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Niniejsza rozprawa doktorska dotyczy zagadnienia finansowania przedsiębiorstw 

poprzez emisje obligacji. Badanymi przedsiębiorstwami były firmy windykacyjne. 

Głównym celem rozprawy jest wskazanie przyczyn wykorzystywania obligacji jako 

podstawowego źródła kapitału dłużnego, który finansuje działalność firm windykacyjnych. 

Ocena tego zjawiska wymagała przeprowadzenia analizy sprawozdań finansowych badanych 

firm, poszerzonej wywiadami z przedstawicielami przedsiębiorstw windykacyjnych biorących 

udział w badaniu.  

 

W rozprawie przedstawiono również następujące cele szczegółowe: 

 

1. Określenie zmian jakie zaszły w modelu funkcjonowania firm windykacyjnych. 

2. Ukazanie przyczyn braku dostępności kredytów bankowych dla przedsiębiorstw 

windykacyjnych.  

 

Dodatkowo w rozprawie podjęto próbę odpowiedzi na pytania badawcze: 

1. Jaką rolę odgrywają obligacje oraz zorganizowany rynek obrotu nimi w pozyskiwaniu 

finansowania? 

2. Jak finansowanie z emisji obligacji wpływa na rentowność kapitałów własnych firm 

windykacyjnych i ich ryzyko finansowe.  

 

W rozprawie postawiona została następująca główna hipoteza badawcza: 

Wykorzystanie obligacji jako źródła kapitału wiąże się bezpośrednio ze specyfiką 

przedsiębiorstw windykacyjnych. 

 

Ponadto przedstawiono hipotezy pomocnicze:  

1. Model działania firm windykacyjnych spowodował wzrost zapotrzebowania na 

finansowanie dłużne. 

2. Kredyty bankowe są niedostępnym źródłem finansowania firm windykacyjnych. 

 

Rozprawa składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony został 

obligacjom, które są źródłem kapitału w przedsiębiorstwie. W rozdziale tym omówiono 

pojęcie kapitału oraz jego rodzaje. Ponadto opisano rolę rynku obrotu obligacjami 

w pozyskiwaniu finansowania z emisji papierów dłużnych. W ostatniej części rozdziału 



przedstawiono rynek obrotu obligacjami na tle podobnych rynków w regionie oraz w krajach 

rozwiniętych.  

Drugi rozdział rozprawy dotyczy analizy zmian modelu funkcjonowania firm 

windykacyjnych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. W rozdziale tym opisano istotę 

działalności firm windykacyjnych, a za pomocą danych charakteryzujących cały rynek 

windykacyjny w Polsce zaprezentowano analizę zmian, jakie na nim zaszły. Istotną część 

tego rozdziału stanowi analiza wpływu podaży portfeli wierzytelności na funkcjonowanie 

firm windykacyjnych.  

Rozdział trzeci to analiza studiów przypadków badanych firm. W rozdziale tym 

przeprowadzono analizę finansową poszczególnych przedsiębiorstw co umożliwiło zbadanie 

ex post wpływu emisji obligacji na działalność badanych przedsiębiorstw. Do badania zostały 

wykorzystane dane znajdujące się w sprawozdaniach finansowych publikowanych przez 

spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  

Ostatni rozdział rozprawy dotyczy badania motywów korzystania z obligacji, jako 

źródła kapitału w firmach windykacyjnych. W rozdziale tym wykorzystano wywiady, jakie 

przeprowadzono z przedstawicielami badanych firm. 

W rozprawie wykorzystano kilka metod badawczych. W rozdziale pierwszym 

przestudiowano literaturę krajową i zagraniczną, dotyczącą pojęcia kapitału i jego roli 

w przedsiębiorstwie. Uwagę skupiono na wybranym fragmencie teorii struktury kapitału, ze 

szczególnym uwzględnieniem kapitału obcego i jego roli w działalności przedsiębiorstwa. 

Ponadto w celu zweryfikowania założonych hipotez, w kolejnych rozdziałach rozprawy 

zastosowano metody analizy danych, studium przypadku oraz metodę kwestionariuszowa 

z pytaniami otwartymi.  

Do prowadzonego badania wybrano tylko firmy windykacyjne, które są obecne na 

parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Taki dobór próby wynikał z tego, 

że firmy windykacyjne nienotowane na GPW świadomie nie udostępniają danych 

finansowych. Zatem badanie tych podmiotów nie byłoby możliwe. Należy jednak zaznaczyć, 

że na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie obecne są największe firmy 

windykacyjne w Polsce.  

Badania prowadzone były na próbie celowej składającej się z 15 przedsiębiorstw, 

których dominującą działalnością jest windykacja wierzytelności. Są to wszystkie spółki 

windykacyjne notowane na GPW. Dobór próby nastąpił za pomocą dwóch kryteriów – 

notowanie ich akcji na rynku głównym GPW albo na NewConnect, lub notowanie samych 

obligacji na rynku Catalyst. Na tej podstawie za pomocą analizy finansowej przebadano 15 



firm windykacyjnych. Dzięki zastosowaniu analizy studiów przypadku doszło do weryfikacji 

hipotezy głównej, dotyczącej specyfiki finansowania firm windykacyjnych.  

W pracy wykorzystano również metodę analizy danych w odniesieniu do badania 

zmian modelu funkcjonowania firm windykacyjnych w Polsce. Ponadto zastosowanie 

znalazła metoda badania kwestionariuszowego, a konkretnie metoda wywiadu z pytaniami 

otwartymi, tak aby zweryfikować hipotezę o braku dostępności kredytów bankowych dla firm 

windykacyjnych.  

Odnosząc się do stawianych celów szczegółowych należy zauważyć, że po czterech 

latach działania rynku obrotu obligacjami wartość wszystkich wyemitowanych w Polsce 

nieskarbowych obligacji potroiła się w stosunku do 2009 roku. Można zatem odpowiedzieć na 

pierwsze pytanie badawcze stawiane w pracy, które brzmiało: „Jaką rolę odgrywają 

obligacje oraz zorganizowany rynek obrotu nimi w pozyskiwaniu finansowania?” Otóż wraz z 

rozwojem rynku obligacji Catalyst, który powstał 30 września 2009 roku, nastąpił wzrost 

wartości pozyskiwanego kapitału z tytułu emisji obligacji przez przedsiębiorstwa. Tym 

samym znaczenie obligacji w finansowaniu przedsiębiorstw znacząco wzrosło.  

W kolejnej części rozprawy analizowany był rynek windykacyjny i zmiany jakie 

zaszły w modelu jego funkcjonowania. Praktyka gospodarcza wskazuje, że współczesna 

gospodarka opiera się na kredycie. Wcale nie chodzi tutaj tylko o finansowanie bankowe. 

Obrót gospodarczy bowiem odbywa się z wykorzystywaniem tzw. kredytów kupieckich, czyli 

dokonywania zakupów z odroczonym terminem płatności. Aby chronić uczestników życia 

gospodarczego przed skutkami realizacji ryzyka kredytowego niebagatelną rolę odgrywają 

firmy windykacyjne. Rynek windykacyjny w Polsce ma kilkanaście lat. Jest on dosyć 

rozdrobniony pod względem liczby operujących firm. Składa się on bowiem z kilkuset 

przedsiębiorstw, w większości zatrudniających do kilku osób, które specjalizują się w danym 

segmencie rynku. Jednak na nim dominuje kilkanaście firm, które ze względu na swoją skalę 

mogą zajmować się windykacją wierzytelności masowych.  

Firmy windykacyjne mogą działać w dwóch modelach – inkasa oraz windykacji 

nabytych portfeli wierzytelności na własny rachunek. Zagadnienie specyfiki modelu 

działalności firmy windykacyjnej badano w celu weryfikacji postawionej hipotezy 

pomocniczej i opisano w tabeli 38, która znajduje się w dalszej części podsumowania badań. 

Natomiast realizując cel szczegółowy, który dotyczył tego, jakie zmiany zaszły w modelu 

funkcjonowania firm windykacyjnych, stwierdzono, że model zmienił się dosyć znaczącą. Do 

roku 2005 firmy działały na zasadach inkasa, czyli prowadziły windykację wierzytelności na 

zlecenie. Po zmianach w prawie oraz pojawieniu się kapitału dostępnego dla windykatorów 



model działania zaczął się zmieniać. Firmy windykacyjne zaczęły bowiem kupować pakiety 

wierzytelności na własny rachunek i następnie je windykować. Przejęły one zatem ryzyko od 

podmiotów, które posiadały niespłacone należności. Ten sposób działalności zyskał na 

znaczeniu i patrząc na całą strukturę rynku windykacyjnego stał się bardziej znaczący, niż 

inkaso. Zatem obecnie windykacja na własny rachunek dominuje.  

Ostatnie dwa rozdziały rozprawy poświęcono badaniom przedsiębiorstw 

windykacyjnych. W trzecim rozdziale przeprowadzono analizę finansową piętnastu 

przedsiębiorstw, które wchodziły w skład grupy badawczej. Wyniki tej analizy są 

następujące. Firmy windykacyjne są mocno zadłużone, niekiedy udział zobowiązań 

w bilansie sięga nawet 90%, co powoduje, że firmy te odznaczają się ryzykowną strukturą 

bilansu. Jednocześnie spółki windykacyjne pomimo dużego zadłużenia starają się pozyskiwać 

kapitał długoterminowy, co poprawia ich strukturę bilansu. Badaniu podlegała również 

rentowność działalności. Rentowność sprzedaży w firmach windykacyjnych wynosi 

kilkadziesiąt procent. Warto tutaj wspomnieć, że rentowność w firmach windykacyjnych w 

segmencie windykacji portfeli zakupionych na własny rachunek liczona jest jako wartość 

odzyskanego długu do kosztów jego zakupu i windykowania. Taki sposób prezentacji danych 

sprawia, że otrzymywane wartości są stosunkowo wysokie.  

Nieco inaczej wygląda kwestia rentowności netto. W firmach windykacyjnych 

najważniejszym składnikiem majątku jest nabyty portfel wierzytelności. W bilansie wycenia 

się go po wartości zakupu. Jednak w kolejnych kwartałach jego wycena się zmienia pod 

wpływem wielu czynników. Na ich podstawie budowany jest autorski model wyceny portfela 

stosowany przez poszczególne firmy windykacyjne. Problem w tym, że model taki nie jest 

identyczny dla wszystkich firm. Każda firma sama identyfikuje czynniki i aktualizuje wartość 

portfela. W związku z przeszacowaniami wartości portfela wierzytelności wynik netto w 

firmach windykacyjnych w wielu przypadkach jest pochodną wartości aktualizacji wyceny. 

To przekłada się na rentowność netto. 

Kluczowa w ocenie kondycji finansowej badanych przedsiębiorstw była analiza 

płynności. Ze względu na specyfikę działalności firm windykacyjnych wartościowe wnioski 

można wyciągnąć z badania ostatniego wskaźnika płynności, czyli płynności gotówkowej. A 

ta nie jest najlepsza. Jedynie kilka firm może pochwalić się zadowalającymi wartościami tego 

wskaźnika. Reszta spółek ma stosunkowo niską wartość gotówki na rachunkach, co w wielu 

przypadkach może dostarczać problemów z bieżącym regulowaniem zobowiązań. Ostatnia 

część analizy finansowej dotyczyła powiązania zwrotu z kapitału własnego w firmach 

windykacyjnych z ryzykiem finansowym jakimi obarczone są te przedsiębiorstwa. W tej 



części rozprawy udzielono odpowiedzi na drugie pytanie badawcze, które brzmiało: „Jak 

finansowanie z emisji obligacji wpływa na rentowność kapitałów własnych firm 

windykacyjnych i ich ryzyko finansowe?”. Otóż spółki windykacyjne osiągają stosunkowo 

wysokie ROE dzięki niskiemu kapitałowi własnemu w strukturze bilansu. Przez to przy 

wysokiej rentowności biznesu mogą pochwalić się wysokim zwrotem z kapitału własnego. 

Firmy windykacyjne są mocno zadłużone, w przypadku niektórych udział długu w pasywach 

sięga 90%. Dzięki wykorzystaniu kapitału dłużnego firmy te notują wysokie wskaźniki 

zwrotu z kapitału własnego biorąc pod uwagę średnie wartości dla całego rynku giełdowego 

w Warszawie. Natomiast wraz z tym zjawiskiem rośnie znacząco ryzyko finansowe 

działalności. Firmy windykacyjne bowiem mogą nie być w stanie regulować swoich 

zobowiązań. O tym, że to ryzyko jest wysokie świadczą bardzo niskie wskaźniki płynności 

gotówkowej. Ponadto firmy windykacyjne w latach 2015 i 2016 będą musiały wykupić 

stosunkowo dużo obligacji, które wcześniej wyemitowały. Niska efektywność windykacji, a 

co za tym idzie niskie wartości spłat z nabytych portfeli mogą zmusić, szczególnie mniejsze 

firmy windykacyjne, do rolowania swojego zadłużenia. Trudno jednak przewidzieć, czy 

inwestorzy będą zainteresowani finansowaniem małych firm windykacyjnych. Struktura 

bilansu ze znaczącym udziałem kapitału obcego w sposób zasadniczy zwiększa ryzyko 

finansowe firm windykacyjnych. 

W rozdziale czwartym rozprawy kontynuowano badania wybranych firm 

windykacyjnych. Badania były prowadzone za pomocą wywiadów z przedstawicielami 

spółek. Udział w badaniu wzięło dwunastu przedstawicieli spółek. Na podstawie tych badań 

można wyciągnąć następujące wnioski. Struktura kapitału w firmach windykacyjnych jest 

pochodną zdolności takich spółek do nabywania portfeli wierzytelności. Badane firmy 

deklarują, że nie są zainteresowane wypłacaniem dywidendy ze względu na potrzebę 

gromadzenia kapitału własnego. Jednocześnie spółki deklarują, że nie chcą pozyskiwać 

kapitału z nowych emisji akcji, chyba że nadarzyłaby się okazja na zrealizowanie dużej 

transakcji kupna portfela wierzytelności lub pozyskanie inwestora strategicznego. Ponadto 

badanie wskazało, że decydującym czynnikiem wpływającym na decyzje o pozyskiwaniu 

kapitału obcego jest sytuacja na rynku wierzytelności. Jeżeli spółki widzą okazje do zakupów 

pakietów wierzytelności, to wówczas chcą pozyskiwać finansowanie. Ważną częścią tego 

rozdziału było zbadanie przyczyn dlaczego kredyty bankowe nie są źródłem finansowania 

firm windykacyjnych. Był to jeden z celów szczegółowych rozprawy. Brak dostępności 

kredytów wynika z braku tzw. twardych zabezpieczeń jakich wymagałyby banki. Ponadto 

chcą one w umowach kredytowych zawierać zapisy dotyczące odpowiednich kowenantów, 



których niespełnienie łączyłoby się z wypowiedzeniem umów kredytowych. To ingeruje w 

działalność operacyjną przedsiębiorstw windykacyjnych. Ważnym czynnikiem działającym in 

minus na chęć do finansowania się kredytami bankowymi jest to, że w przypadku obligacji 

nie ma spłaty rat kapitałowych, dzięki czemu gotówka pozostaje dłużej w firmie i można ją 

wykorzystywać do prowadzenia działalności. Zatem finansowanie bankowe, nawet gdyby 

było dostępne dla windykatorów, jest mniej elastyczne niż kapitał pochodzący z emisji 

obligacji. Nie można też zapomnieć, że ewentualny czas uzyskania kredytu bankowego byłby 

znacznie dłuższy niż procedura związana z emisją obligacji. Te najważniejsze wymienione 

czynniki sprawiają, że kredyty nie są dostępne dla firm windykacyjnych, a ponadto nie są one 

atrakcyjne ze względu na swoją specyfikę.  

W rozdziale opisującym wyniki badań kwestionariuszowych poruszono również rolę 

rynku Catalyst w decyzjach o finansowaniu przedsiębiorstw za pomocą obligacji. Odpowiedzi 

nie są jednoznaczne. Firmy przede wszystkim wskazują, że z perspektywy emitenta istnienie 

rynku nie jest kluczową kwestią. Natomiast bez wątpienia Catalyst sprawił, że dla inwestorów 

nabywanie obligacji stało się atrakcyjniejsze. Mogą bowiem oni wychodzić z inwestycji w 

trakcie ich trwania.  

W rozprawie postawiono dwie hipotezy pomocnicze, które były weryfikowane. 

Hipoteza pierwsza, która brzmiała - „Model działania firm windykacyjnych spowodował 

wzrost zapotrzebowania na finansowanie dłużne.” Została zweryfikowana pozytywnie. Do 

roku 2005 cały rynek opierał się na inkasie. Dopiero zmiany w prawie, a także pojawienie się 

odpowiedniego kapitału sprawiły, że dynamicznie zaczął się rozwijać segment nabywania 

wierzytelności na własny rachunek kosztem inkasa, którego udział w branży maleje. Od roku 

2010 obserwujemy dynamiczny rozwój rynku portfeli wierzytelności. W roku 2010 wartość 

sprzedanych spraw detalicznych wyniosła 3,5 mld zł, trzy lata później było to już 9,4 mld zł. 

W roku 2013 doszło do bardzo ważnej zmiany w strukturze rynku windykacyjnego w Polsce. 

Wartość nabytych portfeli detalicznych i korporacyjnych przekroczyła wartość inkasa, można 

zatem mówić o zmianie struktury. Segment windykacji wierzytelności na własny rachunek w 

2013 roku stał się dominującą działalnością. Ta zmiana wymusza posiadanie odpowiedniego 

finansowania. 

Druga hipoteza badawcza, która brzmiała: „Kredyty bankowe są niedostępnym 

źródłem finansowania firm windykacyjnych” również została zweryfikowana pozytywnie. 

Badane przedsiębiorstwa wskazują, że kredyty bankowe praktycznie nie są dla nich dostępne. 

Wynika to z braku tzw. twardych zabezpieczeń jakich wymagałyby banki. Aktywa, jakimi 

dysponują firmy windykacyjne to nabyte wierzytelności. Banki nie chcą uznawać takich 



zabezpieczeń, ponieważ nie do końca rozumieją te aktywa. Zostały one bowiem wcześniej 

przez nie sprzedane jako aktywa, których nie da się odzyskać. Ponadto banki w umowach 

kredytowych zawierają zapisy dotyczące odpowiednich kowenantów, których niespełnienie 

łączyłoby się z wypowiedzeniem umów kredytowych. Zatem finansowanie bankowe, nawet 

gdyby było możliwe do pozyskania, jest mniej elastyczne, niż kapitał pochodzący z emisji 

obligacji. Inwestorzy nabywający bowiem obligacje nie żądają wpisywania kowenantów, czy 

innych form zabezpieczeń, które mogłyby wpływać na działalność operacyjną firm 

windykacyjnych. Dodatkowo przedstawiciele badanych firm wskazują, że procedury 

kredytowe są zdecydowanie bardziej skomplikowane, niż uzyskiwanie kapitału z emisji 

obligacji. Wyższe koszty związane z obsługą zadłużenia z tytułu emisji obligacji są natomiast 

wkalkulowane w wyceny nabywanych pakietów wierzytelności. Ważną kwestią decydującą o 

tym, że to obligacje finansują windykatorów jest popyt zgłaszany ze strony inwestorów, 

głównie inwestorów indywidualnych, którzy w ten sposób uzyskują nowe możliwości 

lokowania swoich nadwyżek finansowych.  

Zaprezentowane odpowiedzi na pytania badawcze, realizacja celów szczegółowych 

oraz weryfikacja postawionych hipotez pomocniczych miały na celu weryfikację postawionej 

w rozprawie hipotezy głównej, która brzmiała: „Wykorzystanie obligacji jako źródła 

kapitału wiąże się bezpośrednio ze specyfiką przedsiębiorstw windykacyjnych”. Na 

podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że postawiona w rozprawie hipoteza 

główna jest prawdziwa. Zmiana modelu działania firm windykacyjnych, które odchodzą od 

windykacji na zlecenie, czyli inkasa na rzecz windykacji portfeli zakupionych na własny 

rachunek sprawia, że firmy windykacyjne potrzebują finansowania tych zakupów. 

Wykorzystanie tylko kapitału własnego byłoby nieracjonalne ekonomicznie, dlatego 

niezbędne jest finansowanie dłużne. Z racji tego, że banki nie są skłonne udzielać kredytów 

firmom windykacyjny głównie ze względu na ich specyfikę i strukturę bilansu, a przede 

wszystkim ze względu na brak możliwości zabezpieczenia takich kredytów na tzw. twardych 

aktywach, firmy windykacyjne sięgają po kapitał pochodzący z emisji obligacji. Ponadto 

obligacje są elastyczniejsze dla firm windykacyjnych niż kredyty, nie ograniczają działalności 

operacyjnej. Dodatkowo w przypadku obligacji nie trzeba spłacać miesięcznych rat 

kapitałowych, zatem pozyskany kapitał pozostaje w spółce.  

Stawiana w rozprawie hipoteza główna dotyczy przebadanych 15 firm, które należą 

do największych firm windykacyjnych w Polsce. Duże firmy windykacyjne, które nie były 

badane np. Ultimo, również finansują się obligacjami, tylko ich papiery dłużne nie znajdują 

się na rynku publicznym, czyli na rynku Catalyst. Zatem stawianą hipotezę główną można 



uogólnić do wszystkich firm windykacyjnych, które działają w modelu wymagającym 

finansowania dłużnego. 

 


