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Polska: kraj biznes
Przedsiębiorczość  Nie ma innego kraju w UE,  
w którym tyle firm powstaje z konieczności.  
Ale nawet ci, których nikt nie zmusza,  
coraz mniej palą się do pójścia na swoje 

Jaki mamy w Polsce klimat dla przedsię-
biorczości? Jak przekłada się na postawy 
dotyczące zakładania firm? Czego boją 
się Polacy, którzy planują pójść na swoje  
— i jak wypadają w porównaniu z kolegami 
z innych europejskich krajów? Odpowiedzi 
na te pytania przynosi najnowszy co-
roczny raport Global Entrepreneurship 
Monitor przygotowany przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP). Badanie, które wczoraj ujrzało 
światło dzienne, pokazuje, że nad Wisłą 
panują specyficzne warunki i obawy zwią-
zane z zakładaniem biznesu. 

O założeniu firmy w ciągu najbliższych 
trzech lat myśli co piąty dorosły Polak.  
To znacznie mniej niż trzy lata temu (wów-
czas wskaźnik wynosił 27 proc.). Skąd ten 
spadek? Bo się boimy. Według badania 
56 proc. dorosłych Polaków nie zakłada 
działalności gospodarczej w obawie przed 
porażką — i jest to tendencja wzrostowa. 
Bardziej od nas boją się biznesowej prze-
granej tylko Włosi i Grecy. 

Biznesmeni coraz młodsi 
Ale jeśli już Polak założy biznes, w pierw-
szej fazie rozwoju firmy ma bardzo 
wysokie aspiracje. Aż 39 proc. świeżo 

upieczonych przedsiębiorców deklaru-
je stworzenie co najmniej pięciu miejsc 
pracy w ciągu najbliższych pięciu 5 lat 
(wg badania są to „średnie aspiracje”). 
Natomiast 27 proc. badanych zakłada 
utworzenie 10 miejsc pracy i wzrost 
w tym czasie zatrudnienia przynajmniej 
o połowę („wysokie aspiracje”). Mało 
która nacja mierzy tak wysoko — w tym 
rankingu wyprzedzają nas jedynie przed-
siębiorcy z Rumunii i Łotwy. 

— W Polsce zachodzą ciekawe zmiany 
w strukturze nowo zakładanych firm.  
Na czoło wysuwają się firmy tworzone 
przez bardzo młode osoby. To przedsię-
biorcy z bardzo dużymi ambicjami, któ-
rzy często startują bez doświadczenia. 
Uważają, że można je zdobyć dopiero 
podczas prowadzenia biznesu — mówi 
Paulina Zadura-Lichota, dyrektor depar-
tamentu rozwoju przedsiębiorczości i in-
nowacyjności z PARP. 

Firmy z konieczności 
W związku z powyższym nie dziwi, że 
Polacy bardzo wysoko oceniają własne 
umiejętności i wiedzę do prowadzenia 
firmy — co drugi z nas uważa, że jest do-
brze przygotowany do tego celu (52 proc.). 
Przedsiębiorcy w innych krajach mają 
znacznie więcej samokrytycyzmu — unijna 
średnia wynosi 42 proc. 

Jest też kategoria, w której jesteśmy 
w Europie liderem. I tak na całym kon-
tynencie nie ma innego kraju, w którym 
tyle firm powstawałoby… z koniecz-

ności. W Polsce jest to aż 47,4 proc., 
podczas gdy średnia unijna jest ponad 
dwa razy niższa (22,7 proc.). W innych 
krajach firmy powstają najczęściej z po-
wodu dostrzeżenia szansy rozwojowej.  
Ale nie nad Wisłą. Jeśli chodzi o zauwa-
żanie szans na rozwój, w europejskiej 
stawce plasujemy się na czwartym miej-
scu od końca. 

Do tego smutnego obrazu dochodzą 
bariery wzrostu dotyczące sektora MSP. 
Eksperci mówią o ogromnych niedostat-
kach, jeśli chodzi o edukację przedsiębior-
czości. Życie utrudniają też nieprzyjazne 
przepisy. Ale też sami przedsiębiorcy robią 
błędy, które nie pozwalają ich firmom się 
rozwijać. 

— Rodzime firmy zbyt mało uwagi 
przywiązują do planowania i zarządza-
nia. Główne obszary do poprawy to sys-
temy operacyjne i zarządzanie zasobami 
ludzkimi. Już na początku ogranicza to 
efektywność firm, a na pewnym etapie 
stanowi barierę, która zagraża już nie 
tylko wzrostowi, ale również przyszłości 
biznesu — podkreśla Dariusz Brzeziński, 
partner zarządzający z Apax Consulting 
Group. 

Do największych grzechów polskich 
przedsiębiorców należą też brak zaufania 
i niechęć do współpracy. 

Co ciekawe, coraz mniej zwolenników 
ma nad Wisłą opinia, że własna firma to do-
bra ścieżka kariery. Jeszcze trzy lata temu 
uważało tak prawie 73 proc. Polaków, dziś 
ten wskaźnik spadł do 67 proc. 

U
trata statusu członka zarządu spółki możliwa 
jest m.in. na skutek złożenia (oświadczenia 
o) rezygnacji. Choć może wydawać się to 
dość dziwne (a sprawa pozornie prosta), 

prawnicy gorąco spierają się o to, na czyje ręce taka 
rezygnacja powinna być złożona, aby była skuteczna. 
A ma to niekiedy kolosalne znaczenie praktyczne… 

Nieskuteczne — bo skierowane w niewłaściwe ręce  
— złożenie rezygnacji niesie ze sobą wiele konsekwen-
cji. Osoba, której to dotyczy — choć najczęściej wbrew 
swojej woli — nadal pozostaje członkiem zarządu. 
Oznacza to m.in., iż (choć nieświadomie) odpowiada 
za prawidłowe wykonywanie obowiązków spoczy-
wających na członkach zarządu, m.in. za złożenie 
wniosku o ogłoszenie upadłości (co wiąże się nato-
miast z odpowiedzialnością na wielu płaszczyznach, 
w tym na gruncie prawa cywilnego, upadłościowego, 
karnego oraz podatkowego). 

Istnieje co najmniej pięć (!) rozbieżnych stanowisk  
co do tego, kto powinien być adresatem (oświadczenia 
o) rezygnacji z zarządu. Zwolennicy tzw. zasady lustra 
uważają, że rezygnacja powinna być złożona orga-
nowi (podmiotowi), który członka zarządu powołał 
i jest uprawniony do powołania jego następcy. Brzmi 
dobrze, ale w niektórych przypadkach (np. wówczas, 
gdy — co jest regułą w spółkach z o.o. — zarząd powo-
łuje zgromadzenie) może być nie do zrealizowania 
w sensownym czasie. W mojej ocenie należy oprzeć 
się w tym zakresie na odniesieniu się do określenia 
zasad biernej reprezentacji spółki, którą jasno regu-
luje Kodeks spółek handlowych. Reprezentacja taka, 
tj. przyjmowanie (w przeciwieństwie do składania) 
oświadczeń, przysługuje zawsze każdemu (pojedyncze-
mu) członkowi zarządu lub prokurentowi. Uprawnienie 
takie ma także pełnomocnik, o ile jego umocowanie 
wyraźnie to przewiduje. Tak więc to te osoby powinny 
być adresatami oświadczenia o rezygnacji, zaś w innym 
przypadku rezygnacja nie będzie skuteczna. 

Powyższe — przedstawione jedynie częściowo — praw-
nicze spory można jednak rozwiązać w stosunkowo 
prosty sposób. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu 
cywilnego oświadczenie woli, które ma być złożone 
innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej 
w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. 
Skoro zatem adresatem oświadczenia o rezygnacji jest 
w pierwszym rzędzie spółka, złożenie oświadczenia 
w tym przedmiocie wywoła natychmiastowy skutek 
w chwili, gdy będzie ona mogła — niezależnie od tego, 
kto ma biernie działać w jej imieniu — zapoznać się 
z jego treścią. W konsekwencji całkowicie wystarcza-
jące będzie złożenie rezygnacji na biurze podawczym 
spółki (pod adresem rejestrowym), przesłanie jej 
e-mailem na ogólny adres spółki bądź też wysłanie 
drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru. Warto 
oczywiście uzyskać (i zachować) potwierdzenie zaist-
nienia tych zdarzeń. Z chwilą odnotowania wpływu 
rezygnacji do spółki może przecież ona — a tym samym 
właściwe do tego osoby (niezależnie od ustalenia ich 
funkcji) — zapoznać się z treścią oświadczenia „rezy-
gnującego”. W takim przypadku nie jest konieczne 
(a ze względu na opisane powyżej spory doktrynalne 
można by to wręcz odradzać) dokładne wskazanie 
personaliów i funkcji odbiorców oświadczenia o rezy-
gnacji członka zarządu; całkowicie wystarczające jest 
bowiem określenie adresata jako spółkę. Po stronie tej 
ostatniej jest odszukanie właściwego adresata rezygna-
cji (i złożenia właściwych wniosków do KRS), co jednak 
nie jest już problemem byłego menedżera, którego 
mandat wygasł z chwilą wpływu dokumentu do spółki. 

DR RADOSŁAW L. KWAŚNICKI 
radca prawny, prezes zarządu Kancelarii RKKW

KOMENTARZ PRAWNIKA

Jak skutecznie 
zrezygnować

Sylwester 
Sacharczuk

s.sacharczuk@pb.pl  22-333-98-54

Cyfrowi klienci

C hęci są, ale brakuje wiedzy. Tak moż-
na podsumować wyniki najnowszego 

badania dotyczącego wykorzystania 
nowoczesnych technologii przez przedsię-
biorców z branży dóbr konsumpcyjnych. 
Według raportu KPMG i The Consumer 
Goods Forum ponad połowa (54 proc.) 
firm deklaruje, że częstsze wykorzystanie 
możliwości, jakie daje rozwój technolo-
gii — internetu czy urządzeń mobilnych 
w sprzedaży, jest dla nich priorytetem.  
Ale przedsiębiorcy przyznają się jedno-
cześnie do niewiedzy w tym temacie. 
Chcą sprostać oczekiwaniom klientów, 
którzy cenią sobie możliwość dokony-
wania zakupów przez internet czy za 
pomocą telefonu lub tabletu, ale znacząca 
grupa przedsiębiorców uważa, że nie ma 
w tym zakresie wystarczającej wiedzy. 

Obserwacja i właściwe rozumienie 
zachowań konsumentów było od zawsze 
kluczem do osiągania wymiernych efek-
tów sprzedaży i działań marketingowych. 
Ale teraz zachowania te zmieniają się 
niezwykle dynamicznie. Jerzy Kalinowski, 
szef grupy doradczej w sektorze nowych 
technologii, telekomunikacji i mediów 
w KPMG w Polsce i Europie Środkowej, 
zwraca uwagę, że konsumenci w zu-
pełnie inny sposób podchodzą też do 
tradycyjnych zakupów. Gdy planują 
zakupy w sklepach stacjonarnych, także 
korzystają z tabletów lub smartfonów. 
Porównywanie produktów i cen czy po-
szukiwanie opinii o produktach i usługach 
to już stały element procesu zakupowego. 
— Sektor handlu detalicznego stoi w ob-
liczu cyfrowej transformacji biznesowej, 

której wynikiem będą istotne zmiany 
w marketingu, sprzedaży, obsłudze klienta, 
logistyce, jak również w sposobie zarzą-
dzania — mówi Jerzy Kalinowski.  [MBE]

Badania

32
proc.  Tylu badanych przyznało, że nie 
ma wystarczającej wiedzy na temat 
tego, jak powinna wyglądać strategia 
wykorzystania internetowych i mobil-
nych narzędzi w sprzedaży i marketin-
gu, lub stwierdziło, że w ogóle nie ma 
takiej wiedzy. 


