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Prezes Zarządu KUKE Finance SA. 
Doświadczony menedżer specjalizujący się w sprzedaży. 
Od początku kariery związany z rynkiem faktoringowym.  
Od 2014 roku Prezes Zarządu KUKE Finance SA.  
– spółki, którą zakładał i wprowadzał na rynek. 

Dariusz Steć 
Dyrektor Wykonawczy  

PZF 

Dawniej Wiceprezes Zarządu mFaktoring SA 
Doświadczony menedżer w dziedzinie ryzyka 

W branży faktoringowej od 1996 roku.  
Od 1998 r. związany z mFaktoring SA  

(wcześniej BRE Faktoring i Polfactor SA).



Polski Związek Faktorów (1/2)

Polski Związek Faktorów jest organizacją samorządu branżowego  
reprezentującą podmioty świadczące usługi faktoringowe w Polsce.  

Do najważniejszych zadań PZF należy krzewienie wśród 
przedsiębiorców świadomości korzyści wynikających z faktoringu.  
Związek prowadzi też szeroki dialog na rzecz rozwoju  
tego sektora w Polsce. Działa od 2001 roku.



Polski Związek Faktorów (2/2)

Współpraca wewnętrzna 
1. Reprezentacja firm członkowskich, 
świadczących usługi faktoringowe, 
2. Gromadzenie i publikowanie danych 
statystycznych, 
3. Organizacja corocznego Kongresu.

Edukacja i promocja usług 
1. Współpraca z ośrodkami 
akademickimi i organizatorami 
szkoleń biznesowych, 
2. Udział w wydarzeniach rynkowych, 
3. Współpraca z mediami

Legislacja i rozwój usług 
1. Współpraca w zakresie 
otoczenia prawnego,  
2. Współpraca z decydentami, 
3. Współpraca z organizacjami 
międzynarodowymi (FCI, EUF),



PZF skupia 90 proc. rynku faktoringu w Polsce
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– 5 banków komercyjnych,  
– 19 samodzielnych podmiotów,  
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Polski rynek faktoringu trafił do europejskiej czołówki
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Polski rynek faktoringu rośnie szybciej niż europejski

27% 8%

Dynamika wzrostu 
obrotów w 2018 r.



Faktoring - zamiana należności na gotówkę
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płatności
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Faktor Odbiorca

Faktura

Faktoring to dla przedsiębiorców 
wygodny sposób pozyskiwania  
środków na działalność.  

Uzyskanie finansowania  
opiera się wyłącznie 
na wystawionych fakturach. 

Zabezpiecza też przed ryzykiem  
braku zapłaty ze strony kontrahentów. 

Faktura



Wydłużone terminy płatności faktur

Czy spotkali się Państwo z sytuacją, 
w której kontrahent zgodził się zamówić  
u Państwa towar lub usługę, 
ale pod warunkiem,  
że termin płatności faktury  
zostanie wydłużony?

ARC Rynek i Opinia dla PZF 
Kwiecień, 2019



Faktoring - recepta na płynność finansową
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Dodatkowy 
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realizację 
zobowiązań

Dzięki faktoringowi 
przedsiębiorca nie musi czekać na środki.  

Może je otrzymać  
nawet w dniu wystawienia faktury. 

Dzięki temu może szybciej 
realizować własne zobowiązania. 

W ten sposób staje się wolny od ryzyka 
wpadnięcia w zatory płatnicze.



Z czego składa się faktoring?

Faktoring to:

1.  Finansowanie działalności przedsiębiorstw, 
2.  Weryfikacja kontrahentów, 
3.  Przejecie ryzyka niewypłacalności kontrahenta, 
4.  Monitoring należności, 
5.  Administrowanie należnościami, 
6.  Prowadzenie kont rozliczeniowych dłużników, 
7.  Elektroniczna komunikacja.



Rodzaje faktoringu (1/2)

Zapewnia przedsiębiorcy finansowanie działalności  
na podstawie bieżących faktur, ale także ochronę  
przed ryzykiem braku zapłaty za dostarczony towar. 
Faktor bierze na siebie ryzyko  
niewypłacalności kontrahentów przedsiębiorcy. 

Także zapewnia uzyskanie finansowania działalności 
na podstawie faktur. Jednak w tym przypadku  

to przedsiębiorca bierze odpowiedzialność 
za wykup należności, w przypadku, gdy jej uzyskanie  

od kontrahenta nie będzie możliwe.

FAKTORING NIEPEŁNYFAKTORING PEŁNY



FAKTORING MIĘDZYNARODOWY

Rodzaje faktoringu (2/2)

FAKTORING KRAJOWY

To propozycja dla przedsiębiorców zarejestrowanych  
w Polsce, tu prowadzących działalność i oferujących  
swoje towary i usługi kontrahentom  
także zarejestrowanym w naszym kraju.  
Może być oferowany w formie pełnej lub niepełnej.

To usługa dla krajowych firm  
zajmujących się eksportem lub importem. 

Zabezpiecza międzynarodowe kontakty 
handlowe polskich przedsiębiorców. 

Oferowany w formie pełnej lub niepełnej.



Korzyści z faktoringu

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa  
w zakresie oferowanych terminów płatności 
Czas jaki przedsiębiorca może dać swoim kontrahentom na zapłatę  
zostaje wydłużony. Wpływa to na wzrost składanych u niego zamówień.

Poprawa płynności finansowej 
i uniknięcie zatorów płatniczych 

Dzięki łatwo i szybko uzyskanym środkom, przedsiębiorca może  
na bieżąco regulować własne zobowiązania.

Niemal nieograniczona  
ilość gotówki 
Wraz z rozwojem firmy, wzrostem sprzedaży oraz liczby i wartości  
wystawionych faktur, przedsiębiorca korzysta z rosnącej puli środków.

Motywowanie kontrahentów 
do regulowania zobowiązań 

Partnerzy biznesowi przedsiębiorcy są powiadamiani o tym,  
że korzysta on z faktoringu. Z analiz wynika, że stają się dzięki temu 
znacznie bardziej zdyscyplinowani w podejściu do płatności faktur.

Niemal natychmiastowy 
dostęp do finansowania 
Przedsiębiorca nie musi czekać na środki. Może je otrzymać  
nawet w dniu wystawienia faktury.
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Minimalizacja ryzyka powstania różnic kursowych  
w transakcjach międzynarodowych 
W międzynarodowych kontaktach handlowych długie oczekiwanie 
na płatności niesie ze sobą ryzyko poniesienia straty  
z uwagi na różnice kursów walut. Faktoring pozwala ich uniknąć.



Analiza klienta

Faktorzy prowadzą uproszczoną analizę:

1.  Badają jakość należności (liczba kontrahentów, 
terminy płatności, stała współpraca z odbiorcami), 

2. Dodatkowe zabezpieczenia nie są potrzebne 
(w przeciwieństwie do kredytów bankowych), 

3. Ocena sytuacji finansowej Klienta nie jest 
pierwszorzędnym kryterium (w przeciwieństwie 
do kredytów bankowych),



Cena faktoringu

W faktoringu cena finansowania jest  
praktycznie taka sama jak cena kredytu. 

Dodatkowe koszty wynikają z szerszego zakresu usługi,  
np. przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta,  
czy administrowania należnościami.



Faktoring a kredyt 

Faktoring jest sposobem na pozyskanie środków na finansowanie 
bieżącej działalności. Nie jest jednak formą kredytu.  
Usługi te mogą wobec siebie stanowić rozwiązania alternatywne.  
Obie są metodą pozyskiwania środków. Występują między nimi istotne różnice.  
Aby skorzystać z kredytu firma musi być w dobrej sytuacji ekonomicznej,  
mieć za sobą kilka lat stabilnego funkcjonowania  
i dysponować dobrej jakości zabezpieczeniami.  
Aby skorzystać z faktoringu nie trzeba spełniać takich warunków.

Faktoring a inne usługi (1/3)



Faktoring a windykacja 

Przedsiębiorcy utożsamiają faktoring z windykacją należności  
z tytułu niezapłaconych faktur. Niesłusznie.  
Firmy faktoringowe przejmują od przedsiębiorców ryzyko płatnicze  
i sytuacja ekonomiczna partnera biznesowego przedsiębiorcy staje się ich sprawą.  
Jednak nie świadczą one na rzecz swoich klientów usług windykacyjnych.  
Podstawowym cele faktoringu jest finansowanie działalności przedsiębiorcy.

Faktoring a inne usługi (2/3)



Faktoring a ubezpieczenie 

W faktoringu występuje pojęcie przejęcia ryzyka.  
Bywa, że usługę tę kojarzy się z ubezpieczeniem należności.  
Wprawdzie w jednej i drugiej ofercie występuje transfer ryzyka  
niewypłacalności kontrahentów z przedsiębiorcy na instytucję finansową,  
jednak zakres świadczeń jest w obu przypadkach inny.  
W ubezpieczeniu ochroną objęty jest cały obrót jaki osiąga przedsiębiorca.  
Natomiast faktoring obejmować może wskazane przez niego faktury  
lub podmioty, z którymi współpracuje. 

Faktoring a inne usługi (3/3)



Fakty i mity nt. faktoringu (1/3)

Mit: faktoring jest drogi 
Fakt: cena faktoringu jest porównywalna z ceną kredytu 

Przedsiębiorcy decydują się skorzystać z kredytów w sytuacjach,  
gdy faktoring byłby znacznie bardziej opłacalnym rozwiązaniem,  
w wyniku błędnego przekonania, że usługa ta jest droższa.  
Koszt finansowania w ramach faktoringu jest porównywalny z ceną kredytu.  
Zawiera przy tym szereg usług, które usprawniają płatności faktur  
i jest łatwiejszy w uzyskaniu, ponieważ nie wymaga przedstawiania zabezpieczeń.



Fakty i mity nt. faktoringu (2/3)

Mit: faktoring to windykacja należności 
Fakt: faktoring to finansowanie  
połączone z administrowaniem należnościami 

Zdarza się, że przedsiębiorca zainteresuje się na się faktoringiem, w wyniku  
negatywnych doświadczeń z kontrahentami zalegającymi z płatnościami.  
Jednak oferta ta nie jest formą windykacji należności.  
Firma faktoringowa przejmuje ryzyko płatnicze, jednak nie zajmuje się  
ona odzyskiwaniem pieniędzy.  
Pomaga ona przedsiębiorcy uzyskać finansowanie  
i bierze na siebie administrowanie należnościami. 



Fakty i mity nt. faktoringu (3/3)

Mit: faktoring jest dla dużych podmiotów 
Fakt: faktoring to usługa dla wszystkich firm 

Faktoring jest usługą dla firm ze wszystkich branż, które sprzedają towary 
z odroczonym terminem płatności. 
Skala prowadzonej działalności nie ma w tym przypadku znaczenia.  
Usługa jest dostępna przede wszystkim dla firm,  
które prowadzą pełną księgowość, mają trwałe relacje biznesowe  
ze swoimi kontrahentami i udokumentowane należności.



Dziękujemy 
za uwagę

Konrad Klimek i Dariusz Steć 
Eksperci Polskiego Związku Faktorów

Warszawa 
22 listopada 2019 r.


