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Czy uwa ża pan, że bran ża fak to rin -
go wa w Pol sce, po 14 la tach funk -
cjo no wa nia Pol skie go Związ ku
Fak to rów, jest zin te gro wa -
na w stop niu za do wa la ją cym?
Mi ro sław Ja ko wiec ki:

Do ide ału jesz cze dłu ga dro ga.
In te gra cja jest jed nak da le ko
po su nię ta. Na 46 firm świad -
czą cych w Pol sce fak to ring 22
na le żą do PZF. Sa tys fak cjo nu je
to, że 19 człon ków PZF ge ne ru -
je 80 proc. ca łych ob ro tów fak -
to rin gu w Pol sce. Do PZF na le -
żą wszyst kie du że, sa mo dziel -
ne spół ki fak to rin go we. Chciał -
bym, aby w naj bliż szych la tach
do łą czy ły do nas ko lej ne ban -
ki. W tej chwi li ma my w swo ich
sze re gach czte ry. Jest miej sce
dla ko lej nych. Bę dę za do wo lo -
ny, kie dy do łą czy do nas „piąt -
ka” ban ków, któ re są no to wa ne
w pu bli ko wa nych ze sta wie -
niach sta ty stycz nych.

Zwią zek z pew no ścią nie jest ta ki
sam jak w chwi li po wsta nia. Zmie -
niał się, bo zmie nia ło się oto cze nie
go spo dar cze. Ewo lu owa ły ce le i za -
da nia. Jak pan oce nia 14 lat funk -
cjo no wa nia PZF? Jak by ło, jak
jest?

Dziś to zu peł nie in na or ga ni -
za cja. Od 2001 ro ku do 2006
zwią zek dzia łał pod in ną na -
zwą – Kon fe ren cja In sty tu cji

Fak to rin go wych. W 2006 Kon -
fe ren cja prze kształ ci ła się
w Pol ski Zwią zek Fak to rów.
Zwią zek roz rósł się z 6 do 22
pod mio tów. Są wśród nich
czte ry ban ki i dwie fir my bro -
ker skie. 

Na sze ce le po wo li się zmie -
nia ły. Pierw sze la ta PZF cha -
rak te ry zo wa ła in ten syw -
na edu ka cja ryn ku, two rze nie
wi ze run ku, czę ste kon tak ty
z pra są. Od sa me go po cząt ku
po sta wi li śmy na pro mo wa nie
do brych za sad, wy so kie stan -
dar dy etycz ne, szko le nia. Na -
wią zu je my kon tak ty z uczel -
nia mi, wspól nie or ga ni zu je my
se mi na ria i wy kła dy dla stu -
den tów. PZF pod jął się za da nia
re pre zen to wa nia śro do wi ska
przed or ga na mi pań stwo wy -
mi, in ter pre ta cji prze pi sów fi -
skal nych, wpro wa dze nia bran -
ży pol skiej na fo rum mię dzy -
na ro do we. PZF jest jed nym
z za ło ży cie li EU Fe de ra tion, or -
ga ni za cji zrze sza ją cej kra jo we
fe de ra cje fak to rów w ce lach
lob bin go wych w in sty tu cjach
Wspól no ty Eu ro pej skiej.   

Czy jest pan za do wo lo ny z obec ne -
go kształ tu PZF?

Tak, obec na struk tu ra or ga -
ni za cyj na jest od po wied nia
do re ali zo wa nych za dań. Po -

rów ny wal na do fa zy roz wo ju
ryn ku. Zwią zek sta je się or ga -
ni za cją na da ją cą pre stiż. Do -
pra co wa li śmy się do bre go sys -
te mu kwa li fi ka cji firm kan dy -
du ją cych do człon ko stwa
w związ ku. Jest to or ga ni za cja
sta le do sko na lą ca for mę or ga -
ni za cyj ną, me to dy dzia ła nia
oraz wy bór ce lów dzia ła nia.
Zwią zek nie jest biu ro kra tycz -
ną nad bu dów ką. W za kre sie
pla no wa nia ce lów i kon tro lo -
wa nia re ali za cji jest wy star cza -
ją co de mo kra tycz ny i od po -
wied nio mo bil ny w dzia ła niu.  

Dla cze go war to być człon kiem PZF?
Po nie waż mo że my dzia łać

we wspól nym in te re sie. Je ste -
śmy sil ni w gru pie. Mo że my
dzia łać w więk szej ska li. Przy -
kła dem jest or ga ni zo wa nie je -
dy nej na ta ką ska lę w Eu ro pie
kon fe ren cji po świę co nej pro -

ble ma ty ce fak to rin gu. Ma my
cy klicz ne wy daw nic two – „Al -
ma nach PZF”. Mo że my wy mie -
niać do świad cze nia i in for ma -
cje, pro wa dzić dzia łal ność szko -
le nio wą. I, co bar dzo waż ne,
w du żej gru pie two rzy my stan -
dar dy usług i ich naj wyż szą ja -
kość. Chce my, by w bran ży sto -
so wać „ko deks do brych prak -
tyk”. Uwa żam, że człon ko stwo
w PZF no bi li tu je.

Ja ki jest po ten cjał PZF?
Głów ny Urząd Sta ty stycz ny

po dał, że w Pol sce w 2012 ro ku
dzia ła ło 46 pod mio tów fak to -
rin go wych, a ich ob rót wy -
niósł 113,1 ml zł. Do PZF na le -
ży 22 fak to rów z ob ro ta mi
81 mld zł. Ale wciąż pro wa dzi -
my roz mo wy z ko lej ny mi pod -
mio ta mi, któ re chcą do nas
przy stą pić. Bran ża za trud nia
po nad 1000 osób. 

Jesz cze kil ka lat te mu naj waż niej -
szym ce lem PZF by ła edu ka cja ryn -
ku w za kre sie wie dzy o tym, czym
jest fak to ring ja ko in stru ment fi -
nan so wy, gdyż je go roz po zna wal -
ność nie by ła sa tys fak cjo nu ją ca.
Od kil ku lat fak to ring bi je re kor dy,
osią ga jąc wy ni ki, o któ rych in ne in -
sty tu cje fi nan so we mo gą dziś ma -
rzyć. Ja kie wy zwa nia sta wia
przed so bą bran ża ro sną ca w si łę?

Wy zwa niem jest wzrost li -
czeb no ści człon ków na szej or -
ga ni za cji i ła go dze nie we -
wnętrz nej kon ku ren cji po -

przez sto so wa nie ko dek su do -
brych prak tyk i stan dar dów
ety ki za wo do wej. Waż ne są też
dzia ła nia na rzecz ogra ni cza -
nia ry zy ka, po dob nie jak
ochro na przed nie ko rzyst ny mi
dla bran ży roz wią za nia mi le gi -
sla cyj ny mi i prak ty ka mi in sty -
tu cji ad mi ni stra cji pań stwo wej.
Waż ne jest tak że kre owa nie
na szej po zy cji eks perc kiej po -
przez utrzy my wa nie i roz wój
współ pra cy z fe de ra cja mi mię -
dzy na ro do wy mi i in ny mi
związ ka mi kra jo wy mi. 

Nie za prze sta li śmy edu ka cji
ryn ku. Ni gdy jej za du żo. Bez
prze rwy sku pia my się na two -
rze niu do bre go kli ma tu wo kół
bran ży, dba ło ści o wi ze ru nek
w śro do wi skach przed się bior -
ców i do sko na le niu kadr. 

Był pan ini cja to rem kon gre su fak -
to rin gu, któ ry od by wa się raz w ro -
ku. Ja kie za da nie ma do speł nie nia
to bran żo we spo tka nie?

To kon ty nu acja do brej prak -
ty ki. Kon gres jest wy da rze niem,
na któ ry bran ża cze ka. Jest na -
szym świę tem. To miej sce, gdzie
mo że my wy mie nić do świad -
cze nia i po glą dy, do ko nać po -
rów nań, spo tkać mię dzy na ro -
do wych li de rów bran ży. Jest
wy da rze niem edu ka cyj nym dla
bran ży. Pro mu je pol skie śro do -
wi sko fak to rów. Bu du je za ufa -
nie i kon so li du je bran żę wo kół
wspól nych ce lów. Jest plat for -
mą wy mia ny wie dzy teo re tycz -

nej i prak tycz nej. Uczest ni czą
w nim pra cow ni cy na uko wi
uczel ni. Kon gres jest oka zją
do uro czy ste go ogło sze nia
wyników do rocz ne go kon kur su
„Zło te Pió ro PZF”,
nagradzającego najlepsze prace
magisterskie i licencjackie.

Ja kie wnio ski moż na wy cią gnąć –
w kon tek ście roz wo ju bran ży i PZF
– po trzech edy cjach kon gre su?

Za in te re so wa nie kon gre sem
prze szło na sze naj śmiel sze
ocze ki wa nia. Z ro ku na rok
uczest ni czy w nim co raz wię cej
osób. Go ści my co raz wię cej za -
gra nicz nych eks per tów i sze -
fów trzech naj więk szych fe de -
ra cji mię dzy na ro do wych. Ran -
ga kon gre su bar dzo wzro sła.
To bar dzo cie szy, po nie waż
po sze rza my za kres te ma tycz -
ny te go spo tka nia.  

Każ dej z edy cji kon gre su to wa rzy -
szy ak tu al ny te mat, naj istot niej szy
do omó wie nia go w gro nie człon -
ków PZF. Co PZF uznał za naj waż -
niej sze w tym ro ku?

Kry zys i zwią za ne z nim 
wy zwa nia dla bran ży. W szcze -
gól no ści ry zy ka sek to ro we, do -
stęp do fi nan so wa nia, współ -
pra ca mię dzy na ro do wa, 
kon ku ren cja na pol skim ryn ku
fak to rin gu, „cy wi li zo wa nie”
kon ku ren cji oraz bu do wa nie
at mos fe ry za ufa nia 
do bran ży i pro duk tu, któ rym
się zaj mu je.                                    —DSP

ROZMOWA | Mirosław Jakowiecki,
przewodniczący Polskiego Związku Faktorów 

Branża świętuje po raz czwarty
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>Pa weł To ma la
czło nek za rzą du
BNP PA RI BAS FAC TOR

Choć bran ża sys te ma tycz nie się roz ra sta, za -
uwa żal ne są symp to my sta gna cji. W tym ro ku
tyl ko dwie fir my fak to rin go we od no to wu ją
znacz ny wzrost ob ro tów. Róż ni ce w wy ni kach
po szcze gól nych fak to rów po ka zu ją, że pod -
mio ty, choć zrze szo ne w Pol skim Związ ku Fak -
to rów, sku pia ją się przede wszyst kim na ko rzy -
ściach wła snych, a nie ko rzy ściach bran ży ja ko
jed ne go or ga ni zmu. To nie jest ani za ska ku ją ce,
ani od kryw cze. Przy oka zji cy klicz ne go już wy -
da rze nia, ja kim jest nasz bran żo wy kon gres,
mó wiąc o wy zwa niach, ten den cjach, po trze bie
edu ka cji i wspól nej pra cy nad two rze niem no -
wych, lep szych pro duk tów, zda je my się
na chwi lę nie do strze gać, że na co dzień dzia ła -
my w wa run kach kon ku ren cji. Jed ni fak to rzy –
są dząc po wy ni kach – sprze da ją swój pro dukt
le piej, in ni go rzej. Al bo ina czej. Two rząc prze -
wa gi kon ku ren cyj ne, mu si my pa mię tać, że
dzia ła my w tym sa mym śro do wi sku go spo dar -
czym i to śro do wi sko go spo dar cze po win ni -
śmy wspól nie kre ować, aby fak to ring był pro -

duk tem roz po zna wal nym, po strze ga nym
na ryn ku z za in te re so wa niem, tak aby klien ci
nie za da wa li so bie py ta nia, czy w ogó le fak to -
ring, ale z któ rej ofer ty sko rzy stać. Na to miast
na sze po dej ście do bu do wa nia prze wag kon -
ku ren cyj nych po win no być opar te na za sa -
dach part ner skich, któ re są kre owa ne przez
Pol ski Zwią zek Fak to rów (bez wzglę du na to,
czy da ny czło nek PZF dzia ła w ra mach du żej
gru py fi nan so wej czy jest tyl ko pod mio tem
spe cja li zu ją cym się w sprze da ży usług fak to -
rin go wych). Ta przy na leż ność po win na po -
zwo lić nam kre ować ry nek, wszak ideą PZF
jest prze cież gra ze spo ło wa.

>Grze gorz Ge bler

czło nek za rzą du, 
PKO BP Fak to ring

Du żym wy zwa niem na szej bran ży jest ja kość
spły wa ją cych na leż no ści, czy li w głów nej mie -
rze ich opóź nie nia. Ta ja kość ca ły czas się po -
gar sza. W mo im prze ko na niu bę dzie to naj -
więk szym pro ble mem te go, a być mo że na wet
ko lej ne go ro ku. Wy zwa niem jest rów nież edu -
ka cja, choć uwa żam, że ry nek klien tów wy -
kształ cił się w za do wa la ją cym stop niu. Nie do -
kształ co ne po zo sta je przede wszyst kim oto -
cze nie praw ne na sze go pro duk tu. W usta wo -
daw stwie fak to ring po ja wia się czę sto obok
win dy ka cji, co przy czy nia się do pro ble mów
ze zro zu mie niem na szej usłu gi. Je ste śmy
wrzu ca ni do wor ka, w któ rym nie ko niecz nie
chcie li by śmy być. Uwa żam, że kie dy sta wia my

na edu ka cję, to przede wszyst kim ce lu je my
w oto cze nie praw ne. Py ta nie, jak te go do ko -
nać. Mo że na le ża ło by za cząć współ pra co wać
z uczel nia mi, aby przy szli praw ni cy wcho dzą -
cy w prak ty kę swo je go za wo du nie mie li myl -
ne go po ję cia o na szej dzia łal no ści.  

>Alek san der Ja ni szew ski

dy rek tor De par ta men tu Sprze da ży 
BZ WBK Fak tor

Nie usta ją cym wy zwa niem dla bran ży fak to -
rin go wej i związ ku jest prze ko ny wa nie przed -
się bior ców o za le tach zwią za nych z po sia da -
niem zróż ni co wa nych źró deł fi nan so wa nia ze -
wnętrz ne go. Wzbo ga ce nie krót ko ter mi no we -
go fi nan so wa nia o fak to ring wzmac nia sta bil -
ność i cią głość fi nan so wa nia, za ra zem
re du ku jąc ry zy ko zwią za ne z ewen tu al ną de -
cy zją in sty tu cji fi nan su ją cej o zmniej sze niu po -
zio mu kre dy tu w przy pad ku po gor sze nia wy -
ni ków fi nan so wych przed się bior stwa. Obec ny
miks pro duk to wy fak to ring/kre dyt ob ro to wy
na dal po ka zu je prze wa gę kre dy tu, co dla fak -
to rów jest przed mio tem nie usta ją cej „pra cy
or ga nicz nej” zwią za nej z przed sta wia niem
fun da men tal nych ko rzy ści zwią za nych z usłu -
gą fak to rin go wą.  

Ro la związ ku w za kre sie sze ro kiej edu ka cji
jest klu czo wa. Mó wie nie jed nym gło sem w ra -
mach związ ku w spra wie kształ to wa nia świa -

do mo ści fak to rin go wej bu du je sil ną mar kę
wszyst kich zrze szo nych fak to rów.

W za kre sie ofer ty pro duk to wej wy zwa niem
dla bran ży bę dzie bu do wa nie pro duk tów
o mak sy mal nej ela stycz no ści przy za cho wa niu
od po wied niej kon tro li ry zy ka. Zna le zie nie
rów no wa gi wy ma ga sta łej pra cy przy struk tu -
ry zo wa niu pro duk tów pod ką tem pro fi lu ry zy -

ka i pro fi lu ope ra cyj ne go. Z mo ich do świad -
czeń wy ni ka, iż fir my fak to rin go we re agu ją
szyb ko i kre atyw nie po szu ku ją roz wią zań wy -
cho dzą cych na prze ciw ocze ki wa niom przed -
się bior ców. Pod su mo wu jąc, uzy ski wa nie od -
po wied niej struk tu ry pro duk tu w sto sun ku
do po ziom ry zy ka za wsze bę dzie chle bem po -
wsze dnim dla bran ży fak to rin go wej. Ocze ki wa -
nia firm nie za leż nie od seg men tu bę dą ro sły,
a fak to rzy ja ko do staw cy wy so kiej ja ko ści usług
fi nan so wych od po wie dzą sa tys fak cjo nu ją cą
ofer tą. Ak tyw na ro la związ ku jest klu czo wa
w bu do wa niu mar ki pro duk tu fak to rin go we go
ja ko usłu gi fi nan so wej o wy so kiej ja ko ści.     

>Ma riusz Wi śniew ski

dy rek tor De par ta men tu Sprze da ży 
Cre dit Agri co le Com mer cial Fi nan ce

Wy zwa niem dla bran ży w dal szym cią gu jest
edu ka cja ryn ku. Bo wpraw dzie na sze ob ro ty
ro sną, to firm ko rzy sta ją cych z ofe ro wa nych
przez nas usług jest sto sun ko wo nie wie le.
W mo im prze ko na niu naj waż niej szą przy czy -
ną te go jest zbyt ma ła wie dza o faktoringu
i tym sa mym prze ko na nie przed się bior ców
o sku tecz no ści pro po no wa nych przez nas pro -

duk tów i roz wią zań. Choć od lat edu ku je my
ry nek, stan wie dzy przed się bior ców o fak to -
rin gu jest za ni ski. Świad czy o tym nie wiel ka
licz ba no wych klien tów. Na dal li cze ni są oni
w set kach, a nie w ty sią cach. Nie tyl ko ry nek
na le ży edu ko wać. Sa mi mu si my się jesz cze
wie le na uczyć. We wnętrz na edu ka cja bran ży
jest tym, cze go ocze ku ję po człon ko stwie
w Pol skim Związ ku Fak to rów. Je stem bo wiem
prze ko na ny, że każ dy z fak to rów wie, jak
sprze da wać fak to ring, ale nam po win no za le -
żeć na wy pra co wa niu me tod sprze da ży pro -
duk tu do bre go, pre cy zyj nie wy ce lo wa ne go
w kie run ku tych, któ rzy rze czy wi ście go po -
trze bu ją. Je stem prze ko na ny, że pro mo cja po -
przez edu ka cję ryn ku jest kro kiem nie zbęd -
nym dla roz wo ju bran ży. Nie po win ni śmy jed -
nak edu ko wać ryn ku z osob na ja ko od dziel ne
pod mio ty. Nasz pro dukt po win ni śmy pro mo -
wać wspól nie ja ko bran ża. Wte dy osią gnie my
praw dzi wą ko rzyść.  

>Da riusz Steć

wi ce pre zes za rzą du 
BRE FAK TO RING

Z per spek ty wy da nych, któ re wi dzi my
po dwóch kwar ta łach te go ro ku, wi dać, że
wzrost ob ro tów nie jest ge ne ro wa ny w rów nej
wiel ko ści przez wszyst kie fir my fak to rin go we
PZF. Z punk tu wi dze nia ob ro tów jed ne fir my
się roz wi ja ją, in ne nie. To po twier dza, że dzia -
ła my na nie co roz chwia nym ryn ku. W in nym

przy pad ku ten den cje wzro sto we by ły by po -
dob ne we wszyst kich fir mach fak to rin go wych.
Z na szych kon tak tów z klien ta mi wy ni ka jed -
nak, że ko niunk tu ra na nie któ rych ryn kach
po pra wia się. Ana li ty cy ryn ku uwa ża ją, że sy -
tu acja go spo dar cza w kra ju bę dzie się po pra -
wia ła. Po twier dze nie te go znaj du je my w roz -
mo wach z na szy mi klien ta mi. To po zwa la są -
dzić, że po wrót na ścież kę wzro stu obej mie
wszyst kie, a nie tyl ko nie któ re fir my z bran ży
fak to rin go wej. Pol ski Zwią zek Fak to rów zna -
czą co przy czy nia się do wy rów ny wa nia szans
ryn ko wych na szej bran ży. Je ste śmy cia łem,
któ re nie tyl ko sku pia fak to rów dla dys ku sji
i wy mia ny po glą dów, ale przede wszyst kim dla
wy pra co wy wa nia mo de lu funk cjo no wa nia ca -
łej bran ży, któ rej głów nym ce lem jest roz wój.
Edu ku je my ry nek, wy pra co wu je my wspól ne
za sa dy etycz ne, pra cu je my nad no wy mi pro -
duk ta mi za spo ka ja ją cy mi ak tu al ne po trze by
ryn ku i dba my o efek tyw ność re la cji z usta wo -
daw cą. 

>Mał go rza ta Szy mań ska

dy rek tor De par ta men tu Fak to rin gu 
BOŚ BANK

W ubie głym ro ku roz ma wia li śmy o kry zy sie,
a w tym przy szło nam go prze żyć. Choć sy tu -
acja jest dziś cał kiem in na, to rze czy wi ście naj -
więk szym wy zwa niem dla nas jest utrzy ma nie
tendencji wzro sto wej. Nie wia do mo, czy bę -
dzie ona tak wy so ka jak w po przed nich la tach.
Wia do mo na to miast, że trze ba zro bić wszyst -
ko, co w na szej mo cy, aby usłu ga fak to rin gu się
roz wi ja ła. 

W tym ro ku ob słu gi wa ni przez nas klien ci
zro bi li mniej sze ob ro ty i nie jest to w naj mniej -
szym stop niu za sko cze niem. Fak to ring jest bo -
wiem funk cją sprze da ży. Je że li u na szych
klien tów ob ro ty by ły niż sze, au to ma tycz nie
mu sia ło się to od bić na wy ni kach firm fak to -
rin go wych. Le kar stwem na ten stan jest oczy -
wi ście po zy ski wa nie no wych klien tów. Jed nak,
aby ich zdo być, mu si my spro stać wy zwa niu
zna le zie nia no wych roz wią zań pro duk to wych.
Trze ba się sku pić na jak naj lep szym roz po zna -
wa niu po trzeb klien tów, któ re w obec nej sy tu -
acji go spo dar czej zmie nia ją się wy jąt ko wo dy -
na micz nie. 

Oczy wi ście moż na przy jąć, że ma my ja sno
zde fi nio wa ny pro dukt i nic no we go wy my ślić
się nie da. Jed nak gdy by śmy zro bi li fak to rin -
go wi hi sto rycz ne zdję cie sprzed dwu dzie stu
lat, kie dy sku po wa ne by ły pierw sze fak tu ry, to
ca ła bran ża przy zna, że wów czas wszyst ko
dzia ła ło ina czej niż dziś. Po tra fi li śmy się zmie -
niać. I na dal mu si my szu kać no wych roz wią -
zań, za rów no pro duk to wych, jak i tech no lo -
gicz nych, po nie waż klien ci ocze ku ją, że bę dą

Po trzykroć 
Faktorzy zjednoczeni w Polskim Związku Faktorów kolejny raz usiedli do stołu, by omawiać bieżące dla branży prob
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edukacja!
blemy. Co ich zdaniem jest najpilniejszym wyzwaniem dla branży i jakie są ich oczekiwania po członkostwie w PZF?

one co raz ła twiej sze i le piej do sto so wa ne
do ich po trzeb. Nie mo że my dać za snąć na szej
kre atyw no ści, bo ry nek wciąż cze ka na no we
na rzę dzia. Twórz my je, bo dzię ki te mu – mam
na dzie ję – na sza funk cja edu ka cyj na ni gdy się
nie skoń czy. 

Po dob nie jak funk cja Pol skie go Związ ku
Fak to rów, któ ry au ten tycz nie roz po zna je po -
trze by bran ży i traf nie kie ru je swo imi dzia ła -
nia mi. Mam na my śli mię dzy in ny mi to, że PZF
otwo rzył się na ban ki, któ re w ra mach wy dzie -
lo nych de par ta men tów or ga ni zu ją usłu gę fak -

to rin gu. Dla ban ku naj więk szą ko rzy ścią człon -
ko stwa w PZF jest moż li wość od wo ła nia się
do au to ry te tu, któ ry re pre zen tu je pro dukt, ja -
kim jest fak to ring. Pa mię taj my, że ban ki w zde -
cy do wa nej więk szo ści sprze da ją róż ne usłu gi,
głów nie kre dy ty, i nie za wsze mia ły spe cja li -
stów, a więc wy star cza ją cą wie dzę i do świad -
cze nia z fak to rin gu. Bę dąc człon kiem PZF, ma -
my wspar cie me ry to rycz ne, au to ry tet i cia ło,
któ re zna pro dukt, po ka zu je wskaź ni ki naj waż -
niej sze dla roz wo ju i wy zna cza tren dy.

>Je rzy Dą brow ski

dy rek tor De par ta men tu Fak to rin gu 
i Fi nan so wa nia Han dlu Mil len nium Ban ku

Wszyst ko, co do ty czy dy na mi ki wzro stu, roz -
wo ju pro duk tów i edu ka cji, jest praw dą. Trze -
ba nad tym pra co wać. Te go do świad cza my
na co dzień. War to jed nak do dat ko wo zwró cić
uwa gę na to, że ży je my w kry zy sie i fak to rom

po trzeb na jest ase ku ra cja. Uwa żam, że je ste -
śmy w nie za do wa la ją cy spo sób wy po sa że ni
w in stru men ty po zwa la ją ce zdjąć ry zy ko z na -
szych klien tów i osta tecz nie z nas. Ta kie in stru -
men ty nie funk cjo nu ją, choć w ofer cie ma ją

swo je miej sce. Kie dy jed nak zde rza my się
z rze czy wi sto ścią, do cho dzi do sy tu acji, w któ -
rych w wie lu przy pad kach ła twiej jest nam
wziąć ry zy ko na sie bie, niż sko rzy stać z usług
wy spe cja li zo wa nych firm, czy li in sty tu cji ubez -
pie cze nio wych. Ta kwe stia jest da le ka od sa tys -
fak cji. Do świad czam te go ja ko przed sta wi ciel
ban ku współ pra cu ją ce go z in sty tu cja mi ubez -
pie cze nio wy mi, a po twier dze nie znaj du ję do -
dat ko wo w roz mo wach z na szy mi klien ta mi.
Dla te go uwa żam, że przy szło ścią jest roz wój
fak to rin gu, w któ rym in sty tu cje fak to rin go we
rze czy wi ście zdej mu ją ry zy ko. Jed nak do te go
po trze ba nam lep szych in stru men tów, więk -
szych ape ty tów na ry zy ko po stro nie firm, któ -
re na co dzień zdej mo wa niem ry zy ka zaj mu ją
się pro fe sjo nal nie. 

In nym waż nym pro ble mem jest to, że choć
fak to ring bar dzo roz wi nął się tech no lo gicz nie,
to na dal pro ble mem jest in te gra cja sys te mów
roz li cze nio wych klien tów z sys te ma mi roz li cze -
nio wy mi in sty tu cji fak to rin go wych. Wszy scy
fak to rzy po twier dzą, że są na to go to wi. Nie ste -
ty nie są go to wi ci, któ rzy do star cza ją opro gra -
mo wa nie. Na wet je że li nad tym pra cu ją i cią gle
udo sko na la ją swo je pro duk ty, to na dal są to
two ry tak nie do sko na łe w swo im za awan so wa -
niu, że nie da się ich za ak cep to wać. Do brze, że
je ste śmy sku pie ni w bran żo wym gro nie, po nie -
waż wspól nie ła twiej jest nam prze cho dzić
przez te go ro dza ju pro ble my. Pol ski Związ ek
Fak to rów jest w pew nym sen sie ko twi cą, któ ra
po zwa la się za ha czyć w śro do wi sku jed ne go
pro duk tu i im por to wać wspól ne, do bre stan -
dar dy. PZF jest do sko na łą plat for mą wy mia ny
in for ma cji. For mal nej i nie for mal nej. 

Zgo dzę się, że zwią zek po wi nien sku pić się
jesz cze moc niej na edu ka cji. Są dzę jed nak, że
nie po win ni śmy być bier nym spon so rem in cy -
den tal nych ak cji edu ka cyj nych. Ra czej po win -
ni śmy się za sta no wić, czy w ska li, na któ rą nas
stać, zor ga ni zo wać spo tka nia, pod czas któ rych
za cznie my mó wić ge ne ral nie o fak to rin gu,
a nie o fak to rin gu w kon kret nej in sty tu cji.

>Piotr Ko niecz ka

pre zes za rzą du 
BPS FAK TOR SA

Po zo sta ję opty mi stą, gdy mo wa o roz wo ju
ryn ku, na któ rym dzia ła my. Na le ży zwró cić
uwa gę na kil ka rze czy, któ re ka żą z na dzie ją
pa trzeć w przy szłość. Po pierw sze, cho dzi
o po pyt kra jo wy, któ ry w ostat nim cza sie zna -
czą co wzrósł. Po dru gie – po pyt za gra nicz ny,
czy li eks port; Niem cy, głów ny za gra nicz ny
part ner han dlo wy Pol ski, są w świet nej kon dy -
cji go spo dar czej. War to pod kre ślić, że to fir my
fak to rin go we w du żej mie rze fi nan su ją po pyt
kra jo wy i za gra nicz ny. Czyn ni ki wzro stu ko -
niunk tu ry są bar dzo wi docz ne, co z ko lei po -
zwa la nam my śleć z opty mi zmem o per spek ty -
wie wzro stu bran ży. We dług mnie przy utrzy -
ma niu wy so kie go tem pa wzro stu w cią gu
trzech, naj da lej pię ciu lat ob ro ty fak to rin go we
prze kro czą 200 mi liar dów zło tych.

Dzię ki bliż szym re la cjom z klien tem ja kość
na sze go port fe la jest sta bil na i na ni skim po -
zio me. W sto sun ku do ca łe go sek to ra ban ko -
we go ja kość na sze go port fe la jest na zde cy do -
wa nie lep szym po zio mie. 

Tym, co mo że ogra ni czać nasz roz wój, jest
kwe stia CIT w 2014 ro ku. Wszyst kie po za ban -
ko we spół ki bę dą mu sia ły zmie rzyć się z tym
pro ble mem. Je śli nie wy pra cu je my od po wied -
nich me tod, to no we re gu la cje mo gą moc no
w nas ude rzyć. 

Ko lej ną ba rie rą roz wo ju jest pro blem strat
ge ne ro wa nych w fir mach fak to rin go wych, któ -
re nie są kosz tem uzy ska nia przy cho dów. Je ste -

śmy dys kry mi no wa ni. Z jed nej stro ny sta no wi -
my waż ne ogni wo ryn ku in sty tu cji fi nan so -
wych, z dru giej trak tu je się nas ina czej, nie ste ty
znacz nie go rzej. Tych strat nie mo że my od pi sać
od po dat ku. In sty tu cje ban ko we zaś mo gą, mi -
mo że pra cu ją na tym sa mym pro duk cie. 

Bę dąc człon kiem Pol skie go Związ ku Fak to -
rów, ocze ku ję od nie go dba ło ści o na sze in te re -
sy. Przede wszyst kim li czę na efek tyw ne re la -
cje z usta wo daw cą dla wy rów na nia szans ryn -
ko wych, co da je pod sta wy kon ty nu owa nia
wzro stu w przy szło ści. 

>Ja ro sław Ja wor ski

pre zes za rzą du 
Co fa ce

Do sto ją cych przed na mi wy zwań na le ży
po dejść dłu go dy stan so wo. Przed na mi bo -
wiem ry su je się ko niecz ność wpro wa dza nia
in no wa cyj nych roz wią zań. Tyl ko dzię ki in no -
wa cyj no ści, czy li roz wo jowi, mo że my do trzeć
do tej gru py klien tów, któ rej nie zna my, nie po -
tra fi my ob słu żyć. To ol brzy mia gru pa ma łych
i śred nich firm. Bez nich nie bę dzie my mo gli
na wet po ma rzyć o za kła da nej dy na mi ce wzro -
stu. W fir mach fak to rin go wych ma my obec nie

kil ka ty się cy klien tów, a i tak jest to kro pla
w mo rzu przed się biorstw, któ re funk cjo nu ją
na ryn ku. 

Edu ka cja, ow szem, jest bar dzo waż na. Jed -
nak bez pro duk tów i od po wied nich roz wią zań
nie bę dzie my w sta nie ob słu gi wać te go seg -
men tu ryn ku. Obec nie nie je ste śmy w sta nie
ob słu żyć go tak, jak po tra fi my ob słu żyć du że
przed się bior stwa. To jest gi gan tycz ne wy zwa -
nie sto ją ce przed ca łą bran żą fak to rin go wą.
Mu si my się z tym zmie rzyć, bo wła śnie w ma -
łych i śred nich fir mach le żą ol brzy mie ob ro ty,

do cho do wość i au ten tycz na po trze ba po stro -
nie tych firm na ta ki in stru ment, ja kim jest fak -
to ring. 

Je stem prze ko na ny, że PZF ma si łę, by po -
do łać tym wy zwa niom. Je go hi sto ria po ka zu je,
że jest zbu do wa ny na za ufa niu. Zo sta ło ono za -
po cząt ko wa ne czter na ście lat te mu człon ko -
stwem le d wie czte rech pod mio tów, a dziś jest
wspar te za ufa niem, wie dzą i do świad cze -
niem 22 firm fak to rin go wych. Przed na mi jest
usys te ma ty zo wa nie na szej pra cy. Mi nął już
czas, kie dy ro bi li śmy wszyst ko bar dzo po pol -
sku i spon ta nicz nie. Te raz mu si my dzia łać jak
sil na, sys te ma tycz na i sku tecz na struk tu ra. 

>An drzej Żbi kow ski

pre zes za rzą du
ING Com mer cial Fi nan ce Pol ska

Wy zwa niem na naj bliż sze la ta jest roz wój
Pol skie go Związ ku Fak to rów, czy li to, co nas łą -
czy i jed no czy. Przed na mi wy pra co wy wa nie
ta kich roz wią zań, któ re spo wo du ją, że edu ka -
cja nie tyl ko ze wnętrz na, ale też we wnętrz -
na oraz two rze nie no wych pro duk tów przy -

czy nią się do wzro stu bran ży. Nie cho dzi oczy -
wi ście, by za ofe ro wać no wy fak to ring, ale wia -
do mo prze cież, że pro duct mix to wie le ele -
men tów, któ re moż na mo dy fi ko wać,
uwzględ nia jąc bie żą ce po trze by na szych klien -
tów. Uwa żam, że edu ka cja ryn ku by ła ce lem
Polskiego Związku Faktorów nie tyl ko kil ka lat
te mu. Jest nim ca ły czas. Przed na mi wiel ka
pra ca po le ga ją ca na sze rze niu wie dzy o fak to -
rin gu. Naj śwież sze ba da nia prze pro wa dzo ne
przez jed ną z nie za leż nych firm au dy tor skich
na pró bie ty sią ca przed się biorstw mó wią, że
ko rzy sta ją one z ze wnętrz nych źró deł fi nan so -
wa nia, przy czym nie co po nad 30 proc. ko rzy -
sta z kre dy tu ob ro to we go, 29 proc. z le asin gu,
a z fak to rin gu le d wie 3 proc. Tak więc, po trzy -
kroć edu ka cja! 

Mu si my szu kać swo je go miej sca w no wych,
in nych niż do tej po ry seg men tach ryn ku. Szu -
kać ra zem ja ko człon ko wie PZF. Je ste śmy si łą.
Wi dzę bo wiem, jak je ste śmy oce nia ni przez
związ ki fak to rów w in nych kra jach. Na sze ini -
cja ty wy, choć by do ty czą ce co rocz ne go kon gre -
su, sta ły się sta łym obo wiąz ko wym punk tem
pro gra mu dla ca łe go eu ro pej skie go związ ku
fak to rów. A war to przy po mnieć, że za czy na li -
śmy bar dzo skrom nie z kil ko ma człon ka mi.
Dziś ma my ich 22. Kon gres od by wa się cy klicz -
nie i wrósł w ma pę wy da rzeń fak to rin go wych
w Eu ro pie. We dług da nych Głów ne go Urzę du
Sta ty stycz ne go sku pia my w Pol skim Związ ku
Fak to rów 90 pro cent ob ro tu ryn ku. To chy ba
do bit nie świad czy, że na sza or ga ni za cja efek -
tyw nie re pre zen tu je bran żę.                                 —DSP
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1992 ∑ pierw sza trans ak cja
fak to rin go wa w Pol sce zre ali -
zo wa na w Pierw szym Pol sko -
-Ame ry kań skim Ban ku. 
(In ne źró dła wska zu ją
na Bank Han dlo wy i na Bank
Prze my sło wo -Han dlo wy, Kra -
ków)

1994 ∑ po wsta ła spół ka
fak to rin go wa Han dlo wy Hel -

ler SA na le żą ca do Hel ler Intl.
BV i Ban ku Han dlo we go 

1995 ∑ po wsta ła spół ka
fak to rin go wa Po lfac tor SA
na le żą ca do BRE Ban ku i In -
ter mar ket Bank AG 

1998 ∑ po wsta ła spół ka Pe -
kao Fak to ring sp. z o.o., na le -
żą ca do Ban ku Pe kao SA 

1999 ∑ po wsta ła spół ka Fo -
rin sp. z o.o. na le żą ca
do Ban ku Mil len nium 

2000 ∑ odbyło się pierw sze
spo tka nia ro bo cze przed sta -
wi cie li fak to rów w ce lu usta -
le nia płasz czyzn i za sad
współ pra cy 

2001 ∑ powstała spółka Ra -
if fe isen Fak to ring ∑ odbyło
się zgro ma dze nie po wo łu ją ce
do ży cia Kon fe ren cję In sty tu -
cji Fak to rin go wych. Kon fe ren -

cja dzia ła w ra mach Związ ku
Pry wat nych Pra co daw ców
Ban ków i In sty tu cji Fi nan so -
wych – PKPP Le wia tan ∑ po -
wsta je Arva to Se rvi ces, spół -
ka fak to rin go wa na le żą ca
do Gru py Ber tel smann Me dia
∑ wg sta ty styk FCI fak to rzy
pol scy zre ali zo wa li ob ro ty
na po zio mie 3330 mln EUR

2002 ∑ po wsta je Bib by Fac -
tors Pol ska, sp. z o.o., spół ka
na le żą ca do Bib by Fi nan cial
Se rvi ces (UK) 

2003 ∑ ob ro ty firm – człon -
ków Polskiego Związku
Faktorów – osią gnę ły war -
tość 12,1 mi liar da złotych 

2004 ∑ GMAC Com mer cial
Fi nan ce roz po czy na dzia łal -
ność fak to rin go wą ∑ ob ro ty
firm – człon ków PZF – osią -
gnę ły war tość 14,1 mi liar da
złotych 

2005 ∑ ob ro ty dziewięciu
firm – człon ków Polskiego
Związ ku Faktorów – osią gnę -

ły war tość 11,3 mi liar da
złotych 

2006 ∑ do Kon fe ren cji In sty -
tu cji Fak to rin go wych należy
już dziesięciu faktorów: Arvato
Services Polska, Bibby Facto-
ring Polska, BZ WBK Faktor,
Eurofaktor Solution, 4Faktor,
GMAC Commercial Finance,
ING Commercial Finance,
Pekao Faktoring, Polfactor i
Raiffeisen Faktoring Polska 
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Jak powstawał Polski Związek Faktorów

Polski faktoring w Lidze Mistrzów

Świa to wa bran ża fak to rin go wa
wzro sła w 2012 ro ku o 8 proc.
i osią gnę ła sza co wa ne ob ro ty

o war to ści 2119 mi liar dów eu ro li -
czo ne ja ko war tość wie rzy tel no ści
na by tych przez fir my fak to rin go we
w cią gu ro ku. Sza cu je się, że bran ża
zre ali zo wa ła usłu gi fi nan so wa nia
o war to ści 309 mld eu ro, sko rzy sta ło
z nich 500 tys. firm, prze waż nie ma łe
i śred nie przed się bior stwa o rocz -
nych ob ro tach po ni żej 10 mln eu ro.
Bez po śred nio w bran ży fak to rin go -
wej pra co wa ło oko ło 46 tys. osób. 
W kra jach Unii Eu ro pej skiej bran ża
wzro sła pra wie o 5 proc., co w re la cji
do trud nych wa run ków eko no micz -
nych, z któ ry mi zma ga się Eu ro pa,
jest wy ni kiem za ska ku ją co do brym.
Pol ski fak to ring pre zen tu je się
na tym tle wy jąt ko wo im po nu ją -
co – wy ka zał wzrost o pra wie 37
proc. (rok do ro ku), a o 27 proc., je -
że li sko ry gu je my ten wy nik sto sow -
nie do wa hań kur su PLN/EUR).
Z łącz nym ob ro tem o war to ści pra -
wie 25 mld eu ro pol ski fak to ring
z pew no ścią do łą czył do Li gi Mi -
strzów Fak to rin gu! 
Bran ża fak to rin go wa co ro ku bi je re -
kor dy ob ro tów i sta je się co raz waż -
niej szym do staw cą usług fi nan so wa -
nia dla ma łych i śred nich firm, przy -
śpie sza wzrost eks por tu, wspo ma ga
go spo dar ki kra jo we w wy cho dze niu
z kry zy su i two rze niu no wych miejsc
pra cy. Bran ża sta le ulep sza i po sze -
rza port fel świad czo nych usług, ak -
tu al nie o fi nan so wa nie łań cu cha do -

staw czy kre dy to wa nie przed się -
biorstw w opar ciu o skład ni ki ma jąt -
ku fir my. Po ten cjał wzro stu jest na dal
ogrom ny. Po rów na nie wskaź ni ka pe -
ne tra cji bran ży w ska li glo bal nej
(łącz na war tość ob ro tów bran ży
do świa to we go PKB) wy no si ak tu al -
nie 4,19 proc. (dla Unii Eu ro pej skiej
jest to 9,36 proc., a dla Pol ski – 6,45
proc.). 
In ną, bar dzo in te re su ją cą per spek ty -
wę po ten cja łu bran ży da je po rów na -
nie war to ści ob ro tów fak to rin go wych
do glo bal nej war to ści roz li czeń mię -
dzy fir ma mi, któ rą – we dług da nych
VI SA za 2012 rok – sza cu je się
na po zio mie 110 try lio nów do la rów.
Ozna cza to, że nie ca łe 2,5 proc. wza -
jem nych roz li czeń świa to we go biz -
ne su do ko nu je się za po śred nic -
twem fak to rin gu. Ja ka to ogrom na
prze strzeń do za go spo da ro wa nia! 
Jed nak bran ża, oprócz dba ło ści
o wzrost ob ro tów, ma wciąż wie le
do zro bie nia. Roz wią za nia sto so wa -
ne w fak to rin gu i usłu gi fi nan so wa nia
han dlu po zo sta ją na dal nie wy star -
cza ją co zna ne i ro zu mia ne w świe cie
biz ne su, po li ty ki, a mo że rów nież
w wie lu ban kach. Czy dzia ła nie
na rzecz zmian ta kie go po dej ścia nie
po win no stać się pierw szo pla no -
wym  za da niem wła snym bran ży?
Mo im zda niem nie cho dzi tu tyl ko
o wie dzę. Dla cze go, na przy kład,
fak to ring w kra ju X pod le ga re gu la -
cjom, a w kra ju Y fak to rzy dzia ła ją
w ta kim oto cze niu praw nym, że je śli
nie są to du że ban ki bądź ich pod -
mio ty za leż ne, to świad cze nie usług
fak to rin go wych jest wy jąt ko wo
utrud nio ne? Dla cze go prze pi sy re gu -
lu ją ce ce sję wie rzy tel no ści w tym lub
in nym kra ju są tak róż ne? Dla cze go
uży wa my tych sa mych nazw dla róż -

nych pro duk tów, a ten sam pro dukt
sprze da je my pod in ny mi na zwa mi –
Jak to moż li we, że szef de par ta men -
tu fak to rin gu w ban ku mo że po wie -
dzieć: „My da je my klien tom wy łącz -
nie fak to ring nie peł ny, niech ca łe ry -
zy ko po zo sta nie po stro nie klien -
ta – nie bę dzie my się mę czyć z dłuż -
ni ka mi”. Czy ta oso ba nie wie i ni gdy
nie sły sza ła, że fun da men tal ną ce -
chą fak to rin gu jest moż li wość otrzy -
ma nia pie nię dzy za wie rzy tel no ści?
Do dam przy oka zji, że są to za zwy -
czaj te sa me oso by, któ re de cy du ją
o ob ni ża niu fun du szy na szko le nia
dla pra cow ni ków, a z po wo du
oszczęd no ści nie bio rą udzia łu
w kon fe ren cjach i wy da rze niach
bran żo wych. Cho dzi o to, że bran ża
fak to rin go wa po trze bu je har mo ni za -
cji, naj lep szej wie dzy i umie jęt no ści,
po trze bu je mó wić jed nym gło sem
w swo jej obro nie i dzia ła niach
wspie ra ją cych. 
W IFG dą ży my do stwo rze nia wła -
sne go or ga nu mię dzy na ro do we go,
któ ry bę dzie lob bo wał w imie niu
bran ży i włą czy w te dzia ła nia na -
szych do staw ców i or ga ni za cje
o pro fi lu dzia łal no ści zbli żo nym
do na sze go. Zo bacz my, jak wy glą da -
ją nie któ re z na szych dzia łań w tym
za kre sie.
W paź dzier ni ku 2013 ro ku IFG, Uni -
wer sy tet Mal tań ski i FIM Bank za in au -
gu ru ją pierw szy cer ty fi ko wa ny kurs
fi nan so wa nia han dlu (mię dzy na ro -
do we go) na po zio mie aka de mic kim
(3 mo du ły dwu ty go dnio wej in ten -
syw nej na uki oraz je den ty dzień
prze zna czo ny na stu dia nad fi nan so -
wa niem han dlu). Jest to prze ło mo wa
ini cja ty wa w hi sto rii na szej bran ży.
Po raz pierw szy otrzy mu je my ofi cjal -
ne wspar cie i uzna nie świa ta aka de -

mic kie go. Pod ję li śmy też stra te gicz -
ne part ner stwo z Com mer cial Fi nan -
ce As so cia tion, fe de ra cją ame ry kań -
ską. W ra mach tej współ pra cy chce -
my się wy mie nić naj lep szy mi roz -
wią za nia mi oraz do świad cze nia mi
za rów no w dzie dzi nie fak to rin gu, jak
i fi nan so wa nia ak ty wa mi. Ko mi tet
Praw ny IFG fi na li zu je pra ce nad mo -
de lo wym roz wią za niem praw nej re -
gu la cji fak to rin gu, któ ry bę dzie wy -
ko rzy sty wa ny ja ko przy kła do we roz -
wią za nia dla kra jów, któ re ta kich re -
gu la cji jesz cze nie do ko na ły. Ini cja ty -
wa ta bę dzie wspie ra na przez CFA
i mam na dzie ję, że rów nież przez in -
ne kra jo we i mię dzy na ro do we fe de -
ra cje fak to rów. 
Z sa tys fak cją od no to wu je my fakt, że
dzia ła nia EU Fe de ra tion, or ga ni za cji
lob bin go wej utwo rzo nej z na szej ini -
cja ty wy, obej mu ją 97 proc. dzia łań
na rzecz fak to rin gu. Obec nie EUF
pro wa dzi ba da nia na uko we, któ re
przed sta wią eko no micz ne uwa run -
ko wa nia bran ży fak to rin go wej w Eu -
ro pie. I wresz cie 23–24 paź dzier ni ka
te go ro ku na kon fe ren cji w Stam bu -
le po dzie li my się wie dzą na te mat fi -
nan sów łań cu cha do staw (SCF) i fi -
nan so wa nia na ba zie ak ty wów
przed się bior stwa (ABL).
Na sza bran ża ma ogrom ny po ten cjał,
by ze swo imi pro duk ta mi zna leźć się
w głów nym nur cie usług fi nan so -
wych. Ofe ru je my fir mom na ca łym
świe cie roz wią za nia, któ re za pew -
nia ją tak bar dzo po trzeb ną płyn ność
i ka pi tał ob ro to wy, przy wy jąt ko wo
ni skim po zio mie ry zy ka dla in sty tu cji
fi nan so wych. IFG wspól nie z fak to ra -
mi na le żą cy mi do fe de ra cji, part ne ra -
mi i ze spon so ra mi wy krzy ku je z ca -
łej si ły: Je śli nie na le żysz do nas, do -
łącz do kam pa nii! Je śli je steś już
człon kiem IFG, ale nie je steś zbyt ak -
tyw ny – po móż nam upo wszech nić
te in for ma cje!
                                                          —DSP

>Erik Timmermans

SEKRETARZ GENERALNY INTERNATIONAL FACTORS GROUP

Hi sto ria PZF wią że się 
z trans for ma cją ustro jo wą lat
90. ubie głe go wie ku. Pro ces 
pry wa ty za cji i kon so li da cji
ban ków umoż li wił po wsta nie
no wych pod mio tów 
ofe ru ją cych klien tom 
cał kiem no we roz wią za nia.

Ob rót wie rzy tel no ścia -
mi, tak roz po wszech-
nio ny w go spo dar -

kach kra jów „sta rej” Unii,
w Polsce lat 90. ubie głe go
wie ku prak tycz nie nie ist niał.
Pierw sze trans ak cje qu asi -
-fak to rin go we (fi nanso wa nie
po je dyn czych fak tur) zre ali -
zo wa no w 1992 r.
Zor ga ni zo wa ny ry nek fak to -
rin gu za czął kry sta li zo wać się
do pie ro od 1994 r., od mo -
men tu pod ję cia dzia łal no ści
przez spół kę Han dlo wy Hel -
ler. Ko lej no po ja wia ły się:
w 1995 r. – Po lfac tor, w 1998
Pe kao Fak to ring, a w 1999
Fo rin, spół ka Ban ku Mil len -
nium. Pio nie rzy fak to rin gu
na po tka li wie le ba rier, w śród
któ rych naj trud niej szy mi był

brak do sta tecz nej wie dzy
o tej usłu dze i strach przed
ewen tu al ny mi ne ga tyw ny mi
skut ka mi korzystania z niej.
Pio nie rzy fak to rin gu mu sie li
przede wszystkim za pew nić
in we sto rów, że za in we sto wa -
ne środ ki są wła ści wie
ulo ko wa ne i przy nio są wy so -
ką sto pę zwro tu. Na stęp nie
mu sie li kre ować ry nek. Bu -
dzić po pyt oraz uczyć
przed się bior ców, jak ko rzy -
stać z fak to rin gu. Wresz cie,
trze ba by ło kom ple to wać ka -
drę, opra co wy wać pro ce du ry
i nie zbęd ne know -how oraz
pro jek to wać i wdra żać nie -
odzow ne so ftwa re. War to
pod kre ślić, że w tym mo men -
cie na świe cie dzia ła ło już
od po nad pół wie cza 708 firm
fak to rin go wych, a ich ob ro ty
osią gnę ły w 1998 ro ku war -
tość pół bi lio na do la rów!

W 2002 r. w Pol sce dzia ła ło
już pięć wy spe cja li zo wa nych
firm fak to rin go wych. Pierw sze
spo tka nia od by ły się w 2000 r.,
ale do pie ro 7 li sto pa da 2001
ro ku Han dlo wy Hel ler, Fo rin,
Pe kao Fak to ring i Po lfac tor

po wo ła ły do ży cia kra jo wą fe -
de ra cję pod na zwą Kon fe ren -
cja In sty tu cji Fak to rin go wych
w Pol sce. W pierw szym okre -
sie dzia ła nia KIF ak tyw nie
współ pra co wa ła ze Związ -
kiem Pry wat nych Pra co daw -
ców Ban ków iIn sty tu cji Fi nan -
so wych, bran żo wym ze spo -
łem PKPP Le wia tan. W póź -
niej szym okre sie fe de ra cja ob -
ra ła wła sne kie run ki dzia łal no -
ści. Głów nym ce lem dzia łań
Kon fe ren cji by ła ochro nain te -
re sów firm człon kow skich,
współ pra ca na rzecz pro mo cji
fak to rin gu i ko or dy na cji dzia -
łań edu ka cyj nych. 

W ko lej nych la tach do fe de -
ra cji przy stę po wa ły na stęp ne
fir my. W 2006 r. do KIF na le ża -
ło już dzie się ciu fak to rów. Fak -
to ring sta wał się co raz bar dziej
po pu lar ny. Po wsta wa ły ko lej -
ne pod mio ty, co skut ko wa ło
tym, że do tych cza so wa for mu -
ła or ga ni za cyj na KIF wy czer -
pa ła swo je moż li wo ści. 28
kwiet nia 2006 r. re pre zen tan ci
firm człon kow skich po sta no -
wi li, o zmianie for mu ły or ga ni -
za cyj nej – KIF za koń czy ła swe

ist nie nie, a kra jo wa fe de ra cja
firm fak to rin go wych roz po -
czę ła dzia łal ność pod na zwą –
Pol ski Zwią zek Fak to rów. 

Głów nym za da niem Fe de -
ra cji po zo sta je in te gra cja ryn -
ku fak to rin go we go oraz pro -
mo wa nie i po pu la ry za cja fak -
to rin gu. Przez 12 lat ist nie nia
Zwią zek Fak to rów sku tecz nie
pro mu je i in for mu je o spra -
wach do ty czą cych bran ży.
Gro ma dzi i pu bli ku je kwar tal -
ne i rocz ne sta ty sty ki.  

PZF jest też ak tyw ny na fo -
rum mię dzy na ro do wym. Jest
jed nym z ini cja to rów i współ -
za ło ży cie li EU Fe de ra tion –
eu ro pej skiej fe de ra cji kra jo -
wych sto wa rzy szeń fak to rów. 

War to pod kre ślić, że kil ku -
na sto let nia dzia łal ność kra jo -
we go związ ku fak to rów jest
wi docz na i do ce nia na w kra ju
i za gra ni cą. W 2010 r. PZF zor -
ga ni zo wał po raz pierw szy
Mię dzy na ro do wy Kon gres
Fak to rin gu, w któ rym uczest -
ni czy ły set ki re pre zen tan tów
bran ży z Pol ski oraz uzna ni
eks per ci za gra nicz ni. Do dziś
od by ły się już trzy ta kie kon fe -

ren cje zudzia łem Fac tors Cha -
in In ter na tio nal, In ter na tio nal
Fac tors Gro up, EU Fe de ra tion
oraz kra jo wych sto wa rzy szeń
firm fak to rin go wych, ta kich
jak: AB FA z Wiel kiej Bry ta nii,
Deut che Fac to ring Ver band
czy As so cia cion Espa no la de
Fac to ring. 

We wrze śniu 2013 r. od bę -
dzie się ko lej na, czwar ta już,
edy cja Kon gre su. Zwią zek jest
wy daw cą spe cja li stycz ne go
pe rio dy ku bran żo we go „Fak -
to ring. Al ma nach Pol skie go
Związ ku Fak to rów”. Ko lej ną
ini cja ty wą związ ku jest współ -
pra ca z ośrod ka mi aka de mic -
ki mi. Na si eks per ci pro wa dzą
se mi na ria i wy kła dy na te mat
fak to rin gu dla stu den tów wyż -
szych szkół eko no micz nych. 

W ce lu zak ty wi zo wa nia śro -
do wisk aka de mic kich w pra -
cach i ba da niach nad fak to rin -
giem zwią zek pro wa dzi kon -
kurs o „Zło te Pió ro PZF”. Naj -
lep sze pra ce li cen cjac kie, ma -
gi ster skie i dok tor skie są na -
gra dza ne i pu bli ko wa ne w
Al ma na chu PZF.

                                          Opr. DSP
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∑ for mu ła Kon fe ren cji
In sty tu cji Fak to rin go -
wych wy czer pu je swo -
je moż li wo ści. Kon fe -
ren cja roz wią zu je się.
∑ po wsta je Pol ski
Zwią zek Fak to rów ∑
ob ro ty firm, człon ków
PZF osią gnę ły war -
tość 13,8 mi liar da
złotych

2007 ∑ ob ro ty
firm – człon ków PZF –
osią gnę ły war tość
18,8 mi liar da złotych

2008 ∑ ob ro ty firm –
człon ków PZF – osią -
gnę ły war tość 32,9 mi -
liar da złotych 

2009 ∑ po wsta je EU
Fe de ra tion, fe de ra cja
sied miu kra jo wych

związ ków firm fak to rin -
go wych. PZF jest jed -
nym z ini cja to rów i za -
ło ży cie li tej fe de ra cji
∑ ob ro ty firm – człon -
ków PZF – osią gnę ły
war tość 30,1 mld zł 

2010 ∑ w War sza wie
od był się Pierw szy
Mię dzy na ro do wy Kon -
gres Fak to rin gu ∑ ob -
ro ty firm – człon ków

PZF – osią gnę ły war -
tość 65,2 mld zł

2011 ∑ uka zał się
pierw szy rocz nik Al -
ma na chu PZF, „Fak to -
ring 2011. Al ma nach
Pol skie go Związ ku
Fak to rów r. I.” ∑ w War -
sza wie od był się Dru gi
Mię dzy na ro do wy Kon -
gres Fak to rin gu ∑ ob -
ro ty firm – człon ków

PZF – osią gnę ły war -
tość 67,1 mi liar da
złotych

2012 ∑ uka zał się
dru gi rocz nik Al ma na -
chu PZF, „Fak to -
ring 2012. Al ma nach
Pol skie go Związ ku
Fak to rów r. II.”∑ w War -
sza wie od był się Trze ci
Mię dzy na ro do wy Kon -
gres Fak to rin gu ∑ ob -

ro ty fak to rów na le żą -
cych do PZF osią gnę ły
po ziom 83,1 mi liar da
złotych

2013 ∑ uka zał się
trze ci rocz nik Al ma na -
chu PZF. ∑ 19–20
września w War sza wie
od by wa się IV Mię dzy -
na ro do wy Kon gres
Fak to rin gu ∑ Związek
liczy 22 członków. ∑
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