
Polski Związek Faktorów jest organizacją samorządu branżowego 
reprezentującą podmioty świadczące usługi faktoringowe w Polsce. 
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wiedzy o korzyściach wynikających z faktoringu. Związek prowadzi też 
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podmiotów wyspecjalizowanych w faktoringu, a także 2 partnerów.

Celem działalności PZF jest budowanie silnego samorządu branżowego poprzez:
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 � edukację przedsiębiorców i promocję usług,
 � współpracę z ośrodkami akademickimi, 

 � współpracę z decydentami na rzecz rozwoju rynku.
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Prezentowanie dokonań polskiego rynku faktoringu oraz wskazywanie kierunków jego 
dalszego rozwoju jest jednym z głównych zadań statutowych Polskiego Związku Faktorów. 

Najważniejszym instrumentem w realizacji tego zadania jest unikatowe na skalę 
europejską cykliczne wydawnictwo – „Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów”. 
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czytelników zawodowo związanych z branżą faktoringową, pracowników naukowych 

i studentów wyższych uczelni o profilu ekonomicznym będzie to źródło użytecznej 
i sprawdzonej wiedzy. Jesteśmy przekonani, że aktualność i pragmatyzm stanowią 
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PRZEDMOWA

Przed Państwem kolejny rocznik wydawnictwa pt. „Faktoring. Almanach 
Polskiego Związku Faktorów” (rok VIII, 2018) – swoistej kroniki branży 
faktoringowej w Polsce. Już po raz ósmy dzielimy się z Państwem mate-
riałami opracowanymi przez praktyków faktoringu, w których to tekstach 
omawiamy zmiany, jakie dokonały się na krajowym i globalnym rynku 
usług obrotu wierzytelnościami. Liczymy na to, że kolejny rocznik naszego 
wydawnictwa będzie dla czytelników zawodowo związanych z branżą fak-
toringową, pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni o profi-
lu ekonomicznym źródłem użytecznej i sprawdzonej wiedzy. Znamy zalety 
naszej publikacji; jej główną siłą jest aktualność i pragmatyzm. Nasi auto-
rzy są na co dzień związani z branżą obrotu wierzytelnościami. Wiedza, 
którą dzielą się z czytelnikami, jest podparta ogromnym doświadczeniem 
nabytym w trakcie obsługi tysięcy umów faktoringowych i realizacji mi-
lionów operacji na wierzytelnościach. Chcielibyśmy, by „Almanach” trafił 
do rąk przedsiębiorców – może być dla nich praktycznym przewodnikiem 
przy korzystaniu z usług faktoringu.

Treść najnowszego tomu „Almanachu” jest podzielona na trzy części. 
W pierwszej umieściliśmy artykuły opracowane przez praktyków. Oma-
wiane przez nich problemy odnoszą się do realnych zdarzeń, do konkret-
nych sytuacji oraz kontekstu realnego otoczenia, w jakim działa branża 
faktoringu. 

Na drugą część wydawnictwa składają się materiały, w których fakto-
ring jest przedstawiony w teoretycznym, akademickim ujęciu. Czytelnik 
znajdzie tu obszerne fragmenty prac licencjackich i magisterskich obro-
nionych w 2017 i 2018 roku, które zostały zgłoszone do konkursu o „Złote 
Pióro PZF”. Wyboru materiałów i redakcji naukowej tej części „Almana-
chu” dokonała pani prof. dr hab. Dorota Korenik z Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu. 
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Taka struktura i dobór treści wydawnictwa zostały sprawdzone w po-
przednich rocznikach. Jest to w istocie ogląd branży z perspektywy „prak-
tyków” i  „akademików”, fotografia aktualnego stanu branży, przegląd 
najbardziej istotnych problemów, z którymi muszą sobie radzić faktorzy, 
i porównanie krajowego rynku faktoringu z rynkiem światowym. 

VIII tom „Almanachu PZF” otwiera artykuł Dariusza Stecia pt. Rynek 
faktoringu w Polsce w 2017 roku, w którym autor przedstawia wyniki pol-
skiej branży faktoringowej w 2017 roku. Dokonana przez autora analiza 
danych o obrotach polskich faktorów tworzy ciekawy, wieloprzekrojowy 
obraz branży oparty na aktualnych danych statystycznych. Czytelnik znaj-
dzie tu m.in. informacje o strukturze podaży usług, zmianach w wyborach 
klientów, trendach występujących na rynku krajowym oraz wiele innych 
ciekawych danych. 

W kolejnym artykule, zatytułowanym Faktoring polski w świetle rapor-
tu o globalnym stanie branży w 2017 roku. GIAR 2017, John Brehcist, ekspert 
z Wielkiej Brytanii, przedstawia unikalną analizę branży w skali globalnej. 
Prezentuje wyniki badań ilościowych i dokonuje porównań jakościowych, 
wykorzystując dane zebrane od faktorów i federacji branżowych z całe-
go świata. Takie dane są zbierane przez międzynarodową organizację EU 
Fedration for Factoring and Commercial Finance. Dla potrzeb raportu 
zebrano ponad 5000 danych jednostkowych pochodzących od responden-
tów z całego świata. J. Brehcist pisze: „GIAR 2017 po raz kolejny pozwala 
spojrzeć na branżę faktoringową w skali globalnej. Widać, że w strukturze 
podażowej produktów faktoringowych występują duże podobieństwa, ale 
równocześnie parametry, takie jak: świadomość i akceptacja produktów, 
wpływ regulacji i prawa, wskaźnik penetracji PKB oraz perspektywy dla 
branży, różnią się znacznie. Udzielone odpowiedzi rysują imponujący i sze-
roki obraz branży”. J. Brehcist jest dyrektorem pionu wsparcia federacji FCI, 
koordynatorem EU Federation i właścicielem/konsultantem brytyjskiej 
Roundwindow. Artykuł jest również wydrukowany w języku angielskim.

W kolejnym tekście Ewa Guzowska i Andrzej Żbikowski podejmują 
tematykę prawną. Artykuł pt. Nowe prawo pełne łamigłówek jest poświę-
cony sprawom niezwykle ważnym dla branży faktoringowej. Czytelnik 
znajdzie tu informacje o zmianach prawnych wprowadzonych w Polsce 
w ostatnich dwóch latach. Najnowsze z nich, tj. mechanizm podzielonej 
płatności, ochrona danych osobowych, RODO, przeciwdziałanie praniu 
brudnych pieniędzy – to tematy, które rozgrzały branżę „do  czerwoności”. 
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W artykule znajdują się też informacje o dalszym postępie prac nad re-
gulacją e-faktury na poziomie UE. Wpływ nowych regulacji na branżę 
jest ogromny. W konkluzji autorzy piszą: „Ustawodawca nie ułatwia życia 
przedsiębiorstwom faktoringowym, zmuszając je do rozwiązywania licz-
nych łamigłówek i  zagadek prawnych”. Lektura artykułu pozwala czy-
telnikowi znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie to łamigłówki i  jakie są 
potencjalne konsekwencje wprowadzonych zmian.

W kolejnym artykule, zatytułowanym W kierunku mikrofaktoringu, 
Michał Pawlik podejmuje temat dostępności faktoringu dla przedsiębior-
ców działających w segmencie małych i średnich firm. To ważny segment 
klientów – na 1,9 mln przedsiębiorstw, jakie obecnie działają w Polsce, aż 
99,8% to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ten segment również 
poszukuje dostępu do usług faktoringowych. Lektura artykułu pozwala 
dokonać przeglądu głównych barier dostępu do naszych usług, odnieść się 
do problemu ewentualnego zagrożenia dla faktorów wynikającego z eks-
pansywnego rozwoju firm FinTech w Polsce i zastanowić się nad kierun-
kiem ewolucji produktów, które znajdują się w portfelu faktorów. Jeden 
z wniosków Michała Pawlika brzmi: „Wyspecjalizowane podmioty finan-
sowe powinny wspierać mikroprzedsiębiorców w optymalnym doborze 
instrumentów finansowych”.

Z kolei Peter Brinsley, brytyjski ekspert w dziedzinie obrotu wierzytel-
nościami, omawia zmiany na rynku FinTech i ich wpływ na branżę fakto-
ringową. Autor pisze: „Alternatywne finansowanie jest z definicji czymś 
innym niż wszystko, co było wykorzystywane wcześniej. FinTech zasto-
sował do obsługi swoich produktów rozwiązania technologiczne, które są 
alternatywą wobec pracochłonnych i uciążliwych metod używanych przez 
tradycyjne podmioty finansujące”. Według Petera Brinsleya, nowa sytua-
cja wymusi na tradycyjnych firmach finansowych zastosowanie nowych 
procedur, zmieni procesy, zdematerializuje usługi, a w dalszej przyszłości 
zawiąże się nowy typ relacji – dzięki FinTech-om banki przyszłości będą 
silniej skoncentrowane na kliencie, który w miejsce biernego uczestnictwa 
stanie się aktywnym graczem z pełną kontrolą nad tym, „co”, „jak” i „dla-
czego”. Autor jest dyrektorem zarządzającym we własnej firmie konsulta-
cyjnej Point Forward i ekspertem obrotu wierzytelnościami. 

Pierwszą część „Almanachu” zamyka artykuł przygotowany przez trój-
kę portugalskich specjalistów w dziedzinie rozwiązań IT dla sektora usług 
finansowych. Ana Tavares, João Nuno Bento i Bruno Antunes z Novabase 
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dzielą się wiedzą i doświadczeniem nabytym przy projektowaniu i serwisie 
rozwiązania Rely wdrażanego w licznych instytucjach finansowych na całym 
świecie. Artykuł prowadzi czytelnika od historii faktoringu, przez automaty-
zację operacji faktoringowych, do omówienia funkcjonalności rozwiązania 
Rely w praktyce. Artykuł ekspertów z Novabase ma charakter promocyjny. 
Zdecydowałem się na umieszczenie artykułu w „Almanachu”, bo na rynku 
oprogramowania dla firm faktoringowych występuje swoista monopoli-
zacja. Zobaczmy, co może zaproponować kolejny doświadczony dostawca. 

Drugą część „Almanachu” 2018 – jak już wspomniałem – stanowi 
wybór materiałów z prac dyplomowych i magisterskich pod redakcją na-
ukową pani prof. dr hab. Doroty Korenik z wrocławskiego Uniwersytetu 
Ekonomicznego. Czytelnik znajdzie tu prezentację faktoringu w bardziej 
teoretycznym kontekście. Prezentowany przegląd zagadnień zawiera ważne 
aspekty działalności faktoringowej widzianej od strony badań uniwersyte-
ckich, odzwierciedla polskie realia w obszarze wykorzystywania faktorin-
gu i rozwoju rynku usług faktoringowych. W środowisku akademickim 
i wśród adeptów studiów wyższych spotykamy się z niesłabnącym zainte-
resowaniem zagadnieniami prawnymi oraz efektami zastosowania usług 
faktoringowych w bieżącej działalności przedsiębiorców. 

Podkreślmy istotę Konkursu o „Złote Pióro PZF” prowadzonego przez 
Polski Związek Faktorów już od ośmiu lat. Jego celem jest promocja badań 
nad usługą faktoringu prowadzonych w instytucjach akademickich w Pol-
sce oraz popularyzacja wiedzy o faktoringu w środowiskach akademickich 
i biznesowych. 

 Ostatnia część wydawnictwa zawiera encyklopedyczne informacje o fir-
mach należących do Polskiego Związku Faktorów. Czytelnik otrzymuje prak-
tyczny informator kto jest kim w polskim faktoringu. Informacje o faktorach 
są przestawione w ujednolicony sposób, dzięki czemu każdy, kto szuka infor-
macji o ofercie i kontaktu z konkretnym faktorem, znajdzie w  Almanachu 
właściwe wskazówki. Znajdują się tutaj podstawowe dane bazowe, m.in. 
takie, jak: data rozpoczęcia działalności, wielkość obrotów odnotowana 
w ostatnim roku, adres, ale też informacje o portfelu produktowym faktora, 
jego atutach oraz specyficznych cechach wyróżniających jego produkty. 

Życzę dobrej lektury.

Tomasz Biernat
Redaktor wydawniczy
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Rynek faktoringu w Polsce w 2017 roku

Wprowadzenie

Polskie przedsiębiorstwa finansowe prowadzące działalność faktorin-
gową sfinansowały w roku 2017 wierzytelności o wartości 222.490 mln 
zł, tj. o 17,1% więcej niż w poprzednim roku (190.032 mln złotych)1. Pod 
względem wartości obrotów polski rynek faktoringu zajmuje 8. miejsce 
w Europie (według stanu na koniec 2016 roku)2. 

W 2017 roku w Polsce usługi faktoringowe świadczyło 50 podmiotów. 
Wśród nich było 39 przedsiębiorstw niebankowych oraz 11 banków ko-
mercyjnych3. Dla 15 badanych firm faktoring był jedynym rodzajem dzia-
łalności, dla kolejnych 11 – dominującym, a 24 przedsiębiorstwa określiło 
faktoring jako działalność uboczną. Niebankowe przedsiębiorstwa fakto-
ringowe zatrudniały na koniec 2017 roku 1372 pracowników4.

Wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością fak-
toringową nabyły w 2017 roku wierzytelności o wartości 146.402 mln zł 
(20,1% więcej niż w roku poprzednim), z czego 84,4% to obroty faktoringu 
krajowego, a pozostałe 15,6% przypadało na faktoring zagraniczny.

Banki komercyjne oferujące faktoring nabyły w 2017 roku wierzytelno-
ści o wartości 70.088 mln zł (11,7% więcej niż w roku poprzednim), z czego 
87,5% to obroty faktoringu krajowego, a pozostałe 12,5% przypadało na 
faktoring zagraniczny. 

1 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2017 roku. Informacje bieżące, Departa-
ment Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, opracowanie sygnalne, 
Warszawa, 22 czerwca 2018.

2 FCI, Annual Report 2017, s. 31.
3 GUS, Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2017 r.
4 Tamże. 
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Rys. 1. Faktoring krajowy vs faktoring zagraniczny w 2017 roku.
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14,6% 

faktoring krajowy faktoring zagraniczny

Źródło: GUS, Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2017 roku.

Wartość zaangażowanych środków finansowych przez przedsiębior-
stwa prowadzące działalność faktoringową (łącznie) wzrosła na koniec 
2017 roku o 23,8% i wyniosła 31.686 mln zł. W tej kwocie 91,6% środków 
było zaangażowane w faktoring krajowy, a 8,4% – w faktoring zagraniczny. 

Niebankowe przedsiębiorstwa prowadzące działalność faktoringową 
zaangażowały do prowadzenia działalności faktoringowej w 2017 roku 
środki finansowe w kwocie 20.017 mln zł, z tego 93,5% środków przypadło 
na faktoring krajowy, a 6,5% – na faktoring zagraniczny. Zaangażowanie 
banków wyniosło 11.669 mln zł, z tego 88,5% środków przypadło na fak-
toring krajowy, a 11,5% – na faktoring zagraniczny5.

Struktura usług faktoringowych w obrocie krajowym przedstawiała 
się w 2017 roku następująco: faktoring pełny – 55,1%, faktoring niepełny – 
37,3%, faktoring odwrócony – 4,7% i faktoring mieszany – 2,9%.

5 GUS, Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2017 roku.



Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów • 8 (2018)

RYNEK FAKTORINGU W POLSCE W 2017 ROKU | 17

Rys. 2. Struktura usług w obrocie krajowym wg rodzaju faktoringu.
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Źródło: GUS, Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2017 roku.

Z usług faktoringu skorzystało w 2017 roku 12 424 klientów – wzrost 
o 10,2% w stosunku do roku poprzedniego. W tej liczbie 27,6% klientów prowa-
dziło działalność handlową, 25,9% – działalność przemysłową, 11,3% świad-
czyło usługi transportowe, dalsze 11,2% prowadziło działalność usługową.

Rys. 3. Odbiorcy usług faktoringowych wg rodzaju działalności.
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Źródło: GUS, Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2017 roku.
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Faktorzy sfinansowali w 2017 roku 14 457 tys. faktur wobec 11 867 tys. 
w roku poprzednim, odnotowując 22-procentowy wzrost7. 

Otoczenie ekonomiczne branży faktoringowej w Polsce

Polska gospodarka wzrosła w 2017 roku o 4,6% i nadal rośnie szybciej niż 
większość europejskich gospodarek. Głównym czynnikiem wzrostu był 
utrzymujący się silny, krajowy popyt konsumpcyjny.

Bilans handlowy był w 2017 roku dodatni i osiągnął wartość 4 mld 
euro (4,8 mld euro w 2016 roku). Wartość eksportu, liczona według cen 
bieżących, osiągnęła wartość 203,7 mld euro – wzrost o 10,2% w stosunku 
do 2016 roku. Główne kierunki eksportu polskich towarów i usług to kraje 
Unii Europejskiej, w tym: Niemcy (55,8 mld euro, 27,5% całego eksportu), 
Wielka Brytania (13,3 mld euro, 6,4% eksportu), Czechy (13,3 mld euro, 
6,4% eksportu), Francja (11,6 mld euro, 5,6% eksportu) i Włochy (10,1 mld 
euro, 4,9% eksportu). Największe rynki eksportu polskiego spoza UE to 
USA i Chiny.

Wartość importu wyniosła 203,3 mld euro – wzrost o 13,3% w stosunku 
do 2016 roku. W 2017 roku polscy przedsiębiorcy importowali najczęściej 
z: Niemiec (447,7 mld euro, 23,1% całego importu), Chin (24,3 mld euro, 
11,8% importu), Rosji (13,1 mld euro, 6,4% importu), Włoch (11 mld euro, 
5,3% importu) i Francji (8 mld euro, 3,9% importu).

31 grudnia 2017 roku stopy procentowe NBP wynosiły odpowiednio: 
 − referencyjna – 1,5%,
 − lombardowa – 2,5%,
 − depozytowa – 0,5%.

Polski złoty był w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku średnio 
silniejszy zarówno wobec USD (zmiana 20,9%), jak i euro (zmiana 5,8%). 

29 grudnia 2017 roku kursy wymiany EUR/PLN i USD/PLN były od-
powiednio na poziomie:

1 euro = 4,1709 zł, 
1 USD = 3,4813 zł.

6 Tamże, tab. 13.
7 Tamże, tab. 16.
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Rynek faktoringu w Polsce w 2017 roku

Charakterystyka rynku

Przedstawiona powyżej fotografia polskiego rynku faktoringu w 2017 roku 
jest sporządzona w oparciu wydawnictwo Głównego Urzędu Statystyczne-
go pt. Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2017 roku. 
Według tych danych polski rynek faktoringu posiadał w 2017 roku wartość 
222,5 mld zł, z czego na firmy należące do Polskiego Związku Faktorów 
przypadło 185 mld zł. Stanowi to 83% całego polskiego rynku faktoringu. 

Rys. 4. Udział firm Polskiego Związku Faktorów  
w polskim rynku faktoringu w 2017 roku.

 

83%  

17%  

Firmy PZF Firmy spoza PZF

Źródła: Dane GUS i PZF.

Trzeba podkreślić, że dane GUS nie są wystarczająco dokładne, by 
przedstawić rynek polski w kontekście struktury podażowej rynku, np. 
wielkości i struktury obrotów poszczególnych firm faktoringowych oraz 
wykorzystania usług w układzie rodzajowym. Z tego względu w dalszej 
analizie rynku faktoringu w Polsce w 2017 roku będziemy korzystać z da-
nych zebranych przez Polski Związek Faktorów. Dane zebrane przez PZF 
zawierają ujednolicone informacje statystyczne i są raportowane co kwartał 
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przez firmy członkowskie. Polski Związek Faktorów ma na tym polu cenny 
dorobek, dysponuje bowiem szczegółowymi, wieloprofilowymi danymi za 
ponad 10-letni okres. Publikowane przez PZF raporty spełniają wymogi 
stosowane przez międzynarodowe federacje faktoringowe. 

Polski rynek faktoringu wszedł w fazę dojrzałą. Według danych EU 
Federation for Factoring & Commercial Finances, polski rynek z obrota-
mi o wartości 44,3 mld euro zajmuje 8. miejsce w Europie8. Perspektywy 
dalszego wzrostu są dobre. Uwzględniając fakt, że w ciągu ostatnich 14 lat 
polski rynek faktoringu urósł ponad dziesięciokrotnie, można spodziewać 
się, że w najbliższych latach jego wzrost będzie kontynuowany.

PZF jest silną reprezentacją branży. W 2017 roku do związku należały 
24 podmioty świadczące usługi faktoringu. 

Kolejny wykres przedstawia udział rynku firm członkowskich PZF 
w całym polskim rynku faktoringu. Podmioty spoza PZF, z obrotami na 
poziomie 37,5 mld zł, są oznaczone na wykresie jako „pozostali faktorzy”. 

Rys. 5. Faktoring w Polsce w 2017 roku. Udział faktorów w rynku (%).
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Źródła: Dane PZF, GUS i badania własne.

8 EUF Statistics, 31 December 2017. EU Federation, Factoring & Commercial Finances, 15 V 2018.



Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów • 8 (2018)

RYNEK FAKTORINGU W POLSCE W 2017 ROKU | 21

Faktoring jest najszybciej rosnącym segmentem rynku usług finanso-
wych w Polsce. Obroty faktorów należących do Polskiego Związku Fakto-
rów wzrosły w 2017 roku o 20,1% w stosunku do 2016 roku. Wpisuje się to 
w trend wzrostu polskiego faktoringu, który utrzymuje się nieprzerwanie 
od 2009 roku. Dynamika wzrostu rynku faktoringu przewyższa wskaźniki 
dla całej polskiej gospodarki. 

Wzrost rynku faktoringowego w Polsce w latach 2014– 2017 ilustruje 
poniższy wykres. 

Rys. 6. Obroty faktoringu w Polsce w okresie 2014–2017 (mld zł).

 

152,7 
171,6 

192,7 
222,5 

114,5 
134,3 

158,1 
185 

0

50

100

150

200

250

2014 2015 2016 2017

cały rynek tylko PZF

Źródła: Statystyki PZF oraz badania autora. 

Z faktoringu korzysta coraz więcej klientów. Rosnące obroty przekła-
dają się na większą ilość umów i tym samym na większą liczbę faktoran-
tów i kontrahentów. Na kolejnych wykresach prezentujemy wzrosty tych 
kategorii odnotowane w latach 2014–2017.

Liczba klientów faktoringu wzrosła w 2017 roku do 8447, to jest o 8% 
więcej niż w roku poprzednim.
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Rys. 7. Klienci faktoringu w Polsce w okresie 2014–2017.

 

6 314  7 046  7 853  8 447  8 883  

12 336  
14 806  

12 424  

0

5 000

10 000

15 000

20 000

2014 2015 2016 2017

�rmy PZF cały rynek

Źródła: Dane PZF i GUS.

Liczba kontrahentów obsługiwanych w 2017 roku w ramach umów 
faktoringowych wzrosła do 248 275, to jest o 44% więcej niż w roku po-
przednim. 

Rys. 8. Kontrahenci w umowach faktoringu w Polsce w latach 2014–2017. 
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Źródła: Dane PZF, GUS i badania własne.

W 2017 roku firmy PZF sfinansowały 10,1 mln faktur, o 54% więcej niż 
w 2016 roku. 
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Rys. 9. Liczba sfinansowanych faktur w latach 2014–2017 (mln sztuk). 
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Źródła: Dane PZF, GUS i badania własne.

Wykorzystanie poszczególnych rodzajów usług faktoringu w 2017 roku 
prezentujemy w poniższej tabeli.

Tabela 1. Obroty według rodzajów usług faktoringu w 2017 roku. 

 2017 (mln zł) 2016 (mln zł) zmiana (%)

Faktoring pełny (krajowy) 81.857 64.859 26

Faktoring niepełny (krajowy) 64.431 60.383 7

Faktoring pełny (eksportowy) 22.339 18.828 19

Faktoring niepełny (eksportowy) 13.694 12.810 7

Faktoring importowy 2.092 1.633 28

Źródło: Dane PZF.

Obroty faktoringu pełnego osiągnęły w 2017 roku wartość 104,2 mld zł 
i stanowiły 57% obrotów łącznych, a obroty faktoringu niepełnego – odpo-
wiednio: 74,9 mld zł i 43%. Obroty faktoringu pełnego w 2017 roku były wyższe 
o 26% w stosunku do 2016 roku, a faktoringu niepełnego – odpowiednio o 7%. 
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Rys. 10. Wartość usług faktoringu pełnego i faktoringu niepełnego  
w Polsce w 2017 roku (%).

57%  

43%  

faktoring pełny faktoring niepełny

Źródło: Dane PZF.

Analiza zmian tych dwóch podstawowych form usług faktoringu wska-
zuje na utrwalający się trend: klienci coraz częściej wybierają faktoring 
pełny. Warto podkreślić wyjątkowo wysoką dynamikę wzrostu obrotów 
faktoringu pełnego w 2017 roku, wzrost o 25% w stosunku do 2016 roku!

Kolejny wykres ilustruje zmiany obrotów faktoringu pełnego i niepeł-
nego, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Rys. 11. Wartość usług faktoringu pełnego i faktoringu niepełnego  
w Polsce w latach 2013–2017 (mld zł).
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Źródło: Dane PZF.
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Charakter zmian w proporcjach między obrotami faktoringu pełnego 
vs faktoringu niepełnego jest całkowicie inny niż zmiany odnotowane na 
rynku globalnym. W skali globalnej proporcje te są odwrotne, szybciej 
rosną obroty faktoringu niepełnego, a wolniej faktoringu pełnego.

W 2017 roku wzrosła wartość usług faktoringu międzynarodowego. 
W ramach tej formy faktoringu sfinansowano wierzytelności o wartości 
38.129 mln zł, o  19% więcej niż w 2016 roku. Dominuje faktoring eks-
portowy z obrotami na poziomie 36.033 mln zł, w tym usługi faktoringu 
eksportowego pełnego stanowiły wartość 22.339 mln zł, a faktoringu eks-
portowego niepełnego – 13.694 mln zł. 

Rys. 12. Struktura usług faktoringu międzynarodowego w Polsce w 2017 roku.
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Źródło: Dane PZF.

Obroty faktoringu importowego osiągnęły w  2017 roku wartość 
2.092 mln zł (wzrost o 28% w stosunku do roku 2016). Warto dodać, że 
usługi faktoringu importowego są świadczone tylko przez siedem firm, 
a sama usługa cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów. 

Obroty faktoringu eksportowego i faktoringu importowego na prze-
strzeni minionych 5 lat przedstawia rys. 13.
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Rys. 13. Obroty faktoringu eksportowego i importowego  
w Polsce w okresie 2013–2017 (mld zł). 
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Źródło: Dane PZF.

W  2017 roku polscy faktorzy współpracowali z  faktorami z  Holan-
dii, Niemiec, Czech, Rumunii, Słowacji, Francji, Włoch, Wielkiej Bryta-
nii, Hiszpanii, Portugalii i Turcji. Uwzględniając fakt, że polscy faktorzy 
w 2017 roku współpracowali głównie z faktorami z Europy, a polski eksport 
był kierowany głównie do krajów europejskich, można spodziewać się dal-
szego wzrostu obrotów faktoringu międzynarodowego.

Ciekawie przedstawia się analiza wykorzystania faktoringu przez 
przedsiębiorców w kontekście branży, w której działają. Z usług faktorin-
gu korzystają przedsiębiorstwa z wszystkich branż. Świadomość usługi 
wśród przedsiębiorców stale rośnie, dla wielu z nich faktoring jest usługą 
pierwszego wyboru. W 2017 roku usługami faktoringowymi najbardziej 
zainteresowane były firmy z branży spożywczej, chemicznej i metalowej. 
Podmioty działające w tych obszarach postrzegają faktoring nie tylko jako 
źródło finansowania, ale także skuteczny sposób na zminimalizowanie 
ryzyka niewypłacalności kontrahentów. 

Obroty faktorów z przedsiębiorcami z poszczególnych branż ilustruje 
rys. 14.
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Rys. 14. Obroty faktoringu w Polsce w 2017 roku. Wykorzystanie faktoringu przez 
branże (mln zł).
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Spodziewane tendencje i trendy

Osiągnięte wyniki i odnotowane trendy są ilustracją dojrzałości rynku 
polskiego, rynek będzie nadal ewoluował. W 2017 roku z faktoringu korzy-
stało 12 500 klientów. Nasze szacunki wykazują, że w przyszłości faktoring 



Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów • 8 (2018)

28 | DARIUSZ STEĆ

może stać się optymalną usługą w zakresie finansowania działalności dla 
nawet 100 000 klientów.

Dodatkowo, korzystną sytuację dla faktoringu tworzą widoczne ozna-
ki ożywienia gospodarki. Według prognoz, polski PKB może wzrosnąć 
w 2018 roku nawet do ponad 5%, natomiast w 2019 roku gospodarka będzie 
rosnąć wolniej – o około 3,4%. Dobry stan gospodarki powinien przyczynić 
się do wzrostu zamówień handlowych, a tym samym zwiększyć zapotrze-
bowanie na środki obrotowe. 

Kolejnym czynnikiem wzrostu będzie rosnąca aktywność eksportowa 
polskich przedsiębiorców. W 2017 roku obroty faktoringu eksportowego 
wzrosły o 20%, a importowego – o blisko 30%. Tak wysoka stopa wzrostu 
może utrzymać się w kolejnych latach. Szansą są wyniki osiągane przez 
branże proeksportowe, czyli producenci: części i akcesoriów samochodo-
wych, maszyn, produktów chemicznych i żywności. 

Polski rynek faktoringu ma duży potencjał i  jest bardzo atrakcyjny, 
w 2018 roku może wzrosnąć nawet o ponad 20%. W krótkiej perspektywie 
należy zatem spodziewać się kontynuacji dalszego, dynamicznego wzrostu. 
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Faktoring polski w kontekście raportu  
o globalnym stanie branży w 2017 roku 

GIAR 2017

Raport o globalnym stanie branży faktoringowej (GIAR) w 2017 roku, po-
dobnie jak w latach poprzednich, bazuje na wymienionych informacjach 
i przekazanych doświadczeniach. Badania, na podstawie których przygo-
towujemy raport, są prowadzone od 2009 roku i dzięki temu, że odnoszą 
się do zdarzeń historycznych, otrzymujemy wyjątkowy obraz branży z per-
spektywy upływającego czasu.

Raport GIAR jest unikalną analizą branży, prezentuje wyniki badań 
ilościowych i analizy danych statystycznych o faktoringu w skali globalnej. 
W projekcie uwzględniamy też kwestie jakości oraz prezentujemy ogólne 
opinie i oceny wyrażone przez kluczowych faktorów. 

Zobaczmy więc, czym w sposób szczególny wyróżnił się w 2017 roku 
faktoring polski.

Analiza ilościowa

Dla dochowania spójności prowadzonych badań wróćmy na krótko do 
zeszłorocznych zestawień. W  pierwszej kolejności przyjrzyjmy się nie-
którym danym liczbowym i przypomnijmy wnioski, które można było 
wyciągnąć na podstawie tak szerokiego zestawu danych. Porównamy je 
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, z danymi odnoszącymi się do pol-
skiego faktoringu. Tak jak wcześniej, zasadniczą przesłanką jest infra-
struktura wykorzystywana do gromadzenia danych i  ich analizy, która 
w odróżnieniu od tej polskiej w wielu krajach ulega zmianie. W takiej 



Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów • 8 (2018)

30 | JOHN BREHCIST

sytuacji staramy się udzielić pomocy i wsparcia. Uświadamiamy, jak waż-
ne jest wytwarzanie takich informacji i jakie potencjalne korzyści można 
zyskać, dysponując nimi. Wyjaśniamy, dlaczego tak istotne jest tworzenie 
dokładnych zestawów informacji z poziomu kraju. W wielu krajach, w tym 
w Polsce, stosuje się wyspecjalizowane, centralne modele gromadzenia 
danych o rynku. Niekiedy jednak podchodzi się do tego problemu z re-
zerwą. W przypadku tych krajów jesteśmy zmuszeni w badaniach opie-
rać się na szacunkach sporządzonych przez najlepszych znawców danych  
rynków.

Analiza struktury podaży produktów faktoringowych

Zebrane informacje wykazują, że na liście głównych produktów faktorin-
gowych nie ma zmian i nadal: faktoring niepełny, faktoring pełny, dys-
konto faktur i  faktoring odwrócony stanowią zasadniczy portfel usług 
faktoringowych (rys. 1).

Rys. 1. Dystrybucja głównych form usług faktoringu.
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Wykres przedstawia ogólną strukturę dystrybucji najczęściej wyko-
rzystywanych form usług faktoringowych. W badaniu uwzględniono in-
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formacje respondentów odnoszące się do tych produktów. Nie wszystkie 
kraje udostępniły dane tej kategorii.

Struktura dystrybucji produktów jest różna w poszczególnych krajach 
i odzwierciedla lokalne warunki rynkowe oraz otoczenie prawne i szcze-
gółowe uregulowania. Wykres pokazuje średnią statystyczną konsumpcję 
usług faktoringowych.

Oczywiście, jednostkowe dane z poszczególnych krajów różnią się; na 
przykład w wielu krajach nie odnotowuje się działalności w ramach fakto-
ringu odwróconego, a stanowi on połowę rynku hiszpańskiego; podobnie 
jest w Wielkiej Brytanii i Irlandii z dyskontem faktur, będącym produktem 
dominującym, z obrotami ponad 90% obrotów łącznych.

Podkreślmy, że udział faktoringu niepełnego i faktoringu odwróconego 
(finansowania dostaw) wzrósł w 2017 roku z 8% do 12% w porównaniu 
z rokiem ubiegłym i obroty tych rodzajów usług są wyższe niż obroty 
w ramach dyskonta faktur.

Struktura dystrybucji głównych form faktoringu w Polsce jest inna niż 
odnotowany trend globalny. W tym przypadku obroty usług faktoringu 
pełnego przewyższają obroty faktoringu niepełnego:

faktoring niepełny faktoring pełny
faktoring odwrócony / 
finansowanie dostaw

dyskonto faktur

21% 56% 12% 11%

Faktoring krajowy i faktoring międzynarodowy

Obroty w  ramach usług faktoringu krajowego i  faktoringu międzyna-
rodowego według raportu przedstawiają się następująco: średnie obroty 
faktoringu międzynarodowego stanowiły około 19% obrotów łącznych, 
a faktoringu krajowego – 81%. Jak mówiliśmy wcześniej, są to proporcje 
uśrednione. Struktura obrotów tych form faktoringu praktycznie nie zmie-
niła się w ciągu ostatnich dwóch lat (rys. 2).

W odniesieniu do Polski struktura obrotów tych form usług jest mode-
lowo zgodna z rynkiem globalnym, przy 79,4% i odpowiednio 19,5% i 1,4% 
każdej z form usług.
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Rys. 2. Faktoring krajowy vs faktoring międzynarodowy.Faktoring krajowy  vs faktoring międzynarodowy
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Dynamika branży

Informacje o produkcie krajowym brutto za 2017 rok są jeszcze niepełne, 
mamy już jednak wstępne dane. Na ich podstawie jesteśmy w stanie przed-
stawić, jak kształtował się wskaźnik penetracji PKB dla branży. Szacujemy, 
że w skali globalnej wskaźnik penetracji kształtuje się nieco powyżej 4% 
(w porównaniu do około 10,5% dla Europy; stary kontynent jest wciąż 
największym rynkiem faktoringowym).

Wskaźnik penetracji PKB w Polsce w 2017 roku osiągnął poziom 10%, 
jest bardzo bliski średniej europejskiej.

Według wstępnych szacunków, kwoty całkowitych zaliczek wypłaco-
nych przez faktorów osiągnęły na koniec 2017 roku wartość 390 mld euro 
(wzrost o około 8% r/r). Do obliczenia tej istotnej dla branży kwoty wy-
korzystaliśmy dane o rzeczywistych kwotach wypłaconych zaliczek (dane 
z krajów, gdzie są one gromadzone i udostępniane) i sporządzone szacunki 
oparte na estymacjach średniej liczby dni opóźnienia zapłaty. 

Zaliczki wypłacone w 2017 roku w Polsce miały wartość 3.665 mld euro, 
jest to prawie 1% łącznej kwoty globalnej.

Według naszych szacunków, faktorzy mieli w 2017 roku około 690 000 
klientów; w tym przypadku łączna liczba globalna również jest wyliczo-
na na podstawie rzeczywistych raportowanych danych, średniej wartości 
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obrotów na klienta oraz współczynników odnoszących się do rynków doj-
rzałych i rozwijających się. W porównaniu do roku poprzedniego liczba 
klientów jest wyższa, jednak na tym etapie analizy jesteśmy wysoce nie-
pewni co do poprawności prezentowanych liczb bezwzględnych. 

W Polsce faktorzy obsługują 9000 klientów, jest to 1,3% globalnej liczby.
Liczba kontrahentów wzrosła w 2017 roku do 16,7 mln, wzrost o około 

10%; podobnie jak w przypadku innych podsumowań i tu łączna ilość kon-
trahentów jest obliczona na podstawie faktycznych raportowanych war-
tości, jak też przyjętych wskaźników realnej liczby dłużników do wskaź-
ników obrotu. W porównaniu do innych oszacowań, w tym przypadku 
mamy wyższy stopień niepewności, ponieważ liczba dłużników jest wy-
jątkowo wrażliwa na strukturę rynku i panujące na nim warunki. Należy 
spodziewać się, że liczba kontrahentów wzrośnie. W znacznej części będzie 
to spowodowane wzrostem obrotów na chińskim rynku krajowym. 

W  Polsce w  obsługiwanych umowach faktoringowych uczestniczy 
251 000 kontrahentów, co stanowi 1,5% szacunkowej globalnej liczby.

Szacujemy, że liczba osób zatrudnionych w branży faktoringowej wzro-
sła w 2017 roku w podobnym stosunku (o około 10%) – do około 70 000. 
Liczbę personelu firm faktoringowych obliczyliśmy, bazując na wskaźniku: 
liczba klientów do liczby pracowników (w odniesieniu do krajów, z których 
takie dane otrzymaliśmy) oraz na szacunkowych wskaźnikach średnio-
okresowych (w odniesieniu do krajów, które takich danych nie podają). 
Tak jak w przypadku liczby klientów, ewentualny wzrost rynku chińskiego 
może stymulować dalszy wzrost liczby personelu. 

Szacujemy, że w Polsce w branży faktoringowej jest zatrudnionych 
około 1000 osób, co stanowi 1,4% łącznej liczby zatrudnionych na świecie.

Na świecie działalność faktoringową na dużą skalę prowadzi około 3100 
podmiotów, przy szacunkowej ogólnej liczbie 7000 przedsiębiorstw fakto-
ringowych. Takiego oszacowania wielkości rynku dokonaliśmy, stosując 
metodę omówioną w przypadku powyżej. 

W Polsce prowadzi działalność 22 faktorów.
Wolumen średnich obrotów na klienta w 2017 roku nadal oscyluje wo-

kół kwoty 4 mln euro. Taka wartość została wyliczona na podstawie otrzy-
manych rzeczywistych danych. Wartość średniego wolumenu upoważnia 
do wniosku, że odbiorcami produktów faktoringowych są głównie małe 
i średnie przedsiębiorstwa. 
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W Polsce średnia wartość obrotów na klienta jest nieznacznie wyższa 
od globalnej i w 2017 roku osiągnęła poziom 4,9 mln euro.

Usługi finansowania zabezpieczonego aktywami wydają się nadal ros-
nąć w ograniczonym zakresie, a wypłacone zaliczki w ramach tej usługi 
stanowią około 95 mld euro. Dane pochodzą z zaledwie sześciu krajów, 
przy czym największym rynkiem są wciąż Stany Zjednoczone, o szacun-
kowej wartości rynku 87,5 mld euro. Musimy założyć, że te dane mogą 
być zaniżone (niektórzy dostawcy usług to firmy spoza branży), jednak 
stosunkowo niewielki wzrost obrotów i zwiększony wskaźnik penetracji 
dla ABL oznacza rosnące zapotrzebowanie na tę formę usług.

Branża nadal cechuje się wysokim poziomem koncentracji. Na podsta-
wie zebranych danych widać, że pierwsza piątka (średni wskaźnik koncen-
tracji top 5 CR5) obejmuje 82% rynku (w 2016 roku 84% i 82% w 2015 roku). 
45% rynku zajmują oddziały bankowe (46% w 2016 roku), spółki zależne 
od banków – 25% (27%) i podmioty niezależne – 13% (11%). 

Rynek polski jest zdecydowanie bardziej rozproszony i zróżnicowany. 
Wskaźnik CR5 wynosi zaledwie 65%.

Analiza jakościowa

Unikatową cechą badań GIAR jest stałe rejestrowanie i wewnętrzna analiza 
opinii dotyczących szerokiego zakresu tematów, występujących trendów 
oraz ich potencjalnego wpływu na branżę i jej przyszłość. Rok po roku pro-
simy respondentów o opinie dotyczące stanu i kierunków rozwoju branży 
w swoim kraju.

Pierwszym i kluczowym elementem analizy jest świadomość i akcep-
tacja produktu. Zebrane odpowiedzi wykazują, że branża ma wciąż duży 
potencjał i znaczne możliwości poprawy, a postrzeganie branży (jak dotąd 
mamy odpowiedzi z 39 krajów) jest coraz lepsze. W porównaniu do ostat-
niego badania opinie nie zmieniły się znacząco (rys. 3, 4).

Respondenci nadal zwracają uwagę na wysoki poziom zaufania i opty-
mizmu co do zdolności branży do dalszego zwiększania swojego udziału 
w procesach wspierania realnej gospodarki w skali globalnej. Podobnie jest 
z opinią na temat perspektyw wzrostu. Ogólny wydźwięk jest pozytywny 
i należy dodać, że w tej kwestii nie udzielono negatywnych odpowiedzi 
(rys. 5, 6).
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Rys. 3. Świadomość produktu.
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Rys. 4. Poziom akceptacji produktu.
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Rys. 5. Poziom popytu  
– perspektywy wzrostu.
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Rys. 6. Wzrost branży – oczekiwania.
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Patrząc na branżę od wewnątrz, zauważamy, że w porównaniu do roku 
ubiegłego odpowiedzi wskazują na silniejsze przekonanie o tym, że obro-
ty wzrosną. Większość wyrażała takie opinie już wcześniej. Nastąpiła też 
ogólna i wyraźna poprawa oczekiwań co do poprawy rentowności (rys. 7, 8).
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Rys. 7. Perspektywy wzrostu obrotów.
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Rys. 8. Perspektywy poprawy rentowności.
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Zarządzanie ryzykiem jest jak zawsze głównym przedmiotem zainte-
resowania faktorów. Zapytaliśmy respondentów o opinie na temat ryzyka 
klienta i ryzyka dłużnika. Ponownie (podobnie jak w roku ubiegłym) re-
spondenci szkicują lekko zróżnicowany obraz tych ryzyk. W porównaniu 
z ubiegłym rokiem nastąpił niewielki wzrost ogólnego zaufania wobec 
klientów i nieznaczny spadek zaufania wobec kontrahentów. Widać jed-
nak wyraźnie, że większość respondentów ocenia sytuację jako względnie 
łagodną i neutralną (rys. 9, 10).

Rys. 9. Ryzyko klienta – oczekiwania.
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Rys. 10. Ryzyko kontrahenta  
– oczekiwania.
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Współpracując w ubiegłym roku z Azjatyckim Bankiem Rozwoju, roz-
szerzyliśmy zakres tematyczny pytań dla respondentów. Obie organizacje 
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mają wspólny interes w ocenie wrażliwości branży na regulacje, kwestie 
kredytowe i kapitałowe oraz wykorzystywane technologie.

Pytaliśmy na przykład o opinie dotyczące zewnętrznych wymogów 
regulacyjnych, które mają przecież duży wpływ na biznes i  jego rozwój. 
Odpowiedzi udzielone w tym roku sugerują, że uczestnicy odczuwali sil-
niej niż rok temu wpływ regulacji Anti-Money Loundering / Know Your 
Customer i wskazywali na wyraźnie rosnącą siłę wpływu tego czynnika. 
Z drugiej strony, odpowiedzi na pytanie o wpływ regulacji Bazylea na 
rozwój branży były niemal identyczne jak w ubiegłym roku. Można to od-
czytać jako przekonanie, że te regulacje mają dla branży w skali globalnej 
mniejsze znaczenie (rys. 11, 12).

Rys. 11. Wymogi AML/KYC  
– wpływ na branżę.

niska średnia wysoka

30%27%

43%

Rys. 12. Bazylea – wpływ na branżę.

niska średnia wysoka

38%

35%

27%

Podobnie poprosiliśmy ponownie respondentów o ocenę wpływu ogra-
niczeń kapitałowych i zagrożeń płynności. Być może jest to ocena wynika-
jąca z ogólnej poprawy stanu gospodarki (przedstawiam to w przeglądzie 
gospodarczym), natomiast ograniczenia kapitałowe wciąż stanowią prob-
lem. Widać jednak znaczną poprawę w postrzeganiu zagrożeń i zmniej-
szenie obaw dotyczących utraty płynności (rys. 13, 14).

W tym roku odnotowujemy wyraźny wzrost zaufania do faktoringu 
jako środka finansującego handel międzynarodowy. Mimo iż generalnie 
respondenci są wciąż niepewni w opiniach, to jednak w tym roku są wy-
raźnie bardziej swobodni w ocenie problemu negatywnego wpływu pro-
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tekcjonizmu na rozwój branży. Szaleńcze próby wdrożenia praktyk protek-
cjonistycznych, których według licznych wystąpień prasowych i przestróg 
prawników można było się obawiać, nie są jeszcze faktem (przynajmniej 
jeszcze nie teraz) (rys. 15, 16).

Rys. 13. Ograniczenia kapitałowe  
– wpływ na branżę.

niski średni wysoki

34%

49%

17%

Rys. 14. Utrata płynności  
– wpływ na branżę.

niski średni wysoki

14%

34%
52%

Rys. 15. Niedobór środków faktoringo-
wych w finansowaniu handlu międzyna-

rodowego.

tak nie nie wiem

38%

45%

17%

Rys. 16. Czy protekcjonizm może pogłębić 
lukę finansowania handlu?

tak nie nie wiem

46%

33%

21%
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Na koniec poprosiliśmy respondentów o opinie na temat potencjalnego 
wpływu FinTech-u na branżę faktoringową. Warto zauważyć, że przekaza-
ne opinie o możliwościach FinTech-u w zakresie poprawy procesów oceny 
ryzyka w odniesieniu do małych klientów prawie wcale się nie zmieniły. 
Odnotowujemy też niewielki spadek wiary w to, że FinTech może uła-
twić procesy KYC. Nad tym oczywistym brakiem poprawy ocen warto 
dyskutować i trzeba podjąć działania, aby ustalić, jak i gdzie te zalety no-
wego narzędzia, wspartego technologią, mogą okazać się nieprawdziwe  
(rys. 17, 18).

Rys. 17. FinTech – czy ułatwi ocenę  
ryzyka SME?

niskie średnie wysokie

17%

50%

33%

Rys. 18. FinTech – możliwości ułatwień 
w procesach KYC.

niskie średnie wysokie

11%

43%

46%

Podsumowanie

Tegoroczny GIAR po raz kolejny pozwala spojrzeć na branżę faktoringową 
w skali globalnej. Widać, że w strukturze podażowej produktów fakto-
ringowych występują duże podobieństwa, ale równocześnie parametry, 
takie jak: świadomość i akceptacja produktów, wpływ regulacji i prawa, 
wskaźnik penetracji PKB oraz perspektywy dla branży, różnią się znacznie. 

Udzielone odpowiedzi rysują imponujący i szeroki obraz branży. Mu-
simy jednak zaznaczyć, że nasze badania opierają się często na oszaco-
waniach, ponieważ infrastruktura w wielu krajach nie jest jeszcze wy-
starczająco rozwinięta, tym samym można wątpić w dobrą jakość tych 
odpowiedzi. 
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Niezależnie od tego, nasze badania ankietowe pomagają lepiej zrozu-
mieć problemy branży faktoringowej. Można wykorzystać je w rozmowach 
i dyskusjach z organami regulacyjnymi i  legislacyjnymi, a tym samym 
coraz lepiej propagować faktoring. 

W pracach nad raportem zebraliśmy i przeanalizowaliśmy ponad 5000 
danych jednostkowych. Chciałbym podziękować wszystkim krajowym 
respondentom – a zwłaszcza PZF – za informacje o polskim rynku fak-
toringu. 

Prezentacja tej unikalnej perspektywy branży sprawiła mi ogromną 
przyjemność.

John Brehcist
FCI, Dyrektor Wsparcia

EUF, Koordynator
Roundwindow, Usługi konsultacyjne
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Poland and the Global Industry  
Activity Report for 2017

The Global Industry Annual Report GIAR for 2017 has again built upon 
the knowledge base created through a programme that was initially set 
up in back in 2009; the GIAR project organically builds on this historical 
work, providing us a unique opportunity to look at the development of the 
Industry through time.

It provides a unique analysis of our Industry; as well as investigating 
the quantitative and numeric aspects of the global business, in this project 
we also consider a wide range of the qualitative elements which gives the 
opportunity to assess the general sentiments and opinions of its key par-
ticipants. And in this article we will look at the specific position of Poland 
in this global context.

Quantitative Analysis

To keep the approach consistent, let’s follow the pattern of last year’s re-
view and first look at some of the numeric information and consider the 
deductions we can make from this wide-ranging set of data, and where 
appropriate compare and contrast these with Poland’s own data.

As before, a continuing challenge for the survey remains that – unlike 
Poland – the infrastructure in many countries to collect and analyse data 
is still highly variable. A continuing challenge is to help people understand 
the value and power of information in our advocacy discussions and the 
importance of accurate collation of information at country levels. Like Po-
land, some countries have sophisticated centralised methods for collating 
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market information, others have little provision and in these we continue 
to rely upon the best estimates of experts within those markets.

Product analysis 

Information received indicates that the main product solutions have not 
changed in ranking and these continue to be recourse factoring, non-re-
course factoring, invoice discounting and reverse factoring.

44%

32%

12% 11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Recourse factoring
(without credit 

protection)

Non-recourse 
Factoring (with 

credit protection)

Reverse Factoring 
or Supplier 

Finance

Invoice 
Discounting

Product distribution – market average

This chart represents the overall average distribution picture where 
respondents have been able to provide a breakdown of product splits; this 
information is not available in all countries.

The relative proportions in individual countries vary and reflect the 
local market conditions, as well as the legal and regulatory environments; 
this chart shows what the “typical” country distribution looks like. 

Of course, individual countries will vary; for example, many countries 
do not record any reverse factoring type business, but for Spain it repre-
sents half the market; similarly, in the UK and Ireland, the single largest 
global factoring market, invoice discounting is over 90% of the volume. 
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Importantly, the position of Reverse Factoring or Supplier Finance has 
grown this year to a typical 12% from a typical 8% last year and in the 
process appears to have overtaken invoice discounting.

Poland’s distribution is rather different from the norm, with a higher 
reliance on non-recourse business:

Recourse Factoring Non-Recourse Factoring
Reverse Factoring / 

Supplier Finance
Invoice Discounting

21% 56% 12% 11%

Domestic and International Business

The survey continues to track the balance between domestic and interna-
tional business. Where reported, the proportion of International Factoring 
by country was around 19%, domestic 81% – so, as discussed above, a typi-
cal country would present these levels. These proportions are virtually 
unchanged from those reported in the last two years. 

Domestic and International Business

Turnover Domestic

Turnover in export (direct or 2-factor)

Turnover in import (direct or 2-factor)

81%

16%

3%
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Poland fits closely with this overall pattern, with 79.4%, 19.5% and 1.4% 
respectively by category.

Industry dynamics

2017 GDP figures remain to be fully finalised, but first estimates are avai-
lable for us to use to look at the GDP penetration of the Industry; we appear 
to be operating just above the 4% mark on a global basis (which compares 
to around 10.5% for Europe where the Industry is still most established). 

For Poland the penetration figure is 10%, so now very close to the Eu-
ropean average.

First estimates of total advances against invoices are estimated to be 
in order €390Bn at the end of the year, up around 8%. To arrive at this 
important figure we use actual reported advances where they are available 
and from imputed average days outstanding calculations. For Poland the 
figure is €3.665Bn, approaching 1% of the global total.

Client numbers are estimated to have reached around 690k; again, this 
figure is derived from actual reported numbers and assumed turnover per 
client ratios for developing and mature markets. This figure has shown 
some growth from last year but has a relatively high level of uncertainty 
in the absolute number at this stage of the analysis. For Poland the figure 
is 9k, 1.3% of the global total. 

The estimated number of debtors has grown around 10% to an estimat-
ed 16.7M; as with other numbers, this figure is derived from both the actual 
numbers reported and imputation from actual debtor number to turnover 
ratios. Of the estimates, this one has a higher degree of uncertainty, as 
debtor numbers are highly sensitive to market structure and conditions; 
much of this growth is expected to be as a result of domestic expansion in 
China. Poland has 251k debtors, 1.5% of the global estimated total.

Direct employee numbers are also estimated to have grown in similar 
proportion to around 70k. To get to this figure, we look at the actual cli-
ent to staff ratios in both emerging and developed markets where known 
and applying these on a mean basis to the countries where staff data is not 
currently available. Again, it’s likely that growth in China will be a driving 
force in this ongoing expansion. In Poland, around one thousand people 
are estimated to be directly involved, 1.4% of global numbers.
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The total number of substantial scale companies active in the Industry 
is estimated at around 3,100, with estimates of the total number of busi-
nesses being in order of 7,000. This figure is as before derived from actuals 
and turnover per client averages for developed and emerging markets. In 
Poland there are around 22 scale operators.

Average turnover per client which is estimated from actual and derived 
figures suggest the size of user business continues to be in the order of €4M, 
so clearly in the Industry we are mainly dealing by number with smaller 
SME businesses. In Poland the average is marginally higher averaging €4.9M.

Asset Based Lending still appears to be showing limited growth with 
advances totalling around €95Bn reported from only six countries, with 
still far and away the largest market being the USA, representing an esti-
mated €87.5Bn of this total. Accepting there may be some underreporting 
(some providers may be outside the direct Industry contacts), the relatively 
marginal growth and increased penetration in ABL within the Industry 
portfolio demonstrates the challenge of expanding this type of multi asset 
business.

The Industry continues to demonstrate a high level of concentration. 
Where the figures are available, the average top five concentration ratio 
(CR5) is 82% of the market (84% in 2016, 82% in 2015). Bank divisions 
represent 45% (46% in 2016), bank owned subsidiaries 25% (27%) and In-
dependents 13% (11%) respectively. Poland is unusually more diluted and 
diverse with a CR5 of only 65%.

Qualitative Analysis

What makes the GIAR survey unique is in its providing an ongoing record 
and analysis of the perceptions within the Industry on a wide range of 
topics and trends and their potential effects on the Industry and its devel-
opment. Each year we ask respondents to give their view on the status and 
direction of the Industry in their own country.

Perhaps the first and key elements are Awareness and Acceptance: The 
responses show that in general there continues to be considerable opportu-
nity to build and develop the impact of the Industry and (based on the sta-
tistically significant sample to date of 39 countries that have responded to 
these questions), the position has not materially altered from the last survey.
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Awareness Level

low medium high

18%

67%

15%

Acceptance level

low medium high

20%

62%

18%

At the same time respondents continue to demonstrate a high level of 
confidence and optimism that the Industry has the capacity to continue 
to grow its role in supporting the real economy on a global scale. Similarly, 
with the development outlook, the overall picture is strong, with on this 
survey question no negativity reported.

Demand Level Outlook

negative neutral positive

5%

21%

74%

Industry Development Outlook

negative neutral positive

0%

52%

48%

From an internal Industry perspective, the responses also suggest an 
improved confidence about turnover levels compared to last year, where 
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volumes are expected to grow by an even stronger majority. There has also 
been a general and significant improvement in expectations that profit-
ability will also improve: 

negative

neutral

positive

Turnover Level Outlook

0%

37%

63%

0% 20% 40% 60% 80%

negative

neutral

positive

Pro�tability Level Outlook

5%

53%

42%

0% 20% 40% 60%

As always, risk management continues to be a key focus for providers. 
The participants were questioned on their outlook for client and debtor 
risk in their markets. Again, as last year, respondents give a slightly mixed 
picture on their perceptions of risk; compared to last year there has been 
a  slight increase to the in overall confidence in respect of clients, and 
a slight reduction in respect of debtors. However, as can be clearly seen, 
the majority of respondents appear to believe the situation is relatively 
benign and neutral.

Client Risk Outlook

negative neutral positive

8%

76%

16%

Debtor Risk Outlook

negative neutral positive

3%

81%

16%
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Last year we extended the range of questions for respondents in co-
operation with the Asian Development Bank. The two organisations have 
a common interest in looking at the impact of regulation, credit and capital 
issues and the role of technology in developing the Industry.

We looked for example at some perceptions regarding external regula-
tory requirements which can impact on business and its development. The 
responses this year suggest that participants have been feeling the impact of 
AML/KYC regulations rather more than they did previously, with a clear 
increase in the overall level of impact reported. On the other hand, the 
responses for Basel impact on development were almost identical to last 
year, perhaps reflecting a rather narrower global influence of these regula-
tions on the industry.

Impact on development:
AML/KYC Requirements

low medium high

30%27%

43%

Impact on development:
Basel Regulations

low medium high

38%

35%

27%

 
Similarly, we again asked respondents to consider the impact of capital 

constraints and access to liquidity. Perhaps reflecting the generally improv-
ing economic perceptions that I report in the economic overview, whilst 
these capital constraints remain a concern, there has been a significant 
improvement in the perception, and a concomitant (but less obvious) im-
provement in the level concern regarding liquidity.
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Impact on development:
capital constraints

low medium high

34%

49%

17%

Impact on development: 
lack of liquidity

low medium high

14%

34%
52%

This year, there was a marked improvement in the confidence in the ca-
pacity to provide factoring to fund international business. Whilst they are 
still generally concerned, respondents are clearly much more relaxed this 
year about the negative impact potential of protectionism. Perhaps the fact 
that the rampant introduction of protectionism that last year was feared in 
the press and by raconteurs has not (at least not yet) come into play.

Yes No Don’t Know

38%

45%

17%

Is there a shortfall of Factoring 
to fund international business?

Yes No Don’t Know

Could protectionism widen any 
trade �nance gap even more?

46%

33%

21%
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Finally, we also asked for respondents’ perceptions regarding the po-
tential impact of FinTech on industry processes. It’s interesting to note that 
overall there has been almost no change over the year regarding reported 
perceptions in the value of FinTech in its potential ability to improve small 
client risk assessment, and a slight drop in confidence that it can facilitate 
KYC. This apparent lack of progress is a matter for some debate, and clearly 
indicates there’s still work to be done to actually identify how and where 
these technology supported advantages might lie.

FINtech: potential to improve 
small client risk assessment?

17%

50%

33%

low medium high

Fintech: potential to facilitate 
KYC

low medium high

11%

43%

46%

Summary

This year’s GIAR again provides a helicopter overview of the global fac-
toring industry which demonstrates some considerable similarities in the 
structure and delivery of the products but also highlights how parameters 
such as awareness and acceptance, regulation and law, penetration and 
prospects are certainly not homogenous. 

From the responses, we can gain an impressive and broad picture of 
the Industry. But it’s also the case that we still have to make estimates and 
derive information as the infrastructures in many countries are not yet 
sufficiently developed or robust to fully address the questions. 

Notwithstanding this, the work that the survey does is very important 
in helping us continue to develop understanding and improve our ability to 
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discuss what we do with regulators and lawmakers from an informed per-
spective, something increasingly important in advocating for the Industry. 

In putting together this review, we collect, consider and manage around 
5000 data points, a quite significant task. I’d again like to thank all the 
country respondents – and especially the PZF for its information on Po-
land – for their hard work in collating this information for their countries, 
and everyone who has been involved in gathering together the responses. 
For me it’s a pleasure to be able to undertake and bring you the analysis 
that provides this unique perspective.

John Brehcist
FCI Advocacy Director

EUF Co-ordinator
Roundwindow Consultancy Services
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EWA GUZOWSKA*

ANDRZEJ ŻBIKOWSKI**

Nowe prawo pełne łamigłówek

W ostatnich dwóch latach polski ustawodawca był niezwykle aktywny. 
Wprowadził łącznie około 59 100 stron maszynopisu nowego prawa. We-
dług „Barometru otoczenia prawnego w polskiej gospodarce” firmy Grant 
Thornton, gdyby polski obywatel lub przedsiębiorca chciał mieć pewność, 
że jest na bieżąco ze zmianami w prawie, musiałby poświęcić 3 godziny 
i 37 minut każdego dnia roboczego na zapoznanie się z nowymi regu-
lacjami. Zmiany nie ominęły, jak łatwo zgadnąć, rynku faktoringowego 
i jego klientów. 

Tempo to złośliwi określają mianem „produkcji prawa”. 
Polska ma wciąż jeden z najbardziej niestabilnych systemów prawnych 

spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Jak wynika z wyliczeń Grant 
Thornton, w latach 2012–2014 polski parlament produkował rocznie śred-
nio prawie 56-krotnie więcej przepisów niż Szwecja, 11-krotnie więcej niż 
Litwa i 2-krotnie więcej niż Węgry (szacunki dotyczą zarówno liczby, jak 
i objętości tworzonych aktów prawnych – na podstawie tych dwóch czyn-
ników obliczony został specjalny wskaźnik zmienności prawa w krajach 
Unii Europejskiej).

W tym kontekście nie może dziwić, że w 2016 i 2017 roku zapropono-
wano także zmiany w prawie dotykające bezpośrednio firm oferujących 
usługi faktoringowe. Przyjrzyjmy się zatem, co dokładnie się zmieniło 
i jakie niesie to ze sobą skutki dla tego sektora.

 * KGK Kancelaria Radcowska E. Guzowska i S-ka, sp.k.
** Komitet Wykonawczy PZF

EWA GUZOWSKA, ANDRZEJ ŻBIKOWSKI
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Mechanizm podzielonej płatności, czyli split payment

Najnowszą zmianą prawną było wprowadzenie do przepisów podatkowych 
mechanizmu podzielonej płatności. Jest to rozwiązanie zupełnie nowe 
w naszej rzeczywistości gospodarczej, toteż wymagało i nadal wymaga 
precyzyjnej interpretacji.

Dlatego też Związek Banków Polskich powołał do życia Zespół Inter-
pretacyjny ds. Ustawy Split Payment, który – z uwagi na wciąż pojawiające 
się zastrzeżenia i luki prawne w nowych przepisach – regularnie spotyka 
się i pracuje do dziś, mimo że ustawa wprowadzająca split payment, weszła 
już w życie. Polski Związek Faktorów jest aktywnym uczestnikiem zespołu 
od początku jego istnienia. 

Przedstawiciele PZF dążyli do zebrania najważniejszych zagadnień 
związanych z implementacją split payment, aby uzyskać wykładnię autor-
ską Ministerstwa Finansów i potwierdzić, że rozumienie przepisów przez 
faktorów jest prawidłowe. Kierowali się na tym polu specyfiką działalności 
faktoringowej na tle problematyki bankowej.

Zagadnienia analizowane przez Zespół Interpretacyjny dotyczyły 
przede wszystkim zakresu odpowiedzialności solidarnej faktora, który 
otrzymał płatność z tytułu konkretnej faktury, a który nie jest na tej fak-
turze wskazany jako dostawca towarów czy usług (art. 108a ust. 5 ustawy 
o VAT) oraz możliwości zwolnienia się z tej odpowiedzialności (art. 108a 
ust. 6 ustawy o VAT). Zespół chciał także potwierdzić zakres stosowania 
przepisów split payment do faktoringu odwrotnego. Środowisko branżowe 
liczyło też, że wypłata przez faktora zaliczki zostanie uznana za spełnienie 
warunku z art. 108a ust. 6 ustawy o VAT, a więc zwolni faktora z solidarnej 
odpowiedzialności z tytułu VAT faktoranta, nawet w sytuacji, gdy wypłata 
ta następuje przed otrzymaniem płatności za fakturę.

Przedstawiciele PZF zgłaszali także konieczność zmiany przepisu 
o charakterze przejściowym, którego celem miało być doprecyzowanie 
zakresu odpowiedzialności solidarnej firm faktoringowych. Przede wszyst-
kim zgłaszali wątpliwości czy faktor, który zapłacił za fakturę przed datą 
wejścia w życie przepisów o split payment, a następnie po wejściu w życie 
przepisów otrzymał od odbiorcy zapłatę w mechanizmie podzielonej płat-
ności, jest odpowiedzialny solidarnie z faktorantem w zakresie tego VAT.

Odpowiedzi udzielane przez Ministerstwo Finansów nie zawsze były 
zadowalające. Można było bowiem odnieść wrażenie, że resort przychylił 
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się do stanowiska faktorów, wprowadzając zapis, że w ww. przypadku art. 
108a ust. 5 ustawy o VAT nie ma zastosowania, jednak zawarte w ustawie 
sformułowanie brzmi: „[...] jeżeli podatnik ten dokonał płatności na rachu-
nek dostawcy lub usługodawcy wskazanych na tej fakturze przed dniem 
1 lipca 2018 r.”. 

Pozostaje więc wątpliwość, czy – tak jak sugeruje literalne brzmienie 
– dotyczy to jedynie zapłaty przez faktora za fakturę w formie przelewu 
na konto faktoranta. Tymczasem, jak wiemy, faktor może również swoją 
zapłatę kształtować jako potrącenie z wzajemną wierzytelnością faktoranta 
czy zarachowania pomiędzy kilkoma umowami z faktorantem. Tych moż-
liwości ustawodawca niestety nie przewidział.

Ministerstwo Finansów wydało również na podstawie art. 14a 
par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej objaśnienia podatkowe1 dotyczące sto-
sowania przepisów ustawy o VAT w zakresie split payment. Zostały one 
skierowane do podatników, aczkolwiek zawierają także odpowiedzi istotne 
dla środowiska faktoringowego, a przede wszystkim stanowią wsparcie dla 
faktorów w dyskusji z faktorantami na temat możliwości objęcia należności 
po wejściu w życie zmienionych przepisów o podatku VAT.

Wejście w życie mechanizmu podzielonej płatności z całą pewnością 
spowodowało szereg wątpliwości w środowisku faktoringowym, których 
dotąd nie udało się rozwiać. Obecnie będziemy testować w praktyce te 
przepisy, a także nasze rozwiązania, pod kątem dostosowania do nowej 
sytuacji prawnej. Ponadto, niebawem egzekwując wierzytelność od fakto-
ranta lub odbiorcy, staniemy przed ograniczeniem możliwości zaspoko-
jenia wyłącznie do wysokości rachunku rozliczeniowego, z wyłączeniem 
rachunku VAT!

Powstaje przy tym uzasadnione pytanie, czy mechanizm podzielonej 
płatności nie stanie się wkrótce obowiązkowy. Z różnych stron słychać gło-
sy, że Ministerstwo Finansów chciałoby objąć nim obowiązkowo wszyst-
kie branże, począwszy od tych, w których obecnie stosuje się odwrotne 
obciążenie. Nie jest wykluczone, że obowiązkowy split payment zostanie 
wprowadzony już z dniem 1 stycznia 2019 roku. Takie rozwiązanie uzależ-
nione jest od tego, jak będzie działał ten mechanizm, a także od stanowiska 

1 Dostępny w Internecie: https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6448094/
Objasnienia+podatkowe+-+mechanizm+podzielonej+platnosci+29.06.2018.pdf [dostęp: 
29.08.2018]
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Komisji Europejskiej, z którą prowadzone są już rozmowy. Jeśli tak się sta-
nie – ucierpią na tym przede wszystkim mikroprzedsiębiorcy, którzy dziś 
kredytują się często podatkiem VAT. Obowiązkowy split payment pozbawi 
ich środków finansowych w wysokości 23% wartości wystawianych faktur, 
co będzie miało wymierny wpływ na ich cash flow. Otwiera to oczywi-
ście pole do działania faktorów i do konstruowania nowych produktów 
finansowych pokrywających tę lukę płynnościową. Jednocześnie jednak 
obowiązkowe stosowanie split payment spowoduje zapewne konieczność 
całkowitego przeorganizowania obowiązujących dotychczas produktów 
faktoringowych.

Ochrona danych osobowych (RODO)

Nieco wcześniej, 25 maja 2018 roku, weszło w  życie Rozporządzenie 
o Ochronie Danych Osobowych. Odbyło się to w atmosferze jeszcze więk-
szej niepewności. Także i w tym przypadku wśród przedstawicieli branży 
faktoringowej pojawiły się wątpliwości.

Najbardziej oczywistym problemem, przed jakim staje rynek, jest ko-
nieczność zastosowania przepisów RODO w układzie faktor–odbiorca 
w faktoringu cichym (tajnym), który zakłada w swojej definicji, że faktor nie 
kontaktuje się z odbiorcą. Odbiorca wręcz może nie wiedzieć, iż transakcja, 
której jest stroną, jest finansowana poprzez faktora. Tymczasem rozporzą-
dzenie RODO wymaga od faktora przejrzystości w działaniu, nakładając 
na niego obowiązek informacyjny w zakresie danych osobowych odbiorcy, 
które faktor pozyskał. Sytuacja taka dotyczy wszystkich podmiotów go-
spodarczych, będących osobami fizycznymi bądź spółkami osobowymi, 
wszędzie tam, gdzie w oznaczeniu podmiotu występuje nazwisko osoby 
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (art. 13–14 RODO). We-
dług nowych przepisów informacje stanowiące dane osobowe, do których 
przetwarzania nie ma podstaw prawnych (np. dane odbiorcy w faktoringu 
cichym), nie będą danymi podlegającymi przepisom RODO tylko w przy-
padku, gdy w sposób nieodwracalny nie będzie można zidentyfikować tej 
osoby fizycznej (anonimizacja). Natomiast zastosowanie techniki polega-
jącej np. na fizycznym rozdzieleniu danych identyfikacyjnych dłużnika 
i dotyczących jego zadłużenia i powiązanie ich jedynie poprzez przypisa-
nie określonego numeru będzie przykładem pseudonimizacji. Nie można 
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w takim przypadku uznać, że faktor nie przetwarza danych o odbiorcy. 
Zidentyfikowanie osoby fizycznej nie jest bowiem trwale uniemożliwione.

Innym istotnym zagadnieniem jest przekazywanie danych osobowych 
tych samych podmiotów gospodarczych poza granice Rzeczypospolitej 
Polskiej, np. w zakresie współpracy w ramach organizacji międzynarodo-
wej FCI i konieczności zabezpieczenia tych danych w sposób szczególny. 

Branża faktoringowa, podobnie jak wszyscy przedsiębiorcy, przygoto-
wywała się do adaptacji RODO bardzo intensywnie. Wkrótce okaże się, 
czy przeprowadzenie zazwyczaj kosztownych procedur i zabezpieczeń było 
skuteczne. Zaczną się pierwsze kontrole GIODO, a w zasadzie po wejściu 
w życie RODO – Prezesa UODO, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Można się także spodziewać, że pojawią się pytania, których nawet dzisiaj 
nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić i zadać, a z którymi na pewno bę-
dziemy musieli się zmierzyć. 

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

W dniu 15 lipca 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o prze-
ciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ma ona na 
celu transponowanie do systemu polskiego prawa postanowień Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę UE w sprawie 
zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy 
lub finansowania terroryzmu. 

W art. 2 ww. ustawy zostały wymienione jednostki zobowiązane do 
stosowania jej przepisów. Duże zamieszanie w środowisku faktoringowym 
wywołał fakt, iż został z niej wykreślony dotychczasowy przepis art. 2 ust. 
1 ppkt q), który brzmiał:

„q) przedsiębiorców prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, dzia-
łalność faktoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamie-
niami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośred-
nictwa w obrocie nieruchomościami”.

Z powyższego brzmienia przepisu niektórzy faktorzy próbowali wy-
wieść, że nie będą odtąd instytucjami obowiązanymi. Utrzymywały ich 
w tym przekonaniu niejasne przekazy płynące od GIIF. Ostatecznie stwier-
dzić należy, że instytucje faktoringowe nadal są zaliczane do instytucji 
finansowych przez Dyrektywę zgodnie z brzmieniem:
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„2) «instytucja finansowa» oznacza:
a) przedsiębiorstwo inne niż instytucja kredytowa, które prowadzi co 

najmniej jeden z rodzajów działalności wymienionych w pkt 2–12 oraz 
w pkt 14 i 15 załącznika I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/36/UE (23), w tym działalność kantorów wymiany walut; [...]”.

Podobny zapis znalazł się w ustawie:
„Art. 2. 1. Instytucjami obowiązanymi są: 
1) banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji 

kredytowych, instytucje finansowe mające siedzibę na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej oraz oddziały instytucji finansowych niemających 
siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 
z późn. zm.3); [...]”.

Z kolei Prawo Bankowe definiuje, co rozumie się pod pojęciem „instytucji 
finansowej”:

„Art. 4.1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
[...]
7) instytucja finansowa – instytucję finansową, o której mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia nr 575/2013; [...]”.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 575/2013 mówi natomiast: 
„Art. 4 ust. 1 pkt 26 «instytucja finansowa» oznacza przedsiębiorstwo 

inne niż instytucja, którego podstawową działalnością jest nabywanie 
pakietów akcji lub wykonywanie co najmniej jednego spośród rodzajów 
działalności wymienionych w pkt 2–12 i pkt 15 załącznika I do dyrektywy 
2013/36/UE, pojęcie to obejmuje finansowe spółki holdingowe, finansowe 
spółki holdingowe o działalności mieszanej, instytucje płatnicze w rozu-
mieniu dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku i spółki 
zarządzania aktywami, nie obejmuje jednak ubezpieczeniowych spółek 
holdingowych i ubezpieczeniowych spółek holdingowych prowadzących 
działalność mieszaną [...]”.

Z  kolei Załącznik I  do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 
2013/36/UE wymienia w punkcie 2 działalność faktoringową:



Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów • 8 (2018)

NOWE PRAWO PEŁNE ŁAMIGŁÓWEK | 59

„2. Udzielanie kredytów, w tym między innymi: kredyt konsumencki, 
umowy kredytowe dotyczące nieruchomości, faktoring z regresem lub bez, 
finansowanie transakcji handlowych (w tym forfaiting)”.

Aby zatem upewnić się, że faktorzy są zaliczani do kręgu instytucji obo-
wiązanych, należy przejść długą drogę w gąszczu przepisów. Idąc po nitce 
do kłębka, widzimy, że działalność faktoringowa jest uznawana zarówno 
przez przepisy unijne, jak i przepisy polskie, za działalność instytucji fi-
nansowych. Zatem instytucje faktoringowe pozostają pod rządami nowej 
ustawy nadal instytucjami obowiązanymi.

E-faktura

Ostatnim polem, na którym wykonywane są prace zmierzające do wpro-
wadzenia nowego rozwiązania do praktyki gospodarczej, które dotyczyć 
będzie także działalności faktoringowej, jest e-faktura.

Europejska organizacja standaryzacyjna CEN, złożona z krajowych 
instytucji członkowskich, oficjalnie opublikowała 28 czerwca 2017 roku 
odnośnik do normy europejskiej faktury elektronicznej:

−  EN 16931-1:2017: Electronic invoicing – Part 1: Semantic data model 
of the core elements of an electronic invoice,

−  CEN/TS 16931-2:2017: Electronic invoicing – Part 2: List of syntaxes 
that comply with EN 16931-1.

Publikacja oznacza, że prace CEN nad ustaleniem standardu normy 
oraz listy protokołów wymiany danych zostały zakończone. Sekretariat 
organizacji przekazał nową normę do Komisji Europejskiej jako wynik 
zlecenia na opracowanie normy e-fakturowania w dostawach publicznych. 
CEN przesłał dokumenty w językach oficjalnych (niemieckim, angielskim, 
francuskim) do krajowych komitetów standaryzacyjnych (w Polsce jest 
nim Polski Komitet Normalizacyjny).

Równolegle trwają prace w Komisji Europejskiej nad przyjęciem normy 
CEN jako właściwej w dostawach publicznych. Obowiązywać mają tylko 
faktury zgodne z jej wymaganiami. Decyzja o przyjęciu tego rozwiązania 
będzie zawierała odnośnik do normy europejskiej oraz listy protokołów 
wymiany danych spełniających standard normy faktury elektronicznej.

Publikacja samej treści normy będzie dokonana przez krajowe komitety 
standaryzacyjne według ich woli, jednak nie później niż:
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−  do 30 września 2018 roku; krajowe komitety standaryzacyjne muszą 
ogłosić istnienie standardu normy i udostępnić ją zainteresowanym,

−  do 31 grudnia 2018 roku; standard będzie wdrożony na poziomie kra-
jowym przez publikację w języku polskim.

Stworzenie standardu e-faktury na polskim rynku w obszarze B2G 
i bardziej nas interesującym B2B dotknie wkrótce niemal wszystkie firmy 
w Polsce i będzie miało znaczenie dla całego sektora faktoringowego. 

Ustawodawca nie ułatwia życia przedsiębiorstwom faktoringowym, 
zmuszając je do rozwiązywania licznych łamigłówek i zagadek prawnych. 
Przedstawione zagadnienia doskonale to ilustrują, zarysowując obszary, 
w których działalność faktoringowa doznaje bardzo istotnych ograniczeń, 
bardziej jeszcze niż działalność gospodarcza prowadzona w innych dzie-
dzinach. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że Państwo przerzuca też na 
przedsiębiorców swoje obowiązki w zakresie interpretacji i adaptacji no-
wych przepisów. A konsekwencje błędnej interpretacji przepisów poniesie 
jak zwykle podatnik. 
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W kierunku mikrofaktoringu

1. Rynek faktoringu w Polsce dojrzewa

Zmiany, które objęły polską gospodarkę po 1989 roku, umożliwiły rozwój 
nowoczesnych produktów finansowych. Jednym z nich, obecnym na rodzi-
mym rynku od początku lat dziewięćdziesiątych jest faktoring. Największy 
wzrost obrotów firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Fak-
torów odnotowano w 2010 roku. Wskaźnik osiągnął wtedy rekordowe 86%. 
Dwucyfrowa dynamika wzrostów utrzymuje się niezmiennie od roku 2009. 
Przez ostatnie dziesięć lat rynek wzrósł ponad czternastokrotnie i jest naj-
szybciej rosnącym segmentem rynku usług finansowych w naszym kraju. 

Faktoring wchodzi obecnie w fazę dojrzałego rozwoju. Stale rośnie licz-
ba obsługiwanych faktorantów i ich kontrahentów, pojawiają się kolejni 
faktorzy oraz firmy okołobiznesowe, a rynek staje się wysoce konkuren-
cyjny. Oferta dywersyfikuje się, wykracza poza tradycyjne instytucje finan-
sowe i obejmuje nowe segmenty klientów. W odpowiedzi na ich potrzeby 
klasyczna forma usługi ewoluuje w stronę nowych jej odmian.

2. Nowy klient – nowe potrzeby

2.1. Rosnący potencjał sektora MśP

Ogromny potencjał dla rozwoju rynku faktoringowego upatruje się w sek-
torze małych i średnich przedsiębiorstw. Według danych prezentowanych 
w 20. edycji Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce, opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, 
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w kraju działa obecnie ponad 1,9 mln firm, z których 99,8% stanowią mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa. Generują one 56% przychodów ogółem 
oraz blisko jedną trzecią wartości eksportu wyrobów i usług (30%). Nakła-
dy sektora MŚP na inwestycje razem z wydatkami na zakup używanych 
środków trwałych stanowią blisko połowę tej wielkości dla firm ogółem 
(45%). Udział MŚP w tworzeniu PKB przekroczył już 50% i systematycznie 
rośnie. Zatrudnienie w małych i średnich firmach znajduje 69% pracują-
cych w przedsiębiorstwach.

Na przestrzeni ostatnich lat wzrasta ponadto odsetek mikrofirm, czyli 
tych najmniejszych podmiotów zatrudniających do 9 pracowników. Ich 
udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi obecnie 96%. Mają 
one największy udział w tworzeniu PKB – generują 41% wartości dodanej 
sektora przedsiębiorstw. Liczba zatrudnionych tam osób wynosi 3,7 mln. 
Jednocześnie skłonność Polaków do tworzenia nowych firm utrzymuje się 
na wysokim poziomie.

2.2. Niezaadresowane potrzeby mikroprzedsiębiorstw

W porównaniu z pozostałymi grupami przedsiębiorstw, mikrofirmy wy-
kazują najkorzystniejszą relację wyników do nakładów (są najbardziej pro-
duktywne) oraz kosztów do przychodów (są najbardziej efektywne koszto-
wo). Charakteryzuje je jednak niższa przeżywalność – po pierwszym roku 
działalności znika średnio jedna trzecia z nich. Także w kolejnych latach 
ich sytuacja jest relatywnie trudna. Najczęstszą przyczyną zgłaszanych 
upadłości jest utrata płynności finansowej. Nie należy korelować jej wy-
łącznie ze zbyt niską sprzedażą, raczej z trudnościami w zabezpieczaniu 
finansów oraz podatnością na wszelkiego rodzaju zagrożenia rynkowe. 

Jednym z najpowszechniejszych zagrożeń wpływających negatywnie 
na stabilność finansową małych firm są odroczone terminy płatności oraz 
dodatkowe opóźnienia w regulowaniu faktur przez kontrahentów. Ponad 
80% przedsiębiorstw w Polsce sygnalizuje problem z zatorami płatniczy-
mi (za: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych). W 2015 roku Forum 
Obywatelskiego Rozwoju oszacowało udział wydatków związanych z zato-
rami w ogólnych kosztach firm na 3–6%. Oznacza to, że problem opóźnień 
płatności pochłonął wtedy od 115 do 229 mld zł. Na kwoty te złożyły się 
straty wynikające z braku zapłaty za dostarczone towary i usługi, koszty 
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odsetek, monitoringu i windykacji, ale też te będące wynikiem rezygnacji 
firmy z działalności na ryzykownych rynkach.

Brak dostatecznych środków na rachunku bankowym powoduje szereg 
negatywnych konsekwencji: firmy wstrzymują inwestycje, porzucają plany 
wprowadzenia na rynek nowego produktu, ograniczają zatrudnienie, redu-
kują pensje oraz przenoszą koszty zatorów na ceny oferowanych produktów. 
Nierzadko przedsiębiorca, któremu kontrahent nie płaci terminowo, sam 
zaczyna tworzyć zatory. Przyznaje się do tego blisko 28% polskich firm. 

Mimo powszechnych problemów związanych z utrzymaniem płyn-
ności finansowej polskie mikroprzedsiębiorstwa wciąż w ograniczonym 
stopniu korzystają z finansowania zewnętrznego.

2.3. Finansowanie obrotowe

Rosnąca liczba mikrofirm oraz ich potrzeby finansowe przekładają się na 
rosnącą popularność finansowania obrotowego. Na polskim rynku wy-
różniamy obecnie cztery główne tego typu usługi kierowane do mikro-
przedsiębiorców:

– pożyczka (także pozabankowa),
– kredyt obrotowy,
– linia kredytowa w banku,
– faktoring.
Utrudniony dostęp do kapitału przez lata stanowił kluczową barierę 

rozwoju mikro i małych firm w Polsce. Do niedawna mikroprzedsiębiorcy 
byli grupą pozostającą poza obszarem zainteresowania większych instytu-
cji finansowych. Koszty obsługi sektora okazywały się relatywnie zbyt wy-
sokie w stosunku do kwoty finansowanych transakcji. Problematyczna była 
także sama weryfikacja wniosku. Procedury bankowe ukształtowały się 
w oparciu o preferowany handlowy model finansowy przedsiębiorstwa. Co 
za tym idzie – podstawą uzyskania pozytywnej weryfikacji był dodatni wy-
nik finansowy. Tymczasem wielu mikroprzedsiębiorców – pomimo gene-
rowania znacznych przychodów – oscyluje na granicy wykazywanych strat.
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2.4. FinTech-y zagospodarowują lukę

Jako pierwsze na problemach najmniejszych podmiotów gospodarczych 
skupiły się firmy pożyczkowe. Obecnie jednak potencjał sektora docenia 
już cała branża usług finansowych. Mikroprzedsiębiorcy oczekują od insty-
tucji finansowych przejrzystości oferty, wygody i szybkości działania oraz 
maksymalnej elastyczności. Takie standardy obsługi są w stanie zapewnić 
im nowoczesne FinTech-y. Firma audytorsko-doradcza PwC prognozuje, 
że przejmą one 23–33% rynku usług bankowych. Najsilniej wpłyną na 
bankowość dla klientów indywidualnych, płatności i przekazy pieniężne, 
inwestycje i zarządzanie aktywami oraz właśnie na finansowanie małych 
i średnich przedsiębiorstw. 

Na rynkach zachodnich, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Wiel-
kiej Brytanii, odwrót mikroprzedsiębiorców od banków w stronę FinTech-

-ów zauważalny jest od 2008 roku. Po upadku Lehman Brothers rozpoczął 
się globalny kryzys finansowy. Amerykańskie banki wprowadziły wtedy 
bardziej restrykcyjne procedury udzielania kredytów. Spowodowało to 
drastyczny, kilkudziesięcioprocentowy spadek liczby udzielanych pożyczek. 
Zmieniona polityka banków najbardziej dotknęła drobnych przedsiębior-
ców pożyczających zwykle niewielkie kwoty po to, aby utrzymać płynność 
finansową. Był to bodziec do powstania wielu pozabankowych podmiotów 
zagospodarowujących nową niszę. Serwisy P2P lending, takie jak Funding 
Circle, czy firmy oferujące usługę finansowania faktur jak BlueVine czy Fund-
box dzisiaj są już istotnymi graczami na anglosaskim rynku finansowym.

Zauważalny od kilku lat w Polsce szybki rozwój firm faktoringowych 
oraz pożyczkowych oferujących finansowanie faktur pokazuje, że trafiają 
one w jedną z kluczowych potrzeb mikroprzedsiębiorców. Według badania 
Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor co trzeci przedsiębiorca byłby 
skłonny udzielać swoim klientom rabatów (skonta), byle dostać od nich pie-
niądze „od ręki” i zapewnić sobie płynne finansowanie dalszej działalności. 
W ramach faktoringu klient otrzymuje środki z tytułu nieprzeterminowa-
nych należności wynikających z faktur w ciągu maksymalnie kilku dni od 
daty ich przekazania do faktora. Coraz częściej usługa pozwala na niemal 
natychmiastową wypłatę gotówki z wystawionej faktury. 

Choć od kilku lat systematycznie rośnie świadomość związana z usłu-
gami faktoringowymi, potencjał rozwoju tego rynku w  sektorze MŚP 
pozostaje ogromny. Do tej pory w Polsce zaledwie 2,8% przedsiębiorców 
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skorzystało z możliwości przedterminowej wypłaty gotówki z faktur przy-
chodowych, w tym większość to duże firmy. Według szacunków SMEO 
sam rynek usług faktoringu dla mikro i małych firm będzie rósł ponad 
20% rocznie.

3. W stronę mikrofaktoringu – etapy zmian

3.1. Definicja

W miarę dojrzewania polskiego rynku faktoringowego usługa ta, do niedaw-
na kojarzona ze średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, wykształciła kolejną 
swoją odmianę dostosowaną do specyfiki mikroprzedsiębiorstw. Faktoring 
skierowany do grupy MŚP to właśnie mikrofaktoring. Przeznaczony jest dla 
podmiotów, których przychody nie przekraczają 2,5 mln zł rocznie, często 
zaś oscylują w granicach zaledwie 1 mln zł. Liczba faktur finansowanych 
w tej grupie klientów rośnie nieprzerwanie i dynamicznie od 2012 roku. 

W przypadku MŚP nie sprawdza się tradycyjny model obsługi wypra-
cowany przez banki z myślą o ich klientach korporacyjnych. Kluczową 
zmianą z punktu widzenia klienta jest maksymalne uproszczenie procesu. 
Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu limitu finansowania odbywa 
się coraz częściej w pełni automatycznie, bezpapierowo i trwa kilka minut. 
Z usługi można skorzystać zwykle w pełni online, w dowolnym momen-
cie. Finansowane są zarówno wszystkie jak i pojedyncze wierzytelności, 
zaczynając od kwot rzędu kilkuset złotych. Z drugiej strony – limity fi-
nansowania wciąż rosną. Obecnie przekraczają nawet 150 tys. zł i bywają 
wielokrotnie wyższe niż kwoty pożyczek dostępnych dla tych samych firm.

Mikroprzedsiębiorcy najczęściej wykorzystują wypłacane środki na 
pokrycie bieżących zobowiązań i kosztów związanych z obsługą zlecenia, 
w tym na regulowanie podatków.

3.2. Ewolucja oferty

Od lat tradycyjna bankowa oferta faktoringowa ewoluuje. W miarę rozwoju 
rynku kolejne podmioty dostrzegają potencjał i potrzebę dostosowania 
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faktoringu do specyfiki sektora mikro i małych przedsiębiorców. Poniżej 
przedstawiamy ich sylwetki:

Bibby Financial Services
Bibby Financial to niezależna od banku firma faktoringowa oferująca usłu-
gi finansowe dla sektora MŚP. Funkcjonuje w 14 krajach. Jest częścią Grupy 
Bibby Line, która została założona w 1807 roku przez Johna Bibby’ego, 
przedsiębiorcę z Liverpoolu. Jest jednym z najdłużej prosperujących przed-
siębiorstw rodzinnych w Wielkiej Brytanii. W 1982 roku utworzona została 
pierwsza firma faktoringowa wchodząca w skład grupy – Bibby Financial 
Services – by jako niezależny partner finansowy świadczyć usługi dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Od 2002 roku działa również w Polsce. 
Pierwsze biuro w naszym kraju zostało utworzone w Warszawie. Wraz 
z rozwojem działalności powstały oddziały w Poznaniu i Katowicach.

Przez lata Bibby Financial Services sukcesywnie rozbudowywała port-
folio swoich klientów. Jako jedna z pierwszych firm na polskim rynku 
zaoferowała faktoring przeznaczony dla sektora MŚP. Według danych Pol-
skiego Związku Faktorów zajmuje trzecie miejsce pod względem posiada-
nych kontrahentów. Bibby Financial Services proponuje swoim klientom 
rozwiązania zapewniające poprawę płynności finansowej oraz efektywną 
kontrolę nad należnościami, włączając w to zabezpieczenie przed niewy-
płacalnością kontrahentów.

Idea Money
Firma powstała w 2012 roku. Na rynku dominował wówczas model fak-
toringu globalnego obejmującego obowiązkowo wszystkie wierzytelności 
faktoranta. Takie rozwiązanie nie było wystarczająco elastyczne z punktu 
widzenia najmniejszych podmiotów, które z tego typu finansowania po-
trzebowały korzystać okresowo lub dla pojedynczych zleceń. Z inicjatywy 
Michała Pawlika, który dołączył w 2011 roku do Grupy Idea Bank, zrodził 
się więc pomysł stworzenia oferty finansowania mikrofaktoringowego do-
puszczającego niewielkie kwoty transakcji, a przede wszystkim finansowa-
nie pojedynczych wierzytelności w faktoringu wierzytelnościowym z re-
gresem. W celu realizacji nowego biznesplanu powstała spółka Idea Money.

Debiutując na rynku, spółka weszła we współpracę z Tax Care, fir-
mą oferującą usługi księgowe dla mikrofirm. Wystawiane za jej pośred-
nictwem faktury mogły od razu zostać sfinansowane z wykorzystaniem 
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mikrofaktoringu, co z punktu widzenia przedsiębiorcy znacznie podniosło 
wygodę korzystania z rozwiązania i skróciło proces. Z czasem Idea Money 
zbudowała własny system transakcyjno-rozliczeniowy oraz system do ob-
sługi klientów faktoringowych dostępny online.

Przyznawane limity faktoringowe sięgały początkowo 5 tys. zł. i finan-
sowano faktury na kwoty od 500 zł. Aby uczynić koszty usługi maksy-
malnie przewidywalnymi, zastosowano abonamentowy model rozliczeń. 
Kwota abonamentu naliczana była od przyznanego limitu faktoringowego. 
W trakcie korzystania z usługi, niezależnie od ilości sfinansowanych w ra-
mach limitu faktur, przedsiębiorca nie ponosił już żadnych dodatkowych 
opłat, w tym prowizji czy odsetek od finansowanych kwot.

Faktorama.pl
Faktorama powstała w kwietniu 2013 roku przy wsparciu funduszu Spi-
naker Innowacji – Inkubator BonusCard. Jest to pierwszy na rynku fak-
toringu serwis P2P w Polsce. Działa jako platforma aukcji faktur, która 
łączy potencjalne strony transakcji, sprzedawców faktur z odroczonym 
terminem płatności, czyli przede wszystkim mikro i małe firmy oraz na-
bywców – inwestorów zainteresowanych zakupem wierzytelności, których 
płatnikiem (a więc gwarantem płatności) są większe polskie firmy.

Korzystając z Faktoramy, sprzedający nie zostają zobligowani do pod-
pisania długoterminowej umowy oraz mają możliwość sprzedaży faktur 
nawet o niewielkiej wartości.

NFG
Doświadczenie i wiedza z obszaru finansów przedsiębiorstw jakie zgro-
madziły spółki z Grupy Kaczmarski (w tym głównie firma windykacyjna 
Kaczmarski Inkasso oraz Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Go-
spodarczej) pozwoliły na wsparcie powstałego w 2015 roku nowego pod-
miotu finansującego faktury mikroprzedsiębiorstw czyli Narodowego Fun-
duszu Gwarancyjnego. Biznesplan spółki oraz jej fundamenty zbudował 
Michał Pawlik, bazując na dotychczasowym doświadczeniu w obszarze 
faktoringu, tym razem łącząc je dodatkowo z możliwościami, jakie dają 
najnowsze technologie IT. Serwis eFaktoring.pl, będący brandem spółki, 
stał się pierwszym tak innowacyjnym i online’owym rozwiązaniem na 
polskim rynku. Spółka udostępniła głównie klientom z bazy Grupy Kacz-
marski produkt finansowania faktur sprzedażowych do kwoty 25 tys. zł.
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PragmaGO
We wrześniu 2017 roku powstała marka PragmaGO ze swoją pierwszą 
usługą online –Sprzedaż faktury. Pozwalała ona na sprzedaż nieprzeter-
minowanej faktury oraz ekspresową jej zamianę na gotówkę bez zbędnych 
formalności. Początkowy kształt usługi dawał przedsiębiorcom możliwość 
sprzedaży faktury do kwoty 50 tys. zł. PragmaGO szybko zauważyła, że 
potrzeby sektora MŚP są większe. W marcu w usłudze Sprzedaży faktury 
online firma zwiększyła limit finansowania do 250 tys. zł.

Jeszcze tego samego roku w grudniu uruchomiono kolejną usługę – 
Faktoringu online. Jest to stałe finansowanie, oferowane w uproszczonej 
formie, kierowane do przedsiębiorców, którzy posiadają stałych kontra-
hentów. PragmaGO udostępniła na swojej stronie internetowej możliwość 
zawnioskowania o limit faktoringowy dostępny online 24/7. Nie nałożyła 
jednocześnie żadnych ograniczeń co do branży, mimo że limity opiewają 
na znaczne kwoty, przekraczające nawet 250 tys. zł. W ramach przyzna-
nego limitu to przedsiębiorca wskazuje, które należności chce finansować.

Najnowszą usługą PragmaGO jest Finansowanie Zakupów Online, 
wprowadzone w czerwcu tego roku. Dopasowuje się ona do potrzeb od-
biorców faktur, którzy potrzebując towaru na już, mogą spłacić go w ratach. 
Klient może sam dopasować ich ilość do swoich preferencji. 

PragmaGO jest jedną z marek, które zainwestowały w rozwiązania 
FinTech-owe. Dzięki wdrożonym systemom antyfraudowym oraz scorin-
gowym jest w stanie przeprocesować elektronicznie transakcje, poczynając 
od wniosku aż po wypłatę środków. Automatyczne scoringi umożliwiają 
szybkie wydanie decyzji. Elektroniczny obieg i podpisywanie dokumentów 
jest bezpieczne pod kątem prawnym oraz skraca procesy. 

Grupa Pragma, która finansowaniem małych i średnich firm zajmuje 
się od 20 lat, w ogłoszonej w październiku 2017 strategii Pragma Faktoring 
kładzie mocny nacisk na rozwój marki PragmaGO, która udziela finan-
sowania nanofaktoringu (do 50 tys. zł) i mikrofaktoringu (do 250 tys. zł) 
całkowicie poprzez Internet.

InviPay
Firma powstała w 2013 roku, kiedy dzięki dotacjom z Unii Europejskiej 

„Innowacyjna Gospodarka” oraz indywidualnym inwestorom Kindze No-
wakowskiej i Janowi Motzowi, którzy umożliwili start operacyjny przed-
sięwzięcia powstała ich FinTech-owa aplikacja. Po 6 miesiącach działania 
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InviPay rozliczyło ponad 3000 transakcji na kwotę ponad 6 mln zł, stając 
się jednym z liderów mikrofaktoringu w Polsce. Do 2020 roku firma pla-
nuje sfinansować faktury na kwotę 1 mld zł oraz rozpocząć ekspansję na 
rynki zagraniczne.

SMEO
W lutym 2018 roku zadebiutowało na polskim rynku SMEO, nowy pod-
miot świadczący usługi mikrofaktoring u  online. Założyciele – Agnieszka 
Gołębiewska, Michał Pawlik i Monika Woźniak – to managerowie z wie-
loletnim doświadczeniem w branży, pomysłodawcy i współzałożyciele in-
nych firm faktoringowych, stojący za sukcesem m.in. Idea Money i eFak-
toring.pl .

Firma jako pierwszy faktor w Polsce wprowadziła prosty i transparen-
tny cennik. Zrezygnowała ze wszelkich stałych opłat za przyznanie lub 
zmianę limitu faktoringowego takich jak abonament czy prowizja. Opłata 
za finansowanie faktury została powiązana z terminem płatności faktury. 
Prowizja naliczana jest od momentu przelania środków na konto fakto-
ranta do terminu płatności na fakturze wyłącznie za dokładną liczbę dni 
finansowania faktury.

SMEO – jako pierwsza firma faktoringowa w Polsce – wykorzystuje 
potencjał Big Data, sztucznej inteligencji oraz zaawansowanych algoryt-
mów scoringowych i transakcyjnych do pogłębionej analizy zdolności fak-
toringowej klienta. Weryfikacja wniosku jest w pełni zautomatyzowana 
i oparta na samouczących się sieciach neuronalnych. Pozwala to na skró-
cenie procesu obsługi do kilku minut, obniżenie kosztów usługi, a przede 
wszystkim objęcie finansowaniem klienta trudnego do weryfikacji z uży-
ciem tradycyjnych metod.

W systemie oceny ryzyka połączono rozwiązania klasy bankowej z in-
nowacyjnymi technikami scoringowymi. W praktyce oznacza to możliwość 
wiarygodnej weryfikacji podmiotów o krótkiej historii kredytowej. Dzięki 
takim rozwiązaniom, usługa mikrofaktoringu SMEO lepiej dostosowuje 
się do specyfiki sektora – w którym istnieje wiele młodych podmiotów – 
i przyczynia się do dalszej demokratyzacji usługi.
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4. Szanse i bariery w rozwoju polskiego mikrofaktoringu

4.1. Alternatywne źródła danych oraz rola informacji pozytywnej

Nowoczesne FinTech-y faktoringowe dążą do zautomatyzowania procesu 
weryfikacji klienta. Łącząc usługi finansowe z technologią, starają się odejść 
w całości od zbierania papierowych dokumentów na rzecz w pełni zdigi-
talizowanego procesu online. Automatyzacja procesu obsługi wniosku jest 
szczególnie istotna w przypadku rozproszonego i zróżnicowanego sektora 
MŚP. Pozwala obniżyć koszty sprzedaży, wyciągać wnioski na temat ryzyka 
oraz sprostać wymogom klienta, dla którego kluczowy jest natychmiasto-
wy i wygodny dostęp do finansowania.

Podstawą weryfikacji mikrofaktoringowej i pewnym źródłem danych 
pozostają wyciągi z rachunku bankowego oraz dane pochodzące z Biur 
Informacji Gospodarczej. Dają one dostęp do informacji o zaległościach 
firmy wobec innych podmiotów czy instytucji. Zdarzenia takie pojawiają 
się jednak incydentalnie. Z tego względu na znaczeniu zyskują gromadzone 
w BIG-ach dane pozytywne, które pozwalają na obserwację długotermi-
nowych zachowań płatniczych klienta.

Coraz częściej znajdują one zastosowanie również w analizie faktorin-
gowej. Dane pozytywne mówią o tym, że klient wywiązuje się w terminie 
ze swoich obowiązków płatniczych, pozwalając faktorom na pełniejszą 
analizę jego zachowań. W efekcie dane pozytywne pozwalają również na 
lepszą i długoterminową predykcję.

W przypadku mikrofaktoringu istotne są również wszelkie pomocnicze 
źródła informacji o kliencie, pozwalające np. na analizę behawioralną. Ta-
kie nowoczesne podejście jest szczególnie ważne dla mało ubankowionych 
mikro i małych przedsiębiorstw oraz firm działających w niestandardo-
wym modelu, dla których trudno uzyskać kompletną informację tradycyj-
ną. Jednym z takich uzupełniających źródeł informacji o klientach, coraz 
częściej pomagającym zweryfikować ich finansową wiarygodność, są dane 
z mediów społecznościowych.

Usługa social scoringu umożliwia podłączenie kont internetowych oso-
by zainteresowanej daną usługą (LinkedIn, Google, Twitter i Facebook) 
pod system instytucji finansowej, dzięki czemu – za wiedzą i zgodą zainte-
resowanego – pobierane są informacje pozwalające ocenić jego wiarygod-
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ność kredytową na podstawie danych z social mediów. Gdyby próbować 
uzyskać te same informacje z innych źródeł – jest się skazanym na dane 
deklarowane przez potencjalnych klientów na etapie wypełniania wniosku. 
Dzięki mediom społecznościowym uzyskuje się te same dane (dotyczące 
sytuacji rodzinnej czy doświadczeń zawodowych) w sposób wygodniejszy 
dla zainteresowanych i faktora.

W  przypadku wykorzystywania danych osobowych pochodzących 
z serwisów społecznościowych logika oceny jest odwrotna niż w przypad-
ku analizy danych wnioskowych. Jest okazją nie tyle do zapalenia czer-
wonej lampki, ile do dobrowolnego, realizowanego na życzenie klienta 
podniesienia jego wiarygodności.

Tradycyjne i alternatywne źródła danych o kliencie są komplementarne. 
Zautomatyzowany system oceny ryzyka może łączyć rozwiązania bankowe 
z pomocniczymi technikami scoringowymi. Zaawansowana analiza Big 
Data z wykorzystaniem danych, między innymi z kont społecznościowych, 
pozwala poszerzyć grupę odbiorców usługi i zmniejsza ryzyko transakcyjne.

4.2. Współpraca między sektorami

W pierwszej połowie 2017 roku firmy faktoringowe i leasingowe działające 
w Polsce zainicjowały dialog mający na celu skuteczniejsze zapobieganie 
wyłudzeniom finansowym. W trakcie marcowej konferencji Risk and Su-
pervision Meeting 2018 organizowanej przez CRIF sp. z o.o. zawiązała się 
grupa robocza do spraw przeciwdziałania fraudom.

Celem grupy jest zacieśnienie współpracy i  lepsze wykorzystanie po-
tencjału wymiany doświadczeń pomiędzy sektorami działającymi dla 
podobnego segmentu klientów. Wypracowane rozwiązania mogą pomóc 
w integracji danych z rynku, pozwolić skuteczniej rozpoznawać ryzyko 
wyłudzeń i finalnie przyczynić się do stabilnego wzrostu rynku oraz po-
prawy warunków finansowania dla klientów.

Najczęściej wskazywane przez firmy leasingowe i faktoringowe prze-
szkody w zwalczaniu nadużyć to zbyt wąski zakres danych o klientach 
w rejestrach publicznych, niesatysfakcjonujący poziom współpracy mię-
dzy instytucjami finansowymi i organami ścigania oraz brak komunikacji 
wewnątrz samej branży. Obydwa sektory regularnie zgłaszają potrzebę 
wymiany informacji, aby w porę wyłapywać „anomalie” w procesie we-
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ryfikacji wniosków. Firmom zależy na automatyzacji rozwiązań do za-
rządzania ryzykiem finansowym. Chcą korzystać z jednego, zaufanego 
i kompleksowego źródła wiedzy o klientach, które sami są skłonni zasilać.

Raport Nadużycia w  sektorze finansowym, opracowany przez Kon-
ferencję Przedsiębiorstw Finansowych we współpracy z Ernst & Young 
w 2017 roku, pokazuje, że na wyłudzenia narażona jest każda firma dzia-
łająca na rynku masowym. Zjawisko obserwujemy zarówno w sektorze 
bankowym, instytucjach pożyczkowych, jak i podmiotach leasingowych 
czy faktoringowych. Przy znacznej liczbie operacji trudniej jest weryfiko-
wać te podejrzane. Dotyczy to szczególnie kanału online, w którym czas 
rozpatrywania wniosku o finansowanie odgrywa kluczową rolę. Fraudste-
rzy liczą na mniejszą czujność większych podmiotów finansowych, które 

– ich zdaniem – posiadają większą absorpcję strat. Pozabankowe podmioty 
świadczące usługi leasingowe i faktoringowe liberalizują dostęp do finan-
sowania poprzez skrócenie i uproszczenie procedur realizacji wniosku. Są 
tym samym szczególnie narażone na ryzyko wyłudzeń.

Współpraca firm faktoringowych i  leasingowych w zakresie zapobie-
gania fraudom przyniesie korzyści nie tylko samym usługodawcom, ale 
finalnie przede wszystkim konsumentom. Firma, która nie ponosi strat 
finansowych związanych z wyłudzeniami, będzie bardziej skłonna do ob-
niżenia kosztów usługi.

4.3. Rozwój technologii – minimalizacja ryzyka

Duże znaczenie dla obniżenia ryzyka dla faktora może mieć także w przy-
szłości zastosowanie technologii blockchain w rozwiązaniach FinTech-

-owych i alternatywnych pozabankowych sposobach finansowania przed-
siębiorstw. 

Wielowątkowa analiza faktoringowa bada relacje handlowe między 
kontrahentami oraz wymaga zweryfikowania samej transakcji, do której 
odnosi się finansowana faktura. Technologia blockchain zapewnia pełną 
transparentność transakcji oraz daje gwarancję ich niezmienności. Pod-
mienianie czy fałszowanie historii relacji są przy jej użyciu praktycznie 
niemożliwe. Jednocześnie możliwość odczytu poszczególnych transakcji 
zostaje ograniczona tylko do podmiotów, które znają ich charakter i pa-
rametry. Właściwości te można wykorzystać na przykład w finansowaniu 
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przedsiębiorstw, gdzie podmiot finansujący ma pełen wgląd w historię 
przepływu środków i danych między przedsiębiorcami, na które udziela 
finansowania. Dzięki odpowiedniemu zastosowaniu technologii blockcha-
in ma on pewność, że transakcja doszła do skutku. Przykładowo: zosta-
ły wystawione odpowiednie dokumenty, doszło do przekazania towarów, 
wykonania usługi, przekazania praw własności itp. Ma też pewność, że 
transakcja oraz wszystkie jej składowe i ich parametry nie zostaną przez 
nikogo zmienione w nieuprawniony sposób.

W tej chwili główną barierą we wdrożeniu blockchain w mikrofak-
toringu są koszty – ze względu na wciąż jeszcze małą powszechność tej 
technologii jej wykorzystanie jest drogie. Powoli jednak coś się zmienia. 
Wiosną 2018 Biuro Informacji Kredytowej wraz z firmą technologiczną 
Billon poinformowały, że jeszcze w tym roku chcą wykorzystać technologię 
blockchain do przechowywania i przesyłania dokumentów na trwałym 
nośniku, z pełnym zabezpieczeniem przed ingerencją w treść dokumen-
tu. Dzięki temu klienci polskich banków mają mieć gwarancję niezmien-
ności swoich dokumentów oraz dostęp do nich nawet po ustaniu relacji 
z bankiem. Jeśli banki wdrożą tego typu bardziej masowe rozwiązania 
w oparciu o blockchain, można liczyć, że stanie się ona bardziej dostępna 
dla kolejnych podmiotów.

Blockchain łączy ze sobą różne organizacje i zapewnia bezpieczeństwo 
ich współpracy – im powszechniej będzie on wykorzystywany, tym więk-
sza będzie jego wartość. W pewnych typach i zastosowaniach technolo-
gii blockchain pojawia się problem bardzo wysokiego zapotrzebowania 
energetycznego – wynika to z konieczności zapewnienia olbrzymiej mocy 
obliczeniowej i rozbudowanej infrastruktury IT. Ostatnią barierą jest nie-
wystarczające wsparcie ze strony regulatorów. Istotne jest ustalenie wspól-
nych standardów tak, aby tworzone rozwiązania mogły być łatwo łączone 
między sobą. Potrzebna jest szersza i głębsza współpraca m.in. banków, 
firm technologicznych i instytucji regulacyjnych.

4.4. Niedostatki edukacji finansowej polskich mikroprzedsiębiorców

W badaniu świadomości finansowej, zleconym przez OECD i zrealizowa-
nym w 30 krajach, Polska znalazła się na ostatnim miejscu. Pogrążyła nas 
przede wszystkim nieumiejętność stosowania wiedzy finansowej w prak-
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tyce. Niezrozumienie sposobu funkcjonowania produktów finansowych 
oraz nieumiejętny ich dobór skutkuje nieufnością względem instytucji 
finansowych - małe firmy mają do dyspozycji coraz więcej możliwości 
zabezpieczania płynności finansowej, muszą jednak te możliwości poznać 
i nauczyć się je stosować. Z faktoringu na przykład skorzystało do tej pory 
zaledwie 2,8% firm. Mniej niż połowa przedsiębiorców weryfikuje w jaki-
kolwiek sposób wiarygodność nowych kontrahentów przed nawiązaniem 
współpracy. 

Warto zwrócić uwagę także na poziom ubankowienia polskiego społe-
czeństwa. Rachunku bankowego nie ma w Polsce około 20% osób powyżej 
18. roku życia. W Unii Europejskiej odsetek ten jest dwukrotnie niższy. Jeśli 
zestawić to z faktem, że firmy funkcjonujące jako jednoosobowe działal-
ności gospodarcze nie mają obowiązku zakładania konta firmowego, rodzi 
to poważne trudności w weryfikacji kredytowej czy faktoringowej części 
podmiotów z sektora mikrofirm.

4.5. Quasi-faktoring

Brak edukacji wpływa także na powstawanie podmiotów, które oferują 
produkty finansowe nie będące w rzeczywistości faktoringiem. Usługa 
faktoringu nie została do tej pory uregulowana oddzielnymi przepisami 
prawa tak jak np. umowa leasingu. Regulowane są za to poszczególne jej 
składowe – cesja wierzytelności regulowana jest przez kodeks cywilny 
(art. 509 – 517), faktoring podatkowo podlega ustawie o VAT. Mimo braku 
ustawowych regulacji, dzięki instytucjom takim jak Polski Związek Fak-
torów, faktorzy sami wypracowali wysokie standardy świadczenia usług 
w zakresie cen, terminów płatności i samej istoty usługi. Kluczowa na 
tym etapie rozwoju rynku jest być może nie tyle sama regulacja, co dba-
nie o „czystość” nazewnictwa. To szczególnie istotne w momencie, gdy 
usługa dopiero się popularyzuje, a przedsiębiorcy uczą się, jak optymalnie 
korzystać z nowego narzędzia finansowego. Najważniejsze jest, aby decy-
dujący się na faktoring otrzymywali pełen pakiet korzyści, jaki ta usługa 
ze sobą niesie. Korzyści tych nie da się sprowadzić do wypłaty gotówki  

„pod zastaw” faktury.
O ile firmy faktoringowe adresujące swoją ofertę do dużych podmiotów 

zwykle spełniają już standardy tej usługi, rynek faktoringu dla mikro-
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przedsiębiorców dopiero się kształtuje. Powstaje wiele drobnych firm po-
życzkowych lub quasi-faktoringowych, które w swojej komunikacji z klien-
tami nadużywają terminu faktoring wyłącznie dlatego, że swoją ofertę 
opierają na fakcie finansowania wystawionych przez przedsiębiorcę faktur.

O tym, czy mamy do czynienia z produktem faktoringowym, decydu-
je kilka czynników. Po pierwsze, faktoring odnosi się do relacji B2B, jest 
finansowaniem faktur wystawianych przez firmę innej firmie. Po drugie, 
istotny jest schemat finansowania faktury. Finansowanie faktoringowe jest 
sprzęgnięte z terminem płatności faktury. Liczba dni, na jakie udzielane 
jest finansowanie, jest dostosowana do warunków umowy klienta z jego 
kontrahentem, które mają odzwierciedlenie w terminie płatności widocz-
nym na fakturze. Podmioty quasi-faktoringowe proponują sztywne, dekla-
ratywne terminy spłaty, np. 30, 60 czy 90 dni, co czyni z usługi, de facto, 
pożyczkę, której spłatę uwiarygadnia faktura. Po trzecie, usługa powinna 
obejmować wszystkie nieodłączne elementy faktoringu, takie jak przede 
wszystkim monitoring, zarządzanie wierzytelnościami i  inne usługi do-
datkowe (np. windykacja kontrahentów – płatników faktur).

W pożyczce – w przeciwieństwie do usługi faktoringu – na etapie ana-
lizy wniosku o finansowanie weryfikacji poddawany jest jedynie podmiot 
wnioskujący. Dzieje się to według kryteriów analogicznych do zwykłej 
analizy kredytowej. Analiza faktoringowa bada zaś przepływy finansowe 
przedsiębiorstwa, weryfikuje wiarygodność kontrahenta oraz sprawdza 
samą transakcję, do której odnosi się faktura. W pożyczce liczy się klient 
i jego wypłacalność. W faktoringu kluczowa jest jakość współpracy klien-
ta z jego kontrahentami oraz sama wierzytelność. Klient po pozytywnej 
weryfikacji wniosku zyskuje dodatkową informację, że jego kontrahent 
również został oceniony jako wiarygodny. Ogromną zaletą faktoringu jest 
więc to, że pomaga w weryfikacji wiarygodności płatników.

Podstawą przekazania środków pieniężnych w faktoringu jest cesja 
z faktury wystawionej za usługę lub dostarczony towar. Kwota tak zwanej 
zaliczki faktoringowej nie może być wyższa niż kwota znajdująca się na 
fakturze. Natomiast produkty quasi-faktoringowe dopuszczają taką moż-
liwość, co zmniejsza zabezpieczenie takiej transakcji z punktu widzenia 
dawcy kapitału, a tym samym zwiększa jej ryzyko kredytowe. Fakt ten 
powoduje, że firmy pożyczkowe oferujące quasi-faktoring nie mają zdol-
ności udzielać finansowania wyższych kwot niż 50 tys. lub maksymalnie 
100 tys. zł. Prawdziwi faktorzy, mający zabezpieczenie portfeli w postaci 



Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów • 8 (2018)

76 | MICHAŁ PAWLIK

scedowanych na nich wierzytelności, mogą oferować produkt na wyższe 
kwoty, z większymi limitami faktoringowymi.

Finansowanie obrotowe przeżywa obecnie rozkwit. Powstaje wiele 
podmiotów świadczących usługi finansowe wyłącznie dla mikro i ma-
łych firm. Mały przedsiębiorca ma możliwość pozyskania różnorodnego 
finansowania dostarczanego szybko i w pełni online. Dlatego, zważywszy 
na powyższe, potrzebna jest rzetelna edukacja, aby miał on świadomość, 
co wybiera i czy jest to optymalny wybór pod jego potrzebę.

Wymieszanie pojęć pożyczki i  faktoringu, szczególnie w momencie 
gdy rynek dopiero się edukuje, prowadzi do dezorientacji przedsiębiorców, 
sprzyja utracie zaufania do instytucji finansowych, a przede wszystkim 
odbiera przedsiębiorcom szansę na skorzystanie z pełnego wachlarza ko-
rzyści, jakie niesie ze sobą faktoring. Wyspecjalizowane podmioty finan-
sowe powinny wspierać mikroprzedsiębiorców w optymalnym doborze 
instrumentów finansowych. Wszelka polityka zaciemniająca różnice mię-
dzy produktami na dłuższą metę jest strategią szkodliwą dla całego sektora 
finansów dla MŚP.
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PETER BRINSLEY

Zmiany na rynku FinTech

W 2015 roku w moim artykule do V tomu „Almanachu Polskiego Związ-
ku Faktorów” napisałem za opracowaniem Cambridge University i Ernst 
& Young, że obroty w ramach alternatywnego finansowania w 2015 roku 
szybko rosną, nowe narzędzie coraz bardziej przyciąga instytucjonalnych 
inwestorów, a to poprawia wizerunek i zwiększa potencjał FinTech-ów.

Mogłem wtedy powiedzieć tak: „[…] alternatywne finansowanie na 
rynkach finansowych niektórych krajów europejskich będzie głównym 
nurtem”, a trzy lata później mogę potwierdzić tamte obserwacje. Alter-
natywne finansowanie już jest bardzo dobrze rozpoznawalne, wciąż się 
rozwija i nawet jeśli jeszcze nie jest głównym nurtem rynku, to z pewnością 
wywiera duży wpływ na graczy na rynkach finansowych.

Alternatywne finansowanie jest z definicji czymś innym niż wszystko, 
co było wykorzystywane wcześniej. FinTech zastosował do obsługi swoich 
produktów rozwiązania technologiczne, które są alternatywą wobec pra-
cochłonnych i uciążliwych metod używanych przez tradycyjne podmioty 
finansujące.

Charakterystyczne cechy FinTech-u to:
–  Dematerializacja usług. To nie tylko pozbycie się stosów papierowych do-

kumentów, ale też zaprzestanie procesów, które je wytwarzały. To również 
brak potrzeby utrzymywania bezpośrednich kontaktów twarzą w twarz.

–  Analityka Big Data. To analiza dużych i różnorodnych zbiorów da-
nych. Proces jest zorientowany na identyfikację i wykorzystanie wzor-
ców i korelacji wspomagających wymianę informacji w dziedzinach 
takich jak: procesy zarządzania klientami, audyt i operacje kredytowe.
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–  Przejrzystość i dostępność. Dwa przykłady: klient ma dostęp do da-
nych z tego samego poziomu i tej samej jakości, z których korzysta 
kredytodawca; klient, który może zasilać konto, dokonać płatności 
i wydać polecenia, korzystając z aplikacji mobilnych.

–  Sztuczna inteligencja. Zastosowanie procesów poznawczych podob-
nych do ludzkiego myślenia i zachowań w połączeniu z wykorzysta-
nymi algorytmami i analizami. Na przykład do sporządzenia oceny 
odbiorców i nabywców oraz prognozowania co i kiedy może lub po-
winno się zdarzyć.

–  Szybkość procesu. Wyraźna różnica w porównaniu od tradycyjnych 
procesów finansowania, gdzie ścieżka decyzyjna i procesy są wolne, 
przez co dla wymagającego klienta są nie do przyjęcia. FinTech umoż-
liwia podejmowanie szybkich decyzji kredytowych, realizacji płatno-
ści i transfer środków.

–  Blockchain. To zastosowanie struktur blockchain, nazywanych rów-
nież technologią rozproszonych rejestrów. To dostęp do pamięci ma-
sowej i bezpieczny przekaz informacji. Niektóre duże podmioty go-
spodarcze już teraz wykorzystują blockchain do bezpiecznej rejestracji 
i identyfikacji towarów w procesach finasowania łańcucha dostaw.

W pierwszych latach światowego kryzysu finansowego, który rozpo-
czął się w 2007 roku, wydawało się, że FinTech-y mogą być wyzwaniem 
dla konwencjonalnych podmiotów finansowych i stawały do konkurencji 
z ich tradycyjnymi produktami. W dyskusjach zwracano uwagę na to, jak 
realnym zagrożeniem dla branży jest FinTech. Inni uważali, że FinTech 
wkrótce zniknie. Jednak FinTech-y pod wieloma względami są teraz nie 
zagrożeniem, lecz szansą, a ci sami konwencjonalni finansiści – którzy byli 
przed kilkoma laty sceptyczni – są gotowi wykorzystać tę szansę.

W opracowaniu Price Waterhouse Cooper z 2017 roku zatytułowanym 
Redrawing the lines: FinTech’s growing influence on Financial Services1 mówi 
się wprost: „FinTech-y i usługi finansowe stanowią parę”. Choć we wczes-
nym stadium rozwoju FinTech-y i banki mogły być postrzegane, jako wro-
gowie, którzy nie mogli i nie chcieli współpracować, to teraz jednak ban-
ki dostrzegają, że FinTech-y tworzą sprzyjającą okoliczność. Aktywność 

1 Zobacz: https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/fintech-survey/
report.html.
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FinTech-ów wymusza zmiany prowadzące do przemodelowania własnych 
rozwiązań biznesowych.

PWC odnotowuje coraz większą ilość instytucjonalnych sojuszy kon-
serwatywnych firm finansowych (zarówno banków i nie-banków) z Fin-
Tech-ami takimi, jakie były swojej fazie start up.

„[…] instytucje finansowe głównego nurtu szybko poradziły sobie z uciąż-
liwą dla nich naturą FinTech-ów i starając się o poprawę swojej operatywności 
oraz polepszając ofertę dla klientów o bardziej innowacyjne produkty, wcho-
dzą w relacje partnerskie”.

Badania nad instytucjami finansowymi przeprowadzone przez PWC 
wykazują, że w przypadku Polski 64% respondentów spodziewa się, że 
w okresie od trzech do pięciu lat poszerzy swoje partnerstwo z firmami 
FinTech, a pozostałe 44% jest już w taki układ zaangażowane.

Od stycznia 2018 roku obowiązuje Druga dyrektywa Unii Europejskiej 
o usługach płatniczych (PSD2), która umożliwia wykorzystanie bardziej 
bezpiecznych i bardziej innowacyjnych metod zapłaty. Dyrektywa EU 
i brytyjska inicjatywa open banking wymuszają na bankach udostępnienie 
swoich danych podmiotom trzecim, takim jak FinTech-y (z dostępem do 
informacji na tak długo, na jak długo klient wyrazi zgodę). Nie wszystkie 
banki były na to gotowe na dzień wejścia dyrektywy w życie, z tego wzglę-
du jej wpływ będzie można zobaczyć dopiero po upływie co najmniej kilku 
miesięcy, a nawet kilku lat.

Oznacza to, że firmy FinTech, które chcą pracować z bankiem, otrzy-
mały ułatwienia w dostępie do informacji. Mogą też korzystać z aplikacji 
API (Application Program Interface) przy tworzeniu nowych lub rozbu-
dowie aplikacji już wykorzystywanych w obsłudze produktów bankowych.

Wysyp aplikacji płatniczych dostępnych dla konsumentów dobrze 
ilustruje działalność FinTech-ów i sposoby wykorzystywania danych od 
banków. Tak np. w przypadku Google Pay (sądzę, że również Apple Pay, 
Square Cash, PayPal, i wielu innych), udostępniając kartę debetową lub 
kredytową (wydaną przez różne banki), udziela się zgodę na to, by Google 
miało dostęp do danych bankowych. 

Zapłatę i odbiór zapłaty można też zrealizować ze swojego smartfonu, 
za pomocą tylko jednej aplikacji. Aby na przykład, złożyć wniosek lub 
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sprawdzić stan salda na koncie bankowym, nie ma potrzeby każdorazowo 
oddzielnego łączenia się online z bankiem HSBC, a następnie z Barclays, itp.

Financial Times przytacza informację, że aplikacja Blik, za pomocą 
której dokonuje się płatności przez telefon komórkowy, ma w Polsce 4 mln 
użytkowników, jest to 10% całej populacji.

Z perspektywy korporacyjnej relacje FinTech-bank również muszą 
przejść długą drogę, by sprostać wyzwaniom narosłym przez poprzednie 
lata, kiedy to FinTech-y musiały działać na własną rękę. Pomimo utrudnień, 
dzięki dostępności i szybkości reakcji były w stanie pozyskiwać klientów, 
mimo iż często nie miały wiedzy i doświadczenia w wyborze najlepszej 
decyzji kredytowej lub w procesach zarządzania ryzykiem.

Tradycyjni kredytodawcy mają w tych obszarach przewagę. To jest ich 
silna strona. Osiągane korzyści, jakie niesie zastosowanie rozwiązań tech-
nologicznych, pozwalają na współpracę przy tworzeniu oferty znacznie 
lepiej kontrolowanych kredytów.

Usługi finansowania łańcucha dostaw pojawiły się w ofercie banków na 
początku lat 90. XX wieku, ale dopiero kryzys finansowy sprzed dziesięciu 
lat stworzył nowe możliwości. Sprzedający naciskali na swoich dostaw-
ców, by jako zabezpieczenie w usługach finansowania łańcucha dostaw 
można było wykorzystać zapasy lub wydłużyć terminy zapłaty. Dostawcy 
potrzebowali finansowania, ale stare modele oceny kredytowej nie dzia-
łały, a dostęp do produktów finansowych był ograniczony. Zabierało to 
zbyt wiele czasu bądź dostawcy (często przedsiębiorstwa SME o niskiej 
zdolności kredytowej) nie spełniali kryteriów kredytowania. Rozwiązanie 
FinTech-ów było nowym otwarciem. Klienci dostawali w ręce platformy, 
do których dostęp mogły mieć wszystkie zaangażowane podmioty. Nowe 
technologie finansowe zapewniały szybkość reakcji, przejrzystość i bezpie-
czeństwo danych o sprzedaży.

Nową sprawą jest również RegTech. RegTech to wykorzystanie tech-
nologii do zminimalizowania stopnia złożoności procesów wynikających 
z regulacji prawnych oraz do kontroli zgodności postępowania z procedu-
rami, które, jak wiemy, szczególnie w przypadku dużych instytucji finan-
sowych pochłaniają coraz więcej czasu i w efekcie trzeba tworzyć spore 
zespoły zajmujące się wyłącznie tymi sprawami.
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Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) w Wielkiej Brytanii zachęca do 
wdrażania technologii RegTech i rekomenduje swoje programy, które mają 
rozwiązać zadania w czterech obszarach2:

–  Efektywność i współpraca. Na przykład cyfrowe raporty dotyczące 
regulacji wykorzystują technologię do łączenia danych o regulacjach, 
procedurach zgodności, politykach oraz standardach firmy z aplika-
cjami transakcyjnymi i bazami danych, z których korzysta firma.

–  Integracja, standardy i zrozumienie. Łączenie wytwarzania danych 
i procesów w znormalizowany model.

–  Przewiduj, ucz się i upraszczaj. Inteligentna pomoc w regulacji w for-
mie współdziałania i pomocy klientom przy składaniu stosownych 
formularzy do organów regulacyjnych.

–  BARAC. Technologia blockchain w algorytmicznych regulacjach 
i procedurach zgodności umożliwiająca automatyzację działań w za-
kresie regulacji i procedur zgodności. FCA szczególnie zaleca stosowa-
nie technologii rejestrów rozproszonych do weryfikacji w procedurach 
zgodności.

Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF) ocenia, że interneto-
wy alternatywny rynek finansowy w Europie nadal rośnie, na koniec 2016 
roku (najnowsze dostępne dane) stanowił wartość 7,7 mld Euro (wzrost 
o 41% względem 2015 roku). Na europejskim rynku nadal dominuje Wielka 
Brytania, a kolejne miejsca zajmują Francja, Niemcy i Holandia. Bada-
nia CCAF wykazują, że rynek jest w 60% finansowaniem konsumenckim, 
a w pozostałych 40% – finansowaniem MŚP (poprzez sieci peer-to-peer, 
obrót fakturami i crowdfunding).

Według CCAF finansowanie przez instytucje takie jak banki, fundusze 
emerytalne i instytucje zarządzające aktywami 29% pożyczek peer-to-peer 
jest kolejnym dowodem na partnerstwo i zaangażowanie instytucjonalne 
w alternatywne finansowanie i FinTech-y.

Jaka jest przyszłość FinTech-ów? Dokument Komisji Europejskiej 
z marca 2018 roku FinTech Action plan: For a more competitive and inno-
vative European financial sector3 mówi: „FinTech to przekazanie kierow-

2  Zobacz: https://www.fca.org.uk/firms/regtech/our-work-programme
3 Zobacz: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6793c578-22e6-11e8-ac73-

-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF.
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nicy w ręce klienta, poprawa skuteczności działań operacyjnych i poprawa 
konkurencyjności gospodarki UE”.

Propozycje przedstawione w dokumencie obejmują:
–  regulacje UE dotyczące inwestycyjnych i pożyczkowych dostawców 

usług crowdfundingowych;
–  jasne i spójne wymagania licencyjne dotyczące innowacyjnych modeli 

biznesowych;
–  poprawę standardów wzmacniających konkurencyjność, interopera-

cyjność oraz ułatwienia w dostępie do danych i ich wymianę;
–  usuwanie utrudnień w dostępności usług w chmurze;
–  dostęp do aplikacji blockchain UE dla FinTech-ów i RegTech-ów;
–  stworzenie płaszczyzn współdziałania organów regulacyjnych i nad-

zorczych.
Gracze z sektora FinTech-u widzą coraz większe ułatwienia dla kon-

sumentów i przedsiębiorców, dotyczy to zwłaszcza sposobów płatności. 
Finansiści „starej szkoły” i FinTech-y współpracują coraz częściej. Można 
spodziewać się, że płatności krajowe i transgraniczne będą szybsze i łatwiej 
dostępne. Upowszechni się stosowanie procedur zgodności. Banki przy-
szłości będą dzięki FinTech-om silniej zorientowane na kliencie, który 
w miejsce biernego uczestnictwa, jak to było w przeszłości, staje się ak-
tywnym graczem z pełną kontrolą nad tym, „co”, „jak” i „dlaczego”.

Peter Brinsley
Director Point Forward

Consultancy worldwide on receivables finance
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Latest Developments in FinTech

My article for the Polish Factoring Association’s almanac back in 2015 
included the observation that a Cambridge University/Ernst & Young 
co-authored paper of that year saw that alternative finance was growing 
quickly and beginning to attract institutional investors, thus raising its 
profile and potential impact in the market.

It went on to say “in some European countries it is about to become 
mainstream”. Three years later, what we can say is that alternative finance 
is very much in the market, it’s still developing and if not mainstream itself, 
it’s certainly making an impact on the mainstream financiers

Alternative finance is, by definition, something different from what’s 
gone before FinTech is the use of technological solutions to offer and de-
liver financial products and services in an alternative, disruptive way to 
traditional financiers. FinTech’s objectives include:

–  Dematerializing services. Not just doing away with paper, physical 
files and the processes that go along with them, also cutting out the 
need for face-to-face meetings.

–  Big data analytics. Examining large and varied data sets. The aim is 
to reveal and learn from patterns and correlations to aid and inform, 
amongst other things, marketing, client relationship management, 
audit and the credit process.

–  Transparency and accessibility. Two examples: customer access to 
the same level and quality of data the lender has access to, and the 
customer using mobile applications to access their account, make pay-
ments and give instructions.
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–  Artificial Intelligence. Applying cognitive processes akin to human 
thinking and behaviors coupled with the use of algorithms and ana-
lytics, for example to assess clients and buyers and predict what should 
happen and when.

–  Speed of process. An all-important differentiator from the traditional 
financiers where decision-making and processes are too slow for what 
the customer is demanding. FinTech offers quick credit decisions, pay-
ments, fund transfer.

–  Blockchain. Use of restricted access blockchain structures, also 
known as distributed ledger technology” as a storage facility and se-
cure information transmission. Some of the large traders in supply 
chains are already using blockchain to keep secure records and im-
prove traceability of goods.

In the first few years of the global financial crisis which started in 2007, 
FinTechs appeared to be setting out to challenge established financiers and 
compete against their traditional products. The discussion was all about 
what threat the FinTechs represented but there were many who said they’d 
soon disappear. However, in many respects FinTech now offers opportunity 
rather than threat and those same established financiers who were sceptical 
a few years ago are taking up that opportunity.

Price Waterhouse Cooper’s 2017 report Redrawing the lines: FinTech’s 
Growing Influence on Financial Services states that “FinTech and financial 
services are coming together”. In the early days FinTechs and banks might 
have been seen as enemies, unable and unwilling to work together, but now 
the banks in particular are seeing FinTechs as an opportunity to introduce 
change, to disrupt their own way of doing things.

PwC sees an increasing number of alliances between what had been 
FinTech start-ups a few years ago (and who are now looking to boost their 
customer base) and more traditional, established financiers, both bank 
and non-bank: 

“Mainstream financial institutions are rapidly embracing the disruptive 
nature of FinTech and forging partnerships in efforts to sharpen operational 
efficiency and respond to customer demands for more innovative services”.

The PwC report states that for Poland 64% of respondents to their 
survey of financial institutions expected to increase partnerships within 
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three to five years, while 44% were currently engaging in partnerships with 
FinTech companies.

Since January 2018, the European Union’s second Payment Services 
Directive [PSD2], creating safer and more innovative payment systems, 
and the UK’s “open banking” initiative has forced banks to open up their 
data to third parties such as FinTechs (so long as the customer gives per-
mission to do so). Not all banks were ready at launch date and therefore 
the impact is going to be spread over a number of months or a couple of 
years into the future.

It means FinTech companies wishing to work with a bank have a much 
easier task accessing information and can use API (application programme 
interface) to build new applications onto existing bank products.

The explosion in payment apps for consumers is a good illustration of 
FinTechs working with and making use of data from banks. With Google 
Pay, for example (think also Apple’s iPay, Square Cash, PayPal, etc. – there 
are many others), you add a debit or credit card (which may relate to different 
banks) and give explicit permission to Google to access your banking data. 

Then you can make and receive payments over your smartphone, us-
ing just one app instead of having to go separately online into HSBC, then 
Barclays, etc. to process the request and also see your bank account bal-
ances. The Financial Times reports that in Poland the BLIK application, 
handling payments by mobile phone, now has 4 million users or 10% of 
the population. 

From the corporate perspective, FinTech/Bank partnerships will also 
go a long way to meeting the challenge that existed in the earlier days of 
FinTechs when operating on their own. Back then they engaged clients 
through accessibility and speed of response but sometimes did not have 
the knowledge and experience to make the best lending decision or man-
age the risks.

The traditional lenders have strengths in these areas and in combina-
tion with a technological solution they can work together to offer a far 
more controlled credit.

Supply chain finance has been offered by banks since the 1990s but it 
was the financial crisis of ten years ago that opened up more possibilities. 
Traders were putting the squeeze on their suppliers by shifting inventory 
management back up the supply chain or extending payment terms. Sup-
pliers needed finance but the old models for credit assessment and financial 
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product delivery didn’t work. They took too long or the suppliers (often 
Small Medium-sized Enterprises of low credit rating) didn’t fit the finan-
cier’s lending criteria. FinTechs provided a new approach by developing 
platforms accessible by all of the entities involved, transparency and se-
curity of information about the sales transaction, and speed of response.

RegTech is also emerging. This is use of technology to meet and reduce 
complexity in regulation and compliance which, as we all know, takes up 
more and more of our time with some large financial institutions now 
employing whole departments solely focused on satisfying the demands 
of the regulators.

The Financial Conduct Authority (FCA) in the United Kingdom is 
encouraging the development of RegTech technologies and has work pro-
grams to face the challenges through four areas of focus1:

–  Efficiency and collaboration. For example, digital regulatory report-
ing will use technology to link regulation, compliance procedures, 
businesses policies and standards with the businesses transactional 
applications and databases.

–  Integration, Standards and Understanding. This includes a stan-
dardized model for expressing data and processes.

–  Predict Learn and Simplify. Intelligent regulatory assistants that 
interact with clients to attempt to populate forms for regulatory ap-
proval

–  BARAC. Blockchain Technology for Algorithmic Regulation and 
Compliance – to automate regulation and compliance, with the aim 
of the FCA using distributed ledger technology to verify compliance.

The Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF), comments that 
in 2016 (latest figures available) Europe’s online alternative finance market 
was worth €7.7bn by the end of 2016 and continues to grow (up 41% on 
2015). It remains dominated by the UK, followed by France, Germany and 
Netherlands. CCAF’s research shows the market is 60% consumer fund-
ing and 40% SME funding through peer-to-peer sites, invoice trading and 
crowdfunding.

As further evidence of partnerships and institutional investment in 
alternative finance and FinTechs, CCAF found that 29% of peer-to-peer 

1  See https://www.fca.org.uk/firms/regtech/our-work-programme.
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business lending was funded by institutions such as banks, pension funds 
and asset management firms.

What’s the future for FinTech? The European Commission’s March 2018 
paper FinTech Action Plan: For a more competitive and innovative European 
financial sector2 recognizes that FinTech “places customers in the driving 
seat, supports operational efficiency and increases further the competi-
tiveness of the EU economy”. Proposals put forward in the paper include:

–  an EU regulation on investment-based and lending-based crowdfund-
ing service providers;

–  clear and consistent licensing requirements for innovative business 
models;

–  development of open standards that increase competition, enhance 
interoperability and simplify access to, and exchange of, data;

–  removing obstacles to cloud services;
–  enabling FinTech and RegTech applications with the EU blockchain 

initiative;
–  building capacity among regulators and supervisors.
Players from the FinTech sector see increasing simplicity for consum-

ers and businesses, particularly around payments and more collaboration 
between old-school financiers and FinTechs. Domestic and cross-border 
payments are predicted to become faster and more accessible. Compliance 
will also be streamlined. Through FinTech, the bank of the future will be 
all about the customer who will be an active player with full control over 
how, why and what instead of the passive participant they were in the past.

Peter Brinsley
Director Point Forward

Consultancy worldwide on receivables finance

2  See https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6793c578-22e6-11e8-ac73-
-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF.
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Sukces w biznesie

Wprowadzenie

Kilka ostatnich lat przyniosło instytucjom finansowym poważne wyzwa-
nia. Technologie, do których klienci pozyskali dostęp, obudziły oczekiwa-
nia na skalę nigdy wcześniej nie spotykaną. Najważniejsze skutki tej zmia-
ny to podwyższone wymagania, stały dostęp on line do dostawcy usług 
i oczekiwania na nowe produkty/usługi. Modele biznesowe zmieniają się 
szybko i aby można było sprostać oczekiwaniom konsumentów, instytucje 
finansowe muszą stosować nowe podejście. Dostawcy znaleźli się w sytua-
cji, w której produkty trzeba wprowadzać na rynek szybciej, świadczyć je 
przy niższych kosztach i być elastycznym wobec odnotowanych trendów.

Novabase ma 29-letnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu roz-
wiązań informatycznych na całym świecie. Dzięki temu doświadczeniu 
wprowadza na rynek rozwiązania FinTech, cyfrowe narzędzia wspierające 
instytucje finansowe. Wizją firmy jest połączenie własnej wiedzy technicz-
nej z wiedzą lokalnych partnerów. We współpracy z polskim Arcusem 
IS chcemy wprowadzić na polski rynek rozwiązanie Rely. Łącząc wiedzę 
o potrzebach biznesowych polskich firm faktoringowych z doskonałym, 
silnym narzędziem, które oferuje całkowitą i pełną kontrolę nad procesami 
finansowymi, możemy zapewnić osiągnięcie znaczących korzyści. 

Sukces w biznesie jest naszym celem.

* Novabase CEO
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Faktoring – od Mezopotamii do XXI wieku

Działalność faktoringowa jest wykorzystywana w finansowaniu handlu, 
szczególnie w handlu międzynarodowym. Wytwórcy od najdawniejszych 
czasów poszukiwali funduszy. Odkąd istnieje handel, istnieje również 
potrzeba pozyskania środków na zakupy i opłacenie własnych rachun-
ków. Można spotkać się z opiniami, że faktoring jest jedną z najstarszych 
form finansowania, wywodzi się z kultury Mezopotamii i jest konotowany 
w Kodeksie Hammurabiego. Kodeks ten ustanowił w XVIII wieku p.n.e. 
szósty król Babilonu, Hammurabi, i ustalał w nim pewne zasady dla kup-
ców, którzy chcieli korzystać z finansowania, przypominające konstrukcję 
usługi faktoringu.

Wraz z upływem lat pojawiały się inne formy finansowania, jednak fak-
toring pozostał mocną opcją. Starożytni kupcy rzymscy korzystali z usług 
gwarantowania kredytów handlowych świadczonych przez agentów. Tę 
usługę nazywano „faktorowaniem”. Kilka wieków później faktoring nadal 
się rozwijał w średniowiecznej Europie, bo rosnący handel rodził zapotrze-
bowanie na różne formy finansowania.

W średniowiecznej Europie faktoring był po części regulowany prawem 
lichwy religijnej, które zabraniało chrześcijanom pobierania nadmiernych 
opłat za pożyczanie pieniędzy. To właśnie wtedy, w przedsięwzięciach 
o wysokim ryzyku, pojawili się jako faktorowie agenci żydowscy, pobiera-
jąc wysokie oprocentowanie. Rolnicy i kupcy otrzymywali zaliczki gotów-
kowe, a żniwa lub przyszłe zyski były zabezpieczeniem. Można powiedzieć, 
że była to pierwotna forma bankowości inwestycyjnej.

Gdy średniowieczna Europa weszła w epokę renesansu, faktoring nadal 
ewoluował. Był wykorzystywany przez europejskich kupców jako usługa 
finansowania handlu z amerykańskimi koloniami. Agent handlowy przej-
mował w posiadanie przesyłki wysyłane z Europy do kolonii na konty-
nencie amerykańskim i przewoził je do miejsca sprzedaży, a po sprzedaży 
towarów pobierał pewien procent od zysku sprzedającego. Kilka dziesię-
cioleci później agenci nie brali już fizycznie udziału w transporcie towarów, 
ale finansowali i gwarantowali kredyt kupiecki, zwracając uwagę na to, 
by kupujący był wiarygodny. Pojawiło się więc narzędzie gwarantujące 
otrzymanie zapłaty od klientów z dobrą oceną ich wypłacalności.

Faktoring, jak każdy instrument finansowy, zmienił się bardzo, ewolu-
ując od pierwotnej fazy do stanu dzisiejszego. Zmiany te były uwarunko-
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wane nie tylko ewolucją kultur i społeczeństw, ale także zmianami, jakie 
zaszły w instytucjach finansowych. Technologia, a w szczególności do-
stępność połączeń lotniczych i nieinterfejsowe technologie komunikacyjne 
(od telegrafu do telefonu i komputerów) stały się motorem napędzającym 
te zmiany. 

Komputery i ich zastosowanie w codziennych procesach zachodzących 
w przedsiębiorstwach miały ogromny wpływ na praktyki faktoringowe. 
Komputery i  Internet zmniejszyły obciążenia księgowych i  zwiększyły 
zdolności przedsiębiorstw do gromadzenia informacji o zdolności kredy-
towej klientów. Obie technologie mają duży potencjał w przyspieszaniu 
procesów przy jednoczesnej redukcji kosztów. Dziś faktorzy i ich klienci 
współpracują w czasie rzeczywistym, a bieżący przepływ informacji o po-
ziomie kredytowania i pokryciu ubezpieczeniowym jest zapewniony on line.

Faktoring był używany przez te wszystkie lata działalności w różnych 
kulturach, jako narzędzie finansujące handel oraz tworzące relacje bizne-
sowe z klientami. Cokolwiek by nie powiedzieć o genezie faktoringu, wy-
raźnie widać, że właśnie to narzędzie staje się w wielu krajach kluczowym 
instrumentem systemów finansujących biznes.

Stulecie po stuleciu faktoring zawsze okazywał się relacją typu B2B, co 
jest wyjątkowo wyraźnie widoczne w odniesieniu do współpracy z małymi 
firmami. Z tego powodu duża część firm faktoringowych preferuje działal-
ność na skalę lokalną lub regionalną. Lokalność pomaga minimalizować 
ryzyko działania. Ewolucja technologii i, jak wspomniano powyżej, zasto-
sowanie komputerów i Internetu jako narzędzi i mediów, wsparły firmy 
faktoringowe. Nowe techniki pozwoliły zautomatyzować wiele procesów 
back-office, niektóre ryzyka, a także wspierają rozwój firm faktoringowych 
oraz umożliwiają zwiększenie skali działania. Z drugiej strony, zmniejszają 
poziom wymagań kapitałowych i eliminują konieczność wtłaczania zasad 
współpracy w ramy długoterminowych kontraktów.

Technologia pozwala również zastosować faktoring w specyficznych 
branżach, na przykład w HR (płace i wsparcie zaplecza), obrocie nieru-
chomościami (często obserwowane zastosowanie faktoringu w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie), gdzie faktoringu używa się w rozliczeniach 
prowizji z licencjonowanymi pośrednikami oraz w obrocie wierzytelnoś-
ciami firm medycznych, segmencie wyjątkowo trudnym dla faktoringu, 
stale borykającym się z długimi cyklami rozliczeń z agencjami rządowy-
mi, firmami ubezpieczeniowymi i innymi zewnętrznymi płatnikami. Ten 
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rodzaj wyspecjalizowanego biznesu kredytowego oferuje często dodatko-
we usługi wykonywane przez firmy faktoringowe, dostosowane możliwie 
najlepiej do potrzeb biznesowych. Sposoby zarządzania procesami kredy-
towymi, administrowanie usługami określonymi w umowie oraz liczba 
faktur przejmowanych do sfinansowania mogą różnić się w zależności od 
branży, lecz zasadnicza logika alternatywnego finansowania pozostaje taka 
sama.

Obecnie faktoring stał się głównym źródłem finansowania i zarządzania 
kredytami w małych i średnich firmach; nie jest jednak instrumentem 
szczególnie dedykowanym dla przedsiębiorstw tej wielkości. Bez wątpie-
nia faktoring sprawdził się wyjątkowo dobrze podczas globalnego kryzy-
su w 2008 roku, kiedy to wiele przedsiębiorstw, szczególnie MŚP, miało 
ogromne trudności z utrzymaniem płynności i brakiem dostępu do tra-
dycyjnych bankowych form finansowania. Jest nadal głównym sposobem 
finansowania działalności przedsiębiorstw, które mają trudności w wyeg-
zekwowaniu zapłaty i utrzymaniu płynności.

Przy tak wysokim poziomie rozwoju faktoringu oraz kompleksowości 
procesów operacyjnych większość instytucji finansowych świadczących 
usługi faktoringowe musi optymalizować i automatyzować procesy, aby 
sprostać konkurencji. Duża część operacji związanych z faktoringiem jest 
nadal wykonywana ręcznie, a te, które są konieczne dla działania w star-
szych systemach, nie są ani wydajne, ani przejrzyste.

Automatyzacja operacji faktoringowych

Instytucje finansowe świadczące wyspecjalizowane usługi stosowane w fi-
nansowaniu handlu osiągnęły w ostatnich latach dobre wyniki, ponieważ 
gospodarka zmusiła małe i średnie firmy do wykorzystania nowych spo-
sobów finansowania. Wprawdzie nowe technologie i inne udoskonalenia 
uprościły ten proces, jednak łatwo można znaleźć obszary działalności, 
które wciąż są mocno uzależnione od procesów wykonywanych ręcznie. 
Weźmy za przykład faktury. Z reguły są przekazywane drogą elektroniczną 
i  są kojarzone przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych, ale w większo-
ści organizacji nadal wykonuje się ręcznie zbyt wiele czynności, choćby 
w procesach takich jak: wprowadzanie danych, sprawdzanie i realizowanie 
płatności.
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Wykonywane ręcznie niestandardowe procesy powodują zwiększony 
i niepotrzebny wysiłek, rodzą ryzyko i ograniczają przejrzystość procesów 
w firmie. Łatwo o błąd ludzki, bo dostarczane dokumenty różnią się typem, 
rodzajem i rozmiarem. Co więcej, procesy te stwarzają zagrożenie fraudu, 
tym samym zwiększają koszty zarządzania ryzykiem.

Możliwość pojawienia się błędu ludzkiego jest zagrożeniem, którego 
firmy nie mogą ignorować. Co mogą więc zrobić instytucje finansowe, aby 
tego uniknąć? Wcześniej największym wyzwaniem dla nich było obniżenie 
kosztów, teraz jednak większość z nich otwiera się na automatyzację; jest 
to odpowiedź na nowe wyzwania.

System automatyzacji finansów może wpływać na całą działalność i op-
tymalizować procesy. Automatyzacja jest oczywiście okazją do zmniejsze-
nia obciążenia personelu i drogą do poprawy wydajności. Wyspecjalizo-
wane oprogramowanie automatyzuje przesyłanie plików, obróbkę faktur, 
umożliwia śledzenie poszczególnych etapów procesów oraz innych czyn-
ności związanych z wprowadzaniem danych. Dodatkowo – alarmuje, gdy 
coś jest niezgodne z przepisami, tym samym nie tylko usprawnia procesy 
i ogranicza ryzyko błędu ręcznego, ale także pomaga pracownikom za-
stosować nowy, bardziej elastyczny styl pracy. Jak nigdy dotąd, poprzez 
zastosowanie sztucznej inteligencji pojawiają się szanse znalezienia i za-
stosowania modeli do obróbki złożonych danych.

Przykładem są dashboardy, upraszczające raportowanie, planowanie 
i prognozowanie; będą one wspierać całą firmę. Pomogą też sporządzić 
analizy. Nie trzeba będzie zbierać i sprawdzać dane przez wiele godzin za 
każdym razem, kiedy zespół finansowy będzie o nie proszony. Od tej pory, 
dzięki automatyzacji procesów będzie można zagwarantować wysoką ja-
kość danych. Będzie też łatwiej udostępnić je innym, strategicznym działom.

Wielu dostawców usług oferuje dostęp on line do narzędzi, które po-
zwalają kojarzyć dane – do aplikacji elektronicznych oraz prezentacji. 
Usługi te, poprzez cyfryzację i ułatwienia w dystrybucji danych, wspierają 
automatyzację procesów, redukują koszty, podnoszą wydajność i popra-
wiają procesy zarządzania ryzykiem. Rozwiązania te mają duży potencjał 
do usprawnienia procesów, działają jednak niezależnie i nie integrują się 
z podstawowymi systemami, z których korzysta instytucja. Wymusza to 
potrzeby wdrażania kolejnych procedur wymiany danych.

Większość instytucji wykorzystuje do zarządzania portfelami stan-
dardowe systemy bankowe, które są rozszerzone o zintegrowane moduły 



Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów • 8 (2018)

94 | JOÃO NUNO BENTO, ANA TAVARES, BRUNO ANTUNES

bankowości korporacyjnej. Różnica między tymi systemami a połączoną 
platformą bankowości korporacyjnej polega na tym, że zintegrowany mo-
duł jest aplikacją obsługiwaną oddzielnie, można ją aktualizować indywi-
dualnie, jest jednak zawsze zsynchronizowana z innymi rozwiązaniami.

Przy wyszukiwaniu wszechstronnego produktu modułowego należy 
zastanowić się, czy:

–  będzie elastyczny przy uruchamianiu nowych umów;
–  zapewni przejrzystość i sprawdzalność w całym procesie;
–  zminimalizuje powtarzające się procesy, przy transferze plików, ob-

róbce faktur i sprawdzaniu potwierdzeń;
–  poprawi bezpieczeństwo i możliwości audytu;
–  zmniejszy koszty gromadzenia dokumentów i archiwizacji poprzez 

zmniejszenie ilości wytwarzanych/gromadzonych dokumentów pa-
pierowych.

Wdrażanie tych rozwiązań może w pierwszej chwili wywołać u pra-
cowników poczucie zagrożenia, ponieważ termin „automatyzacja” ma złą 
reputację „zastępowania ludzi robotami”. Wyobraź sobie, że jesteś robotni-
kiem z początku XX wieku i odkrywasz, że twój szef – nazwijmy go Henry 
Ford – wymyślił nową koncepcję masowej produkcji. Na pewno poczujesz 
złość i niepokój: czy produkcja standardowych produktów przy użyciu 
maszyn specjalnego przeznaczenia i niewykwalifikowanej siły roboczej 
zagraża twojej pracy?

Wiele lat później wątpliwości i lęki są takie same. Czy automatyzacja 
spowoduje redukcję zatrudnienia w firmach? Czy pomoże w optymalizacji 
i poprawie pracy robotników, a także w równoważeniu relacji osobistych/
zawodowych? Czy dziś automatyzacja systemów i  procesów w  branży 
finansowej pomaga wyeliminować możliwość pojawienia się ludzkiego 
błędu? Zazwyczaj w rozważaniach nad sprawami dotyczącymi zastosowań 
sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów odnotowuje się tego typu 
negatywne spostrzeżenia.

Uznając, że ten lęk jest całkowicie zrozumiały, najważniejszą sprawą 
staje się to, by osoby wprowadzające innowacje i szefowie działów współ-
pracowali z zespołem, skutecznie komunikowali się i promowali zmianę 
kultury organizacyjnej. Trzeba, by pokazywali swojemu personelowi, na 
ile i w jaki sposób automatyzacja może ich uwolnić od pewnych spraw, by 
mogli od momentu wdrożenia skupić się na bardziej ambitnych zadaniach, 
takich jak np. analizowanie i rozwiązywanie kreatywnych problemów. Za-
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nim ludzie zaakceptują zautomatyzowane systemy, muszą zrozumieć, że 
nie chodzi o naprawianie tego, co już jest, ale o eliminowanie problemów 
w procesach.

Zautomatyzowanie kont zwiększy morale i wydajność zespołu, niska 
jakość obsługi przecież demotywuje zespoły i rodzi nieporozumienia mię-
dzy nimi. Dlatego trzeba szukać rozwiązań, które nie tylko przełożą się na 
poprawę rentowności, ale też poszerzą umiejętności pracowników. Warto 
pomyśleć o pracownikach jako finalnych użytkownikach (end users) sy-
stemów i wybrać takie, które pozwolą na:

–  łatwą nawigację z jednego modułu do drugiego z różnymi opcjami 
nawigacji;

–  udostępnienie spersonalizowanego dashboardu, który przedstawi zin-
dywidualizowany obraz każdego klienta i pokaże najbardziej krytycz-
ne informacje;

–  dobrą funkcjonalność wyszukiwania w modułach;
–  dobrą funkcjonalność raportowania, dzięki czemu użytkownicy mogą 

dostosowywać parametry, drukować raporty i pobierać takie dane, 
jakie są im potrzebne.

Sztuczna inteligencja: ścieżka, którą musi przejść faktoring 

Technologie sztucznej inteligencji stają się coraz bardziej powszechne na 
różnych rynkach dzięki najnowszym osiągnięciom w dziedzinie algoryt-
mów i zwiększonej mocy obliczeniowej, wspieranym przez stale rosnące 
zasoby dostępnych danych. Wierzytelności nie są wyjątkiem, sztuczna 
inteligencja wywarła już wymierny wpływ na różne aspekty faktorin-
gu. Przez cały proces, od uzgadniania sald kont do działań naprawczych, 
sztuczna inteligencja będzie odgrywać istotną rolę w najbliższej przyszło-
ści, będzie pomocna w usprawnianiu procesów i pozwoli zmniejszyć ich  
koszty.

Jednym z  najtrudniejszych problemów na dzisiejszym rynku jest 
dopasowanie płatności przychodzących do odpowiednich faktur. Dane 
o przelewach mogą pochodzić z różnych źródeł i są sporządzane w różnych 
formatach, co sprawia, że ustalenie, które faktury są płacone, jest często 
prawie niemożliwe. Żeby sprawy były jeszcze bardziej skomplikowane, 
dziś korzysta się z  setek metod płatności, a  lista wciąż rośnie. W  tym 
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przypadku sztuczna inteligencja może być wykorzystywana nie tylko 
do automatycznego przetwarzania dokumentów przelewu, ale także do 
porównywania płatności z  odpowiednimi fakturami. Zaawansowanie 
sztucznej inteligencji jest na tyle duże, że maszyny mogą analizować prze-
kazy pieniężne i automatycznie identyfikować ich strukturę, mogą wy-
odrębniać zawartość, a nawet uzupełnić brakujące informacje. W dalszej 
kolejności, bazując na typowych wzorcach i historycznych zachowaniach, 
maszyna może znaleźć optymalne dopasowanie płatności przychodzących. 
Może też wytypować najlepiej pasujące faktury i podjąć próbę dopaso-
wania wpłaconej kwoty do właściwego zestawu faktur. Jest to możliwe, 
ponieważ maszyny mogą przetwarzać ogromne ilości informacji szybciej 
i dokładniej niż ludzie. Potrafią zidentyfikować ukryte wzorce i wykorzy-
stać je do podjęcia decyzji.

Prognozy przepływu środków pieniężnych to kolejny przykład, w któ-
rym sztuczna inteligencja może odgrywać ważną rolę. Analizując charak-
terystykę klientów i zwyczaje płatnicze, maszyny mogą przewidywać praw-
dopodobieństwo zapłaty faktury po terminie, a nawet pomóc przewidzieć 
dokładne daty płatności dla tych faktur. Możliwość przewidywania, kiedy 
płatności będą dokonane, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia silnego 
cash flow i pozwalają uniknąć niespodzianek. Możliwość przewidywania 
może być również wykorzystana do identyfikacji klientów potencjalnie 
spóźniających się z zapłatą, co pozwala na uruchomienie działań zapobie-
gawczych, zmniejszenie strat i uniknięcie sporów sądowych.

Zastosowanie sztucznej inteligencji może przynieść korzyści również 
w innych procesach, takich jak ocena ryzyka i działania naprawcze. Sztucz-
ną inteligencję można na przykład wykorzystać do oceny poziomu ryzyka 
klientów. Na podstawie historycznych zachowań konkretnego klienta lub 
zachowań innych klientów o podobnym profilu, maszyna oszacuje ryzy-
ko w bardziej niezawodny sposób, dzięki czemu poprawi się zarządzanie 
środkami kredytowymi. W przypadku odnotowania opóźnienia w zapłacie, 
przy zauważalnych staraniach klienta, by to naprawić, sztuczna inteligencja 
będzie również pomocna. Określi najlepsze sposoby naprawcze, które będą 
oparte na podobnych przypadkach i doświadczeniach z przeszłości.

Korzyści z wykorzystania sztucznej inteligencji są niezaprzeczalne, ale 
przed nami jest wciąż do przebycia droga, którą musimy przejść, zanim 
zaufamy maszynom, by mogły podjąć za nas decyzję. Szczególnie wtedy, 
kiedy decyzje te nie są przejrzyste i są trudne do uzasadnienia (co może 
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mieć miejsce w odniesieniu do niektórych rozwiązań, o których już wcześ-
niej mówiliśmy.) Technologia jednak już jest pod ręką. Nie da się ignorować 
ulepszeń, które już wniosła do branży, ani umniejszyć potencjału, którego 
nie sprawdziliśmy. Na drodze, którą musimy przejść, są doświadczenia. 
Zaufanie będziemy budować na każdej udanej implementacji, do czasu, 
kiedy będziemy wystarczająco pewni, że w naszej działalności chcemy 
wykorzystać te technologie.

Rely – inteligentny sposób na usprawnienie operacji  
back-office

Rely to elastyczny i wszechstronny produkt modułowy firmy Novabase, który 
pozwala instytucjom finansowym w łatwy sposób zarządzać całym cyklem 
finansowania działalności biznesowej. Jest to „gotowe do użycia oprogra-
mowanie”, które poprawia kontrolę i umożliwia wgląd w całość działalności.

Oprogramowanie Rely można z łatwością zintegrować z innymi pro-
gramami, można je również wykorzystać, jako sprawny pojedynczy kom-
ponent. Jest ono w pełni konfigurowalne i gotowe do użycia w dowolnej 
chwili. Przy takim poziomie dostosowywania jest samo w sobie narzę-
dziem pozwalającym zredukować koszty, ponieważ nie trzeba płacić za 
kompleksowe rozwiązanie, jeśli nie wszystkie jego funkcji będą wykorzy-
stane. Rely dostosowuje się do organizacji i rozwija się wraz z jej wzro-
stem. Integruje się z czterema różnymi rdzeniami i ponad trzydziestoma 
aplikacjami bankowymi. Rodzina produktów Rely obejmuje trzy główne  
obszary:

rely 
faktorig:

usprawnia działania 
operacyjne, poprawia 
ściągalność zaległych 
kwot we wszystkich 

formach faktoringu (w tym 
międzynarodowym, 

niepełnym)

rely 
finansowanie 

wierzytelności:

wykorzystuje inteligentne narzędzia 
w procesach kontroli faktur, dzięki 

czemu użytkownik może lepiej 
zarządzać wierzytelnościami (w tym 

ubezpieczonymi lub bez ubezpieczenia)

rely 
leasing:

zarządzanie pojazdami, 
sprzętem i nieruchomościami 

w pełnym cyklu życia, 
umożliwia kontrolę procesu 

od oferty do kontraktu, 
umożliwia zmianę lub 

wcześniejsze rozwiązanie 
umowy.
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Oprogramowanie Rely automatyzuje powtarzalne procesy, takie 
jak przesyłanie plików, przetwarzanie faktur i  potwierdzenia odbioru, 
dzięki czemu operacje back-office są bardziej wydajne. Zawiera ponad 
60 konfigurowalnych alarmów, które gwarantują nieprzekraczalność każde-
go terminu. Ograniczy liczbę błędów, poprawi wydajność i produktywność. 
Zaoszczędzi czas i pieniądze (brak opłat za opóźnione zgłoszenia), a rów-
nocześnie poprawi morale zespołu, dzięki zmniejszonym obciążeniom.

Czym wyróżnia się Rely?

Rely to jedyny produkt na rynku obsługujący faktoring, faktoring odwrot-
ny i  leasing w tym samym pakiecie. Przy jednym wdrożeniu umożliwia 
zarządzanie więcej niż jedną firmą, zawiera komponenty sztucznej inte-
ligencji. 

Rely ma istotne wyróżniki techniczne, operacyjne i handlowe, m.in.:
–  łatwa integracja w aktualnym środowisku poprzez bezpośrednią in-

tegrację z systemami bankowymi;
–  interfejsy API dostępne dla wszystkich operacji;
–  aplikacja internetowa;
–  projektowanie UX;
–  w ramach unikalnego wdrożenia możliwość zarządzania więcej niż 

jedną firmą; 
–  na jednej platformie – faktoring, finansowanie wierzytelności i leasing;
–  duża elastyczność i autonomia przy konfiguracji nowych produktów;
–  skonfigurowana z procesami zarządzania bezproblemowa mapa bi-

znesowa, z dynamicznym przekazem danych.

Cechy

Produkt jest wyposażony w najnowocześniejszy portal internetowy pozwa-
lający zastosować różne potencjalne czynniki. Wszystkie dostępne strony 
mają taką samą strukturę, pokazujemy je na poniższym rysunku.
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Na rysunku widać kartę szybkiego dostępu do: różnych typów operacji 
(1), bieżącego użytkownika i związanych z nim informacji (2), zaplanowa-
nych informacji i powiązanych informacji (3), menu wnętrza procesu (4) 
i pulpitu nawigacyjnego (5). Program Rely pozwala zarządzać różnymi 
typami operacji i udostępnia spersonalizowany pulpit nawigacyjny, umoż-
liwiający każdemu pracownikowi łatwy dostęp do najważniejszych infor-
macji związanych z daną funkcjonalnością.

Inteligentna integracja danych pozwala śledzić, analizować i być proak-
tywnym wobec klientów, pomagając równocześnie dywersyfikować dzia-
łalność w nowych obszarach biznesowych, bez konieczności inwestowania 
w IT. Zapewnia dostęp on line do skonsolidowanego obrazu konkretnego 
klienta i warunki umowy, niezależnie od miejsca. Pozwala szybko wyko-
rzystać szanse w krótkoterminowych okresach oraz monitorować wyniki 
działalności i zgodności procesów w dłuższej perspektywie.

Dzięki Rely faktury są przetwarzane i zatwierdzane do realizacji w jed-
nej chwili. Pozwala to zwiększyć efektywność operacyjną back office-u, mi-
nimalizuje występowanie błędów; program jest przydatny w prowadzeniu 
rozmów telefonicznych z klientami, dzięki czemu personel może skupić 
się na tym, co najważniejsze – na klientach. Uwalnia od opłat upfront 
i podnosi rentowność.
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Studium przypadku

1. Angola. Teraz faktoring 

Pod koniec 2011 roku rząd i Centralny Bank Angoli wydały nowe przepisy 
dotyczące operacji kredytowych opartych na finansowaniu handlu, do tego 
czasu te alternatywne metody finansowania nie były regulowane. Nowe 
rozporządzenie otworzyło możliwości dla banków i wyspecjalizowanych 
instytucji finansowych, od tej pory mogły oferować przedsiębiorstwom 
formy finansowania oparte na faktoringu i leasingu.

Bank Millenium Angola (BMA) znalazł w tym ustawodawstwie wielką 
szansę na wzmocnienie swojej pozycji w segmencie korporacyjnym. BMA, 
siódmy największy bank w Angoli, rzucił wyzwanie liderom rynku, stając 
się pierwszym bankiem oferującym nowe, komercyjne opcje finansowania. 
Ponieważ podaż i popyt na produkty i usługi finansowe były nieproporcjo-
nalne, BMA uznało faktoring za idealne rozwiązanie dla krótkotermino-
wego finansowania MŚP. Faktoring niósł również niższe ryzyko i poprawę 
retencji, chciał z pomocą nowego instrumentu finansowego utrzymać śred-
ni 40% wzrost akcji kredytowej, osiągnięty w poprzednich latach.

W połowie 2013 roku BMA przygotował plan działania mający na celu 
stworzenie nowego systemu finansowania rozwiązań dla faktoringu jako 
preferowanej opcji zarządzania finansami i krótkoterminowego finanso-
wania MŚP i większych przedsiębiorstw w Angoli. Rozwiązanie wymagało 
innowacyjnego podejścia do biznesu, tj. wdrożenia funkcjonalnych roz-
wiązań technicznych, które można było uruchomić w ciągu roku w taki 
sposób, by nie utracić przewagi konkurencyjnej i utrzymać dobry wize-
runek. BMA chciał mieć pewność, że stosując automatyzację i kontrolę na 
odpowiednim poziomie, będzie w stanie zarządzać nowymi procesami 
biznesowymi w miarę wzrostu produktu.

Novabase działa w Angoli od 2008 roku. Po wejściu w życie nowych 
przepisów, firma prowadziła warsztaty dla kadr głównych banków Angoli, 
na których dyskutowano o tym, czego banki mogą oczekiwać i w jaki sposób 
mogą wykorzystać faktoring, a także co robić, by klienci nie myśleli o fak-
toringu jako o „finansowaniu ostatniej szansy”. Podczas tych warsztatów 
firma Novabase przedstawiła pracownikom angolskich banków opinie naj-
większych portugalskich banków i firm faktoringowych o faktoringu i IT. Po 
warsztatach i na polecenie Millenium BCP (największego prywatnego banku 
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portugalskiego i głównego udziałowca) BMA zdecydował się na wdrożenie 
rozwiązania Rely w modułach faktoringu i faktoringu odwróconego.

Wdrożony moduł miał możliwość konfiguracji i integracji wszystkich 
alternatywnych rozwiązań faktoringowych i  wyspecjalizowanych roz-
wiązań kredytowych. Wykorzystano doświadczenia Novabase nabyte we 
współpracy z kilkoma bankami w Portugalii. Warto podkreślić, że Portuga-
lia należy do grupy krajów, w których systemy podatkowe i sprawozdawcze 
są najbardziej skomplikowane. System zaproponowany przez Novabase 
został przyjęty bardzo dobrze, zarówno przez klientów, jak i interesariu-
szy, głównie ze względu na zdolność Rely do łatwej i szybkiej integracji 
z istniejącymi systemami biznesowymi oraz do zgrania odpowiedniej au-
tomatyzacji procesu i sił ludzkich.

Rely został wdrożony w systemy BMA w ciągu zaledwie 4 miesięcy, 
bank zaczął korzystać z IT w 2014 roku. Próg rentowności osiągnięto już 
po upływie 4 miesięcy, przy szacunkowych wartościach odniesienia wy-
noszących od 6 do 12 miesięcy dla dojrzałych rynków w Europie. W roku 
premiery faktoring stanowił w BMA ponad 5% przyznanych kredytów, 
wartość całego portfela kredytowego była wyższa o 44% w stosunku do 
roku poprzedniego.

W 2014 roku BMA został wybrany „Bankiem Roku” w Angoli i zdecy-
dowanie wzmocnił swoją przewagę rynkową, stał się też benchmark-iem 
dla faktoringu w Angoli i całej Afryce.

2. Kryzys jest szansą 

Na samym początku globalnego kryzysu portugalski bank uznał, że trzeba 
znaleźć lepsze i silniejsze rozwiązania IT dla firm faktoringowych. Bank 
korzystał z przestarzałej aplikacji opartej na operacjach ręcznych, trudnej 
w zarządzaniu, przynoszącej wysokie koszty utrzymania. Wraz z narasta-
jącym globalnym kryzysem i zwiększającymi się utrudnieniami w dostępie 
do tradycyjnych form finansowania bank zauważył możliwość urucho-
mienia działalności faktoringowej korzystającej ze sprawnego, łatwego 
w obsłudze rozwiązania.

Dzięki swojemu doświadczeniu i dużej wiedzy na temat faktoringu 
Novabase zaoferowała bankowi rozwiązanie dające się łatwo zintegrować 
z wieloma kanałami, które pozwoliłoby zarządzać całym procesem usługi.
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Nasze rozwiązanie pomogło bankowi rozwinąć działalność w zakresie 
finansowania handlu, redukując jednocześnie błędy, zmniejszając poziom 
ryzyka oraz zwiększając satysfakcję klienta. Po wdrożeniu oprogramowania 
do systemów bankowych bank odnotował 250% wzrost marży operacyjnej.

3. Pomagamy wielkim, by byli więksi

W 2012 roku firma Novabase otrzymała zapytanie od dużego portugal-
skiego banku o możliwość udoskonalenia wykorzystywanych rozwiązań 
w takim kierunku, by można było je zastosować do obsługi operacji fak-
toringowych i leasingowych. Celem zmian było rozwinięcie tych usług na 
jeszcze większą skalę. Był to jeden z największych prywatnych banków 
w kraju, z szeroką siecią oddziałów w Portugalii i obszernym portfelem 
instrumentów finansowych, w tym z faktoringiem i leasingiem.

Bank zdał sobie sprawę, że jego systemy obsługujące procesy fakto-
ringowe i leasingowe były zupełnie nieużyteczne w tworzeniu i obsłudze 
nowych produktów, co utrudniało rozwój działalności. System nie był 
również przyjazny dla użytkownika i miał przestarzałe UX. Z racji tego, 
że system wywoływał tak wiele problemów, jedynie ograniczona grupa 
pracowników miała wiedzę o obsłudze systemu. Zatrudnianie nowych 
pracowników było z tego względu ograniczone. Dodatkowo, serwisowanie 
systemu wymagało stałego wsparcia z zewnątrz, zwłaszcza przy zarządza-
niu większymi projektami, i naturalnie, powodowało wysokie koszty.

Rozwijając działalność faktoringową, bank potrzebował rozwiązania 
z najnowszą technologią, dobrą integracją z systemami banków i wypo-
sażoną w narzędzia do kontroli ryzyka. Firma Novabase zaproponowała 
rozwiązanie zapewniające wydajność najwyższą w swojej klasie, o niskim 
ryzyku i niskim koszcie.

Zastąpienie przestarzałego systemu pozwoliło bankowi uzyskać więk-
szą kontrolę i większą szybkość działania. Rozwiązanie Novabase zostało 
zintegrowane z ponad 30 aplikacjami i pozwoliło zmniejszyć ryzyko. Bank 
pozbył się 20-letniej struktury, wspieranej know-how zaledwie 2–3 osób, 
przenosząc te zadania do firmy z ogromnym doświadczeniem, dysponu-
jącej solidnym know-how.
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Polski rynek faktoringu z perspektywy Arcus SI – wywiad 
z Łukaszem Sztyberem, CEO

Jak kształtuje się rynek faktoringowy w Polsce? Dlaczego warto się nim za-
interesować?
Ł. Sztyber: To rynek bardzo obiecujący. Według danych Polskiego Związ-
ku Faktorów, rośnie on średnio w tempie 18% rocznie. Z faktoringu korzy-
sta 8000 klientów, którzy w ubiegłym roku powierzyli faktorom wierzy-
telności o wartości 176 miliardów złotych. Jest to atrakcyjne narzędzie dla 
przedsiębiorców. Zwiększona płynność finansowa, którą wspiera faktoring, 
jest niezbędna do rozwoju biznesu. Mam wrażenie, że przedsiębiorcy są 
coraz bardziej świadomi istnienia i funkcji tego instrumentu. Wraz z dy-
namicznym wzrostem gospodarczym i rosnącą coraz bardziej dynamiczną 
wymianą handlową popularność faktoringu musi rosnąć.

Jakie znaczenie ma automatyzacja w faktoringu?
Ł. Sztyber: Wiele działań wykonywanych w obsłudze operacji faktorin-
gowych jest wciąż wykonywanych ręcznie. Tworzy to dwa obszary, w któ-
rych przedsiębiorstwa mogą być narażone na straty. Pierwszym jest czas. 
W Polsce mamy przysłowie: „Czas to pieniądz”. Ręczna rejestracja faktur 
i dokumentacji po prostu wydłuża cały proces. Drugim jest zagrożenie 
ryzyka błędu ludzkiego. Nikt nie może sobie na to pozwolić, a dodatkowe 
środki ostrożności i kontrole ponownie przekładają się na stratę czasu 
i marnowanie pieniędzy. Zautomatyzowany proces faktoringu gwarantuje 
większą swobodę i przejrzystość wykonywanych operacji, minimalizuje ich 
zakres operacji, a nawet pomaga w tak trywialnej sprawie jak zmniejszenie 
uzależnienia od dokumentów papierowych. Wszystko to przyczynia się do 
tego, że automatyzacja w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
to kolejny krok w optymalizacji kosztów.

Dlaczego Arcus SI zdecydował się stworzyć narzędzia dedykowane fakto-
ringowi?
Ł. Sztyber: Jak już wspomniałem, jest to bardzo atrakcyjny rynek, a au-
tomatyzacja procesów, szczególnie w instytucjach finansowych, musi być 
oparta na doświadczeniu. A my je mamy. Wdrożyliśmy już systemy wspie-
rające zarządzanie całymi przedsiębiorstwami, dlatego uzupełnienie na-
szego portfela systemów dedykowanych fragmentowi działalności firmy 
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jest dobrym kierunkiem rozwoju. Założyliśmy Arcus SI, określając nasz 
cel jako optymalizacja przebiegów procesów w firmach, a faktoring jest 
specyficznym – i nierzadko skomplikowanym – narzędziem wykorzysty-
wanym przez podmioty gospodarcze.

Dodatkowo Arcus Group ma bogate doświadczenie we wspieraniu in-
stytucji finansowych. Od lat obsługujemy wiele z nich, w tym m.in. Mil-
lennium Bank czy mBank. Wszystkie te czynniki w połączeniu z posiadaną 
wiedzą o sektorze finansowym, zasobach technologicznych i kadrowych, 
skłoniły nas do podjęcia decyzji o wprowadzeniu na rynek faktoringowy – 
we współpracy z Novabase – kilku innowacyjnych rozwiązań, które mogą 
usprawnić ich codzienną działalność.

Na ile nowa usługa wpisuje się w całość działalności Grupy Arcus?
Ł. Sztyber: Nasze doświadczenie w udzielaniu wsparcia instytucjom fi-
nansowym to jedno, ale wszystko to sprowadza się do naszego głównego 
celu, czyli wspierania rozwoju naszych klientów. Od urządzeń wyprodu-
kowanych przez Kyocera, słynących z japońskiej niezawodności, poprzez 
systemy firmy Pitney Bowes z USA wspierające masową korespondencję, 
do telematyki; nasza pełna oferta ma na celu poprawę efektywności przed-
siębiorstw i instytucji. Można to osiągnąć poprzez ulepszenie istniejących 
procesów lub ich całkowitą restrukturyzację. Jako grupa jesteśmy w pełni 
skupieni na osiągnięciu tych celów. Faktoring jest kolejnym obszarem, któ-
ry chcemy wspierać. To także kolejny etap poszerzania naszego portfela 
produktowego i próba dotarcia do nowej, szerszej grupy odbiorców. Jest 
to kolejny krok w rozwoju naszej firmy i naszych starań, by być liderem 
w zakresie rozwiązań dedykowanych optymalizacji w przedsiębiorstwach 
i instytucjach.



CZĘśĆ II

FAKTORING W TEORII
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WSTĘP

Prezentowany Państwu zestaw tekstów stanowi przegląd podstawowej 
wiedzy literaturowej, pragmatycznej oraz odzwierciedlającej stan polskiej 
rzeczywistości w obszarze wykorzystywania faktoringu i rozwoju rynku 
usług faktoringowych. Niezmiennie zarówno w środowisku akademickim, 
jak i wśród adeptów studiów wyższych niesłabnącym zainteresowaniem 
cieszą się kwestie prawnych oraz ekonomicznych i finansowych efektów 
wykorzystywania usług faktoringowych w gospodarce, a także ewolucji 
i rozwoju rynku tych usług. 

W skład zestawu wchodzą wybrane fragmenty utworów przygotowa-
nych pod kierunkiem opiekunów naukowych różnych ośrodków akade-
mickich. Autorami są absolwenci szkół wyższych na różnych stopniach 
studiów ekonomicznych, tzw. licencjackich i magisterskich. Prezentowany 
materiał pochodzi z nagrodzonych oraz wyróżnionych prac dyplomowych 
i magisterskich, ale też pozostałych, które zostały skierowane na corocz-
ny Konkurs o Złote Pióro Polskiego Związku Faktorów, którego celem 
jest promocja badań nad usługą faktoringu prowadzonych w instytucjach 
akademickich w Polsce oraz popularyzacja wiedzy o faktoringu w środo-
wiskach akademickich i biznesowych. Wśród prac nagrodzonych w tego-
rocznej edycji Konkursu znalazły się następujące: 

–  za najlepszą pracę doktorską – Milana Popowicia pt. „Ograniczanie 
ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych przy użyciu 
technologii informatycznych”; dysertacja przygotowana na Wydzia-
le Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, pod kie-
runkiem prof. dr. hab. Mariana Niedźwiedzińskiego oraz promotora 
pomocniczego dr. Łukasza Zakonnika;
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–  za najlepszą pracę magisterską – Magdaleny Biniędy pt. „Pojęcie 
i kwalifikacja prawna umowy faktoringu”; praca przygotowana na 
 Wydziale  Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza, pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Napierały;

–  wyróżniona praca licencjacka – Agnieszki Kubery pt. „Faktoring 
a  kredyt – alternatywy w  zewnętrznym finansowaniu przedsię-
biorstw”, przygotowana na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła 
Kosiny. 

Myślą przewodnią tego zestawu prac jest przedstawienie zasobu wie-
dzy na temat faktoringu, który znalazł omówienie w  zgłoszonych na 
Konkurs pracach, i dostarczenie Czytelnikowi odpowiednio usystema-
tyzowanego obrazu polskiej rzeczywistości faktoringowej. Jednocześnie 
w celu uhonorowania zwycięzców Konkursu największy nacisk położono 
na takie kwestie, które zostały szczególnie dokładnie rozważone w pra-
cach nagrodzonych i wyróżnionych. Kompletną zawartość poszczególnych 
zwycięskich prac sygnalizuje osobny – wykazany jako ostatni – punkt: 
Informacje o pracy. 

Zestaw otwierają zagadnienia podstawowe związane z różnorodnością 
usług i produktów faktoringowych oraz istotą umowy transakcji faktorin-
gowej. Zostały one zaczerpnięte z prac Marzeny Kwiatkowskiej i Huberta 
Bartczaka. Kwestia prawna umowy faktoringowej została następnie szcze-
gółowo wyjaśniona poprzez przedstawienie bogatego materiału (części pra-
cy) autorstwa Magdaleny Biniędy. W następnej kolejności, na podstawie 
fragmentów pracy Łukasza Ciemięgi, omówienie znalazła również kwestia 
prawna, ale w nieco innym ujęciu, tj. eksponująca aspekt skutków podat-
kowych wykorzystywania faktoringu. 

W praktyce gospodarczej faktoring jest zwykle traktowany jako dopeł-
niające źródło finansowania działalności bieżącej oraz jako alternatywny 
do kredytu bankowego sposób rozwiązywania problemu płynności czy 
gospodarowania kapitałem obrotowym. Problemy te tworzą osobny obszar 
problematyki faktoringowej. W tym zestawie zostały one podjęte w dwóch 
opracowaniach. Dość wnikliwie przedstawia je w swojej pracy Agnieszka 
Kubera; na szczególną uwagę zasługuje tutaj analiza porównawcza opła-
calności wykorzystania różnych wariantów finansowania (faktoring właś-
ciwy, kredyt bankowy w rachunku bieżącym), na podstawie case study 
autentycznie istniejącego przedsiębiorstwa. Wraz z rozwojem gospodarki 
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i rynku usług faktoringowych na znaczeniu mogą zyskiwać przypadki fi-
nansowania handlu zagranicznego przy pomocy instrumentów faktorin-
gowych. Aspekt ten został dostrzeżony i przedstawiony w oparciu o frag-
menty pracy Małgorzaty Miszewskiej.

Ostatni z przedstawionych w tym zestawie obszarów problemowych 
dotyczy stanu rozwoju rynku usług faktoringowych w Polsce. Dla przed-
stawienia zarysu tego stanu wykorzystane zostały fragmenty pracy Dawida 
Reszczyńskiego.

Mamy nadzieję, że treści zawarte w tym zestawie dają klarowny obraz 
przydatności faktoringu w gospodarce.

Zapraszam do lektury.
prof. dr hab. Dorota Korenik
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Charakter prawny faktoringu

1. Geneza faktoringu

Najstarsze ślady faktoringu można odnaleźć w epoce Hammurabiego w la-
tach 1850–1792 p.n.e. w starożytnej Babilonii, a więc na terenie dzisiejszego 
Iraku. Pośrednik, czyli faktor, znany był również Fenicjanom, Rzymianom 
czy Grekom [Łukasik, s. 18].

W średniowieczu na terenie dzisiejszych północnych Włoch działali 
tak zwani agenci komisowi. Zajmowali się pośrednictwem w sprzedaży 
towarów na kredyt. Przejmowali na siebie ryzyko w przypadku braku 
zapłaty przez odbiorcę [Kreczmańska, s. 12]. Faktoring można odnaleźć 
także w Anglii w okresie średniowiecza, a dokładniej w drugiej połowie 
XIV wieku. Sparzającym czynnikiem dla rozwoju faktoringu były proble-
my techniczne i organizacyjne wynikające ze znacznych odległości między 
partnerami handlowymi. W tym czasie rozwijał się również rynek tka-
nin. Faktor był pośrednikiem pomiędzy sprzedającym a kupującym. Jego 
działalność polegała na składowaniu towarów i poszukiwaniu kupców. 
Z czasem faktorzy zaczęli udzielać zaliczek swoim patronom, kupującym 
zaś sprzedawali towar z odroczonym terminem płatności. Były to początki 
przejęcia ryzyka za wypłacalność odbiorcy.

W epoce kolonizacji w XVIII wieku działali faktorzy angielscy. Po-
średniczyli w sprzedaży towarów do kolonii angielskich, takich jak Indie 
Wschodnie. Finansowali wyprawy w zamian za przywożenie z Indii okre-
ślonych surowców, które następnie sprzedawane były z zyskiem. Rozwojowi 
faktorów w epoce kolonizacji sprzyjały znaczna odległość od kolonii oraz 
to, że kupcy nie znali panujących tam zwyczajów i prawa [Katner, s. 22].

* Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji
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W XVIII wieku dają się zauważyć pierwsze oznaki chronienia faktorów 
przez brytyjskie sądy. Wyrok z 1755 roku w sprawie Kruger versus Wilcox 
przyznawał faktorowi zastaw na posiadanych przez niego towarach patro-
na, które miały zabezpieczyć przysługujące mu należności. Od 1823 roku 
faktorów zaczęło chronić prawo statutowe, co pozwalało na swobodną 
sprzedaż towarów i rozporządzanie otrzymanymi środkami, a także po-
krywało należności patrona [Katner, s. 23].

Za kolebkę nowoczesnego faktoringu uznaje się jednak Amerykę Pół-
nocną, gdzie pod koniec XIX i na początku XX wieku rozwinął się fakto-
ring przypominający współczesną usługę finansową. Na rozwój faktoringu 
wpływ miały ówczesny przyrost ludności i zapotrzebowanie na tekstylia 
pochodzące z Europy [Łukasik, s. 20]. Amerykańskie sądy kontynuowały 
linię orzecznictwa brytyjskiego. Uznawały prawo faktora do zastawu na 
towarach w celu zabezpieczenia należności. W 1850 roku w sprawie Gibson 
versus Stevens zapadł wyrok, który uznał faktora za nabywcę powierzonego 
mu towaru, posiadającego tytuł prawny dla ochrony wypłaconej patronowi 
zaliczki [Katner, s. 24].

Na tekstylia sprowadzane z Europy zaczęto nakładać znaczące cło. Spo-
wodowało to załamanie wymiany handlowej. Producenci zaczęli dostarczać 
towary bezpośrednio do odbiorców, już bez udziału pośredników. Faktorzy 
zostali zmuszeni do reorganizacji swoich przedsiębiorstw. Początkowy ko-
mis, czyli branie towarów od producentów, przekształcił się w działalność 
polegającą na finansowaniu producentów i dostawców. Zaczęto stosować 
dyskonto i dochodzenie należności oraz przejmowano ryzyko wypłacalno-
ści odbiorców. W dalszej kolejności faktorzy zajęli się prowadzeniem ksiąg 
dostawców oraz wypłacaniem zaliczek na poczet przyszłych należności. 
Faktorzy udzielali również pożyczek [Stecki, s. 5]. Wcześniejszy faktoring 
handlowy przerodził się w faktoring finansowy. Sądy stanęły przed prob-
lemem szczególnego prawa zastawu bez fizycznego posiadania towarów 
oraz prawa do wierzytelności powstałych na skutek ich sprzedaży. W celu 
rozwiązania tej kwestii w 1911 roku uchwalono w stanie Nowy Jork Factor’s 
Lien Act przyznający faktorom możliwość ustanowienia zastawu na towa-
rach bez ich fizycznego posiadania. Należało jedynie odpowiednio ozna-
czyć towar znajdujący się u faktoranta oraz zarejestrować zastaw w urzę-
dzie. Z czasem zasady aktu zaczęto stosować również w innych stanach 
[Katner, s. 26–28]. Po II wojnie światowej faktoring rozwinął się także poza 
branżą tekstylną i objął niemal wszystkie gałęzie gospodarki [Stecki, s. 6].
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W połowie lat 50. XX wieku faktoring pojawił się na zachodzie Euro-
py. Amerykańskie przedsiębiorstwa zazwyczaj tworzyły spółki z bankami 
w krajach europejskich. Prawdopodobnie pierwsze przedsiębiorstwa fak-
toringowe powstały w RFN, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Faktorzy eu-
ropejscy początkowo skupiali sią na ułatwianiu kontaktów handlowych ze 
Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Z czasem okazało się to niewystarczające. 
Tworzono więc następne instytucje, a istniejące – rozwijano. W 1968 roku 
funkcjonowało już 52 faktorów [Katner, s. 31–32].

Spółki handlowe specjalizujące się w usłudze faktoringu oraz banki ofe-
rujące faktoring początkowo zrzeszały się w wymiarze lokalnym, a następnie 
międzynarodowym. Do zadań takich organizacji należało ustalanie ogól-
nych zasad, według których powinny postępować firmy oferujące tego rodza-
ju usługę [Stecki, s. 6]. W 1988 roku ukończono trwające wiele lat prace mają-
ce na celu określenie ram prawnych oraz sprecyzowanie koncepcji instytucji 
faktoringu. Uwieńczeniem tych prac była podpisana w Ottawie Konwencja 
o faktoringu międzynarodowym. Konwencja, mimo czynnego udziału Polski 
w jej formułowaniu, nie została przez Polskę zaimplementowana [Stecki 1994, 
s. 6]. Instytucje finansowe oferujące usługę faktoringu, pomimo braku moż-
liwości uznania jej za źródło prawa powszechnie obowiązującego, stosują się 
do jej zasad. Należy zaznaczyć, że problematyka przenoszenia wierzytelności 
została poruszona przez UNCITRAL, w wyniku czego powstała Konwen-
cja o przelewie wierzytelności w handlu międzynarodowym, przyjęta przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2001 roku [Katner, s. 34].

Według danych opublikowanych przez Factors Chain International 
w 2010 roku największy obrót faktorów miał miejsce w Europie (1,045 bln), 
na Azję przypadło 335,6 mld. Obrót faktoringowy w USA wynosił jedynie 
95 mld, a w pozostałej część świata 62,2 mld. Krajami przodującymi w ob-
rotach faktoringowych w 2010 roku były: Wielka Brytania, Chiny, Francja, 
Włochy, Niemcy oraz Hiszpania [Katner, s. 36].

W Europie Środkowo-Wschodniej faktoring stał się znany stosunko-
wo niedawno. W Polsce pojawił się w 1989 roku, w momencie powstania 
gospodarki wolnorynkowej. Początkowo usługę faktoringu oferowały je-
dynie banki. Pierwszą spółką wyspecjalizowaną w usłudze faktoringu był 
Handlowy Heller S.A., który został założony w 1994 roku (obecnie ING 
Commercial Finance Polska S.A.) [Kreczmańska, s. 7].

W 2004 roku obroty faktorów w Polsce wynosiły 13,2 mld złotych, 
w 2010 już 64,1 mld złotych, a w 2015 roku 150 mld złotych. Faktoring 
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w dalszym ciągu dynamicznie się rozwija. Wiodącymi faktorami na pol-
skim rynku są: ING Commercial Finance Polska, Raiffeisen Bank Polska, 
BZ WBK Faktor, Pekao Faktoring, Bank Millennium oraz Coface Poland 
Faktoring. W 2006 roku powstał Polski Związek Faktorów, organizacja 
zrzeszająca większość instytucji i banków oferujących usługę faktoringu 
[Katner, s. 38]. 

2. Rodzaje faktoringu

Najważniejszym kryterium podziału faktoringu jest odpowiedzialność 
faktora za nabytą wierzytelność. Występuje tu podział na faktoring właś-
ciwy (pełny, z przejęciem ryzyka wypłacalności dłużnika, bez regresu) 
oraz niewłaściwy (niepełny, bez przejęcia ryzyka wypłacalności dłużnika, 
z regresem) [Kocot, s. 316].

W faktoringu pełnym występują przelew wierzytelności, finansowanie 
oraz przejęcie przez faktora odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika 
(del credere). Dotychczas odpowiedzialność ta spoczywała na przedsiębior-
cy. Faktor ma prawo do określenia wierzytelności oraz dłużników, którzy 
zostaną objęci przejęciem ryzyka. Z reguły bada on sytuację majątkową 
oraz dyscyplinę płatniczą dłużnika lub korzysta z usług firm specjalizują-
cych się w ubezpieczaniu należności. Po analizie, wyznacza dla poszcze-
gólnych dłużników limity (kwoty graniczne), do wysokości których salda 
objęte są przejęciem ryzyka przez faktora. W Interpretacji Izb i Urzędów 
Skarbowych w Poznaniu stwierdzono, że „factoring właściwy polega na 
tym, że faktor na mocy zawartej umowy o przelew wierzytelności przej-
muje nie tylko wszelkie wierzytelności służące sprzedawcy (usługodawcy) 
względem nabywcy, ale dodatkowo obciąża go ryzyko niewypłacalności 
tego ostatniego. Zatem, w umowie factoringu właściwego ryzyko niewypła-
calności dłużnika ponosić będzie faktor (tzw. ryzyko del credere). Mamy tu 
do czynienia z definitywnym przejściem wierzytelności przedsiębiorcy na 
faktora, zostaje między stronami zawarta specyficzna «umowa sprzedaży» 
wierzytelności, gdyż ten właśnie rodzaj factoringu nie łączy ze sobą prawa 
«regresu»” [Interpretacja...].

Przy braku spełnienia świadczenia przez dłużnika, faktor nie może 
zwrócić się do faktoranta z regresem o zwrot wypłaconej zaliczki na po-
czet ceny nabycia wierzytelności. W takim wypadku faktor domaga się 
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zapłaty od dłużnika, jeśli został zawiadomiony o przelewie. Wstępuje na 
drogę windykacyjną i sądową. Musi jednak liczyć się z tym, że egzekucja 
stanie się nieskuteczna.

W przypadku nieistnienia wierzytelności, niewykonania umowy han-
dlowej przez zbywcę lub naruszenia przez faktoranta warunków umowy 
faktoringowej istnieje możliwość odstąpienia przez faktora od del credere, 
a przejęcie ryzyka wypłacalności dłużnika zostaje wówczas wyłączone [Ko-
cot, s. 316]. Szczególne warunki ubezpieczenia z reguły stanowią załącznik 
do umowy i tworzą jej integralną część. Za tak zwane „przejęcie ryzyka” 
faktor pobiera dodatkową prowizję.

Faktoring z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy jest swoistym 
połączeniem przelewu wierzytelności z ich finansowaniem oraz ubezpie-
czeniem na wypadek niewypłacalności dłużnika.

Faktoring niewłaściwy charakteryzuje się brakiem ryzyka faktora 
w przypadku braku spełnienia świadczenia przez dłużnika. Niewypłacal-
ność dłużnika pociąga za sobą powrót wierzytelności do przedsiębiorcy 
i następuje regres. To faktorant, mimo zawartej umowy faktoringu, ponosi 
odpowiedzialność za niewypłacalność odbiorcy [Kidyba, s. 1074]. Faktor 
wypłaca faktorantowi zaliczkę na poczet ceny nabycia wierzytelności po-
mniejszoną o swoją prowizję, umożliwiając jednocześnie korzystanie z in-
nych usług. Wierzytelność jest przelewana na faktora, jednak jest to czyn-
ność warunkowa. W przypadku braku zapłaty przez dłużnika, faktorant 
jest zobowiązany do zwrotu zaliczki wraz z kosztami, a faktor dokonuje 
zwrotnego przelewu wierzytelności na faktoranta [Stecki, s. 43]. Szerzej na 
temat zwrotnego przelewu wierzytelności mowa będzie w związku z przed-
stawieniem praw faktora. 

W interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Poznaniu uznaje się, 
że „factoring niewłaściwy polega na tym, że ryzyko wypłacalności dłuż-
nika (nabywcy towaru lub usługi) nie przechodzi na faktora, czyli przelew 
wierzytelności ze sprzedawcy (dostawcy, usługodawcy) na faktora nie jest 
definitywny. Mamy tutaj brak obciążenia faktora ryzykiem nieściągalności 
wierzytelności od dłużnika” [Interpretacja...].

Strony, chcąc zawrzeć umowę faktoringu niepełnego, powinny zadbać 
o odpowiednie zapisy umowne. Odpowiedzialność za niewypłacalność 
dłużnika powinna być przeniesiona na faktoranta. W przeciwnym wypad-
ku wraz z przelewem spadnie na faktora odpowiedzialność w przypadku 
braku zapłaty przez dłużnika [Kocot, s. 337].
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Mimo przeniesienia odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika na 
faktoranta, faktor chce uniknąć częstego zwracania wierzytelności. W przy-
padku braku zapłaty dużych kwot istnieje ryzyko, że przedsiębiorca nie ure-
guluje ich szybko lub, co gorsza, nie będzie w stanie ich uregulować. W celu 
uniknięcia takiego scenariusza faktor bada sytuację finansową dłużników 
w ramach faktoringu niewłaściwego i nadaje im limity, do wysokości których 
wypłaca się faktorantowi środki.

W przypadku, gdy saldo dłużnika objętego faktoringiem pełnym jest 
wyższe od limitu przyznanego przez faktora, a nadwyżka zostaje objęta 
faktoringiem niepełnym, mamy do czynienia z faktoringiem mieszanym. 
Istotne jest, że wraz z regulowaniem przez dłużnika najstarszych wierzytel-
ności zwalnia się ubezpieczony limit, a na miejsce zapłaconych faktur wcho-
dzą te, które wcześniej były objęte faktoringiem z regresem [Stecki, s. 36].

Przyznane przez faktora limity (przy faktoringu pełnym i niepełnym) 
dotyczą konkretnych odbiorców. Z reguły są one odnawiane i nie ma ko-
nieczności, po spełnieniu świadczenia przez dłużnika, ich ponownego na-
dawania. Faktor w umowie zastrzega sobie prawo do ich zmiany, o czym 
jest zobowiązany poinformować faktoranta.

Zarówno faktoring właściwy, jak i niewłaściwy można podzielić ze wzglę-
du na obowiązek powiadomienia odbiorcy o przelewie wierzytelności na:

–  faktoring otwarty (jawny, notyfikowany) – dłużnik zostaje niezwłocz-
nie poinformowany o zawarciu umowy faktoringu przez faktora lub 
faktoranta [Kodeks cywilny, art. 512]. Ten rodzaj usługi, bezpiecz-
niejszy dla faktora, jest stosowany najczęściej. Zawiadomienie dłuż-
nika w porę pozwala uniknąć ewentualnego spełnienia świadczenia 
do faktoranta, co w przypadku braku zawiadomienia o cesji będzie 
skuteczne;

–  faktoring półotwarty – dłużnik nie jest początkowo informowany 
o zawarciu umowy, czyni to jednak faktor w momencie wezwania 
dłużnika do zapłaty;

–  faktoring tajny (nienotyfikowany) – odbiorca towaru/usługi nie zosta-
je w ogóle powiadomiony o zawarciu umowy faktoringu. Ten rodzaj 
usługi jest rzadko oferowany [Stecki, s. 59–61].

Faktoring dyskontowy (przyśpieszony) wyróżnia się tym, że faktor 
w momencie wypłaty ceny nabycia wierzytelności pomniejsza ją nie tylko 
o należną mu prowizję, ale również o należne mu odsetki dyskontowe 
[Heropolitańska i inni, s. 122]. Faktor z góry pobiera odsetki uzależnione 
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od kwoty faktury oraz terminu jej zapłaty. Często liczy się je w dwóch 
stopach, z których pierwsza naliczana jest w momencie przelewu. Bierze się 
pod uwagę wartość faktury oraz ilość dni od daty wystawienia do terminu 
płatności, w przypadku drugiej natomiast liczy się dni od terminu płatno-
ści do rzeczywistej zapłaty.

Faktoring wymagalnościowy charakteryzuje się brakiem wypłaty za-
liczki po przelewie wierzytelności. W zależności od postanowień umowy 
środki wypłacane są w terminie wymagalności faktury, po zapłaceniu 
przez dłużnika lub w  innym terminie ustalonym przez strony umowy 
[Heropolitańska i inni, s. 122]. Przy tym rodzaju umowy nie jest spełnione 
główne założenie faktoringu, jakim jest finansowanie bieżącej działalności 
faktoranta. Z tego też względu korzystanie z faktoringu wymagalnościo-
wego nie jest szczególnie rozpowszechnione [Kocot, s. 319].

Zgodnie z innym podziałem wyróżnia się faktoring krajowy oraz mię-
dzynarodowy. W odniesieniu do faktoringu międzynarodowego można 
wskazać jego następujące rodzaje:

 − w faktoringu bezpośrednim udział biorą tylko jeden faktor i jeden 
faktorant. W przypadku faktoringu eksportowego faktor ma siedzi-
bę w państwie eksportera, a w przypadku faktoringu importowego 
faktor ma siedzibę w kraju importera i to do niego eksporter prze-
lewa wierzytelności bezpośrednio;

 − faktoring pośredni (system dwóch faktorów) charakteryzuje się więk-
szą liczbą faktorów. Jeden faktor ma siedzibę w kraju importera, a dru-
gi w kraju eksportera [Kreczmańska, s. 12]. Zawierane są dwie umowy: 
pierwsza między eksporterem a faktorem w kraju eksportera, druga 
zaś między faktorem eksportera a instytucją znajdującą się w kraju 
importera. Faktorzy współpracują ze sobą w taki sposób, że faktor 
w kraju importera dokonuje oceny wiarygodności oraz może przejąć 
ryzyko wypłacalności dłużnika-importera. Dodatkowo zajmuje się 
inkasem wierzytelności, kontaktem z odbiorcą i rozwiązaniem kwestii 
prawnych [Kocot, s. 321]. Ma ułatwione zadanie, gdyż w odniesie-
niu do niego nie istnieją przeszkody natury językowej czy mentalnej.

Inhouse factoring polega na przekazaniu faktorantowi pewnych czyn-
ności należących do faktora, który nadzoruje jedynie dane dotyczące wie-
rzytelności oraz płatności, przekazywane mu przez faktoranta. Prowizja 
faktoringowa powinna być stosownie zmniejszona [Stecki, s. 63–64]. 



Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów • 8 (2018)

118 | MARZENA KWIATKOWSKA

Można spotkać się z sytuacją, kiedy faktor przyjmuje co prawda wie-
rzytelność, ale nie wypłaca z jej tytułu zaliczki. Może wynikać to z różnych 
przyczyn. Przedsiębiorca może chcieć skorzystać jedynie z systemów fak-
tora i jego pośrednictwa w ściąganiu wierzytelności. Drugim powodem – 
można podejrzewać, że częstszym – jest zła ocena dłużników przez faktora 
lub samego faktoranta, a także niechęć do ich finansowania. W takich 
przypadkach mówimy o tak zwanym faktoringu inkasowym. Bank lub 
instytucja finansowa stają się tylko inkasentami. Nie zachodzi tu zmiana 
wierzyciela. Pozostaje nim przedsiębiorstwo, które jedynie zobligowało 
faktora do pewnych usług, w tym do przyjęcia płatności, którą będzie 
zobowiązany zwrócić przedsiębiorcy [Stecki, s. 14]. Taki rodzaj faktoringu 
nazywany jest również faktoringiem obsługowym. 

W ostatnich latach rozwinął się faktoring odwrotny. Umowa zawierana 
jest w pierwszej kolejności pomiędzy faktorem a dłużnikiem, a następnie 
z jego dostawcami. Taką konstrukcję wykorzystuje się, gdy dłużnikiem jest 
duży podmiot (np. sieć handlowa).

Faktoring powierniczy polega na tym, że bank upoważnia faktora do wy-
konania określonych usług dla zbywcy towarów/usług oraz do ściągania od 
odbiorców tych towarów i usług konkretnych wierzytelności [Kocot, s. 62].

Metafaktoring może wystąpić w sytuacji, gdy przedsiębiorca posiada 
własną jednostkę bankową, z którą utrzymuje ścisłą współpracę, i dokonuje 
na nią przelewu wierzytelności. Następnie zawierana jest umowa faktorin-
gu [Kocot, s. 61].

Znany jest też podział na faktoring tradycyjny oraz coraz bardziej 
rozpowszechniony e-faktoring. W przypadku e-faktoringu komunikacja 
między faktorem a faktorantem odbywa się za pośrednictwem łączy elek-
tronicznych [Kreczmańska, s. 40–41].

W ostatnim czasie pojawiły się nowe odmiany faktoringu, różniące się ze 
względu na charakter faktoranta. Powstał np. faktoring samorządowy, gdzie 
faktorantem jest jednostka samorządu terytorialnego [Kreczmańska, s. 12].

Honorarium-faktoring to rodzaj faktoringu zawieranego przez osoby 
fizyczne podejmujące we własnym imieniu działalność w ramach wolnych 
zawodów (np. adwokat, radca prawny lekarz, architekt). Wierzytelności 
dotyczą świadczonych przez nich usług. Faktoring ten jest zaliczkowy, 
niepełny i nie wymaga dodatkowych usług związanych z obsługą wierzy-
telności [Kocot, s. 324].
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Faktoring leasingowy polega na nabywaniu wierzytelności z  tytułu 
wynagrodzenia pieniężnego należnego finansującemu w ramach umowy 
leasingu [Kodeks cywilny, art. 7091, 70913].

Faktoring dzielony polega na korzystaniu przez faktoranta z usług 
dwóch lub większej liczby faktorów [Kocot, s. 324]. 

3. Przedmiot umowy faktoringu

Przedmiot umowy faktoringu to zobowiązanie faktoranta do przelewu 
wierzytelności na faktora oraz zobowiązanie faktora do wykonywania 
określonych czynności związanych z tą wierzytelnością [Katner, s. 130]. 
Sama wierzytelność jest względnym prawem podmiotowym wierzyciela, 
mającym na celu zaspokojenie interesu przez działanie lub zaniechanie 
dłużnika.

Wierzytelność, która może być przedmiotem świadczenia w umowie 
faktoringu, musi spełniać pewne wymogi prawne oraz musi być zgodna 
z celem gospodarczym. Spełnienie tych warunków umożliwi stronom speł-
nienie świadczeń oraz realizację umowy [Katner, s. 132].

Przedmiotem świadczenia w umowie faktoringu mogą być jedynie 
wierzytelności wynikające z umów sprzedaży dostaw lub z tytułu usług, 
zbywalne, pieniężne, oznaczone, niesporne i niewymagalne [Katner, s. 135].

Przedmiotem świadczenia w umowie faktoringu mogą być wierzytel-
ności [Kodeks cywilny, art. 509], których nie wyłącza ustawa. Wyjątki są 
zawarte w przepisach szczególnych polskiego porządku prawnego. Przy-
kładem są wierzytelności związane z ochroną dóbr osobistych oraz ściśle 
związane z wierzycielem:

 − towary lub usługi, których zastosowaniem jest użytek osobisty lub 
rodzinny gospodarstwa domowego dłużnika;

 − udział wspólnika spółki cywilnej w majątku spółki (art. 863 § 1 k.c.);
 − wierzytelności odszkodowawcze (art. 449 k.c.);
 − wierzytelności o charakterze pomocniczym (np. rękojmia, żądanie 
pokwitowania spełnienia świadczenia);

 − prawo do lokalu spółdzielczego (art 9 ust. 3 u.s.m.);
 − renty (art. 903 k.c.), alimenty (art.128 k.r.o.), roszczenie o zachowek 
(art. 991 k.c.);

 − wynagrodzenie ze stosunku pracy (art. 84 k.p.);
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 − prawo odkupu (art. 595 § 1 k.c.) oraz pierwokupu (art. 602 § 1 zdanie 
pierwsze k.c.), dożywocia (art. 912 k.c.);

 − wierzytelności niesamodzielne (np. poręczenie, hipoteka, zastaw).
Możliwe jest również ograniczenie ze względu na właściwość zobowią-

zania lub umowę między stronami. Może mieć ono charakter ostateczny 
lub warunkowy [Kreczmańska, s. 45–46].

Umową faktoringu nie powinny być objęte wierzytelności dotyczą-
ce wzajemnych rozliczeń z dłużnikiem, zajęte przez komornika, objęte 
postępowaniem sądowym (art. 730 i następne k.p.c.) lub postępowaniem 
egzekucyjnym (art. 895 i następne k.p.c.).

Ze względu na cel gospodarczy faktoringu wierzytelności powinny mieć 
charakter pieniężny, czyli powinny wynikać ze zobowiązania pieniężnego 
lub niepieniężnego i polegać na obowiązku spełnienia świadczenia pieniężne-
go [Czachórski i inni, s. 63]. Dłużnik powinien spełnić świadczenie w drodze 
polecenia przelewu, polecenia zapłaty lub czeku rozrachunkowego.

Inną cechą wierzytelności jest jej niesporność. Dłużnik nie powinien 
kwestionować istnienia kwoty oraz zakresu wierzytelności od czasu jej 
powstania aż do jej zapłaty. Zdarzają się przypadki zarzutów dłużników. 
Powody mogą być różne, np. zapłata poprzedniemu wierzycielowi, potrące-
nia, inna kwota, skuteczne odstąpienie lub niezawarcie umowy handlowej. 

Ważne, by wierzytelność była oznaczona. W przeciwnym wypadku 
faktor nie będzie miał informacji, jakie świadczenie przysługuje mu od 
dłużnika. Tym samym dłużnik nie będzie wiedział, w jaki sposób zaspo-
koić interes wierzyciela. Oznaczenie jest konieczne do samego powstania 
zobowiązania [Czachórski i  inni, s. 55]. Zasadniczo podmiotami upraw-
nionymi do oznaczenia wierzytelności są strony umowy. Określa się w niej, 
jakie są zobowiązanie dłużnika (cena) i przedmiot świadczenia, który moż-
na określić indywidualnie (według charakterystycznych przymiotów) lub 
rodzajowo (ilość, waga, rozmiar, długość, wartość wierzytelności) [Katner, 
s. 144–145]. W przypadku cesji globalnej na wierzytelności przyszłe stosuje 
się wskazanie cech rodzajowych wierzytelności. Można dodatkowo określić 
dłużników, stosunek prawny, z którego wynika wierzytelność, czy czas jej 
powstania.

Na ogół wyklucza się wierzytelności wymagalne, gdyż nie mamy tu 
do czynienia z egzekwowaniem należności (windykacją). Faktor finansuje 
wierzytelność od dnia jej wykupu do terminu jej wymagalności. Umowy 
faktoringowe przewidują jednak dalsze finansowanie wierzytelności, na-



Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów • 8 (2018)

CHARAKTER PRAWNY FAKTORINGU | 121

wet po terminie jej wymagalności: w przypadku faktoringu z regresem 
do czasu ustalonego w umowie terminu regresu, natomiast w faktoringu 
pełnym do czasu zamknięcia sprawy. 

Poza powyższymi warunkami, wierzytelność będąca przedmiotem 
świadczenia w umowie faktoringu powinna mieć wzajemny charakter, 
powinna być zaskarżalna [Czachórski i  inni, s. 146–149], należna tylko 
faktorantowi, nieprzedawniona oraz wolna od obciążeń praw osób trzecich 
[Kocot, s. 330].

Wierzytelność ma być potwierdzona fakturą VAT oraz ma powstać 
w wyniku obrotu gospodarczego między podmiotami gospodarczymi.

4. Informacje o pracy

Tekst stanowi wybór fragmentów z pracy pt. „Prawa i obowiązki stron 
w umowie faktoringu”.
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HUBERT BARTCZAK*

Zawarcie umowy faktoringu.  
Treść, forma i wykonanie

1. Czynności przygotowawcze i forma

Do zawarcia umowy faktoringu dochodzi z inicjatywy faktoranta, który 
– jako podmiot potrzebujący środków do zapewnienia płynności finan-
sowej – może zwrócić się do faktora w celu nawiązania współpracy. Po 
tym, jak faktorant wyrazi chęć zawarcia umowy, faktor może rozpocząć 
czynności przygotowujące. Czynności przeprowadzane przed zawarciem 
umowy faktoringu mogą mieć różny charakter, zależny od nastawienia 
przyszłego faktora do zawarcia umowy. Przede wszystkim przed nawią-
zaniem umowy faktoringu właściwego, faktor musi przeprowadzić dzia-
łania mające na celu zdobycie niezbędnych informacji dotyczących bez-
pieczeństwa transakcji, stanowiącej kauzę umowy faktoringu. Powinien 
on zebrać potrzebne dane, które umożliwią mu zdobycie informacji na 
temat wypłacalności jego przyszłego dłużnika. W związku z tym najważ-
niejsze wydaje się sprawdzenie sytuacji finansowej i reputacji podmiotu 
mającego się stać dłużnikiem faktoringowym, gdyż na podstawie tych in-
formacji można ocenić ryzyko, a następnie określić prowizję przy umowie 
faktoringu. To, czy faktor zawiera umowy jedynie ze swoimi klientami 

– czyli np. w przypadku banku z podmiotami, których rachunki bankowe 
prowadzi – czy z nieograniczonym kręgiem zainteresowanych podmiotów, 
zależy wyłącznie od jego preferencji. W celu zawarcia umowy faktorin-
gu, po przeprowadzeniu niezbędnych czynności, instytucja faktoringowa 
jako podmiot profesjonalny składa przyszłemu faktorantowi ofertę. Zanim 
jednak do tego dojdzie, instytucja faktoringowa przeprowadza tzw. fazę 
wstępną, której celem jest znalezienie odpowiednich partnerów dla faktora 

* Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
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[Rogacka-Łukasik, s. 57], ponieważ nie może ona pozwolić sobie na zawie-
ranie kontraktów z podmiotami, które nie spełniają określonych wyma-
gań bezpieczeństwa transakcji. Na początku bada się, czy stan finansowy 
i prawny podmiotu, który ma być kontrahentem faktora, jest odpowiedni 
[Kruczalak, s. 57]. Sprawdzanie kondycji partnera zwykle przeprowadzane 
jest w formie przekazania mu do wypełnienia odpowiednich dokumen-
tów, które mają na celu uzyskanie danych o wierzytelności i jej prawnym 
zabezpieczeniu, faktorancie oraz dłużniku faktoranta. O istnieniu wie-
rzytelności informują faktora przede wszystkim faktura VAT, dokument 
stwierdzający wydanie towaru lub ewentualnie umowa handlowa, jeśli 
istnieje w formie pisemnej. Poza tym faktorowi bardzo często zależy na 
uzyskaniu informacji na temat wcześniejszej współpracy przyszłego fak-
toranta ze swoim dłużnikiem. Żeby doszło do zawarcia umowy, faktor 
musi pozytywnie odnieść się do danych dotyczących zarówno faktoranta, 
jak i jego kontrahenta [Rogacka-Łukasik, s. 57]. Faktor po analizie sytua-
cji prawnej i finansowej swojego przyszłego klienta może postanowić, że 
przejmie w ramach faktoringu prawidłowego jedynie część wierzytelności, 
które uważa za pewne, przejęcie pozostałych części również jest możliwe, 
ale już w ramach faktoringu nieprawidłowego [Tokarski, s. 87]. 

Praktyka pokazuje, że do zawarcia umowy faktoringu dochodzi w for-
mie pisemnej. Mimo że wymóg dotyczący takiej formy nie został przewi-
dziany dla faktoringu w żadnym akcie prawnym, to bez wątpienia forma 
pisemna zapewnia pewność obrotu gospodarczego, dlatego jest chętnie wy-
bierana przy zawieraniu tego typu kontraktów [Kruczalak, s. 54]. W związ-
ku z rozwojem instytucji finansowych dochodzi do standaryzacji posta-
nowień umownych w umowach zawieranych przez te instytucje, dlatego 
też faktoring ma często postać umowy formularzowej, a nawet adhezyjnej 
[Tokarski, s. 87]. W praktyce forma pisemna umowy faktoringu jest osią-
gana w jeden z dwóch sposobów. Przede wszystkim może być uzyskana 
przez złożenie własnoręcznych podpisów lub podpisów elektronicznych 
faktoranta i faktora pod umową, a w przypadku gdy tymi podmiotami 
są osoby prawne, podpisy muszą złożyć osoby fizyczne uprawnione do 
ich reprezentowania. Drugim sposobem jest wymiana podpisanych do-
kumentów, będących oświadczeniami woli stron umowy [Jopek, online]. 
W praktyce zauważalna jest zależność, zgodnie z którą do wymiany doku-
mentów dochodzi wtedy, kiedy strony są nastawione na długoterminową 
współpracę i korzystają z rozwiązań faktoringowych za każdym razem, gdy 
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mają do czynienia z określonym rodzajem wierzytelności. W takim wy-
padku mamy do czynienia z linią faktoringową. Termin ten oznacza limit, 
do wysokości którego faktor nabywa wierzytelności spełniające wcześniej 
ustalone warunki umowne, bez konieczności zawierania kolejnych umów 
za każdym razem, kiedy dochodzi do przejęcia wierzytelności [Heropo-
litańska i  inni 2000, s. 175]. Do podpisania umowy dochodzi natomiast 
w przypadku zawarcia umowy dotyczącej jednorazowej współpracy. Taka 
sporadyczna współpraca występuje przede wszystkim w sytuacjach, kiedy 
faktorant chce tylko okresowo poprawić swoją płynność finansową, czego 
przyczyną często jest zwiększony obrót w jego branży w określonym czasie. 

2. Treść umowy

Umowa faktoringu co do zasady składa się z dwóch części: podstawowej 
i szczegółowej [Kruczalak, s. 52]. W części podstawowej spisywane są wa-
runki ogólne, tzw. standardowe [Borkowska, Wrzeszcz-Kamińska, s. 31], na 
które składają się postanowienia charakterystyczne dla wszystkich umów, 
takie jak określenie stron, przedmiotu umowy, daty i miejsca jej zawar-
cia, terminu, w jakim ma obowiązywać, oraz podpisy osób upoważnio-
nych [Tokarski, s. 88]. Przedmiot umowy musi precyzyjnie określać, jakie 
wierzytelności zostają przelane na faktora. W części zawierającej warunki 
ogólne umieszczane są uzgodnienia dotyczące praw i obowiązków zarów-
no faktora, jak i  jego klienta. Innymi postanowieniami standardowymi 
są: określenie rodzaju faktoringu oraz rodzaju odpowiedzialności stron, 
ustalenie prowizji faktora i należnych odsetek, określenie kwoty, jaką faktor 
powinien przelać na rzecz faktoranta, prawne zabezpieczenia faktoringu 
oraz ewentualnie, przy zawieraniu umowy faktoringu długoterminowego, 
wysokość linii faktoringowej [Jopek, online]. Do części ogólnej powinny 
być dołączone dokumenty potwierdzające istnienie należności będącej 
przedmiotem faktoringu, należą do nich przede wszystkim kopie faktur 
VAT [Rogacka-Łukasik, s. 59]. Biorąc pod uwagę, że umową faktoringu 
często objętych jest kilka należności wynikających z różnych faktur, na-
leży zawrzeć w umowie postanowienia dotyczące terminu wymagalności 
poszczególnych wierzytelności [Borkowska, Wrzeszcz-Kamińska, s. 33].

Druga część umowy powinna zawierać postanowienia szczegółowe, do 
których zalicza się uzgodnienia dotyczące czynności dodatkowych, które są 



Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów • 8 (2018)

128 | HUBERT BARTCZAK

przewidziane dla konkretnej usługi faktoringu. Uwzględniając aspekt mię-
dzynarodowy faktoringu, należy pamiętać, że konwencja ottawska przewi-
duje wystąpienie przynajmniej dwóch czynności dodatkowych w faktoringu, 
w przeciwnym razie – nie uznaje czynności za faktoring. 

3. Prawa i obowiązki podmiotów 

Jak już zostało wspomniane, umowa faktoringu jest zawierana co do zasa-
dy między dwiema stronami, czyli faktorem i faktorantem. Zgodnie z art. 
509 k.c. przy zawieraniu umowy przelewu wierzytelności prawa i obowiązki 
związane z przelewem mogą dotyczyć także dłużnika. Do uprawnień fakto-
ranta należy przede wszystkim prawo do otrzymania umownie wskazanej 
należności w odpowiednim terminie oraz odpowiedniej formie, ma on także 
prawo oczekiwać świadczenia czynności dodatkowych przez faktora [Tokar-
ski, s. 90]. Do jego obowiązków należy szereg czynności, które musi wykonać 
w celu spełnienia warunków umowy faktoringu. Faktorant jest zobowiązany 
posiadać rachunek bankowy, na który ma być przelana należność. Należy 
pamiętać, że tą stroną umowy jest przedsiębiorca, na którego taki obowiązek 
jest nakładany w przepisach dotyczących prowadzenia działalności gospo-
darczej, więc powinien posiadać taki rachunek niezależnie od zobowiązań 
wynikających z faktoringu. Obowiązkiem faktoranta przy faktoringu ot-
wartym i półotwartym może być powiadomienie dłużnika o zmianie wie-
rzyciela, jednak informację tę zwykle przekazuje faktor. Faktorant powinien 
się zobowiązać do niezawierania z dłużnikiem faktoringowym żadnych 
umów, których skutkiem miałoby być zwolnienie z długu czy dokonanie 
potrącenia. Powinien dostarczyć faktorowi niezbędne dokumenty, a także 
okazać w razie konieczności inne niewymagane wcześniej przez faktora do-
kumenty, które mają związek z transakcjami kauzalnymi wobec faktoringu. 
Umowa faktoringu może zobowiązać faktoranta do przedłożenia faktoro-
wi dokumentów potwierdzających wykonanie przez niego zobowiązania 
wobec dłużnika faktorowego. Do obowiązków faktoranta można zaliczyć 
jeszcze przedkładanie faktorowi dokumentów, które umożliwią dochodze-
nie roszczeń od nabywcy towarów lub usług [Kreczmańska-Gigol, s. 48]. 
Dodatkowym obowiązkiem faktoranta, występującym tylko w przypadku 
zawarcia umowy faktoringu nieprawidłowego, jest przejęcie odpowiedzial-
ności za wierzytelność w razie niewypłacalności dłużnika [Grzywacz, s. 134].
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Ilość obowiązków po stronie faktora jest zdecydowanie mniejsza. Na-
leży do nich przede wszystkim powinność przekazania faktorantowi wy-
nagrodzenia za nabycie wierzytelności. To wynagrodzenie jest przekazy-
wane zwykle niezwłocznie po zawarciu umowy, ewentualnie w ustalonym 
terminie. Kolejną powinnością faktora jest spełnienie usług dodatkowych, 
które wynikają z umowy. Przy faktoringu prawidłowym faktor musi także 
przejąć ryzyko niewypłacalności dłużnika, natomiast przy nieprawidło-
wym powinien przenieść wierzytelność z powrotem na faktoranta w sytu-
acji, gdy dłużnik faktoringowy okaże się niewypłacalny. Do zadań faktora 
zwykle należy także poinformowanie dłużnika o zmianie wierzyciela, ta 
czynność nie jest podejmowana w przypadku umowy faktoringu tajnego. 
Charakterystyczne dla faktora jest to, że przysługuje mu wiele uprawnień 
z tytułu omawianej umowy. Uprawnienia te mają na celu przede wszyst-
kim chronić pozycję faktora jako podmiotu, który przejmuje odpowie-
dzialność za wierzytelność. Faktorowi przysługują prawa do: sprawdza-
nia umów dostawy, sprzedaży lub świadczenia usług zawieranych przez 
faktoranta oraz możliwość wpływu na kształt tych umów czy kontrola 
podczas ich wykonywania; sprawdzania zgodności z prawdą dokumentów 
przedkładanych przez faktoranta; żądania zaprzestania wykonywania 
świadczeń przez faktoranta na rzecz dłużnika faktoringowego niewywią-
zującego się ze zobowiązań wobec faktora; wypowiedzenia umowy fakto-
ringu [Stecki, s. 69–70]. M. Tokarski wskazuje również uprawnienie faktora 
do konsultowania z nim czynności mających na celu potrącenie wierzytel-
ności, będącej przedmiotem faktoringu. Należy się przychylić do takiego 
stanowiska, bo chociaż potrącenie wierzytelności między faktorantem 
a dłużnikiem faktoringowym jest co do zasady zakazane, jako sprzeczne 
z naturą stosunku prawnego, to wydaje się dopuszczalne zgodnie z zasadą 
swobody umów w sytuacji, kiedy faktor wyraża zgodę na taką czynność.

Faktoring dotyczy także dłużnika faktoringowego – mimo że nie jest 
on stroną umowy, to jednak jej zawarcie ma wpływ na jego pozycję, dlatego 
że zmienia się jego wierzyciel [Tokarski, s. 91]. Obowiązkiem dłużnika jest 
przede wszystkim spełnienie świadczenia w ustalonej formie, wysokości 
oraz terminie. Po zmianie wierzyciela świadczenie powinno być spełnione 
na rzecz faktora, poza nielicznymi przypadkami faktoringu tajnego, w ra-
mach którego dłużnik faktoringowy dokonuje spłaty na rzecz pierwotnego 
wierzyciela. Należy pamiętać, że dłużnik ma także uprawnienia, których 
wykorzystanie może mieć kluczowe znaczenie dla zawarcia umowy fak-
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toringu. Zgodnie z art. 509 k.c. wierzyciel może przenieść wierzytelność 
na osobę trzecią, jeśli nie sprzeciwia się to ustawie, umowie między wie-
rzycielem a dłużnikiem lub właściwości zobowiązania. O ile zastrzeże-
nia dotyczące zakazów ustawowych i umownych wydają się jasne, o tyle 
należy zwrócić uwagę na właściwość zobowiązania, ponieważ mogą za-
istnieć sytuacje, kiedy umowa faktoringu nie może być zawarta w ogóle 
albo niektóre jej postanowienia będą sprzeczne z właściwością stosunku 
prawnego. W razie naruszenia zastrzeżeń dotyczących przelewu wierzytel-
ności, zgodnie z art. 513 k.c., dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy 
wierzytelności wszystkie zarzuty, które przysługiwały przeciwko zbywcy 
w chwili, kiedy dowiedział się o przelewie. 

4. Wygaśnięcie stosunku prawnego

Zobowiązania wynikające z umowy faktoringu wygasają przede wszystkim 
w momencie wzajemnego spełnienia wszystkich świadczeń przez strony 
stosunku prawnego. Wykonanie zobowiązania w ten sposób zachodzi za-
równo przy umowie faktoringu jednorazowego, jak i przy umowie, w któ-
rej strony zobowiązały się do przelewu wielu wierzytelności [Jopek, online]. 
Innym sposobem zakończenia stosunku prawnego jest upływ terminu, na 
czas którego umowa została zawiązana. Zgodnie z art. 77 k.c. istnieje tak-
że możliwość wypowiedzenia umowy faktoringu. Wypowiedzenie przez 
jedną ze stron powinno być stwierdzone pismem, natomiast rozwiązanie 
umowy przez zgodne oświadczenie woli obu stron powinno być dokonane 
w takiej formie, w jakiej zawarta była umowa.

5. Odpowiedzialność

W polskim prawie cywilnym można wyróżnić dwa rodzaje odpowiedzial-
ności, które dotyczą wszystkich rodzajów umów. Można wskazać istnienie 
odpowiedzialności deliktowej, która powstaje przez dopuszczenie się czynu 
niedozwolonego przez stronę wobec drugiej strony umowy, w wyniku cze-
go powstaje kolejny stosunek zobowiązaniowy między osobami. Drugim 
rodzajem odpowiedzialności jest odpowiedzialność kontraktowa, która 
funkcjonuje na zasadzie rekompensaty, a jej skutkiem jest zobowiązanie 



Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów • 8 (2018)

ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU | 131

strony do spełnienia świadczenia zamiennego, w miejsce niewykonanego 
lub nienależycie wykonanego świadczenia pierwotnego [Rogacka-Łukasik, 
s. 92]. Na podstawie zasad odpowiedzialności zawartych w k.c. można wy-
różnić odpowiedzialność faktoranta wobec faktora oraz faktora wobec fak-
toranta, a także odpowiedzialność dłużnika faktoringowego wobec stron 
umowy faktoringu. Można wskazać także istnienie odpowiedzialności 
dostawcy towarów lub usług wobec dłużnika, jednakże w tym przypadku 
nie ma ona związku ze świadczeniami wynikającymi z faktoringu, dlatego 
rozważania na ten temat nie zostały ujęte w ramach tej pracy. 

Faktorant może być odpowiedzialny wobec faktora już na etapie przed 
zawarciem umowy, jeśli wcześniej strony zobowiązały się ją zawrzeć 
w umowie przedwstępnej, a umowa przyrzeczona nie doszła do skutku 
z przyczyn leżących po stronie faktoranta [Rogacka-Łukasik, s. 93]. Wystą-
pienie takiej odpowiedzialności wydaje się jednak nader rzadkie, ponieważ 
umowa faktoringu – jako rodzaju usługi, której celem jest poprawienie 
płynności finansowej przedsiębiorcy – jest raczej negocjowana i zawie-
rana w dość szybkim tempie, ponieważ faktorantowi zwykle zależy na 
czasie. Dlatego wydawałoby się bezcelowe przedłużanie negocjacji przez 
zawieranie umowy przedwstępnej. Można przypuszczać, że takie działanie 
ma sens tylko w przypadkach, kiedy potencjalny faktorant wynegocjował 
bardzo korzystne warunki faktoringu, w stosunku do którego zawarcie 
umowy kauzalnej nie jest jeszcze przesądzone. Jeżeli jednak dojdzie do 
zawarcia umowy przedwstępnej, po czym faktorant nie chce zawrzeć 
umowy przyrzeczonej, to zgodnie z art. 390 k.c. jego odpowiedzialność 
może być dwojakiego rodzaju. Przede wszystkim może być zobowiązany 
do spełnienia świadczenia odszkodowawczego, będącego rekompensatą 
dla faktora za niedojście do skutku umowy faktoringu. Drugim rodzajem 
zadośćuczynienia warunkom umowy przedwstępnej jest zawarcie umowy 
przyrzeczonej – ten rodzaj odpowiedzialności zachodzi przede wszystkim 
wtedy, kiedy umowa przedwstępna została zawarta w takiej formie, w ja-
kiej miałaby być zawarta umowa przyrzeczona. W przypadku faktoringu 
może powstać interesujący problem, ponieważ nawet jeśli umowa przed-
wstępna zostałaby zawarta w zwykłej formie pisemnej, a brak byłoby w jej 
treści postanowień dotyczących formy umowy przyrzeczonej, to w przy-
padku braku woli związania się umową faktoringu przez niedoszłego 
faktoranta mógłby on bronić się przed zawarciem umowy przyrzeczonej, 
twierdząc, że miałaby ona być zawarta w formie pisemnej kwalifikowanej 
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[Radwański, Olejniczak, s. 244]. W takiej sytuacji należałoby osądzić, czy 
o wymogu zwykłej formy pisemnej dla faktoringu powinna decydować: 
ogólna praktyka obrotu, praktyka zawierania umów faktoringu między 
zainteresowanymi stronami czy też ze względu na brak uzgodnień co do 
formy umowy przyrzeczonej należałoby się przychylić do stanowiska nie-
doszłego faktoranta.

Zgodnie z art. 516 k.c. zbywca wierzytelności jest odpowiedzialny wo-
bec nabywcy przede wszystkim za twierdzenie, że zbywana wierzytelność 
mu przysługuje. W związku z tym przepisem należy uznać, że faktorant 
odpowiada za istnienie wierzytelności w podanych przez siebie rozmia-
rach oraz za prawdziwość twierdzenia, że to on jest wierzycielem. Na-
leży przyjąć, że odpowiada on również za istnienie praw akcesoryjnych, 
zabezpieczających wierzytelność w  takim zakresie, w  jakim wskazano 
te prawa w umowie przenoszącej wierzytelność. Faktorant jest również 
odpowiedzialny wobec faktora za niewykonanie lub nienależyte wykona-
nie zobowiązania na zasadach ogólnych odpowiedzialności kontraktowej. 
Niewykonanie zobowiązania ma miejsce w przypadku, kiedy faktorant 
nie spełnił swojego świadczenia, a nienależyte wykonanie występuje wte-
dy, gdy świadczenie zostało spełnione, ale w sposób niezgodny z umową. 
Należy pamiętać, że odpowiedzialność kontraktowa na gruncie polskiego 
prawa cywilnego dotyczy wyłącznie naprawienia szkody majątkowej [Rad-
wański, Olejniczak, s. 321].

Faktor podobnie jak jego kontrahent może odpowiadać za niedotrzy-
manie warunków zawarcia umowy przyrzeczonej, na które zgodził się 
w umowie przedwstępnej. Ponosi także odpowiedzialność przed fakto-
rantem za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie świadczeń, wynika-
jących z umowy faktoringu. Do tych świadczeń należą przede wszystkim 
finansowanie faktoranta i czynności dodatkowe o charakterze usługowym 
[Tokarski, s. 93]. Nienależytym wykonaniem zobowiązania po stronie fak-
tora jest zwykle nieterminowe wpłacenie należności na rzecz faktoranta, 
może to być również wypłacenie kwoty w terminie, ale w wysokości innej 
niż umówiona. Umowa faktoringowa może przewidywać także udzielenie 
faktorantowi kredytu, który jest wtedy traktowany jako czynność dodat-
kowa o charakterze usługowym. W przypadku nienależytego spełnienia 
świadczenia udzielenia kredytu albo niespełnienia go w ogóle faktor rów-
nież odpowiada przed faktorantem. Przy ocenianiu odpowiedzialności 
faktora należy zawsze mieć na uwadze to, czy umowa, która została zawar-
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ta, przewidywała faktoring właściwy czy niewłaściwy, ponieważ od tego 
zależy istnienie odpowiedzialności del credere. Poprzez umowę faktoringu 
faktor zobowiązany jest do świadczenia usług na rzecz dłużnika, który nie 
jest stroną umowy. W przypadku, gdy faktor nie spełnia świadczeń wobec 
niego lub spełnia je nienależycie, także ponosi odpowiedzialność.

Dłużnik faktoringowy jest również odpowiedzialny wobec stron 
umowy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Po-
nosi odpowiedzialność według zasad ogólnych, wynikających z kodeksu 
cywilnego [Tokarski, s. 95]. Najważniejszym obowiązkiem dłużnika jest 
świadczenie polegające na spłacie wierzytelności na rzecz faktora, wobec 
którego jest odpowiedzialny. W doktrynie prawa cywilnego istnieje spór 
co do momentu, w którym dłużnik przestaje być odpowiedzialny wobec 
dostawcy towarów i usług, a staje się odpowiedzialny wobec faktora. We-
dług większościowego poglądu reprezentowanego m.in. przez K. Krucza-
laka i A. Rogacką-Łukasik, momentem przejścia odpowiedzialności jest 
moment zawarcia umowy faktoringu, natomiast według L. Steckiego, który 
reprezentuje mniejszościowy pogląd, moment przejścia odpowiedzialności 
to moment poinformowania dłużnika o zawarciu umowy faktoringu. Traf-
niejsze wydaje się stanowisko większościowe, ponieważ w przeciwnym wy-
padku należałoby uznać przelew wierzytelności za czynność o charakterze 
warunkowym, do której dochodzi nie w momencie zawarcia umowy, ale 
dopiero w chwili powiadomienia dłużnika. Do konkretnych obowiązków 
dłużnika za niewykonanie zobowiązania w terminie, zgodnie z art. 482 
i 483 k.c., należy wypłacenie faktorowi odsetek umownych lub ustawo-
wych, w przypadku braku wskazania wysokości odsetek w umowie, a tak-
że wypłacenie odsetek od zaległych odsetek. Należy zaznaczyć, że odsetki 
umowne, które dłużnik winien jest wypłacić faktorowi we wskazanym 
przypadku, to odsetki, o których stanowi umowa między faktorantem 
a dłużnikiem faktoringowym, a nie odsetki co do których postanowienia 
zostały zawarte w umowie faktoringu.

6. Informacje o pracy

Tekst stanowi wybór fragmentów z pracy pt. „Umowa faktoringu i jej za-
stosowanie w praktyce”.
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Pojęcie i kwalifikacja prawna umowy faktoringu 

1. Faktoring w prawie międzynarodowym

1.1. Konwencja ottawska UNIDROIT

Konwencja UNIDROIT o faktoringu międzynarodowym (tzw. konwencja 
ottawska) została uchwalona 28 maja 1988 roku w Ottawie. Celem kon-
wencji było przede wszystkim zmniejszenie niepewności związanych z tą 
umową oraz wspieranie handlu międzynarodowego przez unifikowanie 
przepisów odnoszących się do faktoringu. Przyjęte w Ottawie rozwiązania 
mogą stać się swego rodzaju wzorem dla ustawodawcy krajowego, a także 
mogą sugerować podejmowanie prac nad regulacjami dotyczącymi umowy 
faktoringu w krajowych systemach prawa prywatnego [Wowerka, s. 58]. 

W konwencji wzięło udział 59 państw oraz 10 organizacji międzyna-
rodowych. Obecnie konwencja obowiązuje we Włoszech (od 1995 roku), 
Francji (od 1995 roku), w Nigerii (od 1995 roku), RFN (od 1998 roku), na 
Węgrzech (od 1996 roku), Łotwie (od 1998 roku), Ukrainie (od 2007 roku), 
w Belgii (od 2010 roku) oraz Rosji (od 2015 roku) [www.unidroit.org]. Choć 
niewiele państw zdecydowało się na ratyfikację konwencji, to i  tak ma 
ona bardzo istotne znaczenie na arenie międzynarodowej, gdyż większość 
uczestników rynku stosuje się do jej przepisów. Także Polska nie jest syg-
natariuszem konwencji, ale polskie instytucje faktoringowe, szczególnie 
te skupione w Polskim Związku Faktorów, postanowiły formułować swo-
je umowy faktoringowe zgodnie z zaleceniami określonymi w konwen-
cji. Taki stan rzeczy wynika z tego, że w wielu państwach, podobnie jak 

* Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji
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w Polsce, umowa faktoringu jest umową nienazwaną, a więc brak jest 
w porządkach krajowych jakichkolwiek regulacji dotyczących tej umowy. 
W związku z tym zunifikowane zasady ułatwiają stosowanie umowy fak-
toringu, co także wpływa na jej popularyzację. Odnosząc się do regulacji 
znajdujących się w konwencji, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę 
na definicję umowy faktoringu. Według art. 1.2 konwencji: „Umowa fakto-
ringu oznacza umowę zawartą pomiędzy jedną stroną (dostawcą), a drugą 
(faktorem), zgodnie z którą:

1. dostawca przelewa lub jest zobowiązany przelewać na faktora wie-
rzytelności wynikające z umów sprzedaży towarów zawartych po-
między dostawcą a jego klientami (dłużnikami), z wyłączeniem wie-
rzytelności wynikających ze sprzedaży towarów zakupionych przede 
wszystkim dla celów osobistych, potrzeb rodziny lub użytku w go-
spodarstwie domowym;
a) faktor zobowiązuje się do spełnienia przynajmniej dwóch z na-

stępujących funkcji:
b) finansowania dostawcy, w tym poprzez udzielenie pożyczek i wy-

płacenie zaliczek,
c) księgowanie wierzytelności,
d) inkasowanie należności,
e) ochrony przed naruszeniem obowiązku zapłaty przez dłużników;

2. zawiadomienie o przejęciu wierzytelności powinno zostać doręczone 
dłużnikowi;” [Konwencja UNIDROIT…, art. 1.2].

Konwencja stanowi, że przedmiotem umowy faktoringu mogą być wie-
rzytelności pieniężne o różnych terminach wymagalności [Wowerka, s. 82]. 
Przy czym nie ma znaczenia, czy umowa ta za przedmiot ma pojedynczą 
wierzytelność, czy cały kompleks określonych wierzytelności istniejących 
i przyszłych. Natomiast ważne jest, by wierzytelności te wynikały z umów 
podstawowych o charakterze odpłatnym. Ponadto podmiotami zawiera-
jącymi umowę faktoringu mogą być wyłącznie podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą [Wowerka, s. 82]. W konsekwencji powyższych 
rozwiązań umowa faktoringu w konwencji ottawskiej ma szeroki zakres. 
Obejmuje ona nie tylko wszelkie możliwe formy faktoringu, ale również 
inne instytucje, które z faktoringiem mają niewiele wspólnego, np. forfai-
ting czy inkaso wierzytelności [Wowerka, s. 84]. Taki zakres zastosowania 
konwencji ottawskiej wynika z tego, że akt ten ma zastosowanie wyłącznie 
do umów faktoringu międzynarodowego. Zgodnie z konwencją, faktoring 
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ma charakter międzynarodowy w przypadku, gdy dotyczy wierzytelno-
ści o charakterze międzynarodowym. Z kolei międzynarodowy charakter 
odpowiedniej umowy podstawowej wyznacza umiejscowienie siedzib han-
dlowych stron tej umowy w różnych państwach [Rogacka-Łukasik, s. 153]. 

1.2.  Konwencja dotycząca przelewu wierzytelności  
w obrocie międzynarodowym – UNCITRAL 

Konwencja UNIDROIT nie uregulowała w sposób wyczerpujący kwestii 
dotyczących faktoringu. Te nieobjęte konwencją ottawską kwestie zain-
teresowały Komisję Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Mię-
dzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) [Sobol, s. 68]. Komisja 
powstała 17 grudnia 1966 roku na mocy rezolucji nr 2205 (XXI) Zgroma-
dzenia ONZ [Poczobut, s. 463]. Została utworzona w celu harmonizacji 
i unifikacji międzynarodowego prawa handlowego [Całus, s. 375]. Rezulta-
tem prac UNCITRAL była Konwencja o przelewie wierzytelności w handlu 
międzynarodowym, przyjęta w Nowym Jorku rezolucją nr 56/81 z dnia 
12 grudnia 2001 roku [Kurowski, s. 61 i nast.]. Konwencja oprócz regulacji 
dotyczących faktoringu zawiera również uregulowania związane z innymi 
instrumentami finansowymi. Ważna kwestia odnosząca się do faktoringu 
unormowana jest w art. 1 i 2 konwencji UNCITRAL. Artykuły te pozwalają 
na zastosowanie konwencji do systemu dwóch faktorów [Rogacka-Łukasik, 
s. 158]. W odniesieniu do wyżej wskazanych postanowień, przepisy kon-
wencji mają zastosowanie do każdego kolejnego przelewu wierzytelno-
ści, z zastrzeżeniem, że spełnione zostaną warunki, iż wierzytelność lub 
przelew mają charakter międzynarodowy bądź też poprzednie przelewy 
są regulowane konwencją [Sobol, s. 69]. Ponadto w konwencji UNCITRAL 
uregulowane zostały kwestie pominięte w konwencji UNIDROIT, takie jak 
prawo pierwszeństwa do wierzytelności. To istotne zagadnienie uregulowa-
ne jest w art. 30 konwencji UNCITRAL. Przepis ten stanowi, że o pierw-
szeństwie do wierzytelności decyduje prawo państwa, w którym siedzibę 
ma cedent [United Nations Convention..., art. 30]. Często zdarza się, że 
umowy faktoringu zawierane są między faktorem a eksporterem posiada-
jącym siedzibę w państwie faktora. Wówczas w przypadku powstania spo-
ru dotyczącego roszczenia do wierzytelności zastosowane zostanie prawo, 
które faktorowi powinno być znane [Sobol, s. 69]. Konwencja UNCITRAL 
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w kilku kwestiach zawiera regulacje uzupełniające konwencję UNIDROIT, 
ale jednocześnie obie te konwencje wykazują wiele podobieństw [Rogacka-

-Łukasik, s. 159]. Na wzór konwencji UNIDROIT, w  konwencji UNCI-
TRAL przyjęto możliwość cesji globalnej wierzytelności teraźniejszych 
i przyszłych. Stosownie do art. 8 konwencji UNCITRAL, do cesji globalnej 
wierzytelności teraźniejszych i przyszłych nie jest potrzebne przygotowanie 
uzupełniających aktów cesji, pod warunkiem że powstające w przyszłości 
wierzytelności zostaną powiązane z cesją będącą przedmiotem umowy 
[United Nations Convention..., art. 8]. Jedną z ważnych różnic pomiędzy 
tymi dwoma konwencjami jest możliwość ich zastosowania. Jeśli chodzi 
o konwencję UNIDROIT, to można ją zastosować wyłącznie do faktoringu 
otwartego. Natomiast konwencję UNCITRAL można zastosować zarówno 
do faktoringu jawnego, jak i do faktoringu tajnego. To znaczy, że zgod-
nie z konwencją UNCITRAL, aby przelew wierzytelności był skuteczny 
wobec dłużnika, cedent i cesjonariusz nie muszą go informować o fakcie 
zawarcia cesji. 

1.3. Przepisy międzynarodowych organizacji faktorów

Sprzedaż na międzynarodowym rynku stanowi wyzwanie dla wielu firm. 
Odmienne waluty, prawodawstwo i języki nadal są przeszkodami w han-
dlu międzynarodowym, mimo że obecnie w okamgnieniu możemy złożyć 
zamówienie po drugiej stronie globu. Jednakże pomimo istnienia wielu 
trudności gospodarka światowa, w tym również handel zagraniczny, coraz 
intensywniej się rozwija. To natomiast bardzo pozytywnie oddziałuje na 
faktoring międzynarodowy. Wpływ na rozwój faktoringu międzynarodo-
wego ma także współpraca instytucji faktoringowych, które często zrzeszają 
się w międzynarodowych organizacjach [Kreczmańska-Gigol, s. 160]. Naj-
ważniejszą z tych organizacji jest obecnie Factor Chain International (FCI). 

FCI jest globalną siecią wiodących firm faktoringowych, których wspól-
nym celem jest ułatwienie handlu międzynarodowego poprzez faktoring 
i powiązane usługi finansowe. FCI powstało w 1968 roku. Obecnie FCI ma 
ponad 400 członków w 90 krajach [fci.nl]. W 2016 roku inna organizacja 
zrzeszająca firmy faktoringowe – International Factors Group (IFG) – zo-
stała włączona do FCI. Aktualnie FCI jest globalnym organem reprezen-
tującym branżę faktoringową. 
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FCI sugeruje stosowanie do faktoringu przepisów konwencji UNI-
DROIT oraz konwencji UNCITRAL. Ponadto organizacja ta, zauważając 
potencjał międzynarodowego faktoringu, postanowiła opracować ramy 
dla faktoringu międzynarodowego, które pozwoliłyby firmom faktoringo-
wym znajdującym się w kraju eksportera i importera ściśle współpracować. 
Komitet Prawny IFG, na podstawie pomysłów opracowanych przez mię-
dzynarodowych ekspertów i w oparciu o regulacje znajdujące się w wymie-
nionych wyżej aktach prawnych, opracował prawo modelowe dotyczące 
faktoringu. To prawo modelowe jest krótkie, mało złożone i nieskompli-
kowane, co może zachęcać do jego stosowania. 

1.4. Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów (PECL)

Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów (ang. The Principles of Euro-
pean Contract Law – PECL) są zbiorem modelowych zasad stworzonych 
przez Komisję Europejskiego Prawa Kontraktów (ang. The Commission 
on European Contract Law), którą ustanowił Ole Lando. Zasady Europej-
skiego Prawa Kontraktów (PECL) są „zbiorem zasad ogólnych, które mają 
zapewnić maksymalną elastyczność i tym samym uwzględniać przyszły 
rozwój prawodawstwa w dziedzinie prawa umów” [Principles...].

Komisja Europejskiego Prawa Kontraktów rozpoczęła pracę w 1982 roku, 
przewodniczył jej Ole Lando, prawnik i profesor z Danii. W 1995 roku 
opublikowano pierwszą część PECL, w 1999 roku drugą część, trzecia część 
została zakończona w 2002 roku [International…, s. 117 i nast.]. PECL za-
licza się do tzw. prawa miękkiego (ang. soft law), co oznacza, że przepisy 
nie mają mocy wiążącej. Zasady te mogą być stosowane w przypadku, gdy 
strony zgodzą się na włączenie ich do umowy lub jeśli ustalą, że ich umo-
wa ma być nimi regulowana [Principles…, art. 1:101 pkt 2]. Oznacza to, 
że wskazanie PECL jako przepisów wiążących strony musi mieć miejsce 
w drodze umowy. Taki wymóg sprawia, że uzgodnienie o stosowaniu PECL 
przy zawieraniu umów jest trudniejsze niż umówienie się stron o poddaniu 
łączącego ich stosunku zobowiązaniowego Zasadom, gdyż strony musiały-
by się wcześniej umówić, że procedura zawarcia umowy podlegać będzie 
tym Zasadom [Machnikowski, s. 80].

Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów można równie dobrze za-
stosować przy umowie faktoringu. Faktor i faktorant mogą umówić się, 
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że umowa podlegać będzie przepisom PECL. Przy faktoringu międzyna-
rodowym takie rozwiązanie jest bardzo korzystne, żadna ze stron nie bę-
dzie bowiem zmuszona do stosowania prawa obcego kraju. Należy zwrócić 
uwagę, że w przypadku powstania sporu postanowienia umowne nie będą 
interpretowane według prawa kraju faktora czy faktoranta, lecz zgodnie 
z regulacją PECL. Natomiast według PECL interpretacja następuje zgodnie 
z intencją stron i w oderwaniu od literalnego brzmienia zapisów umowy, 
a ponadto powinna zostać wzięta pod uwagę potrzeba promowania do-
brej wiary, uczciwego postępowania, pewności w umowach i jednolitości 
stosowania [Principles…, art. 5:101, art. 5:102]. 

Jeśli strony umowy faktoringu nie wybrały prawa właściwego dla łączą-
cego ich stosunku, to w dalszym ciągu stosowane będzie prawo państwa, 
w którym faktor ma swą siedzibę [Wowerka, s. 156].

2. Faktoring w prawie obcym

2.1. Stany Zjednoczone

W  Stanach Zjednoczonych Ameryki do umowy faktoringu stosuje się 
unormowania znajdujące się w art. 9 UCC (Uniform Commercial Code), 
dotyczącym zabezpieczonych kontraktów (ang. secured transactions) [Kat-
ner, s. 76]. Wbrew pozorom, według prawa amerykańskiego faktoring nie 
jest uznawany za umowę, która ma ustanawiać zabezpieczenie, lecz za 
sprzedaż wierzytelności z szerokim zakresem usług finansowych [Kocot, 
s. 294]. Stosownie do art. 9-109(a)(3) UCC przepis art. 9 UCC należy sto-
sować także do sprzedaży wierzytelności [Uniform…]. 

Mimo że sprzedaż wierzytelności i umowy ustanawiające zabezpiecze-
nie są uregulowane tymi samymi przepisami, to stanowią one odmienne 
instytucje.

W związku z powyższym, według prawa amerykańskiego faktoringiem 
nazywa się umowę, na podstawie której faktor zakupuje wierzytelności (rów-
nież przyszłe) pochodzące z działalności gospodarczej, celem zabezpieczenia 
przyznanej pomocy finansowej, a ponadto wykonuje dodatkowe świadczenia 
dotyczące nabywanych wierzytelności [Kocot, s. 294]. Podkreślenia wymaga 
fakt, że w ramach tej umowy faktor przejmuje całe ryzyko związane z nie-
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uregulowaniem zobowiązań (funkcja del credere). W Stanach Zjednoczo-
nych faktor co do zasady bierze na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika. 
Wobec tego w USA prawie zawsze będziemy mieli do czynienia z faktorin-
giem właściwym. W przypadku nieprzyjęcia na siebie ryzyka wypłacalno-
ści dłużników, na podstawie amerykańskiego prawa, nie możemy uznać, 
że zawarta umowa jest faktoringiem. Funkcję podobną do faktoringu nie-
właściwego w Stanach Zjednoczonych spełnia accounts receivable financing 
(finansowanie należności), traktowane jako rodzaj pożyczki [Katner, s. 79].

2.2. Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii możemy się spotkać z faktoringiem zarówno właściwym, 
jak i niewłaściwym. Dzieje się tak, gdyż prawo brytyjskie dopuszcza cesję 
wierzytelności z prawem regresu [Kocot, s. 295]. Można jednak spotkać i takie 
stanowisko, że faktoring należy traktować tylko jako faktoring pełny (właś-
ciwy). Tak jak w prawie amerykańskim, powoduje to, że w sytuacji niespeł-
nienia świadczenia przez dłużnika faktor nie ma możliwości zastosowania 
regresu w stosunku do faktoranta, a więc przyjmuje ryzyko niewypłacalności 
na siebie. Ponadto, co istotne, regulacje brytyjskie wprowadzają obowiązek 
informacyjny wobec dłużnika. Oznacza to, że cesja wierzytelności będzie 
skuteczna dopiero w przypadku powiadomienia dłużnika o zawarciu umowy 
faktoringu – w szczególności o zmianie podmiotu, na którego rzecz ma obec-
nie świadczyć. Co ciekawe, by spełnić powyższy warunek, według orzeczni-
ctwa sądów brytyjskich, wystarczy umieścić na fakturze odpowiedni zapis.

Według brytyjskiej judykatury i doktryny faktoring właściwy i niewłaś-
ciwy należy zakwalifikować jako sprzedaż wierzytelności [Katner, s. 79]. 
Stanowisko to jest następstwem m.in. przyjęcia założenia, że sprzedaż zo-
bowiązań pieniężnych stanowi dla podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą jedną z metod pozyskiwania środków obrotowych. Ponadto 
w 1974 roku na skutek uchwalenia Consumer Credit Act powstała możli-
wość uregulowania umowy faktoringu w taki sposób, że mogłaby być ona 
traktowana jako pożyczka, którą zabezpieczają wierzytelności. Jednakże 
taka kwalifikacja generowałaby dodatkowe problemy.
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2.3. Niemcy

W niemieckiej doktrynie spotyka się cztery stanowiska co do kwalifikacji 
umowy faktoringu. Pierwsze z nich, zarazem najbardziej powszechne, to 
uznawanie faktoringu za umowę ramową [Kocot, s. 295]. Na jej podstawie 
strony zobowiązują się na przyszłość regularnie zawierać umowy – tzw. 
kontrakty wykonawcze. Najczęściej mogą to być umowy pożyczki, o świad-
czenie usług czy sprzedaży.

Inna koncepcja uznaje faktoring właściwy za sprzedaż wierzytelności, 
niewłaściwy natomiast za pożyczkę [Katner, s. 80]. Według tej teorii sprze-
dażą zgodną z niemieckim kodeksem cywilnym jest działanie polegające 
na tym, że faktorant przelewa wierzytelność w zamian za otrzymane od 
faktora pieniądze, nie ponosząc przy tym odpowiedzialności za niewypła-
calność swojego dłużnika. Natomiast umowa faktoringu niewłaściwego jest 
uznawana za pożyczkę z tego względu, że w przypadku niewypłacalności 
dłużnika stosowane są odpowiednio ograniczenia uregulowane w prawie 
niemieckim do umowy pożyczki. Konsekwencją takiej regulacji jest po-
wstanie dodatkowego ryzyka dla praw innych wierzycieli faktoranta, gdyż 
w razie niespełnienia zobowiązania przez dłużnika faktorant będzie musiał 
zwrócić otrzymaną od faktora pożyczkę. Zakwalifikowanie umowy fak-
toringu w powyższy sposób oznacza, że zapłata faktorowi przez dłużnika 
jest zarazem spłatą pożyczki udzielonej faktorantowi. 

Zgodnie z kolejnym poglądem, umowę faktoringu (niezależnie od tego, 
czy chodzi o faktoring właściwy czy niewłaściwy), należy uznać za pożycz-
kę z nietypowym sposobem jej spłaty. Zapłata bowiem następuje w postaci 
cesji wierzytelności (na podstawie datio in solutum).

Według ostatniego stanowiska faktoring (właściwy i niewłaściwy) na-
leży traktować jako sprzedaż wierzytelności. Autorzy tej koncepcji uzasad-
niają swoją tezę, wskazując, że zasada swobody umów pozwala przy sprze-
daży wierzytelności przyjąć przez faktoranta ryzyko niewypłacalności 
dłużnika także w chwili, gdy dług stanie się wymagalny [Katner]. Oznacza 
to, że mogą rozszerzyć zakres odpowiedzialności faktoranta. Wobec tego, 
w przypadku faktoringu niewłaściwego ta odpowiedzialność faktoranta 
nie wynika z ustawy, lecz stanowi zgodne postanowienie umowne fakto-
ra i faktoranta. Ze względu na powyższe, w przypadku niewypłacalności 
dłużnika faktorant będzie odpowiadał odszkodowawczo. Natomiast jeśli 
dłużnik zapłaci nabywcy wierzytelności, czyli faktorowi, spełni świadcze-
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nie bezpośrednio względem wierzyciela. Nie mamy bowiem w tym przy-
padku do czynienia, tak jak przy pożyczce zabezpieczonej przelewem, ze 
spełnieniem świadczenia faktorowi przez osobę trzecią.

2.4. Francja

Przepisy francuskiego Code Civil dotyczące przelewu wierzytelności, tj. 
art. 1689–1701, charakteryzują się dużym formalizmem [Kocot, s. 296]. Nie 
sprzyja to zawieraniu umów cesji wierzytelności, podobnie jak faktoringu. 
Jednym z przepisów komplikujących kwestię skuteczności wyżej wspo-
mnianych umów jest art. 1690 francuskiego kodeksu cywilnego [Kocot, 
s. 295]. Zgodnie z nim, aby umowę przelewu wierzytelności można było 
uznać za skuteczną, wymagane jest poinformowanie dłużnika o  jej za-
warciu. Jednakże nie wystarczy, że zrobi to pisemnie jedna ze stron umo-
wy. Takie powiadomienie dłużnika o cesji musi pochodzić od sądu albo 
osoby urzędowej. Notyfikacja będzie skuteczna także wtedy, gdy dłużnik 
wyrazi zgodę przed notariuszem w  dokumencie publicznym. Ponadto 
prawo francuskie przewiduje, że w przypadku złamania klauzuli pactum 
de non cedendo, zawartej w umowie łączącej dłużnika i wierzyciela, prze-
lew wierzytelności jest skuteczny, lecz tylko inter partes [Wowerka, s. 144]. 
W dodatku konsekwencją takiego naruszenia jest odpowiedzialność na 
zasadach ogólnych. Podkreślenia wymaga również to, że stosownie do 
przepisów francuskiego kodeksu cywilnego niedopuszczalny jest przelew 
wierzytelności przyszłych [Wowerka, s. 156]. 

Wymienione powyżej regulacje znacznie utrudniają zawarcie umowy 
faktoringu. Wobec tego przeniesienie wierzytelności w ramach faktorin-
gu dokonuje się głównie w postaci subrogacji umownej [Wowerka, s. 145]. 
Oznacza to, że poprzez dokonanie spłaty długu przez faktora na rzecz 
faktoranta faktor automatycznie wstępuje w prawa faktoranta, czyli wie-
rzyciela. Następstwem takiego działania nie jest wygaśnięcie zobowiązania, 
lecz wyłącznie zaspokojenie faktoranta i pojawienie się innego wierzyciela 
w istniejącym już stosunku zobowiązaniowym. Co ciekawe, do zawarcia 
subrogacji umownej może dojść w drodze porozumienia zarówno między 
stronami umowy faktoringu, jak i między faktorem a dłużnikiem. Ponadto 
faktor nie może pobrać od dłużnika prowizji ani też potrącić kosztów dys-
konta czy inkasa. Jedynym sposobem na uzyskanie dodatkowych pieniędzy 
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tytułem wynagrodzenia i zwrotu poniesionych kosztów jest dochodzenie 
ich zapłaty od faktoranta [Wowerka, s. 148].

2.5. Dania

Nie sposób wskazać, jak zakwalifikować umowę faktoringu w Danii. Zgod-
nie z prawem duńskim faktoring polega na sprzedaży wierzytelności, w ra-
mach której następuje ich przelew, stanowiący zabezpieczenie udzielonej 
pożyczki bądź też taki, którego celem jest wyłącznie odbiór świadczenia. 
Wobec powyższego to, jak będzie się daną umowę traktować, zależy od 
ustalonego w drodze analizy celu tego stosunku obligacyjnego [Katner, s. 83].

2.6. Hiszpania

W prawie hiszpańskim przelew wierzytelności w umowie faktoringu może 
być dokonany dwojako: poprzez zwykłą cesję lub w ramach subrogacji. 
W pierwszym przypadku cesję uznaje się za sprzedaż wierzytelności, czego 
konsekwencją jest traktowanie cedenta jako sprzedawcy. Odnosząc się zaś 
do subrogacji umownej, należy podkreślić, że tak jak na gruncie prawa 
francuskiego umowę tę mogą zawrzeć faktor i faktorant oraz faktor i dłuż-
nik faktoranta. Jednakże przepisy hiszpańskie nie są tak sformalizowane 
jak francuskie i co do zasady nie przewidują szczególnych wymagań for-
malnych w stosunku do umowy cesji. Wyjątkiem od powyższego jest usta-
wowe zastrzeżenie dokonania przelewu w drodze sporządzenia dokumentu 
publicznego. Poza tym hiszpański kodeks cywilny zasadniczo nie wymaga 
zgody dłużnika ani też powiadomienia go o cesji. Jeśli chodzi o klauzulę 
pactum de non cedendo, to jest ona bezwzględnie wiążąca. W sprawach nie-
uregulowanych, a dotyczących subrogacji odpowiednie zastosowanie znaj-
dą przepisy hiszpańskiego kodeksu cywilnego o sprzedaży [Kocot, s. 297].

2.7. Włochy 

We Włoszech w zasadzie nie uznawano skuteczności cesji wierzytelności 
z umów sprzedaży lub dostawy, które jeszcze nie istniały. Tylko w wyjątko-
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wych sytuacjach włoska judykatura godziła się na przelew wierzytelności 
z niezawartych umów. Przyjmowano bowiem, że przelew mógł nastąpić 
tylko z kontraktów istniejących. Ponadto wymagane było poinformowanie 
dłużnika o cesji. Zmiana nastąpiła w 1991 roku wraz z wprowadzeniem 
dopuszczalności cesji globalnej, w tym z umów, które nie zostały jeszcze 
zawarte, pod warunkiem rozwiązującym. Tym warunkiem było wskazanie 
przyszłych wierzytelności oraz określenie dłużników w terminie 24 mie-
sięcy od zawarcia umowy faktoringu [Kocot, s. 297]. 

3. Faktoring w prawie polskim

3.1. Faktoring a Kodeks cywilny – uwagi ogólne

Umowa faktoringu nie zyskała unormowania w polskich przepisach. Nie 
jest uregulowana ani w Kodeksie cywilnym, ani w żadnym innym akcie 
prawnym. Możliwość zawierania takich umów wynika z zasady swobo-
dy umów. Zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego: „Strony zawierające 
umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego 
treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie 
ani zasadom współżycia społecznego” [Ustawa Kodeks cywilny, art. 3513]. 
Także prawo bankowe nie wspomina o faktoringu. W art. 5 ust. 1 i 2 prawa 
bankowego wymienione są działania, które stanowią czynności bankowe 
sensu stricto [Ustawa Prawo bankowe]. Przepis ten jednakże nie wspo-
mina o umowie faktoringu. Mimo braku takiej wzmianki, w przypadku 
świadczenia usług faktoringowych przez bank faktoring należy jednak 
traktować jako czynność bankową subiektywną [Gigol, s. 89]. Podkreślenia 
wymaga fakt, że świadczenie usług faktoringowych nie jest zarezerwowane 
wyłącznie dla banków. Równie dobrze działalność tę mogą prowadzić inne 
wyspecjalizowane instytucje faktoringowe. 

Do faktoringu stosuje się odpowiednio regulacje odnoszące się do ce-
sji wierzytelności, świadczenia usług, poręczenia, przyrzeczenia, a także 
przepisy prawa wekslowego, jeśli mamy do czynienia z zabezpieczeniem 
w formie weksli. Oprócz art. 3531 Kodeksu cywilnego uregulowaniem, po 
które można sięgać przy faktoringu, jest także art. 410 k.c. Znajdzie on za-
stosowanie, jeżeli dłużnik zapłaci faktorantowi zamiast faktorowi lub gdy 
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faktor otrzyma pieniądze za niewykupioną wierzytelność, bądź też wtedy, 
gdy dłużnik spłaci cały dług, a faktor wykupi tylko część wierzytelności 
[Kreczmańska-Gigol, s. 43].

Inne przepisy Kodeksu cywilnego, które do umowy faktoringu nale-
ży stosować odpowiednio, to m.in. art. 509–516, tj. dotyczące przelewu 
wierzytelności, oraz art. 881–887, tj. dotyczące poręczenia (w przypadku 
faktoringu niewłaściwego). 

3.2. Przelew wierzytelności w Kodeksie cywilnym

Faktoring łączy w sobie cechy wielu umów, w tym również cesji wierzy-
telności. Przelew wierzytelności uregulowany jest w art. 509–517 Kodeksu 
cywilnego. Przelewem wierzytelności (cesją) nazywamy umowę, na mocy 
której dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi swoją wierzytelność 
na rzecz osoby trzeciej (cesjonariusza) [Czachórski, s. 394]. Cesja zalicza 
się do czynności prawnych rozporządzających, gdyż skutkuje przeniesie-
niem wierzytelności na inny podmiot. Ponadto przelew wierzytelności 
może nastąpić na dwa sposoby: poprzez zawarcie umowy o  podwój-
nym skutku (zobowiązująco-rozporządzającym) albo poprzez zawarcie 
umowy tylko rozporządzającej. W pierwszym przypadku cesja polega 
na zawarciu umowy zobowiązującej, w wykonaniu której dochodzi do 
przeniesienia wierzytelności [Kruczalak, s. 68–69]. Już sam art. 510 § 1 
k.c. stanowi, że „umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa 
zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelności 
na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony 
inaczej postanowiły”, co oznacza, że powyższy skutek rozporządzający 
nie musi być w umowie wprost wskazany [Radwański, Olejniczak, s. 357]. 
Natomiast cesja wierzytelności w drugiej postaci opiera się wyłącznie 
na przeniesieniu wierzytelności. W związku z tym stanowi samodzielną 
czynność prawną rozporządzającą [Mojak, s. 153]. Zgodnie z art. 510 § 2 
Kodeksu cywilnego dla ważności umowy przelewu wymagane jest ist-
nienie uprzedniej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności 
[Ustawa Kodeks cywilny, art. 510 § 2]. Oznacza to, że strony w odręb-
nej umowie wyrażają wolę przejścia wierzytelności z  jednego majątku 
do drugiego [Wyrok SN z 19 lutego 1998 r.]. Regulacja ta jest jedynie 
swego rodzaju uzupełnieniem przepisów art. 510 § 1 k.c., w razie gdyby 
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skutkiem umowy zobowiązującej nie było przeniesienie wierzytelności 
[Rzetecka-Gil]. 

Umowę przelewu można zawrzeć w dowolnej formie. Jednakże stosow-
nie do art. 511 Kodeksu cywilnego, jeżeli wierzytelność została stwierdzona 
pismem, to umowa cesji wierzytelności powinna mieć formę pisemną dla 
celów dowodowych [Wyrok SN z 6 listopada 1972 r.]. Ponadto przepisy nie 
wymagają, aby dłużnik wyraził zgodę na zawarcie takiej umowy [Ustawa 
Kodeks cywilny, art. 509 § 1]. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ustawa bądź 
umowa pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem wyłącza możliwość przele-
wu na inną osobę, a także jeśli sprzeciwia się temu właściwość zobowią-
zania [Stecki, s. 503]. Podkreślić należy, że wraz z przeniesieniem wie-
rzytelności, na nabywcę przechodzi ogół uprawnień, które przysługiwały 
poprzedniemu wierzycielowi. Oznacza to, że zmianie ulegnie wyłącznie 
podmiot będący wierzycielem, a nie stosunek zobowiązaniowy [Wyrok SN 
z 5 września 2001 r.]. Co więcej, dłużnik posiada przeciwko cesjonariuszowi 
te wszelkie zarzuty, jakie miał przeciwko cedentowi [Ustawa Kodeks cy-
wilny, art. 513; Wyrok SN z 12 października 1972 r.]. W skład tych upraw-
nień wchodzą te, które istniały do czasu dowiedzenia się dłużnika o cesji. 
Kolejnym korzystnym dla dłużnika przepisem jest art. 515 k.c. stanowiący, 
że przelew nie może pogorszyć sytuacji prawnej dłużnika. Jeśli nie miało 
miejsca zawiadomienie dłużnika, a spełnił on świadczenie do rąk cesjona-
riusza, to regulacja ta chroni dłużnika przed ponownym domaganiem się 
od niego zapłaty przez cedenta. By objąć dłużnika ochroną, konieczne jest, 
by działał on z dobrą wiarą, przejawiającą się w przekonaniu, że spełnia 
świadczenie względem osoby uprawnionej [Rzetecka-Gil]. 

3.3. świadczenie usług w Kodeksie cywilnym 

W  prawie zobowiązań nie znajdziemy definicji „usługi” [Radwański, 
s. 294–295]. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN „usługa” to 

„działalność gospodarcza służąca do zaspokajania potrzeb ludzi”. Można 
stwierdzić, że czynności, które zwykle w ramach umowy wykonuje faktor, 
należą do katalogu usług. Jednakże trzeba zaznaczyć, że żadna z tych usług 
nie ma szczegółowej regulacji w prawie polskim [Kruczalak, s. 72]. W tej 
sytuacji zastosowanie będzie miał art. 750 k.c.: „Do umów o świadczenie 
usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowied-
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nio przepisy o zleceniu” [Ustawa Kodeks cywilny, art. 750]. Podkreślenia 
wymaga fakt, że czynność nie będzie stanowić usługi, jeśli faktor będzie ją 
wykonywał na swoją rzecz. Oznacza to, że jeśli faktor nabył wierzytelność 
i jednocześnie ściąga ją od dłużnika, to tego działania nie będzie można 
zakwalifikować jako usługi. W tym przypadku usługą byłoby dopiero ścią-
ganie innej, nienabytej przez faktora wierzytelności. 

Stosownie do art. 750 k.c., przepisy o zleceniu stosuje się odpowiednio 
do nieuregulowanych w przepisach umów o świadczenie usług. Oznacza 
to stosowanie tych przepisów wprost, z modyfikacjami, jak również ich 
niestosowanie. Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane 
innymi przepisami, stosuje się wprost przepisy dotyczące zasad odpłatno-
ści, obowiązku zawiadomienia o nieprzyjęciu zlecenia, obowiązku prze-
strzegania wskazówek, obowiązku osobistego wykonania usługi, z wyjąt-
kami zasad odpowiedzialności w razie posłużenia się zastępcą (tj. art. 735 
k.c., art. 736 k.c., art. 737 k.c., art. 738 k.c., art. 739 k.c) [Machnikowski, 
s. 1282]. Oprócz tego wprost są stosowane artykuły od 740 k.c. do 749 k.c. 
[Kopaczyńska-Pieczniak]. Przepisy te odnoszą się do obowiązku infor-
mowania dającego zlecenie oraz wydania mu wszystkiego, co zostało dla 
niego uzyskane w wykonaniu zlecenia, zasady używania pieniędzy i rzeczy 
dającego zlecenie, zwrotu wydatków i zwolnienia ze zobowiązań przyj-
mującego zlecenie, udzielenia zaliczek, terminu zapłaty wynagrodzenia, 
solidarnej odpowiedzialności zleceniobiorców, skutków śmierci bądź utraty 
zdolności do czynności prawnych przez dającego i przyjmującego zlecenie 
[Ustawa Kodeks cywilny, art. 740–749].

Z modyfikacjami stosowany będzie natomiast art. 746 k.c. Taki stan rze-
czy ma miejsce ze względu na pojawiającą się w doktrynie wątpliwość co 
do wypowiedzenia umowy w każdym czasie przez przyjmującego zlecenie, 
zwłaszcza jeśli chodzi o usługi lecznicze [Kołakowski, s. 563]. W odniesieniu 
do tych usług przy wypowiedzeniu umowy zleceniobiorca powinien wziąć 
pod uwagę interes zleceniodawcy czy osoby, na rzecz której są świadczone 
usługi, a także cel umowy. Co do zasady art. 746 k.c. w pozostałym zakresie 
znajdzie zastosowanie. 

Natomiast zastosowania w odniesieniu do umów o świadczenie usług 
wskazanych w art. 750 k.c. nie znajdzie art. 734 § 2 k.c., który odnosi się 
do umocowania do działania w imieniu dającego zlecenie [Nesterowicz, 
s. 692]. Regulacja ta dotyczy bowiem dokonywania w ramach umowy zle-
cenia czynności prawnych, które nie są wykonywane na podstawie umowy 
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o świadczenie usług. Wobec tego pełnomocnictwo nie ma zastosowania, 
gdyż nie jest przewidziane do dokonywania czynności faktycznych. Po-
nadto usługodawca, świadcząc usługi, działa w imieniu własnym. W sy-
tuacji umówienia się w umowie dokonania czynności zarówno prawnych, 
jak i faktycznych będziemy mieli do czynienia z umową mieszaną, która 
będzie łączyła w sobie elementy umowy zlecenia i o świadczenie usług, 
wyrażonej w art. 750 k.c. [Kopaczyńska-Pieczniak].

3.4. Poręczenie w Kodeksie cywilnym

O umowie poręczenia możemy mówić w odniesieniu do faktoringu nie-
właściwego. Umowa poręczenia uregulowana jest w Kodeksie cywilnym 
w art. 876–887. Poręczenie ma postać zabezpieczenia typu osobistego, które 
ogranicza ryzyko wierzyciela i pozwala mu na zaspokojenie się także z ma-
jątku poręczyciela [Szpunar, s. 23]. Zgodnie z art. 876 § 1 k.c.: „Przez umowę 
poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać 
zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał” 
[Ustawa Kodeks cywilny, art. 876 § 1]. Oznacza to, że umowa poręczenia 
jest umową jednostronnie zobowiązującą, a nie wzajemną [Ogiegło, s. 858]. 
Jedynym zobowiązanym w tej umowie jest bowiem poręczyciel, który wy-
konując je, spłaca dług osoby trzeciej [Szpunar, s. 164]. Ponadto umowę tę 
można zawrzeć bez zgody, a nawet w wyjątkowych sytuacjach bez wie-
dzy dłużnika [Gawlik]. Natomiast stosownie do art. 876 § 2 dla ważności 
oświadczenia woli poręczyciela wymagana jest forma pisemna [Ustawa 
Kodeks cywilny]. Wymóg pisemności nie dotyczy już oświadczenia woli 
drugiej strony i może ono być wyrażone w dowolny sposób [Gawlik]. Co 
więcej, umowa poręczenia może mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. 
Podkreślić jednak należy, że jeśli strony nie umówiły się co do wielkości 
wynagrodzenia poręczyciela, to umowa jest zawarta pod tytułem darmnym 
[Gawlik]. Ponadto art. 878 § 1 k.c. zezwala na poręczenie za dług przyszły, 
jednakże wyłącznie do uprzednio wyznaczonej wysokości. Orzecznictwo 
definiuje dług przyszły jako taki, który w  chwili zawarcia umowy po-
ręczenia jeszcze nie powstał, a także jako zaistniały wtedy, gdy dłużnik 
nie został jeszcze zobowiązany do określonego świadczenia [Wyrok SN 
z 19 września 2002 r.]. Podkreślić należy, że takie poręczenie jest skuteczne 
tylko wówczas, kiedy zostanie wskazana górna granica odpowiedzialności 
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poręczyciela. Artykuł 879 k.c. określa natomiast zakres odpowiedzialno-
ści poręczyciela. Zgodnie z tym przepisem odpowiedzialność poręczyciela 
nie może być większa niż dłużnika. Oznacza to, że poręczyciel nie może 
odpowiadać wcześniej niż ten, za czyj dług on poręcza. Zaznaczyć jednak 
trzeba, że poręczyciel, jeśli chce, to może dobrowolnie zwiększyć zakres 
swojej odpowiedzialności [Gawlik]. Jednakże jeśli poręczyciel będzie mu-
siał spełnić świadczenie i dopuści się zwłoki, to wynikające z tego opóźnie-
nia odsetki będą go obciążać, a zatem mogą wykraczać poza zakres jego 
odpowiedzialności [Wyrok SA w Gdańsku z 16 lipca 1996 r.]. Poza tym 
rozmiar odpowiedzialności poręczyciela jest określony w umowie i co do 
zasady obejmuje dodatkowo świadczenia uboczne oraz roszczenia z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy [Sychowicz, s. 922]. 

Dodatkowo w przypadku poręczenia ustawodawca przewidział soli-
darną odpowiedzialność dłużnika i poręczyciela [Ustawa Kodeks cywilny, 
art. 881]. Nie ma jednak zakazu, by strony umowy umówiły się odmiennie, 
wskazując na subsydiarny charakter odpowiedzialności dłużnika [Bączyk, 
s. 79]. Odpowiedzialność solidarna sprawia, że w przypadku wymagalności 
długu wierzyciel może dochodzić spełnienia świadczenia od dłużnika albo 
od poręczyciela, łącznie albo od każdego z nich [Gawlik]. Co istotne, to 
poręczyciel poprzez spłatę długu zwalnia dłużnika z obowiązku świadcze-
nia na rzecz wierzyciela. Jednakże w tym przypadku mamy do czynienia 
ze wstąpieniem poręczyciela w prawa zaspokojonego wierzyciela. Ponadto 
na podstawie przepisu art. 883 k.c. poręczyciel ma prawo do podniesienia 
przeciwko wierzycielowi wszelkich zarzutów, jakie przysługują dłużnikowi 
wobec wierzyciela, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej [Szpunar; 
Wyrok SN z 18 listopada 2003 r.]. Natomiast z przepisu art. 885 k.c. wynika 
obowiązek poręczyciela poinformowania dłużnika o zapłacie przez niego 
poręczonego długu. Regulacja ta ma na celu niedoprowadzenie do sytu-
acji, w której wierzyciel byłby dwukrotnie zaspokojony – przez dłużnika 
i poręczyciela [Gawlik]. Jednakże jeśli taki stan rzeczy będzie miał miej-
sce, to poręczyciel nie będzie mógł żądać od dłużnika zwrotu spełnionego 
świadczenia, chyba że dłużnik płacąc wierzycielowi, działał w złej wierze 
[Stecki, s. 796]. 
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3.5. Przyrzeczenie na podstawie art. 391 Kodeksu cywilnego

Innym sposobem zabezpieczenia wierzytelności jest przyrzeczenie w trybie 
art. 391 k.c. Stosownie do tego artykułu: „Jeżeli w umowie zastrzeżono, 
że osoba trzecia zaciągnie określone zobowiązanie albo spełni określone 
świadczenie, ten, kto takie przyrzeczenie uczynił, odpowiedzialny jest za 
szkodę, którą druga strona ponosi przez to, że osoba trzecia odmawia 
zaciągnięcia zobowiązania albo nie spełnia świadczenia. Może jednak 
zwolnić się od obowiązku naprawienia szkody spełniając przyrzeczone 
świadczenie, chyba że sprzeciwia się to umowie lub właściwości świad-
czenia” [Ustawa Kodeks cywilny, art. 391]. Oznacza to, że jeśli dłużnik 
nie spełni świadczenia, za szkodę z tego wynikłą odpowiedzialny będzie 
ten, kto przyrzeczenie uczynił. Niemniej jednak może on uwolnić się od 
tej odpowiedzialności, osobiście spełniając przyrzeczone świadczenie. 
W odniesieniu do umowy faktoringu osobą trzecią będzie dłużnik, a osobą 
przyrzekającą faktorant. 

Powyższy przepis ma dyspozytywny charakter, w związku z tym nic 
nie stoi na przeszkodzie, by strony inaczej uzgodniły treść umowy. Nie 
ma bowiem żadnych regulacji, z których wynikałyby jakieś szczególne 
wymagania co do jej formy. Ponadto przyrzeczenie może wiązać się 
z obowiązkiem spełnienia świadczenia w całości i z należytą starannością 
[Olejniczak]. Jednakże strony mogą równie dobrze umówić się inaczej i np. 
ograniczyć lub rozszerzyć przyrzeczenie.

Umowa przyrzeczenia ujęta w art. 391 k.c. zalicza się do umów o cha-
rakterze gwarancyjnym. Oznacza to, że „nieuzyskanie przez wierzyciela 
gwarantowanego rezultatu powoduje odpowiedzialność przyrzekającego 
za szkodę niezależnie od tego, czy przyrzekający dołożył należytych starań 
zmierzających do spełnienia świadczenia przez osobę trzecią” [Wyrok SN 
z 8 kwietnia 1991 r.]. Należy dodać, że przesłanką spełnienia świadczenia 
jest wystąpienie szkody wierzyciela spowodowanej tym, że osoba trzecia 
nie spełniła świadczenia [Olejniczak]. 

Należy podkreślić, iż przyrzekający nie spełnia świadczenia zamiast 
osoby trzeciej, lecz wykonuje własne zobowiązanie. W tej sytuacji nie ma 
podstaw do zastosowania subrogacji (art. 518 § 1 pkt 1 k.c.). Jednakże przy-
rzekający może żądać zwrotu spełnionego świadczenia, powołując się na 
bezpodstawne wzbogacenie, chyba że przyrzekający i gwarant umówili się 
odmiennie [Olejniczak].
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3.6. Podsumowanie

Odnosząc powyższe przepisy do umowy faktoringu, należy zauważyć, że 
mimo regulacji dotyczących przelewu wierzytelności, umowy o świad-
czenie usług, poręczenia czy przyrzeczenia nie zawsze znajdą one zasto-
sowanie przy umowie faktoringu. Chcąc odpowiednio stosować powyższe 
przepisy, należy mieć na względzie charakter umowy faktoringu, jak i jej 
cel. Powoduje to, że nie zawsze przepisy te będziemy stosować dokładnie 
tak, jak jest to powyżej przedstawione. Cesja wierzytelności, świadczenie 
usług, poręczenie i przyrzeczenie są bowiem jedynie elementami umowy 
faktoringu, co sprawia, że nie są z nią tożsame. 

4. Faktoring jako umowa nienazwana

4.1. Umowy nienazwane w prawie polskim

W Polsce podstawą do zawierania umów nienazwanych jest art. 3531 k.c., 
który brzmi: „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny 
według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właś-
ciwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego” 
[Ustawa Kodeks cywilny]. Od 2005 roku przy zawieraniu umów nienazwa-
nych możemy również stosować Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów 
(PECL). Zgodnie z art. 1:102(1) PECL strony mogą zawrzeć umowę i określić 
jej treść, z zastrzeżeniem wymogów dobrej wiary i uczciwego postępowa-
nia, a także obowiązujących zasad ustanowionych w PECL [Principles..., 
art. 1:102(1)].

Jeżeli umowy będą zawierane pomiędzy polskimi przedsiębiorcami, 
to bardziej słuszne i racjonalne będzie stosowanie regulacji znajdujących 
się w Kodeksie cywilnym. Natomiast stosowanie PECL zamiast przepisów 
krajowych uzasadnione będzie wtedy, gdy ma dojść do zawarcia umo-
wy z zagranicznym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą 
i w dodatku nie zgadza się on na stosowanie polskiego Kodeksu cywilne-
go. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, by strony w umowie ujęły, jakie 
prawo jest dla danego stosunku właściwe.
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Jak już zostało wspomniane wcześniej, zawierając umowę na podsta-
wie PECL, należy pamiętać, że w przypadku zaistnienia sporów pomiędzy 
stronami postanowienia umowy będą interpretowane inaczej niż w przy-
padku umów zawartych na podstawie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z PECL 
podstawą interpretacyjną jest bowiem wspólna intencja stron, niezależnie 
od dosłownego brzmienia postanowień umowy, ogólne znaczenie całości 
umowy oraz tzw. zasada rozsądku. 

Umowami nienazwanymi są w Polsce m.in. umowy consultingu, hol-
dingu, factoringu, forfaitingu, franchisingu, sponsoringu [Ignaczewski]. 

4.2. Umowy nienazwane a swoboda umów

Jednym z kluczowych czynników rozwoju jest zwiększenie się stosunków 
gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami [Katner, s. 3]. Mają oni swo-
bodę wyboru co do rodzaju mającego ich łączyć stosunku. Mogą wybrać 
spośród umów nazwanych, jak i stworzyć całkowicie nowy stosunek praw-
ny. Potrzeba sformułowania odmiennego niż w ustawach i całkowicie zin-
dywidualizowanego stosunku wynika zwykle z tego, że istniejące regulacje 
nie wystarczają stronom. Skutkiem takiego działania jest stworzenie umo-
wy, która zawiera elementy umów nazwanych bądź też powstała w kom-
pletnym oderwaniu od nich. 

Swoboda stron przy tworzeniu stosunków prawnych jest zwykle okre-
ślona ustawowo. Jej zakres zależy od sposobu uregulowania w danym sy-
stemie prawnym zasady wolności umów. Zasada ta może być ograniczona, 
a nawet niedopuszczalna [Katner, s. 3]. W krajach o gospodarce rynkowej 
wolność umów jest popularniejsza i chętniej stosowana [Gawlik, s. 7–10]. 
Ponadto w każdym państwie kwestia ta jest unormowana odmiennie. Na 
przykład w prawie niemieckim zasada ta nie wynika wprost z przepisów, 
lecz wnioskuje się ją z § 305 i in. k.c.n. Na gruncie przepisów niemieckich 
nie ulega wątpliwości, że ta zasada obowiązuje. Ograniczają ją jedynie 
§ 138 k.c.n. oraz dobre obyczaje. Również we Francji funkcjonuje ta za-
sada, jednakże ważne jest, by nie skutkowała powstaniem postanowień 
sprzecznych z ustawą lub zasadami sprzeczności. W przeciwnym razie 
taka umowa będzie nieważna (art. 1133 i 1131 francuskiego k.c.). Przecho-
dząc natomiast do systemu innego niż nasze civil law, należy zaznaczyć, 
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że w prawie angielskim i amerykańskim istnienie zasady swobody umów 
jest bezsprzeczne [Katner, s. 4]. 

Odnosząc się do zaś do regulacji w prawie polskim, trzeba zaznaczyć, 
że nie zawsze zasada wolności umów była wyrażona wprost w przepisach. 
Mimo że Kodeks zobowiązań z 1933 roku w art. 55 wprost wskazywał, 
że „strony, zawierające umowę, mogą stosunek swój ułożyć według swego 
uznania, byleby treść i cel umowy nie sprzeciwiały się porządkowi publicz-
nemu, ustawie, ani dobrym obyczajom” [Rozporządzenie...], to w pierwot-
nej wersji Kodeksu cywilnego z 1964 roku nie przewidziano takiej regulacji 
[Katner, s. 5]. Taki stan rzeczy tłumaczono zwykle zasadą clara non sunt 
interpretanda. Zauważyć należy, że panujący wówczas system polityczny 
i społeczny nie wspierał zasady swobody umów, lecz dążył do pełnej re-
gulacji stosunków umownych [Katner, s. 5]. Zmiana dokonała się wraz 
z uchwaleniem w 1990 roku zmian w k.c. Obecnie zasada swobody umów 
jest wprost wyrażona w art. 3531 k.c. Zgodnie z nim: „Strony zawierające 
umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego 
treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie 
ani zasadom współżycia społecznego” [Ustawa Kodeks cywilny, art. 3531]. 

4.3. Umowy nienazwane a stosowanie prawa 

Kwestia stosowania prawa w odniesieniu do umów nienazwanych zawsze 
rodzi niemałe problemy. Zagadnienie to szczegółowo opracował B. Gawlik 
[s. 11–12]. Mimo że omówienie tej materii miało miejsce kilkadziesiąt lat 
temu, przedstawione przez tego autora poglądy są w dalszym ciągu aktu-
alne. W swojej pracy przedstawił metodologię pracy sędziego rozstrzygają-
cego spór na gruncie umowy nienazwanej [Ignaczewski, s. 6–7]. Wskazuje 
on, że w pierwszej kolejności należałoby wyróżnić grupę umów, które są 
podobne do analizowanej umowy, a następnie odpowiedzieć sobie na py-
tanie, czy badana umowa różni się od nich istotnie. Jeśli sędzia dojdzie do 
wniosku, że owa umowa znacznie różni się od innych i że ma do czynienia 
z umową nienazwaną, to musi sprawdzić, czy zagadnienie prawne, które 
musi rozstrzygnąć, a powstałe na gruncie wykonywania tej umowy, objęte 
jest „luką prawną”. Jeśli tak, to organ musi się posłużyć analogią bądź też 
odwołać się do zwyczaju. Jednakże należy podkreślić, że w tym przypadku 
pierwszeństwo ma wnioskowanie per analogiam. Stosując pierwszy spo-
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sób, można wykonać trzy różne czynności. Po pierwsze można ustalić, że 
problematyczne zagadnienie uregulowane jest w przepisach dotyczących 
oznaczonej umowy nazwanej. Ponadto można stwierdzić podobieństwo 
między analizowaną umową a umową nazwaną oraz ustalić dla danego 
zagadnienia takie same lub podobne skutki prawne, jakie występują przy 
porównywanej umowie nazwanej [Ignaczewski, s. 6]. W przypadku nie-
możliwości sięgnięcia do analogii konieczne jest odwołanie się do panują-
cych zwyczajów. Jednakże ta możliwość jest znacznie ograniczona.

Podkreślenia wymaga fakt, że powyższe czynności są jedynie wskazów-
kami, od których mogą występować odstępstwa. Mimo to nadal stanowią 
one słuszną próbę ujęcia problemu. Ten trafny wzorzec może przyczynić 
się do zadowalającej interpretacji końcowej umowy nienazwanej. 

4.4. Faktoring – umowa nienazwana czy mieszana?

Jak już wcześniej zostało to powiedziane, w doktrynie istnieje pogląd o ist-
nieniu jedynie umów nazwanych i nienazwanych, odrzucający jednocześnie 
pojęcie umowy mieszanej. Zanim jednak przejdziemy do kwestii uznawa-
nia umowy faktoringu za umowę nienazwaną, należałoby bliżej przyjrzeć 
się umowie nienazwanej i jej podtypowi – umowie mieszanej. Konieczne 
jest doprecyzowanie tych pojęć. Wyjaśnienie to przyczyni się do pełniej-
szego zrozumienia koncepcji uznającej faktoring za umowę nienazwaną. 

Nie ma wątpliwości co do istnienia umowy nazwanej i nienazwanej. 
Inaczej wygląda sprawa w przypadku umowy mieszanej – w doktrynie 
panuje rozbieżność odnośnie do jej występowania. Zgodnie z jedną kon-
cepcją, umowy mieszane stanowią podklasę umów nienazwanych, zawie-
rają w sobie co najmniej dwa kontrakty nazwane lub nienazwane [Gawlik, 
s. 25]. Zgodnie z innym poglądem, do umów mieszanych, oprócz wyżej 
wskazanych, należy zaliczyć również umowy będące oznaczonym typem 
umowy nazwanej, mimo występowania w nich świadczeń dodatkowych 
charakterystycznych dla innego typu umowy [Ohanowicz, Górski, s. 84]. 
Taki pogląd zatem nie uznaje umów mieszanych za podgrupę umów nie-
nazwanych. Jeśli uznamy, że umowa mieszana jest nowym i innym od 
reszty umów nazwanych lub nienazwanych typem umowy, to pierwszą 
koncepcję z uwagi na łączenie treści różnych umów należałoby uznać 
za teoretycznie słuszniejszą, gdyż w umowach, w których pojawiają się 
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świadczenie główne i uboczne, o tym, jak zakwalifikujemy daną umowę, 
„rozstrzyga treść świadczenia głównego, natomiast do oceny świadczenia 
podporządkowanego mogą znaleźć odpowiednie zastosowanie przepisy 
regulujące odpowiadający temu świadczeniu typ kontraktu umownego” 
[Gawlik, s. 26]. Z tego względu nie powinno się traktować takich umów 
jak umów mieszanych. W przypadku umowy mieszanej wszystkie świad-
czenia typowe dla różnych umów są bowiem tak samo istotne na gruncie 
stosunku zobowiązaniowego. W doktrynie pojawia się również opinia, że 
umowy mieszane są zawsze wycinkiem umów nienazwanych [Radwań-
ski, Panowicz-Lipska, s. 10]. Natomiast zdaniem W. Czachórskiego umowa 
mieszana może być zarówno umową nazwaną, jak i umową nienazwaną 
[Czachórski i inni, s. 136].

Obecnie nie ma powodu, ani też żadnego mocnego argumentu, by 
uznać umowy mieszane za całkiem inny typ kontraktu niż umowa na-
zwana i nienazwana [Katner, s. 102]. W związku z powyższym należy uznać, 
że podział umów na nazwane i nienazwane ma charakter wyczerpujący, co 
znaczna część doktryny potwierdza [Radwański, s. 241 i nast.].

W sytuacji przychylenia się do poglądu o występowaniu trzech typów 
umów, umowę faktoringu należałoby zakwalifikować jako umowę miesza-
ną. Jednakże dalsze rozważania opierać się będą na idei podziału umów na 
nazwane i nienazwane, przy uznaniu umowy mieszanej za podtyp umowy 
nienazwanej. Wobec powyższego koncepcja traktująca umowę faktoringu 
jako umowę nienazwaną mieszaną wydaje się najtrafniejsza. Koncepcja ta 
jest dość popularna w polskim piśmiennictwie [Olczyk, s. 127]. W pierw-
szej kolejności należy podkreślić, że punktem wyjścia dla takiego ujęcia 
umowy faktoringu jest oznaczenie elementów tej umowy charakterystycz-
nych dla różnych typów umów, np. sprzedaży, przelewu wierzytelności, 
pożyczki, zlecenia [Stecki, s. 25]. Mimo że w treści umowy faktoringu 
można odnaleźć essentialia negotii innych umów nazwanych, to nie ozna-
cza to automatycznie istnienia poszczególnych niezależnych świadczeń 
[Tokarski, s. 85]. W przeciwnym razie mielibyśmy bowiem do czynienia 
z wiązką umów. Ponadto także z uwagi na to, że zarówno cesja wierzytel-
ności, jak i świadczenie usług przez faktora mają równorzędne znaczenie 
dla istnienia samego faktoringu, nie można dokonać jego subsumpcji pod 
któryś z uregulowanych w prawie stosunków zobowiązaniowych [Katner, 
s. 103]. W związku z powyższym, faktoring należy zakwalifikować jako 
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umowę nienazwaną, zaś ze względu na występowanie w jej treści elemen-
tów różnych innych umów – mieszaną [Tokarski, s. 85]. 

Ujęcie faktoringu jako umowy nienazwanej mieszanej nie pozwala na 
przesadne wyróżnienie któregoś z typowych elementów umowy, co nastą-
piłoby w przypadku uznania faktoringu za szczególny rodzaj np. sprzedaży 
czy umowy zlecenia [Tokarski, s. 104]. Tak ujęta umowa faktoringu daje 
możliwość wzięcia pod uwagę wolę stron, która wynika z zasady swobody 
umów, przy jednoczesnej realizacji celów i  funkcji faktoringu, z pomi-
nięciem konieczności formułowania funkcjonujących już szczególnych 
rodzajów umów [Tokarski, s. 102]. 

Zaliczenie danej umowy do kręgu umów nienazwanych zawsze ro-
dzi problemy związane ze stosowaniem prawa. Należy zauważyć, że samo 
przyporządkowanie umowy do tego typu kontraktów nie wyjaśnia auto-
matycznie wszystkich wątpliwości. Przede wszystkim kwalifikacja ta nie 
udziela odpowiedzi na pytanie o to, jakie regulacje prawa powszechnie 
obowiązującego trzeba będzie zastosować w nieuzgodnionych przez stro-
ny kwestiach. W doktrynie pojawia się opinia o możliwości zastosowania 
w takim przypadku przepisów regulujących różne umowy nazwane [Kru-
czalak, s. 79–80]. Warto podkreślić, że uznanie danej umowy za niena-
zwaną umożliwia swego rodzaju obejście przepisów bezwzględnie wiążą-
cych, które to znajdują zastosowanie do umów nazwanych. Jednakże takie 
działanie jest wątpliwe, głównie ze względu na art. 58 § 1 k.c., który brzmi: 

„Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy 
jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szcze-
gólności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej 
wchodzą odpowiednie przepisy ustawy”. Koncepcja ta komplikuje proces 
interpretacji problematycznych zapisów umowy oraz utrudnia kwalifikację 
np. ze względów podatkowych [Katner, s. 104].
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5.  Źródła stosunku zobowiązaniowego faktoringu –  
analiza przypadków

5.1. Pactum de non cedendo

Głównym elementem umowy faktoringu jest przelew wierzytelności fak-
toranta na faktora. Zgodnie z art. 509 § 1 k.c. do dokonania tej czynności 
nie jest wymagana zgoda dłużnika. Jednakże nie jest to regułą. Stosownie 
do art. 509 § 1 oraz art. 514 Kodeksu cywilnego zgoda dłużnika potrzebna 
jest w określonych okolicznościach. Powoduje to, że dłużnik ma możliwość 
ograniczenia cesji wierzytelności. Odnosząc się do umowy faktoringu, na-
leżałoby w szczególności zwrócić uwagę na zastrzeżenie umowne wyłącza-
jące przelew (pactum de non cedendo). Artykuł 514 Kodeksu cywilnego 
ma bardzo duże znaczenie w tej kwestii. Zgodnie z nim bowiem: „Jeżeli 
wierzytelność jest stwierdzona pismem, zastrzeżenie umowne, iż przelew 
nie może nastąpić bez zgody dłużnika, jest skuteczne względem nabyw-
cy tylko wtedy, gdy pismo zawiera wzmiankę o tym zastrzeżeniu, chyba 
że nabywca w chwili przelewu o zastrzeżeniu wiedział”. Niewątpliwie do 
umów, w których wierzytelność jest stwierdzona pismem, należy również 
umowa faktoringu. W związku z tym, jeśli pactum de non cedendo nie 
zostało zawarte przez dłużnika w formie pisemnej, to nie będzie ono sku-
teczne względem faktora. Całkiem inna sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy 
w momencie zawierania umowy faktoringu faktor wiedział o istnieniu 
takiego zastrzeżenia. W tym przypadku faktor nie może podnosić jej nie-
skuteczności. Co ważne, klauzula wyłączająca możliwość przelewu wie-
rzytelności musi istnieć przed umową faktoringu. Tylko wtedy będzie ona 
wywoływać skutki. Wobec tego dłużnik, aby zapobiec przelewowi wierzy-
telności z faktoranta na faktora, musiałby w umowie zawartej z faktoran-
tem ustanowić zakaz cesji wierzytelności. Oprócz całkowitego wyłączenia 
możliwości przelewu wierzytelności, dłużnik może równie dobrze tylko 
ograniczyć krąg podmiotów, na które wierzytelność mogłaby być przenie-
siona [Kreczmańska-Gigol, s. 60]. Poza tym dłużnik może zdeterminować 
skuteczność cesji wierzytelności od otrzymania jego zgody, a także ma 
możliwość określenia terminu, do którego będzie ona skuteczna.

Dłużnik może być pewny, że w sytuacji, kiedy pactum de non cedendo 
zostało zawarte w formie pisemnej przed podpisaniem umowy faktoringu, 
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żadna próba przelania wierzytelności nie będzie wywoływała skutku. Jed-
nakże powstaje pytanie, co wtedy, gdy przy zawieraniu umowy faktoringu 
faktorant celowo nie poinformował faktora o istnieniu takiego zastrzeżenia 
umownego. W takim przypadku, jeśli dłużnik poinformuje faktora o za-
strzeżeniu umownym wyłączającym przelew, umowa faktoringu będzie 
wobec dłużnika bezskuteczna i nie będzie on miał obowiązku spełnienia 
świadczenia pieniężnego na rzecz faktora [Kreczmańska-Gigol, s. 62]. Fak-
tor natomiast będzie mógł domagać się od faktoranta zwrotu przekazanych 
mu kwot wraz z kosztami.

5.2.  Zaspokojenie faktora przez faktoranta przy faktoringu  
niepełnym lub gdy wierzytelność przestanie istnieć 

Zasadą jest, że to dłużnik będący kontrahentem faktoranta płaci faktorowi. 
Jednakże zdarzają się sytuacje, kiedy to na faktoranta przechodzi obowią-
zek zaspokojenia faktora. Taka sytuacja ma miejsce przy faktoringu nie-
pełnym oraz w przypadku, gdy wierzytelność przestaje istnieć. Jednakże 
umowa faktoringu musi dokładnie określać warunki zaspokojenia faktora 
przez faktoranta w wyżej wymienionych sytuacjach. Jest wiele przyczyn, 
przez które wierzytelność może przestać istnieć. Zalicza się do nich m.in. 
zapłatę przez dłużnika faktorantowi należności przed terminem płatności 
i przed zawiadomieniem dłużnika o cesji oraz niewywiązanie się faktoran-
ta z umowy zawartej z kontrahentem, będącej źródłem przyszłych wierzy-
telności, które miały być przelane na faktora [Kreczmańska-Gigol, s. 73]. 

Konieczne jest, aby umowa faktoringowa określała termin zapłaty 
i inne związane z dokonywaniem płatności kwestie. Nierzadko zdarza się, 
że dłużnik spóźnia się ze spłatą. Przy faktoringu niewłaściwym rozwiąza-
niem tego problemu jest danie faktorantowi dodatkowego czasu na spłatę. 
W związku z tym faktor informuje dłużnika o zwłoce i o ostatecznym 
terminie spłaty. Dłużnik zwykle wywiązuje się ze zobowiązania w cza-
sie danym przez faktora. Podkreślić trzeba, że długość tego okresu oraz 
skutki braku zapłaty przez dłużnika są opisane w umowie faktoringowej. 
Jeśli dłużnik w dalszym ciągu nie dokona zapłaty, to aktualizuje się prawo 
faktora do dochodzenia spłaty długu bezpośrednio od faktoranta. To, jak 
dalej będą wyglądać stosunki między faktorem a faktorantem, jest rów-
nież uregulowane w umowie faktoringowej. Może się zdarzyć, że dłuż-
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nicy ustawicznie popadają w zwłokę ze spełnieniem świadczenia mimo 
wyznaczonego przez faktora dodatkowego terminu płatności, a faktorant 
ma problemy z płynnością finansową. W takiej sytuacji rozwiązaniem 
może być: przedłużenie dłużnikowi dodatkowego terminu spłaty, wyklu-
czenie nierzetelnego dłużnika z transakcji faktoringowej, zawężenie przez 
faktoranta współpracy z takim dłużnikiem bądź wprowadzenie dla tego 
dłużnika niezwłocznej zapłaty wyłącznie za gotówkę [Kreczmańska-Gigol, 
s. 74]. Zaznaczyć trzeba, że aby móc wprowadzić powyższe środki w życie, 
konieczne jest umieszczenie w umowie faktoringu odpowiedniego zapisu, 
który ustanawiałby prawo faktora przysługujące mu w przypadku zaspo-
kojenia faktora przez faktoranta.

Zgodnie z art. 516 k.c.: „Zbywca wierzytelności ponosi względem na-
bywcy odpowiedzialność za to, że wierzytelność mu przysługuje. Za wypła-
calność dłużnika w chwili przelewu ponosi odpowiedzialność tylko o tyle, 
o ile tę odpowiedzialność na siebie przyjął”. Stosownie do tego przepisu, 
w przypadku faktoringu za istnienie wierzytelności odpowiada faktorant. 
To natomiast sprawia, że faktor ma możliwość wystąpienia ze zwrotnym 
roszczeniem wobec faktoranta. Na ogół sytuacja wydaje się prosta do roz-
wiązania. Jednakże sprawa komplikuje się w przypadku, gdy wierzytelność 
przestaje istnieć, a faktorant okazuje się niewypłacalny. Wówczas faktor 
znajduje się w niekomfortowej sytuacji. Istnieją jednak pewne sposoby, by 
faktor mimo powyższych komplikacji został zaspokojony. Faktorant może 
bowiem otrzymać od faktora kredyt na spłatę lub zaoferować faktorowi 
wykupienie kolejnej wierzytelności, może się również zdarzyć, że faktor 
zawiesi wykup wierzytelności do czasu spłaty przez faktoranta zaległych 
należności i  jednocześnie będzie egzekwować od niego odsetki karne 
[Kreczmańska-Gigol, s. 75]. 

5.3.  Dochodzenie roszczeń przez faktoranta od dłużnika  
w przypadku faktoringu niepełnego

W jaki sposób faktorant dochodzi wówczas swoich roszczeń od dłużnika? 
Wiadomo, że ryzyko niewypłacalności dłużnika w przypadku faktorin-
gu niewłaściwego ponosi faktorant. To na niego ostatecznie spada ciężar 
zaspokojenia faktora. Jeśli wywiąże się z  tego zobowiązania, to będzie 
mógł w dalszym ciągu dochodzić od dłużnika spłaty długu. W tym celu 
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faktorant powinien poinformować dłużnika o zaspokojeniu faktora oraz 
o konieczności zapłaty długu na rzecz faktoranta [Ustawa Kodeks cywilny, 
art. 885].

5.4. Niewywiązywanie się faktora ze świadczenia usług

W trakcie współpracy faktora i faktoranta mogą powstać pewne proble-
my. Mogą one dotyczyć m.in. należytego świadczenia usług przez faktora. 
Wobec tego pojawia się wątpliwość, co w sytuacji, gdy faktor nie wywią-
zuje się z obowiązku świadczenia usług. Przykładowo, co się dzieje, jeśli 
faktor nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje usługę raportowania, np. 
nie dostarcza na czas raportów albo raporty są nieprawidłowe. W celu 
zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także 
by mieć pewność co do konsekwencji takich działań faktora, w umowie 
faktoringu powinny znaleźć się odpowiednie uregulowania. Usprawnią 
one współpracę między faktorem a faktorantem, a ponadto będą wyraźnie 
i wprost wskazywać, jakie sankcje grożą faktorowi w razie niewywiązania 
się przez niego ze świadczenia usług. 

5.5. Skrócenie okresu płatności 

Faktor nie może przyspieszyć terminu płatności i domagać się od dłużnika 
wcześniejszej zapłaty. Może wyłącznie wykazać się dobrą wolą i wydłużyć 
okres płatności dłużnikowi przez wskazanie mu dodatkowego terminu 
zapłaty. Oczywiście dłużnik może dokonać przedterminowej spłaty, jed-
nakże czynność ta jest pozbawiona przymusu i ma charakter dobrowolny. 
Jeżeli faktorowi zależy na jak najkrótszym okresie finansowania faktora, 
to nie musi nabywać wierzytelności zaraz po ich powstaniu, lecz równie 
dobrze, w celu zminimalizowania ryzyka, może odczekać jakiś czas i do-
piero wówczas nabyć wierzytelność [Kreczmańska-Gigol, s. 80].
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5.6.  Dłużnik uporczywie unika dokonywania płatności  
na rzecz faktora

Dłużnik powinien zostać pisemnie zawiadomiony o  zawarciu umowy 
faktoringu. Od momentu poinformowania go o cesji wierzytelności obo-
wiązany jest do zapłaty długu na rzecz faktora, a nie faktoranta. Zdarza 
się jednak, że dłużnik mimo poinformowania go o umowie faktoringu 
uporczywie przekazuje pieniądze faktorantowi. W ten sposób faktorant 
nie spłaca długu, lecz tylko przekazuje faktorowi nienależne mu fundu-
sze. Oczywiście faktorant może przekazać te wpływy faktorowi, jednakże 
nie ma takiego obowiązku. Zgodnie z art. 410 § 2 k.c.: „Świadczenie jest 
nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie 
był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa 
świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, 
albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna 
i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia”. Wobec powyższego, jeśli 
dłużnik zostanie poinformowany o cesji wierzytelności i mimo to zapłaci 
faktorantowi, to nie zostanie zwolniony z długu. Zaspokojenie wierzycie-
la, którym stał się faktor, może mieć miejsce wyłącznie przez dokonanie 
płatności na wskazany przez faktora rachunek. Oznacza to, że w sytuacji 
dokonania przez dłużnika płatności na rachunek faktoranta, faktor w dal-
szym ciągu może domagać się zaspokojenia od dłużnika. 

5.7. Prawo do kompensaty wierzytelności

Faktor w drodze cesji wierzytelności nabywa tylko tyle praw, ile przysłu-
guje jego poprzednikowi prawnemu, tj. faktorantowi [Wyrok SA w Szcze-
cinie z 10 czerwca 2015 r.]. Faktor nie może bowiem żądać od dłużnika 
świadczenia w większym rozmiarze niż faktorant. Skutkuje to tym, że 
zarzuty, które dłużnik posiadał przeciwko faktorantowi, są skuteczne także 
w stosunku do faktora [Wyrok SA w Białymstoku z 11 grudnia 2015 r.]. 
Stanowi to ochronę dłużnika, by jego sytuacja prawna po przelewie wierzy-
telności nie uległa pogorszeniu. Aby zarzuty przeciwko faktorowi były sku-
teczne, wymagane jest posiadanie przez dłużnika tych zarzutów w chwili 
powzięcia wiadomości o przelewie [Ustawa Kodeks cywilny, art. 513 § 1]. 
Jednakże stosownie do art. 6 k.c., w sytuacji podniesienia zarzutów to na 
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dłużniku spoczywa ciężar ich udowodnienia. Wobec powyższego, dłużnik 
ma prawo do kompensaty swoich zobowiązań wobec faktora z wierzytel-
nościami przysługującymi mu w stosunku do faktoranta [Kreczmańska-

-Gigol, s. 81]. 

5.8. Niezawiadomienie dłużnika o zawarciu umowy faktoringu 

Umowa faktoringowa wywołuje skutki prawne od momentu jej zawarcia. 
Nie jest przy tym konieczne zawiadomienie dłużnika o zawarciu umowy 
między faktorem a faktorantem oraz o dokonanym przelewie wierzytel-
ności. Ważność umowy bowiem nie jest uzależniona od poinformowania 
dłużnika o jej zawarciu. Istnieje rodzaj faktoringu, w którym w ogóle nie 
dochodzi do zawiadomienia dłużnika o zawarciu umowy faktoringu – 
faktoring tajny (inaczej nienotyfikowany) [Kreczmańska, s. 25]. Jednakże 
wówczas faktor nie może żądać zapłaty od dłużnika. Może to rodzić ryzy-
ko, że dłużnik ureguluje należność faktorantowi, który następnie będzie 
musiał przekazać pieniądze faktorowi [Podedworna-Tarnowska, s. 23]. 

6. Inne propozycje kwalifikacji umowy faktoringu

6.1. Porozumienie ramowe

Umowa faktoringu bywa uznawana za rodzaj porozumienia ramowego 
[Katner, s. 84]. W doktrynie nie istnieje jednoznaczna definicja umowy 
ramowej. Zgodnie z twierdzeniem S. Włodyki jest to umowa, w której 
strony zobowiązują się wzajemnie w sposób ostateczny, ale jedynie ramowy 
[Włodyka, s. 70, 71]. W przypadku faktoringu przedmiot porozumienia ra-
mowego stanowiłoby niewiążące zobowiązanie do przyszłego i okresowego 
zawierania kontraktów wykonawczych o wzajemnym i odpłatnym charak-
terze [Kocot, s. 304]. Zobowiązanie to obejmowałoby w szczególności umo-
wę cesji wierzytelności między przedsiębiorcą a instytucją faktoringową 
oraz umowę zlecenia usług dodatkowych. Podkreślić należy, że ze względu 
na kategoryczny i wiążący charakter umowy ramowej strony tej umowy 
nie mogą dokonać żadnych zmian w kontraktach wykonawczych [Kocot, 
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s. 304]. Mogą natomiast w tych kontraktach doprecyzować treść umowy 
ramowej. Ponadto umowa ramowa nie zawiera postanowienia nakazują-
cego zawieranie w przyszłości kontraktów wykonawczych. W stosunku do 
kontraktów wykonawczych określa ona jedynie ogólną ich treść i sposób 
ich zawarcia, ich ostateczna treść formułowana jest bowiem dopiero przy 
ich zawieraniu. Zaznaczyć trzeba, że mimo niewiążącej obietnicy zawie-
rania przyszłych kontraktów wykonawczych odmowa zawarcia takiego 
kontraktu wykonawczego rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą.

W przypadku koncepcji ramowej umowy faktoringu problem pojawia 
się w odniesieniu do usług dodatkowych. Polega on na tym, że nie ma 
potrzeby każdorazowego zawierania kontraktów wykonawczych, których 
przedmiotem są usługi dodatkowe, gdyż usługi te zostały już na początku 
ostatecznie określone. W związku z tym umowa ramowa niezbyt spełnia 
się w odniesieniu do faktoringu.

6.2. Kompleks umów

Stanowisko traktujące umowę faktoringu jako kompleks umów w teorii 
polskiego prawa nie jest ujednolicone [Radwański, s. 230]. Według S. Grzy-
bowskiego [s. 123], by rozróżnić kompleks umów od jednej umowy, na-
leży sprawdzić, czy mamy do czynienia z wielością celów gospodarczych. 
Zdaniem innego autora, S. Włodyki [s. 31], z wiązką umów mamy do 
czynienia w przypadku istnienia między jednym podmiotem a kilkoma 
kontrahentami wielu umów, których zamiarem jest spełnienie oznaczo-
nego celu gospodarczego. Abstrahując od kwestii, który pogląd powinien 
wieść prym, należy zauważyć, że sama teoria traktująca umowę faktoringu 
jako kompleks umów może być interesująca, a  to ze względu na ewen-
tualność występowania związków między różnymi umowami [Rogacka-

-Łukasik, s. 108]. Nie jest istotna ilość powiązanych umów. Bez znaczenia 
pozostaje również prawna klasyfikacja tych umów. Ważne jest wyłącznie 
to, by każda z nich była odmienna. 

Powiązanie różnych umów w „wiązkę umów” powoduje powstanie 
zależności jednego stosunku umownego od drugiego. Oznacza to, że jeśli 
umowy są ze sobą związane, to w sytuacji uchylenia jednej z powiązanych 
umów dojdzie do rozwiązania również innych. Przykład ten pokazuje, że 
każda z istniejących w „zespole umów” umowa oddziałuje na pozostałe. 
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Co istotne, każda z tych umów podporządkowana jest właściwym im re-
gulacjom [Rogacka-Łukasik, s. 108]. To sprawia, że w przypadku uznania 
faktoringu za kompleks umów zobowiązania faktora i faktoranta wynikają 
z wielu stosunków umownych. Tymi umowami przy faktoringu byłyby 
m.in. umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług czy umowy zlecenia.

Jednakże powyższa teoria uznająca faktoring za „wiązkę umów” nie 
jest słuszna. Jak bowiem twierdzą krytycy tego poglądu, mimo że istnieje 
prawdopodobieństwo osiągnięcia poprzez kompleks umów wyznaczonego 
celu gospodarczego, to przy faktoringu nigdy to nie nastąpi [Opioła, s. 37]. 
Dzieje się tak, gdyż faktor i faktorant, mając do wyboru osiągnięcie okre-
ślonego celu gospodarczego poprzez zawarcie kilku odrębnych umów albo 
poprzez zawarcie jednej umowy, bez wątpienia wybiorą opcję drugą, czyli 
umowę faktoringu. W konsekwencji powyższego umowę faktoringu trzeba 
uznać za jedność prawną, gdyż dochodzi do powstania jednego stosunku 
prawnego [Koziński, s. 150].

6.3. Umowa sprzedaży

Zdarza się, że umowa faktoringu porównywana jest do sprzedaży. W dok-
trynie spotyka się pogląd [Stecki, s. 15], że faktoring właściwy ma liczne 
cechy umowy sprzedaży. Zgodnie z polskimi przepisami: „Przez umo-
wę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego włas-
ność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać 
i zapłacić sprzedawcy cenę” [Ustawa Kodeks cywilny, art. 720]. Powyż-
sze stanowisko uzasadniane jest tym, iż poprzez zawarcie umowy fak-
toringu dochodzi do ostatecznego przelewu wierzytelności. Kolejnym 
powodem powstania takiej tezy jest fakt, że na podstawie tej umowy 
przedsiębiorca za sprzedaną wierzytelność otrzymuje środki pieniężne 
[Grzywacz, s. 36]. Mimo wskazanych podobieństw nie można uznać, że 
faktoring jest sprzedażą. Przede wszystkim cele tych dwóch umów są 
odmienne. Należy wskazać, że faktor nie zawiera umowy faktoringu 
w celu zakupienia wierzytelności, lecz by uzyskać korzyści majątkowe 
z  tytułu prowizji za przelane pieniądze i  świadczenie usług dodatko-
wych. W umowie faktoringu istotą nie są bowiem zbycie i nabycie wie-
rzytelności, ale jest nią okresowe udostępnienie środków pieniężnych za 
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opłatą. Co więcej, przedmiotem sprzedaży są co do zasady rzeczy ru-
chome i nieruchome, a w przypadku faktoringu chodzi o wierzytelność. 

Problemy w kwestii ustalenia charakteru prawnego umowy faktoringu 
miał także Naczelny Sąd Administracyjny – ośrodek zamiejscowy w Katowi-
cach. W wyroku z 31 maja1995 roku sformułował tezę, że „umowa faktoringu 
jest umową nienazwaną, której regulacji w polskim prawie jak dotychczas 
brak. Określenie umowy mianem faktoringu nie zmienia faktu, że pozosta-
je ona umową sprzedaży i tak należy ją traktować” [Wyrok NSA – ośrodek 
zamiejscowy w Katowicach z 31 maja 1995 r.]. Na podstawie powyższego 
stwierdzenia nie można jednoznacznie wskazać, czy Sąd umowę faktorin-
gu uznał za umowę nienazwaną, czy też przyjął, że faktoring jest sprzedażą.

6.4. Przelew wierzytelności

Umowa faktoringu to nie to samo, co przelew wierzytelności. Przelew wie-
rzytelności jest jedynie elementem umowy faktoringu. Umowa faktorin-
gu pod wieloma względami różni się od umowy przelewu wierzytelności. 
Jedną z takich różnic jest funkcja prawna i gospodarcza tych umów. Umowę 
przelewu wierzytelności stosuje się bowiem, by wyeliminować dług, jaki 
powstaje względem cesjonariusza [Grzywacz, s. 37]. Często można się także 
spotkać z przypadkiem dokonania cesji w celu zabezpieczenia wierzytelno-
ści cesjonariusza – cesja na zabezpieczenie. Funkcją umowy faktoringu jest 
natomiast usunięcie negatywnych konsekwencji tzw. kredytu kupieckiego. 
Dzieje się to na skutek otrzymania przez przedsiębiorcę pieniędzy w kwo-
cie odpowiadającej wierzytelności przelanej na faktora. Umowa faktoringu 
różni się od cesji wierzytelności także tym, że zawiera w sobie wiele do-
datkowych usług, które nie występują w umowie przelewu wierzytelności. 
Inną różnicą jest przedmiot obu tych umów. Przedmiotem umowy fak-
toringu są pieniężne wierzytelności handlowe wywodzące się z dokładnie 
określonych umów o dostawy i o świadczenie usług. Przedmiotem cesji 
są natomiast wierzytelności o zbywalności nie ograniczonej przepisami 
prawa, umowy bądź właściwością zobowiązania [Rogacka-Łukasik, s. 100]. 

Obie umowy odróżnia od siebie również kwestia zabezpieczenia wie-
rzytelności. W przypadku cesji zawsze będziemy mieli do czynienia z za-
bezpieczeniem wierzytelności. Co do istnienia takiego zabezpieczenia 
w umowie faktoringu nie możemy być pewni, gdyż zwykle już sama wie-
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rzytelność i wypłacalność nabywcy towarów lub usług stanowią swoiste za-
bezpieczenie dla faktora. Wyliczając różnice, nie można zapomnieć o fak-
cie, że umowa faktoringu ma każdorazowo charakter odpłatny, zaś umowa 
cesji może mieć taki charakter, ale nie jest to koniecznością. Oznacza to, że 
cedent z tytułu zawartej z cesjonariuszem umowy przelewu wierzytelności 
nie zawsze otrzyma stosowny, pieniężny ekwiwalent [Grzywacz, s. 37]. Co 
więcej, w przypadku faktoringu przelew wierzytelności nie ma charakteru 
jednorazowego, lecz jest umową długoterminową, w której mamy do czy-
nienia z relacjami o charakterze ciągłym. Oprócz tego w tych stosunkach 
mogą uczestniczyć wyłącznie dostawcy, banki oraz instytucje faktoringowe. 
Całkiem odmiennie wygląda to w przypadku umowy cesji, w której przelew 
wierzytelności ma co do zasady charakter jednorazowy i dokonywany jest 
zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez osoby prawne [Grzywacz, s. 37].

6.5. Poręczenie

Pojawiają się propozycje, by w odniesieniu do faktoringu niewłaściwego 
odpowiednio stosować przepisy o poręczeniu (art. 876–887 k.c.). Jeśli umo-
wa faktoringu przewiduje odpowiedzialność faktoranta za wypłacalność 
dłużnika (tj. umowa faktoringu niepełnego), to jednocześnie określony jest 
sposób, w jaki dojdzie do zaspokojenia faktora przez faktoranta w razie 
niewypłacalności dłużnika. Jedną z podstaw prawnych pozwalających na 
przyjęcie przez przedsiębiorcę ryzyka niewypłacalności kontrahenta jest 
udzielenie przez przedsiębiorcę, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 
poręczenia za zobowiązanie dłużnika [Kreczmańska-Gigol, s. 44, 50]. 

Według art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego: „Przez umowę poręczenia po-
ręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie 
na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”. Następstwem 
spełnienia świadczenia przez poręczyciela jest wstąpienie poręczyciela 
w miejsce zaspokojonego wierzyciela. Zgodnie z art. 518 § 1 pkt 1 k.c., je-
żeli osoba trzecia płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście 
albo pewnymi składnikami majątkowymi, to nabywa ona spłaconą wie-
rzytelność do wysokości dokonanej zapłaty. Oznacza to, że w przypadku 
umowy poręczenia nie mamy do czynienia z przeniesieniem wierzytelności 
na skutek czynności prawnej wierzyciela, lecz z nabyciem wierzytelności 
z mocy samego prawa przez poręczyciela spłacającego wierzyciela [Wy-
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rok SA w Warszawie z 24 marca 2015 r.]. Podkreślenia wymaga fakt, że 
celem umowy poręczenia jest gwarancja wykonania zobowiązania przez 
poręczyciela w sytuacji zaniechania wykonania go przez dłużnika, a nie 
zmiana dłużnika i obowiązek świadczenia [Wyrok SN z 12 stycznia 2006 r.]. 
Umowa poręczenia nie jest umową przelewu wierzytelności [Wyrok SN 
z 24 kwietnia 2008 r.]. W odniesieniu do umowy faktoringu niewłaściwego 
poręczenie jest wyłącznie jednym z możliwych zabezpieczeń dla faktora.

6.6. Umowa pożyczki

Zdarza się, że faktoring jest przyrównywany do umowy pożyczki [Pyzioł]. 
Dzieje się tak z tego względu, że faktora można potraktować jako swe-
go rodzaju pożyczkodawcę, a faktoranta jako pożyczkobiorcę. Jednak nie 
można zgodzić się z takim stanowiskiem. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, 
art. 720, umowa pożyczki polega na tym, że dający pożyczkę zobowiązuje 
się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy 
oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić takie 
same rzeczy, jakie otrzyma. Uznając tę koncepcję za właściwą, w sytuacji 
zawarcia umowy faktoringu niewłaściwego mielibyśmy sytuację, w której 
faktor zobowiązuje się udzielić pożyczki przedsiębiorcy, a przedsiębiorca 
zobowiązuje się przelać swoje wierzytelności na faktora. Celem tego przele-
wu jest zabezpieczenie roszczenia faktora z tytułu udzielonej pożyczki. Jed-
nakże należy zwrócić uwagę na to, że przepisy Kodeksu cywilnego, art.720, 
stanowią, że przedmiotem pożyczki jest „określona ilość pieniędzy albo 
rzeczy”, a nie wierzytelność. To sprawia, że w przypadku ewentualnego 
uznania istnienia umowy pożyczki, po stronie faktora nie występowałoby 
świadczenie będące ekwiwalentem za przelaną wierzytelność. Dzieje się 
tak, gdyż umowa pożyczki nie jest umową wzajemną. Zwrot przedmiotu 
pożyczki nie stanowi bowiem świadczenia wzajemnego ani nie jest od-
powiednikiem świadczenia pożyczkodawcy. Ponadto przedsiębiorcy nie 
zależy na pożyczce, gdyż dysponuje on już prawem majątkowym z tytułu 
wierzytelności. Pozbawione sensu byłoby działanie faktoranta polegają-
ce na wzięciu pożyczki, którą zobowiązany byłby spłacić niezwłocznie, 
ponosząc przy tym koszt prowizji dla faktora. Dodatkowo w przypadku 
faktoringu niepełnego i pożyczki z cesją na zabezpieczenie odmienny jest 
porządek dokonywanych przez wierzyciela działań. W umowie faktoringu 
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zobowiązanie do zwrotu świadczonych kwot aktualizuje się dopiero wtedy, 
gdy faktorowi nie uda się ściągnąć od dłużnika nabytej wierzytelności. 
Zwrot przekazanej przez faktora na rzecz faktoranta sumy jest bowiem 
elementem wtórnym i ewentualnym [Rogacka-Łukasik, s. 103]. W umowie 
pożyczki natomiast bez konieczności zwrotu świadczonych sum nie ma 
umowy pożyczki. 

6.7. Umowa kredytu bankowego

Umowa kredytu bankowego, tak jak umowa faktoringu, stanowi formę fi-
nansowania przedsiębiorstw. Obecnie faktoring jest coraz częściej postrze-
gany jako atrakcyjne uzupełnienie kredytu bankowego. Jednakże warto 
pamiętać, że te dwie umowy istotnie się różnią. W pierwszej kolejności 
należy zauważyć, że w przypadku faktoringu zabezpieczenie zazwyczaj nie 
jest wymagane – sama wierzytelność stanowi już bowiem swego rodzaju 
zabezpieczenie. Odmienna sytuacja ma miejsce w umowie kredytu ban-
kowego, w której zabezpieczenie jest wymagalne [Ustawa Prawo bankowe, 
art. 69 ust. 2 pkt 6, art. 78, art. 93 ust. 1]. W odniesieniu natomiast do 
świadczenia usług dodatkowych, faktoring stanowi kompleksowe zarzą-
dzanie należnościami obejmujące szeroki zakres usług, od monitorowania 
płatności po windykację. Kredyt bankowy ogranicza się zaś wyłącznie do 
odbierania od kredytobiorcy rat i odsetek. Porównując natomiast koszty 
tych umów, nie ulega wątpliwości, że faktoring jest droższy od kredytu 
bankowego [Rogacka-Łukasik, s. 106]. Zawiera on wyższe koszty obsługi 
niż kredyt bankowy. Ponadto przechodząc do kwestii uprawnień kon-
trolnych faktora i banku, zaznaczyć trzeba, że występują one tylko przy 
kredycie bankowym. Bank bowiem posiada uprawnienia o szczególnym 
charakterze, które mają zmniejszać jego poziom ryzyka finansowego [Gó-
ral i  inni, s. 181]. Co więcej, w razie opóźnienia z zapłatą rat kredytu to 
kredytobiorca ponosi koszty odsetek [Ustawa Prawo bankowe, art. 69 ust. 
2 pkt 7]. Przy faktoringu, w sytuacji nieuregulowania należności na czas, 
wszelkie koszty wynikające z tego spóźnienia pokrywa nabywca towarów 
i usług. Natomiast tym, co może zachęcać do wybrania faktoringu zamiast 
kredytu bankowego, jest procedura zawarcia umowy. Zawarcie umowy 
faktoringu jest zdecydowanie szybsze i pozbawione skomplikowanych for-
malności. Co więcej, w związku z brakiem uprawnień kontrolnych faktora, 
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faktorant ma swobodę co do wyboru celu, na jaki zostaną przeznaczone 
otrzymane środki. Inaczej sytuacja wygląda przy kredycie bankowym. Na-
leży pamiętać, że w ramach umowy o kredyt bankowy bank zobowiązuje 
się udostępnić kredytobiorcy określoną kwotę na określony w tej umowie 
cel [Ustawa Prawo bankowe, art. 69 ust. 2 pkt 3]. Oznacza to, że kredyto-
biorca musi spożytkować otrzymaną kwotę na cel wskazany w umowie. 

6.8. świadczenie usług

W doktrynie zdarzają się przypadki porównywania umowy faktoringu 
do umowy o świadczenie usług [Stecki, s. 25; Opioła, s. 35]. Według tej 
koncepcji dokonywane przez faktora czynności są usługami. Podstawo-
wą i główną usługę stanowi odebranie od dłużnika należności pieniężnej. 
Zgodnie z tym poglądem wierzytelność zostaje przeniesiona na instytu-
cję faktoringową jedynie w ramach tzw. cesji inkasowej [Katner, s. 90]. 
Innymi usługami świadczonymi przez faktora mogą być np. doradztwo 
ekonomiczne, monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń, dochodzenie 
wierzytelności. Mówiąc o świadczeniu usług, nie można pominąć konwen-
cji UNIDROIT o faktoringu międzynarodowym, zgodnie, z którą faktor 
zobowiązuje się do spełnienia przynajmniej dwóch z następujących funkcji: 
finansowania dostawcy, w tym poprzez udzielenie pożyczek i wypłace-
nie zaliczek, księgowania wierzytelności, inkasowania należności, ochro-
ny przed naruszeniem obowiązku zapłaty przez dłużników [Konwencja 
UNIDROIT...]. W zamian za świadczone usługi instytucja faktoringowa 
otrzymuje prowizję. 

Jednakże powyższy pogląd uznający faktoring za umowę o świadczenie 
usług nie jest słuszny. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że sam 
fakt wystąpienia w umowie faktoringu świadczenia usług nie oznacza od 
razu, że działalność faktora polega tylko i wyłącznie na świadczeniu usług. 
Mimo że w umowie faktoringu występują czynności typowe dla świad-
czenia usług, to stanowią one wyłącznie tzw. usługi dodatkowe. Ponadto 
faktor nie jest zobowiązany do dokonania czynności charakterystycznych 
dla umowy o świadczenie usług. Świadczy o tym m.in. porównanie umo-
wy zlecenia z faktoringiem. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, art. 734 § 1: 

„Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania 
określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie”. Podkreślić trzeba, że 
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zleceniodawca może dać zleceniobiorcy wiążące wskazówki co do spo-
sobu wykonania zlecenia. Oprócz tego zleceniobiorca musi informować 
dającego zlecenie o przebiegu sprawy, a także wydać wszystko, co przy 
wykonywaniu zlecenia. Z wyżej wymienionymi obowiązkami nie mamy 
do czynienia w umowie faktoringu. Faktor bowiem nie musi działać zgod-
nie ze wskazówkami faktoranta, ani też nie musi informować go o swoich 
poczynaniach wykonywanych w ramach zawartej umowy faktoringu. 

6.9. Subrogacja 

Stosownie do art. 356 § 1 k.c. wierzyciel może domagać się od dłużnika 
świadczenia osobistego tylko w sytuacji, gdy wynika to z treści czynności 
prawnej, z ustawy albo z właściwości świadczenia [Ustawa Kodeks cywilny, 
art. 356 § 1]. Poza wskazanymi wyżej przypadkami, świadczenie może 
spełnić także osoba trzecia, nawet bez zgody wierzyciela [Ohanowicz, 
s. 714]. Subrogacja, czyli inaczej wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspo-
kojonego wierzyciela, pozwala właśnie na spełnienie świadczenia przez 
osobę trzecią zamiast dłużnika i jest uregulowana w art. 518 k.c. W prawie 
polskim subrogacja jest ukształtowana tylko ustawowo. Pojawiają się jed-
nak także opinie, że na gruncie polskiego prawa subrogacja umowna jest 
również możliwa, a to ze względu na zasadę swobody umów [Czachórski, 
s. 394–397]. Jednakże w doktrynie przeważa pogląd o niedopuszczalności 
subrogacji umownej w prawie polskim [Radwański, s. 296]. 

Zgodnie z art. 518 § 1 k.c.: „Osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, 
nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty:

1) jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo 
pewnymi przedmiotami majątkowymi;

2) jeżeli przysługuje jej prawo, przed którym spłacona wierzytelność 
ma pierwszeństwo zaspokojenia;

3) jeżeli działa za zgodą dłużnika w celu wstąpienia w prawa wierzy-
ciela; zgoda dłużnika powinna być pod nieważnością wyrażona na 
piśmie;

4) jeżeli to przewidują przepisy szczególne”.
Dopiero ziszczenie się powyższych przesłanek powoduje wstąpienie 

osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela. Stosownie do art. 518 
§ 2 k.c., we wszystkich wskazanych powyżej sytuacjach wierzyciel nie może 
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odmówić przyjęcia świadczenia, które jest już wymagalne. Odmowa wie-
rzyciela jest możliwa tylko wtedy, gdy wierzytelność pozostaje w ścisłym 
związku z osobą wierzyciela [Rogacka-Łukasik, s. 49]. W sytuacji bezzasad-
nej odmowy przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej wierzyciel popadnie 
w zwłokę [Ustawa Kodeks cywilny, art. 486]. Ponadto art. 518 § 3 k.c. od-
nosi się do kwestii częściowego spełnienia świadczenia przez osobę trzecią. 
Zgodnie z tym przepisem wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela 
następuje jedynie w zakresie rzeczywistego zaspokojenia wierzyciela. To 
sprawia, że wierzyciel w dalszym ciągu ma możliwość dochodzenia pozo-
stałej części wierzytelności od dłużnika i to przed wierzytelnością, która 
przeszła na osobę trzecią [Radwański, Olejniczak, s. 371]. 

W związku z subrogacją ustawową, tak jak przy cesji, następuje zmiana 
wierzyciela. Wierzytelność pozostaje ta sama, a osoba trzecia ma takie 
same zarzuty co wierzyciel [Zagrobelny, s. 395]. Jednakże subrogacja znacz-
nie różni się od przelewu wierzytelności. Po pierwsze poprzez subrogację 
osoba trzecia nabywa wierzytelności wyłącznie w takim zakresie, w jakim 
zaspokoiła wierzyciela. Natomiast w przypadku dokonania przelewu, bez 
względu na wysokość dokonanej na rzecz wierzyciela zapłaty, nabywca wie-
rzytelności może dochodzić od dłużnika spłaty całego długu [Łubkowski, 
s. 1230]. Także judykatura stoi na stanowisku, że wstąpienie osoby trzeciej 
w prawa zaspokojonego wierzyciela ma miejsce tylko w takim zakresie, 
w jakim osoba trzecia spełniła świadczenie, które w stosunku podstawo-
wym stało się wymagalne [Wyrok SN z 7 kwietnia 2005 r.]. 

W związku z tym, że przedmiot umowy faktoringu to przelew wie-
rzytelności i świadczenie usług dodatkowych przez faktora, istotę fakto-
ringu należałoby objaśnić na podstawie tych instytucji, a nie subrogacji 
[Rogacka-Łukasik, s. 50]. Wobec tego koncepcję o  możliwości oparcia 
umowy faktoringu na subrogacji należy odrzucić. Podkreślić trzeba, że 
w umowie faktoringu faktor nie płaci faktorantowi całej wierzytelności, 
lecz tylko jej część, będącą kwotą pomniejszoną o należną mu prowizję. 
Natomiast opierając tę umowę na subrogacji, wstąpienie w prawa zaspoko-
jonego wierzyciela nastąpiłoby dopiero wraz z zapłatą, albowiem wynika to 
z istoty subrogacji [Kruczalak, s. 85]. Co więcej, wierzytelność przeszłaby 
na faktora razem z wszystkimi prawami ubocznymi i zabezpieczeniami, 
jednakże w ograniczonym zakresie – w takim, by służyło to wzmocnieniu 
praw regresowych faktora.
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6.10. Cesja globalna

Nie ma jednoznacznej definicji cesji globalnej. Po pierwsze, przez to pojęcie 
rozumie się przelanie wszystkich lub znacznej części wierzytelności przy-
sługujących cedentowi wobec danego dłużnika [Rytwińska, s. 175]. Po dru-
gie, cesja globalna odnosi się do wierzytelności, które cedent posiada w sto-
sunku do wszystkich bądź prawie wszystkich dłużników. Zgodnie z jeszcze 
innym pojęciem, oprócz istniejących w chwili zawarcia umowy wierzytel-
ności cesja globalna obejmuje także wierzytelności przyszłe [Zawada, s. 348].

W doktrynie pojawia się koncepcja przyjmująca, że cesję globalną wie-
rzytelności ujętą w konwencji ottawskiej o międzynarodowym faktoringu 
można zastosować w prawie polskim [Kruczalak, s. 232]. Ma ona zarów-
no zwolenników, jak i przeciwników [Szpunar, s. 23]. Artykuł 5 konwen-
cji ottawskiej przewiduje w stosunku do faktoringu międzynarodowego 
możliwość zastosowania cesji globalnej. Regulacja ta sprawia, że mimo 
braku określonej wierzytelności umowa faktoringu jest ważna [Rogacka-

-Łukasik, s. 51]. Ponadto w konwencji ottawskiej w odniesieniu do cesji 
globalnej przewidziano także możliwość wyegzekwowania wierzytelności 
przyszłych. Poza tym uznano, że cesja ta wywołuje skutek jedynie pomię-
dzy faktorem a cedentem [Kruczalak, s. 267]. 

Prawo polskie nie zakazuje przelewu wierzytelności przyszłych. Ważne 
jest jedynie, by w odniesieniu do umowy faktoringu były one w taki sposób 
określone, aby w przyszłości można było ustalić, że przyszła wierzytelność 
była w momencie zawarcia umowy faktoringu objęta przelewem. Jednakże 
cesja jest skuteczna dopiero wtedy, gdy ta wierzytelność powstanie [Roga-
cka-Łukasik, s. 51]. 

Przyjęcie w stosunku do umowy faktoringu cesji globalnej nie sprawia, 
że można ją przyporządkować do tzw. umowy ramowej [Bączyk, s. 52]. 
W umowie faktoringu chodzi bowiem o stosunek definitywny, natomiast 
w umowie ramowej określa się przesłanki, zgodnie z którymi zostanie 
zawarta w przyszłości umowa stanowcza [Kruczalak, s. 233].
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Bibliografia

Wstęp

Istnieje wiele różnych sposobów finansowania działalności podmiotów go-
spodarczych. Jedną z możliwych form finansowania jest faktoring. Stanowi 
on krótkoterminową formę finansowania działalności gospodarczej, która 
wpływa na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. 

W krajach Europy Zachodniej, a także w Stanach Zjednoczonych fakto-
ring już od dawna jest znany i powszechnie stosowany. Na rynku polskim 
usługa ta pojawiła się w latach 90. ubiegłego wieku. Mimo zauważalnego 
dynamicznego wzrostu obrotów faktoringowych faktoring jest w dalszym 
ciągu instytucją mało znaną i słabo wykorzystywaną przez polskie przed-
siębiorstwa. Jednakże należy zauważyć, że obecnie faktoring jest jedną 
z najszybciej rozwijających się dziedzin usług finansowych, co pozwala na 
pozytywne prognozy na przyszłość. Niemal pewne jest, że zainteresowa-
nie tą usługą będzie rosło z każdym rokiem, konsekwencją czego będzie 
rozszerzenie oferty usług. Coraz więcej zawieranych umów bez wątpienia 
będzie implikować większą ilość sporów w procesie stosowania prawa. 

Niniejsza praca nie stanowi kompleksowej analizy instytucji faktorin-
gu, lecz skupia się na zagadnieniach związanych z umową faktoringu na 
gruncie krajowym, jak i międzynarodowym. 

Praca składa się z trzech obszernych rozdziałów. W pierwszym roz-
dziale przedstawiono istotę faktoringu, przedmiot i podmioty umowy 
faktoringu, a także jego rodzaje. Stanowi to swego rodzaju wstęp do dal-
szych zagadnień. W dalszej części tego rozdziału poruszone zostały kwestie 
dotyczące faktoringu międzynarodowego i związanych z nim regulacji. 
Zreferowano w nim także przykładowe sposoby kwalifikacji umowy fak-
toringu w prawie obcym. Pod koniec rozdziału omówiono zagadnienia 
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dotyczące faktoringu na gruncie prawa polskiego. Przybliżona została 
geneza faktoringu w Polsce i  jego gospodarczego wykorzystania. Ponad-
to poruszona została kwestia przepisów prawa cywilnego, które znajdują 
zastosowanie przy umowie faktoringu.

Drugi rozdział odnosi się do kwalifikacji faktoringu jako umowy nie-
nazwanej. Na wstępie poruszono zagadnienia związane z pojęciem umo-
wy nienazwanej. Przedstawiono definicje umowy nazwanej, nienazwanej 
i mieszanej, a  także omówiono kwestię umowy nienazwanej w prawie 
polskim. Następnie poruszono temat stosowania prawa przy umowach 
nienazwanych. Pokrótce omówiono, jakie znaczenie ma zasada swobody 
umów przy umowach nienazwanych. Rozdział zawiera też odpowiedź na 
pytanie, jak należy zakwalifikować umowę faktoringu – czy jako umowę 
nienazwaną czy mieszaną. Na końcu rozdziału znajduje się analiza przy-
padków źródeł stosunku zobowiązaniowego. 

W trzecim i zarazem ostatnim rozdziale zaprezentowane zostały pro-
pozycje pojawiające się w doktrynie, a dotyczące kwalifikacji prawnej umo-
wy faktoringu. Przedstawiono m.in teorie uznające umowę faktoringu za: 
kompleks umów, umowę cesji wierzytelności, umowę pożyczki, umowę 
o świadczenie usług.

Na zakończenie przedstawiono podsumowanie, wynikające z porusza-
nych w pracy zagadnień, a także poruszono kwestię dotyczącą kwalifikacji 
prawnej umowy faktoringu w niedalekiej przyszłości. 

W trakcie pisania pracy wykorzystywano głównie literaturę pochodzą-
cą z dostępnych pozycji książkowych, a także artykuły o tematyce faktorin-
gowej, orzecznictwo, treści pochodzące z oficjalnych stron internetowych 
różnych organizacji.
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ŁUKASZ CIEMIĘGA*

Faktoring w świetle prawa podatkowego

1. Uwagi wstępne

Temat opodatkowania usług faktoringu wzbudza duże kontrowersje. Po-
wodem takiego stanu rzeczy jest m.in. brak spójnej, legalnej definicji umo-
wy faktoringu jako takiej. Obowiązujące przepisy, mające zastosowanie 
do usług faktoringowych, rozmieszczone są w różnych aktach prawnych, 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych, co powoduje, że wskazana prob-
lematyka jest jeszcze bardziej zawiła. Ponadto dokonując analizy orzecz-
nictwa, interpretacji organów podatkowych oraz dorobku doktryny, łatwo 
dojść do wniosku, że brak jest spójności w zakresie ustalenia konsekwencji 
podatkowych faktoringu. Jej brak w znacznej mierze wynika ze złożone-
go charakteru faktoringu oraz mnogości jego form, co z kolei rzutuje na 
konieczność stosowania różnych przepisów podatkowych. W niniejszym 
tekście, oprócz problematyki dotyczącej konsekwencji podatkowych fakto-
ringu na gruncie podatku od towarów i usług, zostanie również poruszona 
kwestia skutków podatkowych tej transakcji dla podatków dochodowych 
oraz podatku od czynności cywilnoprawnych [Mucha, s. 197]. 

2.  Skutki podatkowe umowy faktoringowej  
w podatku od towarów i usług

Punktem wyjścia dla prezentowanych rozważań w zakresie ustalenia kon-
sekwencji podatkowych sprzedaży wierzytelności w ramach faktoringu jest, 
z jednej strony, wskazanie, która ze stron transakcji faktoringowej jest po-

* Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji
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datnikiem podatku od towarów i usług (dalej podatku VAT), z drugiej na-
tomiast, zdefiniowanie przedmiotu opodatkowania na gruncie tego podat-
ku. Dla ustalenia, która ze stron transakcji faktoringowej jest podatnikiem 
podatku VAT, konieczne jest jednak uprzednie określenie przedmiotu opo-
datkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej u.p.t.u.). 

W myśl art. 5 ust. 1 tejże ustawy opodatkowaniu podatkiem od to-
warów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Na gruncie u.p.t.u. pojęcie usługi nie zostało 
zdefiniowane w sensie pozytywnym, aczkolwiek na podstawie art. 8 tejże 
ustawy przez świadczenie usług należy rozumieć każde świadczenie do-
konywane na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organi-
zacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy 
towarów w myśl art. 7 u.p.t.u. W pojęciu świadczenia usług mieści się 
również przeniesienie praw do wartości niematerialnych oraz prawnych, 
niezależnie od formy, w jakiej dokonano czynności prawnej, a także zo-
bowiązanie do powstrzymania się od dokonania określonych czynności 
lub do tolerowania oznaczonych czynności lub sytuacji. W praktyce każde 
zachowanie niestanowiące dostawy towarów (rzeczy lub ich części albo 
energii w dowolnej postaci) uznawane jest za formę świadczenia usługi. 

Z punktu widzenia u.p.t.u., dokonana przez sprzedawcę sprzedaż wie-
rzytelności tworzy usługę, za której wyzbycie się otrzymuje wynagrodzenie, 
stanowiące co do zasady ekwiwalent utraconego aktywa. W przypadku 
sprzedaży wierzytelności przedmiot usługi jest zasadniczo zróżnicowany. 
W największej mierze zależy on od celu, w jakim określona transakcja 
została zawarta. Należy również wskazać, że w zakresie sprzedaży wierzy-
telności wątpliwości budziła odpowiedź na pytania, która strona transakcji 
faktoringowej dokonuje czynności potencjalnie stanowiących odpłatne 
świadczenie usług w myśl u.p.t.u. oraz czy podlegają one zwolnieniu z opo-
datkowania [Lewińska, Lenart, s. 322].

W przypadku faktoranta, kluczowe jest zatem pytanie, czy przeniesie-
nie przez niego własnych wierzytelności na faktora stanowi usługę w myśl 
art. 5 pkt 1 ustawy o VAT. Odpowiedzi w tym zakresie udziela zarówno 
orzecznictwo krajowe, jaki i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (dalej TSUE). 

Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (da-
lej WSA), przedstawionym w orzeczeniu z 5 lutego 2007 roku [Wyrok WSA 
w Warszawie z 5 lutego 2007 r.], sprzedaż własnej wierzytelności nie stanowi 
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świadczenia usług, ani tym bardziej dostawy towarów, w związku z czym 
u zbywcy nie powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT. Po-
dobnej odpowiedzi udziela również WSA we Wrocławiu, który w wyroku 
z 3 kwietnia 2007 roku stwierdził, że sprzedaż wierzytelności własnych nie 
stanowi usługi w myśl przepisów u.p.t.u., w związku z czym nie podlega opo-
datkowaniu podatkiem VAT, ani nie jest zwolnione z tego podatku [Wyrok 
WSA we Wrocławiu z 3 kwietnia 2007 r.]. Naczelny Sąd Administracyjny (da-
lej NSA) w swoich wyrokach również potwierdza to stanowisko. Przykład sta-
nowi tutaj wyrok NSA z 18 lutego 2003 roku [Wyrok NSA z 18 lutego 2003 r.]. 

Należy podkreślić, że z taką interpretacją przepisów zgadzają się także 
krajowe organy kontroli skarbowej. Adekwatnym przykładem jest interpre-
tacja indywidualna wydana przez Izbę Skarbową w Warszawie z 4 czerwca 
2008 roku [Interpretacja indywidualna z 4 czerwca 2008 r.]. W tym samym 
tonie orzekał również TSUE (dawniej Europejski Trybunał Sprawiedli-
wości) w sprawach Wellcome Trust [Sprawa C-155/94] oraz Empresa de 
Desenvolvimento [Sprawa C-77/01]. Podobne stanowisko zajęła też Komisja 
Europejska, która w odpowiedzi na złożony przez Ministra Finansów RP 
wniosek o interpretację przepisów dotyczących podatku VAT w zakresie 
sprzedaży wierzytelności własnych stwierdziła, że wskazana sprzedaż nie 
podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie jest ona uznawana 
za działalność gospodarczą, stanowiąc jedynie wykonywanie prawa włas-
ności [Pismo Dyrekcji Generalnej...]. Podsumowując, należy stwierdzić, 
że dokonane w ramach faktoringu przeniesienie własnych wierzytelności 
przez faktoranta na faktora nie stanowi świadczenia usług i nie podlega 
z tego względu opodatkowaniu podatkiem VAT [Mucha, s. 203, 204]. 

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT pojawi się natomiast 
po stronie faktora. W tym miejscu należy zaznaczyć, że do 31 grudnia 
2013 roku regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowe-
go w podatku VAT znajdowały się w przepisach art. 19 u.p.t.u. Od 1 stycznia 
2014 roku wskazaną wyżej problematykę reguluje art. 19a u.p.t.u. Na pod-
stawie obecnie obowiązującego przepisu, obowiązek podatkowy powstaje 
co do zasady z chwilą dokonania dostawy towarów, bądź wykonania usługi, 
z zastrzeżeniem ust. 5 i 7–11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1 u.p.t.u. Nato-
miast w kontekście usług przyjmowanych częściowo, zgodnie z art. 19a ust. 
2 u.p.t.u, usługę uznaje się również za zrealizowaną w sytuacji wykonania 
części usługi, za którą to część określono zapłatę. W przepisie art. 19a ust. 
1 u.p.t.u. wyrażona została ogólna zasada dotycząca momentu powstania 
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obowiązku podatkowego. W świetle powyższego przepisu słuszne zatem 
wydaje się stanowisko wyrażone przez WSA w wyroku w Warszawie [Wy-
rok WSA w Warszawie z 17 grudnia 2009 r.], w którym stwierdzono, że 
o faktycznym wykonaniu danej usługi decyduje jej charakter [Bartosiewicz, 
s. 373, 375, 377, 381]. Należy zatem stwierdzić, że problematyka związana 
z ustaleniem momentu powstania obowiązku podatkowego na gruncie 
podatku VAT stanowi w przypadku faktora złożone i skomplikowane za-
gadnienie, które należy interpretować przez pryzmat postanowień konkret-
nej umowy faktoringowej oraz charakteru i specyfiki danego świadczenia. 

Dla dokonania prawidłowego określenia momentu powstania obowiąz-
ku podatkowego konieczne jest zatem zdefiniowanie momentu wykonania 
tejże usługi. Ze względu na brak szczególnych regulacji w tym zakresie, 
właściwe jest przyjęcie, że momentem wykonania usługi jest moment fak-
tycznego zrealizowania wszystkich czynności, które składają się na daną 
usługę. W świetle stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe, 
moment wykonania usługi ściągania długu w przypadku transakcji fakto-
ringowej determinowany jest zastosowaną formą faktoringu. W przypadku 
faktoringu pełnego (właściwego) za moment wykonania wskazanej wyżej 
usługi należy uznać moment dokonania cesji wierzytelności ze względu na 
to, że wraz z jego nadejściem następuje zdjęcie z cedenta ciężaru egzekucji 
długu oraz ryzyka niewypłacalności dłużnika. W przypadku faktoringu 
niepełnego (niewłaściwego) wskazanej usłudze bieg nadaje moment doko-
nania cesji wierzytelności, który kończy się wraz ze ściągnięciem należ-
ności lub stwierdzeniem niewypłacalności dłużnika, które z kolei może 
doprowadzić do powrotnego przelewu wierzytelności na rzecz cedenta. 
Zamierzony skutek w tym przypadku zostaje osiągnięty w chwili, gdy do-
konana cesja wierzytelności przyniesie wymierną korzyść, jaką stanowi 
wyegzekwowanie należności. Zatem w przypadku zastosowania faktorin-
gu niewłaściwego usługa zostaje zrealizowana z chwilą ściągnięcia długu 
lub stwierdzenia niewypłacalności dłużnika. Reasumując, w przypadku 
zastosowania faktoringu właściwego usługa zostaje wykonana z chwilą 
dokonania cesji wierzytelności. W  przypadku faktoringu niewłaściwe-
go usługa zostaje zrealizowana z chwilą ściągnięcia należności w całości 
lub w części albo stwierdzenia niewypłacalności dłużnika. Należy zatem 
uznać, że moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie u.p.t.u. 
uzależniony jest od wyrażonej w umowie formy faktoringu [Interpretacja 
indywidualna z 30 kwietnia 2015 r.]. 
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Zatem jeśli przedmiotem działalności podatnika (faktora) jest nabywanie 
wierzytelności za wynagrodzeniem w celu windykacji, czy też dalszej odsprze-
daży, to dokonywane w tym zakresie czynności powinny zostać uznane za 
usługi ściągania długów. W takiej sytuacji podstawę opodatkowania, zgodnie 
z obowiązującym art. 29a ust. 1 u.p.t.u., stanowią prowizja oraz odsetki przy-
sługujące faktorowi, jak również dyskonto naliczone przy nabyciu wierzy-
telności. W świetle powyższych rozważań należy podkreślić, że za podstawę 
opodatkowania faktoringu uznaje się całe należne faktorowi wynagrodzenie, 
łącznie z opłatami z tytułu prowizji, odsetek oraz dyskonta. Wskazane usłu-
gi podlegają wówczas opodatkowaniu stawką podstawową [Mucha, s. 205]. 

Podstawowa stawka podatku VAT na mocy art. 41 ust. 1 w zw. z art. 
146a pkt 1 u.p.t.u. wynosi 23%. Z obowiązujących przepisów niniejszej usta-
wy wynika, że istnieje szereg czynności opodatkowanych pozostałymi, 
niższymi stawkami podatku VAT, jak i czynności podlegających całko-
witemu zwolnieniu od tego podatku. Takim zwolnieniem objęta została 
również znaczna część usług finansowych. Jednakże na podstawie art. 43 
ust. 15 u.p.t.u. zwolnienia dotyczące usług finansowych nie będą mieć za-
stosowania do:

1) czynności ściągania długów, w tym faktoringu; 
2) usług doradztwa;
3) usług w zakresie leasingu [Bartosiewicz, s. 759]. 
Z przedstawionej wyżej regulacji wynika, że opodatkowanie usług 

finansowych, których przedmiotem jest wierzytelność (dług), stanowi 
wyjątek od ogólnej zasady, która przewiduje zwolnienie. Zgodnie zaś 
z ustalonymi w prawie podatkowym regułami wykładni, wyjątki powinny 
być interpretowane w ścisły sposób. Wskazane wyłączenie ze zwolnienia 
czynności ściągania długów, w tym faktoringu, stanowi [Fila, Witczak, 
s. 295] implementację art. 135 ust. 1 lit. d Dyrektywy 2006/112/WE Rady 
[Dyrektywa 2006/112/WE]. 

Na gruncie u.p.t.u., zwolnieniu z opodatkowania podlegają również 
tzw. usługi pomocnicze. Wskazana konstrukcja dotyczy świadczenia usłu-
gi będącej elementem usługi finansowej, podlegającej zwolnieniu w myśl 
u.p.t.u., który samodzielnie stanowi odrębną całość, a także jest właściwy 
i zarazem niezbędny do świadczenia usługi podlegającej zwolnieniu. Kon-
kludując, tzw. usługi pomocnicze dla usług pośrednictwa w świadczeniu 
usług finansowych wyłączone są od zwolnienia z opodatkowania na pod-
stawie art. 43 ust. 14 u.p.t.u. 
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W zakresie usług dotyczących aktywności finansowej, w myśl u.p.t.u., 
można wyróżnić następujące grupy:

1) usługi finansowe podlegające zwolnieniu z podatku VAT;
2) usługi pośrednictwa w zakresie świadczenia usług finansowych pod-

legających zwolnieniu z podatku VAT;
3) usługi finansowe podlegające wyłączeniu od zwolnienia z podatku 

VAT;
4) usługi pomocnicze do usług finansowych określonych w pkt. 1 – 

podlegające zwolnieniu z podatku VAT;
5) usługi pomocnicze do usług określonych w pkt 2 i 3 podlegających 

wyłączeniu od zwolnienia z podatku VAT [Lewińska, Lenart, s. 323]. 
Transakcje dokonywane w ramach obrotu wierzytelnościami, zgodnie 

z przedstawionymi wyżej wnioskami składające się z kompleksu różnego 
rodzaju usług determinowanych przede wszystkim wolą stron, powinny 
zostać poddane wnikliwej analizie dla dokonania prawidłowej kwalifika-
cji do przedstawionych wyżej grup oraz w konsekwencji – dla trafnego 
określenia konsekwencji podatkowych oznaczonej transakcji na podstawie 
u.p.t.u. Ze wskazanych wyżej przepisów u.p.t.u. wynika, że faktoring pod-
lega wyłączeniu od zwolnienia z podatku VAT, będąc jednocześnie objętym 
podstawową stawką tego podatku, wynoszącą 23%. 

Ze względu na cel niniejszej pracy właściwe jest również wskazanie 
aktów prawnych regulujących problematykę opodatkowania faktoringu 
podatkiem VAT na gruncie prawa europejskiego. Do roku 2006 wska-
zana wyżej problematyka uregulowana była w Szóstej Dyrektywie Rady 
z 17 maja 1977 roku [Szósta dyrektywa Rady...]. Zgodnie z art. 13 (B) d Szó-
stej Dyrektywy zwolnieniu od opodatkowania podlegają m.in. „transakcje, 
łącznie z negocjacjami, dotyczące depozytu i bieżących rachunków, płat-
ności, transferów, długów, czeków i papierów wartościowych, z wyjątkiem 
odzyskiwania długów i faktoringu”. Z przytoczonego przepisu wynika, 
że faktoring był wyłączony z grupy usług podlegających zwolnieniu od 
podatku VAT. Jednakże sytuacja prawna faktoringu zmieniła się wskutek 
wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku obowiązującej obecnie Dy-
rektywy 2006/112/WE Rady. 

Na mocy art. 135 ust. 1 lit. d Dyrektywy VAT, od opodatkowania podat-
kiem VAT zwolnione są „transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące 
rachunków depozytowych, rachunków bieżących, płatności, przelewów, 
długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wy-



Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów • 8 (2018)

FAKTORING W śWIETLE PRAWA PODATKOWEGO | 189

łączeniem windykacji należności”. Z przytoczonego przepisu wynika, że 
w stosunku do poprzednio obowiązującej Szóstej Dyrektywy, wedle której 
faktoring wprost został wyłączony z kręgu usług podlegających zwolnie-
niu z podatku VAT, w przypadku Dyrektywy 2006/112/WE faktoring nie 
jest już explicite wyłączony ze zwolnienia z podatku VAT. Wskazany brak 
wyraźnego wyłączenia faktoringu spośród usług zwolnionych z podatku 
VAT doprowadził do pojawienia się licznych wątpliwości interpretacyjnych 
w zakresie opodatkowania usług faktoringowych tym podatkiem [Mucha, 
s. 198, 199]. 

Należy zauważyć, że w doktrynie dominuje pogląd, że przepisy doty-
czące zwolnień z podatku VAT na gruncie u.p.t.u. są zasadniczo zgodne ze 
wskazanymi wyżej regulacjami obydwu dyrektyw, zarówno Szóstej Dyrek-
tywy, jak i obecnie obowiązującej Dyrektywy VAT. Kształt polskich prze-
pisów, będący zasadniczo odwzorowaniem regulacji unijnych, przewiduje, 
że opodatkowanie usług, których przedmiotem jest wierzytelność (dług), 
stanowi wyjątek od reguły przewidującej zwolnienie. Jednakże polski usta-
wodawca w sposób odmienny niż przewidziany w regulacjach Dyrektywy 
VAT sformułował zakres wyłączeń ze zwolnienia, przyjmując za właściwe 
sformułowanie „czynności ściągania długów, w tym faktoringu”, podczas 
gdy regulacja unijna formułuje je jako „windykacja należności” [Lewińska, 
Lenart, s. 325]. 

Odzwierciedleniem wskazanych wątpliwości interpretacyjnych było 
pytanie prejudycjalne z 17 lutego 2010 roku skierowane do TSUE przez nie-
miecki Federalny Trybunał Finansowy oraz wydane wskutek tego zapyta-
nia orzeczenie TSUE. Wyrok, który zapadł 27 października 2011 r. w spra-
wie Finanzamt Essen – NordOst v. GFKL Financial Services AG [Sprawa 
C-93/10], a także wyrok z 19 marca 2012 roku wydany w jego następstwie 
przez NSA (w składzie siedmiu sędziów) nie rozwiały wszystkich wątpliwo-
ści dotyczących sposobu postrzegania transakcji sprzedaży wierzytelności 
na gruncie podatku VAT. Przywołane orzeczenia nie objęły swoim zakre-
sem przedstawionej problematyki w sposób kompleksowy, dlatego praw-
dopodobne jest, że w zakresie literalnie nieobjętym ich zakresem będzie 
można spodziewać się podejmowania kolejnych prób interpretacyjnych 
[Lewińska, Lenart, s. 321]. 

Reasumując, przepisy u.p.t.u. nie uzależniają opodatkowania usług 
faktoringu od formy zawartej między stronami umowy. Oznacza to, że 
każda forma faktoringu, traktowana w myśl art. 8 u.p.t.u. jako odpłatne 
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świadczenie usług, podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku 
VAT [Interpretacja indywidualna z 30 kwietnia 2015 r.]. 

3. Skutki podatkowe faktoringu w podatkach dochodowych

Skutki podatkowe umowy faktoringowej w podatkach dochodowych na-
leży rozpatrywać przez pryzmat przepisów ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.) oraz przepisów ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych (dalej u.p.d.o.p.). Ze względu na to, iż 
przepisy obu wskazanych wyżej ustaw generują zbieżne skutki podatko-
we, w dalszej części paragrafu zaprezentowane zostały konsekwencje po-
datkowe faktoringu w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej 
p.d.o.p.). Uzasadnieniem takiego ujęcia jest fakt, iż faktorem z reguły są 
osoby prawne [Jurkiewicz, s. 92]. 

Na początku prezentowanych rozważań należy wskazać przepisy 
u.p.d.o.p. w zakresie ogólnych zasad ustalania przychodów i kosztów ich 
uzyskania. W myśl art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p., „za przychody mające związek 
z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiąg-
nięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie 
zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych 
towarów, udzielonych bonifikat i skont”. Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 3a 
u.p.d.o.p., „za datę powstania przychodu należnego uważa się co do zasady 
dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo 
częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury 
albo uregulowania należności”. Dla oceny konsekwencji podatkowych fak-
toringu w p.d.o.p. równie istotne znaczenie ma art. 12 ust. 3c u.p.d.o.p., który 
stanowi, że jeżeli strony umowy postanowią, iż dana usługa będzie rozlicza-
na w okresach rozliczeniowych, to w takim przypadku za datę powstania 
przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego, oznaczonego 
w umowie lub na wystawionej fakturze, jednakże nie rzadziej niż raz w roku.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w wyroku NSA z 1 wrześ-
nia 1999 roku, przedmiot opodatkowania w przypadku umów faktoringu 
stanowi dochód będący nadwyżką przychodów nad kosztami ich uzyska-
nia [Wyrok NSA z 1 września 1999 r.]. Z kolei NSA w wyroku z 8 czerw-
ca 1994 roku stwierdził, że w przypadku faktoranta, w odniesieniu do 
zawartej przez niego umowy faktoringu, jego przychód stanowi wartość 
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wierzytelności wyrażonej w cenie określonej w umowie sprzedaży, a koszt 
uzyskania tego przychodu stanowią poniesione wydatki w formie prowizji, 
odsetek dyskontowych oraz nominalnej wartości zbywanej wierzytelności, 
o którą to wartość pomniejszane są aktywa majątku zbywcy [Wyrok NSA 
z 8 czerwca 1994 r.].

Z ustaleń poczynionych w niniejszej pracy wynika, że faktoring spełnia 
trzy zasadnicze funkcje: finansową, usługową i gwarancyjną. Strony umowy 
faktoringowej mogą odrębnie określić wynagrodzenie za realizację każdej 
z tych funkcji. W związku z powyższym należy wskazać, iż konsekwencje 
podatkowe faktoringu w podatkach dochodowych będą podlegać zróżni-
cowaniu w zależności od charakteru należnego faktorowi wynagrodzenia 
z tytułu realizacji każdej ze wskazanych funkcji. Jest to istotne ze względu 
na kwestię określenia chwili rozpoznania przychodu u faktora, jak rów-
nież chwili ujęcia kosztów uzyskania przychodów w przypadku faktoranta.

W sytuacji wynagrodzenia przysługującego za realizację funkcji usłu-
gowej o  charakterze ciągłym, przychód podatkowy u  faktora zgodnie 
z art. 12 ust. 3c u.p.d.o.p. powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowe-
go oznaczonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż 
raz w roku. Z drugiej strony, faktorant, ponosząc z tego tytułu wydatek, 
powinien uznać go za jego koszt uzyskania przychodu, zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 15 ust. 4d oraz art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p. [Jurkiewicz, s. 93].

Należy zauważyć, że w przypadku realizacji funkcji finansowej fakto-
ringu przychód podatkowy u faktora powinien powstać z chwilą dokona-
nia spłaty wierzytelności przez dłużnika (w faktoringu właściwym oraz 
niewłaściwym) albo z chwilą dokonania spłaty tejże wierzytelności przez 
faktoranta i  dokonania zwrotnego transferu wierzytelności (faktoring 
niewłaściwy). Do wskazanych wyżej wniosków prowadzi wnioskowanie 
a contrario w odniesieniu do przepisu art. 12 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.p. 

Zarówno w przypadku faktoringu właściwego, jak i faktoringu niewłaś-
ciwego koszt podatkowy z tytułu poniesionych przez faktoranta wydatków 
na jego finansowanie przez faktora powinien powstawać z chwilą doko-
nania transferu wierzytelności. Z tą właśnie chwilą następuje definitywne 
uszczuplenie aktywów w majątku faktoranta, z tego względu, że faktor 
dokona na jego rzecz zapłaty ceny odpowiadającej nominalnej kwocie wie-
rzytelności pomniejszonej o należne odsetki (dyskonto).

Przy założeniu, że wynagrodzenie za realizację funkcji gwarancyjnej 
faktoringu (w ramach faktoringu właściwego) zostanie wyszczególnione 
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przez strony umowy, przychód faktora powinien powstawać najpóźniej 
z momentem wykonania przez niego usługi, który należy identyfikować 
jako moment transferu wierzytelności. W odniesieniu do faktoranta, wy-
nagrodzenie za realizację funkcji gwarancyjnej przez faktora, zgodnie 
z art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p., stanowić będzie koszt uzyskania przychodów 
faktoranta z momentem jego poniesienia, czyli z dniem, w którym koszt 
zaksięgowano na podstawie otrzymanej faktury [Jurkiewicz, s. 94]. 

4.  Umowa faktoringu a podatek  
od czynności cywilnoprawnych

Aktem normatywnym mającym zastosowanie do ustalenia konsekwencji 
podatkowych na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej 
p.c.c.) jest ustawa z 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilno-
prawnych (dalej u.p.c.c.). W myśl art. 2 ust. 4 lit. b u.p.p.c., opodatkowaniu 
p.c.c. nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli co najmniej jedna ze 
stron podlega zwolnieniu od podatku VAT, z tytułu dokonania tej czyn-
ności. Ze względu na fakt, iż faktorant, dokonując sprzedaży własnych 
wierzytelności, nie podlega obowiązkowi uiszczenia podatku VAT, tak 
w przypadku dokonania określonej wyżej czynności cywilnoprawnej, rów-
nież nie podlega opodatkowaniu p.c.c. [Mucha, s. 205, 206]. Przedstawione 
stanowisko wyrażone zostało także w decyzjach organów kontroli podat-
kowej [Decyzja Dyrektora...]. Wobec powyższego, dalsze rozważania w od-
niesieniu do opodatkowania faktoringu p.c.c. stają się bezprzedmiotowe.

5. Uwagi końcowe

Problematyka związana z określeniem konsekwencji podatkowych sprzeda-
ży wierzytelności, zwłaszcza w zakresie podatków obrotowych, jest przed-
miotem wielu kontrowersji. Analizując stan prawny i dorobek orzecznictwa, 
można stwierdzić, że na przestrzeni wielu lat utrzymujący się stan niestabil-
ności interpretacyjnej skutkuje brakiem pewności co do prawidłowego po-
stępowania stron transakcji sprzedaży wierzytelności oraz w konsekwencji 
stron transakcji faktoringowej. W świetle wskazanych wątpliwości można 
dojść do wniosku, że kwestia skutków podatkowych obrotu wierzytelnoś-
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ciami stanowi jedną z najbardziej złożonych i zarazem spornych kwestii 
w praktyce działalności gospodarczej. Jednakże trudności w prawidłowym 
określeniu konsekwencji podatkowych sprzedaży wierzytelności dotyczą nie 
tylko polskiego porządku prawnego, ale również innych porządków praw-
nych państw członkowskich Unii Europejskiej [Lewińska, Lenart, s. 321].

6. Informacje o pracy

Tekst stanowi wybór fragmentów pracy pt. „Podatkowe skutki faktoringu”.
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AGNIESZKA KUBERA*

Faktoring a kredyt – alternatywy  
w zewnętrznym finansowaniu przedsiębiorstw

1. Znaczenie faktoringu dla przedsiębiorstwa

1.1. Zewnętrzne źródła finansowania

Każde przedsiębiorstwo ma potrzebę zdobycia odpowiedniej ilości zaso-
bów finansowych, niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej 
lub inwestycyjnej. Zasoby finansowe mogą pochodzić z różnych źródeł, 
a wybór racjonalnego źródła finansowego opiera się przede wszystkim na 
znajomości różnorodnych instrumentów finansowania przedsiębiorstw. 
Odpowiednie sterowanie kapitałem ma wpływ na zwiększenie zasobów 
finansowych, mocniejszą pozycję na rynku czy wzrost wartości firmy. Sam 
proces finansowania skupia się na tym, jak duże zapotrzebowanie kapi-
tału ma dany podmiot, w jaki sposób te zasoby dotrą do podmiotu, jak 
będą zarządzane. Określone są także sposób kontroli terminów płatności 
danych środków finansowych oraz analiza wykorzystania tych zasobów 
odnośnie do odpowiedniego strategicznego planu finansowego.

Wybór źródła kapitału i wielkości potrzebnych zasobów finansowych 
jest dla przedsiębiorstwa bardzo ważny, gdyż ma wpływ na rozwój i funk-
cjonowanie firmy. Decyzja ta powinna być poprzedzona dogłębną analizą, 
która skupia się na takich czynnikach jak:

 − dostęp do kapitału – dostęp do niektórych instrumentów finansowa-
nia jest zależny od wielkości firmy bądź formy organizacyjno-praw-
nej. Sektor MSP często napotyka bariery, jeżeli chodzi o uzyskanie 
środków finansowych z banków. Firmy posiadające duży kapitał 

* Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania
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oraz odpowiednią wiarygodność kredytową nie mają problemów ze 
zdobyciem różnego typu form zewnętrznego finansowania przedsię-
biorstwa. Do najczęściej spotykanych źródeł finansowania, które są 
łatwo dostępne dla przedsiębiorstw z sektora MSP, należą m.in.: kre-
dyty kupieckie, franchising, leasing, faktoring. Firmy często sięgają 
także po finansowanie ze strony instytucji pozabankowych bądź 
pozyskują pożyczki od rodziny lub znajomych. Możliwość uzyska-
nia finansowania z emisji akcji czy obligacji papierów dłużnych jest 
możliwością trudno dostępną dla tych przedsiębiorstw; 

 − koszt pozyskania kapitału – opiera się na uzyskaniu na tyle wyso-
kiego zysku z posiadanych przez firmę aktywów, wspomaganych 
finansowaniem zewnętrznym, aby mogły spełnić oczekiwania in-
westorów. Wybór odpowiedniej strategii finansowania, dzięki której 
uzyskamy najniższy całkowity koszt pozyskania danego kapitału. 
Poza tym trzeba doliczyć koszt kapitału własnego, czyli oczekiwaną 
stopę zwrotu, oraz koszt wykorzystania kapitału obcego, wylicza-
nego na podstawie nominalnego kosztu obsługi, skorygowanego 
o stopę podatku dochodowego;

 − zasady finansowania – mają na celu odpowiednie kształtowanie 
struktury kapitałowej i majątkowej danego podmiotu oraz uzyska-
nie zwrotu zewnętrznego kapitału obcego wraz z wykorzystaniem 
aktywów, które są przez ten kapitał finansowany. 

Według M. Strużyckiego istnieje kilka zasad określających relacje mię-
dzy majątkiem a kapitałem:

 − złota reguła finansowania – zestawienie kapitału własnego w sto-
sunku do kapitału obcego. Wartość zestawienia większa od jedności 
świadczy o zmianach mających wpływ na długoterminową płyn-
ność oraz niezależność finansową przedsiębiorstwa;

 − złota reguła bilansowa – są to środki własne w stosunku do majątku 
trwałego. Zakłada całkowite finansowanie majątku trwałego przez 
kapitał własny, a wartość wyższa bądź równa jedności świadczy 
o stabilności finansowej firmy;

 − dynamiczna reguła zadłużenia – przyrównanie kapitału obcego 
do sumy zysku netto i amortyzacji. Określenie czasu dostępności 
nadwyżki finansowej potrzebnej do spłaty całkowitego zadłużenia. 
Im niższa wartość, tym niższe ryzyko odnoszące się do struktury 
kapitałowej;
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 − odpowiednia strategia finansowania aktywów obrotowych – stra-
tegię można podzielić na trzy kategorie: strategię konserwatywną, 
w której całość aktywów bieżących utrzymywanych trwale oraz 
część aktywów bieżących, ale sezonowych są finansowane przez 
źródła stałe, jedynie w przypadku zwiększenia wzrostu sprzedaży 
firmy zasoby finansowe pozyskiwane są ze źródeł krótkookreso-
wych. Strategia agresywna wskazuje na to, że część aktywów wy-
korzystywanych trwale oraz całość aktywów bieżących, które się 
zmieniają, są finansowane ze źródeł krótkoterminowych. Ma to na 
celu zapewnienie korzyści finansowych pomimo wysokiego ryzy-
ka. Natomiast strategia umiarkowana wskazuje na to, że aktywa 
utrzymywane trwale powinny pochodzić ze źródeł stałych, a aktywa 
obrotowe, sezonowe powinny być finansowane z kapitału krótkoo-
kresowego. Ponadto strategia ta odpowiada za równowagę pomiędzy 
bezpieczeństwem a korzyściami uzyskanymi z odpowiednich źródeł 
finansowania kapitału; 

 − wykorzystanie dźwigni finansowej – dźwignia finansowa ma znacz-
ny wpływ na wzrost rentowności za sprawą wykorzystania kapitału 
obcego jedynie w sytuacji, gdy koszt pozyskania jest niższy od zy-
skowności finansowanego przedsięwzięcia.

Przedsiębiorcy wybierają faktoring jako sposób krótkookresowego fi-
nansowania przedsiębiorstwa w celu pokrycia dużego zapotrzebowania 
na kapitał obrotowy lub braku środków własnych firmy potrzebnych do 
finansowania różnych umów handlowych. Dodatkowo mają możliwość 
ograniczenia problemów wynikających z opóźnień w płatnościach, a za-
razem działają korzystnie na utrzymanie płynności finansowej. Poza tym 
mają większe możliwości w walce z konkurencją oraz w bardziej efektyw-
nym zarządzaniu finansami firmy [Grzywacz, s. 59]. 

Zazwyczaj faktoring kierowany jest do podmiotów gospodarczych, 
które zajmują się sprzedażą towarów i usług z odroczonym terminem 
płatności, posiadających dużą ilość należności handlowych oraz współ-
pracujących z liczną, dość rozproszoną, stałą grupą odbiorców. Klientami 
usług faktoringowych są także przedsiębiorcy, którym wysokość posiada-
nej zdolności kredytowej oraz odpowiednich zabezpieczeń uniemożliwia 
skorzystanie z kredytu. Niski poziom kapitału własnego, prosta procedura 
przy zawarciu umowy, oferowanie przez firmy faktoringowe dodatkowych 
usług, przejęcie ryzyka przez faktora oraz możliwość skorzystania z innych 
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źródeł finansowania zewnętrznego mają znaczący wpływ przy wyborze 
źródła finansowania.

Efekty korzystania z faktoringu odnoszą się do czynników decyzyjnych 
danego faktoranta. Część przedsiębiorstw z sektora MSP chętniej wydłu-
żała termin płatności swoim odbiorcom. Podmioty korzystające z tej for-
my finansowania mogą na bieżąco regulować zobowiązania, dzięki czemu 
uzyskują dodatkowe zniżki cenowe od odbiorców. Zamiana należności na 
środki finansowe wpływa na korzystne zmiany w bilansie, a dzięki wzmoc-
nieniu własnej wiarygodności dostęp do uzyskania innego zewnętrznego 
finansowania jest znacznie łatwiejszy. Ważne jest także to, iż faktoring 
to jedyne źródło finansowania, przy którym nie ma konieczności spłaty 
pozyskanych zasobów pieniężnych [Czarnecki, s. 110–140].

1.2. Faktoring jako alternatywa dla kredytu obrotowego

Wybór odpowiedniego źródła dającego gwarancję najkorzystniejszego finan-
sowania jest trudny ze względu na różnorodność instrumentów finansowych, 
jak i dobór tego instrumentu do charakteru danej działalności gospodarczej. 
W celu określenia opłacalności wykorzystania faktoringu pomocna będzie 
analiza porównawcza z innym instrumentem finansowym pod kątem róż-
nych czynników. Do porównania wybrany został kredyt obrotowy, który ma 
podobną strukturę finansowania, dzięki czemu jest alternatywnym sposo-
bem zdobycia finansowania przez przedsiębiorstwa.

Kredyt kierowany jest do przedsiębiorstw znajdujących się w bardzo 
dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Natomiast faktoring skupia się 
na tych podmiotach gospodarczych, które chcą zoptymalizować koszty 
związane z pozyskaniem należności, poprawą struktury bilansu lub ogra-
niczeniem ryzyka pozyskanych źródeł finansowania.

Faktoring, w  przeciwieństwie do kredytu, daje możliwość pośred-
nictwa faktora w relacji dostawca – odbiorca w sytuacji, gdy występują 
problemy ze ściąganiem należności. Ponadto oferuje dodatkowe usługi 
w zakresie weryfikacji i kontroli odbiorców, monitorowania dłużników 
po przekroczeniu terminu płatności czy zarządzania wierzytelnościami 
[Biskupski, s. 22–24].

Kredyt obrotowy udzielany jest na pewien czas, zazwyczaj skonkrety-
zowany, ustalany na okres do roku czasu. Spłata tego kredytu następuje 
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w ratach, co wpływa na to, że firma może mieć zapotrzebowanie na środki 
pieniężne, które są przeznaczone na spłatę kolejnej raty kredytu. Fakto-
ring natomiast pozwala na określenie przez faktoranta terminu otrzyma-
nia środków pieniężnych na podstawie przeniesienia wierzytelności na  
faktora.

Kolejnym problemem dla przedsiębiorcy jest konieczność posiadania 
zabezpieczenia wymaganego przy przyznaniu kredytu. Wysokość zabez-
pieczenia ma pokryć całą kwotę kredytu wraz z odsetkami wyliczonymi 
w okresie kredytowania oraz ryzyko poniesione przez bank w sytuacji, 
gdyby część zabezpieczenia była nieściągalna. Jeżeli chodzi o faktoring, 
to nie występują tu zabezpieczenia rzeczowe. Zazwyczaj jest to wek-
sel faktoranta lub weksel odbiorcy, którzy przelewają swoje prawa na  
faktora.

Kredyt negatywnie wpływa na strukturę bilansu, gdyż zwiększa stronę 
pasywów za sprawą dodatkowego zobowiązania i bezpośrednio oddzia-
łuje na spadek poziomu rentowności. Ma to negatywny wpływ na ocenę 
kontrahentów oraz instytucji finansowych, gdyż przewaga źródeł obcych 
w strukturze finansowania majątku jest niekorzystna. Faktoring zwiększa 
rotację należności oraz wydłuża rotację zobowiązań. Sprzyja samofinanso-
waniu się w przedsiębiorstwie za sprawą zmniejszonego zapotrzebowania 
na kapitał oraz oddziałuje na poprawę płynności finansowej. W sytuacji 
gdy firma ma problemy ze spłatą rat kredytu, wynikające z  opóźnień 
w spłacie należności, na firmę faktoranta naliczane są dodatkowe odset-
ki karne za opóźnienia w spłacie raty. W faktoringu występują odsetki 
za opóźnienia w spłacie należności, jednakże mogą być przeniesione na 
odbiorcę, zgodnie z decyzją faktoranta. Ponadto przy faktoringu przed-
siębiorca, który korzysta z usługi faktoringowej i zarazem dalej wykazuje 
zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie, ma możliwość skorzystania 
z innych źródeł finansowania, np. z kredytu [Kreczmańska-Gigol, Pajew-
ska-Kwaśny, s. 212–214].

Ważnym czynnikiem przy wyborze odpowiednich źródeł finansowania 
przez przedsiębiorców jest formalizacja. Faktoring w porównaniu z kredy-
tem ma prostsze wymagania dotyczące formalności, dzięki czemu przed-
siębiorca w krótkim czasie może zyskać dostęp do środków pieniężnych.

Analiza porównawcza wykazała, iż zastosowanie faktoringu jest bar-
dziej opłacalną formą finansowania obcego, krótkoterminowego w sek-
torze MSP. Zależne jest to od celu przeznaczenia tych środków, ich do-
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stępności, ponoszonego kosztu, wpływu na strukturę bilansu oraz wielu 
czynników mających bezpośredni wpływ na kondycję finansową firmy.

1.3. Bariery kredytowe

Bariery wywołane są przez zróżnicowane oczekiwania ze strony zarówno 
banku, jak i potencjalnego kredytobiorcy. Według banków bariery po-
wstają z powodu: 

 − wysokich rezerw, jakie muszą wypłacać na rzecz NBP;
 − występowania dużej ilości „złych kredytów” – konieczność posia-

dania wysokich rezerw;
 − małej wiarygodność kredytowej przedsiębiorstw; 
 − słabego, pod względem jakościowym, zabezpieczenia kredytu po-

siadanego przez firmy; 
 − wysokiego ryzyka finansowania małych przedsiębiorstw ze względy 

na brak odpowiednich zabezpieczeń majątkowych, dużego ryzyka 
kredytowego lub niedostatecznych informacji o firmie;

 − oczekiwanej niskiej marży; 
 − powstawania konkurencyjnych źródeł finansowania;
 − oszustw kredytowych – fałszowanie dokumentów przez przedsię-

biorstwa, przeznaczanie kredytów niezgodne z celem, szara strefa.
Przedsiębiorcy uważają, że mają utrudniony dostęp do środków obcych. 

W szczególności odnosi się to do małych i średnich przedsiębiorstw, co moż-
na zauważyć, obserwując wysoki udział środków własnych przedsiębiorstw. 

Ponadto uważają, że banki mają niekorzystne warunki odnośnie do 
kredytu: 

 − zbyt duży koszt kredytu, czyli wysokie oprocentowanie oraz pro-
wizje powodują pogorszenie rentowności oraz utratę zdolności 
kredytowej przedsiębiorstw, wysokie marże związane z ryzykiem 
działalności sektora małych i średnich firm;

 − niesprawność banku – negatywne podejście do finansowania nie-
wielkich kwot ze strony banków, rygorystyczne warunki analizy 
zdolności kredytowej danego kredytobiorcy; 

 − nadmierne oraz zbyt skomplikowane wymagania odnośnie do do-
kumentacji, jak i zabezpieczeń kredytu – formalizacja, biurokraty-
zacja procedur oraz długi czas rozpatrywania dokumentacji;
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 − niestabilne warunki ekonomiczne i  prawne ułatwiające bądź 
zapewniające spłatę kredytu;

 − większość banków wykazuje nikłe zainteresowanie budowaniem rela-
cji, szczególnie tych długookresowych, z małymi przedsiębiorstwami. 

Zróżnicowana oferta kredytowa, wykorzystanie nowoczesnych techno-
logii, uproszczenie procedur, elastyczność działania oraz dostosowanie się 
do oczekiwań przyszłych klientów mogą mieć znaczący wpływ na wzrost 
akcji kredytowej, realizację celów przez banki oraz maksymalizację zysku 
[Czajkowska, s. 172–182].

1.4.  Przedsiębiorstwo a zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstw 
w kontekście kredytu

Wybór banku przez przedsiębiorstwa jest podejściem indywidualnym, 
jednakże do głównych czynników wpływających na wybór danego ban-
ku należą m.in.: bezpieczeństwo w odniesieniu do banku, które opiera 
się na wcześniejszej współpracy z danym bankiem, szybkość podejmo-
wania decyzji przez bank, wysokość prowizji oraz opłat dodatkowych, 
rozszerzenie dostępności banków, jak i  ofert usług bankowych oraz 
możliwość negocjowania wysokości oprocentowania kredytu [Grzywacz,  
s. 61–64].

Według M. Nowak dostęp przedsiębiorstw z sektora MSP do zewnętrz-
nych źródeł finansowania ma ogromny wpływ na rozwój ich działalności. 
Pozyskanie przez przedsiębiorstwa środków finansowych pochodzących 
z kapitału obcego, np. kredytu, jest jedną z możliwości uzyskania finan-
sowania przez przedsiębiorstwa. Finansowanie kapitałem obcym jest bar-
dziej elastyczne niż finansowanie kapitałem własnym, ponieważ pozwala 
osiągnąć dane przedsięwzięcie w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie ma 
własnych możliwości finansowych. 

Bank na podstawie podpisanej umowy kredytowej domaga się spłaty 
całego kredytu wraz z odsetkami w określonym terminie i nie zwraca uwa-
gi na daną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Ponadto przedsiębiorca 
musi spełnić określone warunki, a także jest zobowiązany do wykazania 
odpowiednich zabezpieczeń. 

Pozyskanie kapitału obcego wpływa jednocześnie na wysokość rentow-
ności firmy oraz dźwigni finansowej, która określa, że do momentu, gdy 
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kapitał obcy jest niższy od kapitału własnego, efekt dźwigni finansowej 
jest pozytywny. 

Dostępność kredytów i  innych źródeł finansowania ma znaczący 
wpływ na firmy rozpoczynające działalność, jednak największe zainte-
resowanie finansowaniem wykazują firmy, które znajdują się w fazie roz-
woju i w okresie wzrostu sprzedaży. Wielkość zapotrzebowania na środki 
finansowe zależy od rodzaju prowadzonej działalności i koncepcji rozwoju 
danej firmy. Małe firmy mają problem z pozyskaniem środków finanso-
wych ze względu na niestabilną pozycję rynkową, niski poziom kapitału 
własnego lub posiadanie zbyt małego majątku na zabezpieczenie kredytu. 
Przedsiębiorstwa te zazwyczaj korzystają z alternatywnych źródeł finan-
sowania, np. leasingu lub faktoringu, gdzie występuje większa dostępność, 
ale także wyższe koszty.

2.  Zestawienie usług bankowych oraz usług faktoringowych 
w oparciu o wpływ tych usług na działalność spółki „A” 
w świetle badań empirycznych

2.1. Charakterystyka podmiotu badań 

Spółka „M” [FAKTOR] jest spółką akcyjną, która prowadzi działalność 
gospodarczą od 2012 roku w zakresie działalności wspomagającej usłu-
gi finansowe. Spółka działa na terenie Polski, ma siedzibę w Warszawie 
oraz biuro w województwie śląskim. Kapitał zakładowy spółki wynosi 
1.836.000,00 zł. Zarząd spółki składa się z prezesa Zarządu, 5 członków 
Rady Nadzorczej oraz prokury samoistnej. Spółka ma w planie rozpoczęcie 
działań na rynku giełdowym. W swojej ofercie posiada zakres usług zwią-
zanych z faktoringiem należności (w szczególności faktoringiem pełnym 
bez regresu). Ponadto świadczy usługi w zakresie krótkoterminowych po-
życzek oraz dyskonta weksli. Swoją ofertę kieruje do mikroprzedsiębiorstw 
oraz przedsiębiorstw z sektora MSP – daje im możliwość finansowania 
bieżącej działalności, stabilizacji płynności finansowej, ograniczenia ry-
zyka związanego z niewypłacalnością oraz wspomaga administrowanie 
wierzytelnościami. Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą 
w obszarze działań operacyjnych i handlowych.
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Spółka „A” [„FAKTORANT” / „KREDYTOBIORCA”] to spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością działająca od 1990 roku w sektorze rolniczym, 
z czasem zmienia jednak swój profil działalności i wchodzi w sektor ko-
munalny. Kapitał zakładowy spółki wynosi 25.000 zł. W zarządzie spółki 
jest prezes Zarządu. Firma ma siedzibę wraz z biurem sprzedaży i serwi-
sem w Głogoczowie. Działalność gospodarczą prowadzi na terenie Polski 
i oferuje usługi w zakresie sprzętu i technologii stosowanych do pielęgnacji 
oraz utrzymania terenów zielonych, a także autostrad i dróg. Usługi firmy 
dotyczą również modyfikacji oraz adaptacji różnych maszyn i urządzeń ko-
munalnych, m.in. ciągników. Ponadto zajmuje się projektowaniem kompo-
stowni oraz doradza w obszarze pozyskiwania i wykorzystywania biomasy. 
Dodatkowo oferuje serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz szkolenia 
z zakresu użytkowania maszyn i urządzeń. 

Spółka „K” [„ODBIORCA”] to spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, która powstała w 2009 roku. Działa na rynku krajowym, świad-
czy usługi w zakresie sprzedaży hurtowej zwierząt żywych. Siedzibę ma 
w Mariankach. Kapitał zakładowy spółki to 170.000 zł. W zarządzie spółki 
zasiada prezes Zarządu. Firma skupia się przede wszystkim na rozwoju 
przedsiębiorstwa, o czym świadczy realizacja projektu w programie Inteli-
gentny Rozwój. W swojej strategii firma uwzględnia nowe usługi związane 
z zagospodarowaniem odpadów podmiotu drobiowego i wykorzystaniem 
ich do produkcji energii cieplnej. Dodatkowo firma chce uruchomić sprze-
daż nowych biogazowni.

Spółka „B” [„KREDYTODAWCA”] jest spółką akcyjną, która swoją 
pozycję na rynku finansowym utrzymuje od ponad 85 lat. Działa na arenie 
krajowej oraz międzynarodowej jako jeden z największych i najstarszych 
banków. Posiada ponad 1000 oddziałów w Polsce oraz udostępnia ponad 
20 tysięcy bankomatów w 17 krajach Europy. Jest liderem wśród banków 
w Polsce pod względem jakości aktywów i posiadanego kapitału. Kapitał 
zakładowy spółki wynosi 262.470.034,00 zł, w skład zarządu wchodzą pre-
zes Zarządu oraz 3 wiceprezesów Zarządu. Spółka oferuje szeroki wachlarz 
usług bankowych i produktów kierowanych do klientów indywidualnych, 
klientów bankowości prywatnej, korporacji i firm. Dla klientów detalicz-
nych bank posiada w swojej ofercie przede wszystkim konta osobiste, kre-
dyty, pożyczki itp., natomiast firmom oraz korporacjom poza podstawo-
wym zakresem usług świadczy usługi leasingu czy faktoringu.
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2.2. Charakterystyka przedmiotu badań

Proces działań związanych z podpisaniem umowy o świadczenie usługi 
faktoringu pełnego przedstawia się następująco:

W pierwszej kolejności opiekun klienta wysyła do klienta ofertę ogól-
ną dotyczącą prognozy współpracy oraz kwestii pozyskania dokumentów 
rejestrowych (odpis KRS, decyzja nadania NIP, decyzja nadania REGON) 
oraz dokumentów finansowych (bilans i rachunek zysków i strat za 2 okre-
sy poprzedzające). Wszelkie dokumenty muszą być potwierdzone „za zgod-
ność z oryginałem” przez osoby reprezentujące firmę. Następnie przygoto-
wana przez opiekuna klienta rekomendacja handlowa zostaje przekazana 
prezesowi Zarządu w celu akceptacji finansowych warunków współpracy 
zaproponowanych przez opiekuna klienta. 

Po uzgodnieniu rekomendacji handlowej przesyłana jest oferta cenowa, 
zawierająca finansowe warunki współpracy oraz symulację kosztów, a na-
stępnie dokonana zostaje akceptacja finansowych warunków współpracy.

Kolejnym etapem jest przeprowadzenie analizy faktoranta, a po pozy-
tywnej decyzji komitetu kredytowego (w skład którego wchodzą: prezes 
Zarządu, prokurent, opiekun klienta oraz osoba przeprowadzająca analizę) 
zostaje podpisana umowa o świadczenie usługi faktoringu pełnego. 

Na podstawie umowy o  współpracy klient ma możliwość złożenia 
wniosku o nadanie limitu dla odbiorcy. Analiza odbiorcy przebiega ana-
logicznie jak analiza faktoranta. Umowa faktoringowa jest podpisywana 
na okres jednego roku z możliwością automatycznego odnowienia.

Po przeprowadzeniu analizy odbiorcy, złożeniu wniosku o nadanie 
limitu dla odbiorcy u ubezpieczyciela oraz wydaniu pozytywnej decyzji 
przez komitet kredytowy, klient pozyskuje oświadczenie odbiorcy. Od-
biorca w chwili podpisania dokumentu przyjmuje wiadomość o zawarciu 
przez faktoranta umowy o świadczeniu faktoringu pełnego – zgody na 
cesję wierzytelności.

Po otrzymaniu oryginału oświadczenia odbiorcy dochodzi do podpi-
sania umowy z klientem oraz rozpoczęcia finansowania wierzytelności.

Finansowanie wierzytelności następuje po przesłaniu wniosku wraz 
z załącznikami e-mailem lub dostarczeniu go osobiście faktorowi. Po we-
ryfikacji poprawności dokumentów pracownik działu operacyjnego wyli-
cza na podstawie finansowych warunków współpracy zaliczkę, która jest 
wypłacana do trzech dni od chwili nabycia wierzytelności. Po spłaceniu 



Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów • 8 (2018)

FAKTORING A KREDYT – ALTERNATYWY... | 207

danej wierzytelności faktor jest zobligowany w ciągu trzech dni, po za-
księgowaniu środków na koncie, wypłacić udział własny (może być on 
pomniejszony o potrącenia wynikające ze zobowiązań, jakie posiada fak-
torant na rzecz faktora). 

Natomiast w celu uzyskania kredytu w rachunku bieżącym, klient musi 
spełnić odpowiednie warunki i przejść procedurę kredytową, która pre-
zentuje się w sposób następujący:

Klient powinien posiadać w danym banku rachunek bieżący bądź ot-
worzyć taki rachunek przed podpisaniem umowy kredytu. Jest również 
zobowiązany do przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem danego 
rachunku bieżącego. Ponadto musi mieć dobrą sytuację finansowo-ma-
jątkową działalności gospodarczej, zdolność kredytową i terminowo re-
gulować zobowiązania wobec banku. Maksymalna prolongata płatności 
nie może przekroczyć 30 dni.

Kredyt w rachunku bieżącym jest podpisywany na okres jednego roku 
z możliwością przedłużenia danej umowy maksymalnie o kolejne 12 mie-
sięcy. Jeżeli występują spłaty w danym okresie zakończenia umowy klient 
nie ma obowiązku poniesienia kosztów z nią związanych.

Kwota kredytu odnosi się do potrzeb danego klienta oraz jego możliwo-
ści płatniczych i jest uzależniona od średnich wpływów na dany rachunek 
przez okres miesiąca bądź od obrotu przepływów w innym banku. 

Kredyt w rachunku bieżącym nie wymaga od klienta przedstawienia 
prognoz finansowych na okres udzielenia kredytu.

Proces przyznania kredytu obejmuje kilka etapów:
 − złożenie wniosku o kredyt i rozpatrzenie go przez bank; 
 − ocena dokumentów pod względem ich kompletności oraz wiary-

godności;
 − analiza potencjalnego kredytobiorcy;
 − ocena zdolności kredytowej klienta;
 − wydanie decyzji odnośnie do wnioskowanego kredytu;
 − ustalenie warunków podpisania danej umowy oraz jej uruchomie-

nia;
 − podpisanie umowy kredytowej;
 − kontrola płatności kredytobiorcy ze strony banku.

Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym następuje po podpisa-
niu umowy o udzielenie kredytu, ustaleniu odpowiedniego zabezpieczenia 
oraz uiszczeniu prowizji od kredytu. Klient nie musi informować kre-
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dytodawcy o celu wykorzystania kredytu. Wykorzystanie kredytu w ra-
chunku bieżącym realizuje się przez zaliczenie dyspozycji w przypadku 
braku posiadania środków pieniężnych w rachunku bieżącym. Przepły-
wy na rachunku bieżącym są spłatą kredytu lub wykorzystaniem kredy-
tu. Wpływy na rachunek bieżący są zaliczane w pierwszej kolejności na 
spłatę zadłużenia z danego rachunku bankowego. Spłata kredytu w całości 
lub w części powoduje odnowienie kredytu o równą wartość danej spłaty. 
W przypadku gdy wysokość należności jest zaliczana do obszaru kredytów 
zagrożonych, dokonuje się zamiany danego kredytu na kredyt obrotowy 
w rachunku kredytowym (zob. www.bsmyszkow.pl). 

2.3. Charakterystyka badań

Badania opierają się na faktycznych danych z okresu I kwartału 2017 roku 
i na ich podstawie stworzono następujące założenia:

Spółka „A” dnia 27 października 2016 roku podpisała ze spółką „M” 
umowę o świadczenie usługi faktoringu pełnego, uzyskując limit 1.000.000 
zł. Dnia 3 lutego 2017 roku do listy odbiorców została dołączona spółka 

„K”, której przyznano limit 600.000 zł. Faktury przekazane w I kwartale 
2017 roku przez spółkę „A” do firmy faktoringowej spółki „M” przedsta-
wione są w tabeli 1.

Tabela 1. Wykaz przeniesionych wierzytelności spółki „A” na spółkę „M”  
w ramach umowy o świadczenie usług faktoringu pełnego.

Faktura Wartość brutto 
(PLN) Data wystawienia Data wymagalności Ilość dni  

finansowania

1 47.203,46 2017-02-10 2017-03-10 14

2 47.331,33 2017-03-15 2017-04-14 24

3 47.634,01 2017-03-17 2017-04-16 26

4 47.331,33 2017-03-22 2017-04-21 25

5 47.974,53 2017-03-24 2017-04-24 28

6 47.973,94 2017-03-29 2017-04-28 24

7 47.375,66 2017-03-31 2017-04-30 19
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Tabela 2. Zestawienie kosztów potrącanych przy finansowaniu  
wierzytelności spółki „A”.

Nr 
FV

Prowizja operacyjna brutto Kaucja Potrącenia 
(PLN)

Kwota do 
wypłaty 

(PLN)(PLN) (%) (PLN) (%)

1 47.203,46 1 4.720,35 10 0 41.902,51

2 47.331,33 1 4.733,13 10 0 41.433,85

3 47.634,01 2 4.763,4 10 0 41.698,81

4 47.331,33 2 4.733,13 10 40 41.393,85

5 47.974,53 2 4.797,45 10 0 41.996,91

6 47.973,94 2 4.797,39 10 40 41.956,39

7 47.375,66 1,5 4.737,57 10 0 41.764,02

W wyniku podpisania umowy o świadczenie usługi faktoringu pełnego 
spółka „A” przeniosła swoje wierzytelności na rzecz spółki „M”. W ramach 
finansowania wierzytelności przez spółkę „M”, spółka „A” musiała ponieść 
koszty określone w finansowych warunkach współpracy, które stanowią 
załącznik do umowy o świadczenie usługi faktoringu pełnego.

W I kwartale 2017 roku wartość przeniesionych wierzytelności wynio-
sła 332.824,20 zł. Do kosztów faktoringowych (brutto) zaliczane są:

 − prowizja przygotowawcza – liczona od wysokości przyznanego limitu. 
Limit przyznany dla spółki „A” wyniósł 1.000.000 zł. Wysokość pro-
wizji to 1%. Opłata za prowizję przygotowawczą wyniosła 12.300 zł;

 − stempel faktoringowy – narzędzie wykorzystywane do monitorin-
gu należności. Umieszczany jest na dokumentach rozliczeniowych. 
Koszt takiego stempla wyniósł 86,10 zł;

 − prowizja za przygotowanie dokumentacji – 123 zł;
 − opłata za weryfikację odbiorcy – po złożeniu wniosku o nadanie 

limitu dla odbiorcy, faktorant musi wnieść opłatę 246 zł, aby można 
było rozpocząć analizę odbiorcy;

 − koszty prowizji operacyjnej – połączenie prowizji za finansowanie, 
ubezpieczenia oraz prowizji za zwolnienie z regresu. Wysokość pro-
wizji jest zależna od ilości dni cyklu rozliczeniowego. Koszty prowi-
zji operacyjnej w badanym okresie wyniosły 7.315,51 zł;

 − dodatkowe opłaty związane z formą przelewu – faktorant ma moż-
liwość wyboru szybkiego przelewu, tzw. SORBNETU, który gwa-
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rantuje przelew środków w tym samym dniu na konto faktoranta. 
Koszt takiego przelewu wynosi 40 zł. Spółka „A” skorzystała z tej 
możliwości dwa razy, a więc od kwoty finansowanej zostało potrą-
cone 80 zł.

Podsumowując: spółka „A” przeniosła wierzytelności na spółkę „M” 
w wysokości 332.824,20 zł. Wartość finansowana, po odjęciu kosztów fi-
nansowych w wysokości 20.150,61 zł, wyniosła 312.673,59 zł.

Opis badania I 
Spółka „A” w dniu 2 stycznia 2016 roku podpisała ze spółką „M” umowę 
o świadczenie usługi faktoringu pełnego, uzyskując limit 1.000.000 zł. Pro-
wizja przygotowawcza to 1% od kwoty przyznanego limitu. Wliczone są 
także koszty stempla faktoringowego w wysokości 70 zł netto, prowizja za 
przygotowanie dokumentacji w wysokości 100 zł netto, opłata za weryfika-
cję odbiorcy, gdzie opłata wynosi 200 zł netto. Powyższe koszty naliczane 
są jednorazowo. Ponadto faktorant ponosi koszt prowizji operacyjnej wy-
nikającej z finansowych warunków współpracy. 

Na podstawie zestawienia kosztów za I kwartał 2017 roku, wyliczone 
zostało zestawienie kosztów, które poniosłaby spółka „A”, gdyby skorzy-
stała z usługi faktoringu pełnego w roku 2016.

Koszty obejmujące: prowizję przygotowawczą, opłatę za stempel fakto-
ringowy, prowizję za przygotowanie dokumentacji, opłatę za weryfikację 
odbiorcy są takie same jak przy podpisaniu umowy o świadczenie fakto-
ringu pełnego.

Koszty prowizji operacyjnej – koszty prowizji operacyjnej w I kwar-
tale 2017 roku wyniosły 7.315,51 zł. Rocznie koszty prowizji operacyjnej 
wyniosłyby 29.262,04 zł. Dodatkowe opłaty związane z formą przelewu – 
bazując na kosztach poniesionych w I kwartale, firma musiałaby zapłacić 
320 zł rocznie.

Podsumowując, spółka „A” przeniosła wierzytelności na spółkę „M” 
w wysokości 332.824,20 zł. Rocznie wyniosłoby to 1.331.296,80 zł. W związ-
ku z tym wartość finansowana, po odjęciu kosztów finansowych w wyso-
kości 42.452,14 zł, wyniosłaby 1.288.844,86 zł.

Opis badania II
Spółka „A” w dniu 2 stycznia 2016 roku zawarła ze spółką „P” umowę o kre-
dyt w rachunku bieżącym na kwotę 1.000.000 zł. Prowizja za rozpatrzenie 
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wniosku jest jednorazowa i wynosi 0,5% od kwoty kredytu. Dodatkowo 
jest wliczona jednorazowa prowizja od udzielenia kredytu w wysokości 
1%. Odsetki są pobierane w każdym miesiącu od kwoty wykorzystanego 
limitu w wysokości 5,16% rocznie. Prowizja za brak wykorzystania limitu 
to 1,5% rocznie.

Oferta przedstawiona spółce „M” wyglądałyby następująco:
 − prowizja za rozpatrzenie wniosku – opłata jednorazowa, liczona 

od wysokości przyznanego limitu. Wysokość limitu wyniosłaby 
1.000.000 zł. Proponowana wielkość prowizji to 0,5%. Koszt wy-
niósłby 5.000 zł;

 − prowizja od udzielonego kredytu – opłata jednorazowa, także li-
czona od wysokości przyznanego limitu. Proponowana wielkość 
prowizji to 1%. Koszt w tym przypadku wyniósłby 10.000 zł;

 − prowizja od wykorzystanego limitu – liczona od wysokości wy-
korzystanego limitu w rachunku bieżącym. Wysokość prowizji to 
5,16% w skali roku, liczona miesięcznie;

 − prowizja od niewykorzystanego limitu – występuje w sytuacji bra-
ku całkowitego zaangażowania limitu. Jest to różnica między przy-
znanym limitem a kwotą wykorzystanego limitu. Wysokość takiej 
prowizji to 1,5% w skali roku, liczona miesięcznie.

Zestawienie kosztów związane z udzieleniem kredytu w rachunku bie-
żącym przez spółkę „B”, bazując na wyliczeniach kwartalnych badania I, 
wyglądałoby następująco:

W I kwartale 2016 roku spółka „A” nie wykorzystałaby limitu w stycz-
niu z powodu braku posiadanych na ten okres faktur, w wyniku czego 
musiałaby ponieść koszt 1.232,87 zł. Równanie przedstawia się następująco: 
[(1.000.000 × 1,5%) / 365] × 30 dni. 

W lutym zaangażowanie limitu wyniosło 47.203,48 zł. Prowizja za wy-
korzystanie to 5,16%, więc koszt wyniósłby 200,19 zł. Sposób obliczenia 
kosztów prowizji jest analogiczny do poprzedniego. 

W  marcu spółka „A” wypłaciła środki pieniężne w  wysokości 
285.620,67 zł. Wysokość prowizji to 5,16%. Koszty poniesione przez spółkę 

„A” wyniosłyby 1.211,34 zł.
Po kwartale wykorzystanie limitu się zeruje, gdyż spółka „A” regular-

nie dokonywałaby spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytowej. 
Koszty roczne w tym przypadku to 25.577,60 zł, w tym koszty jednorazowe 
w wysokości 15.000 zł oraz koszty za prowizję wynoszące 10.577,60 zł.
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Podsumowując, spółka „A” wykorzystałaby zaangażowanie przyznane-
go kredytu w wysokości 332.824,20 zł. W związku z tym wartość finanso-
wana przez bank, po odjęciu kosztów finansowych w wysokości 25.577,60 
zł, wyniosłaby 1.305.719,4 zł.

Tabela 3. Porównanie badań pod względem warunków uzyskania  
danej formy finansowania.

Wyszczególnienie Faktoring bez regresu Kredyt w rachunku bieżącym

Przyznany limit 1.000.000,00 zł 1.000.000,00 zł

Prowizja przygotowawcza/
za udzieleniu kredytu

1% – 10.000,00 zł + VAT = 12.300 zł 1% – 10.000,00 zł 

Dodatkowe opłaty

– opłata za stempel;
– opłata za weryfikację odbiorcy;
–  prowizja za przygotowanie dokumen-

tacji – kwota: 455,1 zł;
–  opłata za dodatkowy przelew – 

kwota: 320 zł

opłata za rozpatrzenie wniosku – 
0,50% od kwoty kredytu – kwota: 
5.000 zł

Sposób naliczania prowizji
w zależności od cyklu rozliczeniowego 

– kwota: 29.377,04 zł
w zależności od wykorzystania limitu 
kredytowego – kwota: 10.577,60 zł

Suma 42.452,14 zł 25.577,60 zł

Kredyt w rachunku bieżącym jest korzystniejszy dla firmy niż faktoring 
pełny bez regresu pod kątem kosztów, które musiałby ponieść klient. Spo-
sób naliczania prowizji od transakcji także bardziej opłacalny jest w kredy-
cie. Ponadto w faktoringu naliczana jest większa ilość innych kosztów. Jest 
to związane z dodatkowymi usługami świadczonymi przez firmę fakto-
ringową, w przypadku kredytu bank jedynie udostępnia środki finansowe. 

2.4. Wykorzystane wskaźniki finansowe w analizie finansowej

Zarządzanie przedsiębiorstwem w tak dynamicznym otoczeniu sprawia, 
że podejmowanie decyzji staje się ryzykowne. Aby ograniczyć ryzyko, po-
trzebne jest szybkie pozyskanie dokładnych informacji na temat w danej 
dziedzinie. Ułatwieniem w tym przypadku jest analiza finansowa, która 
pozwala na badanie oraz ocenę działalności przedsiębiorstwa pod kątem 
tak efektywności, jak i sytuacji finansowo-majątkowej. Analiza finanso-
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wa zawiera się w analizie ekonomicznej, której zadaniem jest mierzenie 
zależności występujących między zjawiskami gospodarczymi w przedsię-
biorstwie oraz ich oceną i kształtowaniem się. 

Przedmiotem analizy finansowej są przede wszystkim: płynność i ren-
towność przedsiębiorstwa, efektywność gospodarowania i działalności 
oraz koszty i przychody wraz z wynikiem finansowym. Ważne jest także 
odniesienie przedmiotu analizy do zakresu czasowego. Przedsiębiorstwo 
badane jest w czasie przeszłym, co pozwala na określenie wyników, po-
zycji na rynku oraz możliwości rozwoju w przyszłości. Ważnym elemen-
tem jest również analiza otoczenia – ocena tak przeszłości, jak i bieżącej 
działalności przedsiębiorstwa pozwala na określenie wpływu otoczenia 
na przedsiębiorstwo, ma to bowiem znaczenie dla wyników finansowych 
oraz umożliwia określenie jego pozycji na rynku. Analiza finansowa jest 
wykorzystywana w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa, jak też 
samodzielnych przedsiębiorstw lub grup kapitałowych.

Analiza wskaźnikowa pozwala na uzyskanie informacji na temat sytu-
acji finansowej przedsiębiorstwa za pomocą zbioru odpowiednich wskaź-
ników. Wskaźniki te umożliwiają stawianie wniosków odnoszących się do 
przyszłości danego przedsiębiorstwa.

W analizie finansowej wykorzystywane są takie materiały źródłowe, któ-
re są kompletne, wiarygodne i poprawnie zweryfikowane. Do analizy można 
wykorzystać materiały wewnętrzne, pochodzące z samego przedsiębiorstwa, 
np. zestawienia obrotów i sald, wyniki poprzednich analiz, plany finansowe 
itp. Natomiast materiały zewnętrzne, określające przedsiębiorstwo na tle 
danego rynku, mogą się dzielić np. na rozwiązania prawne bądź podat-
kowe, lecz podstawowym źródłem informacji są sprawozdania finansowe, 
składające się na bilans, rachunek zysków i strat. Większe przedsiębiorstwa 
dodatkowo sporządzają rachunek przepływów pieniężnych. Sprawozdania 
finansowe pozwalają na zobrazowanie sytuacji finansowej oraz majątko-
wej przedsiębiorstwa wraz z wynikami finansowymi w określonym czasie.

W przedstawionej analizie przedsiębiorstwa badania opierają się na 
metodzie porównań w czasie. Metoda pozwala na porównanie wskaźników 
z badanego okresu w odniesieniu do okresów poprzednich i wykazanie ich 
zmian w przedziale danego okresu, tzn. dzięki niej możemy dowiedzieć 
się, czy dane wskaźniki wykazały tendencję spadkową, wzrostową bądź nie 
uległy znacznej zmianie. Pozwala to na sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo 
się rozwija lub czy nastąpiła poprawa w obszarze kosztów lub przychodów.
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Tabela 4. Wykaz wybranych wskaźników finansowych wykorzystanych  
w badaniu empirycznym.

Wskaźniki rentowności

wsk. rentowności kapitału własnego (ROE)
zysk netto x 100 
kapitał własny 

wsk. rentowności aktywów (ROA)
zysk netto x 100
majątek ogółem

wsk. rentowności sprzedaży netto
zysk ze sprzedaży netto x 100

przychody ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów

wsk. rentowności aktywów obrotowych
zysk netto x 100

majątek obrotowy

Wskaźniki płynności

wsk. płynności bieżącej

aktywa bieżące
pasywa bieżące

zapasy+należności+środki pieniężne+inne aktywa bieżące
zobowiązania bieżące

wsk. szybki
aktywa bieżące-zapasy-międzyokresowe rozliczenia czynne

pasywa bieżące

wsk. natychmiastowej wymagalności
środki pieniężne

zobowiązania bieżące

Wskaźniki obrotowości

wsk. rotacji należności
przychody ze sprzedaży brutto

przeciętny stan należności

wsk. rotacji należności w dniach
przeciętny stan należności x 365

przychody ze sprzedaży

wsk. rotacji aktywów obrotowych
przychody ogółem

należności i środki pieniężne

wsk. udziału należności w aktywach
należności

aktywa ogółem

Wskaźniki zadłużenia

wsk. poziomu zad. aktywów 
zobowiązania ogółem

aktywa ogółem

 wsk. zad. kapitału własnego 
zobowiązania ogółem

kapitały własne

wsk. zad. długoterminowego 
zobowiązania długoterminowe

kapitał własny
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Analiza spółki „A”

Tabela 5. Rachunek zysków i strat – analiza spółki „A”.

Wyszczególnienie
Rok

2014 2015 2016

A. Przychody netto ze sprzedaży produk-
tów, towarów i materiałów, w tym:

35.269.260,6 32.599.832,4 39.852.838,9 

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów

12.797.645,99 12.875.630,2 24.773.353,9 

II. Zmiana stanu produktów (zwięk-
szenie wartość dodatnia, zmniejszenie 
wartość ujemna)

0,00 0,0  

III. Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki

0,00 0,0  

IV. Przychody netto ze sprzedaży towa-
rów i materiałów

22.471.614,57 19.724.202,2 15.079.484,9 

B. Koszty działalności operacyjnej 33.807.474,8 31.075.559,2 36.851.697,9 

I. Amortyzacja 34.289,1 634.180,1 837.090,8 

II. Zużycie materiałów i energii 72.665,7 138.655,2 80.000,0 

III. Usługi obce 329.063,6 513.576,0 800.990,8 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 3.536,2 31.315,4 24.283,6 

- podatek akcyzowy     0,0 

V. Wynagrodzenia 114.662,5 99.780,6 91.118,7 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia

23.158,7 20.591,8 18.214,0 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2.373,5 0,0 0,0 

VIII. Wartość sprzedanych towarów 
i materiałów

33.227.725,4 29.637.460,2 35.000.000,0 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 1.461.785,8 1.524.273,2 3.001.141,0 

D. Pozostałe przychody operacyjne 2,4 167.268,9 323.321,1 

E. Pozostałe koszty operacyjne 22.474,0 27.665,0 30.000,0 

F. Zysk (strata) z działalności  
operacyjnej (C+D-E)

1.439.314,2 1.663.877,1 3.294.462,1 

G. Przychody finansowe 1,8 5.239,6 21.651,7 

H. Koszty finansowe 266.717,1 453.069,7 1.734.957,2 
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Wyszczególnienie
Rok

2014 2015 2016

I. Zysk (strata) z działalności gospodar-
czej (F+G-H)

1.172.598,9 1.216.047,1 1.581.156,6 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.
II.)

0,0 0,0 0,0 

I. Zyski nadzwyczajne 0,0 0,0 0,0 

II. Straty nadzwyczajne 0,0 0,0 0,0 

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) 1.172.598,9 1.216.047,1 1.581.156,6 

L. Podatek dochodowy 93.807,9 109.444,2 300.419,8 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku (zwiększenia straty)

0,0 0,0 0,0 

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 1.078.791,0 1.106.602,9 1.280.736,9 

Tabela 6. Bilans – analiza spółki „A”. 

Aktywa
Rok

2014 2015 2016

A. Aktywa trwałe 9.317.445,5 15.500.057,6 14.007.994,0 

I. Wartości niematerialne i prawne 180,2 180,6 0,0 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 9.317.265,3 9.144.031,8 8.667.994,0 

III. Należności długoterminowe 0,0 0,0 0,0 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,0 6.355.845,2 5.340.000,0 

1. Nieruchomości      

2. Wartości niematerialne i prawne      

3. Długoterminowe aktywa finansowe   6.355.845,2 5.340.000,0 

4. Inne inwestycje długoterminowe      

V. Długoterminowe rozliczenia między-
okresowe

0,0 0,0 0,0 

B. Aktywa obrotowe 7.074.413,2 9.801.588,0 12.661.987,3 

I. Zapasy 1.793.653,5 5.306.693,7 5.735.048,1 

1. Materiały 1.793.653,5 5.306.693,7 5.735.048,1 

2. Półprodukty i produkty w toku      

3. Produkty gotowe      



Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów • 8 (2018)

FAKTORING A KREDYT – ALTERNATYWY... | 217

Aktywa
Rok

2014 2015 2016

4. Towary      

5. Zaliczki na poczet dostaw      

II. Należności krótkoterminowe 5.122.516,1 4.252.611,9 6.724.025,5 

III. Inwestycje krótkoterminowe 144.304,8 164.844,8 190.536,9 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 144.304,8 164.844,8 190.536,9 

a) w jednostkach powiązanych      

b) w pozostałych jednostkach      

c) środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne

144.304,8 164.844,8 190.536,9 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe      

IV. Krótkoterminowe rozliczenia między-
okresowe

13.938,9 77.437,7 12.376,8 

Suma aktywów 16.391.858,7 25.301.645,6 26.669.981,3 

Pasywa
Rok

2014 2015 2016

A. Kapitał (fundusz) własny 5.786.431,5 12.580.153,2 12.863.371,0

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 130.000,0 170.000,0 170.000,0

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 
(wielkość ujemna)

     

III. Udziały (akcje) własne (wielkość 
ujemna)

     

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 5.200,1 5.705.200,7 4.660.354,9

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny      

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe

     

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 4.572.003,5 5.651.231,5 6.752.279,3

VIII. Zysk (strata) netto 1.079.227,9 1.053.721,0 1.280.736,9

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)

     

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowią-
zania

10.605.427,1 12.721.492,6 13.806.610,3

I. Rezerwy na zobowiązania 0,0 0,0  

II. Zobowiązania długoterminowe 5.968.715,0 3.037.873,4 2.799.141,3

1. Wobec jednostek powiązanych 0,0 0,0  
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Pasywa
Rok

2014 2015 2016

2. Wobec pozostałych jednostek 5.968.715,0 3.037.873,4 2.799.141,3

a) kredyty i pożyczki 5.340.169,0 2.438.684,7 2.342.643,2

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

     

c) inne zobowiązania finansowe      

d) inne 628.546,0 599.188,7 456.498,1

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2.844.277,6 6.272.500,6 7.714.314,8

1. Wobec jednostek powiązanych   0,0 0,0

2. Wobec pozostałych jednostek 2.844.277,6 6.272.500,6 7.714.314,8

a) kredyty i pożyczki 1.100.000,0 5.098.219,7 6.808.347,1

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

     

c) inne zobowiązania finansowe      

d) z tytułu dostaw i usług (krótkotermi-
nowe)

1.702.283,9 1.056.935,3 862.470,2

e) zaliczki otrzymane na dostawy      

f ) zobowiązania wekslowe      

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
i innych świadczeń

41.993,7 117.345,6 43.497,6

h) z tytułu wynagrodzeń      

i) inne      

j) fundusze specjalne      

IV. Rozliczenia międzyokresowe 1.792.434,5 3.411.118,6 3.293.154,2

 w tym dtrm 1.792.434,5 3.411.118,6 3.293.154,2

 w tym ktrm 0,0 0,0 0,0

Suma pasywów 16.391.858,6 25.301.645,8 26.669.981,3

Wyszczególnienie
Rok

2014 2015 2016

A. Przychody netto ze sprzedaży produk-
tów, towarów i materiałów, w tym:

35.269.260,6 32.599.832,4 39.852.838,9 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12.797.645,99 12.875.630,2 24.773.353,9 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie 
wartość dodatnia, zmniejszenie wartość 
ujemna)

0,00 0,0  
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Wyszczególnienie
Rok

2014 2015 2016

III. Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki

0,00 0,0  

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 
i materiałów

22.471.614,57 19.724.202,2 15.079.484,9 

B. Koszty działalności operacyjnej 33.807.474,8 31.075.559,2 36.851.697,9 

I. Amortyzacja 34.289,1 634.180,1 837.090,8 

II. Zużycie materiałów i energii 72.665,7 138.655,2 80.000,0 

III. Usługi obce 329.063,6 513.576,0 800.990,8 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 3.536,2 31.315,4 24.283,6 

- podatek akcyzowy     0,0 

V. Wynagrodzenia 114.662,5 99.780,6 91.118,7 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia

23.158,7 20.591,8 18.214,0 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2.373,5 0,0 0,0 

VIII. Wartość sprzedanych towarów 
i materiałów

33.227.725,4 29.637.460,2 35.000.000,0 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 1.461.785,8 1.524.273,2 3.001.141,0 

D. Pozostałe przychody operacyjne 2,4 167.268,9 323.321,1 

E. Pozostałe koszty operacyjne 22.474,0 27.665,0 30.000,0 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(C+D-E)

1.439.314,2 1.663.877,1 3.294.462,1 

G. Przychody finansowe 1,8 5.239,6 21.651,7 

H. Koszty finansowe 266.717,1 453.069,7 1.734.957,2 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 
(F+G-H)

1.172.598,9 1.216.047,1 1.581.156,6 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.
-J. II.)

0,0 0,0 0,0 

I. Zyski nadzwyczajne 0,0 0,0 0,0 

II. Straty nadzwyczajne 0,0 0,0 0,0 

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) 1.172.598,9 1.216.047,1 1.581.156,6 

L. Podatek dochodowy 93.807,9 109.444,2 300.419,8 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku (zwiększenia straty)

0,0 0,0 0,0 

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 1.078.791,0 1.106.602,9 1.280.736,9 
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Tabela 7. Wybrane wskaźniki finansowe – analiza spółki „A”.

 Wskaźniki rentowności 2014 2015 2016

wsk. rentowności kapitału własnego (ROE) 18,6 8,8 10,0

wsk. rentowności aktywów (ROA) 6,6 4,4 4,80

wsk. rentowności sprzedaży netto 4,1 4,7 7,53

wsk. rentowności aktywów obrotowych 15,2 11,3 10,11

 Wskaźniki płynności 2014 2015 2016

wsk. płynności bieżącej 2,5 1,6 1,64

wsk. szybki 1,9 0,7 0,90

wsk. natychmiastowej wymagalności 0,1 0,0 0,02

 Wskaźniki obrotowości 2014 2015 2016

wsk. rotacji należności 6,9 7,7 5,93

wsk. rotacji należności w dniach 53,0 47,6 61,58

wsk. rotacji aktywów obrotowych 5,0 3,3 3,15

wsk. udziału należności w aktywach 0,7 0,4 0,53

 Wskaźniki zadłużenia 2014 2015 2016

wsk. poziomu zad. aktywów 0,6 0,5 0,52

wsk. zad. kapitału własnego 1,8 1,0 1,07

wsk. zad. długoterminowego 0,4 0,1 0,10

W latach 2014–2016 wskaźniki finansowe, wartość aktywów oraz kapi-
tał przedsiębiorstwa uległy częściowym odchyleniom. W latach 2014–2015 
suma bilansowa wzrosła średnio o 50%, natomiast w  latach 2015–2016 
wzrost wyniósł zaledwie 10%. Analiza aktywów spółki pozwala zauważyć, 
że aktywa trwałe w latach 2014–2015 charakteryzował wzrost dynamiki 
zmian o ponad 66%, gdzie główną pozycję zmian stanowiły inwestycje 
długoterminowe, natomiast w latach 2015–2016 nastąpił nieznaczny spadek 
o 10%. Aktywa obrotowe w latach 2014–2016 rosły z roku na rok o 30%, 
na co wpływ miały wzrost zapasów na przestrzeni tych lat oraz znaczny 
wzrost należności, wynoszący około 60%. Wstępna analiza źródeł finan-
sowania majątku spółki „A” wskazuje na 100-procentowy wzrost kapitału 
własnego w latach 2014–2015, gdzie znaczny wpływ miały zysk netto z lat 
ubiegłych oraz kapitał zapasowy, na podobnym poziomie utrzymał się 
on również w latach 2015–2016. W latach 2014–2015 w obszarze kapitału 
obcego nastąpiły duże zmiany w odniesieniu do zobowiązań krótkoter-
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minowych, gdzie poziom wzrostu wyniósł aż 120%, nastąpił także wzrost 
rozliczeń długookresowych, prawdopodobnie spowodowany zwiększeniem 
inwestycji długoterminowych. Poza tym doszło do znacznego spadku zo-
bowiązań długoterminowych, bo aż o 50%. Natomiast w latach 2015–2016 
do poziomu 20% doszły zmiany w obszarze zobowiązań krótkotermino-
wych oraz do około 10% w obszarze zobowiązań długoterminowych. Tak 
duża zmiana w okresie 2 lat mogła być skutkiem problemów ze sprzedażą 
towarów.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE w badanych okresach 
zmieniał się dość znacząco. W 2014 roku wskaźnik wyniósł 18,6, w latach 
2015–2016 obniżył się dwukrotnie. Wahania w tym zakresie mogły wynikać 
ze zmiany wysokości zysku netto, na którą wpłynął zbyt szybki wzrost 
kapitału własnego (117%) w stosunku do wzrostu zysku netto (2,58%).

Wskaźnik rentowności aktywów ROA wykazuje podobne zmiany jak 
w przypadku wskaźnika ROE. W latach 2015–2016 wskaźnik ten spadł 
o 30%, co oznacza, że firma miała problem z efektywnym zarządzaniem 
aktywami. W kolejnym roku wartość nie zmieniła się znacząco.

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto wskazuje na to, że w 2014 roku 
każda złotówka z przychodów ze sprzedaży wytwarzała 4,10 gr zysku i na 
podobnym poziomie utrzymała się aż do 2015 roku. Natomiast w 2016 
roku zysk wyniósł 7,53 gr, tak więc zmiana tego wskaźnika jest pozytywna. 
Wzrost wskaźnika mógł być wynikiem wzrostu przychodów ze sprzedaży 
oraz spadku kosztów działalności operacyjnej, w szczególności kosztów 
zużycia materiałów i energii.

Wskaźnik rentowności aktywów obrotowych także uległ zmianie w la-
tach 2014–2015. Znaczny spadek tego wskaźnika oraz dalszy spadek w kolej-
nym roku informują o bardzo niskim poziomie efektywnego wykorzysta-
nia aktywów obrotowych i wskazują na problem w zarządzaniu zapasami.

Wskaźnik płynności bieżącej dla spółki „A” w roku 2014 wyniósł 2,5, 
w roku 2015 spadł do 1,6 i do 2016 roku wzrósł o 10% . Optymalny poziom 
wskaźnika wynosi 1,5–2, co oznacza, że przedsiębiorstwo nie ma kłopotów 
z terminową obsługą danych zobowiązań bieżących.

Wskaźnik szybkiej płynności w badanych okresach mieści się w prze-
dziale 0,7–1,9, co wskazuje na odchylenia odnoszące się do optymalnego 
poziomu, który wynosi 1–1,2. Niska wartość tego wskaźnika może być wy-
nikiem tego, że w latach 2015–2016 spółka „A” nie posiadała zdolności do 
regulowania wszystkich zobowiązań bieżących, natomiast w 2014 roku 
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wyższa wartość tego wskaźnika mogła sugerować problem z posiadaniem 
nadmiernych zapasów materiałów. Duże odchylenie wskaźnika w czasie 
sugeruje, że przedsiębiorstwo utrzymuje wysoki stan zapasów.

Wskaźnik natychmiastowej wymagalności mieści się we wzorcowym 
przedziale 0,1–0,2, co oznacza, że firma ma zdolność do natychmiastowego 
regulowania części swoich zobowiązań.

Wskaźnik rotacji należności w badanych latach mieści się w optymal-
nych granicach, czyli 7–17 razy, jednakże wykazuje on tendencję spadkową. 
Porównując go do wskaźnika rotacji należności w dniach, wskaźnik ten po-
winien wykazywać 21–52 dni. W pierwszych 2 latach ten stosunek zachodzi 
poprawnie, jednakże spadek wskaźnika rotacji należności do poziomu 5,93 
w ostatnim roku wskazuje na wzrost inkasa należności do 61 dni. Firma 
może posiadać w tym przypadku trudności finansowe.

Wskaźnik rotacji aktywów obrotowych wykazuje tendencję spadkową 
z poziomu 5 do poziomu 3,15. Różnica jest dość znaczna i skupia się na 
obszarze zapasów i należności, które w danym okresie posiadały zróżni-
cowaną dynamikę zmian. 

Wskaźnik udziału należności w aktywach obrotowych na początku 
był dość wysoki i wynosił 70% udziału. Jednakże z roku na rok udział 
należności w aktywach spadał aż do 53%. Mimo tego wpływ należności 
na aktywa obrotowe jest znaczny.

Wskaźnik poziomu zadłużenia aktywów w badanych okresach spadł 
o 20% i wynosi 0,52, co oznacza, że jest to wysoki poziom zadłużenia, 
który został wywołany znacznym wzrostem zadłużeń krótkoterminowych 
w 2015 roku.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego w 2014 roku wyniósł 1,8, co 
oznacza, że firma posiadała zbyt duże zaangażowanie obcych źródeł finan-
sowania odnośnie do posiadanych źródeł własnych. Jednakże wskaźnik 
uległ znacznemu spadkowi i ostatecznie wyniósł 1. Firma powinna skupić 
się na optymalizacji wielkości zobowiązań bieżących, które w stosunku do 
zobowiązań długoterminowych są znacznie wyższe.

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego uzupełnia poprzedni wskaź-
nik, gdyż wyznacza stosunek zobowiązań krótkoterminowych do kapitału 
własnego. Poziom optymalny wynosi 0,5–1, tak więc firma nie ma poważ-
nego zadłużenia.

Analiza spółki „A” – badanie I – spółka „A” decyduje się skorzystać 
z faktoringu pełnego z regresem.
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Tabela 8. Rachunek zysków i strat – analiza spółki „A” w kontekście badania I.

Wyszczególnienie
Rok

2016 Badanie I

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 
w tym:

39.852.838,9 39.852.838,9 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24.773.353,9 24.773.353,9 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniej-
szenie wartość ujemna)

   

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki    

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 15.079.484,9 15.079.484,9 

B. Koszty działalności operacyjnej 36.851.697,9 36.851.697,9 

I. Amortyzacja 837.090,8 837.090,8 

II. Zużycie materiałów i energii 80.000,0 80.000,0 

III. Usługi obce 800.990,8 800.990,8 

IV. Podatki i opłaty, w tym 24.283,6 24.283,6 

- podatek akcyzowy 0,0 0,0 

V. Wynagrodzenia 91.118,7 91.118,7 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 18.214,0 18.214,0 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,0 0,0 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 35.000.000,0 35.000.000,0 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 3.001.141,0 3.001.141,0 

D. Pozostałe przychody operacyjne 323.321,1 323.321,1 

E. Pozostałe koszty operacyjne 30.000,0 30.000,0 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 3.294.462,1 3.294.462,1 

G. Przychody finansowe 21.651,7 21.651,7 

H. Koszty finansowe 1.734.957,2 1.777.409,4 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 1.581.156,6 1.538.704,5 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,0 0,0 

I. Zyski nadzwyczajne 0,0 0,0 

II. Straty nadzwyczajne 0,0 0,0 

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) 1.581.156,6 1.538.704,5 

L. Podatek dochodowy 300.419,8 292.353,8 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,0 0,0 

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 1.280.736,9 1.246.350,6 
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Tabela 9. Bilans – analiza spółki „A” w kontekście badania I.

Aktywa
Rok

2016 Badanie I

A. Aktywa trwałe 14.007.994,0 14.007.994,0 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,0 0,0 

II. Rzeczowe aktywa trwale 8.667.994,0 8.667.994,0 

III. Należności długoterminowe 0,0 0,0 

IV. Inwestycje długoterminowe 5.340.000,0 5.340.000,0 

1. Nieruchomości    

2. Wartości niematerialne i prawne    

3. Długoterminowe aktywa finansowe 5.340.000,0 5.340.000,0 

4. Inne inwestycje długoterminowe    

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,0 0,0 

B. Aktywa obrotowe 12.661.987,3 12.619.535,1 

I. Zapasy 5.735.048,1 5.735.048,1 

1. Materiały 5.735.048,1 5.735.048,1 

2. Półprodukty i produkty w toku    

3. Produkty gotowe    

4. Towary    

5. Zaliczki na poczet dostaw    

II. Należności krótkoterminowe 6.724.025,5 5.392.728,5 

III. Inwestycje krótkoterminowe 190.536,9 1.479.381,7 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 190.536,9 1.479.381,7 

a) w jednostkach powiązanych    

b) w pozostałych jednostkach    

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 190.536,9 1.479.381,7 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe    

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12.376,8 12.376,8 

Suma aktywów 26.669.981,3 26.627.529,1 

Pasywa
Rok

2016 Badanie I

A. Kapitał (fundusz) własny 12.863.371,0 12.828.984,8

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 170.000,0 170.000,0

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)    
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III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)    

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 4.660.354,9 4.660.354,9

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny    

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe    

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 6.752.279,3 6.752.279,3

VIII. Zysk (strata) netto 1.280.736,9 1.246.350,6

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)    

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13.806.610,3 13.798.544,4

I. Rezerwy na zobowiązania    

II. Zobowiązania długoterminowe 2.799.141,3 2.799.141,3

1. Wobec jednostek powiązanych    

2. Wobec pozostałych jednostek 2.799.141,3 2.799.141,3

a) kredyty i pożyczki 2.342.643,2 2.342.643,2

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    

c) inne zobowiązania finansowe    

d) inne 456.498,1 456.498,1

III. Zobowiązania krótkoterminowe 7.714.314,8 7.714.314,8

1. Wobec jednostek powiązanych 0,0  

2. Wobec pozostałych jednostek 7.714.314,8 7.714.314,8

a) kredyty i pożyczki 6.808.347,1 6.808.347,1

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    

c) inne zobowiązania finansowe    

d) z tytułu dostaw i usług (krótkoterminowe) 862.470,2 862.470,2

e) zaliczki otrzymane na dostawy    

f) zobowiązania wekslowe    

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 43.497,6 43.497,6

h) z tytułu wynagrodzeń    

i) inne    

j) fundusze specjalne    

IV. Rozliczenia międzyokresowe 3.293.154,2 3.285.088,3

w tym dtrm 3.293.154,2 3.285.088,3

w tym ktrm 0,0  

Suma pasywów 26.669.981,3 26.627.529,1
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Tabela 10. Wybrane wskaźniki finansowe – analiza spółki „A” w kontekście badania I.

Wskaźniki rentowności 2016 Badanie I

wsk. rentowności kapitału własnego (ROE) 10,0 9,72

wsk. rentowności aktywów (ROA) 4,80 4,68

wsk. rentowności sprzedaży netto 7,53 7,53

wsk. rentowności aktywów obrotowych 10,11 9,88

Wskaźniki płynności 2016 Badanie I

wsk. płynności bieżącej 1,64 1,64

wsk. szybki 0,90 0,89

wsk. natychmiastowej wymagalności 0,02 0,19

Wskaźniki obrotowości 2016 Badanie I

wsk. rotacji należności 5,93 7,39

wsk. rotacji należności w dniach 61,58 49,39

wsk. rotacji aktywów obrotowych 3,15 3,16

wsk. udziału należności w aktywach 0,53 0,43

Wskaźniki zadłużenia 2016 Badanie I

wsk. poziomu zad. aktywów 0,52 0,52

wsk. zad. kapitału własnego 1,07 1,08

wsk. zad. długoterminowego 0,10 0,11

Wskaźniki rentowności nie zmieniły się znacząco, spadek wartości wy-
niósł zaledwie 2%, co oznacza, że skorzystanie z faktoringu nie wpłynęło 
na poprawę rentowności tego przedsiębiorstwa.

Wskaźniki płynności także nie uległy znaczącej zmianie, poza wskaź-
nikiem natychmiastowej wymagalności, który wzrósł o 0,17, co może ozna-
czać, że spółka może mieć kłopoty z natychmiastowym regulowaniem 
swoich zobowiązań. Wynika to z tego, że wielkość środków pieniężnych 
wzrosła, ale poziom zobowiązań krótkoterminowych się nie zmienił.

Wskaźniki obrotowości wskazują na wzrost rotacji należności, który 
powoduje wzrost sprzedaży, zarazem nastąpił jednak spadek rotacji należ-
ności w dniach, co jest związane z szybszym dopływem gotówki do firmy. 
Pomimo tego wskaźnik udziału należności w aktywach obrotowych spadł, 
co może być wynikiem polityki cenowej sprzedaży w przedsiębiorstwie.

Wskaźniki zadłużenia nie zmieniły się, co oznacza, że przedsiębiorstwo, 
korzystając z faktoringu, nie ogranicza spółki „A” w zakresie korzysta-
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nia z innych zewnętrznych źródeł finansowania, które mogą pozytywnie 
wpłynąć na działanie firmy.

Analiza spółki „A” – badanie II – spółka „A” decyduje się uzyskać 
kredyt w rachunku bieżącym.

Tabela 11. Rachunek zysków i strat – analiza spółki „A” w kontekście badania II.

Wyszczególnienie
Rok

2016 Badanie II

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 39.852.838,9 39.852.838,9 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24.773.353,9 24.773.353,9 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie 
wartość ujemna)

   

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki    

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 15.079.484,9 15.079.484,9 

B. Koszty działalności operacyjnej 36.851.697,9 36.851.697,9 

I. Amortyzacja 837.090,8 837.090,8 

II. Zużycie materiałów i energii 80.000,0 80.000,0 

III. Usługi obce 800.990,8 800.990,8 

IV. Podatki i opłaty, w tym 24.283,6 24.283,6 

- podatek akcyzowy 0,0 0,0 

V. Wynagrodzenia 91.118,7 91.118,7 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 18.214,0 18.214,0 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,0 0,0 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 35.000.000,0 35.000.000,0 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 3.001.141,0 3.001.141,0 

D. Pozostałe przychody operacyjne 323.321,1 323.321,1 

E. Pozostałe koszty operacyjne 30.000,0 30.000,0 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 3.294.462,1 3.294.462,1 

G. Przychody finansowe 21.651,7 21.651,7 

H. Koszty finansowe 1.734.957,2 1.760.534,8 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 1.581.156,6 1.555.579,0 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,0 0,0 

I. Zyski nadzwyczajne 0,0 0,0 

II. Straty nadzwyczajne 0,0 0,0 

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) 1.581.156,6 1.555.579,0 
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Wyszczególnienie
Rok

2016 Badanie II

L. Podatek dochodowy 300.419,8 295.560,0 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,0 0,0 

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 1.280.736,9 1.260.019,0 

Tabela 12. Bilans – analiza spółki „A” w kontekście badania II.

Aktywa
Rok

2016 Badanie II

A. Aktywa trwałe 14.007.994,0 14.007.994,0 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,0 0,0 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 8.667.994,0 8.667.994,0 

III. Należności długoterminowe 0,0 0,0 

IV. Inwestycje długoterminowe 5.340.000,0 5.340.000,0 

1. Nieruchomości    

2. Wartości niematerialne i prawne    

3. Długoterminowe aktywa finansowe 5.340.000,0 5.340.000,0 

4. Inne inwestycje długoterminowe    

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,0 0,0 

B. Aktywa obrotowe 12.661.987,3 12.969.233,8 

I. Zapasy 5.735.048,1 5.735.048,1 

1. Materiały 5.735.048,1 5.735.048,1 

2. Półprodukty i produkty w toku    

3. Produkty gotowe    

4. Towary    

5. Zaliczki na poczet dostaw    

II. Należności krótkoterminowe 6.724.025,5 5.392.728,5 

III. Inwestycje krótkoterminowe 190.536,9 1.829.080,4 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 190.536,9 1.496.256,3 

a) w jednostkach powiązanych    

b) w pozostałych jednostkach    

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 190.536,9 1.496.256,3 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe   332.824,2 
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IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12.376,8 12.376,8 

Suma aktywów 26.669.981,3 26.977.227,8 

Pasywa
Rok

2016 Badanie II

A. Kapitał (fundusz) własny 12.863.371,0 12.842.653,1

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 170.000,0 170.000,0

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)    

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)    

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 4.660.354,9 4.660.354,9

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny    

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe    

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 6.752.279,3 6.752.279,3

VIII. Zysk (strata) netto 1.280.736,9 1.260.019,0

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)

   

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13.806.610,3 14.134.574,7

I. Rezerwy na zobowiązania   0,0

II. Zobowiązania długoterminowe 2.799.141,3 2.799.141,3

1. Wobec jednostek powiązanych    

2. Wobec pozostałych jednostek 2.799.141,3 2.799.141,3

a) kredyty i pożyczki 2.342.643,2 2.342.643,2

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    

c) inne zobowiązania finansowe    

d) inne 456.498,1 456.498,1

III. Zobowiązania krótkoterminowe 7.714.314,8 8.047.139,0

1. Wobec jednostek powiązanych 0,0  

2. Wobec pozostałych jednostek 7.714.314,8 8.047.139,0

a) kredyty i pożyczki 6.808.347,1 7.141.171,2

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    

c) inne zobowiązania finansowe    

d) z tytułu dostaw i usług (krótkoterminowe) 862.470,2 862.470,2

e) zaliczki otrzymane na dostawy    

f) zobowiązania wekslowe    

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 43.497,6 43.497,6

h) z tytułu wynagrodzeń    
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Pasywa
Rok

2016 Badanie II

i) inne    

j) fundusze specjalne    

IV. Rozliczenia międzyokresowe 3.293.154,2 3.288.294,5

 w tym dtrm 3.293.154,2 3.288.294,5

 w tym ktrm 0,0  

Suma pasywów 26.669.981,3 26.977.227,8

Tabela 13. Wybrane wskaźniki finansowe w kontekście badania II. 

Wskaźniki rentowności 2016 Badanie II

wsk. rentowności kapitału własnego (ROE) 10,0 9,81

wsk. rentowności aktywów (ROA) 4,80 4,67

wsk. rentowności sprzedaży netto 7,53 7,53

wsk. rentowności aktywów obrotowych 10,11 9,72

 Wskaźniki płynności 2016 Badanie II

wsk. płynności bieżącej 1,64 1,61

wsk. szybki 0,90 0,90

wsk. natychmiastowej wymagalności 0,02 0,19

Wskaźniki obrotowości 2016 Badanie II

wsk. rotacji należności 5,93 7,39

wsk. rotacji należności w dniach 61,58 49,39

wsk. rotacji aktywów obrotowych 3,15 3,07

wsk. udziału należności w aktywach 0,53 0,42

Wskaźniki zadłużenia 2016 Badanie II

wsk. poziomu zad. aktywów 0,52 0,52

 wsk. zad. kapitału własnego 1,07 1,10

wsk. zad. długoterminowego 0,10 0,10

Wskaźniki rentowności, tak jak w poprzednim badaniu, nie zmieniły 
się znacząco. Różnica we wskaźniku rentowności kapitału własnego oraz 
wskaźniku rentowności aktywów obrotowych prawdopodobnie wynika 
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z innego rozłożenia kosztów, jednakże zmiany są kilkuprocentowe i nie 
mają dużego wpływu na działalność przedsiębiorstwa.

Wskaźniki płynności także nie uległy znaczącej zmianie. Można za-
uważyć, że – w porównaniu z poprzednim badaniem – kredyt w rachunku 
bieżącym nieznacznie pogarsza płynność bieżącą przedsiębiorstwa, jed-
nakże przy takich wielkościach nie ma to większego znaczenia.

Wskaźniki obrotowości, tak jak w poprzednim badaniu, wskazują na 
wzrost rotacji należności oraz spadek rotacji należności w dniach. Ma to 
także nieznaczny wpływ na spadek rotacji aktywów obrotowych oraz 
udziału należności w aktywach obrotowych.

Wskaźniki zadłużenia – w porównaniu z badanym okresem – wykazują 
nieznaczny wpływ danego badania na wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik 
zadłużenia kapitału własnego jest większy niż w porównywalnym okresie 
i badaniu. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że przy większym stopniu 
zadłużenia te wskaźniki mogłyby wykazać zmiany w strukturze zobowią-
zań i ograniczyć tym samym dostęp do dodatkowych źródeł finansowania.

2.5. Wnioski z badań 

Badanie empiryczne polegało na porównaniu dwóch przedmiotów usługi: 
faktoringu pełnego oraz kredytu w rachunku bieżącym, w oparciu o dane 
finansowe wybranej spółki. Porównanie miało na celu wykazać wpływ 
danych przedmiotów na kondycję finansową firmy oraz jej zarządzanie. 
Spoglądając na formalizację obu przypadków, należy stwierdzić, że pro-
cedury są porównywalne. 

Spółka „A”, korzystając z faktoringu pełnego, ma możliwość przenie-
sienia pełnego ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora. Dodatkowo 
faktor świadczy usługi w zakresie administrowania wierzytelnościami 
oraz ewentualnej windykacji i inkasa należności. Faktor w trakcie analizy 
odbiorców pozyskuje informacje na temat wiarygodności odbiorcy, dzię-
ki czemu może poświęcić więcej uwagi bardziej efektywnemu rozwojowi 
działalności operacyjnej. Jedynymi warunkami uzyskania finansowania 
wierzytelności są dobre wyniki finansowe firmy oraz brak innych obcią-
żeń, które zagrażałyby rozwojowi firmy. Jednakże dzięki świadczeniu tych 
usług faktor przenosi koszty ryzyka oraz koszty dodatkowych usług na 
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faktoranta, co wpływa na wzrost kosztów finansowych poniesionych przez 
spółkę.

Spółka może również skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym. Kre-
dyt w rachunku bieżącym jest dobrym rozwiązaniem, gdyż wykorzystanie 
kredytu jest równocześnie wysokością zaciągniętego kredytu. Procedura 
kredytowa jest w każdym z banków przeprowadzana w podobny sposób. 
Istotnym warunkiem przy udzielaniu kredytu jest posiadanie zdolności 
kredytowej. Jest to czynnik, który w wielu przypadkach decyduje o tym, 
czy potencjalny klient będzie miał możliwość skorzystania z kredytu, czy 
też skorzysta z innych form finansowania przedsiębiorstw. Koszty kredytu 
w rachunku bieżącym, jakie ponosi kredytobiorca, są o wiele mniejsze. Jed-
nakże poza przyznaniem środków pieniężnych bank nie świadczy innych 
usług, które mogłyby wspomóc działalność przedsiębiorcy. 

Analiza spółki „A” wykazała, że firma miała dość duży wzrost w 2015 
roku, niestety nie utrzymała tej tendencji w roku następnym. Przyczyn 
można doszukiwać się przede wszystkim w mało efektywnym zarządzaniu 
aktywami, szczególnie obrotowymi. Porównanie badania I oraz badania 
II nie wykazało nadmiernych różnic, jeżeli chodzi o skorzystanie z obu 
źródeł finansowania. Tak więc biorąc pod uwagę wpływ na wizerunek bi-
lansowy, należy stwierdzić, że spółka „A” może skorzystać zarówno z fak-
toringu, jak i z kredytu w rachunku bieżącym. Natomiast przy większym 
zaangażowaniu faktoring miałby korzystniejszy wpływ na polepszenie 
rotacji należności oraz zmniejszenie inkasa należności, zaś skorzystanie 
z kredytu w rachunku bieżącym mogłoby obciążyć zobowiązania.

Podsumowując, obie formy finansowania przedsiębiorstw dają przed-
siębiorcy możliwość uzyskania środków pieniężnych w dość szybkim czasie. 
Różnice między obiema formami finansowania to przede wszystkim koszty, 
jakie musi ponieść potencjalny klient, ogólne warunki dostępności oraz 
możliwość skorzystania z dodatkowych usług. Dla przedsiębiorstwa sko-
rzystanie z obu form finansowania nie wpłynęłoby w znaczący sposób na 
kondycję finansową firmy. Kredyt w rachunku bieżącym nie obciąża w tak 
dużym stopniu przedsiębiorstwa, jak to się dzieje w przypadku faktoringu, 
ale z drugiej strony nie umożliwia ewentualnej windykacji należności oraz 
administrowania wierzytelnościami. Podejście przez przedsiębiorców do 
przedstawionych źródeł finansowania jest indywidualne, uzależnione od 
różnych czynników, tj. standing firmy, zdolność kredytowa przedsiębior-
stwa czy posiadane zabezpieczenia.
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WSTĘP

Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw wspomagają rozwój dzia-
łalności rozwojowej oraz bieżącej. Mając na uwadze różne źródła finan-
sowania zewnętrznego obcego, wymienić można kredyt obrotowy oraz 
faktoring. Obydwa źródła, podobne pod względem ekonomicznym, są 
popularne wśród przedsiębiorców z sektora MSP. Faktoring to nowoczesna 
forma zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw, polegająca na finan-
sowaniu firm na podstawie posiadanych przez nie wierzytelności, które 
muszą być bezsporne i niewymagalne. Ponadto faktoring poza finanso-
waniem oferuje także administrowanie wierzytelnościami oraz zajmuje się 
inkasowaniem i monitoringiem należności. Kierowany jest przede wszyst-
kim do mikroprzedsiębiorców i przedsiębiorców z sektora MSP, którzy 
ze względu m.in. na brak zdolności kredytowej bądź niski standing mają 
ograniczoną dostępność do innych źródeł finansowania zewnętrznego. 
Kredyt obrotowy, a szczególnie kredyt w rachunku bieżącym, jest prze-
znaczony do finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w czasie 
jego chwilowych trudności finansowych. Jednakże podmiot, który zabiega 
o przyznanie limitu na tę linię kredytową, musi posiadać zdolnością kre-
dytową. Tego typu finansowanie może być przeznaczone na dowolny cel, 
a ponadto wykazuje cechy cykliczności i odnawialności.

 Tematem prezentacji jest „Faktoring a kredyt – alternatywy w zewnętrz-
nym finansowaniu przedsiębiorstw”. Część teoretyczna ukazuje szczegóło-
wą postać faktoringu oraz kredytu, ich znaczenie dla przedsiębiorstwa oraz 
rezultaty korzystania z przedstawionych źródeł finansowania. Natomiast 
część empiryczna skupia się na porównaniu obu możliwości finansowania, 
a  opiera się na danych finansowych wybranego przedsiębiorstwa.

Celem pracy jest wykazanie wpływu faktoringu oraz kredytu na 
działalność przedsiębiorstwa. Przede wszystkim ważne jest przedstawie-
nie wpływu faktoringu oraz kredytu na kondycję finansową firmy, m.in. 
odziaływanie na wybrane wskaźniki finansowe. Ponadto zobrazowa-
ne zostały różnice występujące między tymi formami finansowania, tj. 
podejście do klienta, poniesione koszty czy sposób naliczania prowizji. 
Badanym przedsiębiorstwem jest spółka „A”, która skorzystała z usługi 
faktoringowej. Spółka ta jest kilkuletnią firmą, budującą swoją pozycję na 
rynku. Ze względu na konkurencyjność branży oraz mało rozbudowaną 
współpracę firma może mieć problemy ze znalezieniem wiarygodnego kon-
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trahenta. Poziom współpracy wpływa również na osiągane przychody ze 
sprzedaży towarów lub usług, które odgrywają znaczącą rolę, jeżeli chodzi 
o posiadane środki finansowe. Posiadając nieuregulowane należności ze 
strony kontrahentów, przedsiębiorcy mają rosnące zobowiązania, wzrasta 
też zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie.

 Przedstawione cele zostały szerzej zaprezentowane w trzech rozdzia-
łach pracy. W pierwszym rozdziale można znaleźć informacje na temat 
usługi faktoringowej. Szczegółowo opisana została tu istota faktoringu 
oraz jego rodzaje. Dodatkowo przedstawione zostały funkcje oraz for-
my danej usługi finansowej. Ważnym punktem jest określenie podmiotu 
i przedmiotu, które wyodrębnione są w schemacie transakcji faktoringowej. 
Ponadto wskazano na korzyści i wady faktoringu oraz znaczenie tej formy 
finansowania dla przedsiębiorstwa.

Drugi rozdział zawiera informacje na temat rynku kredytowego, sy-
stemu bankowego oraz istoty bankowości. Wymienione kredyty zostały 
sklasyfikowane, wraz z opisem użyteczności. Następnie określony został 
wpływ kredytu na działalność gospodarczą przedsiębiorstw.

W ostatnim rozdziale zestawiono usługę bankową oraz usługę faktorin-
gową w oparciu o dane finansowe wybranego przedsiębiorstwa. Istotnym 
punktem jest tu wykazanie wpływu obu usług na kondycję finansową oraz 
działalność przedsiębiorstwa. W badaniach empirycznych wykorzystano 
wybrane wskaźniki finansowe, potrzebne do analizy sprawozdań finan-
sowych. Osobno zaprezentowano koszty tych usług oraz czynniki, które 
mogłyby mieć znaczny wpływ na wybór przedstawionych usług. Dzięki 
analizie sprawozdań finansowych oraz odpowiednich dokumentów moż-
liwe było przedstawienie porównania badanych usług.
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Faktoring jako źródło finansowania handlu 
zagranicznego

1. Rodzaje faktoringu międzynarodowego

W faktoringu międzynarodowym wyróżniamy: faktoring bezpośredni 
eksportowy i importowy, w systemie dwóch faktorów, w systemie dwóch 
i pół faktora oraz faktoring typu back-to-back [Jonasz, s. 30].

Faktoring bezpośredni eksportowy (direct export factoring) polega na 
przelewie przez faktoranta (eksportera) wierzytelności z tytułu transakcji 
zagranicznej na rzecz instytucji faktoringowej, która ma siedzibę w tym sa-
mym kraju co faktorant. Faktor nieczęsto zgadza się na świadczenie usług 
faktoringu bezpośredniego. Posiadanie bowiem przez faktora i importera 
siedzib w różnych krajach powoduje trudności w dochodzeniu należności 
od dłużnika ze względu na różnice kulturowe, językowe czy legislacyjne 
[Kreczmańska-Gigol, s. 47].

Drugą odmianą faktoringu bezpośredniego jest faktoring importowy 
(direct import factoring). Charakteryzuje się tym, że eksporter przelewa 
swoje wierzytelności pochodzące z obrotu międzynarodowego na insty-
tucję faktoringową mającą siedzibę w kraju importera (dłużnika). Fakto-
ring ten najczęściej wybierany jest przez przedsiębiorców, którzy prowadzą 
liczne interesy z konkretnym krajem. W umowie faktoringu importowego 
faktor rzadko zgadza się pełnić funkcję finansowania. Zazwyczaj świadczy 
on usługi dodatkowe oraz bierze na siebie ryzyko wypłacalności dłużnika. 
Skuteczność instytucji faktoringowej w inkasie należności jest znacznie 
wyższa niż w przypadku faktoringu eksportowego. Wskazuje się, iż jest 

* Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji
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to najrzadziej stosowana forma faktoringu międzynarodowego [Tokarski, 
s. 68–89].

W  transakcjach faktoringu międzynarodowego wyróżniamy rów-
nież system dwóch faktorów (two-factor system). Charakteryzuje się on 
 uczestnictwem dwóch instytucji faktoringowych. Jedna z nich (faktor eks-
portowy) posiada siedzibę w kraju faktoranta (eksportera), natomiast druga 
instytucja (faktor importowy) w kraju dłużnika (importera). W modelu 
tym zawierane są dwie umowy. Pierwszą z nich zawiera faktor ekspor-
towy z faktorantem, kolejną faktor eksportowy z faktorem importowym. 
Faktorant przelewa wierzytelności na faktora eksportowego. Głównym 
zadaniem tego faktora jest finansowanie eksportera. Ponadto zazwyczaj 
zajmuje się on czynnościami takimi jak prowadzenie księgowości oraz 
zarządzanie wierzytelnościami. Natomiast faktor importowy najczęściej 
przyjmuje na siebie ryzyko wypłacalności dłużnika, bada jego wiarygod-
ność oraz inkasuje wierzytelności. System ten jest niezwykle korzystny dla 
wszystkich podmiotów uczestniczących w transakcji faktoringowej. Każ-
dy z faktorów prowadzi działalność na rynku macierzystym, co znacząco 
ułatwia im świadczenie usług. Znają bowiem regulacje prawne, zwyczaje 
oraz klientów w swoim państwie. System dwóch faktorów, pomimo nie-
wątpliwych zalet, obarczony jest jednak kilkoma wadami. Po pierwsze, ze 
względu na uczestnictwo dwóch instytucji faktoringowych, koszty tego 
rodzaju faktoringu są zazwyczaj znacznie wyższe niż w przypadku obsługi 
prowadzonej przez jednego faktora. Po drugie, w systemie tym faktor eks-
portowy musi dłużej oczekiwać na odzyskanie należności. Dłużnik płaci 
bowiem faktorowi importowemu, który następnie przekazuje uzyskaną 
kwotę faktorowi eksportowemu [Sobol, s. 31–33].

System jednego i pół faktora (one-and-a-half factor system) stanowi mo-
dyfikację przedstawionego wyżej faktoringu w systemie dwóch faktorów. 
W jego ramach faktor importowy nie dokonuje inkasa należności termino-
wych. Dłużnik przekazuje je od razu faktorowi mającemu siedzibę w kraju 
eksportera. Pozwala to zapobiec opóźnieniu w płatnościach. Zaległe należno-
ści płaci on natomiast faktorowi importowemu [Kreczmańska-Gigol, s. 48].

Ostatni z przedstawionych rodzajów faktoringu międzynarodowego to 
faktoring typu back-to-back. Polega on na sprzedaży towarów, ich dostawie 
lub świadczeniu usług przez spółkę zależną mającą siedzibę w kraju impor-
tera (dłużnika). Spółka ta utworzona jest przez eksportera specjalnie w tym 
celu. Należy podkreślić, iż taka spółka posiada zazwyczaj niewielki kapitał, 
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który nie pozwala jej na zapłacenie spółce matce (eksporterowi) wcześniej, 
niż swoje należności uregulują nabywcy towarów lub usług. Spółka zależna 
zawiera więc umowę faktoringu z instytucją faktoringową mającą siedzibę 
w kraju dłużnika (faktor importowy), natomiast eksporter zawiera umowę 
faktoringu z faktorem ze swojego kraju (faktor eksportowy). Do zadań 
faktora importowego należą badanie wiarygodności i wypłacalności dłuż-
nika oraz inkaso należności. Należność ta przekazywana jest następnie 
faktorowi eksportowemu [Kreczmańska-Gigol].

2. Faktoring a alternatywne usługi finansowe

2.1. Forfaiting

Forfaiting jest usługą finansową, która pomaga przedsiębiorcom rozwiązy-
wać problemy związane z płynnością finansową. Jego korzenie sięgają lat 
30. XX wieku [Sztelmach, s. 38]. Mechanizm działania tej usługi wykazuje 
wiele podobieństw do faktoringu, w transakcji biorą bowiem udział trzy 
podmioty: forfaiter, czyli instytucja forfaitingowa nabywająca wierzytel-
ność, forfaitysta, czyli zbywca wierzytelności, oraz kontrahent forfaitysty, 
zwany dłużnikiem forfaitingowym. W transakcjach handlu zagranicznego 
forfaiting polega na bezregresowym nabyciu przez forfaitera średnio- oraz 
długoterminowych wierzytelności eksportera (forfaitysty) z tytułu umów 
eksportowych o wykonanie różnych usług, przede wszystkim zaś umów 
dostawy i sprzedaży [Marciniak-Neider, s. 135]. W sensie cywilnoprawnym 
umowa forfaitingu należy do kategorii umów nienazwanych, mimo cech 
charakterystycznych dla cesji wierzytelności. Jest ona kauzalna, odpłatna, 
wzajemna oraz konsensualna [Kruczalak, s. 90].

Nieodłącznym elementem transakcji forfaitingowej jest przejęcie przez 
instytucję forfaitingową ryzyka niewypłacalności dłużnika. Nabycie wie-
rzytelności ma bowiem charakter bezregresowy. Przedmiotem forfaitingu 
są zazwyczaj wierzytelności zabezpieczone wekslem własnym. Wystawia-
ne są one przez importerów, którzy chcą w ten sposób uregulować zobo-
wiązania wynikające z nabycia towarów lub usług. Remitentem takiego 
weksla jest eksporter, który indosuje, czyli zrzeka się na rzecz forfaitera 
praw wynikających z weksla. Dodatkowo umieszczenie przez eksportera 
na wekslu klauzuli „bez obliga” zwalnia go z odpowiedzialności za weksel. 
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W konsekwencji to instytucja forfaitingowa obciążona jest ryzykiem nie-
wypłacalności importera [Sobol, s. 43].

Bardzo często stosowane są również weksle trasowane, które wystawia-
ne są przez eksportera na zlecenie własne. W przypadku zastosowania tego 
rodzaju weksla, prawa z niego wynikające również przenoszone są na forfa-
itera za pomocą indosu. Należy podkreślić, iż występuje tu jednak sprzecz-
ność pomiędzy prawem wekslowym a zasadami forfaitingu. Umieszcze-
nie przez eksportera na takim wekslu klauzuli „bez obliga” nie zwalnia 
go bowiem z odpowiedzialności za prawa wynikające z weksla. Zgodnie 
z art. 9 ustawy z 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe uważa się za nienapi-
sane zastrzeżenie, na mocy którego wystawca zwalnia się z odpowiedzial-
ności za zapłatę [Dz.U. z 2016 r.]. Dlatego też w przypadku przejęcia wie-
rzytelności eksportera przez forfaitera poprzez indosowanie konieczne jest, 
aby forfaiter złożył dodatkowe pisemne oświadczenie, zgodnie z którym 
rezygnuje on z prawa regresu wobec eksportera [Marciniak-Neider, s. 136].

Należy podkreślić, że przedmiotem forfaitingu są nie tylko wskazane 
powyżej wierzytelności zabezpieczone wekslem, ale również wierzytelności 
bezwekslowe [Rawa, s. 33]. Wskazuje się, iż warunkiem koniecznym jest, 
aby wszelkie wierzytelności były zabezpieczone. W przypadku wierzytel-
ności wekslowych zabezpieczeniem może być awal na wekslu, natomiast 
wierzytelności bezwekslowe może zabezpieczać akredytywa lub gwaran-
cja bankowa [Jonasz, s. 33–34]. Konieczne jest, aby akredytywa spełniała 
warunki nieodwołalności oraz przenoszalności, pozwala to bowiem for-
faityście zbyć wierzytelność [Sztelmach, s. 44].

Na rynku międzynarodowym coraz częściej można zaobserwować 
transakcje forfaitingu, których przedmiotem są wierzytelności leasingowe. 
Forfaiter odkupuje je, płacąc w zamian w umówionych ratach lub doko-
nując jednorazowej płatności wartości całej wierzytelności. Wskazuje się, 
iż często w przypadku tego rodzaju wierzytelności forfaiter zachowuje 
prawo regresu w stosunku do forfaitysty. Nie ciąży więc na nim ryzyko 
niewypłacalności leasingobiorcy [Krzemińska, s. 21]. 

Zarówno faktoring, jak i forfaiting stanowią remedium na zagrożenie 
utraty płynności finansowej, które dotyka przedsiębiorców udzielających 
kredytów kupieckich. Występują jednak pomiędzy nimi znaczące różnice. 

Po pierwsze, przedmiotem forfaitingu są wierzytelności średnioter-
minowe oraz długoterminowe (okres spłaty zazwyczaj wynosi od sześciu 
miesięcy do dziesięciu lat). Natomiast faktoring zazwyczaj dotyczy wierzy-
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telności z krótkim okresem płatności. Ponadto forfaiter dokonuje przejęcia 
wierzytelności na zasadzie case-by-case. Umowa forfaitingu dotyczy za-
zwyczaj jednej, określonej wierzytelności. Przedmiotem faktoringu mogą 
być natomiast wszystkie wierzytelności, jakie ma faktorant [Rawa, s. 21].

Po drugie, jak już wspomniano, nieodłącznym elementem forfaitingu 
jest przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika. Forfaiting ma więc zawsze 
charakter bezregresowy, faktoring może mieć natomiast formę regresową 
lub bezregresową. Należy podkreślić, iż forfaiterzy, biorąc na siebie ryzyko 
niewypłacalności dłużnika, wymagają dodatkowych zabezpieczeń, o któ-
rych wspomniano wyżej. Forfaiter zawsze bierze również na siebie ryzyko 
kursowe oraz polityczne [Sobol, s. 44].

Kolejną różnicą pomiędzy tymi dwoma instrumentami finansowymi jest 
wysokość finansowania. Transakcja forfaitingowa obejmuje większe wierzy-
telności niż ma to miejsce w przypadku faktoringu. Zazwyczaj wartość prze-
noszonej wierzytelności przewyższa kwotę 100 000 USD. W konsekwencji 
bardzo często takie wierzytelności są nabywane przez konsorcja forfaiterów, 
które są tworzone w celu zgromadzenia wystarczających środków finanso-
wych oraz rozłożenia ryzyka pomiędzy kilka podmiotów. Faktor natomiast 
zazwyczaj podejmuje działania samodzielnie oraz na własne ryzyko. Znaczna 
wysokość wierzytelności w transakcjach forfaitingowych powoduje, że są one 
rozliczane wyłącznie w niektórych walutach. Należą do nich m.in. dolar ame-
rykański, euro, funt brytyjski i jen japoński. Transakcje faktoringowe są nato-
miast przeprowadzane w każdej walucie wskazanej w umowie [Sobol, s. 44–45].

Ponadto w przypadku forfaitingu następuje jednorazowy wykup całej 
wierzytelności, podczas gdy w transakcji faktoringowej dopuszczalne jest 
zaliczkowanie w wysokości zazwyczaj 80%–90% wartości wierzytelności 
[Podedworna-Tarnawska, s. 76].

Na zakończenie należy wskazać, iż faktoring cechuje się znacznie bar-
dziej kompleksowym charakterem. Faktor oferuje zazwyczaj szereg usług 
dodatkowych. Główną funkcją forfaitingu jest natomiast finansowanie, 
usługi dodatkowe występują sporadycznie [Jonasz, s. 35]. 

2.2. Kredyt bankowy

Kolejnym alternatywnym dla faktoringu instrumentem finansowania han-
dlu zagranicznego jest kredyt bankowy. Najczęściej jest to kredyt obrotowy. 
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Obok cech wspólnych kredytu i faktoringu, zauważalnych jest tu również 
wiele różnic.

Przede wszystkim należy wskazać, że odmienna jest procedura zawar-
cia umowy faktoringu oraz umowy kredytu. Nieodłącznym elementem 
udzielenia kredytu jest sformalizowana oraz długotrwała analiza zdolności 
kredytowej przedsiębiorstwa. Konieczna jest więc dobra sytuacja finanso-
wa podmiotu ubiegającego się o kredyt. Im większe ryzyko kredytowania, 
tym bank zastrzega dla siebie większe wynagrodzenie za udzielony kredyt 
[Czarnecki, s. 120]. Zdarza się, że przy większych kwotach kredytów ko-
nieczna jest zgoda zarządu banku. Dla instytucji faktoringowych najistot-
niejsza jest ocena wypłacalności dłużnika faktoringowego, bowiem to jego 
zobowiązania są przedmiotem finansowania. Procedura związana z zawie-
raniem umowy faktoringu również wymaga przedstawienia przez przed-
siębiorcę odpowiedniej dokumentacji, jest ona jednak zdecydowanie mniej 
złożona niż w przypadku umowy kredytu. Faktorzy przywiązują wagę 
również do perspektyw rozwojowych przedsiębiorstwa, zwracają uwagę 
na ich spodziewane zyski. Banki natomiast z reguły kierują ofertę kredy-
tową do przedsiębiorstw działających na rynku już od jakiegoś czasu oraz 
posiadających odpowiednie zabezpieczenie finansowe [Matusiak, s. 41].

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż bank udzielając kredytu, wymaga 
osobistych lub rzeczowych zabezpieczeń. Do pierwszej grupy należą m.in. 
gwarancja bankowa, poręczenie, weksel własny in blanco czy poręczenie 
wekslowe. W drugiej grupie znajdują się takie zabezpieczenia jak: zastaw, 
hipoteka, kaucja, przywłaszczenie na zabezpieczenie czy blokada rachun-
ku bankowego. Wymóg powyższych zabezpieczeń często powoduje, że na 
zaciągniecie kredytu mogą sobie pozwolić jedynie wybrani przedsiębiorcy 
o stabilnej sytuacji finansowej [Sobol, s. 47–48].

Kolejną różnicą między tymi dwoma instrumentami jest to, że kredyt 
bankowy nigdy nie eliminuje ryzyka związanego z nieregulowaniem w ter-
minie należności przez dłużników. Tak samo jest również w faktoringu 
niepełnym, gdzie faktor ma prawo regresu w stosunku do faktoranta. Jed-
nakże w faktoringu pełnym faktor przejmuje na siebie całą odpowiedzial-
ność za wypłacalność dłużnika. W literaturze przedmiotu podkreśla się 
jednak, iż bank oraz faktor, w przypadku faktoringu niepełnego, ponoszą 
również bezpośrednie ryzyko związane z wypłacalnością dłużnika. Nieu-
regulowanie bowiem przez niego zobowiązań często prowadzi do trudno-
ści płatniczych przedsiębiorcy [Podedworna-Tarnawska, s. 71–72].
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Ponadto należy wskazać, że zaciągnięcie kredytu obrotowego powodu-
je, iż ilość pasywów w bilansie spółki ulega zwiększeniu. Prowadzi to do 
wzrostu zadłużenia przedsiębiorstwa, co może skutkować utratą zaufa-
nia kontrahentów oraz trudnościami w dalszym kredytowaniu podmiotu. 
Skorzystanie z usług faktoringu ma natomiast odzwierciedlenie w bilan-
sie wyłącznie po stronie aktywów, należności są bowiem zamieniane na 
środki pieniężne. Skorzystanie z faktoringu wpływa więc pozytywnie na 
wskaźniki płynności oraz rentowności [Grabowska, s. 60]. W konsekwencji 
nie blokuje on dostępu do innych źródeł finansowania, wzrasta bowiem 
zdolność kredytowa przedsiębiorstwa [Czarnecki, s. 121].

Kolejną różnicą jest to, że w przypadku kredytu obrotowego, w przeci-
wieństwie do faktoringu, umowa musi przewidywać cel, na który przedsię-
biorca przeznaczy przyznane środki pieniężne. Dodatkowo kredyt spłacany 
jest zazwyczaj w ratach płatnych w ustalonych terminach. W usłudze fak-
toringu faktorant otrzymuje środki pieniężne już w chwili przedstawienia 
faktur do wykupu. Pozwala mu to w sposób bardziej efektywny planować 
przypływ pieniężny w przedsiębiorstwie [Podedworna-Tarnowska, s. 71–72].

Ponadto należy wskazać na różnicę w wysokości finansowania przy 
zastosowaniu kredytu oraz faktoringu. Kredytobiorca może uzyskać mak-
symalnie około 60% wartości wierzytelności, podczas gdyby faktorant 
zazwyczaj może liczyć nawet na 90% ich wartości. Wierzytelności 
eksportowe obarczone są dodatkowym ryzykiem, bank bowiem może 
odmówić przyznania kredytu z uwagi na nieznajomość podmiotów zagra-
nicznych będących kontrahentami eksportera oraz uwarunkowań rynków 
za granicą [Sobol, s. 48].

W literaturze przedmiotu zwraca się również uwagę na elastyczny cha-
rakter faktoringu. Wysokość finansowania zwiększa się bowiem sukcesyw-
nie wraz ze wzrostem obrotów osiągniętych przez faktoranta. Wysokość 
kredytu jest natomiast ustalana na stałym poziomie. Dopiero zwiększenie 
wiarygodności finansowej kredytobiorcy albo zwiększenie obrotów może 
doprowadzić do renegocjacji umowy kredytu oraz zwiększenia jego limitu.

Podkreślić należy również, iż faktoring różni się od kredytu szerokim 
spektrum pełnionych funkcji [Matusiak, s. 40]. Oprócz funkcji finansowa-
nia pełni bowiem często wspomnianą wyżej funkcję del credere, jak rów-
nież funkcję usługową. W zakres faktoringu często wchodzą takie usługi 
jak: inkaso należności, reklama, a także doradztwo prawne. Jego wpływ 
na działalność przedsiębiorstwa jest więc znacznie bardziej kompleksowy 



Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów • 8 (2018)

244 | MAŁGORZATA MISZEWSKA

– jest on bowiem odczuwalny nie tylko w jego sferze finansowej, tak jak 
w przypadku kredytu obrotowego, ale też w wielu obszarach działalności 
przedsiębiorstwa [Grabowska, s. 60].

Odmienne są również koszty powyższych instrumentów finansowych. 
Na całkowity koszt kredytu obrotowego mają wpływ dwie grupy skład-
ników. Pierwszym składnikiem jest oprocentowanie kredytu, które może 
mieć stałą lub zmienną stopę procentową. Odgrywa ono najistotniejszą 
rolę. Drugim składnikiem jest natomiast prowizja, która ma niewielkie 
znaczenie [Grabowska, s. 57]. Na wynagrodzenie faktora składają się na-
tomiast różnego rodzaju prowizje (m.in. przygotowawcza, administracyjna, 
za przyjęcie ryzyka wypłacalności dłużnika) oraz odsetki od finansowania. 
Zazwyczaj koszt zaciągnięcia kredytu jest niższy od skorzystania z usługi 
faktoringu. Wskazuje się, że wynika to głównie z tego, iż udzielenie kredy-
tu przez bank nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi usługami, które naj-
częściej wchodzą w zakres faktoringu. Analiza konkretnych sytuacji może 
prowadzić jednakże do wniosku, iż kredyt wcale nie jest finansowo korzyst-
niejszy dla klienta. Często zdarza się bowiem, iż kontrahenci kredytobiorcy 
nie płacą na czas należności. W takim wypadku to kredytobiorca jest zobo-
wiązany do zapłaty karnych odsetek, jeżeli spóźni się z płatnością kolejnych 
rat kredytu. Jeżeli natomiast kontrahenci faktoranta opóźniają się z uregu-
lowaniem wierzytelności, to ich obciąża obowiązek zapłaty karnych odse-
tek. Dodatkowo należy pamiętać, iż faktoring oferuje, oprócz finansowania, 
szereg dodatkowych usług. Ich świadczenie łącznie przez jedną instytucję 
faktoringową zazwyczaj prowadzi do obniżenia kosztów [Sobol, s. 47–48].

2.3. Kredyt handlowy 

Eksporterzy mogą również refinansować udzielone importerom kredyty 
handlowe (inaczej kredyty kupieckie) poprzez zaciągnięcie kredytów han-
dlowych od własnych dostawców. Metoda ta jest niezwykle popularna dzię-
ki niskim kosztom oraz dużej dostępności. Pośród przedsiębiorców panuje 
błędne przekonanie, iż kredyt kupiecki jest bezpłatny. Należy podkreślić, 
że jego koszty są zazwyczaj ukryte w cenie sprzedaży. 

Kredyt handlowy, tak jak kredyt bankowy, ma wpływ na bilans po stro-
nie zarówno aktywów, jak i pasywów. Także w przypadku tego rodzaju kre-
dytu ryzyko za wypłacalność dłużnika ponosi przedsiębiorstwo. Niemniej 
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jednak, w przeciwieństwie do kredytu bankowego, zabezpieczenie kredytu 
wymagane jest niezwykle rzadko. Ponadto cel wykorzystania kredytu nie 
musi być zawarty w umowie kredytu [Podedworna-Tarnowska, s. 73–74].

2.4. Ubezpieczenie kredytu handlowego

Problemy dotyczące płynności finansowej eksporterzy mogą również roz-
wiązać za pomocą ubezpieczenia kredytu handlowego. Jest to umowa za-
warta pomiędzy eksporterem a ubezpieczycielem, w której ubezpieczyciel 
zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania eksporterowi w przypadku 
nieuregulowania w terminie należności przez importera. Eksporter na-
tomiast jest obowiązany do zapłaty składki ubezpieczeniowej [Ubezpie-
czenie…].

Zasadniczą różnicą pomiędzy faktoringiem a ubezpieczeniem kredytu 
jest kwestia uczestnictwa eksportera w ryzyku związanym z niewypłacal-
nością dłużnika. Instytucja faktoringowa może wziąć nawet stuprocen-
towe ryzyko. Natomiast w przypadku ubezpieczenia kredytu wymagany 
jest udział własny eksportera w  ryzyku, wynoszący zazwyczaj między 
10% a 25%. Ma on zapobiec udzielaniu kredytu kupieckiego przedsiębior-
stwom o niepewnej sytuacji finansowej [Ubezpieczenie...].

Należy również podkreślić, że odszkodowanie nie jest przyznawane 
eksporterowi natychmiast po wystąpieniu straty finansowej spowodowa-
nej nieuregulowaniem należności przez nabywcę w terminie określonym 
w umowie. Otrzymanie odszkodowania musi zostać zazwyczaj poprze-
dzone wykazaniem przez eksportera, że podjął on wystarczające starania, 
aby otrzymać przysługujące mu należności. Dodatkowo odpowiednie dzia-
łania, mające na celu egzekucję wierzytelności, podejmowane są również 
przez ubezpieczyciela [Sobol, s. 50]. W przypadku potwierdzonej przez sąd 
niewypłacalności dłużnika, ubezpieczenie jest natychmiast przyznawane 
[Ubezpieczenie…].

Ponadto kolejną odmiennością pomiędzy ubezpieczeniem kredytu 
a  faktoringiem jest kwestia poniesienia kosztów postępowania sądowe-
go w przypadku niewywiązania się dłużnika ze swoich zobowiązań. Przy 
umowie faktoringu koszty te ponosi instytucja faktoringowa, natomiast 
przy umowie ubezpieczenia kredytu obciążają one eksportera. Możliwe jest 
jednak dodatkowe ubezpieczenie się na taką ewentualność [Sobol, s. 50].
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Na zakończenie należy przypomnieć, iż w zakres faktoringu wchodzi 
wiele usług o różnym charakterze. Przyjęcie odpowiedzialności del credere 
jest tylko jednym z wielu elementów tego instrumentu, występującym wy-
łącznie w przypadku faktoringu właściwego. Należy podkreślić, że prakty-
ka gospodarcza wskazuje, iż faktorzy często odmawiają pełnienia funkcji 
gwarancyjnej, jeżeli kontrahentami faktorantów są importerzy z krajów 
niestabilnych gospodarczo czy politycznie. Ubezpieczenie kredytu ku-
pieckiego pełni natomiast funkcję wyłącznie gwarancyjną. Dodatkowo 
przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe często obejmują ubezpieczeniem eks-
port do krajów rozwijających się. W związku z powyższym zdarza się, że 
przedsiębiorcy decydują się na zawarcie dwóch umów: faktoringu oraz 
ubezpieczenia kredytu kupieckiego [Sobol, s. 50–51].

3. Informacje o pracy

Tekst stanowi wybór fragmentów z pracy pt. „Faktoring międzynarodowy 
jako forma finansowania handlu międzynarodowego”.
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Specyfika i perspektywy rozwoju faktoringu 
w Polsce

1. Perspektywy rozwoju faktoringu w Polsce

1.1. Ewolucja faktoringu w Polsce

Usługi obrotu wierzytelnościami, które były powszechnie znane i wykorzy-
stywane w szerokim zakresie w gospodarkach krajów starej Unii Europej-
skiej, w polskich realiach lat 90. XX wieku praktycznie nie istniały. Do Polski 
faktoring przybył wraz z falą przemian systemu gospodarczego i bankowe-
go. Dopiero po zmianach, jakie ogarnęły Polską gospodarkę po roku 1989, 
możliwy był rozwój w kraju nowoczesnych usług finansowych. Pojawił się 
wtedy leasing, forfaiting i faktoring, ponieważ zaistniały na naszym rynku 
warunki sprzyjające ich rozwojowi. Pierwsze transakcje quasi-faktoringo-
we, tj. finansowanie wyselekcjonowanych, pojedynczych faktur, datuje się 
na 1992 rok [Jakowiecki, Żbikowski, s. 59]. Pierwszą instytucją oferującą 
usługi tego rodzaju był Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie [Put, 
s. 27]. W tym samym roku oferta faktoringu pojawiła się w Banku Przemy-
słowo-Handlowym w Krakowie oraz w Banku Zachodnim w Łodzi, który 
w samym 1990 roku skupił wierzytelności faktoringowe na kwotę 22 mln 
zł, a jego pierwszym klientem była fabryka „Ursus” w Warszawie [Sonntag, 
s. 11]. W 1994 roku powstała pierwsza na polskim rynku specjalistyczna 
firma faktoringowa Handlowy-Heller SA, której udziałowcami były: Bank 
Handlowy w Warszawie SA – najstarszy bank w Polsce, lider w zakresie 
bankowości korporacyjnej (obecnie należący do Citygroup Corp.), Inter-

* Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy.
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national Finance Corporation – agenda Banku Światowego, oraz NMB 
Heller Holding N.V. – holenderska firma działająca na rynku faktorin-
gowym od 1967 roku, będąca częścią Heller International Group, jednej 
z największych instytucji faktoringowych na świecie [Ostrowski, s. 10].

Pierwsi polscy faktorzy napotkali wiele przeszkód utrudniających roz-
wój branży, wśród których najtrudniejszymi były brak dostatecznej wiedzy 
o tej usłudze oraz obawa przed potencjalnymi negatywnymi skutkami 
wykorzystania usługi. Pionierzy faktoringu musieli także przekonać in-
westorów, że zainwestowane pieniądze są właściwie ulokowane i wykorzy-
stywane oraz że przyniosą wysoką stopę zwrotu. Faktorzy byli aktywną 
stroną kreującą rynek. Rozbudzali popyt oraz uczyli przedsiębiorców, jak 
korzystać z  faktoringu. Równolegle do tych działań uzupełniali kadrę, 
opracowywali techniki, dostosowywali niezbędne know-how oraz pro-
jektowali i wdrażali rozwiązania informatyczne odpowiednie dla nowych 
usług [Jakowiecki, Żbikowski, s. 59]. 

Zaznaczmy, że w tym momencie na świecie już od ponad 50 lat działało 
708 firm faktoringowych, a ich obroty w 1998 roku osiągnęły wartość pół 
biliona dolarów amerykańskich. Branża była zorganizowana w skali mię-
dzynarodowej, działały dwie silne federacje faktoringowe: Factors Chain 
International z siedzibą w Amsterdamie oraz International Factors Group 
z siedzibą w stolicy Belgii – Brukseli [Jakowiecki, Żbikowski, s. 59].

Pierwszą polską spółką, która włączyła się w sieć międzynarodową, był 
Polfactor SA, który w 1996 roku przystąpił do FCI. Obecnie spółka Polfactor 
SA należy do BRE Banku [mbank.pl]. Jednym z głównych zadań federacji 
było wspieranie procesów tworzenia i rozwoju nowych rynków na całym 
świecie. Ówczesny prezes Zarządu Polfactor SA, Andrzej Żbikowski, był ini-
cjatorem zorganizowania pod egidą FCI konferencji promującej usługi fak-
toringu eksportowego. W kwietniu 1999 roku zorganizowana została po raz 
pierwszy w Polsce międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce fakto-
ringu, w której uczestniczyło ponad 200 osób [Jakowiecki, Żbikowski, s. 60].

Dnia 7 listopada 2001 roku została powołana do życia Krajowa Federa-
cja Firm Faktoringowych. Ówcześni prezesi zarządów spółek Forin, Han-
dlowy Heller, Pekao Faktoring i Polfactor powołali do życia Konferencję 
Instytucji Faktoringowych, która jest zespołem działającym przy Polskim 
Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych [To-
karski, s. 168]. Głównymi celami działań KIF były ochrona interesów firm 
członkowskich, współpraca i współdziałanie na rzecz promocji faktoringu 
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oraz koordynacja działań edukacyjnych. Do najważniejszych zadań w tym 
okresie należały kwestie ujednoliconej interpretacji przepisów podatko-
wych w odniesieniu do transakcji faktoringowych. KIF, we współpracy 
z  kancelarią Linklaters, podjął działania mające na celu ujednolicenie 
praktyki w zakresie stosowania podatku VAT od przychodów faktorów 
(odsetki i prowizja), czy też sprawę zaliczania strat finansowanych należ-
ności w koszty uzyskania przychodów.

W pierwszych pięciu latach XXI wieku do federacji przystępowały ko-
lejne firmy, w 2006 roku KIF liczyła już dziesięciu członków. Były to: Ar-
vato Services Polska, Bibby Factoring Polska, BZ WBK Faktor, Eurofaktor 
Solution, 4Faktor, GMAC Commercial Finance, ING Commercial Finance, 
Pekao Faktoring, Polfactor i Raiffeisen Faktoring Polska. Faktoring zdoby-
wał coraz większą popularność, w miarę wzrostu popytu powstawały ko-
lejne podmioty, jednak ta aktywna działalność napotykała istotne ograni-
czenia ze strony struktur zrzeszających prywatnych pracodawców banków 
i instytucji finansowych. Reprezentanci firm członkowskich na wspólnym 
zebraniu w dniu 28 kwietnia 2006 roku postanowili, że dla dalszego sku-
tecznego działania niezbędne są zmiana formuły organizacyjnej oraz po-
szerzenie zadań statutowych, i powołali do życia nową organizację – Polski 
Związek Faktorów. Od tego momentu krajowa federacja firm faktoringo-
wych kontynuowała samodzielną działalność jako związek pracodawców.

Główne zadania związku pozostały te same: integracja polskiego rynku 
faktoringowego oraz promowanie i popularyzacja usług faktoringu. Fede-
racja podjęła też nowe kierunki działania, takie jak standaryzacja usług 
oraz koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa operacji fak-
toringowych. Przez 15 lat istnienia związek faktorów (wcześniej KIF, obec-
nie PZF) skutecznie promuje i informuje o sprawach dotyczących branży. 
Gromadzi i publikuje kwartalne i roczne statystyki, które są głównym 
[Jakowiecki, Żbikowski, s. 59] źródłem informacji o branży w Polsce.

Gdyby pokusić się o przedstawienie najważniejszych cech rynku fak-
toringowego w Polsce na przestrzeni tych kilkunastu lat jego rozwoju, to 
należy zauważyć, że:

–  początkowo świadczeniem usług faktoringowych zajmowały się jedy-
nie banki [Katalog..., s. 100–105];

–  kolejnym etapem było pojawienie się innych niż banki podmiotów 
zajmujących się działalnością faktoringową obok innych usług zwią-
zanych z obrotem wierzytelnościami lub leasingiem;
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–  następnie na rynku można było obserwować proces wyprowadzania 
działalności faktoringowej z banków i tworzenie spółek córek – firm 
faktoringowych z kapitałem bankowym [Jedliński, s. 30–31; Kurasz];

–  aktualnie na rynku faktoringowym należy wyróżnić wszystkie trzy 
rodzaje faktorów, jednak należy zauważyć, że największe znaczenie dla 
rozwoju faktoringu mają specjalistyczne firmy faktoringowe, których 
oferta jest najbogatsza i najbardziej elastyczna; banki dalej świadczą 
usługi faktoringowe, jednak ich oferta jest uboższa niż firm faktoringo-
wych, jeszcze mniejsze znaczenie mają firmy niespecjalizujące się tylko 
w faktoringu, które koncentrują się na innej działalności, jednak ist-
nienie każdej z tych grup faktorów sprawia, że oferta faktoringowa jest 
coraz bogatsza i bardziej zróżnicowana, co powoduje, że coraz więcej 
firm na szanse skorzystania z faktoringu [Kreczmańska-Gigol, s. 57].

1.2. Charakterystyka rynku faktoringowego na świecie i w Polsce

Za ojczyznę faktoringu można uznać Stany Zjednoczone Ameryki. 
Jednak od wielu lat jest on znany na całym świecie, a jego popularność 
ciągle rośnie. 

Tabela 1 przedstawia całkowitą wielkość faktoringu światowego w la-
tach 2009–2015. 

Tabela 1. Całkowita wielkość faktoringu światowego w latach 2009–2015 (mln euro).

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dynamika 
2009/2015

Światowy faktoring 
krajowy

1118100 1402331 1750889 1779785 1827680 1857410 1842814 61%

Światowy faktoring 
międzynarodowy

165459 245898 264108 352446 402798 490114 530189 31%

Razem 1283559 1648229 2014997 2132231 2230478 2347524 2373003 45%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Factors Chain International, „Annual Review 2016”, 

Amsterdam 2016, s. 18.

W ciągu minionych sześciu lat wielkość faktoringu krajowego wzrosła 
o 61%. W 2009 roku obroty faktoringu krajowego na świecie wyniosły 
1.118.100 mln euro, a w 2015 roku wzrosły o 724.714 mln euro. Dynamika 
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światowego faktoringu międzynarodowego zwiększyła się o 31% – w 2009 
roku obroty faktoringu międzynarodowego wyniosły 165.459 mln euro, 
a w 2015 roku obroty te wzrosły o 364.730 mln euro. Ogółem obroty fakto-
ringu na przestrzeni sześciu lat zwiększyły się o 54%, co świadczy o tym, że 
faktoring na świecie z roku na roku wzbudza coraz większe zainteresowanie.

Największy udział w obrotach faktoringowych na świecie ma Europa. 
Jej obrót to 65,62% obrotu światowego i wartość ta stale rośnie. Drugie 
miejsce zajmują Azja i kraje Pacyfiku, których obrót stanowi 25,14% obrotu 
światowego. Nieco mniejszy udział w obrocie przypada na obie Ameryki. 
Ameryka Północna wygenerowała obrót w wysokości 100.530 mln euro, 
co stanowiło 4,24% ogólnego obrotu światowego. Ameryka Południowa 
niewiele odbiega od swojej sąsiadki – jej obrót to 3,95%. W Afryce rynek 
faktoringu znajduje się na niskim poziome i w 2015 roku stanowił 0,57% 
obrotu światowego. Region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej stano-
wił natomiast 0,49% obrotu światowego [Factors..., s. 18]. Udział obrotów 
faktoringowych w podziale na kontynenty przedstawia rys. 1. 

Faktoring jest szczególnie popularny w krajach wysoko rozwiniętych 
i rozwijających się, a jego popularność rośnie. Kraje o największych obrotach 
faktoringowych to: Wielka Brytania, generująca obroty faktoringowe w wy-
sokości 376.601 mln euro, następnie Chiny, których obrót wynosił 352.879 
mln euro, trzecia pozycja należy do Francji z obrotami faktoringowymi wy-
noszącymi 248.193 mln euro. Dla porównania, obroty Polski na tle państw 
znajdujących się w czołówce wyniosły 35.020 mln euro [Factors..., s. 23].

Rys. 1. Udział kontynentów w obrotach faktoringowych w 2015 roku.

Europa
Azja - Pacy�k
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Bliski wschód

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Factors Chain International, „Annual Review 2016”, 
Amsterdam 2016, s. 18.
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Na kraje europejskie przypada największa część obrotów światowych. 
W 2015 roku na Europę przypadło 65% światowych obrotów faktoringo-
wych, z czego 61% były to obroty 28 państw członkowskich Unii Europej-
skiej [Factors..., s. 23]. Liczby te świadczą o rosnącym znaczeniu Europy 
na światowym rynku faktoringowym i wskazują na dominującą rolę do-
tychczasowych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Faktoring nie rozwija się tak samo we wszystkich państwach należących 
do Unii Europejskiej. Liderami są Wielka Brytania, na którą przypada 24% 
obrotów całej 28, na drugim miejscu jest Francja – 16%, na trzecim Niemcy – 
13%, czwartą pozycję zajmują Włochy – 12%, a piątą Hiszpania – 7%. Rysunek 2 
przedstawia procentowy udział obrotów faktoringu w krajach Unii Europejskiej.

Obroty faktoringowe w poszczególnych państwach odzwierciedlają 
znaczenie udziału rynku faktoringowego danego państwa w rynku fakto-
ringowym ogółem. Nie pokazują jednakże znaczenia faktoringu dla po-
szczególnych gospodarek. Wskaźnikiem takim może być stosunek obrotów 
faktoringowych do produktu krajowego brutto. Tabela 2 przedstawia sto-
sunek obrotów faktoringowych w krajach Unii Europejskiej do produktu 
krajowego brutto (w %) w roku 2015.

Pod względem udziału obrotów faktoringowych w produkcie krajo-
wym brutto na pierwszym miejscu wśród państw Unii Europejskiej uplaso-
wały się Belgia i Wielka Brytania z wynikiem 15%, kolejne miejsce zajmuje 
Cypr z wynikiem 14%, miejsce trzecie zajmuje Portugalia z wynikiem 13%. 
Polskę wyprzedza 11 państw. Wynik Polski to 8% i jest on wyższy o 1% od 
średniej wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Rys. 2. Całkowita wielkość obrotów faktoringu w UE w 2015 roku.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Factors Chain International, „Annual Review 2016”, 
Amsterdam 2016, s. 23.
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Faktoring jest usługą stosunkowo nową na naszym rynku, bo rozwija 
się od początku lat 90. XX wieku. Dopiero po zmianach, jakie nastąpiły 
w polskiej gospodarce po 1989 roku, możliwy był w Polsce rozwój nowo-
czesnych usług finansowych. 

Rynek faktoringowy można zdefiniować jako zespół instytucji i me-
chanizmów, za pomocą których realizowane są transakcje faktoringowe, 
a decyzje podmiotów na tym rynku kształtują popyt i podaż na usługi win-
dykacyjne oraz ich cenę [Kreczmańska-Gigol, Perspektywy..., s. 293–303]. 
Rynek faktoringowy w Polsce tworzą: podmioty reprezentujące popyt i po-
daż na usługi faktoringowe; dłużnicy klientów instytucji faktoringowych 
w transakcjach faktoringu wierzytelnościowego lub dostawcy faktorantów 
w transakcjach faktoringu dłużnego, którzy są biernymi uczestnikami tego 
rynku; instytucje pomocnicze działające na rzecz faktorów; normy okre-
ślające powiązania podmiotów na rynku faktoringowym [Kreczmańska-

-Gigol, Faktoring..., s. 288].
Uczestników rynku faktoringowego w Polsce można podzielić na trzy 

podstawowe grupy: podmioty oferujące usługi faktoringowe (którymi 
mogą być banki lub wyspecjalizowane spółki faktoringowe); klienci in-
stytucji faktoringowych, czyli faktoranci (którymi mogą być przedsiębior-
stwa, różnego rodzaju instytucje, osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą lub jednostki samorządu terytorialnego); instytucje pomoc-
nicze, z których pomocy korzystają podmioty prowadzące działalność 
faktoringową.

Rynek faktoringowy w Polsce zyskuje na znaczeniu wraz z rozwojem 
gospodarki rynkowej, czyli od początku lat 90. ubiegłego wieku. Pierw-
sze informacje na temat obrotów faktoringowych zaczęły pojawiać się 
wraz z powstaniem dwóch pierwszych wyspecjalizowanych spółek fak-
toringowych. W 2015 roku wielkość obrotów faktoringowych w Polsce 
wyniosła 171,6 mld zł, tj. o 12,2% więcej niż w analogicznym okresie po-
przedniego roku (153 mld zł w 2014 roku). Pod względem wartości obro-
tów polski rynek faktoringowy lokuje się na 9. miejscu w Europie. Poza 
państwami wymienionymi w tabeli 7, należącymi do Unii Europejskiej, 
nasz kraj wyprzedza także Turcja z wynikiem 39.330 mln euro obrotów  
faktoringowych.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 
rok usługi faktoringowe świadczyło 55 podmiotów, wśród których było 
40 niebankowych przedsiębiorstw oraz 15 banków komercyjnych. Dla 
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13 badanych firm faktoring był jedynym rodzajem działalności, dla 13 – 
dominującym, a dla 29 stanowił działalność uboczną. Niebankowe przed-
siębiorstwa faktoringowe zatrudniały na koniec 2015 roku 1339 pracow-
ników; na innych zasadach zatrudnienia w branży pracowało kolejne 136 
osób.

Tabela 2. Stosunek obrotów faktoringowych do produktu krajowego brutto  
w krajach UE.

Wyszczególnienie Obroty w mln euro PKB w mln euro %

Austira 18264 337162 5

Belgia 61169 409407 15

Bułgaria 1820 44162 4

Chorwacja 2885 43897 7

Cypr 2414 17421 14

Czechy 5064 163947 3

Dania 12606 266244 5

Estonia 2010 20461 10

Finlandia 23095 207220 11

Francja 248193 2184000 11

Grecja 12869 176023 7

Hiszpania 115220 1081000 11

Holandia 65698 687572 10

Irlandia 25978 214623 12

Litwa 3150 37124 8

Luksemburg 339 52112 1

Łotwa 867 24378 4

Malta 275 8796 3

Niemcy 209001 3026000 7

Polska 35020 427737 8

Portugalia 22921 179379 13

Rumunia 3651 160353 2

Slowacja 1036 78071 1

Slowenia 329 38543 1

Szwecja 26078 444235 6
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Wyszczególnienie Obroty w mln euro PKB w mln euro %

Węgry 3779 108748 3

Wielka Brytania 376601 2569000 15

Włochy 190488 1636000 12
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Factors Chain International, „Annual Review 

2016”, Amsterdam 2016, s. 23; Witryna internetowa Unii Europejskiej: https://europa.eu/european-union/
about-eu/countries/member-countries_pl [dostęp 22.06.2017].

Wierzytelności wykupione w 2015 roku w ramach usług faktoringu 
krajowego osiągnęły wartość 150,1 mld zł (wzrost o 13,1%), a w faktoringu 
zagranicznym – 21,6 mld zł (wzrost o 6,4%). Faktoring krajowy stanowił 
87,4% ogólnej wartości wykupionych wierzytelności, a  faktoring zagra-
niczny – 12,6%.

W 2015 roku w faktoringu krajowym najczęściej stosowano faktoring 
pełny (53,9% portfela) i faktoring niepełny (41,3%). Sporadycznie korzy-
stano z faktoringu odwróconego (2,6%) oraz mieszanego (2,2%). Strukturę 
usług według form faktoringu przedstawia rysunek 3.

Przedstawiona „fotografia” polskiego rynku faktoringowego jest obra-
zem makro, który w wielu miejscach wymaga uszczegółowienia. Główną 
przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że podmioty, dla których faktoring 
nie jest zasadniczą domeną działalności, przekazują w swoich informacjach 
niejednorodne dane, często nieporównywalne, w związku z czym trudno 
jest sporządzić dokładny opis rynku, przez co obraz – w zależności od 
źródła pochodzenia informacji – może się różnić [Steć, s. 14–17]. 

Rys. 3. Struktura usług świadczonych w 2015 roku według form faktoringu.

Faktoring pełny
Faktoring niepełny
Faktoring odwrócony
Faktoring mieszany

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS, Działalność faktoringowa przedsiębiorstw fi-
nansowych w 2015 roku.
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Kolejna tabela ilustruje ten problem. Zestawienie oparte na danych 
GUS, PZF i  informacjach prasowych pokazuje duże rozbieżności co do 
liczby faktorów oraz wolumenów obrotów w latach 2012–2015. Jak widać, 
różnice te są znaczące. Polski Związek Faktorów wypracował wysokie stan-
dardy informacji, którymi dzielą się firmy członkowskie. Standardy te są 
skategoryzowane według jednolitych i dokładnie scharakteryzowanych 
kryteriów i są zgodne ze standardami międzynarodowymi. Porównywanie 
firm znajdujących się w PZF i ich analiza dają najbardziej pożądane efekty 
na temat wiedzy o polskim rynku faktoringowym.

Tabela 3. Obroty faktoringu w Polsce w latach 2012–2015 (mld zł); w nawiasach liczba 
firm faktoringowych.

Charakterystyka 2012 2013 2014 2015

Wartość obrotów, GUS 114,9 (44) 129,5 (43) 153,1 (57) 171,6 (55)

Wartość obrotów, PZF 81,8 (20) 96,6 (20) 114,5 (22) 134,3 (22)

Wartość obrotów informacje prasowe 100,2 (29) 130,1 (32) 114,5 (22) 149 (b.d.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Steć, s. 17.

1.3. Bariery i zagrożenia rozwoju faktoringu w Polsce

W Polsce usługi faktoringowe stają się coraz bardziej powszechne. Wzrasta 
dynamika obrotów i liczba firm świadczących tego typu usługi. Stały trend 
wzrostu popularności rynku faktoringowego w naszym kraju, który utrzy-
muje się nieprzerwanie od 2009 roku, nie jest zjawiskiem zaskakującym. 
W 2016 roku rynek może wzrosnąć o 16–18% i w krótszej perspektywie 
dwucyfrowa dynamika wzrostu powinna zostać utrzymana. Jednak mocno 
wyśrubowane w ostatnich latach poziomy obrotów w dłuższym horyzoncie 
czasowym postawią przed faktorami ogromne wyzwania i z tego powodu 
można zakładać stopniowy spadek dynamiki wzrostu do poziomu około 
10%. [Steć, s. 26]. Niestety, występują także inne istotne przeszkody utrud-
niające przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze stosowania faktoringu, 
a faktorom prowadzenie działalności. 

Po pierwsze, banki, które godzą się na przejęcie ryzyka niewypłacalno-
ści dłużników, robią to z daleko posuniętą ostrożnością. W tym wypadku 
faktoring uwarunkowany jest wieloma klauzulami i wiąże się z wysokimi 
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kosztami, a przeznaczony jest tylko dla dobrze znanych klientów banku, 
których dłużnikami są firmy o uregulowanej sytuacji na rynku, posiada-
jące dobry standing finansowy.

Drugim aspektem jest proponowana przez banki oferta faktoringu, 
która najczęściej dotyczy obrotów krajowych, natomiast obroty z zagra-
nicą uwzględniane są w niewielkim stopniu. 

Trzecim czynnikiem może być fakt, że większość banków pobiera od 
wartości wierzytelności odsetki z góry, równocześnie z realizowaniem przy-
jętych do wykupu faktur. Wpływa to istotnie na podwyższenie kosztów uzy-
skania przez przedsiębiorstwa środków finansowych [Tokarski, s. 115–116].

Wśród przeszkód uniemożliwiających rozwój charakteryzowanego 
rynku znajdują się przede wszystkim kwestie psychologiczne oraz zwią-
zane z otoczeniem prawnym funkcjonowania faktorów.

Częstotliwość zmian czy skomplikowana struktura przepisów prawnych 
nie powodują aż takich barier rozwoju, jak jest to możliwe w przypadku 
ich całkowitego braku. Z jednej strony faktoring w Polsce nie ma obecnie 
bezpośredniego odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach. Z drugiej 
strony fragmentaryczny zapis w ustawie o VAT, nakładającej na usługę 
faktoringową podatek pośredni VAT, zdecydowanie obniża jego konkuren-
cyjność jako sposobu finansowania przez jakikolwiek bank czy podmiot fi-
nansowy. Zmusza bowiem do tworzenia skomplikowanej struktury kosztu 
danej usługi, a jednocześnie ogranicza możliwość szybkiego porównania 
z ceną innej formy finansowania.

Niewątpliwie dużym ograniczeniem dla rozwoju rynku faktoringo-
wego w Polsce jest bariera psychologiczna. Umowa faktoringowa wymaga 
przedstawienia informacji o kontrahentach. Przedsiębiorcy niechętnie chcą 
się dzielić takimi informacjami, gdyż boją się, iż będzie to miało dla nich 
negatywne skutki. Przede wszystkim obawiają się utraty danego kontra-
henta, dlatego też zdarza się, że nie podejmują działań mających na celu 
odzyskanie należności [Barek, s. 338–340].

Kolejnym problemem jest błędne określanie mianem faktoringu usług, 
które w rzeczywistości nie mają z nim wiele wspólnego, takich jak np. 
wykup długów, odzyskiwanie przeterminowanych należności czy też ofe-
rowane w praktyce przez banki zwykłe dyskonto pojedynczych faktur 
[Bacławski, s. 77].

Istotną trudnością w działalności instytucji faktoringowych jest rów-
nież brak dopasowanych do potrzeb faktoringu regulacji w prawie podat-
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kowym. Duże znaczenie ma wprowadzenie do przepisów podatkowych 
kwestii odnoszących się do odliczania od podatku strat wynikających z ty-
tułu wypłaconych zaliczek. Istniejące rozwiązanie dyskryminuje instytu-
cje zajmujące się faktoringiem w porównaniu z bankami, gdyż przepisy 
podatkowe zezwalają podmiotom gospodarczym działającym w formie 
banków na zakwalifikowanie do podatkowych kosztów uzyskania przy-
chodów kwot odpisanych na rezerwy związane z należnościami nieścią-
galnymi bądź przekazanych na ryzyko ogólne. Banki, w przeciwieństwie 
do firm faktoringowych, mogą traktować kwoty wypłaconych zaliczek jak 
udzielony kredyt i w przypadku strat korygować podatek dochodowy. Fakt, 
że przepisy te nie mają zastosowania do innych podmiotów zajmujących 
się świadczeniem usług faktoringowych, które zobowiązane są zgodnie 
z zasadami rachunkowości do tworzenia rezerw niestanowiących podat-
kowych kosztów uzyskania przychodów, znacząco oddziałuje na płynność 
finansową tych firm, a w dłuższej perspektywie – na ich dalszą działalność 
gospodarczą [Łukaszewicz, s. 28].

1.4. Szanse rozwoju faktoringu w Polsce

Faktoring w Polsce jest formą finansowania dobrze rokującą na przyszłość. 
Twierdzeniu temu sprzyja fakt, że warunki, w jakich działają polskie firmy, 
ulegają ciągłym przemianom. Zdaniem E. Mączyńskiej, w naszym kraju 
panuje niepewność oraz wzrasta ryzyko z powodu występujących u nas 
trzech równoczesnych rewolucji: cywilizacyjnej, integracyjnej i transfor-
macyjno-ustrojowej [Mączyńska, red., s. 11]. Skutkuje to niewystarczającą 
ilością zasobów, zarówno kapitałowych, jak i informacyjnych, w polskich 
przedsiębiorstwach. Brak któregokolwiek z nich prowadzi początkowo do 
pogorszenia ekonomiczno-finansowej sytuacji przedsiębiorstwa, a osta-
tecznie do jego upadłości. Stąd najważniejszą kwestią wydaje się nie tyle 
realizacja długoterminowych, strategicznych zamierzeń, co często finan-
sowanie bieżącej działalności, a to wiąże się z kwestią znalezienia odpo-
wiedniego źródła finansowania [Podedworna-Tarnowska, s. 94].

W czasie zastoju gospodarczego zdecydowanie pogarsza się sytuacja 
finansowa przedsiębiorstw. Ich pogarszająca się płynność skutkuje tym, 
że odbiorcy zaprzestają terminowej spłaty zobowiązań, co pociąga za sobą 
ich narastanie i pogłębia niemożność ich spłaty. Ta narastająca pułapka 
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zadłużenia sprawia, że zatory płatnicze są coraz większe, co nierzadko pro-
wadzi do bankructwa odbiorców. Stąd rozwiązaniem zaistniałych trudno-
ści płatniczych są usługi faktoringowe, które regulują płatności pomiędzy 
kontrahentami i łagodzą napięcia między nimi. Faktoring jest szczególnie 
ważny w okresie dekoniunktury, gdyż wiąże się on z bardziej restrykcyjną 
polityką kredytową banków, co zmusza przedsiębiorców do poszukiwania 
alternatywnych źródeł finansowania [Piotrowska, s. 279].

Duże znaczenie dla rozwoju rynku faktoringowego w Polsce ma fakt, iż 
nasz kraj przystąpił do Unii Europejskiej. Dzięki temu polska gospodarka 
uzyskała znaczne wpływy z tytułu handlu zagranicznego i jednocześnie 
wzrostowi uległy obroty faktoringowe. W handlu zagranicznym faktoring 
jest instrumentem wysoce pożądanym, gdyż umożliwia ominięcie uwa-
runkowań zagranicznych, charakterystycznych dla danego kraju [Pode-
dworna-Tarnowska, s. 96].

Na szanse rozwoju faktoringu w Polsce mocno wpływa fakt stałego 
poszerzania promocji i edukacji, co zwiększa świadomość przedsiębiorców 
w dziedzinie usług faktoringowych. Konieczne jest zwrócenie ich uwagi 
na fakt, że faktoring nie oznacza dla przedsiębiorstwa tylko finansowania, 
lecz proponuje także szereg usług dodatkowych w ramach funkcji admini-
stracyjnej faktoringu, takich jak: badanie wiarygodności i wypłacalności 
dłużników, inkasowanie czy windykacja wierzytelności.

Warto także zwrócić uwagę na niewielki udział finansowania przez 
faktoring branż, które są uważane za motor rozwoju gospodarki w przy-
szłości. Mowa tu głównie o rolnictwie, budownictwie, mediach, zdrowiu 
i medycynie, nowoczesnych technologiach, usługach, rozrywce czy o tzw. 
zielonej energii. Aktualnie stanowią one znikomy udział bądź wcale nie 
występują w strukturze obrotów faktoringowych. Biorąc pod uwagę cią-
gły postęp technologiczny i światowy pęd ku nowoczesności, powyższe 
dziedziny nadal będą się silnie rozwijały, warto więc przygotować dla nich 
specjalną, jak najlepiej dopasowaną formę usług faktoringowych [Piotrow-
ska, s. 280–281].

Obecnie z faktoringu korzysta nieco ponad 7000 klientów, a potencjal-
ny rynek przyszłych odbiorców usług faktoringowych w Polsce to ponad 
dwa miliony istniejących przedsiębiorstw. Nawet jeśli faktorzy zastosowa-
liby ostrą selekcje w doborze klientów, te zasoby i tak pozostaną ogromne.

Czynnikiem wpływającym na rozwój faktoringu jest rosnący udział 
eksportu w polskim produkcie globalnym. Nie jest więc przypadkiem, że 
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obroty faktoringu eksportowego wzrosły w roku 2015 w stosunku do roku 
2014 o 25%.

Dobry klimat dla faktoringu powinien się w  najbliższym okresie 
utrzymać. Szansą dla branży jest innowacyjność faktorów. Poszukiwanie 
nowych rozwiązań, dających łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do pro-
duktów oraz wdrażanie nowych technologii mogą przynieść rozwiązania, 
które zbudują nową jakość w relacjach klient–faktor [Steć, s. 26].

2. Analiza podażowa na rynku usług faktoringowych  
w Polsce

2.1. Branżowa charakterystyka i analiza rynku faktoringowego

Charakterystyczną cechą rynku faktoringu w Polsce jest stały, dynamicz-
ny trend wzrostu. Wzrost rynku faktoringu w Polsce wykazuje od wielu 
lat wysoką – mierzoną w skali dwucyfrowej – dynamikę, wyższą niż dla 
całej gospodarki. Przez ostatnie dziesięć lat rynek wzrósł ponad czter-
nastokrotnie i  jest najszybciej rozwijającym się segmentem rynku usług 
finansowych w Polsce.

Faktoring z roku na rok zdobywa coraz więcej klientów. Rosnące obroty 
przekładają się na większą ilość umów i tym samym na większą liczbę fak-
torantów i kontrahentów. Można zaznaczyć, że faktoring jest dla klientów 
coraz częściej usługą pierwszego wyboru.

W 2015 roku liczba faktorantów wzrosła do 7095 (o 12,4% więcej r/r), 
a kontrahentów do 136 026 (o 7% więcej r/r). W 2014 roku faktorzy sfinan-
sowali 6 566 213 faktur (o 20% więcej r/r) [Steć, s. 17–19].

Zmiany, jakie zaszły w wyszczególnionych powyżej kategoriach w la-
tach 2014–2015, ilustruje tabela 4.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, polski rynek w 2015 
roku był wart 171,6 mld zł, z czego udział firm należących do PZF stano-
wił wartość 134,3 mld zł. Faktorzy należący do PZF obejmują 78% całego 
krajowego rynku. Kolejny rysunek przedstawia udziały poszczególnych 
faktorów (członków PZF) w całym polskim rynku. Część rynku (o war-
tości 37,5 mld zł), należąca do 34 podmiotów niezrzeszonych w PZF, ozna-
czona jest na wykresie jako „pozostali”. 
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Tabela 4. Faktoranci, kontrahenci obsługiwani przez faktorów i sfinansowane faktury 
w latach 2014–2015.

Wyszczególnienie 2014 2015 r/r zmiana %

faktoranci
PZF 6314 7095 12,4

cały rynek 10242 12650 23,5

kontrahenci
PZF 127196 136026 7

cały rynek b.d. b.d. n.a.

faktury (tys. szt.)
PZF 5475 6566 19,9

cały rynek 6803 8031 18

Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk Polskiego Związku Faktorów, 2017 [online], 
dostępny w PZF: http://www.faktoring.pl/index.php?page=6 [dostęp 28.06.2017].

Rys. 4. Faktoring w Polsce w 2015 roku. Udział procentowy faktorów w rynku.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PZF – Komentarz do wyników za IV kwartał 
2015 roku. 
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W 2015 roku w grupie 22 firm należących do PZF było 17 niebankowych, 
wyspecjalizowanych spółek faktoringowych oraz 5 banków komercyjnych, 
które obok bankowej działalności statutowej zajmują się faktoringiem. Wy-
specjalizowane spółki zrealizowały obroty o wartości 95,6 mld zł, obejmu-
jąc 71% rynku, zaś pozostałe – 29%, obejmując pięć banków z obrotami 
o wartości 38,7 mld zł.

W 2015 roku zmieniła się proporcja usług faktoringu pełnego do fak-
toringu niepełnego: 51% obrotów o wartości 67,5 mld zł, zaś w przypadku 
faktoringu niepełnego – 65,1 mld zł (pozostałe 49% obrotów razem).

Proporcje wolumenów obrotów faktoringu niepełnego do faktoringu 
pełnego przedstawia rysunek 5.

Rys. 5. Faktoring w Polsce w 2015 roku. Usługi faktoringu pełnego w stosunku do 
faktoringu niepełnego.

Faktoring pełny
Faktoring niepełny51%

49%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PZF.

Z faktoringu korzystają przedsiębiorstwa z wszystkich branż. W 2015 
roku najliczniejszą grupę stanowili: producenci żywności i napojów – 14%, 
sektor energetyczno-paliwowy – 8%, komputery i oprogramowanie – 5%, 
producenci elektroniki, AGD i RTV – 5%, przemysł elektroniczny i ma-
szynowy – 5%.

W 2015 roku znacząco wzrosły obroty w branżach budowlanej i kompu-
terowej (wraz z oprogramowaniem). Zmalały natomiast obroty z firmami 
z branży hutniczej i sektora paliwowo-energetycznego. Warto odnotować 
wzrost obrotów z firmami budowlanymi oraz producentami akcesoriów 
i części zamiennych do samochodów [Steć, s. 22].
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Aktualne wykorzystanie faktoringu przez poszczególne branże ilustru-
je rysunek 6.

Rys. 6. Wykorzystanie faktoringu przez branże po I półroczu 2015 roku (mln zł).
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Steć, s. 23.

W 2015 roku wzrosła wartość usług faktoringu międzynarodowego. 
W ramach tej formy faktoringu sfinansowano wierzytelności o wartości 
30.481 mln zł (24.279 mln zł w 2014 roku, wzrost o 25,5%). W strukturze 
usług tego segmentu dominuje faktoring eksportowy z obrotami na po-
ziomie 28.730 mln zł (wzrost o 26,7%). Obroty faktoringu importowego 
stanowiły wartość 1.751 mln zł (1.618 mln zł w 2014 roku). Warto dodać, że 
faktoring importowy znajduje się w ofercie tylko siedmiu firm.

W 2015 roku, podobnie jak w latach poprzednich, polscy faktorzy naj-
częściej współpracowali z faktorami z krajów Beneluxu, z Niemiec, Czech, 
Rumunii, ze Słowacji, z Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Por-
tugalii i Turcji. 

Przy odczuwalnym zmniejszeniu wymiany handlowej z Chinami i kra-
jami Azji Południowo-Wschodniej współpraca z faktorami z tego regionu 
uległa zmniejszeniu [Steć, s. 24–25].

Obroty faktoringu międzynarodowego w latach 2012–2015 przestawio-
no na rysunku 7.
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Rys. 7. Obroty faktoringu eksportowego i importowego w Polsce w okresie 2012–2015 
(mln zł).
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk Polskiego Związku Faktorów, 2017 [online], 
dostępny w PZF: http://www.faktoring.pl/index.php?page=6 [dostęp 28.06.2017].

2.2. Polski Związek Faktorów 

Polski Związek Faktorów (PZF) jest krajową federacją zrzeszającą najwięk-
sze i najbardziej aktywne firmy faktoringowe w Polsce. Od kwietnia 2006 
roku Polski Związek Faktorów jest kontynuatorem działalności Konferen-
cji Instytucji Faktoringowych (KIF), powołanej w listopadzie 2001 roku.

Podstawowym zadaniem PZF jest ochrona praw zrzeszonych w nim 
członków i reprezentowanie ich interesów wobec organów państwowych, 
samorządowych, krajowych i zagranicznych.

Do zadań Polskiego Związku Faktorów należą przede wszystkim:
–  reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych członków 

PZF;
–  wpływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego usług fi-

nansowania i wierzytelności handlowych;
–  oddziaływanie na formowanie polityki społecznej i ekonomicznej or-

ganów władzy publicznej dotyczącej działalności PZF i jego członków;
–  współpraca z innymi organizacjami pracodawców;
–  prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji do-

tyczących usług finansowania wierzytelności handlowych, a także 
prowadzenie doradztwa prawnego i ekonomicznego oraz wykonywa-
nie ekspertyz i analiz opinii na rzecz członków PZF i ich organizacji;
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–  wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości;
–  inicjowanie i prowadzenie działalności promującej usługi faktorin-

gowe;
–  ochrona rynku finansowania wierzytelności handlowych przed prak-

tykami stanowiącymi naruszenie zasad konkurencji [Statut..., s. 2–3].
Cele i zadania PZF realizowane są w szczególności przez:

–  ocenianie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do 
tych ustaw, a także uchwał organów samorządu terytorialnego w za-
kresie objętym Statutem PZF;

–  delegowanie przedstawicieli PZF do organów doradczych władzy i ad-
ministracji publicznej oraz innych podmiotów, w których, na pod-
stawie odrębnych przepisów, mają prawo brać udział przedstawiciele 
organizacji pracodawców;

–  prowadzenie badań, popularyzację wiedzy organizacyjnej, prawniczej 
i ekonomicznej;

–  organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany po-
glądów i doświadczeń;

–  szkolenia, konferencje i seminaria;
–  wydawnictwa promocyjne i reklamowe;
–  wydawanie książek i biuletynów związanych z działalnością PZF;
–  propagowanie oraz wspieranie usług finansowania wierzytelności 

handlowych;
–  wspieranie działań członków PZF w zakresie pozyskiwania partnerów 

krajowych i zagranicznych w celu kooperacji;
–  zbieranie i udostępnianie informacji o polskich i zagranicznych przed-

siębiorstwach świadczących usługi finansowania wierzytelności han-
dlowych;

–  zbieranie, opracowywanie i analizowanie informacji o faktoringu 
w Polsce;

–  organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych w celu konsoli-
dacji i integracji członków PZF [Statut…, s. 3–4].

Polski Związek Faktorów jest aktywny na forum międzynarodowym. 
Jest jednym z siedmiu inicjatorów utworzenia EU Federation (EUF), eu-
ropejskiej federacji krajowych stowarzyszeń faktorów, utworzonej w 2009 
roku. Głównym zadaniem EUF jest monitoring przepisów tworzonych 
przez Komisję Europejską i Parlament Europejski pod kątem ich zgodno-
ści z interesami faktorów. EUF uczestniczy w publicznych konsultacjach, 
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kieruje do ustawodawców w formie pisemnej swoje postulaty wszędzie 
tam, gdzie proponowane rozwiązania prawne mogłyby zagrozić rozwojowi 
faktoringu w Europie, a także bierze udział w projekcie stworzenia stan-
dardu europejskiej faktury elektronicznej. EUF opracowała również szereg 
raportów związanych z branżą faktoringową w Europie, takich jak: stu-
dium rozwiązań prawnych dotyczących faktoringu we wszystkich krajach 
członkowskich, studium FINEST o branży faktoringowej na przykładzie 
wybranych krajów Unii Europejskiej czy też białej księgi faktoringu w Eu-
ropie [Jakowiecki, Żbikowski, s. 61–62].

W celu zaktywizowania środowisk akademickich w pracach i bada-
niach nad faktoringiem PZF od 2010 roku prowadzi konkurs o „Złote 
Pióro PZF”, o które ubiegają się autorzy prac licencjackich, magisterskich 
i doktorskich. Do dziś do sześciu edycji konkursu zgłoszono ponad 100 
prac. Laureaci konkursu otrzymują, oprócz nagrody rzeczowej, możli-
wość opublikowania obszernych fragmentów swojej pracy w „Almanachu  
PZF”.

W 2015 roku do Polskiego Związku Faktorów należały 22 instytucje. 
Krótka charakterystyka grupy została przedstawiona w tabeli 5.

Tabela 5. Firmy faktoringowe – członkowie PZF w 2015 roku.

Nazwa 
faktora Główne punkty oferty Udziałowcy

Rok 
założe-

nia

Obroty 
faktoringo-
we w 2014 

roku (mln zł)

Obroty 
faktoringowe 
w 2015 roku 

(mln zł)

ING Commer-
cial Finance 

Polska (d. 
Handlowy 

Heller)

Faktoring krajowy 
z regresem, eksportowy 

z regresem, wymagal-
nościowy z regresem, 

faktoring in-house 
z regresem, faktoring 

odwrócony

ING Bank Śląski 1994 16.876 18.911

Raiffeisen 
Polbank

Faktoring pełny plus, 
pełny z polisą klienta, 

pełny z ubezpieczeniem, 
odwrotny, niepełny, 

samorządowy

Raiffeisen 
Bank Interna-

tional AG
2001 16.497 17.784
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Nazwa 
faktora Główne punkty oferty Udziałowcy

Rok 
założe-

nia

Obroty 
faktoringo-
we w 2014 

roku (mln zł)

Obroty 
faktoringowe 
w 2015 roku 

(mln zł)

BZ WBK Faktor

Faktoring pełny (bez re-
gresu z ubezpieczeniem), 
z regresem z maksymal-

nym limitem kontrahenta, 
eksportowy, odwrotny

Santander 
Group

2003 14.428 17.017

Pekao  
Faktoring

Faktoring krajowy 
pełny, krajowy niepełny, 
eksportowy, importowy, 

inkaso należności

PZU S.A., PFR 
S.A., UniCredit

1998 12.585 14.479

Bank  
Millennium

Faktoring niepełny, pełny 
z ubezpieczeniem, pełny 

z polisą klienta, Mille-
-Link faktoring, faktoring 

samorządowy

Banco Comer-
cial Portugues

1989 12.122 13.462

Coface Poland 
Factoring

Faktoring pełny z prze-
jęciem ryzyka niewypła-
calności dłużnika, usługi 

wywiadowni, windykacja 
należności

Spółka zależna 
grupy inwesty-
cyjnej Natixis, 
należącej do 
francuskiej 

grupy banko-
wej BPCE

2007 9.808 11.290

mFaktoring

Faktoring z regresem, 
z przejęciem ryzyka nie-
wypłacalności odbiorcy, 
gwarancja importowa

BRE Bank 
i Intermarket 

Bank AG
1995 9.045 10.412

PKO Faktoring

Faktoring krajowy bez 
przejęcia ryzyka, fakto-

ring krajowy z przejęciem 
ryzyka oraz faktoring 

eksportowy z przejęciem 
ryzyka wypłacalności 

odbiorcy zagranicznego

PKO Bank 
Polski

2008 3.023 6.308

BGŻ BNP Pari-
bas Faktoring

Faktoring krajowy, mię-
dzynarodowy, importowy 

i eksportowy

BNP Paribas 
Bank Polska 

S.A.
2006 3.233 5.085

SEB
Faktoring niepełny, pre-
finansowanie, faktoring 
pełny, dyskonto weksli

Skandinaviska 
Enskilda 

Banken AB
2004 2.899 3.189
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Nazwa 
faktora Główne punkty oferty Udziałowcy

Rok 
założe-

nia

Obroty 
faktoringo-
we w 2014 

roku (mln zł)

Obroty 
faktoringowe 
w 2015 roku 

(mln zł)

HSBC Bank 
Polska S.A.

Faktoring krajowy, 
zagraniczny, z regresem, 

bez regresu
HSBC Group 1990 2.644 2.972

BOŚ Bank

Faktoring z regresem, 
faktoring z polisą 

(w obrocie krajowym 
bądź zagranicznym), 

odwrotny

Narodowy Fun-
dusz Ochrony 
Środowiska 
i Gospodarki 

Wodnej

2010 2.420 2.378

BPH – 4 
listopada 2016 
roku połączony 
z Alior Bank SA

Faktoring krajowy pełny, 
niepełny, międzynaro-

dowy
GE Money 1989 1.545 2.142

Bibby Financial 
Services

Faktoring odwrotny, dla 
transportu, dla małych 
firm, krajowy i ekspor-

towy

Bibby Line 
Group Ltd.

2002 1.633 2.120

UBI Factor

Faktoring odwrotny, 
wspieranie międzynaro-
dowych firm za pomocą 
programu finansowania 

dostawców

UBI Banca 2008 2.006 1.949

IFIS Finance

Faktoring cichy, dla 
dostawców podmiotów 
publicznych, bez regresu 
zgodny z MSR, wymagal-

nościowy

Banca IFIS 
Group

1999 1.308 1.783

Arvato 
 Bertelsmann

Faktoring pełny, niepełny, 
wymagalnościowy, 

samorządowy

Bertels-
mann AG

1994 738 894

BPS Faktor

Faktoring klasyczny 
z regresem i bez regresu 
(z ubezpieczeniem) oraz 
faktoring na finansowa-
nie dostaw w obrocie 

krajowym

Grupa BPS 
i zrzeszone 
z nią Banki 

Spółdzielcze

2011 630 735
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Nazwa 
faktora Główne punkty oferty Udziałowcy

Rok 
założe-

nia

Obroty 
faktoringo-
we w 2014 

roku (mln zł)

Obroty 
faktoringowe 
w 2015 roku 

(mln zł)

Eurofactor 
Polska

Faktoring z regresem, 
bez regresu, eksportowy, 

odwrotny

Crédit Agricole 
Leasing & 
Factoring 
(CAL&F)

2012 387 493

Pragma 
Faktoring

Faktoring niepełny, pełny, 
eksportowy, uproszczony, 

odwrotny, zamówie-
niowy

Pragma Inkaso 
SA

1996 431 490

KUKE Finance
Faktoring pełny, niepełny, 
z polisą KUKE, odwrotny

Korporacja 
Ubezpieczeń 

Kredytów 
Eksportowych 

S.A.

2014 4 260

Faktorzy SA

Faktoring samorządo-
wy, na finansowanie 
dostaw, doradztwo 

w IT, w pozyskiwaniu 
środków finansowanych 

z funduszy UE

Spółdzielcza 
Grupa Ban-

kowa
2011 185 181

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Witryna internetowa ING Commercial Finance Polska 
S.A.: http://www.ingcomfin.pl, dostęp 28.06.2017; Witryna internetowa Raiffeisen Polbank: http://raiffei-
senpolbank.com/faktoring/, dostęp 28.06.2017; Witryna internetowa BZK WBK Faktor: http://www.bzwbk.
pl/faktor/, dostęp 28.06.2017; Witryna internetowa Banku Millennium: https://www.bankmillennium.pl/
przedsiebiorstwa/produkty/finansowanie/faktoring, dostęp 28.06.2017; Witryna internetowa Coface Po-
land Factoring: http://www.coface.pl, dostęp 28.06.2017; Witryna internetowa BGŻ BNP Paribas Fakto-
ring: http://faktoring.bgzbnpparibas.pl/pl/, dostęp 28.06.2017; Witryna internetowa SEB: http://www.
sebbank.ru/pow/wcp/sebpl.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3FDUID%3DDUID_DE
1DC6E1160A6D85C12574F1004D883E%26lang%3Dpl%26sitekey%3Dseb.pl, dostęp 28.06.2017;Witry-
na internetowa HSBC: http://www.hsbc.pl, dostęp 28.06.2017; Witryna internetowa BOŚ Banku: https://
www.bosbank.pl/przedsiebiorstwa/finansowanie-1/faktoring/faktoring, dostęp 28.06.2017; Witryna inter-
netowa UBI Factor: http://www.ubifactorpolska.com/chisiamo.htm, dostęp 28.06.2017; Witryna interne-
towa Bibby Financial Services: www.bibbyfinancialservices.pl, dostęp 28.06.2017; Witryna internetowa 
IFIS Finance: www.ifis.pl, dostęp 28.06.2017; Witryna internetowa BPS Faktor: https://www.bankbps.
pl/bps-faktor, dostęp 28.06.2017; Witryna  internetowa Eurofactor Polska: www.eurofactor.pl, dostęp 
28.06.2017; Witryna internetowa Pragma Faktoring: www.pragma.pl, dostęp 28.06.2017; Witryna inter-
netowa KUKE Finance: www.kuke-finance.pl, dostęp 28.06.2017; Witryna internetowa Faktorzy S.A.: 
www.faktorzy.com.pl, dostęp 28.06.2017; Steć, s. 28.
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2.3. Analiza porównawcza wybranych faktorów

Analizę porównawczą rozpoczniemy od porównania wartości wolumenu 
usług faktoringu krajowego. W poniższych analizach znajdować się będzie 
dziesięć największych instytucji faktoringowych pod względem wielkości 
obrotów rozłożonych na poszczególne rodzaje faktoringu.

Obroty w usługach faktoringu krajowego (pełnego i niepełnego) osiąg-
nęły w 2015 roku wartość 103,8 mld złotych, co stanowi 77% wartości 
łącznych obrotów. Oznacza to, że faktoring krajowy pozostaje głównym 
motorem rozwoju faktoringu w Polsce, co jest zgodne ze światowymi tren-
dami w branży. W strukturze obrotów faktoring niepełny stanowił 51%, 
a faktoring pełny – pozostałe 49%. Tabela 6 przedstawia łączne obroty 
faktoringu krajowego (pełnego i niepełnego) w 2015 roku w oparciu o 10 
największych firm pod względem wolumenów obrotów w porównaniu 
z rokiem poprzednim.

Tabela 6. Łączne obroty faktoringu krajowego (pełnego i niepełnego) w 2015 roku.

Faktor
Faktoring krajowy (mln zł)

Zmiana w (%)
2015 2014

1 ING CF 16099 14892 8,1

2 BZ WBK Faktor 13408 11969 12

3 Raiffeisen Polbank 12486 11582 7,8

4 Pekao Faktoring 11876 10424 13,9

5 Bank Millennium 10469 9726 7,6

6 Coface Poland Factoring 7986 7573 5,5

7 mFaktoring 7631 6763 12,8

8 PKO Faktoring 6149 2870 114,2

9 BGŻ BNP Paribas Faktoring 2757 1714 60,9

10 BOŚ Bank 2310 2242 3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PZF.

Największym faktorem pod względem wartości nabytych faktur w fak-
toringu krajowym pełnym i niepełnym był ING CF – wartość nabytych 
faktur wyniosła 16.099 mln zł i była o 8,1% większa w stosunku do roku 
poprzedniego. Drugim faktorem pod względem wolumenu nabytych fak-
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tur został BZ WBK Faktor – jego obroty w 2015 roku sięgnęły 13.408 mln 
zł i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o 12%. Bardzo duży 
wzrost w stosunku do roku poprzedniego zanotowała spółka PKO Fak-
toring. Dynamika obrotów wzrosła o 114%. Obroty spółki w 2014 roku 
wynosiły 2.870 mln zł, a w 2015 roku zwiększyły się o 3.279 mln zł do sumy 
6.149 mln zł. Najbardziej stały poziom spośród 10 wymienionych faktorów 
utrzymał BOŚ Bank – jego dynamika utrzymała się na poziomie 3%.

Faktoring krajowy pełny stanowił 49% obrotów łącznych faktoringu 
krajowego. Faktoring krajowy pełny osiągnął w 2015 roku wartość 52.730 
mln zł i kwota ta była wyższa o 23,9% w stosunku do roku poprzednie-
go. Tak wysoka dynamika wzrostu świadczy o zmianach w preferencjach 
klientów, którzy coraz chętniej sięgają po bardziej rozbudowane rozwią-
zania faktoringowe [Steć, s. 29–30].

Tabela 7 przedstawia wolumeny obrotów faktorów w ramach usług 
faktoringu pełnego.

Tabela 7. Obroty faktoringu krajowego pełnego w 2015 roku.

Faktor
Faktoring krajowy pełny (mln zł)

Zmiana w (%)
2015 2014

1 Pekao Faktoring 9657 8543 13

2 ING CF 9109 8019 13,6

3 Coface Poland Factoring 6822 6440 5,9

4 BZ WBK Faktor 5581 2859 95,2

5 Bank Millennium 4980 4671 6,6

6 Raiffesien Polbank 4107 3809 7,8

7 PKO Faktoring 2751 506 443,7

8 mFaktoring 2188 2389 -8,4

9 HSBC 1455 1437 1,2

10 BPH 1274 273 366,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PZF.

Największą wartość obrotów w kategorii tych usług osiągnął Pekao 
Faktoring, również w 2014 roku ta spółka zajmowała w tej kategorii pierw-
sze miejsce. Obroty Pekao Faktoring w 2015 roku wyniosły 9.657 mln zł 
i były o 13% większe w porównaniu z rokiem poprzednim. Drugi faktor, 
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tj. ING CF, osiągnął wynik 9.109 mln zł, jego obroty w stosunku do roku 
poprzedniego wzrosły o 13,6%, czyli w przybliżonym zakresie jak faktora 
zajmującego pierwszą pozycję. Największy wzrost pod względem liczby 
sprzedanych faktur w stosunku do roku poprzedniego zanotował PKO 
Faktoring – był to wzrost aż o 443,7%. mFaktoring był jedynym faktorem, 
który zanotował spadek obrotów w stosunku rok do roku. Najbardziej 
niezmienną strukturę obrotów zachował HSBC.

Obroty niepełnego faktoringu krajowego w 2015 roku wyniosły 51.123 
mln zł i były większe o 7,4% niż w roku 2014. Jest to usługa ciesząca się du-
żym i stale rosnącym zainteresowaniem. Dynamika wzrostu tego produktu 
jest jednak niższa niż dla całej branży, w szczególności w porównaniu 
z faktoringiem krajowym pełnym [Steć, s.31].

W tabeli 8 przedstawiono wartość obrotów faktorów w ramach usług 
faktoringu niepełnego.

Tabela 8. Obroty faktoringu krajowego niepełnego w 2015 roku.

Faktor
Faktoring krajowy niepełny (mln zł)

Zmiana w (%)
2015 2014

1 Raiffesien Polbank 8379 7773 7,8

2 BZ WBK Faktor 7827 9110 -14,1

3 ING CF 6990 6873 1,7

4 Bank Millennium 5489 5056 8,6

5 mFaktoring 5443 4374 24,4

6 PKO Faktoring 3398 2364 43,7

7 BOŚ Bank 2310 2242 3

8 Pekao Faktoring 2219 1881 18

9 Bibby Financial Services 1642 1270 29,4

10 BGŻ BNP Paribas Faktoring 1536 977 57,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PZF.

Najwyższą wartość obrotów odnotował w 2015 roku Raiffeisen Polbank, 
obroty te sięgały wartości 8.379 mln zł. Drugie miejsce zajął BZ WBK Fak-
tor, którego obroty wyniosły 7.827 mln zł i zmniejszyły się w stosunku do 
roku poprzedniego o 1.283 mln zł, czyli o 14%. Dużą zmianę pod względem 
obrotów w tej kategorii faktoringu wykazał BGŻ BNP Paribas Faktoring 
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– była to zmiana o 57,3%. Najbardziej stałą strukturę obrotów w stosunku 
rok do roku zachował ING CF. Obroty tej spółki wyniosły w 2015 roku 
6.990 mln zł, a w 2014 roku były mniejsze o 117 mln zł.

Wzrost obrotów odnotowany został również w zakresie usług fakto-
ringu międzynarodowego, stanowiącego 33% w całej strukturze obrotów. 
Obroty faktoringu eksportowego osiągnęły w 2015 roku wartość 28.731 mln 
zł i były aż o 26,8% większe niż w 2014 roku. Finansowanie wierzytelności 
zagranicznych staje się coraz bardziej powszechne, pod względem zarówno 
oczekiwań klientów, jak i oferty faktorów. Można podkreślić, że usługi fak-
toringu eksportowego znajdowały się w ofercie wszystkich członków PZF.

Tabela 9 przedstawia wartość obrotów faktorów w ramach usług fak-
toringu eksportowego.

Tabela 9. Obroty faktoringu eksportowego w 2015 roku.

Faktor
Faktoring eksportowy (mln zł)

Zmiana w (%)
2015 2014

1 Raiffesien Polbank 5299 4915 7,8

2 BZ WBK Faktor 3590 2451 46,5

3 Coface Poland Factoring 3304 2335 47,8

4 Bank Millennium 2993 2395 25

5 mFaktoring 2715 2226 22

6 BGŻ BNP Paribas Faktoring 2262 1438 57,3

7 ING CF 2198 1475 49

8 Pekao Faktoring 1642 1229 33,6

9 HSBC 1194 805 48,3

10 SEB 973 706 37,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PZF.

Uwzględniając wartość obrotów tego rodzaju usług, liderem w 2015 
roku był Raiffeisen Polbank. Obroty faktoringu międzynarodowego wy-
niosły w nim 5.299 mln zł i były o 7,8% większe w stosunku do roku 
poprzedniego. Drugie miejsce pod względem wielkości obrotów w fakto-
ringu międzynarodowym zajmuje BZK WBK Faktor. Wskaźnik dynamiki 
obrotów w stosunku rok do roku wyniósł 46,5%. Najwyższy wskaźnik 
dynamiki, wynoszący 57,3%, należał do BGŻ BNP Paribas Faktoring.
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Obroty faktoringu eksportowego w formie bezregresowej (pełnego) 
w stosunku do regresowej (niepełnego) w strukturze całego obrotu są prak-
tycznie równe. Biorąc jednak pod uwagę dynamikę, z  jaką te produkty 
rosną, należy oczekiwać, że udział faktoringu pełnego będzie rósł szybciej 
niż faktoringu niepełnego.

Obroty faktoringu eksportowego pełnego w 2015 roku wyniosły 14.798 
mln zł i były o 32,9% większe niż w roku 2014. Największe obroty osiągnął, 
podobnie jak w roku poprzednim, Coface Poland Factoring.

Tabela 10 przedstawia wartość obrotów faktorów w ramach usług fak-
toringu eksportowego pełnego.

Tabela 10. Obroty faktoringu eksportowego pełnego w 2015 roku.

Faktor
Faktoring eksportowy pełny (mln zł)

Zmiana w (%)
2015 2014

1 Coface Poland Factoring 3213 2145 49,8

2 BZ WBK Faktor 2567 1492 72

3 Bank Millennium 1491 1054 41,5

4 ING CF 1443 1090 32,4

5 HSBC 1003 705 42,1

6 mFaktoring 956 815 17,3

7 BGŻ BNP Paribas Faktoring 899 572 57,3

8 Raiffeisen Polbank 823 764 7,8

9 Pekao Faktoring 799 543 47,1

10 UBI Factor 600 801 -25,1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PZF.

W 2015 roku obroty faktoringu eksportowego niepełnego wyniosły 
13.933 mln zł. Było to o 21% więcej niż w roku poprzednim. Największe 
obroty, podobnie jak w roku poprzednim, osiągnął Raiffeisen Polbank 
[Steć, s. 32–35].

Tabela 11 przedstawia wartość obrotów faktorów w ramach usług fak-
toringu eksportowego niepełnego. 

Największy wzrost dynamiki obrotów w stosunku rok do roku osiągnął 
ING CF – wartość wskaźnika wyniosła 96%. Obroty w 2015 roku w sto-
sunku do roku poprzedniego wzrosły o 370 mln zł. Na mniej więcej sta-
łym poziomie obrotów w wolumenie sprzedaży utrzymał się IFIS Finance, 
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jego obroty zwiększyły się z 253 mln zł w 2014 roku do 264 mln zł w roku 
kolejnym. Żadne z dziesięciu przedsiębiorstw nie zanotowało mniejszych 
obrotów w stosunku do badanych okresów. Świadczy to o dużym zainte-
resowaniu kontrahentów tą formą usługi. 

Wartość faktoringu importowego w  2015 roku wyniosła 1,7 mld zł 
(wzrost o 3% w stosunku do 2014 roku). Pomimo odnotowanego zwięk-
szenia obrotów wydaje się, że ten rodzaj usługi pozostanie w dłuższej per-
spektywie produktem uzupełniającym. Usługa jest świadczona w systemie 
dwóch faktorów, stosują ją faktorzy należący do międzynarodowej federacji 
FCI + IFG. Największe obroty w ramach faktoringu importowego odno-
tował Pekao Faktoring. Usługę świadczy siedmiu faktorów.

Tabela 11. Obroty faktoringu eksportowego niepełnego w 2015 roku.

Faktor
Faktoring eksportowy niepełny (mln zł)

Zmiana w (%)
2015 2014

1 Raiffeisen Polbank 4476 4152 7,8

2 mFaktoring 1759 1411 24,7

3 Bank Millennium 1502 1342 12

4 BGŻ BNP Paribas Faktoring 1362 866 57,3

5 BZ WBK Faktor 1023 959 6,7

6 SEB 964 636 51,7

7 Pekao Faktoring 843 686 23

8 ING CF 755 385 96

9 Bibby Financial Services 382 329 15,9

10 IFIS Finance 264 253 4,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PZF.

Tabela 12 przedstawia wartość obrotów w ramach usług faktoringu 
importowego.

Faktoring pełny, krajowy i eksportowy to łącznie 50,2% obrotów fak-
torów PZF w 2015 roku. W 2015 roku ten segment usług faktoringowych 
wzrósł niezwykle dynamicznie, aż o 25,8% w stosunku rok do roku i osiąg-
nął wartość 67.528 mln zł. Na pytanie, czy w najbliższych latach faktoring 
pełny będzie rósł szybciej niż faktoring niepełny, trudno odpowiedzieć. 
Odnotowany wzrost może mieć charakter krótkoterminowy, równie do-
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brze może być jednak początkiem trendu wzrostowego w nadchodzących 
latach.

Tabela 12. Obroty faktoringu importowego w 2015 roku.

Faktor
Faktoring eksportowy importowy 

(mln zł) Zmiana w (%)
2015 2014

1 Pekao Faktoring 960 932 3

2 ING CF 613 509 20,4

3 BGŻ BNP Paribas Faktoring 66 82 n.a.

4 mFaktoring 66 56 17,9

5 IFIS Finance 22 31 -29,9

6 BZ WBK Faktor 18 8 127,9

7 UBI Factor 5 b.d. n.a.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PZF.

Największe obroty odnotował ING CF.
Tabela 13 przedstawia łączną wartość obrotów faktorów w ramach usług 

krajowego i międzynarodowego faktoringu pełnego.

Tabela 13. Obroty faktoringu pełnego w 2015 roku.

Faktor
Faktoring pełny (mln zł)

Zmiana w (%)
2015 2014

1 ING CF 10552 9109 15,8

2 Pekao Faktoring 10456 9086 15,1

3 Coface Poland Factoring 10036 8586 16,9

4 BZ WBK Faktor 8149 4351 87,3

5 Bank Millennium 6472 5725 13

6 Raiffesien Polbank 4930 4573 7,8

7 mFaktoring 3144 3204 -1,9

8 PKO Faktoring 2803 588 376,8

9 HSBC 2803 2142 14,7

10 BGŻ BNP Paribas Faktoring 2120 1309 62

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych w PZF.
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Obroty faktoringu niepełnego osiągnęły w 2015 roku wartość 65.055 
mln zł i były mniejsze niż obroty faktoringu pełnego. Dynamika wzrostu 
tego segmentu rynku faktoringowego wyniosła 10%. Malejący udział fak-
toringu niepełnego może być zapowiedzią zmiany trendów. Odnotujmy, 
że na rynkach światowych ten rodzaj faktoringu przynosi w porównaniu 
z faktoringiem pełnym mniejszy wolumen obrotów.

Podobnie jak w roku poprzednim największe obroty osiągnął Raiffe-
isen Polbank. Największy wzrost dynamiki spośród dziesięciu faktorów 
odnotował BGŻ BNP Paribas Faktoring. Wskaźnik BGŻ wyniósł 57,3%. 
Drugi pod względem wielkości wolumenu obrotów był BZ WBK Faktor, 
lecz zarazem zanotował spadek w  stosunku rok do roku o  12,1%,  czy-
li o 1.219 mln zł. Najbardziej wyrównane obroty spośród dziesięciu bada-
nych faktorów zachował BOŚ Bank.

Tabela 14 przedstawia łączną wartość obrotów w ramach niepełnego 
faktoringu krajowego i międzynarodowego.

Tabela 14. Obroty faktoringu niepełnego w 2015 roku.

Faktor
Faktoring niepełny (mln zł)

Zmiana w (%)
2015 2014

1 Raiffesien Polbank 12855 11924 7,8

2 BZ WBK Faktor 8849 10068 -12,1

3 ING CF 7745 725 6,7

4 mFaktoring 7202 5785 24,5

5 Bank Millennium 6990 6397 9,3

6 PKO Faktoring 3505 2435 43,9

7 Pekao Faktoring 3062 2566 19,3

8 BGŻ BNP Paribas Faktoring 2899 1843 57,3

9 SEB 2420 2266 6,8

10 BOŚ Bank 2378 2420 -1,7
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych w PZF.

2.4. Instrumenty i rozwiązania wspierające rozwój faktoringu

Branża finansowa jest jednym z największych odbiorców produktów i usług 
sektora informatycznego. Świadczy o tym fakt, iż wszystkie banki korzy-
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stają z systemów umożliwiających klientom nawiązanie łączności o każdej 
porze dnia i nocy, dysponowanie swoim kontem osobistym i wydawanie 
w odniesieniu do niego dyspozycji. Takie opcje dostępne są dla klientów nie 
tylko indywidualnych, ale również firmowych i korporacyjnych. Właściwe 
narzędzia informatyczne są i będą stosowane w coraz szerszym zakresie 
także w kontaktach między stronami trójkąta faktoringowego. Dodatkowo 
należy pamiętać, że wykorzystanie faktoringowych systemów dotyczyć 
będzie tak banków, jak i instytucji okołobankowych i niebankowych. 

Równocześnie ze zwiększającą się liczbą faktorantów faktor musi pora-
dzić sobie z rosnącą ilością informacji. Ręczne ich przetwarzanie i aktuali-
zowanie mogłoby być powodem większej liczby pomyłek i w związku z tym 
niepotrzebną stratą czasu. Systemy informatyczne wspomagają czynności 
związane z przechowywaniem, przetwarzaniem i uaktualnianiem danych 
umów faktoringowych, terminowym i prawidłowym naliczaniem opłat 
oraz z księgową stroną faktoringu. Zaadaptowanie narzędzi informatycz-
nych wykorzystywanych w zarządzaniu pozwoliło na wsparcie procesów 
decyzyjnych, np. przez automatyczne wyliczanie parametrów oddających 
kondycję finansową danego faktoranta czy dłużnika faktoringowego.

Transformacja w kontaktach z klientami, która rozpoczęła się wraz 
z rozwojem Internetu, nie ominęła branży faktoringowej. Dzięki ułatwie-
niom w komunikacji w obecnych realiach faktorant nie musi dostarczać 
fizycznie kopii faktur do faktora. Wystarczy, że za pomocą platformy in-
ternetowej prześle je elektronicznie. Nastąpiło też przyspieszenie wypłaty 
środków pieniężnych – czas oczekiwania wynosi od kilku godzin do dwóch 
dni od momentu wysłania dokumentu sprzedaży. Pieniądze najszybciej 
otrzymują faktoranci, którzy posiadają konto bankowe u faktora–w banku. 
Faktoranci zyskali również możliwość generowania raportów dotyczących 
ich sytuacji oraz spłat dokonywanych przez dłużników. Fakt ten pozy-
tywnie wpływa na koszty ponoszone przez faktora, ponieważ zmniejszyło 
się obciążenie pracowników czynnościami przejętymi przez system in-
formatyczny. Elektroniczny obieg dokumentów sprawia, że spada zużycie 
papieru po stronie zarówno faktoranta, jak i faktora. Dzięki temu jeden 
i drugi podmiot może kształtować swój wizerunek jako instytucji dbającej 
o środowisko [Maksymiuk, s. 244–245]. 

W Polsce pionierem pod względem ilości dostarczanych rozwiązań 
teleinformatycznych dla faktoringu jest Asseco Business Solutions. Jego 
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system Faktor obsługuje największych faktorów, m.in.: Raiffeisen Polbank, 
BZ WBK Faktor, Pekao Faktoring czy BOŚ.

Produkt Asseco umożliwia obsługę wszystkich form faktoringu, nawet 
mało popularnej formy faktoringu niejawnego. Poza możliwością elektro-
nicznego wysyłania faktur umożliwia także synchronizację z zewnętrz-
nymi systemami faktorów, wystawanie dokumentów, a także wysyłanie 
alertów i przypomnień mailem lub SMS-em. Wbudowane narzędzia typu 
business intelligence wspierają tworzenie zaawansowanych analiz i scharak-
teryzowanie ryzyka. Mechanizm kojarzenia przychodzących przelewów 
oszczędza czas, który pochłonęłaby ręczna ich weryfikacja. Pochodzące 
stąd dane automatycznie uwzględniane są przy generowaniu raportów. 
Należące do systemu narzędzie mobile faktor służy do mobilnej obsługi 
faktoringu przez faktorantów, co pozwala im być „na bieżąco” z sytuacją.

Następnym przykładem przedsiębiorstwa, które zajmuje się opracowy-
waniem systemów dla faktoringu na szeroką skalę, jest firma Comarch ze 
swoim system Comarch Factroing. Korzystają z niego m.in. Kredyt Bank 
i BGŻ. W swoich głównych założeniach produkt Comarch jest podobny do 
opisanego wcześniej. Dodatkowo Comarch Factoring współpracuje z syste-
mami obsługującymi e-faktury. Nie posiada natomiast aplikacji mobilnej.

Rozwój narzędzi informatycznych będzie oddziaływał również na 
branżę faktoringu. Istotne będzie ulepszanie narzędzi oceny ryzyka pod-
jęcia współpracy z faktorantami, zwłaszcza tymi z sektora MSP. Wprowa-
dzenie rozwiązań wspierających synchronizację systemów faktoringowych 
z zewnętrznymi systemami faktorantów przyczyni się do jeszcze szybsze-
go obiegu dokumentów i wypłaty środków pieniężnych. Kontrolowanie 
współpracy przez faktorantów pomoże im nabrać większego zaufania do 
faktora oraz oferowanej przez niego usługi. Poprawianie informatycznych 
rozwiązań wspierających faktoring będzie wymagało ścisłej współpracy 
przedstawicieli branży IT z faktorami. Nie należy zapominać o faktoran-
tach, którym takie narzędzia mają służyć. Odpowiednie wymodelowanie 
systemu teleinformatycznego przyjaznego faktorantowi może stać się źród-
łem przewagi konkurencyjnej faktora [Maksymiuk, s. 255–256].

Współcześnie na polskim rynku działa ponad 40 podmiotów świadczą-
cych usługi faktoringowe. Każdy z nich oferuje pozornie ten sam produkt, 
jakim jest faktoring, lecz w rzeczywistości warunki współpracy z faktoran-
tem bywają bardzo zróżnicowane. Chcący skorzystać z faktoringu musie-
liby poświęcić wiele czasu na zdobycie wszystkich informacji umożliwia-
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jących rzetelne porównanie dostępnych ofert. Powstałą w tym obszarze 
niszę informacyjną wypełnili brokerzy faktoringowi – wyspecjalizowane 
podmioty doradzające faktorantom, z jakiego rodzaju faktoringu czy usług 
którego faktora powinni skorzystać.

Brokerzy faktoringowi działają na zasadzie podobnej do brokerów 
ubezpieczeniowych czy doradców finansowych: oferują swoim klientom 
pomoc w wyborze najbardziej korzystnego rozwiązania z całego wachlarza 
usług faktorów, z którymi współpracują. W przeciwieństwie do brokerów 
ubezpieczeniowych, nie istnieje prawne usankcjonowanie zawodu brokera 
faktoringowego. Usługi brokerów są zazwyczaj bezpłatne dla faktorantów, 
co dodatkowo zachęca do skorzystania z pomocy specjalistów (brokerzy 
są wynagradzani przez firmy faktoringowe). Istotne jest, aby przy wyborze 
brokera szczególną uwagę zwracać na jego niezależność kapitałową od 
faktora. „Podporządkowani” doradcy mogą oferować produkty faktora-

-sponsora nawet wtedy, gdy produkty konkurencyjne są dla faktoranta 
korzystniejsze. Brokerzy orientują się też, którzy faktorzy są skłonni współ-
pracować z sektorem MSP i bardziej ryzykownymi branżami. Pomoc bro-
kera faktoringowego jest niezwykle przydatna również ze względu na pa-
nującą na rynku niespójność nazewnictwa usług faktoringowych. Faktorzy, 
chcąc odróżnić swoje produkty, nadają im nazwy inne niż konkurencja, co 
stwarza wrażenie, że chodzi o nowy, nieznany wcześniej produkt. W rze-
czywistości różni się on wyłącznie nazwą. Doradztwo brokerów pozwala 
wyeliminować pomyłkę już na etapie wyboru faktoringu.

Drugim teoretycznym – na razie hipotetycznym – źródłem porady 
i wsparcia dla faktora, które miałoby realne szanse powodzenia, jest wia-
rygodna i kompleksowa porównywarka ofert faktoringowych. Co prawda 
istnieją serwisy, takie jak np. www.comperia.pl, ale zawarte tam infor-
macje dotyczą tylko kilku faktorów i są w dużym stopniu ogólnikowe, 
co znacząco obniża przydatność takich danych. Rzetelna porównywarka 
mogłaby być źródłem wiedzy porównywalnym z doradztwem brokerów 
przy ponoszeniu niższych kosztów przez faktora. Ponadto być może moż-
liwe byłoby wówczas pokazanie przeciwnikom faktoringu czy osobom nie-
zdecydowanym jego zalet. Służyłoby to obaleniu mitu o wysokich kosztach 
faktoringu w porównaniu z innymi formami finansowania przedsiębiorstw. 
Bezpłatne pozyskanie wiarygodnych informacji mogłoby przyczynić się 
do popularyzacji faktoringu i pozyskania nowych klientów. Niestety, ze 
względu na skomplikowaną budowę usługi trudno będzie stworzyć takie 
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narzędzie. Elementy określane jako negocjowalne niełatwo jest zamknąć 
w określone ramy pieniężne czy procentowe. Poza tym wymagałoby to 
współpracy faktorów między sobą oraz ujawnienia warunków, na jakich 
współpracują ze swoimi faktorantami. Z pewnością część z nich nie jest 
zainteresowana przedstawianiem konkurencji oferty aż tak szczegółowo. 
Mogłoby to doprowadzić do zaostrzenia tak konkurencji cenowej, jak 
i bezwzględnej walki o klientów, a nie leży to w interesie żadnej ze stron 
[Maksymiuk, s. 256–257].

Niestabilność gospodarki w dużym stopniu przyczyniła się do ograni-
czenia zaufania między współpracującymi podmiotami. Dotychczas sto-
sowane rozwiązania okazały się nieskuteczne lub zbyt ryzykowne. Z tego 
powodu rynek był zmuszony do poszukiwania nowych, lepszych rozwią-
zań. W obszarze faktoringu sposobem tym okazało się zastosowanie fak-
toringu odwrotnego.

Faktoring odwrotny może być stosowany przez przedsiębiorstwa w celu 
poprawy wiarygodności, ale również jako swojego rodzaju wsparcie do-
stawców, będących mniejszymi jednostkami. Często zdarza się, że duże 
przedsiębiorstwa, mające świadomość przewagi nad przedsiębiorstwa-
mi mniejszymi, narzucają dłuższe terminy płatności, co stwarza ryzyko 
niepłynności dostawców. Z jednej strony, zrozumiałe jest dążenie do wy-
negocjowania jak najlepszych warunków. Z drugiej jednak, przetrwanie 
i rozwój mniejszego podmiotu również leży w interesie kontrahenta-fakto-
ranta. Te sprzeczne interesy godzi idea wspomagania dostawców w ramach 
faktoringu odwrotnego. Dzięki jego zastosowaniu faktorant otrzymuje 
korzystne dla siebie warunki płatności, a dostawca – zapłatę w oczekiwa-
nym terminie. Pozwala mu to na zaspokojenie zapotrzebowania na kapitał 
obrotowy i zapewnia większą stabilność funkcjonowania. Przykład takiej 
partnerskiej postawy przekłada się także na poprawę relacji na linii do-
stawca–odbiorca. 

Faktoring odwrotny wymaga większych nakładów czasu i pracy niż 
faktoring tradycyjny. Warto go jednak stosować ze względu na osiągane 
korzyści: poprawę stosunków i zacieśnienie współpracy w łańcuchu dostaw 
oraz znaczne obniżenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy zarówno 
u dostawcy, jak i u odbiorcy [Maksymiuk, s. 258–259].
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3. Informacje o pracy

Tekst stanowi wybór fragmentów z pracy pt. „Specyfika i perspektywy 
rozwoju faktoringu w Polsce”.
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Polski Związek Faktorów jest organizacją samorządu branżowego 
reprezentującą podmioty świadczące usługi faktoringowe w Polsce. 

Do najważniejszych zadań PZF należy krzewienie wśród przedsiębiorców 
wiedzy o korzyściach wynikających z faktoringu. Związek prowadzi też 

szeroki dialog na rzecz rozwoju tego sektora w Polsce.
Do PZF należy 28 członków: 5 banków komercyjnych i 21 samodzielnych 

podmiotów wyspecjalizowanych w faktoringu, a także 2 partnerów.

Celem działalności PZF jest budowanie silnego samorządu branżowego poprzez:
 � bliską, systematyczną i uporządkowaną współpracę wewnątrz organizacji,

 � edukację przedsiębiorców i promocję usług,
 � współpracę z ośrodkami akademickimi, 

 � współpracę z decydentami na rzecz rozwoju rynku.

www.faktoring.pl

Prezentowanie dokonań polskiego rynku faktoringu oraz wskazywanie kierunków jego 
dalszego rozwoju jest jednym z głównych zadań statutowych Polskiego Związku Faktorów. 

Najważniejszym instrumentem w realizacji tego zadania jest unikatowe na skalę 
europejską cykliczne wydawnictwo – „Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów”. 

Oddajemy w ręce Państwa już ósmą edycję naszego almanachu, mając nadzieję, że dla 
czytelników zawodowo związanych z branżą faktoringową, pracowników naukowych 

i studentów wyższych uczelni o profilu ekonomicznym będzie to źródło użytecznej 
i sprawdzonej wiedzy. Jesteśmy przekonani, że aktualność i pragmatyzm stanowią 

główne atuty wydawnictwa.

FAKTORING

FAKTORING
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W Almanachu między innymi:
�� Rynek faktoringu w Polsce w 2017 roku

�� Specyfika rynku polskiego  
– co mówią badania EU Federation?

�� Zmiany w prawie, które mogą zmienić  
polski rynek obrotu wierzytelnościami

�� Mikrofaktoring dla mikroprzedsiębiorców

�� Ewolucja FinTech-ów

�� Studenci wyższych szkół ekonomicznych 
piszą o faktoringu
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Polski Związek Faktorów jest organizacją samorządu branżowego re-
prezentującą podmioty świadczące usługi faktoringowe w Polsce. Do naj-
ważniejszych zadań PZF należy krzewienie wśród przedsiębiorców wiedzy 
na temat korzyści wynikających z faktoringu. Związek prowadzi też szeroki 
dialog na rzecz rozwoju tego sektora w Polsce.

Do PZF należy obecnie 28 członków – 5 banków komercyjnych i 21 
samodzielnych podmiotów wyspecjalizowanych w faktoringu oraz 2 par-
terów.
Celem PZF jest budowanie silnego samorządu branżowego poprzez:

•  bliską, systematyczną i uporządkowaną współpracę wewnątrz orga-
nizacji,

• edukację przedsiębiorców i promocję usług,
•  współpracę z ośrodkami akademickimi i decydentami na rzecz roz-

woju rynku.
Polski Związek Faktorów powstał w 2006 r. z przekształcenia dzia-

łającej od 2001 r. Konferencji Instytucji Faktoringowych, funkcjonującej 
w strukturach branżowych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywat-
nych Lewiatan.

Konferencja formułowała własne kierunki. Jej głównym celem była 
ochrona interesów firm członkowskich, współpraca na rzecz promocji 
faktoringu oraz koordynacja działań edukacyjnych.

Z powodu szybko rosnącej popularności Konferencji reprezentanci firm 
członkowskich postanowili zmienić formułę organizacyjną i nazwę oraz 
poszerzyć zakres zadań statutowych.

Do głównych celów PZF od początku należało budowanie silnego sa-
morządu branżowego poprzez bliską, systematyczną i uporządkowaną 
współpracę wewnątrz organizacji, edukację przedsiębiorców i promocję 



usług, a także współpracę z ośrodkami akademickimi i decydentami na 
rzecz rozwoju rynku.

Związek włączył się też we wspieranie międzynarodowego rozwoju 
usług faktoringowych. Należy do grupy siedmiu inicjatorów powołania 
EU Federation, europejskiej federacji krajowych stowarzyszeń faktorów 
utworzonej w 2009 r. Głównym zadaniem tej organizacji jest monitoring 
przepisów tworzonych przez Komisję i Parlament Europejski pod kątem 
ich zgodności z interesami faktorów.

PZF jest organizatorem Międzynarodowego Kongresu Faktoringu. 
Na mapie konferencji branży finansowej wypracował sobie silną pozy-
cję i uznanie. Przez lata przyciągnął wielkie grono wiernych słuchaczy 
i uczestników. Omawiane są tu najważniejsze problemy i wyzwania stojące 
przed dostawcami usług faktoringowych oraz zmiany zachodzące w oto-
czeniu ekonomicznym i prawnym w Polsce i na świecie.

Związek prowadzi też szczegółową analizę ekonomiczną rynku fakto-
ringowego w Polsce. Z danych statystycznych prezentowanych przez PZF 
korzystają ośrodki akademickie, instytucje statystyczne oraz media.

Ważną formą propagowania faktoringu jest organizacja konkursu dla 
studentów i pracowników naukowych pt. „Złote Pióro PZF”. W tym kon-
kursie PZF nagradza najlepsze prace licencjackie, magisterskie, doktorskie 
obronione w kolejnych latach akademickich.

Na płaszczyźnie rozwoju usług istotną rolę odgrywa prezentowanie 
dokonań rynku oraz wskazywanie kierunków jego dalszego rozwoju. To 
zadanie wypełnia „Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów”, 
wydawnictwo unikatowe na skalę europejską. 
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Alior Bank SA

PR O FI L

Wielkość firmy
Obroty faktoringowe w 2017 roku (w mln zł) 5.028,29
Liczba pracowników 7908 etatów
Rok powstania firmy 2008
Grupa docelowa klientów 
Oferta w  zakresie faktoringu kierowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
z segmentu mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 
Portfel oferowanych usług 
W ofercie faktoringu Alior Bank proponuje Klientom przyznanie limitów, w ramach których mogą być 
nabywane i finansowane wierzytelności. Faktoring może być realizowany w wersji z regresem oraz bez 
regresu, w tym również z ubezpieczeniem należności. Możliwe jest także przekazanie do Banku usługi 
zarządzania wierzytelnościami.
Obszar działania
Faktoring oraz inne produkty dyskontowe oferowane są przez sieć Oddziałów. Według stanu na 30 sierp-
nia 2018 r. Alior Bank dysponował 214 oddziałami własnymi (w tym 8 oddziałów Private Banking 
i 8 Regionalnych Centrów Biznesu). 
Dane kontaktowe Siedziba:

Alior Bank Spółka Akcyjna 
ul. Łopuszańska 38D 
02-232 Warszawa 
fax +48 22 555 23 23
Adres korespondencyjny:
Alior Bank SA 
ul. Postępu 18 B 
02-676 Warszawa

O PI S
Alior Bank jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się banków w Polsce. Aktywa Alior 
Banku wynoszą blisko 70 mld zł, co plasuje go na 8. miejscu w sektorze bankowym w Polsce, uwzględ-
niając dane na koniec 2017 r. Alior Bank zapewnia obsługę prawie 4 mln klientów, w tym ponad 180 
tys. firm. Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe 
i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Strategia 
biznesowa banku zakłada rozwój nowoczesnej bankowości detalicznej oraz rozwój bankowości dla 
małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Bank 
dąży do dołączenia do grona najlepszych i najbardziej innowacyjnych banków w Europie, jednocześnie 
stając się najefektywniejszym bankiem na rynku krajowym.

Na ofertę Alior Banku dla Klientów biznesowych składają się m.in.: 
• produkty kredytowe: limity debetowe w rachunkach bieżących, kredyty obrotowe, kredyty 

inwestycyjne, karty kredytowe, 
• produkty finansowania handlu: gwarancje, faktoring i faktoring odwrotny, forfaiting, akre-

dytywy dokumentowe,
• produkty depozytowe: lokaty terminowe, rachunki bieżące i pomocnicze, 
• usługi transakcyjne: wpłaty i wypłaty gotówkowe, wykonywanie przelewów, 
• produkty skarbowe: transakcje wymiany walut (również wymiany walut na termin), produkty 

pochodne, 
•  pełna gama produktów leasingowych,
• emisja obligacji korporacyjnych. 



 Arvato Financial Solutions

PR O FI L

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2017 rok 
(w mln zł)

835

Liczba pracowników 86 
Rok powstania firmy 1994
Grupa docelowa klientów 
Firmy produkcyjne i handlowe, realizujące sprzedaż w kraju i za granicą.
Portfel oferowanych usług 
Faktoring pełny i mieszany, windykacja należności, postępowanie sądowe i egzekucyjne, BPO finansowe. 
Obszar działania
Europa i pozostałe kraje OECD.
Obroty faktoringu eksportowego (udział %) 11,49%
Przynależność do federacji/stowarzyszeń BFACH – Bankenfachverband e.V.

Bundesverband Deutscher Inkasso- 
-Unternehmen e.V.
Deutscher Factoring-Verband e.V.
Polski Związek Faktorów (PZF) 
Polski Związek Windykacji (PZW)
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo- 
-Handlowa (PNIPH)

Dane kontaktowe Arvato Financial Solutions 
ul. Górecka 1 (Skalar Office) 
60-201 Poznań
tel.: +48 61 65 28 832 
fax: +48 61 65 28 995
faktoring@arvato.pl 
www.arvato.com

O PI S
Arvato Polska, wchodząca w skład grupy Arvato AG, jest częścią międzynarodowego koncernu me-
dialnego Bertelsmann SE & Co. KGaA. Firma świadczy kompleksowe usługi outsourcingowe w zakre-
sie trzech grup: FS (specjalistyczne usługi finansowe: faktoring, monitoring należności, windykacja, 
postępowanie sądowe i egzekucyjne, zakup wierzytelności, BPO finansowe oraz Risk Management), 
SCM (logistyka kontraktowa, obsługa programów lojalnościowych, e-commerce, healthcare), CRM 
(wielokanałowa obsługa klientów – call/contact center, back office). 

Wszystkie usługi Arvato bazują na zaawansowanych rozwiązaniach IT i najnowszych technolo-
giach. Przewaga konkurencyjna Arvato Polska to szerokie spektrum działalności. Klienci mogą po-
wierzyć firmie realizację kilku rodzajów usług outsourcingowych. Efekt synergii pozwala na uzyskanie 
oszczędności czasowych i finansowych.

Arvato Polska posiada 3 oddziały świadczące usługi finansowe, 4 oddziały Contact Center oraz 
5 centrów usługowo-logistycznych. We wszystkich lokalizacjach zatrudnia ponad 3700 pracowników.

Usługi finansowe Arvato świadczy w Polsce od roku 2000. Korzysta przy tym z bogatego doświad-
czenia firmy Infoscore/BFS Finance GmbH, funkcjonującej od roku 1961, która jest jedną z najwięk-
szych niemieckich firm faktoringowych oraz jedną z największych firm windykacyjnych na świecie. 
Arvato zawsze dostosowuje pakiet oferowanych rozwiązań finansowych do indywidualnych potrzeb 
klientów, wykorzystując najnowsze technologie informatyczne oraz stale doskonaląc własne produkty.
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Bank Ochrony Środowiska SA
Departament Faktoringu

PR O FI L 

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2017 rok (w mln zł) 3.095
Liczba pracowników 15 (dotyczy Departamentu Faktoringu)
Rok powstania firmy 1.04.2010 (dotyczy Departamentu Faktoringu)
Grupa docelowa klientów
Faktoring kierujemy zarówno do małych, średnich firm, jak i dużych korporacji, prowadzących ekspan-
sywną politykę zwiększania sprzedaży oraz przywiązujących wagę do profesjonalnej obsługi należności.
Portfel oferowanych usług 
Faktoring krajowy i zagraniczny z regresem, faktoring z polisą, faktoring wymagalnościowy i samorzą-
dowy. W kwietniu 2012 roku, postępując zgodnie z misją – Rzetelny bank – w trosce o Ciebie i Nasze 
środowisko, Bank wprowadził nową formułę faktoringu – ekoFaktoring.
Obszar działania
BOŚ Bank oferuje swoje usługi faktoringowe w Centrach Korporacyjnych Banku. W każdym Cen-
trum Korporacyjnym nasi doradcy we współpracy z ekspertami i specjalistami w dziedzinie fakto-
ringu są w stanie przygotować najlepsze rozwiązania, w pełni dopasowane do indywidualnej sytuacji 
klienta.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe ul. Żelazna 32

00-832 Warszawa
tel. +48 22 850 87 20, fax +48 22 850 88 91
infolinia 0 801 355 455, +48 22 543 34 34  
fax +48 22 850 88 91 
bos@bosbank.pl 
www.bosbank.pl 

O PI S 
Bank Ochrony Środowiska SA (BOŚ SA) rozpoczął działalność w 1991 roku. Jest bankiem specjalizu-
jącym się we wspieraniu projektów i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu 27 lat działalności 
BOŚ SA udostępnił w celu realizacji projektów ekologicznych środki o wartości ponad 19,35 mld zł. 
Łączna wartość inwestycji służących ochronie środowiska, zrealizowanych dzięki wsparciu Banku, 
wyniosła blisko 50,25 mld zł.

Wieloletnia praktyka Banku w zakresie konstruowania rozwiązań finansowych dla przedsię-
biorstw znalazła odzwierciedlenie również w dziedzinie usług faktoringowych. Faktoring w BOŚ SA 
wprowadzono do wachlarza produktów korporacyjnych w kwietniu 2010 roku, a oferta w zakresie 
świadczenia usług faktoringowych ciągle ewoluuje wraz z rosnącymi potrzebami firm z sektora małych, 
średnich i dużych przedsiębiorstw oraz z sektora finansów publicznych. 

BOŚ SA, chcąc sprostać rosnącym wymaganiom klientów, oferuje usługi faktoringowe, dopaso-
wując je indywidualnie do potrzeby i specyfiki klienta. W każdym regionie korporacyjna sieć sprze-
daży wsparta jest siecią ekspertów i specjalistów w dziedzinie faktoringu, którzy znajdują najlepsze 
rozwiązanie, dostosowane do indywidualnej sytuacji klienta.

Zgodnie ze strategią Banku stawiamy na nasz wyróżnik – ochronę środowiska.
Stąd pomysł na nową formułę faktoringu – ekoFaktoring, który eliminuje obieg dokumentacji 

papierowej, dzięki czemu jego użytkownik ma szansę zminimalizować koszty związane z drukowa-
niem i wysyłką faktur.

Więcej informacji na www.ekofaktoring.bosbank.pl.

file:///C:\Users\Ja\AppData\Local\Ustawienia%20lokalne\Temporary%20Internet%20Files\OLK93\www.ekofaktoring.bosbank.pl


BFF Polska SA 

PR O FI L 

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za IH 2018 roku 
(w mln zł)

201,9

Liczba pracowników 183
Rok powstania firmy 1998 (w 2016 roku akwizycja przez BFF Ban-

king Group, w 2018 roku zmiana nazwy na BFF 
Polska SA)

Grupa docelowa klientów 
Przedsiębiorstwa dostarczające swoje usługi i produkty na rynek szpitalny oraz Jednostkom Samorządu 
Terytorialnego i Spółkom Komunalnym.
Portfel oferowanych usług 
Usługi wspierające dostawców sektora publicznego w nowoczesnym zarządzaniu należnościami.
Obszar działania
Cały kraj.
Obroty faktoringu eksportowego (%) b.d.
Obroty faktoringu importowego (%) b.d.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń Polski Związek Faktorów

Związek Pracodawców StrateraMed
Federacja Przedsiębiorców Polskich 

Dane kontaktowe al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76  
90-330 Łódź
tel. +48 42 272 31 00
www.bffgroup.com

O PI S 
BFF Polska SA jest wiodącym dostawcą usług finansowych dla polskiego sektora opieki zdrowotnej 
i administracji publicznej. Jest częścią międzynarodowej grupy bankowej BFF. BFF Banking Group pro-
wadzi obecnie działalność w 8 krajach: we Włoszech, Polsce, Czechach, Słowacji, Hiszpanii, Portugalii, 
Grecji i Chorwacji. BFF Polska SA, wspólnie z pozostałymi spółkami, tworzy jedną z największych i naj-
szybciej rozwijających się instytucji, dostarczających rozwiązania finansowe dla sektora publicznego 
i opieki zdrowotnej w Europie. Specjalistyczna wiedza ponad 400 pracowników BFF Banking Group, 
know-how, otwartość i międzynarodowe doświadczenie organizacji to możliwość dalszego rozwoju, 
szerszy wachlarz usług z całego portfolio Grupy, a także szansa na wdrożenie sprawdzonego modelu 
biznesowego w innych krajach, gdzie BFF Banking Group jest obecna od ponad 30 lat.
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BGŻ BNP  
Paribas Faktoring sp. z o.o.

PR O FI L

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2017 rok (w mln zł) 18.627
Liczba pracowników 67
Rok powstania firmy 2004
Grupa docelowa klientów 
Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe oraz rolno-spożywcze pro-
wadzące sprzedaż z odroczonym terminem płatności.
Portfel oferowanych usług 
Faktoring pełny, faktoring pełny ubezpieczony, faktoring niepełny, faktoring odwrotny, data faktoring, 
linia progresywna, rozwiązania Multi-Local.
Obszar działania
Prowadzimy działalność na terenie całego kraju. 
Obroty faktoringu eksportowego (%) 19,7% (3.350 mln zł)
Obroty faktoringu importowego (%) 0,93% (173 mln zł)
Przynależność do federacji/stowarzyszeń Factors Chain International

Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe ul. Suwak 3

02-676 Warszawa 
info.pl@bgzbnpparibas.pl 
www.faktoring.bgzbnpparibas.pl

O PI S
BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. jest spółką faktoringową, której właścicielem jest Bank BNP 
Paribas należący do międzynarodowej grupy bankowej. Spółka należy do Grupy BNP Paribas Facto-
ring, lidera rynku międzynarodowego, dysponującego 50-letnim doświadczeniem oraz siecią spółek 
funkcjonujących w 17 krajach Europy, Azji i Afryki. 

W Polsce BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. działa od 2006 roku i  jest jedną z najszybciej 
rozwijających się firm faktoringowych na rynku. Spółka jest członkiem Polskiego Związku Faktorów 
oraz międzynarodowego stowarzyszenia firm faktoringowych – Factors Chain International. Swoją 
ofertę kieruje do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych 
oraz rolno-spożywczych prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Zapewniamy 
klientom zarządzanie należnościami oraz ich finansowanie, również z możliwością prze¬jęcia ryzyka 
wypłacalności odbiorców. W ramach usługi rozliczamy należności z odbiorcami klienta, a w przypadku 
zaistnienia takiej potrzeby prowadzimy windykację. Oferowane rozwiązania elastycznie dostosowy-
wane są do potrzeb klientów. Korzystając z doświadczeń światowej grupy, spółka oferuje rozwiązania 
również dla międzynarodowych grup kapitałowych, których celem jest jednolite podejście do fak-
toringu we wszystkich podmiotach. Multi-Local Solution umożliwia scentralizowane negocjowanie 
warunków kontraktu, a w trakcie współpracy korzystanie z jednolitego raportowania i aplikacji on-
-line, jak również z konsultacji z naszymi doradcami zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym. 
Oferta Spółki dostępna jest również w Oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas na terenie całego kraju.
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Bibby Financial Services sp. z o.o. 

PR O FI L 

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2017 rok (w mln zł) 2.258
Liczba pracowników 128
Rok powstania firmy 2002 
Grupa docelowa klientów 
Naszą ofertę kierujemy do małych i średnich przedsiębiorstw, proponując im rozwiązania zapewniające 
poprawę płynności finansowej oraz efektywną kontrolę nad należnościami. Naszymi klientami są firmy 
produkcyjne, handlowe i usługowe, prowadzące sprzedaż z odroczonymi terminami płatności.
Portfel oferowanych usług 
Faktoring krajowy (z regresem i bez regresu), faktoring eksportowy (z regresem, bez regresu), fakto-
ring odwrotny, faktoring dla transportu.
Obszar działania
Cała Polska. 
Obroty faktoringu eksportowego (%) 24,40% (551 mln zł)
Przynależność do federacji/stowarzyszeń British Polish Chamber of Commerce 

Factors Chain International
Polski Związek Faktorów

Dane kontaktowe Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa  
tel. +48 22 545 61 23
fax +48 22 545 61 22
info@bibbyfinancialservices.pl 
www.bibbyfinancialservices.pl

O PI S 
Bibby Financial Services sp. z.o.o. jest niezależną od banku firmą faktoringową, oferującą usługi dla 
sektora MŚP. Na polskim rynku działamy od 16 lat.

Bibby Financial Services proponuje swoim Klientom rozwiązania zapewniające poprawę płynności 
finansowej oraz efektywną kontrolę nad należnościami, włączając w to zabezpieczenie przed niewy-
płacalnością kontrahentów. Kieruje swoją ofertę do firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, 
prowadzących sprzedaż z odroczonymi terminami płatności. Specjalizuje się w kompleksowej obsłu-
dze, polegającej na finansowaniu środków zamrożonych w niezapłaconych fakturach oraz aktywnym 
zarządzaniu należnościami, jak również ich ściąganiu. 

Oferuje faktoring krajowy i eksportowy, z regresem i bez regresu, a także faktoring odwrotny, dla 
transportu oraz faktoring dla małych firm.

Firma poszerza zakres usług, mając na uwadze zróżnicowanie i zmieniające się potrzeby polskich 
przedsiębiorców. Proponuje oferty skrojone na miarę Klienta, zapewniając przy tym przejrzystość 
procedur i osobisty kontakt z opiekunem. 

Bibby Financial Services otrzymało tytuł „Marka Godna Zaufania 2018” w kategorii firma fak-
toringowa.

Bibby Financial Services posiada trzy oddziały w Polsce: w Warszawie, Poznaniu i Katowicach. 
Spółka należy do istniejącej od 1807 roku finansowej części brytyjskiej firmy Bibby Line Group Ltd., 

w ramach której działają trzy grupy podmiotów oferujące następujące rodzaje usług: transport morski – 
Bibby Line Ltd., usługi logistyczne – Bibby Distribution Ltd. i usługi finansowe – Bibby Financial Services.

Ponad 200-letnie doświadczenie oraz najwyższe standardy zarządzania pozwoliły Bibby Line 
Group uplasować się w ścisłej czołówce w każdym z obszarów jej działalności. Firma posiada biura 
m.in. w: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce, Francji, Holandii, Niemczech, Czechach, Słowacji, USA, 
Kanadzie, Hongkongu, Malezji i Singapurze. Ścisła współpraca polskiej spółki z firmą macierzystą 
zapewnia dostęp do najlepszych rozwiązań.
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BPS Faktor SA

PR O FI L 

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2017 rok (w mln zł) 741
Liczba pracowników 17
Rok powstania 2011
Grupa docelowa klientów 
Naszą ofertę kierujemy do szerokiego grona podmiotów gospodarczych posiadających stałych odbior-
ców, w tym klientów Banków Spółdzielczych i Banku Polskiej Spółdzielczości w związku z przynależ-
nością do Grupy BPS.
Portfel oferowanych usług 
Faktoring krajowy bez przejęcia ryzyka, faktoring krajowy z przejęciem ryzyka, faktoring eksportowy, 
faktoring odwrotny (finansowanie dostaw).
Obszar działania
Cały kraj, za pośrednictwem własnych sprzedawców dostępnych w sieci placówek Banków Spółdziel-
czych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości SA Grupy BPS.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń Polski Związek Faktorów 
Dane kontaktowe ul. Grzybowska 81  

00-844 Warszawa
tel. +48 22 539 56 04
fax +48 22 539 56 05
faktor@bankbps.pl

O PI S
BPS Faktor SA jest spółką zależną Banku Polskiej Spółdzielczości SA, a tym samym częścią bankowej 
Grupy BPS zrzeszającej 349 Banków Spółdzielczych. Przynależność do Grupy gwarantuje stabilność 
finansową oraz dostęp do usług faktoringowych na terenie całego kraju dzięki jednej z największych 
w Polsce sieci placówek Banków Spółdzielczych i Banku BPS.

BPS Faktor SA obsługuje przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe prowadzące peł-
ną księgowość lub podatkową księgę przychodów i rozchodów, dokonujące sprzedaży z odroczonym 
terminem płatności.

Spółka dostarcza firmom alternatywną lub uzupełniającą w stosunku do kredytu bankowego 
formę finansowania bieżącej działalności, zwiększającą płynność finansową. W ramach propono-
wanego faktoringu podmiot gospodarczy otrzymuje finansowanie, ocenę wiarygodności partnerów 
biznesowych, zarządzanie i administrowanie, monitorowanie wierzytelności, ponaglanie nietermino-
wych dłużników, dochodzenie należności i opcjonalnie ubezpieczenie obrotu zmniejszające ryzyko 
handlowe.

BPS Faktor SA samodzielnie podejmuje decyzje faktoringowe, zapewnia profesjonalną obsłu-
gę biznesową i operacyjną z wykorzystaniem nowoczesnej platformy internetowej pozwalającej na 
efektywne zarządzanie wierzytelnościami on-line oraz bezpieczną komunikację i wymianę danych.

W 2013 roku Spółka otrzymała „Laur Klienta Wyróżnienie 2013” w kategorii Usługi Faktoringo-
we, a rok później zajęła 4. miejsce w rankingu „Gazety Finansowej” dla 50 najbardziej dynamicznych 
instytucji finansowych według przychodów ze sprzedaży (48% 2014/2013). Od 2015 roku może posłu-
giwać się godłem „Najlepszy produkt MSP 2015” za rozwiązanie „Zielony faktoring” skierowane do 
przedsiębiorstw współpracujących z branżą rolną. W roku 2016 „Gazeta Finansowa” sklasyfikowała 
BPS Faktor SA na 4. miejscu w zestawieniu „20 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych 
(wg dynamiki zysków 2015/2014)”, znalazła się tam także w rankingu „50 najbardziej dynamicznych 
instytucji finansowych (wg wielkości przychodów)” oraz „100 najlepszych instytucji finansowych”.
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Citi Handlowy

PR O FI L 

Wielkość firmy
Liczba pracowników 3487 (stan na koniec 2017 r.)
Rok powstania firmy 1870
Grupa docelowa klientów 
Firmy o rocznych obrotach powyżej 15 mln zł, którym zależy na poprawie płynności oraz terminowo-
ści płatności na rzecz dostawców.
Portfel oferowanych usług 
Produkty finansowania handlu, tj. faktoring (klasyczny, właściwy i z regresem), faktoring odwrócony 
oraz programy Finansowanie Dostawców.
Obszar działania
Obsługa przedsiębiorstw polskich i międzynarodowych
Przynależność do federacji/stowarzyszeń Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe ul. Senatorska 16

00-923 Warszawa 
tel. +48 22 657 72 00
www.citihandlowy.pl/poland/corporate/ 
polish/faktoring.htm

O PI S 
Bank Handlowy w Warszawie SA, działający pod marką Citi Handlowy („Bank”), jest najstarszym 
bankiem komercyjnym w Polsce, obecnym na rynku nieprzerwanie od blisko 150 lat. Od 2001 roku 
Bank jest częścią Citigroup – jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Wieloletnie do-
świadczenie Citi Handlowy na rynku krajowym, w połączeniu z najnowocześniejszymi rozwiązaniami 
i zaangażowaniem międzynarodowym Grupy Citi, pozwalają na tworzenie unikatowej oferty usług 
bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Przynależność do globalnej instytucji finan-
sowej zapewnia klientom Banku dostęp do usług finansowych w ponad 160 krajach i jurysdykcjach.

Citigroup świadczy usługi finansowe dla około 200 mln klientów indywidualnych, korporacyj-
nych, rządowych i instytucjonalnych. Oferta obejmuje produkty i usługi finansowe takie, jak: banko-
wość komercyjna i inwestycyjna, bankowość detaliczna, kredytowanie, ubezpieczenia, usługi na rynku 
papierów wartościowych i zarządzanie aktywami.

Citi Handlowy świadczy usługi faktoringu od lat 90. XX wieku. Usługi te umożliwiają przedsię-
biorstwom realizowanie ekspansywnej strategii sprzedaży, uelastyczniają terminy płatności, a jedno-
cześnie zapewniają szybki dostęp do środków finansowych. Produkty finansowania handlu oferowane 
przez Citi Handlowy obejmują faktoring klasyczny i dyskonto wierzytelności (z regresem), faktoring 
odwrócony, faktoring właściwy (bez regresu) oraz finansowanie dostawców.

Finansowanie Dostawców pozwala na budowanie programu lojalnościowego dla najlepszych part-
nerów biznesowych. Rozwój współpracy z klientami obecnymi i potencjalnymi, budowanie świadomo-
ści w zakresie korzyści płynących z produktów finansowania handlu – to priorytety dla Citi Handlowy.
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Coface Poland Factoring sp. z o.o.

PR O FI L 

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2017 rok (w mln zł) 15.016
Liczba pracowników 44
Rok powstania firmy 2006
Grupa docelowa klientów 
Coface Poland Factoring oferuje faktoring dla przedsiębiorstw o obrotach rocznych powyżej 10 mln zł. 
Portfel oferowanych usług 
Strategia firmy, ze względu na przynależność do grupy ubezpieczeniowej, nakierowana jest głównie na 
faktoring pełny (blisko 92% udziału w 2017 roku), a  także kompleksową obsługę klientów w zakresie 
zarządzania należnościami. Produkt łączący finansowanie z ubezpieczeniem należności przeznaczony jest 
dla firm o obrocie rocznym powyżej 10 mln zł i odbywa się całkowicie na bazie usług świadczonych przez 
grupę Coface. Modułowy charakter umowy faktorin gowej pozwala na zaoferowanie usługi w różnorod-
nych wariantach, m.in.: faktoring pełny, niepełny lub mieszany, faktoring krajowy i eksportowy, faktoring 
z finansowaniem lub bez finansowania, faktoring ze wszystkimi lub wybranymi odbiorcami, faktoring 
odwrotny. Ponad 1/4 obrotów Coface notuje w faktoringu eksportowym, na koniec 2017 roku jego udział 
w obrotach firmy wynosił 26,5%.
Obszar działania
W Polsce Coface ma centralę w Warszawie oraz oddziały w: Katowicach, Poznaniu, Krakowie oraz 
Gdyni. Faktoring eksportowy realizowany jest dzięki międzynarodowej sieci oddziałów Coface, dzia-
łających w 100 krajach świata.
Obroty faktoringu eksportowego (%) 26,5 
Obroty faktoringu pełnego (%) 92
Przynależność do federacji/stowarzyszeń Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe Al. Jerozolimskie 142 A 02-305 Warszawa 

tel. +48 22 465 00 00
fax +48 22 465 00 55
office-poland@coface.com
www.coface.pl

O PI S 
Coface Poland Factoring sp. z o.o. w 2017 roku zajmował szóste miejsce na rynku i jako jedyna w czo-
łówce niebankowa firma faktoringowa z powodzeniem konkuruje z faktorami bankowymi. Firma 
rozpoczęła działalność na początku 2007 roku, jako czwarta linia produktowa grupy Coface, oferującej 
komplek sową obsługę w obszarach: ubezpieczenia należności, faktoringu, informacji gospodarczej 
i windykacji należności B2B. Dzięki temu Coface Poland Factoring może wykorzystać efekty synergii 
produktowej wszystkich usług.

Ścisła współpraca z własną wywiadownią go spodarczą oraz ubezpieczycielem należności powo-
duje, że takie elementy, jak: ocena ryzyka, weryfikacja odbiorców lub uzyskanie limitów kredytowych, 
stają się szybsze i prostsze. 

Do sukcesu spółki faktoringowej Coface przyczynił się także przyjęty przez nią model działania, op-
arty na produkcie łączącym finansowanie z ubezpieczeniem należności. Ta wyjątkowa forma faktoringu 
pełnego jest oferowana w ramach modelu dwóch umów, w którym faktor i ubezpieczyciel należą do jednej 
grupy kapitałowej. Klienci mogą od początku osobno negocjować warunki ubezpieczenia i faktoringu, 
zyskując możliwość pełnej ochrony należności z możliwością selektywnego finansowania odbiorców. Do-
datkowe korzyści to m.in.: sprawniejszy proces decyzyjny między instytucjami czy optymalizacja kosztów. 
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Eurofactor Polska SA  

PR O FI L 

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2017 rok (w mln zł) 2.192
Liczba pracowników 25
Rok powstania firmy 2011
Grupa docelowa klientów 
Firmy rozliczające się na zasadach pełnej księgowości, firmy z sektora SME, firmy z sektora Mid oraz 
Large Corpo.
Portfel oferowanych usług 
Faktoring krajowy: z regresem lub bez regresu, bazujący na polisie klienta, faktoring eksportowy, zarzą-
dzanie należnościami, faktoring odwrotny.
Obszar działania
Cały kraj.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe ul. Żwirki i Wigury 18a, Business Garden VI p.

02-092 Warszawa
tel. +48 22 560 74 20
biuro@eurofactor.pl 

O PI S
Spółka faktoringowa Eurofactor Polska SA uruchomiła działalność w połowie 2012 roku – pierwotnie 
pod nazwą Credit Agricole Commercial Finance Polska SA. Właścicielem firmy, która jest częścią 
Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F), jest Europejski Fundusz Leasingowy SA. We wrześniu 
2015 roku zmianie uległa nazwa spółki – na Eurofactor Polska SA – co jest konsekwencją przyjętej przez 
CAL&F strategii, zgodnie z którą wchodzące w skład grupy spółki faktoringowe będą występowały 
w Europie pod jedną wspólną nazwą EUROFACTOR. Grupa Crédit Agricole jest grupą finansową 
o zasięgu międzynarodowym, obecną w ponad 70 krajach świata, gdzie jest wiodącym partnerem we 
wspieraniu klientów w biznesowych projektach. W Europie do Grupy Crédit Agricole należą spółki 
faktoringowe, które tworzą jedną z największych grup faktoringowych.

Powstanie spółki Eurofactor Polska SA jest dopełnieniem oferty silnej i stabilnej grupy Crédit 
Agricole w Polsce. Bazując na jej wieloletnim doświadczeniu, możemy koncentrować swoje działania 
na oferowaniu nowoczesnych rozwiązań faktoringowych, profesjonalnej obsłudze oraz na budowaniu 
długoterminowych relacji z naszymi Klientami.

Zasięgiem działania obejmujemy całą Polskę, operując z następujących lokalizacji: Warszawa, 
Wrocław, Katowice, Gdańsk i Poznań.
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Faktorzy SA

PR O FI L 

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych w 2017 roku (w mln zł) 225
Liczba zatrudnionych pracowników 12
Rok powstania 2011
Grupa docelowa klientów 
Każde przedsiębiorstwo – zarówno małe, średnie i duże, jak również producenci rolni oraz firmy z oto-
czenia AGRO, które prowadzą sprzedaż lub dokonują zakupów z odroczonym terminem płatności. Bez 
ograniczeń sektorowych oraz bez minimalnych przychodów rocznych. 
Portfel oferowanych usług 
Faktoring krajowy z regresem, faktoring krajowy bez regresu, faktoring zagraniczny bez regresu, fak-
toring odwrotny, faktoring samorządowy, wy kup wierzytelności samorządowych. W 2015 roku spółka 
wprowadziła do oferty innowacyjny produkt finansowy, dedykowany dla branży rolnej.
Obszar działania
Faktorzy SA oferuje swoje usługi na terenie całego kraju – poprzez własne biura sprzedaży oraz sieć 
Banków Spółdzielczych SGB (ponad 200 banków w Polsce). 
Przynależność do federacji/stowarzyszeń Polski Związek Faktorów 
Dane kontaktowe ul. Zwierzyniecka 14/16

60-813 Poznań
tel. +48 61 646 73 14
office@faktorzy.com.pl
www.faktorzy.com.pl

O PI S
Spółka Faktorzy SA jest obecna na rynku usług faktoringowych od 2011 roku. 

Od początku swojego istnienia spółka ściśle współpracuje z szerokim gronem Banków Spółdziel-
czych i jednostek biznesowych zrzeszonych w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB).

Do grona Klientów spółki Faktorzy SA zaliczają się zarówno podmioty z segmentu SME, jak 
również jednostki samorządu terytorialnego, a  także producenci, hodowcy i hurtownie związane 
z branżą rolną.

Spółka Faktorzy SA konsekwentnie dąży do umacniania swojej pozycji na rynku usług faktorin-
gowych, oferując pionierskie rozwiązania w zakresie udrażniania płynności finansowej podmiotów 
z  segmentu AGRO.

Produkty spółki stanowią uzupełnienie szerokiego wachlarza oferty kredytowej, udostępnianej 
klientom przez Banki Spółdzielcze zrzeszone w Grupie SGB, pełniąc rolę alternatywnego narzędzia 
finansującego bieżącą działalność podmiotów gospodarczych, w tym szeroko rozumianego sektora 
rolniczego.

Dzięki oferowanym rozwiązaniom, uwzględniającym indywidualne potrzeby Klientów, oraz 
sprawności w działaniu spółka Faktorzy SA elastycznie reaguje i   dostosowuje się do zmieniających 
się potrzeb sygnalizowanych przez Klientów.

Nasze atuty to: 
• proste i przyjazne procedury,
• indywidualne podejście do każdego klienta,
• duża dostępność świadczonych usług poprzez sieć ponad 200 Banków Spółdzielczych SGB,
• wysoka elastyczność w zakresie kształtowania warunków współpracy,
• szybki proces decyzyjny.
Efekty podejmowanych działań przez Faktorzy SA zostały dostrzeżone przez klientów, czego 

wyrazem jest przyznanie Certyfikatu Mocna Firma Godna Zaufania 2013, Certyfikatu Wiarygodności 
Biznesowej 2014, Efektywna Firma 2013 i 2014, Gepard Biznesu 2013, 2014 i 2016, Symbol Partnera w Bi-
znesie 2015, Certyfikat wiarygodności biznesowej w latach: 2014, 2015 i 2016 – nadany przez Bisnode 
– dun&bradstreet.
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HSBC Bank Polska SA
Departament Finansowania  
Handlu i Faktoringu

PR O FI L 

Wielkość firmy 
Kwota obrotów faktoringowych za 2017 rok (w mln zł) 3.963
Rok powstania firmy 1865 (Grupa HSBC) 

2003 (HSBC Bank Polska SA)
Grupa docelowa klientów 
Firmy o rocznych obrotach powyżej 100 mln zł (ze szczególnym uwzględnieniem firm z ekspozycją 
międzynarodową: polskie firmy realizujące strategię ekspansji zagranicznej, spółki córki, firmy handlo-
we), instytucje i firmy międzynarodowe. 
Portfel oferowanych usług 
Faktoring krajowy z regresem i bez regresu; faktoring eksportowy z regresem i bez regresu; faktoring 
nienotyfikowany krajowy z regresem i bez regresu; faktoring nienotyfikowany eksportowy z regresem 
i bez regresu; faktoring krajowy i eksportowy bez regresu na podstawie polisy klienta; faktoring nieno-
tyfikowany krajowy i eksportowy bez regresu na podstawie polisy klienta.
Obszar działania
Europa: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania, Grecja, Malta, Polska, Republika Czeska, Rosja, 
Włochy, Turcja; Ameryka Północna: Kanada, USA; Ameryka Łacińska: Argentyna, Brazylia, Meksyk; Azja: 
Chiny, Hongkong, Indie, Australia, Indonezja, Japonia, Korea, Malezja, Sri Lanka, Tajlandia, Tajwan, Wiet-
nam, Singapur; Bliski Wschód i Afryka: Bahrajn, Egipt, Katar, Oman, RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Obroty faktoringu eksportowego (%) 40
Przynależność do federacji/stowarzyszeń AHK, AmCham, BPCC, CIFFP, ZBP
Dane kontaktowe Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa 
tel. +48 22 354 05 00
firmy@hsbc.com
www.hsbc.pl 

O PI S 
HSBC Bank Polska SA jest częścią Grupy HSBC, jednej z największych organizacji bankowo-finansowych na 
świecie. HSBC zajmuje się obsługą firm na ponad 60 rynkach od prawie 150 lat, specjalizując się w dziedzinie 
finansowania handlu zagranicznego. Powstał w 1865 roku, by wspierać rozwój handlu między Europą i Azją.

Grupa HSBC jest jednym z wiodących faktorów na świecie: wartość jej obrotów faktoringowych 
przekracza 100 mld dolarów. Jest regularnie nagradzana za wysoką jakość oferowanych usług faktorin-
gowych, na przykład głosami klientów kolejny rok z rzędu zdobyła nagrodę magazynu „Trade Finance” 
w kategorii „Najlepszy Globalny Faktor”. 

W Polsce HSBC Bank Polska SA oferuje kompleksowe usługi finansowe dla instytucji i przed-
siębiorstw, obejmujące: bankowość korporacyjną, obsługę handlu międzynarodowego, faktoring, za-
rządzanie środkami pieniężnymi i aktywami, usługi na rynkach kapitałowych, finansowanie oraz 
transakcje na rynku papierów wartościowych. 

HSBC Bank Polska SA kieruje swoją ofertę do firm z ekspozycją międzynarodową (polskie firmy 
realizujące strategię ekspansji zagranicznej, spółki córki, firmy handlowe), obsługując firmy o rocznych 
obrotach powyżej 100 mln zł.

HSBC świadczy usługi faktoringowe zarówno w dziedzinie rozliczeń krajowych, jak i zagranicz-
nych. Eksperci banku rekomendują formę faktoringu dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta, 
z szerokiego wachlarza oferowanych rozwiązań: faktoringu krajowego, zagranicznego, z regresem oraz 
bez regresu, opartego na polisie klienta, czy unikalnego w skali polskiego rynku invoice discounting, 
czyli faktoringu nienotyfikowanego. 

Jako instytucja międzynarodowa HSBC stosuje standardy obsługi należności dostosowane do 
potrzeb klientów prowadzących działalność w Polsce i poza jej granicami, a dzięki globalnej obecności 
monitoruje należności zagraniczne równie skutecznie, jak i krajowe.
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Idea Money SA

PR O FI L 

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2017 rok (w mln zł) 2,4
Liczba pracowników 268
Rok powstania firmy 2012
Grupa docelowa klientów 
Mikro, średnie i duże przedsiębiorstwa.
Portfel oferowanych usług 
Faktoring wierzytelnościowy i dłużny w możliwych wariantach: faktoring pełny, faktoring niepełny, 
faktoring pojedynczy, faktoring online, faktoring w abonamencie, faktoring z finansowaniem kontra-
hentów zagranicznych.
Obszar działania
Cały kraj.
Obroty faktoringu eksportowego (%) b.d.
Obroty faktoringu importowego (%) b.d.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa 
tel. +48 22 276 26 18 
fax +48 22 327 09 80
www.ideamoney.pl

O PI S 
Idea Money SA istnieje na rynku finansowym od 2012 roku, oferując swoim Klientom – głównie firmom 
z sektora MŚP – szeroki wachlarz produktów faktoringowych. Tym samym pomaga im w rozwoju 
biznesu, zapewniając płynność finansową oraz środki na finansowanie zarówno bieżących działań, 
jak i tych gwarantujących rozwój i inwestycje.

Firmę wyróżnia elastyczne podejście do Klienta, specyfiki danej branży czy potrzeb konkretnego 
przedsiębiorstwa, jak również dbałość o najwyższą jakość obsługi klienta. Swoje produkty kieruje 
zarówno do przedstawicieli JDG, freelancerów, startupów oraz wszelkiego rodzaju małych i średnich 
przedsiębiorstw. Oferowane rozwiązania odpowiadają na potrzeby wszystkich branż – firm produkcyj-
nych, transportowych, handlowych, usługowych czy budowlanych. Idea Money służy wiedzą ekspercką 
i doświadczeniem wszędzie tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż z odroczonymi terminami płatności, 
a odpowiadając na potrzeby polskich przedsiębiorców, oferuje im również narzędzia i produkty uła-
twiające ich codzienną pracę. Nowoczesny system faktoringowy IdeaFaktor24 oraz intuicyjna aplikacja 
mobilna zapewniają Klientom możliwość wygodnego finansowania faktur z dowolnego miejsca na 
ziemi, dostęp do szczegółowych informacji o stanie ich wierzytelności oraz monitoring spłat. Wy-
korzystujący najnowsze technologie faktoring online, umożliwia finansowanie faktur przez Internet 
– szybko i bez zbędnych formalności czy dokumentów, a faktoring w abonamencie to stała gwarancja 
bezpieczeństwa przy jednej, stałej, miesięcznej opłacie.

Idea Money stale się rozwija i jest regularnie nagradzana zarówno za swoje produkty (Najlepszy 
Produkt dla MŚP 2018, Finansowa Marka Roku 2018 itp.), jak i najwyższy poziom obsługi Klienta 
(Firma Przyjazna Klientowi, Laur Eksperta).
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IFIS Finance sp. z o.o.

PR O FI L 

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2017 rok (w mln zł) 2.069
Liczba pracowników (na 31.12.2017) 13
Rok powstania firmy 1999
Grupa docelowa klientów 
Podmioty gospodarcze bez względu na ich wielkość lub formę prawną prowadzonej działalności, jed-
nakże preferowana grupa odbiorców naszych usług to małe i średnie przedsiębiorstwa: stosujące odro-
czone terminy płatności oraz sprzedające swoje produkty do stałych odbiorców. Nie stosujemy żadnych 
ograniczeń co do rodzaju prowadzonej działalności. 
Portfel oferowanych usług 
IFIS Finance oferuje wsparcie finansowe i rozwiązania „szyte na miarę”. Zarządzanie należnościami, za-
liczkowanie faktur, ocena kontrahentów i przejęcie ryzyka ich niewypłacalności – to wybrane elementy, 
wkomponowane w oferowaną przez nas obsługę faktoringową. Od niemal 20 lat IFIS Finance finansuje 
rozwój polskich MŚP poprzez instrument finansowy, jakim jest faktoring. Dzięki faktoringowi jesteśmy 
w stanie zapewnić naszym klientom środki na rozwój ich biznesu, spieniężając należności handlowe 
z tytułu wystawionych faktur wobec ich klientów – przedsiębiorstw lub administracji publicznej.
Obszar działania
Bez ograniczeń geograficznych na obszarze Europy.
Obroty faktoringu eksportowego (%) 26
Obroty faktoringu importowego (%) 1
Przynależność do federacji/stowarzyszeń Polski Związek Faktorów

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce
Polska Izba Motoryzacji
Warszawska Izba Gospodarcza

Dane kontaktowe ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa
tel. +48 22 525 82 00, fax +48 22 525 82 01
Ifis.finance@ifis.pl, www.ifis.pl

O PI S 
IFIS Finance sp. z o.o. jest polską spółką z siedzibą w Warszawie, powstałą w 2003 roku, choć jej historia 
formalnie zaczyna się w 1999 roku. Specjalizujemy się we wspieraniu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
za pomocą usług faktoringu. W 2006 roku została nabyta przez Banca IFIS Spa, jednego z głównych 
„graczy” faktoringowych na włoskim rynku NPL.

Naszymi klientami są firmy polskie i zagraniczne, działające na rynku polskim, realizujące sprze-
daż zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Jesteśmy w stanie zaoferować szeroką gamę usług faktoringowych, m.in. finansowanie wierzytel-
ności, zarządzanie płatnościami i przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużników. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu i znajomości polskiego rynku oraz uprzywilejowanej pozycji Banca IFIS na włoskim 
rynku możemy zaproponować profesjonalne i nowoczesne rozwiązania, będące w stanie zaspokoić 
potrzeby naszych klientów, w oparciu o ich wymagania biznesowe.

Na polskim rynku jesteśmy dobrze znani z indywidualnego podejścia do potrzeb klientów, ofe-
rując rozwiązania z zachowaniem najwyższych standardów krajowych i europejskich. Oferujemy fi-
nansowanie w PLN, EUR, USD, GBP oraz innych walutach. Finansujemy sprzedaż zarówno do grup 
odbiorców, jak i do pojedynczych kontrahentów.

Naszą misją jest finansowanie kapitału obrotowego oraz wspieranie polskich i europejskich firm, 
mających na celu zwiększenie w bezpieczny sposób, za pośrednictwem usług faktoringu, sprzeda-
ży w Polsce. Poza siedzibą w Warszawie IFIS Finance posiada swoje biura handlowe w Katowicach 
i w Bydgoszczy.

mailto:Ifis.finance%40ifis.pl?subject=ifis
http://www.ifis.pl


C
zł

on
ko

w
ie

 Z
w

ią
zk

u

Indos SA

PR O FI L 

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2017 rok (w mln zł) 130,3
Liczba pracowników 33
Rok powstania 1991
Grupa docelowa klientów 
Małe i średnie przedsiębiorstwa.
Portfel oferowanych usług 
Faktoring krajowy: niepełny jawny i niejawny, odwrotny, pożyczki krótkoterminowe, windykacja na-
leżności, zakup wierzytelności.
Obszar działania
Cała Polska.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych 

w Polsce
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Dane kontaktowe ul. Kościuszki 63
41-503 Chorzów
tel. +48 32 771 88 88
indos@indos.pl
www.indos.pl

O PI S
INDOS SA świadczy kompleksowe usługi służące poprawie płynności finansowej podmiotów gospo-
darczych. Jako jedna z niewielu spółek w Polsce łączymy w swojej ofercie zarówno produkty z obszaru 
finansowania, jak i zarządzania wierzytelnościami. Działamy od 1991 roku, w  branży windykacyjnej 
jesteśmy firmą z najdłuższą tradycją. W grupie naszych klientów znajduje się ponad 5000 podmiotów 
gospodarczych, w tym zarówno korporacje o międzynarodowym zasięgu, jak i małe i średnie przed-
siębiorstwa.

Nasze usługi:
• faktoring pełny, niepełny, niejawny oraz odwrotny, 
• pożyczki krótkoterminowe,
• windykacja wierzytelności,
• zakup wierzytelności. 
Cechą wyróżniającą nasz faktoring jest dostępność. Potencjalnym Klientom nie stawiamy wy-

magań co do branży, w której działają, wielkości obrotów czy okresu ich funkcjonowania na rynku. 
Kolejną zaletą jest elastyczne dopasowanie do potrzeb Klientów, ponieważ finansujemy zarówno po-
jedyncze faktury, jak i wieloletnie kontrakty z wieloma kontrahentami. Klienci cenią nas również za 
to, że nie marnujemy czasu. Nasze procedury są proste, a decyzje podejmujemy szybko, dzięki czemu 
pieniądze za wysłane do finansowania faktury wypłacamy w ciągu 24 godzin. Współpraca z nami jest 
wygodna – obieg dokumentów odbywa się online.
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ING Commercial Finance Polska SA

PR O FI L 

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2017 rok (w mld zł) 27.400
Liczba pracowników 105
Rok powstania firmy 1994
Grupa docelowa klientów 
Firmy, w tym małe przedsiębiorstwa, dostarczające produkty, towary lub świadczące usługi, które po-
szukują: finansowania odroczonych terminów zapłaty oferowanych odbiorcom, poprawy płynności 
finansowej i większego bezpieczeństwa finansowego, poprawy bezpieczeństwa sprzedaży, w szczegól-
ności poprzez ubezpieczenie należności, poprawy dyscypliny płatniczej odbiorców, przejęcia przez wy-
specjalizowaną firmę czynności w zakresie zarządzania portfelem należności. 
Portfel oferowanych usług 
Faktoring z przejęciem ryzyka (bez regresu) lub bez przejęcia ryzyka (z regresem), spłaty należności 
handlowych krajowych lub zagranicznych odbiorców, wraz z finansowaniem należności lub bez (fak-
toring obsługowy).
Faktoring wymagalnościowy z możliwością swobodnego decydowania o momencie sfinansowania na-
leżności przed terminem jej wymagalności oraz z przeniesieniem na odbiorcę kosztu finansowania po 
terminie wymagalności należności.
Faktoring odwrotny z finansowaniem dostawców.
Faktoring eksportowy oraz importowy z obsługą i przejęciem ryzyka spłaty należności krajowych od-
biorców względem dostawcy współpracującego z zagranicznym faktorem (zrzeszonym w FCI).
Usługi dodatkowe: przejęcie obsługi polisy ubezpieczenia należności zawartej przez klienta, inkaso na-
leżności – monitowanie i  egzekwowanie zapłaty, windykacja na zlecenie klienta, ewidencjonowanie 
i rozliczanie wierzytelności, płatności i korekt.
Obszar działania
Cała Polska – biura w: Bielsku-Białej, Chorzowie, Częstochowie, Gliwicach, Szczecinie, Bydgoszczy, 
Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie 
i we Wrocławiu.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń Factors Chain International

Polski Związek Faktorów 
Dane kontaktowe ul. Malczewskiego 45

02-622 Warszawa 
tel. +48 22 558 74 00 
fax +48 22 558 74 90  
marketing@ingcomfin.pl  
www.ingcomfin.pl 

O PI S 
ING Commercial Finance Polska SA (dawniej Handlowy-Heller SA) powstała w 1994 roku jako pierw-
sza na polskim rynku firma świadcząca kompleksowe usługi w zakresie faktoringu. Od marca 2006 
roku firma należy do międzynarodowej Grupy ING – jednej z największych instytucji finansowych 
na świecie.

ING Commercial Finance Polska SA jest liderem rynku faktoringu w Polsce (13,5% udziału w ryn-
ku). Firma, poprzez połączenie doskonałej znajomości lokalnego rynku i dostępu do sprawdzonych 
na całym świecie rozwiązań biznesowych, oferuje nowoczesne produkty faktoringowe, dopasowane 
do potrzeb zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych, międzynarodowych korporacji. 
Dodatkowo, jako członek Factors Chain International, spółka oferuje swoim klientom obsługę trans-
akcji zagranicznych we współpracy z ponad 400 firmami faktoringowymi lub bankami z całego świata.
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KUKE Finance SA

PR O FI L

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2017 rok (w mln zł) 1.474,6
Liczba pracowników 22
Rok powstania firmy 2014
Grupa docelowa klientów
Firmy produkcyjne, handlowe i usługowe prowadzące sprzedaż z odroczonym terminem płatności, ze 
szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP.
Portfel oferowanych usług
Faktoring krajowy (bez regresu, z regresem), faktoring eksportowy (bez regresu, z regresem), faktoring 
odwrotny. 
Obszar działania
Cała Polska.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe ul. Sienna 39

00-121 Warszawa
tel. +48 22 312 41 80
kontakt@kuke-finance.pl
www.kuke-finance.pl

O PI S
KUKE Finance SA to dynamicznie rozwijająca się spółka faktoringowa, powołana do życia w 2014 roku 
przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), która od ponad 25 lat ubezpiecza 
transakcje handlowe polskich przedsiębiorców.

Celem naszej działalności jest finansowanie należności zagranicznych i krajowych w ramach 
wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, w szczególności faktoringu pełnego, czyli z prze-
jęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Dzięki współpracy z KUKE możemy kompleksowo za-
rządzać portfelem należności naszych klientów, oferując w ramach jednego produktu finansowanie 
należności, prowadzenie kont rozliczeniowych, monitoring i inkaso należności, a także ubezpieczenie 
należności.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż z odroczonym 
terminem płatności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP.

Rozumiemy, że każdy klient jest inny. Staramy się zatem dopasować nasze rozwiązania do indy-
widualnych potrzeb firmy i jej profilu działalności. Wiemy również, jak ważną rolę w biznesie odgrywa 
czas, dlatego zapewniamy szybką decyzyjność, wsparcie klienta przez doświadczony zespół specjalistów 
oraz sprawną komunikację poprzez nowoczesny system elektroniczny KUKE Finance Faktor. 



mFaktoring SA

PR O FI L 

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2017 rok (w mln zł) 13.738
Liczba pracowników 60
Rok powstania firmy 1995
Grupa docelowa klientów 
Przedsiębiorstwa z  dowolnej branży, które chcą efektywnie zarządzać swoją płynnością i  wzmocnić 
bezpieczeństwo sprzedaży, w tym firmy, które np.: mają stałych odbiorców i powtarzalny obrót, sprze-
dają z odroczonym terminem płatności, sprzedają sezonowo.
Portfel oferowanych usług 
Faktoring z regresem i z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy, dla należności krajowych i za-
granicznych; programy finansowania dostawców; gwarancje importowe; zarządzanie należnościami 
w ramach usług faktoringu.
Obszar działania
mFaktoring posiada sieć biur własnych (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Szczecin, Wrocław, Bydgoszcz, 
Tarnów, Katowice). Oferta mFaktoring jest integralną częścią oferty korporacyjnej mBanku, dlatego 
jest także dostępna poprzez sieć oddziałów i biur korporacyjnych mBanku na terenie Polski.
Obroty faktoringu eksportowego (%) 24,8
Obroty faktoringu importowego (udział %) 1,1
Przynależność do federacji/stowarzyszeń Factors Chain International

Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe tel. +48 22 829 14 60

kontakt@mfaktoring.pl

O PI S
Spółka mFaktoring powstała w 1995 roku, jest więc jednym z pionierów polskiej branży faktoringu. 
Od ponad 20 lat mFaktoring konsekwentnie buduje pozycję rynkową, oferując usługi faktoringowe 
na najwyższym poziomie. 

mFaktoring zapewnia swoim klientom faktoring w najlepszym wydaniu. Składają się na niego 
szeroki portfel usług, profesjonalne doradztwo oraz nowoczesny system Client Manager. 

Dzięki systemowi Client Manager klienci mFaktoringu mogą jeszcze skuteczniej zarządzać na-
leżnościami online, w tym m.in.:

• przeglądać szczegółowe informacje o stanie bieżących sald oraz statusie transakcji; 
• przesyłać odbiorcom zestawienia faktur i ich korekt;
• zarządzać listą odbiorców i monitorować stan rozliczeń;
• korzystać z informacji zarządczej i księgowej – dostępnej w czasie rzeczywistym.
mFaktoring należy do Grupy mBanku, nowoczesnego partnera finansowego dla ponad 20 000 

przedsiębiorców. 
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Bank Millennium SA
Departament Faktoringu i Finansowania Handlu

PR O FI L 

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2017 rok (w mln zł) 16.796
Liczba pracowników 50
Rok powstania firmy 2004 (od tego roku istnieje Departament Fakto-

ringu i Finansowania Handlu)
Grupa docelowa klientów 
Producenci i przedsiębiorstwa świadczące usługi, sprzedający i kupujący z odroczonym terminem płatności.
Portfel oferowanych usług 
Faktoring niepełny, faktoring pełny, faktoring pełny z ubezpieczeniem, faktoring pełny z polisą klienta, 
faktoring odwrotny, faktoring samorządowy, faktoring wymagalnościowy, inkaso płatności.
Obszar działania
Cały obszar Polski obsługiwany za pośrednictwem oddziałów Banku.
Obroty faktoringu eksportowego (%) 25,88
Przynależność do federacji/stowarzyszeń Factors Chain International

Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe ul. Stanisława Żaryna 2A

02-593 Warszawa 
tel. +48 22 598 29 56
fax +48 22 598 29 03
faktoring@bankmillennium.pl  
www.bankmillennium.pl/przedsiebiorstwa/
produkty/finansowanie/faktoring

O p i s
Bank Millennium SA jest rówieśnikiem polskich przemian gospodarczych i jednym z największych 
banków w Polsce. Jego biznesowa misja zakłada oferowanie najwyższej jakości uniwersalnych produk-
tów i usług finansowych dla klientów indywidualnych i korporacyjnych. Swoją pozycję rynkową Bank 
zbudował przy współpracy z ponad milionem klientów, którzy dzięki ogólnopolskiej sieci prawie 500 
placówek, bankowości internetowej i telefonicznej mają całodobowy dostęp do nowoczesnych usług 
finansowych. Swoje bogate, profesjonalne doświadczenie w dziedzinie usług faktoringowych Bank wy-
pracował dzięki wieloletniej praktyce w obsłudze polskich przedsiębiorstw. Doświadczenie to wsparte 
jest wiedzą i standardami rynku międzynarodowego w dziedzinie finansów, strategicznego udziałowca 
Banku Millennium – Banco Comercial Portugues, największego prywatnego banku w Portugalii.

Bank Millennium SA oferuje klientom szeroki wybór rozwiązań faktoringowych. W ofercie Banku 
znajduje się faktoring: niepełny, pełny, pełny z ubezpieczeniem, pełny z polisą klienta, samorządowy, 
wymagalnościowy, inkaso płatności, jak również faktoring odwrotny.

Faktoring w Banku Millennium SA jest atrakcyjnym narzędziem umożliwiającym poprawę płyn-
ności finansowej przedsiębiorstw oraz poprawę bezpieczeństwa transakcji związanych ze sprzedażą 
towarów lub usług przez klienta. Produkty faktoringowe Banku Millennium SA oparte są na przej-
rzystych zasadach oraz indywidualnym podejściu do potrzeb każdego klienta.

W ramach transakcji faktoringowych Bank Millennium SA świadczy klientowi szereg usług związa-
nych z: finansowaniem oraz administrowaniem wierzytelnościami, rozliczaniem spłat i monitowaniem 
opóźnień. Bank obsługuje faktoringowo zarówno obrót z kontrahentami, jak i z dostawcami klienta.

Do dyspozycji każdego klienta jest zespół wysoko kwalifikowanych fachowców, wspieranych naj-
nowocześniejszym systemem rozliczeniowym.

Bank Millennium SA oferuje usługi faktoringowe za pośrednictwem oddziałów w całym kraju. 
Klienci Banku mogą korzystać z porad indywidualnych doradców produktowych, którzy pomogą 
wybrać rozwiązanie odpowiednio dopasowane do ich potrzeb.
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Pekao Faktoring sp. z o.o.

PR O FI L 

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2017 rok (w mln zł) 14.984
Liczba pracowników 48
Rok powstania 1998
Grupa docelowa klientów 
Średnie i duże przedsiębiorstwa.
Portfel oferowanych usług 
Faktoring krajowy: niepełny i  pełny; faktoring eksportowy: niepełny i  pełny; faktoring importowy 
(gwarancja zapłaty); finansowanie wierzytelności; faktoring dla jednostek samorządowych; finansowa-
nie dostaw (reverse faktoring), dyskonto faktur; inkaso; windykacja.
Obszar działania
Cały kraj.
Obroty faktoringu eksportowego (%) 12,9
Obroty faktoringu importowego (%) 4,2
Przynależność do federacji/stowarzyszeń Factors Chain International

PKPP Lewiatan
Polski Związek Faktorów 

Dane kontaktowe ul. Krakowskie Przedmieście 64
20-076 Lublin
tel. +48 81 445 20 55
fax +48 81 445 20 02
kontakt@pekaofaktoring.com.pl

O PI S
Pekao Faktoring istnieje od 1998 roku. Jest jedną z największych polskich firm faktoringowych i zajmuje 
czołowe miejsce w rankingach branżowych. 

Pekao Faktoring należy do Grupy PZU. Na bazie silnego zaplecza kapitałowego i uznania na 
rynkach międzynarodowych spółka świadczy usługi faktoringowe w każdej formie i skali. 

Najwyższy poziom jakości usług Pekao Faktoring zapewnia:
• zaplecze kadrowe – wykwalifikowany, doświadczony i odpowiedzialny zespół pracowników 

gwarantuje wysoki standard rozwiązań, szybki transfer środków oraz kompetentne doradztwo; 
• różnorodna oferta produktowa – Pekao Faktoring oferuje kilkanaście rozwiązań w obsłudze 

krajowych i zagranicznych wierzytelności; nasza oferta produktowa zawiera wszystkie kla-
syczne formy faktoringu oraz zindywidualizowane formy usługi;

• doświadczenie – Pekao Faktoring jest jednym z pionierów faktoringu w Polsce; w ciągu kilku-
nastu lat działalności nabyliśmy bezcenne doświadczenie, które wykorzystaliśmy w doskona-
leniu produktów i wykorzystujemy w codziennym serwisie usług; 

• innowacyjność – Pekao Faktoring konsekwentnie poszerza zakres i podwyższa jakość świad-
czonych usług.
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PKO Faktoring SA

PR O FI L 

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2017 rok (w mln zł) 11.601
Liczba pracowników 96
Rok powstania firmy 2009
Grupa docelowa klientów 
Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klienci korporacyjni. 
Portfel oferowanych usług 
Faktoring krajowy bez przejęcia ryzyka, faktoring krajowy z przejęciem ryzyka, faktoring eksportowy 
bez przejęcia ryzyka, faktoring eksportowy z przejęciem ryzyka.
Obszar działania
Teren całego kraju.
Obroty faktoringu eksportowego (%) 12,5
Przynależność do federacji/stowarzyszeń Polski Związek Faktorów 
Dane kontaktowe ul. Chłodna 52

00-872 Warszawa
tel. +48 22 577 03 35
faktoring@pkofaktoring.pl
www.pkobpfaktoring.pl

O PIS
PKO Faktoring (wcześniej Bankowy Faktoring) działa na rynku od 2009 roku. Jedynym akcjonariu-
szem spółki jest PKO Leasing, należący do Grupy Kapitałowej PKO, największego banku na polskim 
rynku. PKO Faktoring specjalizuje się w obsłudze transakcji faktoringowych Klientów Grupy.

W ciągu ostatnich lat spółka bardzo dynamicznie zwiększyła swoją sprzedaż, oferując produkty 
faktoringowe dostępne na polskim rynku. PKO Faktoring pod względem dynamiki przyrostu rocznych 
obrotów faktoringowych stał się jedną z najszybciej rozwijających się firm faktoringowych w Polsce. 
Biorąc pod uwagę wartość obrotów, plasuje się w pierwszej dziesiątce firm faktoringowych, konse-
kwentnie poprawiając swoje wyniki. 

Główna siedziba PKO Faktoring mieści się w Warszawie przy ulicy Chłodnej 52. Obszarem dzia-
łania spółki jest teren całego kraju.
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Pragma Faktoring SA

PR O FI L

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2017 rok (mln zł) 666
Liczba pracowników 40
Rok powstania firmy 1995
Grupa docelowa klientów 
MSP
Portfel oferowanych usług 
Faktoring pełny i niepełny, uproszczony, eksportowy, odwrotny, zamówieniowy
Obszar działania
Polska
Obroty faktoringu eksportowego (%) 9
Przynależność do federacji/stowarzyszeń Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe ul. Brynowska 72 

40-584 Katowice
tel. +48 32 44 20 200
fax +48 32 44 20 240
inkaso@pragma.pl
www.pragma.pl

O PI S 
Pragma Faktoring SA działa na rynku usług finansowych od 1996 roku. W 2007 roku zadebiutowała 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od 2011 roku Pragma Faktoring SA należy do Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA posiadającej 
kompleksową ofertę w zakresie zarządzania należnościami niewymagalnymi i wymagalnymi. Spółka 
kieruje swoją ofertę do małych i średnich przedsiębiorstw, stosuje czytelne, przyjazne dla klienta proce-
dury, nie ograniczając dostępu do finansowania firmom z krótką historią działalności. Atutami spółki 
są: sprawność procesu decyzyjnego, dostępność usług dla szerokiego grona potencjalnych klientów, 
wszechstronność oferty, stosowanie niestandardowych rozwiązań.

Ofertę Pragma Faktoring SA charakteryzuje duża elastyczność i dostosowanie produktów do 
specyficznych potrzeb sektora MSP. Spółka świadczy usługi faktoringu niepełnego, pełnego, ekspor-
towego, uproszczonego (finansowanie pojedynczych transakcji), odwrotnego i zamówieniowego. Nad-
rzędnym celem spółki jest dostosowanie produktu do oczekiwań klienta i utrzymanie długoterminowej 
współpracy. 
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Raiffeisen POLBANK SA
Departament Faktoringu  
i Finansowania Handlu

PR O FI L 

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2017 rok (w mln zł) 18.318
Liczba pracowników 91 (53 zajmujących się wyłącznie faktoringiem) 
Rok powstania firmy 1998 (rozpoczęcie działalności faktoringowej)
Grupa docelowa klientów 
Mikroprzedsiębiorstwa (z rocznymi obrotami od 1 mln do 4 mln zł); małe i średnie firmy (z rocznymi 
obrotami od 4 mln do 100 mln zł); duże korporacje (z rocznymi obrotami od 100 mln zł).
Portfel oferowanych usług 
Faktoring niepełny, faktoring pełny, faktoring pełny z polisą klienta / z ubezpieczeniem, faktoring od-
wrotny, faktoring samorządowy, mikrofaktoring, inkaso faktoringowe, asystent należności, program 
faktoringowy; internetowy system R-Faktor do obsługi transakcji faktoringowych, informacyjno-trans-
akcyjna aplikacja mobilna smart factoR.
Obszar działania
Polska i zagranica.
Obroty faktoringu eksportowego (%) 17
Przynależność do federacji/stowarzyszeń International Factors Group

Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe ul. Grzybowska 78 

00-844 Warszawa
faktoring@raiffeisen.pl
www.raiffeisenpolbank.com/korporacje/fak-
toring
www.r-faktor.pl 

O PI S
Raiffeisen Bank Polska SA – działający na rynku pod marką Raiffeisen Polbank – jest jednym z najdłużej 
obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Należy do austriackiej Grupy 
Raiffeisen Bank International, wiodącej instytucji finansowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 
Raiffeisen rozpoczął działalność w 1991 roku (licencja nr 002), koncentrując się początkowo na obsłudze 
przedsiębiorstw. Oferując szeroką gamę produktów finansowych dla firm, wkrótce stał się jednym 
z największych kredytodawców w tym segmencie rynku.

Od 2000 roku bank zaczął oferować swoje usługi klientom indywidualnym z polskiej klasy średniej 
oraz klientom zamożnym w ramach wyjątkowej oferty bankowości prywatnej pod nazwą Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen. W 2012 roku została sfinalizowana transakcja przejęcia, operującego dotychczas 
głównie na rynku detalicznym, Polbank EFG SA. W ten sposób połączona instytucja – pod marką 
Raiffeisen Polbank – stała się bankiem uniwersalnym, poszerzając ofertę produktów dla klientów 
indywidualnych. 

Raiffeisen Polbank obsługuje około 800 000 klientów, którzy mogą korzystać z sieci ponad 236 
placówek zlokalizowanych w niemal 150 miastach na terenie całego kraju. 

Jest pierwszą instytucją finansową na rynku polskim, która otrzymała tytuł „Laur Konsumenta – 
Odkrycie roku 2009” oraz „Złoty Laur Konsumenta 2010” za usługi faktoringowe. W 2011 roku Bank 
zajął pierwsze miejsce w XIII edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców i został laureatem 
w kategorii „Bank uniwersalny”.

Kolejne nagrody: „Laur Klienta – GRAND PRIX 2012”, „Złoty Laur Klienta 2013”, „Laur Klien-
ta – Lider Dekady 2004–2014”, „Laur Klienta – TOP MARKA 2015”, „Złoty Laur Klienta 2016” oraz 
ostatnie – „Złoty Laur Klienta 2017” i „Laur Klienta – Grand Prix 2017” oraz ostatnie – „TOP MARKA 
– Laur Klienta 2018”– uplasowały Raiffeisen Polbank w czołówce instytucji faktoringowych na rynku.
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Santander Factoring sp. z o.o.
(poprzednia nazwa:  
BZ WBK Faktor sp. z o.o.)

PR O FI L 

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2017 rok (w mln zł) 23,40
Liczba pracowników 100 
Rok powstania firmy 2003
Grupa docelowa klientów 
Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa (korporacje) prowadzące sprzedaż towarów/usług z odroczonym 
terminem płatności z branż kwalifikujących się do faktoringu.
Portfel oferowanych usług 
Faktoring z regresem w obrocie krajowym i zagranicznym, faktoring pełny w obrocie krajowym i zagra-
nicznym, faktoring cichy, faktoring na finansowanie dostaw (odwrotny),
Confirming® Finansowanie dostaw, faktoring importowy
Obszar działania
Cała Polska, sieć oddziałów Santander Bank Polska SA oraz sprzedaż bezpośrednia poprzez doradców 
spółki.
Obroty faktoringu eksportowego (%) 20
Obroty faktoringu importowego (%) 0,03
Przynależność do federacji/stowarzyszeń FCI

Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe Al. Jana Pawła II 17

00-854 Warszawa
tel. +48 22 782 9173
fax +48 22 439 96 77
infolinia +48 22 526 5400
faktor@santander.pl

O PI S
Santander Factoring jest spółką zależną Santander Bank Polska SA (d. Banku Zachodniego WBK) 
i działa na rynku usług finan¬sowych od 2003 roku. Od 2010 roku jest częścią jednej z największych 
grup bankowych w Europie – Grupy Santander. Przynależność spółki do Grupy zapewnia klientom 
dostęp do kompleksowej i nowoczesnej oferty w zakresie obsługi i finansowania działalności.

Santander Factoring zapewnia swoim klientom finansowanie całego cyklu operacyjnego – od 
zakupów po sprzedaż, profesjonalne zarządzanie należnościami, monitorowanie spłat, efektywne do-
chodzenie przeterminowanych wierzytelności oraz przejęcie ryzyka braku zapłaty od kontrahentów. 
Zespół doradców faktoringowych dostępnych na terenie całego kraju świadczy klientom fachowe do-
radztwo w zakresie doboru optymalnych rozwiązań.

Szeroki pakiet produktów spółki pozwala na zaspokojenie potrzeb firm z wielu segmentów – od 
małych przedsiębiorstw, dla których usługa jest uproszczona i zautomatyzowana, po firmy największe, 
gdzie rozwiązania są głęboko dostosowywane do indywidualnych potrzeb. 

Dzięki pełnemu członkostwu w międzynarodowej organizacji faktorów FCI spółka oferuje klien-
tom nowoczesne rozwiązanie finansowania eksportu w systemie dwóch faktorów.

Według danych Polskiego Związku Faktorów, Santander Factoring jest drugim największym 
faktorem w Polsce.
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SMEO SA

PR O FI L 

Wielkość firmy
Liczba pracowników 22
Rok powstania firmy 2017
Grupa docelowa klientów 
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Portfel oferowanych usług 
Faktoring wierzytelnościowy online.
Obszar działania
Polska.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń Polski Związek Faktorów

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych 
w Polsce

Dane kontaktowe Warsaw Spire
plac Europejski 1
00-844 Warszawa
tel. +48 22 419 49 27
www.smeo.pl

O PI S
SMEO to innowacyjna firma z sektora Financial Technology (FinTech), dostarczająca faktoring cyfrowy 
– produkt wypełniający lukę pomiędzy dostępnymi usługami banków i tradycyjnych firm faktoringo-
wych a potrzebami przedsiębiorców.

Model biznesowy spółki opiera się na własnej dystrybucji on-line oraz na współpracy z part-
nerami takimi, jak: banki, ubezpieczyciele czy też faktorzy niemający oferty dla mikrofirm. System 
SMEO pozwala na modułową integrację w modelu white-label, dając partnerom gotowy produkt bez 
ponoszenia kosztów inwestycyjnych.

Rozwiązania technologiczne SMEO, wykorzystujące siłę Big Data oraz sztucznej inteligencji (AI), 
pozwalają na bezpieczne określenie zdolności faktoringowej również dla Klientów z krótką historią 
kredytową czy też będących poza systemem bankowym.

SMEO zostało utworzone w roku 2017 przez zespół profesjonalistów z branży bankowej, fakto-
ringowej i pożyczkowej. Członkowie kadry zarządzającej SMEO zbudowali dotychczas od podstaw już 
dwie inne spółki faktoringowe: Idea Money oraz NFG.

Celem SMEO jest osiągnięcie pozycji największego w Polsce faktora dla mikro- i małych przed-
siębiorstw.
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UBI Factor S.p.A. SA  
Oddział w Polsce

PR O FI L 

Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2017 rok (w mln zł) 1.856,37
Liczba pracowników do 30
Rok powstania firmy 2008
Grupa docelowa klientów 
Firmy korporacyjne.
Portfel oferowanych usług
Faktoring krajowy, zagraniczny, eksportowy, importowy, z regresem lub bez regresu, faktoring wyma-
galnościowy, cichy i odwrócony. 
Obszar działania
Polska
Przynależność do federacji/stowarzyszeń Assifact – Italian Factoring Association

Factors Chain International
Polski Związek Faktorów
Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce 
(CAMERA DI COMMERCIO E DELL’ INDU-
STRIA ITALIANA IN POLONIA)

Dane kontaktowe ul. Pilotów 2E 
31-462 Kraków
tel. +48 12 297 84 00 
fax +48 12 297 84 10
ubipolska@ubifactor.it 
www.ubifactorpolska.com
www.ubifactor.it

O PI S 
UBI Factor S.p.A. (Spółka Akcyjna), działająca od 1981 roku, jest jednym z głównych włoskich graczy na 
rynku faktoringu. UBI Factor jest członkiem stowarzyszenia Assifact – Italian Factoring Association, 
a od 1984 roku sieci Factors Chain International (FCI), co umożliwia utrzymanie współpracy z ponad 
255 partnerami zagranicznymi w 69 krajach. UBI Factor S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest 
członkiem Polskiego Związku Faktorów oraz Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce.

UBI Factor, z główną siedzibą w Mediolanie, posiada rozwiniętą sieć oddziałów we Włoszech 
(3 filie, niemal 70 oddziałów bakowości korporacyjnej UBI Banca Group, ponad 6 tys. klientów) oraz 
znaczące powiązania z międzynarodowymi grupami przemysłowymi.

Międzynarodowa sieć UBI Banca opiera się na oddziałach zagranicznych (Luksemburg, Niemcy, 
Francja, Polska, Hiszpania), biurach przedstawicielstw (Hongkong, Szanghaj, Mumbaj, San Paulo, 
Nowy Jork oraz Moskwa) oraz partnerstwie z licznymi bankami międzynarodowymi.

UBI Factor S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oferuje zindywidualizowane usługi prze-
de wszystkim dla średnich i dużych spółek, importerów oraz eksporterów. UBI Factor specjalizuje 
się w faktoringu odwrotnym w celu wspierania międzynarodowych oraz polskich firm za pomocą 
programu finansowania dostawców. W ofercie Oddziału znajdują się produkty faktoringu krajowego 
i międzynarodowego.

Tworzymy innowacyjne produkty w celu oferowania zintegrowanych usług, dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb naszych klientów. Dzięki bezpłatnej usłudze Remote Factoring klienci UBI 
Factor mają dostęp w czasie rzeczywistym do danych dotyczących realizowanych cesji, przygotowy-
wanych przelewów oraz księgowanych płatności od dłużników.
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Asseco Business Solutions SA

PR O FI L 

Wielkość firmy
Rok powstania firmy 2007 (w obecnej formie prawnej)
Grupa docelowa klientów 
Oferowany przez Asseco Business Solutions program Faktor by Asseco od 20 już lat wspomaga zarówno 
banki, jak i wyspecjalizowane firmy faktoringowe w kompleksowej obsłudze biznesu faktoringowego. 
Wśród użytkowników rozwiązania znajdują się takie instytucje, jak: Pekao Faktoring, Raiffeisen Polbank, 
Deutsche Bank Polska, Santander Factoring, BOŚ Bank, Bank Millennium, BPS Faktor czy KUKE Finance.
Portfel oferowanych usług 
System Faktor jest jednym z elementów ekosystemu faktoringowego Asseco Business Solutions, 
w skład którego wchodzą rozwiązania odpowiedzialne za obsługę poszczególnych zadań występujących 
w procesie faktoringowym (Faktor, Faktor WEB, Transfer Matching, Faktor BI, Faktor Data Exchange, 
Faktor API, Faktor Mobile, Softlab ERP by Asseco). Użytkownicy mogą dzięki temu wybrać najbardziej 
odpowiadający im pakiet rozwiązań, w zależności od swoich potrzeb biznesowych. Zadaniem aplikacji 
jest wspieranie działalności transakcyjnej, analitycznej, zarządczej oraz umożliwienie elektronicznej 
wymiany danych z kontrahentami.
Obszar działania
Asseco Business Solutions specjalizuje się w produkcji rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw. 
Kompleksowa oferta firmy obejmuje programy do obsługi transakcji faktoringowych, systemy klasy 
ERP i HR, rozwiązania SFA oraz platformy wymiany danych handlowych, a także a rozwiązania dla 
MSP. Firma należy do międzynarodowej Grupy Asseco, wiodącego dostawcy oprogramowania własnego 
na rynku europejskim. Od 2007 roku Asseco BS jest też notowane na GPW w Warszawie. Od 2018 r. 
Asseco Business Solutions współpracuje z Polskim Związkiem Faktorów (PZF), pełniąc funkcję Part-
nera Wspierającego. Współpraca ta jest potwierdzeniem silnej pozycji Asseco BS na rynku dostawców 
oprogramowania dla instytucji faktoringowych.
Dane kontaktowe Asseco Business Solutions SA

Centrala
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin
tel. +48 81 535 30 00 
info@assecobs.pl
www.assecobs.pl

O PI S
Asseco Business Solutions jest producentem wiodącego na polskim rynku rozwiązania do obsługi 
transakcji faktoringowych. System Faktor by Asseco odpowiada za gromadzenie, przechowywanie 
oraz przetwarzanie danych dotyczących transakcji faktoringowych. Program pozwala także na ich 
kompleksowe rozliczanie, łącznie z generowaniem dokumentów i raportów. Faktor by Asseco pełni 
również rolę centrum informacyjnego dla osób obsługujących ww. transakcje. Ponadto system wspiera 
wszystkie typy faktoringu (m.in. krajowy, eksportowy, importowy), a także różne jego formy i rodzaje, 
m.in. klasyczny, odwrotny, pełny, niepełny, ubezpieczony. Szybki dostęp do aplikacji poprzez prze-
glądarkę oraz praca z różnych miejsc to znacząca zaleta rozwiązania, z którego można korzystać na 
różnych urządzeniach. 

Na podstawie danych PZF rozwiązanie Faktor by Asseco obsłużyło w 2017 roku ponad 45% trans-
akcji faktoringowych zrealizowanych w Polsce przez członków PZF o wartości 80 mld PLN.

Pa
rt

ne
rz

y 
Z

w
ią

zk
u



ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA

PR O FI L 

Wielkość firmy
Rok powstania firmy 2003
Grupa docelowa klientów 
Banki, instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe i faktoringowe oraz ubezpieczyciele; przedstawiciele 
multimediów; firmy windykacyjne i fundusze sekurytyzacyjne; jednostki samorządu terytorialnego, 
ich jednostki organizacyjne i zależne; zakłady komunalne; firmy użyteczności publicznej; wspólnoty 
mieszkaniowe; mikro, mali i średni przedsiębiorcy; konsumenci.
Portfel oferowanych usług 
Zweryfikowane przez biegłego rewidenta dane gospodarcze, zawierające informacje pozytywne i nega-
tywne o płatnościach.
Obszar działania
Cały kraj.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń Association of Consumer Credit Information 

Suppliers
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych 
w Polsce
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 
Lewiatan
Polski Związek Faktorów

Dane kontaktowe plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
tel. +48 22 594 25 30
www.erif.pl
Grupa Kapitałowa KRUK

O PI S
ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA oferuje narzędzia, które pozwalają sprawdzić wiarygodność 
partnera biznesowego przed podjęciem współpracy oraz dyscyplinować klientów, którzy nie regulują 
płatności. 

ERIF BIG kieruje swoje usługi zarówno do dużych firm i instytucji, średniego i małego biznesu, 
jak i konsumentów. Oferuje klientom bogatą bazę informacji gospodarczych. Gromadzi bowiem i udo-
stępnia informacje o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań, ale również o nieuregulowanych 
płatnościach firm i konsumentów. 

Korzystanie z pozytywnych i negatywnych informacji gospodarczych zawartych w bazie systemu 
ERIF pozwala jego klientom skutecznie wzmacniać swoje procesy oceny ryzyka. Sprawdzanie firm 
i konsumentów czy też ich monitoring są istotnymi działaniami prewencyjnymi, które pomagają po-
dejmować bezpieczne i odpowiedzialne decyzje. Dzięki temu podmioty aktywnie korzystające z bazy 
danych rejestru mogą uniknąć współpracy z nierzetelnymi dostawcami. Jako jedyne biuro informacji 
gospodarczej w Polsce udostępnia co kwartał raporty z audytu bazy danych, które weryfikuje niezależny 
biegły rewident – KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.

 ERIF jako biuro informacji gospodarczych:
• oferuje dostęp do kompleksowej, funkcjonalnej platformy wymiany informacji gospodarczych;
• zmniejsza ryzyko zawarcia transakcji obarczonej ryzykiem utraty lub opóźnienia zapłaty;
• zwiększa skuteczność narzędzi i procedur odzyskiwania wierzytelności;
• stosuje jasną strategię komunikacji z klientami w zakresie stanu i struktury bazy danych in-

formacji gospodarczych;
• oferuje pełne wsparcie na każdym etapie współpracy;
• respektuje zasadę indywidualnego podejścia do Klienta, uwzględniającą jego potrzeby bizne-

sowe i oczekiwania technologiczne.
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