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Streszczenie: 

 

W raporcie dotyczącym Wielkiej Brytanii zaprezentowana została sytuacja brytyjskich przedsiębiorstw 

MŚP i lokalnych samorządów w oparciu o założenia realizacji projektu w części dotyczącej analiz relacji 

lokalnych samorządów z lokalną przedsiębiorczością. Struktura raportu obejmuje na wstępie ogólną 

prezentację gospodarki Wielkiej Brytanii, następnie charakterystykę brytyjskich mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw wraz z opisem uwarunkowań oraz występujących form wsparcia ich 

działalności a następnie przeprowadzenie analiz porównawczych w oparciu o benchmark 

przedsiębiorczości, innowacyjności i poziomu rozwoju regionalnego. W dalszej części raportu, 

przedstawione zostały uwarunkowania działalności lokalnych samorządów wraz z charakterystyką ich 

działań w obszarze wsparcia biznesu w ujęciu lokalnym. Ostatnia część raportu została poświęcona 

zaprezentowaniu mechanizmów współpracy między MŚP i samorządami w regionie Yorkshire i 

Humber. 

 

Raport dotyczący Wielkiej Brytanii stanowi poszerzony materiał zawierający analizy mechanizmów i 

instrumentów wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz współpracy lokalnych 

samorządów z MŚP. Jego głównym celem jest wskazanie jak największej ilości przykładów współpracy, 

popartych konkretnymi działaniami ze wskazaniem znaczenia oraz siły wpływu ich współpracy na 

rozwój regionalny. Przykłady budowania wspólnych obszarów działania wszystkich uczestników 

ekosystemu gospodarczego regionu, pokazują kluczowe znaczenie współpracy dla wzrostu regionu. 

Stanowią również przykłady wiedzy o dobrych praktykach, stosowanych w Wielkiej Brytanii i mogą 

stanowić źródło inspiracji do poszukiwania rozwiązań i ich zastosowania przez lokalne samorządy w 

Województwie Kujawsko-Pomorskim i innych samorządach w Polsce.  

   

 

 

 



                            

Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model 

wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg. 

                                                                                                                                                                   3 
 

 

 

 

 

Wstęp  

 

Raport „Współpraca lokalnych samorządów z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Wielkiej Brytanii 

ze szczególnym uwzględnieniem regionu Yorkshire i Humber został opracowany w ramach projektu 

„Regiogmina” prowadzonego przez konsorcjum „Gosporegio”, którego liderem jest Województwo 

Kujawsko-Pomorskie we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytetem 

Mikołaja Kopernika w Toruniu i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Niniejszy 

raport jest jednym z szesnastu opracowań z których każde zostało poświęcone jednemu państwu. 

Wybrano czternaście państw europejskich: Austria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Niemcy, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy oraz dwa kraje 

spoza Europy i są to Stany Zjednoczone Ameryki Północnej oraz Korea Południowa. 

 

Celem opracowania raportów jest zapoznanie się z praktykami współpracy samorządów lokalnych z 

przedsiębiorcami w wybranych krajach i w oparciu o nie, podjęcie próby zdefiniowania rekomendacji 

dla wspierania budowy mechanizmów współpracy lokalnych samorządów w Województwie Kujawsko-

Pomorskim z biznesem, w szczególności z sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Opracowanie 

raportów zostało oparte o rekomendowane wskaźniki, sformułowane w opisie projektu „Regiogmina” 

gdzie na tle ogólnej charakterystyki ekonomicznej w każdym z krajów został wybrany i 

scharakteryzowany jeden region. Wskaźniki te określają zakres charakterystyki kraju oraz wybranego 

regionu w takich obszarach jak: uwarunkowania prawne i strukturalne działalności samorządów, 

mechanizmy kształtowania, finansowania i struktury ich budżetów, identyfikacji lokalnych instytucji 

otoczenia biznesu, standardów tworzenia mikrostref aktywności gospodarczej, standardów 

funkcjonowania administracji lokalnej na rzecz lokalnej przedsiębiorczości, standardów współpracy 

lokalnej przedsiębiorczości MŚP z kluczowymi firmami regionu, stosowanych instrumentów 

finansowych, zasady realizacji wzmacniania otoczenia infrastrukturalnego dla nowych obszarów 

aktywności gospodarczej, form i zakresu dystrybucji informacji gospodarczej dla przedsiębiorców, 
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mechanizmów wsparcia na rynku pracy i szkolnictwa, form współpracy wzajemnej samorządów oraz 

współpracy samorządów z przedsiębiorcami oraz form budowania ich wzajemnych relacji, podziału 

kompetencji władz lokalnych i przedsiębiorców dla rozwoju regionu, rozwiązań w obszarze 

infrastruktury komunikacyjnej, funkcjonowania lokalnych organizacji gospodarczych na poziomie 

gminy, istniejących lokalnych funduszy rozwoju gospodarczego, funduszy inwestycyjnych wchodzących 

w relacje z gminami i innych elementów uzupełniających obraz współpracy lokalnych samorządów z 

biznesem oraz wpływu na rozwój regionu w jakim funkcjonują. 

 

Struktura raportu 

Raport dotyczący Wielkiej Brytanii złożony jest z niniejszego wstępu oraz czterech części, gdzie 

pierwsza część zawiera podstawowe informacje o kraju w oparciu o makroekonomiczne wskaźniki 

porównawcze. Część druga poświęcona została mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), 

które zostały scharakteryzowane w oparciu o benchmark wskaźników przedsiębiorczości, 

innowacyjności i poziomu rozwoju regionalnego a także omówione zostały uwarunkowania 

strukturalne, organizacyjne i formy wsparcia finansowego. Trzecia część raportu została poświęcona 

omówieniu działalności lokalnych samorządów, ich strukturze administracyjnej, posiadanym 

kompetencjom, strukturze budżetu oraz współpracy i relacji lokalnych samorządów z biznesem. 

Czwarta część jest poświęcona charakterystyce regionu Yorkshire i Humber, której celem jest 

charakterystyka współpracy samorządów z MŚP w ujęciu lokalnym. Ostatnia, piąta część poświęcona 

jest wnioskom i rekomendacjom rozwiązań w budowaniu i rozwijaniu współpracy dla samorządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z lokalnym biznesem. 
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1. Informacja o kraju 

 

Wielka Brytania jest nazwą geograficzną wyspy na której leżą Anglia, Walia i Szkocja. Do Wysp 

Brytyjskich należą ponadto Republika Irlandii i Irlandia Północna wraz z otaczającymi je mniejszymi 

wyspami. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest nazwą państwa, które często 

zamiennie nazywa się Wielką Brytanią. Należy jednak dodać, że wyspy Jersey, Man i Guernsey pomimo 

położenia w obszarze Wysp Brytyjskich oraz podległości wobec Wielkiej Brytanii,  nie są częścią jej 

terytorium jak i czternaście innych tak zwanych terytoriów zamorskich oprócz Gibraltaru.  

Zjednoczone Królestwo jest monarchią parlamentarną, państwem unitarnym oraz unią realną Anglii, 

Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Głową państwa jest monarcha a najważniejszymi organami 

państwowymi są parlament z siedzibą w Pałacu Westminster, złożony z  Izby Gmin i Izby Lordów oraz 

rząd na czele którego stoi premier. Władza parlamentu obejmuje terytorium Zjednoczonego Królestwa 

a także terytoria zamorskie. Izba Gmin składa się z 650 członków parlamentu (Members of Parliament), 

wybieranych w wyborach powszechnych w jednomandatowych okręgach wyborczych. W Izbie Gmin 

zasiadają przedstawiciele wszystkich krajów Zjednoczonego Królestwa, gdzie Anglii przypadają 533 

mandaty, Szkocji 59, Walii 40 i Irlandii Północnej 18 mandatów. Izba Lordów składa się z 800 członków 

i pełni podrzędną rolę w stosunku do Izby Gmin, a jej głównym zadaniem jest opiniowanie 

przygotowywanych przez nią ustaw. Duchowni członkowie zasiadają w Izbie Lordów dopóki piastują 

swoje kościelne funkcje. W przypadku lordów świeckich, część z nich sprawuje swoje funkcje poprzez 

dziedziczenie tytułu, natomiast większa ich część powoływana jest przez monarchę na wniosek 

Premiera i ci lordowie sprawują swoje funkcje dożywotnio. Władzę wykonawczą sprawuje Gabinet z 

premierem na czele, który aby móc tę władzę sprawować musi uzyskać zaufanie Izby Gmin. Zgodnie z 

mechanizmem Fixed-Term Parliament Act z 2011 r., zaufanie uzyskuje się poprzez głosowanie nad 

wotum zaufania lub wotum nieufności. W przypadku uzyskania wotum zaufania, monarcha prosi 

kandydata na premiera o objęcie funkcji oraz utworzenie rządu.  

System prawny Zjednoczonego Królestwa jest złożony i wynika z uwarunkowań wielowiekowej tradycji 

budowania państwa i jego wewnętrznych struktur. Opiera się na prawie zwyczajowym (common law), 

krajowym prawie stanowionym, ustawach ustrojowych, konwenansach konstytucyjnych oraz prawie 

unijnym. W kontekście wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, prawo unijne w części 
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ulegnie dostosowaniu do prawa brytyjskiego, a w części przestanie obowiązywać. Oprócz prawa 

zwyczajowego obowiązującego w Anglii i Walii, odmienne systemy prawne występują w Irlandii 

Północnej oraz Szkocji, gdzie w przypadku tej ostatniej system prawny jest kombinacją prawa 

precedensowego oraz zasad prawa cywilnego. Szkocja, Walia i Irlandia Północna posiadają własne 

parlamenty i rządy. Kompetencje Rządu Szkocji dotyczą wszelkich obszarów niezastrzeżonych dla 

Parlamentu Westminster i obejmują między innymi takie obszary jak opieka zdrowotna, szkockie 

prawo, samorządy lokalne, edukacja i inne. Podobnie kształtują się kompetencje rządów i Zgromadzeń 

Narodowych Walii (National Assembly and Welsh Government) i Irlandii Północnej (Assembly and 

Northern Ireland Executive). 

Gospodarka Zjednoczonego Królestwa należy do najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Produkt 

krajowy brutto (PKB) na poziomie ponad 2,8 bln USD (2018), plasuje Zjednoczone Królestwo na 5 

miejscu za Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Japonią i Niemcami. Pod względem PKB w przeliczeniu na 

głowę mieszkańca wynosi on ponad 42,000 USD (2018). W okresie ostatnich 10 lat tempo wzrostu 

gospodarki Zjednoczonego Królestwa mieściło się w przedziale od 1,3% (2018) do 2,6% (2015). W 2019 

roku wzrost ten wyniósł 1,4%. W 2019 roku wskaźnik osób czynnych zawodowo1 wyniósł 76,2% (70,4% 

2010 r.). Największym sektorem gospodarki są usługi, gdzie dominujące miejsce zajmują usługi 

finansowe. Giełda londyńska jest trzecią największą giełdą świata zaraz po nowojorskich NYSE oraz 

NASDAQ i notowanych na niej jest około 1300 spółek z kapitalizacją na poziomie 6 bln USD. Populacja 

Zjednoczonego Królestwa wynosi 66,5 mln osób, z czego Anglię zamieszkuje prawie 85% ludności. W 

pozostałych częściach Zjednoczonego Królestwa zamieszkuje w Szkocji 8,2%, Walii 4,7% i w Irlandii 

Północnej 2,8%.  

 

Rynek pracy2 

W okresie 10 lat od 2009 do 2018 roku przyrost zatrudnienia w gospodarce Wielkiej Brytanii wyniósł 

11%. W 2019 roku osiągnął najwyższy wskaźnik od 2005 roku i wyniósł 79,3%. W sektorze usług liczba 

osób zatrudnionych w tym okresie 10 lat wzrosła o 12%, w przemyśle o 3% a w rolnictwie o 0,7%.  W 

2018 roku w sektorze usług było zatrudnionych 80.1%, w przemyśle 18% a w rolnictwie 1%. Największy 

 
1 https://www.ons.gov.uk/ 
2 Zestawienie danych statystycznych zatrudnienia i bezrobocia w analizowanych krajach w okresie od 2005 do 2019 roku 
znajduje się w załączniku nr 1 ‘Rynek pracy’. 

https://www.ons.gov.uk/


                            

Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model 

wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg. 

                                                                                                                                                                   7 
 

udział w sektorze usług miały usługi opieki zdrowotnej i socjalnej (16,3%), handel (15,9%), edukacja 

(12,5%), usługi profesjonalne, naukowe i techniczne (9,2%) i administracja publiczna (8%).  

Populacja Wielkiej Brytanii wynosi około 66 milionów i według przewidywań do 2041 roku będzie rosła 

i osiągnie liczbę prawie 73 mln. Jednocześnie, liczba osób w wieku powyżej 65 lat w tym okresie 

wyniesie około 25%. W IV kwartale 2019 roku wskaźnik zatrudnienia w Wielkiej Brytanii został 

oszacowany na poziomie 76,5%, stopa bezrobocia 3,8% i wskaźnik braku aktywności gospodarczej na 

poziomie 20,5%.3 Najwięcej stanowisk pracy powstaje w Anglii a liderami są Londyn, gdzie we wzroście 

zatrudnienia dominują branże technologii cyfrowych, finansowych oraz projektowych, kreatywnych i 

cyberbezpieczeństwa oraz regiony południowo-wschodni i południowo-zachodni. Najniższy wzrost 

zatrudnienia występuje w regionach North East i East Midlands. Wśród sektorów o największym 

wzroście zatrudnienia znajdują się budownictwo, inżynieria, opieka zdrowotna, medyczna i 

pielęgniarska i zakwaterowanie. Poziom zatrudnienia w Wielkiej Brytanii cechuje się nieznaczną 

asymetrią i wynosi od 68% w Irlandii Północnej do 75% regionie południowo-wschodnim South East w 

Anglii. W okresie od 2011 do 2016 roku oprócz Irlandii Północnej, najniższy wzrost zatrudnienia 

zanotowano w Walii, regionie północno-wschodnim Anglii North East oraz Szkocji. (Rysunek 1). 

Rysunek 1: Udział poszczególnych regionów Zjednoczonego Królestwa w tworzeniu stanowisk pracy (2011 – 

2016) 

 

źródło: OECD Job Creation and Local Economic Development 2018 

 
3https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/employm
entintheuk/february2020 

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/employmentintheuk/february2020
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/employmentintheuk/february2020
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Od 2011 roku wskaźnik bezrobocia z roku na rok maleje - z poziomu 8,1% (2011) do 3,2% (2019). 

Według Office for National Statistics, wskaźnik inflacji CPIH4 w okresie ostatnich 10 lat mieścił się w 

przedziale od 0,4% (2015) do 3,8% (2011) a w 2019 roku wyniósł 1,7%. 

Kształtowanie rynku pracy przez lokalne samorządy na poziomie regionalnym odbywa się między 

innymi poprzez aktywny udział we wspólnych działaniach w lokalnych partnerstwach przedsiębiorców 

Local Partnership Enterprises5 dla których jednym z priorytetów jest zwiększanie liczby miejsc pracy. 

Współpraca polega na wspólnym tworzeniu planów rozwoju regionu w oparciu o lokalne priorytety 

rozwojowe z lokalnym biznesem, jednostkami edukacyjnymi oraz władzami samorządowymi. Udział 

lokalnych samorządów w takich projektach występuje najczęściej w ramach projektów zarządzanych 

przez LEP-y i ma charakter koordynacyjny i związany jest lokalnymi potrzebami wspierania rynku pracy, 

ułatwieniami dla lokalnej przedsiębiorczości dostępu do zamówień i środków publicznych, realizacji 

strategii wzrostu i optymalizowaniu wzajemnych korzyści wszystkich interesariuszy społeczności 

lokalnej. Kompetencje samorządów dotyczące wsparcia rynku pracy związane są z kształtowaniem 

ekosystemu gospodarczego i społecznego, wynikające z potrzeb lokalnej społeczności i odbywa się to 

poprzez wspieranie lokalnego biznesu i pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości.  

 

 

2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 
 

Zjednoczone Królestwo jest jedną z najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych gospodarek 

świata. Posiada bardzo dobrze rozwinięty ekosystem gospodarczo-ekonomiczny, politycznie 

stabilny oraz silnie wspierany przez rząd klimat dla prowadzenia biznesu, kształtowania 

uwarunkowań strukturalnych, prawnych, finansowych, inwestycyjnych, a także kulturowych, 

systemowych i wielu innych pozaekonomicznych obszarów, mających korzystny wpływ na 

przedsiębiorczość. Sytuację tę ilustrują liczne benchmarki, analizy i raporty, ukazujące Wielką 

Brytanię na tle innych krajów.  

 

Brytyjskie małe i średnie przedsiębiorstwa (SME6) stanowią najważniejszą siłę napędową 

gospodarki. Ich liczba w przedziale przedsiębiorstw zatrudniających do 250 pracowników wynosi 

 
4 CPIH = Consumer Price Inflation z uwzględnieniem OOH (owner occupiers' housing costs) 
5 https://www.lepnetwork.net/ 
6 SME (Small Business Enterprise) jest odpowiednikiem MŚP 
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5,9 miliona (2019), co stanowi 99,9% wszystkich przedsiębiorstw (Tabela 1). Ilość przedsiębiorstw 

sektora prywatnego zatrudniających od 0 do 9 pracowników wynosi ponad 95%, na 

przedsiębiorstwa z zatrudnieniem od 10 do 49 pracowników przypada niecałe 4%, przy 

zatrudnieniu od 50 do 249 pracowników przypada 0,6% udział i wreszcie  na przedsiębiorstwa 

zatrudniające powyżej 250 pracowników przypada udział w wysokości 0,1%7. Populacja 

mikroprzedsiębiorstw niezatrudniających żadnego pracownika wynosi niecałe 4,46 miliona, co 

obejmuje około 76% wszystkich przedsiębiorstw MŚP. Łącznie w przedsiębiorstwach 

zatrudniających do 250 pracowników zatrudnionych jest 16,63 miliona pracowników, co stanowi 

60% wszystkich pracowników zatrudnionych w sektorze prywatnym i generują przychód 1,53 

biliona GBP. Przedsiębiorstwa posiadające powyżej 250 pracowników, zatrudniają prawie 10,9 

miliona pracowników i generują przychód w wysokości prawie 2 bln funtów.  

 

Tabela 1. Liczba przedsiębiorstw oraz zatrudnionych pracowników w brytyjskich MŚP 

Ilość 
zatrudnionych 

Ilość 
przedsiębiorstw 

Zatrudnienie 
(tys.) 

Obroty GBP 
(mld) 

0 4 457 820 4 835 304 

Mikro  1 - 9 1 155 385 4 206 595 

Małe 10 - 49 211 295 4 117 629 

Średnie 50 - 249 35 585 3 473 639 

Duże ponad 250 7 685 10 868 1 982 
 

źródło: https://www.ons.gov.uk 

 

 

Od 2000 roku ilość przedsiębiorstw wzrosła o 2,4 mln, co stanowi prawie 70%-wy przyrost w 

porównaniu do 2019 roku. W samej Anglii znajduje się prawie 5,2 miliona przedsiębiorstw, w 

Szkocji 340 tysięcy, w Walii ponad 222 tysiące a w Irlandii Północnej niecałe 125 tysięcy8 (Tabela 

3). W ujęciu regionalnym, największa koncentracja przedsiębiorstw występuje na południu kraju, 

a największym ośrodkiem koncentracji jest Londyn (ponad 1,09 miliona), gdzie na populację 10 000 

dorosłych mieszkańców przypada ponad 1500 firm (Tabela 2).  

 

 

 
7 Office for National Statistics, Styczeń 2020 r. 
8 https://www.merchantsavvy.co.uk/uk-sme-data-stats-charts/ 

https://www.ons.gov.uk/
https://www.merchantsavvy.co.uk/uk-sme-data-stats-charts/
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Tabela 2. Ilość przedsiębiorstw pod względem zatrudnienia pracowników z podziałem na regiony 

Region 
Ilość 

przedsiębiorstw 
Przychody (GBP) 

mln 
Zatrudnienie 

London 1 091 885 1 196 518 5 501 000 

South East 940 260 712 299 3 930 000 

East of England 598 820 398 954 2 994 000 

North West 578 705 341 733 2 622 000 

South West 561 645 223 446 2 086 000 

West Midlands 479 540 330 074 2 345 000 

Yorkshire/Humber 428 740 251 494 2 102 000 

East Midlands 356 430 243 115 2 053 000 

North East 151 500 82 143 749 000 

 5 187 525 3 779 776 24 382 000 
 

      

      źródło: https://www.ons.gov.uk 

Średnia liczba przedsiębiorstw dla całej Wielkiej Brytanii wynosi 1 090 przedsiębiorstw. Roczny 

obrót przedsiębiorstw działających w Londynie wynosi prawie 1,2 bln GBP przy zatrudnieniu ponad 

5,5 mln osób. Drugim regionem po Londynie w którym występuje największa liczba  

przedsiębiorstw jest region południowo-wschodni, gdzie zarejestrowanych jest ponad 940 tysięcy 

przedsiębiorstw, roczny obrót generowany przez przedsiębiorstwa w tym regionie wynosi niecałe 

713 mld GBP (2019) a zatrudnienie wynosi nieco ponad 3,93 mln pracowników. Na wszystkich 

dziewięć regionów Anglii, pod względem ilości przedsiębiorstw region Yorkshire and the Humber 

plasuje się na 7 miejscu i ich liczba wynosi niecałe 479 tysięcy, a liczba osób zatrudnionych wynosi 

nieco ponad 2,1 mln z obrotami na poziomie 251,5 mld GBP (2019). Podobne wartości pod 

względem liczby przedsiębiorstw, osób zatrudnionych i obrotów występują w regionie West 

Midlands. W 2019 roku liczba prywatnych przedsiębiorstw w Zjednoczonym Królestwie wyniosła 

prawie 5,87 mln, które zatrudniały niecałe 27,5 mln pracowników.  

Tabela 3. Ilość przedsiębiorstw według krajów Zjednoczonego Królestwa 

Kraj 
Ilość 

przedsiębiorstw 
Przychody (GBP) 

mln 
Zatrudnienie 

Anglia 5 187 520 3 779 775 24 383 000 

Szkocja 334 915 211 760 1 704 000 

Walia 222 160 92 440 872 000 

Irlandia Północna 124 170 65 998 539 000 

 5 868 765 4 149 973 27 498 000 
 

       źródło: https://www.ons.gov.uk 

https://www.ons.gov.uk/
https://www.ons.gov.uk/
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2.1 Benchmark wskaźników (SBA, DB, GEI, GII, REDI) 

Przedsiębiorczość definiowana analizami porównawczymi, pozwala na wykorzystanie określonych 

wskaźników do porównań MŚP w ujęciu globalnym, krajowym i regionalnym. Aby przedsiębiorczość 

mogła się rozwijać, potrzebuje określonego ekosystemu uwarunkowań, które w zależności od różnych 

zmiennych warunkują jej rozwój. W ramowym modelu ekosystemu przedsiębiorczości9 (Rysunek 2), 

ukazane zostało otoczenie, wpływające na jej kształt i kondycję oraz szanse rozwojowe. Zwiększanie 

jakości każdego ze wskazanych w modelu obszarów otoczenia przedsiębiorcy, stwarza dla niego lepsze 

możliwości i szanse rozwojowe.  

Przedstawione poniżej wybrane benchmarki służą wskazaniu istotnych wskaźników, kształtujących 

ekosystem brytyjskich MŚP. Ich celem nie jest jednak szczegółowa analiza wskaźników, a 

zasygnalizowanie znaczenia tych najbardziej istotnych. Dokładne ich omówienie zasługuje na odrębne 

opracowania. 

 

Rysunek 2. Model warunków ramowych przedsiębiorczości 

 

źródło: Global Entrepreneurship Index 2019 

 
9 The Global Entrepreneur Index 2019 by The Global Entrepreneurship and Development Institute 
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Sytuację Małych i Średnich Przedsiębiorstw Zjednoczonego Królestwa w ujęciu porównawczym z innym 

krajami Unii Europejskiej charakteryzują wskaźniki programu The Small Business Act for Europe (SBA 

2008), dokumentu opracowanego przez Komisję Europejską dla tworzenia ram polityki dla Małych i 

Średnich Przedsiębiorstw w celu poprawy ich konkurencyjności i promowania przedsiębiorczości. 

Wskaźniki te pozwalają na monitorowanie i ocenę postępów we wdrażaniu programu SBA i stosowane 

są do przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 250 pracowników. Należy tu zaznaczyć, że badanie 

przedsiębiorstw w ramach programu SBA może wykazywać znaczne różnice w stosunku do danych 

krajowych i w przypadku prowadzenia analiz porównawczych należy uwzględnić to, że dane pochodzą 

z bazy danych statystyk strukturalnych Eurostatu z okresu od 2008 do 2015 roku i dotyczą 

przedsiębiorstw niefinansowych takie jak przemysł, budownictwo, handel i usługi i nie obejmują 

przedsiębiorstw działających w leśnictwie, rybołówstwie, rolnictwie oraz w sektorach nierynkowych, 

takich jak edukacja i zdrowie. Taki dobór danych pozwala na ich porównywalność zastosowania 

wszystkich badanych krajów. Zastosowanie definicji klas wielkości przedsiębiorstw stosowane do 

analiz prowadzonych we wszystkich krajach w programie SBA również zostało ustandaryzowane. 

Według SBA (Tabela 4) szacunkowa liczba przedsiębiorstw MŚP w Zjednoczonym Królestwie wynosi 

około 2,137 mln, co stanowi 99,7% udział przedsiębiorstw i jest prawie identyczna ze średnią krajów 

UE (99,8%). Pod względem liczby pracowników zatrudnionych w MŚP, wynosi ona niecałe 11 mln, co 

stanowi udział 54% i jest niższy w stosunku do średniej UE (66,4%). Przychody generowane przez MŚP 

wynoszą ponad 655 miliardów EUR, co stanowi udział w przychodach przekraczający 51% a średnia dla 

krajów UE wynosi prawie 57%. 

 

Tabela 4. Liczba przedsiębiorstw oraz liczba pracowników w Zjednoczonym Królestwie 

 

      źródło: Small Business Act for Europe 
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Program SBA wdrażany od 2008 roku, przyczynił się do poprawy sytuacji brytyjskich Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw. Stworzył narzędzia pomiaru przedsiębiorczości i pozwolił na kompleksowe i 

porównawcze monitorowanie zmian. Z uwagi na wyższe wskaźniki od średniej krajów unijnych na 

uwagę zasługują w szczególności cztery z nich (Rysunek 3). Przede wszystkim wskaźnik ‘sprawności 

administracji (responsive administration), oznaczającej otwartość i skuteczność działań administracji 

jako odpowiedź na potrzeby MŚP. Dotyczą one między innymi takich czynników jak koszt i czas 

rejestracji działalności gospodarczej, czas trwania procedur związanych z przeniesieniem własności 

nieruchomości, ilości obciążeń podatkowych czy poziomu trudności procedur administracyjnych. 

Kolejny wskaźnik ‘drugiej szansy’ (second chance), dotyczy tworzenia mechanizmów umożliwiających 

bankrutującym przedsiębiorcom powrót do biznesu. Następny wskaźnik ‘umiejętności i innowacji’ 

(skills & innovation) odnosi się do poziomu wdrożeń innowacji produktowych, marketingowych, 

organizacyjnych i współpracy, zakupów i sprzedaży online, e-commerce, ilości specjalistów ICT i szkoleń 

w tym zakresie oraz dostępu MŚP do krajowych programów R&D. Wreszcie ostatni czynnik 

‘środowiskowy’ (environment), mierzy między innymi ilość przedsiębiorstw MŚP oferujących „zielone” 

produkty i usługi, korzystające z publicznego wsparcia w obszarze „zielonej” produkcji czy ilość 

przedsiębiorstw, których udział w obrocie „zielonymi” produktami lub usługami wynosi więcej niż 50%. 

Omawiając uwarunkowania działalności brytyjskich MŚP należy również wspomnieć o wskaźnikach 

zbliżonych do średnich wartości krajów UE, które mają podobne wartości w obszarach 

przedsiębiorczości, poziomu wsparcia państwa dla przedsiębiorstw MŚP oraz ich dostępu do zamówień 

publicznych czy poziomu umiędzynarodowienia.  

Pozytywne zmiany odnotować należy w związku ze wskaźnikiem opisującym wsparcie MŚP w zakresie 

dostępu do ‘środków finansowych’ (access to finance), którego wartość wzrasta od czasu wdrożenia 

Small Business Act. Istotny jego wzrost nastąpił w związku z połączeniem British Business Bank oraz 

Start Up Loans Company. Jest to rządowy program wsparcia MŚP w dostępie do finansowania a celem 

tego połączenia było podniesienie poziomu usług oraz ulepszenie dostępu do finansowania dla 

mniejszych przedsiębiorstw. Innym przykładem działań w celu wspierania dostępu do finansowania 

jest Fundusz „Midlands Engine Investment Fund” (MEIF) utworzony przez The British Business Bank ze 

wsparciem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „The European Regional Development 

Fund” (ERDF), a jego celem jest oferowanie różnych opcji finansowania i wsparcia dla mniejszych 

przedsiębiorców w regionie Midlands, w jednym z najsilniejszych okręgów Zjednoczonego Królestwa. 

Utworzone zostały również fundusze pożyczkowe w wysokości do wysokości 150 000 GBP, pożyczka 

na wsparcie dla MŚP szybkiego wzrostu (high-growth SME) w wysokości do 1.5 mln GBP, wsparcia 
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finansowego na wczesnym etapie rozwoju  (‘proof of concept’) w wysokości do 750 000 GBP, którego 

głównym celem jest pomoc w założeniu firmy lub stworzenia produktu, wsparciem funduszami 

rozwoju typu „later-stage funding” dla przedsiębiorstw z planami na duży start-up z wysokim 

potencjałem wzrostu w wysokości do 2 mln GBP.  

Najsłabszym wskaźnikiem profilu SBA jest czynnik określający stopień wdrażania procedur 

integracyjnych (single market), którego ocena jest niższa od średniej krajów UE, co może wiązać się z 

polityką wewnętrzną brytyjskiego rządu dla której ten obszar we wskazanym okresie, prawdopodobnie 

w związku z przygotowaniami do wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, nie był 

obszarem działań priorytetowych. Jednocześnie, analiza SBA wykazuje, że brytyjskie MŚP mają jeden z 

najniższych wskaźników pod względem udziału uczestnictwa w zamówieniach publicznych i wynosi on 

22% w stosunku do średniej UE, wynoszącej 32%. Jednakże, w przypadku przedsiębiorstw biorących w 

nich udział, wskaźnik opóźnień w płatnościach dla MŚP przez władze publiczne jest najniższy w całej 

Unii Europejskiej.  

Rysunek 3. Porównanie wskaźników SBA dla Zjednoczonego Królestwa ze średnią w UE 

 

 
 

1. Przedsiębiorczość / Entrepreneuship 
2. Druga szansa / Second chance  
3. Sprawna administracja / Responsive 

administration 
4. Pomoc państwa i zamówienia publiczne /  

State aid and public procurement  
5. Dostęp do środków finansowych / Access to 

finance  
6. Integracja z rynkiem europejskim / Single market 
7. Umiejętności i innowacje / Skills & innovation  
8. Środowisko / Environment 

9. Internacjonalizacja / Internationalization  

  

                           źródło: Small Business Act for Europe 

 

W marcu 2015 roku brytyjski parlament uchwalił ustawę The Small Business, Enterprise and 

Employment Act (SBEE), która wymusiła działania systemowe rządu oraz instytucji otoczenia biznesu i 

uregulowała kwestie wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jego celem jest kreowanie 
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warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Zjednoczonym Królestwie jako najbardziej 

atrakcyjnym miejscu do zakładania biznesu, poprzez tworzenie warunków dla konkurencyjności, 

dostępu do finansowania, warunków dla wzrostu, tworzenia innowacji i dla eksportu. W zakresie 

finansowania stworzone zostały mechanizmy likwidujące ograniczenia w dostępie do finansowania, 

takie jak bariery prawne, eliminowanie zbędnych kosztów pozyskiwania finansowania poprzez 

tworzenie prostych procedur w przypadku braku płatności lub niewypłacalności, usprawnień 

dotyczących zasad i praktyk płatności polegających na informowaniu klientów o zasadach płatności w 

przypadku nawiązania współpracy biznesowej i uzyskiwania uczciwych warunków w negocjacjach, 

stosowania odpowiednich procedur w przypadku opóźnień w płatnościach, informacji o dostępie do 

kredytów dla MŚP, zachęt dla pobudzenia konkurencyjności dla banków i alternatywnych dostawców 

kapitału, ujawnienie informacji rejestrowych podatników podatku VAT, udostępnienie danych 

eksporterów, wsparcie finansowania eksporterów przez UK Export Finance, elektroniczną realizację 

czeków. W obszarze zamówień publicznych, wprowadzenie szeregu regulacji pozwalających na 

monitorowanie realizacji kontraktów,  kontroli funkcji związanych z wykonaniem kontraktów przez 

instytucje.  

Przykładami konsekwencji szeregu wdrożeń wynikających z założeń The Small Business, Enterprise and 

Employment Act są miedzy innymi inicjatywy stworzenia publicznie dostępnych kanałów 

informacyjnych, które z perspektywy MŚP mogą być wykorzystane jako narzędzie planowania, czy 

ochrony płynności finansowej oraz wsparcia państwa w ochronie interesów małych firm. Jedna z nich 

dotyczy powołania niezależnego organu Komisarza ds. Małych Przedsiębiorstw (The Small Business 

Commissioner), którego głównym zadaniem jest monitorowanie opóźnień w płatnościach do którego 

przedsiębiorcy mogą zgłaszać skargi dotyczące nieuczciwych praktyk płatniczych wraz z usługą 

rozpatrywania przez Komisarza reklamacji. Według szacunkowych danych, poziom opóźnień w 

płatnościach pomiędzy firmami w Wielkiej Brytanii dotyczy około 20% małych przedsiębiorstw, co 

stanowi 1/3 transakcji. Ich średnia wartość wynosi 6 142 GBP, co oznacza, że straty dla gospodarki 

wynikające z opóźnień sięgają poziomu 2,5 mld GBP rocznie10. Drugą inicjatywą jest uruchomienie 

powszechnie dostępnego narzędzia online (Search published payment practice reports), 

umożliwiającego przedsiębiorcom sprawdzenie jak większe firmy wywiązują się z płatności swoim 

dostawcom. Każde duże przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 250 pracowników, posiadające obroty 

ponad 36 mln GBP oraz wykazujące bilans obrotów wynoszący 18 mln GBP, ma obowiązek 

publikowania na stronie rządowej, co najmniej dwa razy w roku raportu praktyk płatności, 

 
10 https://www.smallbusinesscommissioner.gov.uk/about-us/ 

https://www.smallbusinesscommissioner.gov.uk/about-us/
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określającego procentowo statystykę płatności w okresach do 30, od 31 do 60 oraz powyżej 60 dni, a 

także szereg dodatkowych informacji, w tym między innymi standardy płatności oraz procedury 

zgłaszania skarg11.  

Według raportu Doing Business (DB), Zjednoczone Królestwo zajmuje 5 pozycje na świecie (Rysunek 

4), zaraz po Nowej Zelandii, Danii, USA i Korei Południowej. W raporcie tym badanych jest dwanaście 

obszarów związanych z warunkami prowadzenia biznesu i obejmują one procedury otwierania biznesu, 

procedury uzyskiwania lokalizacji (zgody budowlane, dostęp do infrastruktury, podłączenia mediów) 

dostępu do finansowania (dostępu do kredytu, ochrony udziałowców mniejszościowych), działań 

operacyjnych (podatków, procedur eksportowo-importowych, kontraktów z rządem i samorządami) 

oraz procedur związanych z płatnościami i rozwiązań w przypadku niewypłacalności przedsiębiorców. 

Rysunek 4. Porównanie wskaźników Doing Business w 16 badanych krajach12 

 

źródło: Doing Business 2019 

W raporcie The Global Entrepreneurship Index (GEI), Zjednoczone Królestwo podobnie jak w raporcie 

Doing Business plasuje się na piątym miejscu za Stanami Zjednoczonymi, Szwajcarią, Kanadą i Danią 

(Rysunek 5). Opracowanie to opiera się na badaniu piętnastu wskaźników, określających warunki i 

poziom rozwoju przedsiębiorczości. Aż sześć spośród nich charakteryzuje się znacznie większą 

wartością od średniej krajów europejskich oraz średniej wszystkich badanych krajów globalnie i należą 

 
11 https://www.gov.uk/check-when-businesses-pay-invoices#more-information 
12 Nowa Zelandia zajmuje pierwsze miejsce w rankingu DB i nie jest przedmiotem badania w projekcie 

https://www.gov.uk/check-when-businesses-pay-invoices#more-information
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do niej ‘akceptacja ryzyka’ (risk accaptance), ‘networking’, ‘warunki dla zakładania start-up’ów’ (start 

up opportunity), ‘wykorzystanie i dostęp do technologii’ (technology absorption), ‘kapitał ludzki’ i 

‘konkurencyjność’. 

Rysunek 5. Porównanie wskaźników przedsiębiorczości według GEI 

 

 

 

 

         

 

 

 

                                                 źródło: The Global Innovation Index 

Z kolei w badaniu poziomu innowacyjności The Global Innovation Index (GII), warunki prowadzenia 

działalności wykazują wysokie wskaźniki w obszarze instytucjonalnym (Rysunek 6), zasobów ludzkich i 

potencjału badawczego oraz specyfiki rynku (market sophistication).  

Rysunek 6. Porównanie wskaźników innowacyjności według GII 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

źródło: The Global Innovation Index 
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W prezentowanym zestawie analiz porównawczych, na uwagę zasługuje The Regional 

Entrepreneurship and Development Index (REDI), który przedstawia uwarunkowania ekosystemu 

przedsiębiorczości i rozwoju w ujęciu regionalnym. Podobnie jak w powyżej prezentowanych analizach 

powstałych w wyniku wdrażania programu Small Business Act for Europe (SBA), a także kolejnych The 

Global Entrepreneurship Index (GEI) i The Global Innovation Index (GEI), część wskaźników które 

posłużyły do analiz pokrywa się ze wskaźnikami stosowanymi w REDI. Podobnie jak w raporcie GEI, 

zastosowane wskaźniki mają za zadanie zilustrować poziom rozwoju wybranego regionu jako 

regionalnego ekosystemu. Narzędzie to powstało dzięki współpracy Komisji Europejskiej – Dyrekcji 

Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz badaczy uniwersyteckich instytucji partnerskich.  

Metodologia zastosowania danych do budowy tego narzędzia opiera się na założeniu, że 

przedsiębiorczość na poziomie regionalnym jest zjawiskiem wieloaspektowym, gdzie jej indywidualne 

możliwości i działania pobudzane są przez zachęty instytucjonalne13 i wskaźniki przedsiębiorczości nie 

powinny być rozpatrywane bez uwzględnienia składnika instytucjonalnego. W modelu tym, budowa 

regionalnego wskaźnika przedsiębiorczości i rozwoju odbywa się na różnych poziomach, gdzie w 

zależności od regionu stosowane są odpowiednie składniki częściowe i właściwe, zmienne na poziomie 

krajowym i regionalnym. Regionalny wskaźnik przedsiębiorczości i rozwoju definiuje przedsiębiorczość 

jako „dynamiczną interakcję postaw przedsiębiorczych, umiejętności i aspiracji”. W celu jego 

określenia, twórcy REDI zaproponowali metodologię „wąskiego gardła”, rozumianego jako 

najsłabszego wiązania w systemie, który oznacza brak lub niski poziom określonego wskaźnika 

przedsiębiorczości. Tak zdefiniowana przedsiębiorczość, określana wskaźnikami (pillars) powinna 

ukazywać zależności i wzajemne oddziaływanie oraz sugerować, że brak równowagi między nimi 

oznacza hamowanie oraz ograniczenia dla przedsiębiorczości. Zaproponowana metodologia badania 

poziomu przedsiębiorczości i rozwoju w ujęciu regionalnym stworzyła narzędzie do prowadzenia 

dalszych, pogłębionych regionalnych analiz porównawczych i badań w tym zakresie.  

Według wskaźnika REDI, większość regionów Wielkiej Brytanii mieści się na pozycjach od 22 do 45 

miejsca, jedynie Londyn i południowo-wschodnia część Anglii (South-East), znajdują się w pierwszej 

dziesiątce regionów europejskich. Wskaźnik REDI dla Londynu ma wartość 79,9 i lokuje ten region na 

2 miejscu po duńskim Hovedstaden. Szkocja plasuje się na 28 miejscu ze wskaźnikiem 59,0, Irlandia 

Północna na 35 miejscu ze wskaźnikiem 58 a Walia wraz z hiszpańskim Regionem Madrytu na 45 

 
13 http://blogs.lse.ac.uk/redi/methodology/ 

http://blogs.lse.ac.uk/redi/methodology/
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miejscu ze wskaźnikiem na poziomie 54,7. Wyniki porównawcze wskaźników REDI dla wybranych 

regionów, zostaną przedstawione w rozdziale 4, poświęconym regionowi Yorkshire i Humber.   

 

2.2 Organizacje wspierające przedsiębiorców 

W Wielkiej Brytanii nie występują samorządy gospodarcze do których należałyby wszystkie podmioty 

gospodarcze. Przynależność do organizacji biznesowych jest dobrowolna, a izby handlowe 

organizowane są według kryteriów podziału terytorialnego i są organizacjami non profit. 

Przedsiębiorcy brytyjscy skupiają się w wielu organizacjach ogólnokrajowych i lokalnych, branżowych, 

klubach biznesowych, stowarzyszeniach i wielu innych formach organizacji. Część z tych organizacji ma 

długą tradycję swojego istnienia. Takim przykładem jest British Chamber of Commerce (BCC), która 

powstała w 1860 roku i obecnie reprezentuje 53 lokalne Izby Handlowe do których należy ponad 90 

000 przedsiębiorstw, od najmniejszych do międzynarodowych korporacji. Celem jej działalności jest 

wspieranie jej członków poprzez reprezentację przed organami państwowymi oraz w mediach i jej 

działalność wspierana jest przez Departament Handlu i Przemysłu (Department of Trade and Industry). 

Innym przykładem jest Confederation of British Industry (CBI), która skupia około 190 000 

przedsiębiorstw, z czego około 1500 to członkowie bezpośredni. Jest organizacją lobbingową w 

kwestiach krajowych i międzynarodowych. Z kolei The City UK zajmuje się promowaniem brytyjskiego 

sektora usług finansowych i uważana jest za najsilniejszą organizację w branży, wspierającą brytyjską 

działalność finansową w kraju i granicą a także kwestie regulacji i handlu. Organizacja ta powiązana jest 

z rządem oraz decydentami w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Jest także wiele innych 

organizacji reprezentujących poszczególne branże, jednak przykładem wartym szczególnej uwagi jest 

The Federation of Small Business (FSB), organizacja skupiająca w szczególności mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa. Powstała w 1974 roku i należy do niej obecnie ponad 200 000 członków. Wcześniej 

nosiła nazwę The National Federation of Self Employed i skupiała przede wszystkim przedsiębiorców 

samozatrudnionych. Obecnie kryterium przynależności do organizacji jest status samozatrudnionego 

lub właściciela, partnera lub dyrektora przedsiębiorstwa z siedzibą w Wielkiej Brytanii i zatrudniającego 

do 250 pracowników. Organizacja posiada 184 oddziały w 33 regionach. Misją tej organizacji jest 

wspieranie małego biznesu w osiąganiu swych ambicji biznesowych a strategia opiera się na 

działaniach, zmierzających do uznania FSB za najbardziej wpływową i godną zaufania organizację 

reprezentującą małe i średnie przedsiębiorstwa. Z istotnych osiągnięć działalności FSB należy 

wspomnieć takie działania jak wpływ na reformę podatku VAT w formie podatku zryczałtowanego dla 

MŚP, likwidacja automatycznych kar za nieprawidłowo złożone deklaracje VAT, skuteczne odpieranie 



                            

Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model 

wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg. 

                                                                                                                                                                   20 
 

prób narzucenia nieuzasadnionych składek na ubezpieczenie społeczne czy obniżenie podatku 

dochodowego od osób prawnych dla małych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Członkostwo w 

FSB daje również wiele bezpośrednich korzyści, między innymi  w kwestii bezpieczeństwa działalności 

gospodarczej, ochrony prawnej, wsparcia finansowego i odzyskiwania długów, dedykowanej 

bankowości, ochrony zatrudnienia, cyberbezpieczeństwa, usług ubezpieczeniowych, ochrony na 

wypadek dochodzeń podatkowych i innych. W przypadku dochodzeń podatkowych wydaje się on być 

szczególnie interesujący. W przypadku kontroli podatkowej urzędu skarbowego (HMRC), która może 

trwać nawet 16 miesięcy, członkowie FSB uzyskują automatyczną pomoc doradczą oraz ubezpieczenie 

na wypadek kosztów wynikających z takiej kontroli.  

 

2.3 Formy prawne i organizacyjne działalności gospodarczej 

Podstawową formą prowadzenia działalności gospodarczej, jest działalność jako osoba 

samozatrudniona (self employed lub sole trader). Konieczność rejestracji następuje w przypadku 

osiągnięcia przychodu powyżej 1 000 GBP z działalności w roku podatkowym. Rejestracji dokonuje się 

przez zgłoszenie w urzędzie skarbowym HMRC (Her Majesty Revenue and Customs) online lub 

telefonicznie i jest ona bezpłatna. Rozliczenie podatku dokonuje się poprzez wypełnienie deklaracji 

podatkowej (self-assessment) raz w roku. Wysokość ubezpieczenia zależy od dochodu w danym roku 

podatkowym i wyliczana jest według stawki Class 2 dla dochodu powyżej 6 365 GBP i wynosi 3 GBP 

tygodniowo oraz Class 4 dla dochodu pomiędzy 8 632 i 50 000 GBP (stawka class 2 + 9% do kwoty 

50 000 GBP oraz dodatkowo 2% dla dochodów powyżej tej kwoty)14. Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia 

do 5 kwietnia następnego roku. Z analiz przeprowadzonych na podstawie danych historycznych 

dotyczących przyrostu ilościowego przedsiębiorstw niebędących pracodawcami (self-employed) od 

2000 roku wynika, że ich liczba prawie podwoiła się, co jest w dużej mierze efektem łatwości w 

zakładaniu i prowadzeniu takich przedsiębiorstw. 

Popularną formą prowadzenia działalności są spółki limited (LTD), odpowiednika polskiej spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą osobowość prawną w których odpowiedzialność 

udziałowców ograniczona jest do wysokości kapitału zakładowego. Jego wysokość nie ma ograniczeń i 

może wynosić minimum 1 GBP. Rejestracja w organie rejestrowym Companies House kosztuje 20 GBP. 

Obowiązkiem spółki związanym z rejestracją jest wskazanie udziałowców oraz adresu jej siedziby. 

Spółka powinna posiadać co najmniej jednego dyrektora lub sekretarza i dopuszczalne są spółki 

 
14 Stawki obowiązujące w roku podatkowym 2019/2020 
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jednoosobowe. Do obowiązków spółki w stosunku do Companies House należy sporządzanie 

sprawozdań finansowych i rocznych rozliczeń. Zobowiązania podatkowe wynoszą 19% podatku 

dochodowego (Corporation Tax). Konieczność zgłoszenia spółki w HMRC jako płatnika podatku VAT 

wymagana jest po przekroczeniu sprzedaży produktów i usług w wysokości 85 000 GBP w roku 

podatkowym. Podobnie w spółce partnerskiej z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Liability 

Partnership – LLP), odpowiedzialność ograniczona jest do wniesionego wkładu, ale w odróżnieniu od 

spółki LTD, spółka LLP musi posiadać co najmniej 2 członków – osoby fizyczne lub prawne. Spółka 

posiada osobowość prawną i rejestrowana jest w Companies House, ale nie ma obowiązku 

powoływania dyrektora czy sekretarza. Inną formą spółki „limited” jest spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością przez poręczenie i zwykle tego typu spółki mają charakter non profit. Spółki Public 

Limited Company (PLC), to akcyjne spółki kapitałowe, których akcje mogą zostać dopuszczone do 

obrotu publicznego a minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 50 000 GBP. Spółki 

Partnership nie posiadają osobowości prawnej i może ją założyć nie więcej niż 20 udziałowców, którzy 

za zobowiązania spółki odpowiadają własnym majątkiem i każdy z nich musi zarejestrować się jako 

osoba samozatrudniona. Założenie spółki odbywa się poprzez zawarcie umowy między wspólnikami. 

Spółki „Unlimited” to spółki w których udziałowcy nie mają obowiązku składania zeznań podatkowych, 

jednak w pełni ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania. Spółki tego typu służą zwykle do obsługi 

innych firm. Wreszcie Property Managment Company, to spółki zarządzające i inwestujące na rynku 

nieruchomości, których zaletą są wyższe progi podatkowe oraz niżej opodatkowane dywidendy. 

 

2.4 Formy wsparcia finansowego dla MŚP 

Finansowanie działalności gospodarczej oraz oferta wsparcia finansowego dla małych i średnich 

przedsiębiorstw jest bardzo szeroka i pozyskanie środków na realizacje celów biznesowych jest 

możliwe na każdym etapie rozwoju. Dobór źródeł finansowania zależy od potrzeb przedsiębiorstwa i 

w zależności od celu finansowania mogą być realizowane przez banki, różnego rodzaju fundusze i 

granty. Banki posiadają bardzo szeroką ofertę finansowania oraz atrakcyjnych warunków obsługi dla 

MŚP, a w szczególności dla nowopowstających przedsiębiorstw. Większość banków oferuje darmową 

obsługę kont w początkowym okresie działalności (nawet do 25 miesięcy) oraz darmowe lub bardzo 

niskie opłaty operacyjne. Oferta ta dotyczy przedsiębiorstw, których obroty nie przekraczają 2 mln GBP 

rocznie. Niski odsetek przedsiębiorstw, które decydują się na zmianę swojego banku (około 4%) 

oznacza, że ich oferty oraz standard obsługi są podobne. Do najbardziej znanych, tzw. banków High 

Street należą HSBC, Lloyds, NatWest, Yorkshire Bank, Cooperative Bank, RBS, Santander. Wśród 
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banków wirtualnych pojawiły się Revolut, Tide i Starling, które oferują opcje całkowicie darmowych 

operacji. Oferty tych banków są najbardziej popularne wśród MŚP. Ofertę pożyczek można podzielić 

na 4 grupy: pożyczki bankowe, pożyczki rządowe, pożyczki alternatywne i Peer-To-Peer (P2P). Oferta 

pożyczek bankowych komercyjnych dla MŚP obejmuje pożyczki do 500 000 GBP na okres nawet do 25 

lat, w zależności od typu pożyczki. Pożyczka „The Start Up Loans Company” to oferta rządowa, 

realizowana przez rządowy bank rozwoju British Business Bank, której celem jest podnoszenie poziomu 

usług oraz ulepszenie dostępu do finansowania dla mniejszych przedsiębiorstw. Wysokość pożyczki 

może wynosić do 100 000 GBP na okres do 5 lat ze stałą roczną stopą procentową na poziomie 6%. 

Alternatywne formy finansowania działalności MŚP to instrumenty niestandardowe, które oferują 

pożyczki krótkoterminowe bez zabezpieczenia poręczeniowego. Oferta ta obejmuje również pożyczki 

dla przedsiębiorstw o niskich obrotach. Okres spłaty wynosi od 1 miesiąca do 5 lat i może wynosić do 

500 000 GBP. Alternatywą dla tradycyjnych komercyjnych pożyczek bankowych są również pożyczki 

P2P, oferowane przez Rebuildingsociety Business Loans oraz Funding Circle Business Loans. Okres 

spłaty wynosi do 5 lat i w przypadku tej ostatniej wysokość pożyczki może wynosić do 1 mln GBP z 

początkową stopą procentową na poziomie 1,9%. Organizacja ta jest jedną z największych instytucji 

finansowych z portfelem pożyczkowym na poziomie 5,4 mld GBP i 52 000 przedsiębiorstw oraz około 

92 000 inwestorów jako osób prywatnych, instytucjonalnych i rządowego British Business Bank. Nie 

można nie wspomnieć o alternatywnych źródłach finansowania MŚP, które coraz częściej zwracają się 

po wsparcie kapitału wysokiego ryzyka (VC) do aniołów biznesu oraz poszukują finansowania w formie 

crowdfundingu. Według raportu Oxford Economics15 z 2017 roku, około 24 000 MŚP skorzystało z 

takiego kapitału, co przełożyło się na stworzenie 200 000 miejsc pracy oraz zwiększenie PKB o 15 mld 

GBP. Większość przedsiębiorstw korzystających z tego typu finansowania działa w sektorach 

zdrowotnym, finansowym i cyfrowym i zatrudniało mniej niż 50 osób. Z raportu British Business Bank16 

wynika, że rynek wsparcia inwestycji przez aniołów biznesu z roku na rok rośnie a specyfika tej formy 

finansowania dla MŚP wynika z charakteru kapitału, określanego „cierpliwym i mądrym”. Ponad 20% 

aniołów biznesu zamierza pozostać w finansowanych projektach do 7 lat i kolejne 20% powyżej tego 

okresu. Aniołowie biznesu oprócz kapitału finansowego wkładają swoje doświadczenie, wiedzę i 

kontakty. Organizacja brytyjskich aniołów biznesu (The UK Business Angels Association), skupia ponad 

170 organizacji inwestycji wczesnego stadium w których jest około 18 000 inwestorów, którzy rocznie 

inwestują w brytyjskie startupy i przedsiębiorstwa szukające wsparcia na początku swojej działalności 

 
15 The contribution to the UK economy of firms using venture capital and business angel finance (Oxford Economics & 
BVCA) (2017). bvca.co.uk 
16 https://www.british-business-bank.co.uk, The UK Business Angel Market, 2018 

https://www.british-business-bank.co.uk/


                            

Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model 

wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg. 

                                                                                                                                                                   23 
 

około 1,5 mld GBP. W przypadku crowdfundingu, przyrost wartości transakcji jest na poziomie 12,5% 

rocznie a ilość kampanii na poziomie 14,3% (ponad 8 000 aktywnych kampanii w 2019 roku o wartości 

prawie 70 mln GBP)17 przy średniej wartości funduszu na kampanię w wysokości na poziomie 8 500 

GBP. 

Oferta grantów na biznes zależy od potrzeb na finansowanie i mogą być one pozyskane ze środków z 

poziomu centralnego jak i lokalnego. W benchmarku opracowanym przez Merchant Savvy znajduje się 

ponad 90 różnego rodzaju grantów18. Z poziomu centralnego należy wymienić przede wszystkim granty 

na badania i rozwój (R&D), w tym między innymi Eureka Eurostar dla innowacyjnych przedsiębiorstw, 

poszukujących współpracy z innymi europejskimi firmami ze wsparciem do 360 000 EUR, następnie 

Innovative UK Smart Grants Programme dla projektów naukowych i technologicznych, oferowanego 

przez HMRC jako wsparcie podatkowe od 25 000 do 250 000 GBP. Interesującą ofertą HMRC jest 

również R&D Tax Credits, polegająca na możliwości uzyskania wsparcia w formie ulgi podatkowej w 

wysokości 24 GBP na każde zainwestowane 100 GBP. Należy też wymienić Innovative Medicines 

Initiative  na wsparcie rozwoju innowacji w zakresie medycyny, finansowane przez Unię Europejska i 

europejski przemysł farmaceutyczny z budżetem ponad 3 mld EUR. Granty na pokrycie kosztów, to 

przede wszystkim Patent Box Relief, który pozwala na zwolnienie firm z części podatku dochodowego 

(corporation tax) poprzez obniżenie do poziomu 10%, Small Business Rates Relief, pozwalający na 

uzyskanie ulgi z tytułu podatku lokalnego od nieruchomości oraz grant Gigabit Broadband Vouchers w 

wysokości do 2 500 GBP na pokrycie kosztów przyłączenia do sieci internetowej. Granty dla 

przedsiębiorstw zajmujących się działalnością w zakresie odpowiedzialności społecznej, środowiska i 

dobrostanu to Architectural Heritage Fund, najstarszy brytyjski grant udzielany od 40 lat w zakresie 

odnowy dziedzictwa architektonicznego dla organizacji non profit w wysokości do 350 000 GBP, 

następnie The Prince’s Coutryside Fund w wysokości do 50 000 GBP na projekty na obszarach 

wiejskich, borykających się z upadkiem lokalnego rolnictwa, Energy Entrepreneurs Fund przeznaczony 

na finansowanie MŚP pracujących nad innowacyjnymi rozwiązaniami w branży elektrycznej i 

energetycznej oraz grant środowiskowy Fit For Nuclear dla przedsiębiorstw działających w zakresie 

inżynierii mechanicznej i dostaw energii elektrycznej. Granty typu Seed Investment udzielające 

wsparcia w formie kapitału zalążkowego, to przede wszystkim program Enterprise Investment Scheme 

(EIS), przeznaczony dla młodych przedsiębiorstw w którym HMRC oferuje ulgi podatkowe do 150 000 

GBP i dotyczy inwestycji zwiększonego ryzyka oraz Seed Enterprise Investment Scheme dla młodych 

 
17 https://www.statista.com/outlook/335/156/crowdfunding/united-kingdom#market-globalRevenue 
18 https://www.merchantsavvy.co.uk/ 

https://www.statista.com/outlook/335/156/crowdfunding/united-kingdom#market-globalRevenue
https://www.merchantsavvy.co.uk/
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przedsiębiorstw w wysokości do 150 000 GBP. Granty dla tzw. przemysłu kreatywnego (Creative 

Industries), to przede wszystkim Grants for the Arts w wysokości do 100 000 GBP dla osób i organizacji 

zajmujących się tańcem, muzyką i teatrem, następnie Develop & Fund Your Creative Practice dla 

indywidualnych twórców i Art Council England Funding dla muzeów i galerii poszukujących wsparcia 

finansowego na zakup eksponatów. Granty dla młodych, to Backing Youth Ambition przeznaczone dla 

osób, chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą, a także Prince’s Trust Enterprise 

Programme dla osób młodych w wieku od 18 do 30 roku życia. Granty na wsparcie dla prowadzących 

działalność produkcyjną, to Grant for Business Investment (GBI) na rozbudowę, modernizacje i 

dywersyfikację produkcji oraz Manufacturing Growth Programme dla przedsiębiorstw z okręgów East 

Midlands, West Midlands i North England. Granty regionalne związane są ze specyfiką regionu i 

przeznaczone są na działania w poszczególnych regionach w których tego typu wsparcie związane jest 

z pobudzaniem i wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości. Największy wybór lokalnych grantów 

występuje w okręgach South, West oraz East Midlands, wśród których część, to granty finansowe od 

500 GBP do 50 000 GBP a część to granty niefinansowe. Przykładem wsparcia niefinansowego jest Built 

Environment Climate Change Innovations (BECCI), który jest bezpłatnym wsparciem dla MŚP, które 

opracowują produkty i usługi z niskim śladem węglowym na obszarach West Midlands, Black Country 

oraz Marches LEP.  Wsparcie polega na technicznej pomocy między innymi w opracowywaniu 

technologii w zakresie przechowywania baterii, materiałów izolacyjnych, sterowania systemami 

chłodzenia, ogrzewania oraz wentylacji. Program dotyczący efektywności energetycznej Business 

Energy Efficiency Programme finansowany przez Rady Herefordshire, Telford i Wrekin, okręg 

Worcestershire oraz Izby Handlowe Herefordshire, Worcestershire i Shropshire jest grantem 

dotyczącym efektywności energetycznej i jego celem jest wsparcie w obniżeniu rachunków za energię. 

Poziom wsparcia wynosi do 20 000 GBP i nie może przekroczyć 40% wartości całkowitego projektu. 

Grant Low Carbon Innovation ma na celu wspieranie firm pracujących nad technologiami 

niskoemisyjnymi i wynosi od 1 000 GBP do 50 000 GBP. Następnie cały szereg grantów na wsparcie 

wzrostu biznesu, zwiększenia sprzedaży i zatrudnienia, podniesienia produktywności, wyposażenie, 

vouchery na doradztwo ekspertów na rynku medycznym i zdrowia, doradztwa specjalistów dla 

nowopowstających przedsiębiorstw, czy ulgi w kosztach najmu nieruchomości w których prowadzona 

jest działalność. Podobnie we wschodniej Anglii, oferowane są granty dotyczące zwiększania 

efektywności energetycznej (Energy Entrepreneur Fund), wspierające lokalną przedsiębiorczość 

funduszami startowymi, fundusze dla absolwentów (Growing Graduate Enterprise) dla studentów 

University of Lincoln, wsparcia dla biznesu cyfrowego, innowacji i wielu innych. W Anglii północnej 

oferowane są fundusze wsparcia wzrostu (Business Investment for Growth Grant) dla przedsiębiorstw 
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budowlanych i renowacji nieruchomości, poprawy wyglądu lokalnych sklepów (Chorley Shop Front 

Improvement Grant), zachęty finansowe do 25 000 GBP na ulokowanie bądź przeniesienie 

przedsiębiorstwa do Chorley i stworzenie miejsc pracy. W Hartlepool oferowane są granty na wsparcie 

w zakresie tworzenia miejsc pracy, otwierania przedsiębiorstw IT, tworzeniu przestrzeni dla rynku 

krajowego i międzynarodowego (Hartlepool Business Grants). W południowej części Anglii fundusze 

wsparcia Agri-tech Cornwall dotyczące rozwoju technologii w zakresie rolnictwa. Fundusze startupowe 

oferowane między innymi w Oxfordshire OBS Elevate Grant, w Tewkesbury Business Startup Grant oraz 

w Elmbridge (Elmbridge Startup Fund). Fundusze wsparcia dla przedsiębiorstw zatrudniających mniej 

niż 4 pracowników (Reigate & Banstead Business Support Grant) i wiele innych. W okręgu East Sussex, 

oferowane są fundusze do 40 000 GBP oraz pożyczki do 200 000 GBP (East Sussex Invest 4) a także 

granty na finansowanie praktyk zawodowych. W Szkocji oferowany jest cały szereg funduszy na 

wspieranie tworzenia nowych oraz ochrony istniejących miejsc pracy (Regional Selective Assistance), 

poprzez granty na rozwój projektów R&D (Smart: Scotland) do 100 000 GBP, wspierające turystykę 

(VisitScotland Growth Fund Grants) do 40 000 GBP, wspierające technologie i innowacje (Scotish EDGE) 

do 150 000 GBP czy Innovate Your Business, po fundusze wsparcia ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Fundusze wsparcia dla MŚP w Walii podobnie wiążą się z finansowaniem programów akceleratorów 

wzrostu (Accelerated Growth Programme), fundusze na rozwój technologii zielonej energii (Green Port 

Hull), wsparcie dla regionów rolniczych (Carmarthenshire Rural Enterprise Fund) do 128 000 GBP w 

tym 20 000 GBP na stworzenie jednego stanowiska pracy. Miasto Newport i Blaenau Gwent oferują 

granty dla startupów na remonty nieruchomości, które można przeznaczyć na działalność gospodarczą 

nawet do 250 000 GBP, na szkolenia dla pracowników i inne. Irlandia Północna oferuje wsparcie na 

szkolenia i zdobywanie doświadczenia (Skills Advancement). Wsparcie grantu Proof of Concept 

Techstart do 35 000 GBP dotyczy MŚP posiadających wizję innowacji, którą można skomercjalizować. 

Oferowane są także fundusze dotyczące wsparcia rozwoju terenów rolniczych Rural Business 

Investment Scheme na poziomie do 90 000 GBP czy wspierające zarządzanie terenami leśnymi (DAERA 

Forestry Grants). W związku z wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE, oferowane jest wsparcie 

finansowe w wysokości 2 000 GBP dla MŚP na profesjonalne doradztwo w zakresie łagodzenia skutków 

Brexitu.  

Wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej wpłynęło na decyzje MŚP o zmianie modelu 

finansowania działalności, w szczególności dla przedsiębiorstw zajmujących się importem i eksportem. 

Około 13% mikro i 30% większych przedsiębiorstw MŚP, będzie poszukiwało nowych sposobów 
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finansowania a 1/3 ich część będzie zmuszona do zmiany planów biznesowych19. Według British 

Business Bank rośnie ilość małych przedsiębiorstw i Brexit będzie miał na nie negatywny wpływ, 

głównie ze względu na trudniejszy dostęp do finansowania, co jest zauważalne w spadku ilości 

przedsiębiorstw korzystających z zewnętrznego finansowania (z 44% w 2012 r. do 36% w 2017 r.). 

Jednocześnie, z roku na rok wzrasta świadomość przedsiębiorców z możliwości finansowania 

alternatywnego jakie dają platformy P2P (52%), crowdfunding (70%) czy Venture Capital (68%)20. 

Pomimo pewnych negatywnych trendów w nastrojach, przedsiębiorstwa technologiczne i wysokiego 

wzrostu dynamicznie rozwijają się. 

W kontekście wsparcia MŚP, warto również wspomnieć o jednym z najistotniejszych elementów 

krajowej strategii rozwoju jaka jest rozbudowa infrastruktury cyfrowej oraz cyfryzacja gospodarki. 

Według informacji UK Broadband Impact Study (Impact Report 2013) publikowaną również przez 

Department for Digital, Culture, Media & Sport (DDCMS)21, wzrost prędkości łączy szerokopasmowych 

do 2024 roku może zwiększyć produkcję o 17 mld GBP. Według Ministerstwa, jakość połączenia ma 

większe znaczenie niż to jakie urządzenia się zastosuje. Jednym z projektów wsparcia dla MŚP, 

oferowanych przez rząd był program Connection Voucher Scheme, dzięki któremu 42 000 

przedsiębiorstw uzyskało dostęp do superszybkiego łącza. Znaczenie rozwoju cyfryzacji komunikacji i 

usług w administracji krajowej i lokalnej i korzyści dla gospodarki z tym związane są oczywiste, a 

zastosowanie narzędzi E-administracji w formie usług płatniczych, notyfikacyjnych i informacyjnych, 

możliwości komunikacji z lokalnymi samorządami w zakresie procedowania spraw, aplikowania o 

benefity, regulowania należności podatkowych, samodzielnego rozliczania podatków (self-

assessment), wysokości prognozowanej emerytury, synchronizacji i automatyzacji narzędzi wymiany 

informacji z HMRC i wielu innych, coraz bardziej powszechne. 

 

Fundusze gwarancyjne 

W 1998 roku powołana została rządowa agencja zarządzania długiem publicznym UK Debt 

Management Office (DMO) i pełni funkcje agencji wykonawczej jako część Ministerstwa Skarbu (HM 

Treasury). Jej zadaniem jest zarządzanie długiem oraz minimalizacja kosztów kompensowania 

przepływów finansowych z uwzględnieniem ryzyka rynkowego. DMO administrowało trzema 

 
19 Banking on Growth: Closing the SME funding gap Understanding the changing needs of Britain’s SMEs November 2016, 
Close Brothers Modern Merchant Banking 
20 https://www.british-business-bank.co.uk/research/small-business-finance-markets-report-2019/ 
21 https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/1-connectivity-building-world-class-digital-
infrastructure-for-the-uk 

https://www.british-business-bank.co.uk/research/small-business-finance-markets-report-2019/
https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/1-connectivity-building-world-class-digital-infrastructure-for-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/1-connectivity-building-world-class-digital-infrastructure-for-the-uk
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systemami22 – krajowym programem gwarancji kredytowych, systemem gwarancji kredytowych 

(zamknięty 2012 r.) oraz systemem gwarancji papierów wartościowych (zamknięty 2009 r.). W 2012 

roku uruchomiony został krajowy program gwarancji kredytowych The National Loan Guarantee 

Scheme (NLGS) w celu wsparcia przedsiębiorstw w uzyskaniu tańszego finansowania poprzez obniżenie 

kosztów pożyczek bankowych o 1%. Gwarancje rządowe dla NGLS obejmują zabezpieczenie na 

zaciągane przez MŚP niezabezpieczonych, tańszych pożyczek. Dotychczas, w ramach NLGS banki 

udzieliły ponad 28 000 pożyczek na łączna sumę 5,2 mld GBP. Ponadto, w tym samym czasie 

uruchomiony został przez Bank of England oraz Ministerstwo Skarbu program Lending Scheme (FLS), 

którego celem jest zachęcanie banków do zwiększania oferty kredytowej dla „realnej gospodarki”. 

 

 

3. Lokalne samorządy 

 

Struktura organizacyjna lokalnych samorządów 

Wyróżniającymi cechami administracji samorządowej w Zjednoczonym Królestwie są ich 

zróżnicowanie oraz niezbywalność prawa lokalnej społeczności do posiadania własnego samorządu 

terytorialnego. Wielowiekowa historia kształtowania się organizacji sprawowania władzy na poziomie 

lokalnym sprawiła, że jest ona złożona i różnorodna. Władze terytorialne nie posiadają przedstawicieli 

władzy centralnej a organem sprawującym nadzór nad samorządami są sądy powszechne. Aktem 

prawnym regulującym kompetencje samorządów jest Local Government Act ustanowiony w pierwszej 

połowie XIX wieku, który zapoczątkował proces kształtowania się struktur lokalnych samorządów jaki 

obecnie obowiązuje i poprzez który wprowadza się regulacje, zasady i określa kompetencje 

funkcjonowania lokalnych władz. Samorządy lokalne posiadają osobowość prawną oraz uprawnienia 

do zarządzania określonym obszarem oraz kategoriami sprawowanych funkcji. Należą do nich funkcje 

osobowe, komercyjne, ochronne, środowiskowe i rekreacyjne. Funkcje osobowe związane są z 

usługami socjalnymi, edukacją, budownictwem mieszkaniowym itp., komercyjne dotyczą między 

innymi transportu publicznego, działalności usług gastronomicznych, lokalnego handlu itp., ochronne 

dotyczą służb policji i straży pożarnej, funkcje środowiskowe dotyczą utrzymania dróg i służb 

oczyszczania i wreszcie rekreacyjne, dotyczące obiektów sportowych, placów zabaw, parków, teatrów 

i innych. Angielskie samorządy lokalne jako forma realizacji rządów, administracji i świadczenia usług 

 
22 https://www.dmo.gov.uk/responsibilities/guarantee-schemes/ 

https://www.dmo.gov.uk/responsibilities/guarantee-schemes/
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publicznych na szczeblu lokalnym są organami ustawowymi, utworzonymi na mocy ustaw parlamentu. 

Najważniejszą doktryną na której opiera się działalność samorządów jest doktryna ultra vires, która 

umożliwia lokalnym samorządom realizować wyłącznie te zadania, które zostały im przekazane przez 

Parlament. W wewnętrznych relacjach samorządowych nie występuje pojęcie państwa, co oznacza, że 

nie istnieje żaden wyższy szczebel zarządzający lokalnymi samorządami, ani konstytucja, której nie ma 

w brytyjskim porządku prawnym. Władze samorządowe wybierane są bezpośrednio przez lokalną 

społeczność w wyborach lokalnych i nie ponoszą odpowiedzialności przed parlamentem. Ich główne 

zadanie, to świadczenie usług na rzecz lokalnej społeczności, które są zgodne z celami krajowymi. 

Podstawowe cechy lokalnych władz samorządowych, to możliwość działania poprzez wybranych 

przedstawicieli oraz możliwość regulowania lokalnych podatków. Nadzór nad decyzjami władz 

samorządowych sprawują przedstawiciele wyborców. Rady zarządzające udzielonymi im 

kompetencjami realizują swoje zadania poprzez komisje, realizujące określone funkcje.  Niezależność 

samorządów lokalnej administracji jest uzależniona od finansowania swojej działalności z budżetu 

krajowego nad czym kontrolę sprawuje rząd, który poprzez większość w parlamencie może wymuszać 

na administracji samorządowej określone zachowania. W zakresie kompetencji samorządów znajdują 

się między innymi takie obszary jak bezpieczeństwo publiczne, medyczne i pożarowe, mieszkalnictwo 

w tym strategie mieszkaniowe, opieka nad bezdomnymi oraz przydzielanie zasiłków mieszkaniowych, 

edukacja w zakres której wchodzi utrzymanie szkół, wsparcie dla uczniów, czy edukacja dorosłych, 

szeroko pojęta opieka społeczna do której należą opieka nad osobami w podeszłym wieku i 

niepełnosprawnymi, pomoc socjalna, adopcje, wsparcie dla bezrobotnych i azylantów, kompetencje 

środowiskowe dotyczące zarządzania gospodarką odpadami, zanieczyszczeniami i zagrożeniami 

epidemiologicznymi, zarząd krematoriami i cmentarzami, planowaniem i rozwojem regionu, 

dziedzictwem kulturowym, rozrywką, turystyką, rekreacją oraz drogami lokalnymi i autostradami, 

oświetleniem dróg, zwiększaniem bezpieczeństwa na drogach, budowaniem i nadzorowaniem 

mostów, transportem publicznym, w tym wsparciem dla przewoźników, nadzorem nad portami 

morskimi i lotniczymi. Przykłady te stanowią tylko część posiadanych przez samorządy lokalne 

kompetencji. 

Każdy z krajów Zjednoczonego Królestwa ma własny podział terytorialny i organizacyjny samorządów 

lokalnych. W Anglii jest 9 regionów, których podział ma charakter nieformalny i stworzony został dla 

celów administracyjnych i statystycznych. Istnieją 83 jednostki administracyjne i są to hrabstwa (shire 

counties) metropolitalne (metropolitan counties) obejmujące głównie obszary miejskie, 

niemetropolitalne (non-metropolitan counties) obejmujące głównie obszary wiejskie oraz jednolite 
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jednostki administracyjne (unitary authority) łączące funkcje hrabstwa i okręgu.  Okręgi dzielą się na 

niemetropolitalne (non-metropolitan districts), gdzie władzę sprawują rada hrabstwa i rada okręgu 

oraz miejskie (boroughs). Najmniejsze i najbardziej liczne jednostki, to gminy (civil parish). Odrebną 

jednostką administracyjną jest Londyn (Greater London), który posiada odrębny status i podzielony 

jest na City of London i 32 dzielnice (gminy miejskie) z własnym zarządem Greater London Authority 

(GLA) pełniącym funkcje na poziomie zarządzania strategicznego, nadzorującym rozwój ekonomiczny 

Londynu, transport, straż pożarną i policję. Ponadto, w strukturze administracyjnej występuje 

kategoria „władz połączonych” (combined authorities), stanowiąca władzę samorządową dwóch lub 

więcej sąsiadujących obszarów administracyjnych (councils), których celem jest koordynacja zadań 

takich jak m.in. opieka społeczna, transport czy mieszkalnictwo. Obecnie funkcjonuje 10 takich 

samorządów, występują wyłącznie w Anglii i należą do nich Greater Manchester, West Midlands, West 

of England, Cambridgeshire and Peterborough, Liverpool City Region, North of Tyne, Tees Valley, 

Sheffield City Region, North East i West Yorkshire. W pierwszych 8 spośród wymienionych władza 

sprawowana jest przez burmistrzów, wybieranych w wyborach uzupełniających i jest to warunek 

decentralizacji (devolution deal) stawiany przez Westminster, który bezpośrednio przekazuje środki 

finansowe oraz określony zakres władzy. Na dzień 1 kwietnia 2017 roku stan ilościowy lokalnych 

samorządów w Anglii wynosił 444 jednostki, w tym 345 to hrabstwa, 60 to okręgi metropolitalne i 39 

jednostek w Londynie. Na poziomie gminnym (parish level) było 8 839 jednostek, z czego w hrabstwach 

było ich 8 602, w okręgach metropolitalnych 234 i 3 w Londynie. W hrabstwach przeprowadzane są 

wybory do rad, które wybierane są w wyborach powszechnych a ich głównym zadaniem jest 

wyznaczanie strategicznych celów rozwoju regionu oraz zatwierdzania budżetów. Faktyczne 

sprawowanie władzy wykonują urzędnicy z dyrektorem generalnym na czele.  

W Walii samorząd jest sprawowany przez 22 jednostki administracyjne (principal areas) w tym 11, to 

hrabstwa (counties) i 11 hrabstwa miejskie (county boroughs) posiadających status samodzielnych 

jednostek administracyjnych (unitary authority). W Szkocji są 32 jednostki administracyjne (council 

areas), posiadających status samodzielnych jednostek administracyjnych (unitary authority) a w 

Irlandii Północnej jest 11 dystryktów o statusie unitary authority.  

 

System finansowy i struktura budżetu lokalnych samorządów 

W  różnych organach samorządów lokalnych w Anglii pracuje ponad milion osób, zapewniając lokalnej 

społeczności ponad 800 różnych usług. Główne wydatki lokalnych samorządów, to wydatki 
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dochodowe, finansowane z dotacji władz centralnych oraz podatku lokalnego oraz wydatki 

inwestycyjne, finansowane z dotacji rządowych, wpływów kapitałowych i pożyczek (Rysunek 8). 

Zabezpieczenie środków na finansowanie działalności jest prawnym obowiązkiem władz lokalnych. 

Główne źródła wpływów (Rysunek 7) lokalnych samorządów to podatek lokalny, dotacje rządowe, 

pożyczki, wpływy kapitałowe, prowizje, czynsze komunalne i inne. Podatek lokalny23 (council tax) jest 

głównym źródłem lokalnych dochodów dla władz lokalnych i jest źródłem finansowania służącym do 

wyrównania różnicy między kwotą, którą władze lokalne zamierzają wydać i kwotą, którą otrzymuje z 

dotacji rządowych. Wysokość podatku lokalnego płacony jest od nieruchomości i zależy od lokalizacji. 

Cele na jaki podatek lokalny jest przeznaczany obejmuje opłaty na administrację lokalną, służby 

pożarnicze i ratunkowe oraz policję. W ograniczonym zakresie finansowana jest opieka społeczna. Do 

obowiązków władz lokalnych należy utrzymywanie otwartych przestrzeni, dróg publicznych, 

cmentarzy, projektów kulturalnych, planowania i rozwoju, edukacja, planowanie i zbieranie odpadów, 

ale także udzielanie licencji, wsparcie biznesowe i wiele innych. 

Rysunek 7. Ilustracja struktury wpływów do budżetu lokalnych samorządów 

 

 

źródło: oprac. własne na podstawie OECD Economic Surveys United Kingdom October 2017 

 

 
23 Council tax levels set by local authorities: England 2019-20 – Revised, Local Government Finance Statistical Release 
Revised: 23 May 2019  
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Rysunek 8. Ilustracja struktury wydatków z budżetu lokalnych samorządów 

 

źródło: oprac. własne na podstawie OECD Economic Surveys United Kingdom October 2017 

 
 

Średnia wysokość podatku lokalnego w Anglii w roku 2019/2020 wyniosła 1 750 GBP rocznie. Istotnym 

elementem składowym budżetu lokalnych samorządów są podatki od nieruchomości komercyjnych 

(commercial property tax), którego wysokość wyliczana jest za pomocą określonego mnożnika 

stosowanego do wartości nieruchomości. Mnożniki ustala rząd w każdym roku budżetowym zgodnie 

ze wzorami określonymi przez ustawodawstwo. Od roku 2018/2019 wysokość mnożnika ustalana jest 

wskaźnikiem cen konsumpcyjnych. Raz na kilka lat koryguje się wartość nieruchomości biznesowych 

podlegających opodatkowaniu i koryguje mnożnik stawek biznesowych.  Od czasu wprowadzenia 

systemu utrzymywania stawek biznesowych, władze samorządowe mogą bezpośrednio wspierać 

rozwój lokalnego biznesu, ponieważ mogą zatrzymać połowę wzrostu przychodów stawek 

biznesowych i inwestować w lokalne usługi. Istnieje szereg ulg, które mogą zostać przyznane w 

określonych okolicznościach przez władze lokalne. Szczegółowe statystyki dotyczące struktury budżetu 

lokalnych samorządów publikowane są przez Ministerstwo Mieszkalnictwa, Społeczności i Samorządu 

Lokalnego (Ministry of Housing, Communities and Local Government) w dokumentach statystycznych 

(Local Government Financial Statistics) w ujęciu krajowym i lokalnym.  Małe i średnie przedsiębiorstwa 

mogą korzystać z programu ulg w ramach posiadanych uprawnień w dowolnym obszarze działania 

władz lokalnych oraz z ulg uznaniowych. Z takich ulg korzystać mogą organizacje charytatywne, które 

posiadają ulgę w wysokości 80%. Dodatkowo mogą uzyskać ulgę uznaniową w wysokości 100% według 
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uznania lokalnych władz a koszty tych ulg ponoszą władze lokalne i centralne. Wartość ulg 

przyznawanych przedsiębiorcom MŚP zwiększa się z roku na rok a skala ich jest szczególnie widoczna 

w okresie od 2014 do 2019 roku. Według finansowego raportu statystycznego dla Anglii, wartość ta 

podwoiła się i w roku podatkowym 2018/19 wyniosła 1,098 mld GBP netto w stosunku do 591 mln GBP 

w roku podatkowym 2013/14 i stanowi prawie 27% wszystkich ulg udzielonych przez lokalne 

samorządy (2019).  

Zarządzanie budżetem lokalnych samorządów odbywa się przy pomocy Funduszu Poborów z którego 

finansowane są zadania samorządów. Rada okręgu jako zarząd posiada również władzę podatkową i 

jej zadaniem jest wyznaczanie i pobieranie opłat. Wysokość dotacji do budżetu lokalnych samorządów 

jest koordynowana centralnie i nie oznacza automatycznego zwiększania dotacji. Poniższa tabela 

(Tabela 5) przedstawia wpływy do budżetu lokalnych samorządów w okresie od 2013/14 do 2017/18 z 

dotacji i podatków lokalnych, gdzie wartość dotacji rządowych w tym okresie spadła o 14%, a wpływy 

z podatków lokalnych wzrosły o 14%, a przy uwzględnieniu wszystkich wpływów do budżetu część 

przypadająca na dotacje zmniejszyła się w tym okresie o 10%.  

Tabela 5. Struktura przychodów do budżetu lokalnych samorządów 

 
Przychód GBP mln 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Dotacja rządowa 90 982 89 271 85 690 85 231 78 268 

Przychody lokalne 57 319 58 335 58 966 60 445 66 481 

Pozostałe przychody 9 253 18 469 19 390 18 305 19 511 

Przychody całkowite 157 554 166 075 164 045 163 981 164 260 

Udział % dotacji rządowych 58% 54% 52% 52% 48% 

 
źródło: oprac. własne na podstawie Local Government Financial Statistics England No.29 2019 

 

Wydatki lokalnych władz oraz konta są udostępniane przez Rady na stronach internetowych. 

Udostępnione informacje o kontach i roczne sprawozdania pozwalają na sprawdzenie wszystkich 

wydatków dokonanych przez władze i sprawdzić szczegóły dotyczące płatności za towary i usługi oraz  

kontrakty i przetargi powyżej 500 GBP.  

Działalność lokalnych samorządów w obszarze rozwoju infrastruktury transportowej koordynowane 

jest z programami rządowymi. Finansowanie jej odbywa się głównie z budżetu centralnego. W 

kompetencji samorządów leży dbanie o drogi znajdujące się na ich terenie, koordynowanie systemu 

transportu publicznego oraz monitorowanie rozwoju lokalnej infrastruktury. (Rysunek 9) 
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Rysunek 9. Nakłady na infrastrukturę transportową z podziałem na regiony w 2015/16 roku 

 

źródło: StatLink 

  

Największe nakłady w przeliczeniu na mieszkańca są ponoszone w Londynie i wynoszą niecałe 1 000 

GBP. W regionie Yorkshire i Humber zainwestowano niecałe 400 GBP na mieszkańca, co przełożyło się 

głównie w rozbudowę i utrzymanie stanu istniejącej infrastruktury (Rysunek 10). 

Rysunek 10. Nakłady na infrastrukturę transportową w przeliczeniu na mieszkańca w 2015/16 roku 

 

źródło: StatLink 
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Znaczenie transportu jako kluczowego obszaru dla rozwoju gospodarczego jest traktowane 

priorytetowo z poziomu centralnego jak i regionalnego. W ujęciu regionalnym, kluczowym obszarem 

jest infrastruktura drogowa, która w szczególności dla biznesu jest warunkiem istnienia z dostępem do 

rynku i kontrahentów, ale również jako miejsca pracy do którego sprawny i szybki dojazd ich 

pracowników jest warunkiem niezbędnym. Z poziomu lokalnych władz leży dbanie o to, by podnosić 

sprawność lokalnej infrastruktury. Według badań Economic & Social Research Council24 wynika, że 

rozwój dróg może wpływać korzystnie na lokalne zatrudnienie oraz, że może on wpływać na decyzje o 

zakładaniu nowych przedsiębiorstw oraz istniejących, na relokacje do miejsc z rozwiniętą 

infrastrukturą. Dobra infrastruktura drogowa ma też pozytywny wpływ na ceny nieruchomości, 

wysokość zarobków i produktywność. Według badań monitorujących wpływ rozwoju infrastruktury 

transportowej na zwiększenie jakości dojazdu do pracy w regionie West Yorkshire przeprowadzonych 

w okresie 10 lat (2001/2011), wartości związane z wyborem samochodu jako środka transportu 

dojazdu do pracy niewiele się zmieniły, wykorzystanie transportu autobusowego zmalał a kolejowego 

wzrósł25, co jest odzwierciedleniem aktywności ekonomicznej mieszkańców tego regionu. Autobusy 

najczęściej są środkiem transportu osób ekonomicznie nieaktywnych, natomiast samochód oraz pociąg 

osób aktywnych. Zwiększył się również dystans drogi do pracy o prawie 15 %. Duże znaczenie w 

działalności lokalnych samorządów dla podnoszenia jakości infrastruktury ma monitorowanie 

korytarzy przepływów do centrów zatrudnienia. Aktywność taka pozwala na przykład na 

obserwowanie miejsc zatorów drogowych i regulowanie tych przepływów poprzez przebudowę bądź 

wprowadzanie zmian w ruchu. Działania takie mogą przyczyniać się do skrócenia czasu przejazdu na 

takich odcinkach. Istotną rolę w działaniach administracji odgrywa strategia rozwoju infrastruktury, 

która traktuje integrację wszystkich jej części jako elementu zrównoważonego rozwoju regionu.  

  

Formy współpracy samorządów 

Przykładem współpracy samorządów w oparciu o nieformalną strukturę administracyjną są „combine 

authorities”, które realizują wspólne cele a czynnikiem je wiążącym jest bezpośrednie sąsiedztwo w 

którym dostrzega się większy potencjał realizacji celów w wzajemnym połączeniu i koordynowaniu 

realizacji tych celów.  

Przykładem współpracy lokalnych samorządów na poziomie instytucjonalnym jest związek lokalnych 

samorządów (Local Government Association LGA), który jest organem ogólnokrajowym i reprezentuje 

 
24 What Works Centre for Local Economic Growth, Economic & Social Research Council, HM Government 
25 West Yorkshire transport Strategy Evidence Base, 2016 
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samorządy we wszystkich aspektach działalności rad członkowskich samorządów lokalnych. Jego celem 

jest promowanie i reprezentowanie interesów lokalnych samorządów w relacji z władzą centralną, w 

szczególności uczestniczenia w konsultacjach rządowych ustalania stawek biznesowych, polityki 

podatków lokalnych i innych. W LGA skupionych jest 339 spośród 343 rad w Anglii i obejmuje władze 

okręgowe, metropolitalne, unitarne wraz z dzielnicami Londynu i City of London, hrabstwa oraz 22 

unitarne rady walijskie, które są członkami LGA za pośrednictwem walijskiego stowarzyszenia 

samorządów lokalnych (WLGA Welsh Local Government Association). LGA współpracuje również z 

organami policji, straży pożarnej i ratownictwa, władzami parków narodowych oraz rad miejskich i 

parafialnych, których organem reprezentującym jest stowarzyszenie National Association of Local 

Councils (NALC). Należy dodać, że LGA jest ponadpartyjną organizacją polityczną, która działając w 

imieniu rad, stanowi reprezentację lokalnych władz w relacjach z rządem krajowym i jej głównym celem 

jest wywieranie wpływu oraz ustalanie agendy politycznej w kwestiach dotyczących problemów 

lokalnych. W kwestii przedsiębiorczości, LGA  współpracowało z  parlamentarzystami 

przygotowującymi omawianą wcześniej ustawę The Small Business, Enterprise and Employment Act 

(SBEE), zawierającą  zobowiązania rządowe dotyczące poprawy dostępu do finansowania i umów oraz 

ograniczenia regulacji dla małych przedsiębiorstw jako ciało doradcze i brało udział w przygotowaniu 

poprawek dotyczących sekcji 39, dotyczącej utrzymania zasady, że decyzje powinny być przekazywane 

na jak najbardziej lokalny poziom.  

Przykładem stowarzyszenia Rad Lokalnych (councils), stanowiących podstawowy poziom samorządu 

lokalnego w Anglii jest National Association of Local Councils (NALC), jedyny krajowy organ 

reprezentujący interesy rad miejskich i parafialnych (town and parish councils). Jej celem jest 

wspieranie i promowanie działalności lokalnych rad. Są organem ustawowym, posiadającym 

niezależność od władz centralnych oraz możliwość ustalania form podatku lokalnego. W całej Anglii 

jest około 10 000 rad lokalnych w których służy około 100 000 radnych. 

Znaczenie strategii lokalnych samorządów dla rozwoju i rewitalizacji centrów miast jest oczywiste. 

Istotnym obszarem zadań lokalnych samorządów jest wspieranie lokalnych przedsiębiorców i w ten 

sposób wpływanie na rozwój lokalnych społeczności. Pierwszym z nich jest handel detaliczny, który 

będzie ewoluować ze względu na zmieniające się priorytety krajowych i lokalnych strategii oraz 

zmieniających się warunków, przenoszących dużą część handlu do sklepów wirtualnych. Kolejnym 

ważnym obszarem wsparcia lokalnego biznesu są usługi związane z sektorem spożywczym, a w 

szczególności z gastronomią, miejsc wpływających na zwiększenie znaczenia i poprawy wyników 

sprzedaży w lokalnych strefach handlu. Przykładem realizacji wsparcia rozwoju w tym zakresie jest 
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wdrożenie programu wzrostu przez miasto Bradford, który przyczynił się do dużych inwestycji w 

wysokiej jakości przestrzeń publiczną, który zaowocował stworzeniem przywrócenia użyteczności 

komercyjnej 86 nieruchomościom i poprzez zastosowanie ulg podatkowych oraz dotacji kapitałowych 

na podniesienie standardu użytkowanych przez nie nieruchomości oraz zakup maszyn i zachęceniem 

230 przedsiębiorstw do otwarcia lub rozszerzenia działalności26.  

 

Lokalne samorządy a Brexit 

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie mieć istotny wpływ na samorządy lokalne ze 

względu na zmiany jakie zostały wdrożone przez prawo unijne w kwestii ich autonomii. Obowiązki 

przyjęte w ramach unijnych programów nie mogą zostać przejęte przez rząd. Wyrazem woli lokalnych 

demokracji jest autonomia samorządów lokalnych uzyskiwana w procesie decentralizacji. Wyjście ze 

struktur Unii Europejskiej spowoduje konieczność weryfikacji przepisów, które wpływają na pracę 

samorządów i są szansą na uzyskanie dalszych swobód związanych z decentralizacją. Zadaniem rządu 

będzie przejęcie obowiązków związanych z finansowaniem polityki wzrostu regionalnego i 

zintegrowanie ich z programami krajowymi w obszarze przedsiębiorczości, infrastruktury i spójności 

społecznej. Po referendum w 2016 roku w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem z Unii 

Europejskiej, rząd podjął szereg działań, których celem było przygotowanie Zjednoczonego Królestwa 

do opuszczenia struktur europejskich. Kilka tygodni po referendum, w lipcu 2016 roku, powołany został 

przez rząd Departament Wyjścia z Unii Europejskiej (Department for Exiting the European Union 

DExEU), który miał za zadanie prowadzenie negocjacji z administracją UE dotyczących wyjścia, a także 

informował i podejmował działania przygotowawcze. Z dniem 31 stycznia 2020 roku został on 

zamknięty. W tym czasie, rząd przeznaczył ponad 4 miliardy GBP na finansowanie działań 

przygotowawczych, kierowane do różnych departamentów i lokalnych samorządów. Istotne wsparcie 

dla procesów przygotowawczych miał udział Local Government Association (LGA), jako organizacji 

działającej w imieniu samorządów lokalnych. Brexit stał się okazją do wzmocnienia autonomii 

lokalnych społeczności i dał władzom lokalnym i centralnym okoliczność do szukania porozumienia w 

tej kwestii. Konieczność odnowy globalnych relacji handlowych stawia przed lokalnymi samorządami 

nowe wyzwania w zakresie przyciągania nowych inwestycji i zintegrowania ich w działaniach 

inwestycyjnych na poziomie lokalnym (one stop shop), które również obejmie działania w zakresie 

rozwoju potencjału siły roboczej poprzez oferowanie szkoleń i porad zawodowych, czy wsparcia 

 
26 https://www.local.gov.uk/bradford-city-centre-growth-scheme 

https://www.local.gov.uk/bradford-city-centre-growth-scheme
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mieszkaniowego. Brytyjskie samorządy lokalne w strukturach unijnych pełniły rolę doradczą i taką też 

rolę powinny utrzymać w działaniach ustawodawczych z władzami centralnymi po wyjściu z UE. 

 

4. Charakterystyka regionu Yorkshire i Humber 

Region Yorkshire i Humber leży w północno-wschodniej części Anglii (Rysunek 11) i pod względem 

obszaru jest 5 największym (15 408 km2) z 9 regionów Anglii z populacją prawie 5,5 mln mieszkańców 

(2018). Ponad 80% ludności mieszka na terenach zurbanizowanych. W regionie znajdują się trzy 

spośród dziesięciu największych miast Anglii – Sheffield, Bradford oraz Leeds (Rysunek 12). Największą 

gałęzią gospodarki regionu jest produkcja przemysłowa. Przemysł wytwórczy w Yorkshire i Humber 

stanowi 9,2% całego przemysłu produkcyjnego w Wielkiej Brytanii (2017), a PKB regionu wynosiło 24 

700 EUR na mieszkańca (2017), co stanowi wynik poniżej średniej w Wielkiej Brytanii (31 700 EUR).  

Zatrudnienie na poziomie 73% (Eurostat 2019), co również stanowi wynik poniżej średniej w Wielkiej 

Brytanii (74,7%). Pod względem populacji przedsiębiorstw27, (płatników podatku VAT oraz PAYE28) ilość 

przedsiębiorstw małych i średnich nieco przewyższa średnią a ilość mikroprzedsiębiorstw wynosi nieco 

poniżej średniej Zjednoczonego Królestwa. (Tabela 6 i 7) 

  Tabela 6. Liczba przedsiębiorstw w regionie Yorkshire i Humber 

Przedsiębiorstwa UK UK Yokrshire/Humber Yokrshire/Humber 

Mikro 2 431 990 89,50% 163 740 88,10% 

Małe 233 960 8,60% 17 990 9,70% 

Średnie 42 000 1,50% 3 295 1,80% 

Duże 10 480 0,40% 765 0,40% 

Razem: 2 718 435  185 795  
 
Tabela 7. Przedsiębiorstwa liczone według liczby miejsc prowadzenia działalności 

Przedsiębiorstwa UK UK Yokrshire/Humber Yokrshire/Humber 

Mikro 2 610 270 84,50% 183 405 82,40% 

Małe 387 385 12,50% 31 380 12,50% 

Średnie 80 595 2,60% 6 825 2,60% 

Duże 12 165 0,40% 965 0,40% 

Razem: 3 090 415  222 575  

     
źródło: Office for National Statistics 2017 – 2019 

 
27 https://www.ons.gov.uk 
28 PAYE (Pay As You Earn), to system płatności podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego (NI) w oparciu o kod 
podatkowy 

https://www.ons.gov.uk/
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Rysunek 11. Lokalizacja regionu Yorkshire i Humber w Anglii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 12. Podział administracyjny regionu Yorkshire i Humber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: https://publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmcomloc/352/35204.htm 

źródło: https://www.gov.uk/government/statistics/regional-maps-maps-of-rural-areas-in-the-yorkshire-and-the-humber-region 

źródło:%20https:/publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmcomloc/352/35204.htm
https://www.gov.uk/government/statistics/regional-maps-maps-of-rural-areas-in-the-yorkshire-and-the-humber-region
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Według wskaźników rozwoju regionalnego REGI, region Yorkshire and the Humber znajduje się na 45 

miejscu z wynikiem 56,4 i plasuje się na przedostatnim miejscu przez regionem East Midlands, biorąc 

pod uwagę wszystkie regiony Anglii.  

 

Rysunek 13. Porównanie poziomu rozwoju regionów Yorkshire i Humber z regionem South-East 

 

WSKAŹNIK 
Yorkshire 
Humber 

South   
-East 

Competition 0,91 1,00 

Technology Absorption 0,62 1,00 

Start-up Skills 0,58 0,79 

Risk Acceptance 1,00 1,00 

Product Innovation 0,44 0,46 

Process Innovation 0,34 0,52 

Opportunity Start-up 0,68 0,84 

Opportunity Perception 0,62 0,64 

Networking 0,56 0,65 

Internationalization 0,33 0,58 

Human Capital 0,52 0,69 

High Growth 0,52 0,85 

Financing 0,50 0,56 

Cultural Support 0,64 0,68 

źródło: http://blogs.lse.ac.uk/redi/compare-regions 

 

źródło: http://blogs.lse.ac.uk/redi/compare-regions 

Na rysunku 13 przedstawiano różnice wskaźnikowe poziomu przedsiębiorczości i rozwoju REDI 

pomiędzy regionem South-East, najbardziej rozwiniętym regionem Wielkiej Brytanii (69,5) a Yorkshire 

and the Humber (56,4). Największe różnice dotyczą wskaźników ‘technology absorption’, ‘start-up 

skills’ oraz ‘internationalization’. Najmniejsze różnice występują we wskaźnikach ‘competition’, ‘high 

growth’ i ‘opportunity perception’. W przypadku wskaźnika ‘risk acceptance’, wartości są identyczne i 

mają najwyższą ocenę w skali ogólnej (1,0), co wiąże się z różnicami w priorytetach polityki regionalnej 

rządu. 

Analizy porównawcze regionu Anglii - The Yorkshire and the Humber z innymi wybranymi regionami 

badanych krajów w projekcie Regiogmina, wykazują podobieństwa poziomu przedsiębiorczości i 

rozwoju regionów tzw. starej unii oraz podobieństwa wskaźników w regionach nowych członków Unii 

Europejskiej i charakterystyczne różnice pomiędzy wybranymi regionami wybranych krajów starej unii 

i krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2014 roku. Pomimo przyjętego porównania 

http://blogs.lse.ac.uk/redi/compare-regions/
http://blogs.lse.ac.uk/redi/compare-regions/
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wskaźników regionu środkowej Jutlandii Danii /Midtjylland/ (Rysunek 14), która jest na 16 pozycji (REDI 

64,3) w UE z regionem Yorkshire and the Humber (poz. 40 REDI 56,4), ekspansja kierunków wskaźników 

wykazują podobieństwa gdzie dla porównania, kierunki dla Yorkshire and the Humber i Regionu 

Północnego w Polsce w części większej niż połowa nie pokrywają się (Rysunek 15). Z kolei ekspansja 

wskaźników w regionie centralnym Polski jest bardzo zbliżona do wskaźników ekspansji regionów 

centralnych Czech i Słowacji (Rysunek 16 i 17).  

Rysunek 14. Yorkshire i Humber/Midtjylland DK              Rysunek 15. Yorkshire i Humber/Region Północny PL 

  
źródło: http://blogs.lse.ac.uk/redi/compare-regions 

Powyższa analizy obrazują tendencje wskaźników, jest jednak formą benchmarku, który wymaga 

głębszych analiz i interpretacji zachodzących w danych regionach procesów i uwarunkowań. 

Rysunek 16. Region centralny PL                                         Rysunek 17. Czechy CZ i Region Bratysławy SK 

 
 

źródło: http://blogs.lse.ac.uk/redi/compare-regions 

http://blogs.lse.ac.uk/redi/compare-regions/
http://blogs.lse.ac.uk/redi/compare-regions/
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Przykładem uzupełniającym wskaźniki rozwoju regionu są nakłady na badania i rozwój do których 

dostęp z funduszy centralnych mają wszystkie regiony. (Tabela 8) Nakłady przedsiębiorstw w regionie 

Yorkshire and the Humber są niskie i w porównaniu z pozostałymi regionami Anglii, znajduje się on na 

przedostatnim 8 miejscu przed North East oraz charakteryzuje się ujemnym wskaźnikiem wzrostu w 

2018 roku w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Tabela 8. Nakłady na R&D z podziałem na regiony w Wielkiej Brytanii 

Nakłady na R&D 
wg regionów 

2017 
mln GBP 

2018 
mln GBP 

Wzrost 

North East 388 443 14,20% 

Wales 421 430 2,10% 

Northern Ireland 508 524 3,10% 

Yorkshire/Humber 937 921 -1,70% 

Scotland 1250 1242 -0,60% 

East Midlands 1521 1769 16,30% 

South West 1661 1752 5,50% 

North West 2183 2031 -7,00% 

West Midlands 2469 2744 11,10% 

London 2791 2906 4,10% 

East of England 4677 5141 9,90% 

South East 4862 5145 5,80% 

UK 23669 25048 5,80% 

 

                                 źródło: oprac. własne na podstawie Office for National Statistics 2017 – 2018 

 

 

Strefy aktywności gospodarczej 

 

Jedną z kluczowych dla rozwoju regionu organizacji są Local Enterprise Partnership (LEP). Są to 

dobrowolne partnerstwa władz lokalnych oraz wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw. Zaczęły 

powstawać w 2011 roku z rządowej inicjatywy Department of Business Innovation and Skills w celu 

wsparcia identyfikacji lokalnych priorytetów gospodarczych, wsparcia wzrostu gospodarczego oraz 

wpływać na tworzenie nowych miejsc pracy. Początkowy budżet przeznaczony na wsparcie tych 

organizacji wynosił 1,4 mld GBP i powstało w sumie 39 partnerstw (od 2017 roku po połączeniu 

Northamptonshire LEP z South East Midlands LEP jest ich 38). (Rysunek 18). LEP-y zastąpiły regionalne 

agencje rozwoju działające do 2012 roku, które kierowane były przez sektor publiczny i odpowiedzialne 

za konkurencyjność regionalną i rewitalizację. Są organami ustawowymi, co wpływa na ich znaczne 

zróżnicowanie i odmienność pod względem wielkości, potencjału, możliwości i zarządzania. Zakres 
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działania LEP jest znacznie szerszy, gdyż realizowane przez nie projekty wzmacniają siłę powiązań na 

wielu płaszczyznach współpracy ekonomicznej i społecznej. Do najważniejszych, realizowanych przez 

LEP-y należą takie zadania jak współpraca z rządem w zakresie ustalenia kluczowych priorytetów 

inwestycyjnych oraz reprezentacja w opracowywaniu krajowej polityki planowania, wspieranie i 

koordynacja realizacji projektów infrastrukturalnych, koordynowanie wniosków lub składanie ofert 

bezpośrednio do regionalnego funduszu wzrostu, wspieranie przedsiębiorstw o wysokim wzroście, 

wspieranie konsorcjów w celu tworzenia nowych centrów wzrostu, zaangażowanie biznesu do udziału 

w rozwój regionu, współpraca z lokalnymi pracodawcami (Jobcentre Plus) oraz dostawcami usług 

edukacyjnych, wsparcie bezrobotnych w pozyskaniu pracy, koordynacja pozyskiwania środków 

finansowych z sektora prywatnego, opracowywanie zachęt finansowych i pozafinansowych, 

wspieranie projektów energii odnawialnej i Green Deal (rządowych inicjatyw polegającej na płaceniu 

przez użytkowników nieruchomości za energię oszczędnościami uzyskanymi w wyniku wprowadzonych 

technicznych ulepszeń). LEP-y przejęły również rolę zarządzania regionalnymi funduszami UE. Zasadą 

budowy struktury zarządzającej partnerstwem LEP jest priorytet przewodnictwa przedstawicieli 

przedsiębiorców oraz, że co najmniej połowa ich członków musi pochodzić z sektora prywatnego. Na 

przykład w strukturze Partnerstwa Humber przewodniczącym zarządu może być doświadczony 

przedsiębiorca sektora prywatnego, którego rolą jest zarządzanie organizacją i reprezentowanie jej na 

zewnątrz. Kolejnym członkiem struktury jest 6 przedsiębiorstw, reprezentujących kluczowe sektory i 

kluczowych pracodawców w regionie, których położenie geograficzne w stosunku do całego obszaru 

LEP jest równomierne. Rolę łącznika zapewniającego demokratyczną odpowiedzialność za 

wprowadzenie decyzji LEP w życie pełnią przedstawiciele Hull City Council, North Lincolnshire Council, 

North East Lincolnshire Council i East Riding of Yorkshire Council. Z kolei dyrektor Hull & Humber 

Chamber of Commerce reprezentuje cały biznes wraz ze wszystkimi sektorami regionu i nie posiada 

pozycji w zarządzie, a ostatnim członkiem organu zarządczego jest University of Hull, którego rolą jest 

wsparcie wiedzą ekonomiczną, innowacjami i ekspertyzami badawczymi.  

LEP-y zabiegają o fundusze lokalne i rządowe, aby realizować lokalne priorytety. Europejskie fundusze 

strukturalne i inwestycyjne którymi zarządzają, dzielone są na różne fundusze z których realizowane są 

lokalne potrzeby. Dostęp do funduszy mają organizacje ze wszystkich sektorów i mogą ubiegać się o 

finansowanie. Najważniejsze źródła finansowania działalności LEP pochodzą z rządowego programu 

Growth Deal Funding oraz funduszy strukturalnych UE. Ze względu na wyjście Zjednoczonego 

Królestwa z UE, fundusze te w przyszłości będą musiały być rekompensowane dodatkowymi 

funduszami rządowymi.  
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Rysunek 18. Lokalizacja partnerstw LEP w regionie Yorkshire i Humber  

 

W okręgu Yorkshire i Humber są ulokowane 4 partnerstwa LEP i są to York & Yorkshire (38), Leeds City 

Region (20), Sheffield City Region (27) oraz Humber (18). Projekty przez nie realizowane dotyczą 

lokalnych potrzeb rozwojowych, które w przypadku York & Yorkshire oraz East Riding polegają na 

wspieraniu przedsiębiorstw sektora „biogospodarki”, kształceniu specjalistycznej kadry, tworzeniu 

nowych miejsc pracy oraz prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych w kluczowych miejscach 

zamieszkania i zatrudnienia, inwestycje w infrastrukturę kolejową, drogową i szerokopasmową w celu 

zapewnienia dobrze połączonej gospodarki oraz dla przedsiębiorstw całego regionu w ramach 

funduszu Growing Places. 

źródło: https://www.lepnetwork.net/growth-hubs/ 

https://www.lepnetwork.net/growth-hubs/
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Leeds City Region tworzy partnerstwo którego główne cele rozwojowe, to rozwijanie usług 

finansowych i biznesowych, komunikacja, logistyka i dystrybucja, produkcja niszowa, zdrowie 

publiczne, elektronika oraz badania medyczne i nauki biologiczne.  Wartość projektów wspieranych 

przez Sheffield City Region wynosi ponad 650 mln GBP i obejmuje projekty inwestycyjne 

infrastrukturalne, transportowe, mieszkaniowe i innowacyjne. Istotną rolę w realizacji tych projektów 

i projektów w skali całego kraju odgrywa lokalny fundusz wzrostu (Local Growth Fund) na który do 

2021 roku rząd przeznaczy 12 mld GBP. Priorytetami Partnerstwa Humber jest koordynacja działań 

sektora publicznego i prywatnego w celu wspierania wzrostu w trzech kluczowych sektorach – energii 

odnawialnej, portów i logistyki oraz sektora chemicznego. Realizacja tych priorytetów jest realizowana 

poprzez kształcenie dorosłych w wieku od 16 do 19 roku życia, w szczególności w odniesieniu do 

wymienionych sektorów wzrostu. Istotnym zadaniem strategii jest budowa „marki Humber” w 

obszarze handlu międzynarodowego i regionu jako miejsca inwestycji oraz koordynowanie działań 

wspierających innowacje i przedsiębiorczość.  

 

Wśród instytucji otoczenia biznesu znajdują się lokalne uniwersytety, reprezentowane przez 

stowarzyszenie Yorkshire University reprezentujące 12 szkół wyższych w Yorkshire i Humber. Jego 

celem jest wspieranie współpracy i partnerstwa w celu maksymalizacji wartości i wpływu szkolnictwa 

wyższego w Yorkshire i Humber. Doświadczenie szkolnictwa wyższego we współpracy z partnerami 

publicznymi i prywatnymi przynosi korzyści przede wszystkim w obszarze przyciągania i zatrzymywania 

absolwentów i rozwoju kluczowych sektorów przemysłowych. W okresie finansowania 2014 – 2020 

wartość funduszy unijnych przekazanych do wszystkich czterech partnerstw regionu Yorkshire i 

Humber wyniosła 795 mln GBP z czego część pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF). Druga, większa część pochodziła 

z rządowego funduszu Growth Deal i wyniosła niecałe 1,35 mld GBP. 

 

Przykładem ośrodka wspierania aktywności gospodarczej jest Advanced Manufacturing Park (AMP), 

zlokalizowane w Rotherham i wiodącym ośrodkiem innowacji inżynierskich, badawczych i 

produkcyjnych. Udostępnia przestrzeń na prowadzenie badań wiodących projektów technologicznych 

w dziedzinie inżynierii lotniczej i energii jądrowej. Z kolei Innovate UK stanowi część państwowej 

agencji UK Research & Innovation (UKRI), oferującej programy wspierające innowacje, finansujące 

inwestycje w naukę i badania oraz posiada budżet przekraczający 6 mld GBP. Agencja ta skupia się 

przede wszystkim na biznesie i poszukuje możliwości wprowadzania przełomowych i pionierskich 
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innowacji w branżach przyszłości. Jej działanie polega na łączeniu innowatorów z odpowiednimi 

partnerami oraz ułatwienie dostępu do inwestorów i wspieranie ich w tworzeniu i rozwijaniu tych 

projektów. Działa poprzez zespół dziesięciu regionalnych menedżerów, którzy jako lokalni 

przedstawiciele agencji wspierają działania agencji w regionie. Finansuje Knowledge Transfer Network, 

czyli ogólnokrajową sieć powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, naukowcami, organizacjami 

badawczymi i agencjami rządowymi w celu transferu wiedzy i budowy powiązań między nauką i 

biznesem w kluczowych sektorach gospodarki takich jak biotechnologia, energia, środowisko, przemysł 

obronny i kosmiczny.  

Northern Powerhouse Investment Fund (NPIF), to program rządowego British Business Bank i 

wspierany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) na wsparcie MŚP jako podstawowej 

siły wzrostu regionu. Fundusz na realizację inwestycji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w 

latach 2016–2021 wynosi ponad 400 mln GBP i przeznaczony jest na tworzenie miejsca pracy i 

przyciąganie inwestycji sektora prywatnego.  

 

Kolejny przykład, to strefy przedsiębiorczości (Enterprise Zones), które zostały ustanowione w 2012 

roku jako element planu gospodarczego rządu dla wsparcia rozwoju w formie ulg podatkowych dla 

przedsiębiorstw lokujących swoją działalność na obszarze stref i ulokowane są w większości na 

obszarach partnerstw LEP. Na terenie partnerstwa Humber, znajduje się największa specjalna strefa 

Enterprise Zone w Anglii o powierzchni 1238 ha i oferuje miejsce dla producentów urządzeń dla 

morskich elektrowni wiatrowych oraz oferuje tereny deweloperskie w sąsiedztwie portów w Able 

Marine Energy Park i Green Port Hull, Port of Grimsby oraz największego lotniska dla helikopterów do 

obsługi przemysłu naftowego, gazowego i energii wiatrowej w Humberside. 

 

Następnie Uniwersyteckie strefy przedsiębiorczości (University Enterprise Zones), to organizacje 

powstałe w 2015 roku z inicjatywy agencji rządowej Department for Business, która zainicjowała ich 

istnienie funduszem założycielskim w wysokości 15 mln GBP dla powołania stref pilotażowych w 

Bristolu, Nottingham, Liverpool i Bradford (Leeds City Region) jako instytucje złożone z uniwersytetów 

i biznesu w celu prowadzenia działalności dla wzmocnienia lokalnego rozwoju i innowacji. Ich głównym 

zadaniem jest zachęcanie uniwersytetów do wzmacniania ich roli jako strategicznych partnerów 

lokalnego wzrostu we współpracy z partnerstwami LEP w oparciu o istniejące zdolności oraz 
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stymulowanie rozwoju inkubatorów dla MŚP w miejscach, które zachęcą biznes do współdziałania z 

uniwersytetami w zakresie innowacji29.  

 

Inkubatory, akceleratory i co-working (Incubators, Accelerators, co-working IACs) przedsiębiorczości 

jako część ekosystemu otoczenia biznesu, to instytucje stanowiące zaplecze dla przedsiębiorstw 

poszukujących przestrzeni we wczesnym etapie swojego rozwoju oraz innowacji. Zgodnie z 

powszechnie przyjętą terminologią, inkubatory oznaczają przestrzeń roboczą dla wsparcia biznesu w 

formie szkoleń, dostępu do finansowania i mentoringu. Akceleratory oznaczają przestrzeń dla małych 

firm i startup’ów o potencjale szybkiego wzrostu, natomiast co-working oznacza wspólną przestrzeń 

na której może działać wiele firm i mogą to być biura, przestrzeń w której odbywają się różne zajęcia, 

imprezy, warsztaty i inne tego typu aktywności w której skupia się przedsiębiorcza społeczność. 

Przykładami takich miejsc są Google Campus London, będący przestrzenią dla przedsiębiorców w 

obszarze technologii, Level39 – inkubator dla technologii fintech, smart-city i cyberbezpieczeństwa, 

następnie IDEALondon założony przez University College w Londynie dla przedsiębiorstw zajmujących 

się technologią cyfrową, Advanced Technology Innovation Centre (ATIC) przy Uniwersytecie 

Loughborough, The Hive przy przy Uniwersytecie Nottongham Trent, czy 3M Buckely Innovation Centre 

(3MBIC)  przy Uniwersytecie Huddersfield dla przedsiębiorstw w rejonie Leeds City i wiele innych 

spośród ponad 150 inkubatorów działających w Zjednoczonym Królestwie. Według raportu agencji 

Business, Energy and Industrial Strategy30 w całym kraju zidentyfikowano 205 inkubatorów, 163 

akceleratory i 51 przestrzeni co-workingowych z czego ponad połowa akceleratorów mieści się w 

Londynie. Także ponad połowa z nich finansowana jest ze źródeł korporacyjnych a 41% z funduszy 

publicznych. W regionie Yorkshire i Humber zidentyfikowano 12 inkubatorów i 8 akceleratorów. 

 

 

Finansowe wsparcie przedsiębiorców w regionie  

System wspierania finansowego przedsiębiorców MŚP, dostępny jest w formie rządowych programów, 

grantów i pożyczek, ma zasięg krajowy i ponadregionalny w ramach działalności British Business Bank. 

W wymiarze lokalnym, wsparcie finansowe oferowane przez lokalne władze występuje w formie ulg 

podatkowych, zachęt biznesowych oraz zachęt współpracy w zakresie realizacji zamówień publicznych. 

 
29 https://re.ukri.org/knowledge-exchange/university-enterprise-zones/ 
30 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/608409/business-
incubators-accelerators-uk-report.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/608409/business-incubators-accelerators-uk-report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/608409/business-incubators-accelerators-uk-report.pdf
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Rządowa oferta różnego rodzaju wsparcia, w tym finansowego jest ogłoszona na ogólnodostępnej 

rządowej stronie internetowej na której poprzez filtrowanie potrzeb, można zidentyfikować 

poszukiwane wsparcie31. Spośród 169 programów można je selekcjonować według typu wsparcia, 

etapu rozwoju przedsiębiorstwa, sektora, wielkości przedsiębiorstwa oraz regionu 48 programów dla 

MŚP, które dotyczą regionu Yorkshire i Humber. Oferowane wsparcie przedsiębiorstw dotyczy 

finansowania działalności, dostępu do kapitału, pożyczek, grantów oraz wsparcia eksperckiego i 

mentoringu dla przedsiębiorstw, które dopiero powstały oraz dłużej działających na rynku. Wszystkie 

oferowane programy są przeznaczone dla MŚP działających w sektorach finansowym i biznesu, 

budowlanym, rolniczym, edukacyjnym, zdrowia, nauk przyrodniczych i technologii, produkcji, 

turystyki, logistyki transportu i technologii internetowych.  

 

Wśród przykładów wsparcia regionalnego znajduje się British Business Bank, który wspiera kapitałowo 

przedsiębiorstwa na wszystkich etapach rozwoju, zapewniając kapitał na wzrost oraz bieżącą obsługę 

finansową MŚP. Oferowane wsparcie dla startup’ów dotyczy mentoringu, funduszy na budowę 

własnego biznesu oraz finansowania dla szybko rozwijających się firm lub chcących zwiększyć skalę 

działalności. Start Up Loans Company32 jako spółka zależna od British Business Bank zajmuje się 

udzielaniem pożyczek na rozpoczęcie działalności. Przedsiębiorcy MŚP mogą otrzymać pożyczkę do 25 

000 GBP na okres od 1 do 5 lat ze stałą stopa procentową na poziomie 6% oraz 12-miesięczne darmowe 

wsparcie mentoringowe, polegające opracowywaniu biznesplanów i prognozach przepływów 

finansowych. Program wspierany jest przez wyznaczone przedsiębiorstwa Business Finance Solutions 

(Street UK Limited i The Enterprise Loan Fund Ltd.), których zadaniem jest zarządzanie funduszami i 

umowami pożyczkowymi przedsiębiorstwa korzystającego z programu i kontrolowane są przez 

instytucję nadzoru finansowego Financial Conduct Authority (FCA). British Business Bank Finance 

Hub33, jest platformą na której znajduje się ponad 100 instytucji finansowych, wspierających bank w 

skalowaniu biznesu przez przedsiębiorców MŚP poszukujących finansowania i współpracujących z 

bankiem. Strona internetowa Finance Hub oferuje narzędzie, pozwalające w kilka minut 

zidentyfikować najlepsze rozwiązania finansowania dla indywidualnego przedsiębiorcy. W ramach 

programu (funduszu) poręczeniowego Enterprise Finance Guarantee Scheme (EFG)34, bank udziela 

przedsiębiorcom gwarancji do 100% pożyczki w formie kredytu odnawialnego, instrumentów 

 
31 https://www.gov.uk/business-finance-support? 
32 https://www.startuploans.co.uk/ 
33 https://www.british-business-bank.co.uk/finance-hub/ 
34https://www.fundingoptions.com/ 

https://www.gov.uk/business-finance-support?
https://www.british-business-bank.co.uk/finance-hub/
https://www.fundingoptions.com/


                            

Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model 

wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg. 

                                                                                                                                                                   48 
 

finansowania aktywów i faktur i dogodnych terminów spłaty i kierowany jest do przedsiębiorstw, 

których obroty wynoszą poniżej 41 mln GBP. W przypadku zakwalifikowania do programu, 

przedsiębiorca może otrzymać dostęp do środków finansowych od 1 000 GBP do 1 mln GBP na okres 

od 3 miesięcy do 10 lat oraz do 3 lat w przypadku finansowania faktur i instrumentów odnawialnych. 

Oferta dla MŚP dotyczy również alternatywnych form wsparcia finansowania działalności, między 

innymi funduszami equity takimi jak Venture capital, Private equity czy Angels finance i wielu innych 

(Tabela 9).  

W ramach programów unijnych wsparcia na rzecz konkurencyjności oferowanym w Zjednoczonym 

Królestwie należy wspomnieć o Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized 

Enterprises (COSME), który jako instrument wsparcia dla MŚP w obszarach dostępu do finansowania, 

dostępu do rynków i umiędzynarodowienia działalności oraz promowanie przedsiębiorczości jest 

narzędziem programu Small Business Act (SBE).  

 

Tabela 9. Zestawienie dostępnych opcji finansowania dla MŚP według etapu rozwoju oraz planów rozwojowych 
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źródło: thebusinessfinanceguide.co.uk 

 

W wymiarze lokalnym, Calderdale w hrabstwie West Yorkshire oferuje programy wsparcia rozwoju 

biznesu Business Growth Programme, którego celem jest wspieranie współpracy firm w pozyskiwaniu 

technologii oraz transferu wiedzy. To program partnerski Rady Calderdale Council, Uniwersytetu 

Bradford, Uniwersytetu Leeds Metropolitan i Community Partnership Solutions Ltd., przedsiębiorstwa 

C-Tech Innovation Ltd., który oferuje wsparcie w wysokości od 10 000 GBP do 250 000 i przeznaczony 

jest dla MŚP w regionie Leeds City i może zostać przeznaczony jako kapitał inwestycyjny na odnowę 

budynków, fabryki, parku maszynowego i na stworzenie nowych miejsc pracy. Program New Enterprise 

Allowance, to program dla osób poszukujących pracę oraz pozostających na zasiłkach. Z kolei program 

Digital Enterprise oferuje finansowanie i wsparcie dla MŚP w obszarze cyfryzacji i rozwijania produktów 
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i usług w formie grantu na wzrost poprzez zakup technologii, na zwiększenie dostępu do łączności 

internetowej oraz na warsztaty, kursy, konferencje cyfrowych i mentoring. 

 

 

Współpraca lokalnych samorządów z lokalnym biznesem 

 

W ramach kompetencji udzielonych lokalnym samorządom przez parlament na samorządach spoczywa 

obowiązek pobierania podatku od nieruchomości komercyjnych. Jego wysokość regulowana jest przez 

specjalne przeliczniki stosowane do określania wartości nieruchomości. Jednocześnie, samorządy 

lokalne posiadają kompetencje do udzielania ulg w podatku dla lokalnych przedsiębiorców od 

zajmowanych przez nich nieruchomości. Ich wysokość również jest regulowana. Kompetencje 

związane z kształtowaniem ekosystemu gospodarczego i społecznego wynikają z potrzeb lokalnej 

społeczności dla której samorząd dostarcza usługi i to one stanowią główne ich pole działalności. 

Jednym z istotnych obszarów jest wspieranie lokalnego biznesu oraz pobudzanie lokalnej 

przedsiębiorczości. Działania te mogą się różnić, gdyż samorządy mają swobodę w doborze 

odpowiednich narzędzi wsparcia. Jednakże działania wspierające lokalną przedsiębiorczość nie mają 

charakteru systemowego wsparcia finansowego dla MŚP, takiego jakie oferują programy rządowe, czy 

programy unijne. Udział lokalnych samorządów w takich projektach występuje najczęściej w ramach 

projektów zarządzanych przez LEP-y i ma charakter koordynacyjny i związany jest z lokalnymi 

potrzebami wspierania rynku pracy, ułatwieniami lokalnej przedsiębiorczości dostępu do zamówień i 

środków publicznych, realizacji strategii wzrostu i optymalizowaniu wzajemnych korzyści wszystkich 

interesariuszy społeczności lokalnej.  

W brytyjskim systemie podatkowym istnieje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, polegającej na 

obniżeniu podatku od zysków kapitałowych z 20% do 10% dla przedsiębiorców samozatrudnionych 

oraz wspólników w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa lub części udziałów35. Jednakże obciążenia, 

w szczególności mikro i małych przedsiębiorstw podatkami lokalnymi, stanowią istotną część ich 

kosztów prowadzenia działalności. Wsparcie MŚP oferowane przez lokalne samorządy dotyczy ulg 

podatkowych oferowanych przez lokalne władze, zachęt do realizacji lokalnych projektów oraz poprzez 

transparentną komunikację z biznesem oraz upraszczaniem procedur, transparentności i budowania 

relacji z lokalną przedsiębiorczością. Informacje o stawkach ulg zamieszczane są na stronach 

 
35 https://www.gov.uk/entrepreneurs-relief 

https://www.gov.uk/entrepreneurs-relief
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internetowych poszczególnych Rad. Na przykład miasto York udziela zwolnienia z podatku od 

nieruchomości do 12 000 GBP dla MŚP dla których jest to jedyna zajmowana przez nie nieruchomość. 

Przedsiębiorcy zajmujący powierzchnie handlowe mają możliwość skorzystania z ulgi w postaci 

zwolnienia z jednej trzeciej dziennej stawki podlegającej opodatkowaniu. Podmioty zajmujące się 

działalnością charytatywną zwolnione są z 80% podatku należnego od zajmowanej nieruchomości a 

organizacje non-profit zwolnione są z podatku. Na stronie internetowej Rady znajdują się wszelkie 

informacje poświęcone prowadzeniu działalności gospodarczej na tym terenie, procedurom jakie 

należy stosować w tym kwestii dotyczących zakupu lub najmu nieruchomości, uzyskania licencji na 

działalność gastronomiczną, lokalnego wsparcia w planowaniu utrzymania działalności oferowanego 

przez Rady oraz szeregu informacji związanych z działalnością poszczególnych branż i procedur 

prawnych36. Rada hrabstwa North Yorkshire City umieszcza na swojej stronie internetowej informacje 

na temat obowiązujących standardów handlowych, uzyskania niezbędnych zezwoleń i licencji do 

prowadzenia działalności, możliwości uzyskania wsparcia finansowego na szkolenia zawodowe 

praktykantów na nowych pracowników, darmowego wsparcia informacyjnego w kwestii rozpoczęcia 

lub rozwinięcia własnej działalności oraz w doborze oraz wsparciu uzyskania odpowiednich 

instrumentów finansowania, odpowiednich procedur przetargowych związanych z dostarczaniem 

usług transportowych dla szkół. Rada hrabstwa umieszcza również informacje na temat ram, procedur 

przetargowych na zamówienia publiczne oraz zasady współpracy z MŚP w realizacji zamówień, w 

szczególności w kwestii płatności za dostarczane usługi. Na przestrzeni ostatnich lat zostały podjęte 

zmiany, które radykalnie podniosły poziom obsługi zamówień publicznych poprzez ulepszenie 

wewnętrznych przepisów, poprawienia ładu korporacyjnego oraz wprowadzenia zasady zarządzania 

kategoriami, polegające na grupowaniu wydatków i powiązaniu ich z ofertą łańcuchów dostaw a 

następnie systematycznym zarządzaniu. Strategiczne podejście do zakupów jest traktowane jako 

rozwiązanie innowacyjne i ma na celu optymalizowanie możliwości jakie dają łańcuchy dostaw 

(Rysunek 19).  

 

Rysunek 19. Innowacyjny model zarządzania kategoriami wydatków w hrabstwie North Yorkshire City 

 

 
36 https://www.york.gov.uk/business 

https://www.york.gov.uk/business
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źródło: https://www.northyorks.gov.uk/procurement-and-contract-management 

 

Miasto Leeds jest największym miastem w hrabstwie West Yorkshire z populacją prawie 800 000 

mieszkańców. Ilość zarejestrowanych przedsiębiorstw MŚP wynosi 28 410 oraz 165 przedsiębiorstw 

zatrudniających ponad 250 pracowników (2019)37. Jednym z ciekawszych sposobów komunikacji władz 

samorządowych ze społecznością lokalną i ponadregionalną, którą oferuje Rada Miasta Leeds jest 

obserwatorium „Leeds Observatory”38. Jest to interaktywne narzędzie, które w sposób przekrojowy 

prezentuje potencjał miasta i regionu z uwzględnieniem współpracy wszystkich interesariuszy lokalnej 

ekonomii. Strategia rozwoju miasta zakłada silne powiązanie sektora prywatnego i przedsiębiorstw, 

uniwersytetów i uczelni wyższych, trzeciego sektora i organizacji społecznych w celu rozwoju poprzez 

zwiększenie przestrzeni i możliwości dla lokalnych inwestycji, promocji eksportu i turystyki.  

 

Założenia strategiczne na lata 2018 – 2023 oparte są na koncepcji 12 zadań zidentyfikowanych 

sektorów wzrostu (Rysunek 20), takich jak rozwój infrastruktury, w szczególności rozwoju bardziej 

efektywnego i zielonego transportu, tworzenia nowych miejsc pracy (Rada Leeds rekomenduje 

 
37 https://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/la/1946157127/report.aspx 
38 https://observatory.leeds.gov.uk/ 

https://www.northyorks.gov.uk/procurement-and-contract-management
https://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/la/1946157127/report.aspx
https://observatory.leeds.gov.uk/
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lokalnym przedsiębiorcom podnoszenie zarobków oraz szkolenie pracowników), inwestycje we 

wsparcie MŚP, podniesienie poziomu digitalizacji i całkowite przeniesienie miasta do ery cyfrowej w 

obszarze biznesu, rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju infrastruktury cyfrowej i wsparcie mieszkańców 

w dostępie do technologii 5G, wykorzystanie technologii do podniesienia poziomu życia mieszkańców, 

podwojenie obszaru centrum Leeds poprzez stworzenie innowacyjnej dzielnicy wokół uniwersytetów 

i szpitala, rozbudowa infrastruktury transportowej w celu skomunikowania centrum ze 

społecznościami na obrzeżach miasta i tworzenie miejsc pracy w pobliżu osiedli, promowania Leeds i 

Yorkshire jako atrakcyjne miejsce dla inwestycji, przyciąganiu innowatorów i przedsiębiorców poprzez 

lobbowanie rządu dla zwiększenia inwestycji w infrastrukturę badań i rozwoju, wsparcie Uniwersytetu 

Leeds w powołaniu Institute of High Speed Engineering, zwiększenia wsparcia dla wzrostu produkcji 

oraz rozwoju przedsiębiorstw w obszarze technologii medycznych. Wymienione powyżej cele stanowią 

część zintegrowanej strategii rozwoju, która wyraźnie akcentuje rozwój silnych i wzmacnianie słabych 

stron tego obszaru.  

Rysunek 20. Model 12 założeń dla realizacji planu wzrostu w Leeds City 

 

źródło: Leeds Inclusive Growth Strategy 2018 - 2023 

Kolejnym działaniem dla rozwoju prowadzonym przez Leeds jest program Smart Leeds, którego celem 

jest identyfikacja i wprowadzenie nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań w mieście w 

oparciu o 4 priorytety – mobilności, wzrostu poziomu mieszkalnictwa, zdrowia oraz ochrony 

środowiska. Podstawy dla realizacji zadań określonych w tych priorytetach leżą we współpracy 

wszystkich interesariuszy społeczności lokalnej, dostępie do otwartych danych i analiz, cyfryzacji na 

najwyższym światowym poziomie. Przykładem programu rządowego z budżetem 20 mln GBP 



                            

Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model 

wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg. 

                                                                                                                                                                   54 
 

wspierającego sektor publiczny za pomocą innowacyjnych technologii cyfrowych jest GovTech Catalyst 

w którym Leeds i York znalazły się jako jeden z pięciu finalistów.  

W zadaniach samorządu dotyczących lokalnego wzrostu, jednym z najważniejszych jest kwestia 

rozwoju transportu i jego infrastruktury ze względu na zmniejszenie kosztów transportu dla 

przedsiębiorstw i osób dojeżdżających do pracy oraz oszczędność czasu. Przykładem takich działań jest 

na przykład zmniejszanie zatorów drogowych. Rozwój infrastruktury drogowej zwiększa atrakcyjność 

lokalnej gospodarki, podnosi jej efektywność poprzez przyciąganie nowych przedsiębiorstw i inwestycji 

w sektorze prywatnym, wpływać na lokalne zatrudnienie, ale także na ceny nieruchomości i płace w 

regionie39.  

Rada Leeds zgodnie z kodeksem Local Government Transparency Code 2015, udostępnia na stronie 

internetowej rejestr projektów i przetargów publicznych z charakterystyką i analizami ekonomicznymi 

projektów40. Każde przedsiębiorstwo oraz mieszkańcy mają możliwość wglądu w realizowane projekty. 

W celu maksymalizacji rozwoju miasta uruchomiono sieć Leeds Anchor, której celem jest współpraca 

największych organizacji w mieście, takich jak Rada Leeds, uniwersytety, szpitale, organizacje i duże 

przedsiębiorstwa, które mają wpływ na lokalną społeczność i stanowią formę „kotwic lokalnej 

społeczności” i poprzez swoje wpływy mogą ją wspierać. Pozytywny aspekt istnienia wymienionych 

instytucji jest oczywisty, ale decyzje jakie one podejmują mogą być lepsze. Dlatego ich decyzje jako 

pracodawców, dostawców usług, zarządzających rozwojem lokalnych społeczności i zamawiających 

usługi, powinny być przedmiotem głębszych analiz. Wartym przytoczenia przykładem tej współpracy 

jest projekt zrównoważonego rozwoju w zamówieniach publicznych. Celem projektu była analiza 

dostaw i lokalnych dostawców. Badania polegające na monitorowaniu i raportowaniu łańcucha dostaw 

przeprowadzone przez Leeds Becket University w okresie 2017/18 objęły przedsiębiorstwa MŚP, 

zaangażowane w realizacje zamówień dla samorządu Leeds. W wyniku danych uzyskanych w badaniu, 

ilość przedsiębiorstw zaangażowanych w zamówienia, wzrosła o 11%.  

 

5.Podsumowanie 

 

Celem opracowania raportu jest identyfikacja funkcjonujących mechanizmów na styku działalności i 

kompetencji lokalnych samorządów oraz przedsiębiorstw MŚP w Zjednoczonym Królestwie.  

Metodologia opracowania została oparta na rekomendowanych wskaźnikach opisanych we wstępie i 

 
39 https://whatworksgrowth.org/policy-reviews/transport/ 
40 https://datamillnorth.org/dataset/contracts-register-tenders 

https://whatworksgrowth.org/policy-reviews/transport/
https://datamillnorth.org/dataset/contracts-register-tenders
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założeniu, że dla opisania tych mechanizmów niezbędne jest ukazanie tła gospodarczo-ekonomicznego 

i strukturalnego kraju oraz głębsza charakterystyka wybranego regionu.  

 Mechanizmy współpracy zachodzące pomiędzy lokalnymi samorządami i lokalnym biznesem w 

Zjednoczonym Królestwie są pochodną rozwiązań systemowych i założeń strategicznych, 

realizowanych na wszystkich poziomach organizacji całego państwa. Działalność wszystkich struktur 

organizacyjnych systemy gospodarczego, podporządkowana jest wspólnym celom określonym dla 

każdej struktury w zależności od obszaru jej działania. Istotnym czynnikiem tej działalności jest 

równoważenie rozwoju wszystkich elementów tej działalności. Przykładem tego mogą być partnerstwa 

Local Enterprise Partnerships jako integratorów działań w jeden system na poziomie krajowym i 

regionalnym.  
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