
Warszawa, 2007.03.30 

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych  
w 2006 roku.  

Badaniem działalności faktoringowej przedsiębiorstw finansowych[1] objęto 33 podmioty, w 
tym 14 firm specjalizujących się w faktoringu oraz 19 banków, które obok działalności 
bankowej zajmowały się również działalnością faktoringową. 
Spośród 14 podmiotów specjalizujących się w faktoringu - 5 to jednostki, które rozpoczęły 
działalność przed 2000 r., a 9 jednostek w latach 2001 - 2005. Firmy te działały jako spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością (9 jednostek) i spółki akcyjne (5 jednostek). Miały one 
swoje siedziby na terenie województwa mazowieckiego - 8 podmiotów, śląskiego - 4 
jednostki oraz lubelskiego i wielkopolskiego. 

 
Na koniec 2006 r. zatrudnienie w przedsiębiorstwach specjalizujących się w faktoringu 
wyniosło 489 osób. 

Kapitał polski stanowił 100% kapitału własnościowego w 7 firmach specjalizujących się w 
działalności faktoringowej i należał on do osób fizycznych, przedsiębiorstw niefinansowych 
oraz banków. Inwestorzy zagraniczni posiadali 100% kapitału w 5 podmiotach, 
a w 2 jednostkach kapitał należał zarówno do właścicieli polskich, jak i zagranicznych. 

 
W 2006 r. badane podmioty wykupiły wierzytelności za 25574,9 mln zł, z tego faktoring 
krajowy stanowił 91,6%, a faktoring zagraniczny 8,4%. Na wierzytelności wynikające 
z faktoringu w handlu zagranicznym składały się w 85,5% wierzytelności w eksporcie, 
a w 14,5% - w imporcie. W faktoringu krajowym najczęściej stosowano faktoring z 
regresem[2] (70,5% obrotów), rzadziej faktoring bez regresu[3] (24,7%) i faktoring 
mieszany[4] (4,8%). Grupa 14 podmiotów specjalizujących się w faktoringu wykupiła 
wierzytelności za 14261,3 mln zł, z tego faktoring krajowy stanowił 89%, a faktoring w 
handlu zagranicznym 11% (eksport - 82,7%, import - 17,3%). Banki prowadzące działalność 
faktoringową wykupiły wierzytelności za 11313,6 mln zł, z tego 95% w faktoringu krajowym, 
a 5% w faktoringu zagranicznym (eksport -93,3%, import -6,7%). 
 
Wartość zaangażowanych środków finansowych faktorów na koniec 2006 r. wyniosła 3549,0 
mln zł, z tego w faktoringu krajowym - 91,3%, a w faktoringu zagranicznym - 8,7%. 
 
Faktoring jawny (notyfikowany)[5] stanowił blisko 97,6% stosowanych form zawiadamiania 
dłużnika o zawartej umowie faktoringowej. 
 
Jako formę finansowania skupionych wierzytelności, faktorzy najczęściej stosowali faktoring 
zaliczkowy[6] (48,8% umów). Faktoring przyspieszony[7] stanowił 38,7% umów, 
a wymagalnościowy[8] - 12,5%.  



Tablica 1 Wartość wykupionych wierzytelności w ciągu 2006 r. 

Ogółem Firmy 
faktoringowe 

Banki 
Wyszczególnienie 

w tys. zł 

Ogółem 25574905 14261305 11313600

z tego:     

Faktoring krajowy 23437136 12692712 10744424

faktoring z regresem  16518577 10106096 6412481

faktoring bez regresu 5801679 1649956 4151723

faktoring mieszanego 1116880 936660 180220

Faktoring zagraniczny 2137769 1568593 569176

faktoring eksportowy  1828342 1297134 531208

faktoring importowy 309427 271459 37968

Tablica 2 Wartość zaangażowanych środków finansowych na koniec 2006 r. 

Ogółem Firmy 
faktoringowe 

Banki 
Wyszczególnienie 

w tys. zł  

Ogółem 3549048 1766899 1782149

z  tego:     

Faktoring krajowy 3239200 1527431 1711769

faktoring z regresem  2357650 1275754 1081896

faktoring bez regresu 707049 107737 599312

faktoring mieszanego 174501 143940 30561

Faktoring zagraniczny 309848 239468 70380

faktoring eksportowy  309230 239462 69768

faktoring importowy 618 6 612

  

[1] Informację opracowano na podstawie danych uzyskanych z nowego badania Głównego 
Urzędu Statystycznego nt działalności faktoringowej przedsiębiorstw finansowych (faktorów) 
przeprowadzonego w I kwartale 2007 r. 

Działalność przedsiębiorstw prowadzących usługi faktoringowe polega na wykupie 
nieprzeterminowanych wierzytelności i jest połączona z finansowaniem klientów 



(faktorantów) oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług finansowych, jak 
prowadzenie sprawozdawczości i egzekwowanie należności. 

[2] Faktoring z regresem - klient jest odpowiedzialny za wypłacalność dłużnika, a faktor ma 
możliwość wystąpienia do klienta o zwrot wypłaconej zaliczki.  

[3] Faktoring bez regresu - ryzyko wypłacalności dłużnika przejmuje w sposób bezzwrotny 
faktor, bądź też odpowiada za wykonanie przez dłużnika ciążących na nim zobowiązań, a 
klient jest zabezpieczony przed ewentualną niewypłacalnością dłużnika.  

 
[4] Faktoring mieszany - łączy cechy faktoringu z regresem i bez regresu. 

[5] Faktoring jawny (notyfikowany) - dłużnik powiadamiany jest niezwłocznie o umowie 
między faktorem i klientem. 

[6] Faktoring zaliczkowy - klient otrzymuje od faktora zaliczkę wynoszącą mniej niż 100% 
wartości wierzytelności, a której wysokość zależy od wartości wierzytelności i terminu spłaty. 
Zaliczka wypłacana jest natychmiast po otrzymaniu faktur przez faktora. Pozostałą część 
wypłaca się w momencie rzeczywistej spłaty przez dłużnika. 

[7] Faktoring przyspieszony - po otrzymaniu faktury od klienta, faktor wypłaca natychmiast 
100% wartości wierzytelności. 

[8] Faktoring wymagalnościowy - należność wobec klienta jest regulowana w terminie 
płatności dłużnika.  

 


