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Leasing jest znanym i od dawna wykorzystywanym in-
strumentem finansowym. Stanowi nowoczesną i nie-
konwencjonalną formę finansowania przedsiębiorczo-

ści. Nadal, niestety, umowy leasingu wywołują w praktyce
wiele pytań i wątpliwości. Dlatego wiedza na temat prak-
tycznych aspektów leasingu wydaje się w obecnej sytuacji
gospodarczej niezwykle istotna szczególnie dla tych, którym
zależy na rozwoju ich przedsiębiorstwa. Leasing daje możli-
wość pozyskiwania zarówno środków trwałych, jak i warto-
ści niematerialnych oraz prawnych, niezbędnych w działal-
ności gospodarczej. Często jest najlepszym rozwiązaniem
dla polskiego przedsiębiorcy w pokonaniu barier kapitało-
wych ograniczających rozwój jego przedsiębiorstwa. 

POCZÑTKI LEASINGU W POLSCE

Leasing w Polsce zaczęto stosować już w latach 60.1 Jednak
był on wykorzystywany w bardzo małym zakresie, głównie do:
maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie, w przedsię-
biorstwach wykonawstwa inwestycyjnego, a także w przemy-
śle tekstylnym, metalowym, drzewnym oraz przetwórstwie owo-
ców i warzyw. Przełomowym momentem w historii polskiego le-
asingu był rok 1989. Wcześniej umowy leasingu zawierano
bardzo rzadko. Zainteresowanie tą formą kredytowania
i wspierania obrotu dobrami inwestycyjnymi nastąpiło po wej-
ściu w życie ustaw z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospo-
darczej oraz o działalności gospodarczej z udziałem podmio-
tów zagranicznych.2 Sytuacja polityczna, gospodarcza i spo-
łeczna roku 1989 spowodowała wyraźną zmianę tendencji
i kierunku rozwoju niemalże wszystkich płaszczyzn życia. Zmie-
nił się sposób patrzenia na świat, tok myślenia. Powstały nowe
możliwości działania spowodowane pojawieniem się gospo-
darki wolnorynkowej. O wielu rzeczach zaczął decydować ry-
nek. Nastąpiło otwarcie się Polski na świat. Pojawiły się nadzie-
je na lepszą przyszłość. Powstało nowe demokratyczne pań-
stwo, które goniło gospodarczo kraje wysoko rozwinięte.

W świetle tych wydarzeń w roku 1990 pojawiły się pierw-
sze spółki leasingowe, których podstawowym przedmiotem
działalności stał się leasing. W kolejnych latach powstawały
nowe spółki, korzystające ze zwolnienia w płaceniu podat-
ku dochodowego, tzw. wakacji podatkowych. Najwięcej
spółek leasingowych pojawiło się w latach 1995 – 1996. 

W rozwoju leasingu w Polsce fundamentalne znaczenie
miało rozpoczęte w 1990 r. przekształcenie struktury wła-
snościowej polskiej gospodarki, głównie w procesie prywa-
tyzacji przedsiębiorstw państwowych. 

Leasing można zdefiniować jako umowę, na mocy której
strona umowy jaką jest leasingodawca przekazuje drugiej

stronie – leasingobiorcy prawo do użytkowania określone-
go dobra (środka trwałego), którego jest właścicielem,
w zamian za określone płatności, przy czym czas użytko-
wania przedmiotu leasingu jest dokładnie określony w umo-
wie. W myśl tej definicji leasing jest sposobem na używanie
rzeczy i pobieranie z niej pożytków (czyli w języku prawni-
czym „użytkowanie”) nie będąc jej właścicielem.

Daje to firmom możliwości zaoszczędzenia środków fi-
nansowych potrzebnych na zakup odpowiedniego sprzętu
do prowadzenia działalności lub też jest sposobem na po-
zyskanie dóbr inwestycyjnych, których zakup przekraczałby
możliwości finansowe leasingobiorcy. Ponadto przy obec-
nym stanie prawnym w Polsce, leasing daje pewne korzyści
podatkowe, nie zmniejsza zdolności kredytowej firmy a pro-
cedura załatwiania formalności z reguły jest znacznie prost-
sza i krótsza niż w przypadku starania się o kredyt banko-
wy na zakup tego samego sprzętu. Można wyodrębnić
trzy charakterystyczne elementy umowy leasingu odróżnia-
jące ją od umów najmu lub dzierżawy:
■ przedmiotem umowy jest środek trwały wykorzystywany

w działalności gospodarczej leasingobiorcy
■ dokładnie określony jest czas trwania umowy
■ zapłata za użytkowanie wyrażona jest zawsze w pieniądzu.

Przedmiotem leasingu może być rzecz ruchoma lub nie-
ruchoma, służąca celom zarobkowym użytkownika, dobro
o charakterze inwestycyjnym, w rachunkowości przedsię-
biorstw zwane środkiem trwałym. Ze względu na skompli-
kowaną procedurę zawierania umów leasingu najlepiej
jest leasingować dobra o znacznej wartości, nie zaś drob-
ny sprzęt, który można po prostu kupić za gotówkę lub 
w sprzedaży ratalnej.

Najczęściej przedmiotem leasingu jest:
■ sprzęt biurowy: komputery, kserokopiarki itp.
■ samochody dostawcze, ciężarowe, specjalne
■ inne maszyny: sprzęt budowlany, rolniczy, dźwigi, cysterny itp.
■ linie technologiczne
■ statki, samoloty
■ nieruchomości.
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LEASING NIERUCHOMOÂCI

Coraz większym zainteresowaniem na polskim rynku cieszą
się transakcje o odpłatne oddanie nieruchomości do czasowe-
go korzystania oparte na konstrukcji leasingu. Nie jest to typo-
wa umowa leasingu zawierana pomiędzy dwoma przedsię-
biorstwami: finansującym i korzystającym. Na transakcję taką
składa się szereg czynności formalno-prawnych, umów,
oświadczeń, zobowiązań itp., regulujących wzajemne powią-
zania kilku podmiotów zaangażowanych w transakcję.

Cechami szczególnymi umów leasingu nieruchomości są:
■ duża wartość przedmiotu leasingu (często przekraczają-

ca kilkanaście milionów złotych)
■ długi okres amortyzacji (najczęściej przedmiotem leasin-

gu są obiekty nowe, a więc roczna stawka amortyzacyj-
na nie przekracza 2,5%)

■ najczęściej zwrotny charakter umowy, której celem jest
uwolnienie przez właścicielanieruchomości części środ-
ków finansowych, które przeznaczył na jej zakup i budo-
wę. Sprzedaje on nieruchomość leasingodawcy, a na-
stępnie korzysta z niej przez oznaczony w umowie okres
płacąc czynsz leasingowy.
Umowy leasingu nieruchomości daje oczywiste, ogromne

korzyści:
■ Leasingobiorca otrzymuje zwrot poniesionych nakładów,

co oznacza możliwość zainwestowania pieniędzy w in-
ne przedsięwzięcia.

■ Opłaty za leasing zalicza on do kosztów uzyskania przy-
chodu (zgodnie z zasadami traktowania leasingu opera-
cyjnego przez prawo podatkowe), co w znacznym stop-
niu obniża jego obciążenia podatkiem dochodowym.

■ Dodatkowo, jeśli po zakończeniu umowy będzie on mógł
zastosować szybszą amortyzację, będzie płacić niższy
podatek dochodowy. Rozporządzenie Ministra Finan-
sów w sprawie amortyzacji dopuszcza bowiem skróce-
nie okresu amortyzacji nieruchomości do 10. lat w sytu-
acji, gdy mamy do czynienia z obiektem, którego właści-
cielem był inny podmiot przez min. 6. miesięcy.
Przy zawieraniu umowy leasingu dokładnie określane

są na cały okres jej trwania: wysokość czynszu leasingo-
wego (czyli zapłaty za użytkowanie przedmiotu leasingu
wyrażonej w pieniądzu), ilość oraz terminy płatności po-
szczególnych czynszów. W praktyce najczęściej mamy
do czynienia z czynszami o stałej wysokości lub maleją-
cymi, płatnymi co miesiąc przelewem na rachunek leasin-
godawcy, ale oczywiście dopuszczalne jest inne rozło-
żenie opłat w czasie. W momencie zawierania umowy
leasingu należy uiścić również opłatę wstępną, tzw.
czynsz inicjalny, który stanowi część wartości leasingo-
wanego przedmiotu.

W niektórych umowach, występuje opcja wykupu, czyli
zobowiązanie leasingodawcy do sprzedaży przedmiotu
leasingu leasingobiorcy po zakończeniu umowy za z góry
określoną cenę. Niektóre firmy leasingowe wystawiają jed-
nak na życzenie swoich klientów podobne zobowiązania
ale bez określenia nabywcy, jedynie z zapisem, że może to
być osoba wskazana przez leasingobiorcę. 

SCHEMAT TRANSAKCJI LEASINGU 
NIERUCHOMOÂCI3

Operacja finansowa leasingu nieruchomości wymaga
jednoczesnego zaangażowania kilku podmiotów, z któ-
rych najważniejszymi są: firma leasingowa, korzystający
oraz bank faktycznie finansujący całość transakcji. Zaanga-
żowanie banku od początku jest najważniejszą sprawą dla
powodzenia przedsięwzięcia, gdyż najczęściej przedmio-
tem leasingu jest nieruchomość komercyjna, przynosząca jej
użytkownikowi określony dochód i dlatego bardzo droga.
Jedynie solidny bank jest więc w stanie podjąć ryzyko zwią-
zane z finansowaniem takiej transakcji.

Transakcja leasingu w Polsce składa się z następujących
czynności4: 
■ kontakt firmy leasingowej z potencjalnym klientem
■ przedstawienie oferty leasingu
■ akceptacja oferty przez klienta
■ ocena wiarygodności klienta przez finansującego
■ pozyskanie środków finansowych na zakup przedmiotu

leasingu 
■ zawarcie umowy leasingu
■ zakup od właściciela przedmiotu oraz przekazanie go

korzystającemu
■ ubezpieczenie przedmiotu leasingu

■ odbiór przedmiotu leasingu przez korzystającego
■ użytkowanie sprzętu lub nieruchomości i spływ należności

leasingowych wynikających z umowy
■ zakończenie i rozliczenie umowy leasingu.

Zależności pomiędzy podmiotami transakcji leasingu w Pol-
sce i na świecie zbytnio się nie różnią. Ewentualne różnice do-
tyczyć mogą jedynie rodzaju działalności poszczególnych
firm leasingowych tzn. duże firmy leasingowe nie zawsze refi-
nansują kontrakty leasingowe w bankach, ponieważ mają
dostęp do innych źródeł kapitału, a np. w leasingu bezpo-
średnim finansujący i dostawca występują jako jedna osoba.

Podczas zawierania umowy leasingu relacje pomiędzy
stronami umowy leasingu mogą mieć różnoraki charakter5: 
■ Korzystający wybiera przedmiot leasingu, następnie skła-

da zapytania do firm leasingowych w celu uzyskania ko-
rzystnej oferty. Podobnie jest, gdy klient wcześniej zakupi
przedmiot, a następnie szuka finansującego, który za-
wrze z nim umowę tzw. leasingu zwrotnego. Ten sposób

Rys. 1 Podmioty uczestniczące w transakcji 
leasingu nieruchomości.

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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powoduje, że większość czynności mających na celu po-
zyskanie środka trwałego obciąża korzystającego.

■ Producent sprzętu czy też właściciel nieruchomości
współpracuje z firmami leasingowymi, co pozwala
na szerszy zakres proponowanych przez niego usług
o ofertę finansowania zakupu/użytkowania. W tym przy-
padku większość czynności spoczywa na dostawcy
sprzętu (czy też właścicielu nieruchomości).

■ Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy klient zgłasza się
do firmy leasingowej i wyraża chęć leasingu jakiegoś
sprzętu bądź nieruchomości. W tym przypadku towarzy-
stwo leasingowe przedstawia ofertę leasingu, a także
oferty zakupu produktu od różnych dostawców, bądź też
oferty nieruchomości od różnych właścicieli, a następnie
negocjuje warunki sprzedaży i dostawy. Taki sposób moż-
na nazwać kompleksową obsługą klienta z uwagi na fakt,
że finansujący bierze na siebie ciężar realizacji kontraktu.
Skupiając się na leasingu nieruchomości, należy stwierdzić,

że właściwa operacja leasingowa przebiega w kilku etapach.
Pierwszym etapem jest założenie przez firmę, zwaną ope-

ratorem, spółki, która będzie formalnym leasingodawcą (np.
spółka „S”). Jest to tzw. spółka obiektowa, której zadaniem
jest odkupienie od klienta obiektu a następnie oddanie go
w odpłatne użytkowanie. Jedynym właścicielem spółki „S” jest
jej założyciel, czyli firma zwana operatorem transakcji. Jedno-

cześnie pomiędzy klientem i operatorem podpisywane jest
porozumienie w sprawie trybu i zasad operacji finansowej,
praw i obowiązków stron, terminach kolejnych działań itp.

Podstawowymi elementami porozumienia są następujące
zapisy:
■ Spółka „S” zakupi od klienta nieruchomość i w tym samym

dniu odda ją klientowi w dzierżawę (leasing, odpłatne użyt-
kowanie) na czas określony na podstawie pisemnej umowy.

■ Operator zobowiąże się do podpisania z klientem przed-
wstępnej umowy sprzedaży udziałów spółki „S”. Wartość
udziałów zostanie wyceniona jako ustalony procent wartości
obiektu i płatna jest w momencie podpisania umowy przed-
wstępnej, stanowi to tzw. wkład własny klienta. Rzeczywiste
przeniesienie prawa własności udziałów z operatora
na klienta nastąpi z chwilą zakończenia umowy leasingu.

■ Klient zobowiąże się do przystąpienia do spółki i tym sa-
mym podniesienia kapitału spółki do wysokości jej zadłu-
żenia wobec banku.

■ Operator będzie świadczył usługi wobec spółki „S”,
za które „S” wypłaci mu określone wynagrodzenie stano-
wiące jego zysk z całej transakcji.

■ Jako zabezpieczenie klient zobowiązuje się do przeka-
zywania co miesiąc określonej kwoty na lokatę termino-
wą, która stanowić będzie gwarancję spłaty przez spół-
kę „S” zobowiązań wobec banku po zakończeniu umo-
wy. Klient dokonuje cesji wierzytelności z tej lokaty
na operatora. W przypadku, kiedy klient nie wywiąże się
z postanowień umowy, środki zgromadzone na lokacie
przepadają na rzecz operatora. 

■ Kiedy umowa leasingu się zakończy, klient przystępuje
do spółki „S” podwyższając jej kapitał do wysokości jej
zadłużenia wobec banku. Środki na podwyższenie kapi-
tału pochodzić mają z opisanej lokaty, a w sytuacji, gdy-
by były one niewystarczające na pokrycie zobowiązań,
klient ma obowiązek pozyskania dodatkowych środków
z innych źródeł. W takiej sytuacji operator nie odblokuje
środków z lokaty, zanim klient nie wywiąże się z obo-
wiązku pozyskania dodatkowych środków finansowych.

■ Po dokonaniu przez klienta wpłaty na podwyższenie ka-
pitału, spółka „S” reguluje swoje zobowiązania wobec
banku, a operator przenosi na klienta własność swoich
udziałów za kwotę określoną w umowie przedwstępnej.
W ten sposób, po zakończeniu umowy, klient stanie się
właścicielem spółki „S”, która z kolei jest właścicielem
użytkowanej przez niego nieruchomości.

■ Porozumienie jest dla stron wiążące z chwilą uzyskania
przez operatora promesy kredytowej.
Operator składa wniosek o udzielenie kredytu spółce „S”

na następujących zasadach:
■ Płatność rat rozpocznie się po podpisaniu przez spółkę

„S” umowy dzierżawy nieruchomości.
■ Raty kapitałowe i odsetki płatne będą w okresach mie-

sięcznych (zgodnie z harmonogramem spłat czynszów
dzierżawnych przez klienta).

■ Cześć kapitałowa raty odpowiadać będzie wartości od-
pisu amortyzacyjnego za dany okres.

■ Zabezpieczeniami kredytu będą: hipoteka na nierucho-
mości, cesja zabezpieczeń złożonych przez klienta firmie
„S” oraz inne wymagane przez bank.
Po przyznaniu przez bank kredytu można przystąpić

do faktycznych działań w celu sfinalizowania transakcji:
■ Spółka „S” kupuje nieruchomość, termin płatności ustala-

ny jest po terminie uruchomienia środków z kredytu.
W dniu nabycia obiektu firma „S” podpisuje z klientem umo-

wę dzierżawy na czas określony. Klient zobowiązany jest uisz-
czać z tytułu dzierżawy właściwie skalkulowany czynsz. Wyso-
kość comiesięcznego czynszu odpowiada sumie części kapita-
łowej i odsetkowej raty kredytu, kwoty potrzebnej na pokrycie
bieżących kosztów firmy „S” oraz zysku operatora, który jest wy-
prowadzany z firmy „S” jako zapłata za usługi świadczone
przez niego na rzecz „S”. Zabezpieczeniem płatności czyn-
szów są: weksel własny in blanco klienta, cesja należności dzier-
żawcy z tytułu użytkowania nieruchomości, cesja praw umów
ubezpieczenia nieruchomości, oświadczenie klienta o wydaniu
obiektu właścicielowi z rygorem art. 777 pkt 4 k. p. c. i inne.

Leasing można zdefiniować jako umowę,
na mocy której strona umowy jaką jest lea-
singodawca, przekazuje drugiej stronie
– leasingobiorcy prawo do użytkowania
określonego dobra (środka trwałego),
którego jest właścicielem, w zamian
za określone płatności, przy czym czas
użytkowania przedmiotu leasingu jest do-
kładnie określony w umowie.
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■ Operator i klient podpisują przedwstępną umowę sprzeda-
ży udziałów spółki „S” za ustaloną kwotę, która płatna jest
w dniu podpisania umowy i stanowi wkład własny klienta.
Zobowiązanie do sprzedaży udziałów uwarunkowane jest
wypełnieniem przez klienta wszystkich postanowień umowy
i pomyślnym zakończeniem umowy dzierżawy obiektu.

■ Tego samego dnia klient podpisuje zobowiązanie
do przystąpienia do spółki „S” po zakończeniu umowy
dzierżawy i podniesienia jej kapitału do wysokości jej za-
dłużenia wobec banku finansującego transakcję.

■ Niezwłocznie, po podpisaniu wszystkich dokumentów,
spółka „S” zaciąga kredyt, płaci należność sprzedające-
mu nieruchomość.

■ Kredyt spłacany jest ze środków pochodzących z czyn-
szów dzierżawnych płaconych przez klienta, jednocze-
śnie klient otwiera konto lokacyjne, gdzie wpłaca określo-
ne kwoty tytułem zabezpieczenia wykonalności swojego
zobowiązania do podniesienia kapitału spółki „S” po za-
kończeniu urnowy dzierżawy.

■ Operator świadczy usługi na rzecz spółki „S”, za które otrzy-
muje od niej określone wynagrodzenie, środki te stanowią
zysk operatora z całej transakcji (po pomniejszeniu o koszty).
Po zakończeniu umownego okresu leasingu, pod wa-

runkiem pomyślnego jej zakończenia i wypełnienia przez
strony wszystkich postanowień opisanych w umowach
i porozumieniach, następuje przejęcie spółki „S” przez
klienta. W tym celu operator jako dotychczasowy właści-
ciel 100% udziałów spółki „S” podejmuje uchwałę o pod-
niesieniu jej kapitału do wysokości jej zadłużenia wobec
banku i o objęciu ww. udziałów przez klienta. 

Po opłaceniu przez klienta udziałów (środki na to zgro-
madził na lokacie), spółka spłaca swe zobowiązania, a na-
stępnie operator przenosi prawo własności swoich udzia-
łów na klienta (następuje wykonanie postanowień zawar-
tych w przedwstępnej umowie sprzedaży udziałów spółki
„S”, którą zawarli operator z klientem na początku).

Po całej operacji klient pośrednio staje się właścicielem
nieruchomości, a ściślej mówiąc, jego własnością
jest 100% udziałów w spółce „S”, która z kolei jest jedynym
właścicielem obiektu. 

ZNACZENIE BANKU FINANSUJÑCEGO 
LEASINGODAWC¢ NA TLE INNYCH 
UCZESTNIKÓW TRANSAKCJI

Jak już wcześniej wspomniano, stronami umowy leasin-
gowej są zawsze finansujący i korzystający. Jednak bardzo
ważną rolę odgrywają także pozostali uczestnicy transakcji:
■ poręczyciel
■ towarzystwo ubezpieczeniowe
■ dostawca przedmiotu leasingu
■ pośrednicy 
■ bank finansujący leasingodawcę.
Poręczyciel 

Istotnym uczestnikiem leasingu jest poręczyciel. Finansujący
zazwyczaj żąda dodatkowego zabezpieczenia kontraktu
szczególnie w przypadku gdy ma do czynienia z nowopow-

stałymi firmami, lub innymi firmami, które nie spełniają wymagań
firmy leasingowej w zakresie kondycji finansowej. Wówczas
takie zabezpieczenie może występować np. w formie porę-
czenia przez inny podmiot gospodarczy lub osobę fizyczną,
ewentualnie zastawu na rzeczy należącej do osoby trzeciej
lub hipoteki ustanowionej na nieruchomości, której właścicie-
lem jest osoba trzecia. Aby takie poręczenie miało sens, porę-
czyciel powinien spełniać wymagania finansowe, stawiane
przez finansującego. W przypadku, gdy korzystający nie wy-
wiąże się z warunków umowy, to właśnie poręczyciel jest zo-
bowiązany do przejęcia długu poprzez spłatę zobowiązań
lub bezpośrednie wejście w jego prawa i obowiązki.

Poręczenie stosuje się w leasingu tylko w wyjątkowych przy-
padkach. W przeciwnym wypadku finansowanie poprzez le-
asing straciłoby jedną z podstawowych zalet, które dają mu
przewagę nad np. kredytem bankowym, mianowicie brak ko-
nieczności przedstawienia wysokich zabezpieczeń kontraktu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe
Wszelkiego rodzaju transakcje leasingowe niosą ze so-

bą ryzyko zarówno dla strony finansującej, jak i korzystają-
cej. Podstawowym sposobem obniżenia tego ryzyka jest
ubezpieczenie transakcji leasingowej. Powoduje to, że to-
warzystwa ubezpieczeniowe biorą udział w zdecydowa-
nej większości transakcji leasingowych. Najczęściej finansu-
jący ubezpiecza sprzęt, a w szczególności nieruchomość
lub wskazuje korzystającemu wybranego przez siebie
ubezpieczyciela, w celu dokonania ubezpieczenia. Przed-
siębiorstwa leasingowe współpracują zazwyczaj z jednym
lub kilkoma towarzystwami ubezpieczeniowymi, które ze
względu na liczbę wykupywanych polis przedstawiają im
specjalną ofertę ubezpieczeniową.

Ingerencja ubezpieczyciela w operację leasingu dotyczy
trzech podstawowych zakresów:
■ Ubezpieczenia przedmiotów leasingu, które zazwyczaj

obejmuje pełny zakres ubezpieczenia od ognia i innych
zdarzeń losowych, od kradzieży, odpowiedzialności cy-
wilnej i auto casco (w przypadku samochodów) itd.
Ubezpieczenie to ma na celu zabezpieczenie interesów
finansującego, który przez okres trwania umowy pozosta-
je właścicielem przedmiotu leasingu, jednakże nie ma
nad nim bezpośredniej kontroli. W przypadku utraty
przedmiotu ubezpieczyciel pokrywa szkody, co pozwa-
la finansującemu m.in. na zwrot zobowiązań do banku.

■ Ubezpieczenie umowy leasingu, które stanowi ubezpie-
czenie płatności rat leasingowych, zarówno przetermino-

Przy zawieraniu umowy leasingu do-
kładnie określane są na cały okres jej
trwania: wysokość czynszu leasingowe-
go (czyli zapłaty za użytkowanie przed-
miotu leasingu wyrażonej w pieniądzu),
ilość oraz terminy płatności poszczegól-
nych czynszów.
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wanych, jak i pozostających do zapłaty w przyszłości.
Ubezpieczyciel daje gwarancję zwrotu należności w przy-
padku niewypłacalności korzystającego. Firma leasingowa
może stosować takie ubezpieczenie w stosunku do klien-
tów o słabszej kondycji finansowej lub też obligatoryjnie
ubezpieczać wszystkie zawierane umowy leasingu.

■ Ubezpieczenie przedsiębiorstwa korzystającego, które
obejmuje szereg polis zmniejszających ryzyko jego dzia-
łalności, takich jak: ubezpieczenie odpowiedzialności cy-
wilnej, ubezpieczenie przerw w produkcji, ubezpieczenia
transportowe itd. Szeroki zakres ubezpieczenia zmniejsza
ryzyko działalności gospodarczej, co stawia firmę wśród
wiarygodnych klientów towarzystwa leasingowego.
Rola firmy ubezpieczeniowej w transakcji leasingowej jest

bardzo duża i nie ogranicza się tylko do ubezpieczenia
przedmiotu leasingu, mimo iż to ubezpieczenie ma najwięk-
sze znaczenie dla korzystającego. Udział ubezpieczyciela,
chociaż wiąże się z dodatkowymi kosztami, ma zatem po-
zytywny wpływ na transakcję leasingu szczególnie, że po-
nad połowa polskiego rynku leasingu to rynek środków
transportu, gdzie różnego rodzaju szkody zdarzają się sto-
sunkowo często. Nie mniejsze znaczenie ma ubezpiecze-
nie w przypadku nieruchomości.

Pośrednicy leasingowi
W umowach leasingowych częstym uczestnikiem jest po-

średnik, który stanowi ogniwo łączące firmę leasingową z po-
tencjalnym klientem.6 Pośrednik przedstawia firmie ofertę le-
asingową oraz uczestniczy najczęściej w procedurach zmie-
rzających do zawarcia umowy leasingu, m.in. zbiera doku-
menty prawno-finansowe korzystającego, negocjuje rodzaj
i wysokość opłat zawartych w ofercie, pomaga w wyborze
przedmiotu leasingu oraz w ustaleniu warunków dostawy.
W zamian za podjęte działania pośrednik leasingowy pobie-
ra wynagrodzenie od firmy leasingowej, co ma następnie od-
zwierciedlenie w umowie leasingu, najczęściej w postaci pro-
wizji.7 Zdarza się również, że pośrednik podpisuje umowę
bezpośrednio z korzystającym, który wypłaca mu uzgodnio-
ną kwotę po podpisaniu umowy leasingu.

Bank finansujący leasingodawcę
W typowych transakcjach leasingowych zwykle bierze

udział instytucja finansująca umowę, którą zazwyczaj jest
bank dokonujący wykupu wierzytelności wynikających z za-
wartej umowy leasingu lub udziela kredytu leasingodawcy.
Wynika to z faktu, iż rynek kapitałowy w Polsce nie jest tak
rozwinięty, jak w państwach wysoko uprzemysłowionych.
Oprócz tego krótka historia leasingu w naszym kraju powo-
duje, że tylko część firm leasingowych wykazuje zdolność
pozyskania środków pieniężnych na zakup przedmiotów le-
asingu bezpośrednio z rynków finansowych, szczególnie
gdy chodzi o nieruchomości. Wiadomym jest bowiem, że
nieruchomości to dobra stosunkowo drogie.

Udział banków w finansowaniu transakcji leasingowych
niekorzystnie wpływa na obraz leasingu. Towarzystwa leasin-
gowe mają ograniczone kapitały własne, więc są zmuszone
do korzystania z kapitału obcego, który jest dla nich dostęp-
ny wyłącznie w bankach. Konsekwencją takiego uzależnie-
nia firmy leasingowej jest konieczność dostosowania się
do wymogów stawianych przez bank odnośnie kondycji fi-
nansowej klientów, potwierdzonej odpowiednimi dokumenta-
mi, a także przedstawienia zabezpieczeń finansowych (kau-
cje, weksle, zastawy). Powoduje to, że klient towarzystwa le-
asingowego jest poddawany prawie tak samo skomplikowa-
nej procedurze, jak w przypadku udzielania kredytu banko-
wego. Część potencjalnych korzystających stanowią pod-
mioty, których kondycja finansowa nie pozwala im na pozy-
skanie kredytu w banku, traktują oni zatem leasing jako alter-
natywną, łatwiej dostępną formę finansowania. Oprócz tego
wzrasta koszt leasingu, tzn. finansujący musi spłacić zacią-
gnięty kredyt, a ponadto uzyskać określoną marżę. Duże fir-
my leasingowe o dobrej kondycji finansowej mają możliwość
pozyskiwania kredytów na preferencyjnych warunkach ze
względu na skalę kontraktów. Powoduje to, że koszt pienią-
dza nie ulega znacznemu podwyższeniu. 

Udział banków w finansowaniu transakcji leasingowych, ma
raczej negatywny wpływ, zniechęcając lub utrudniając wielu
przedsiębiorstwom korzystanie z zalet, jakie niesie ze sobą po-
zyskanie środków trwałych na warunkach leasingu. ■
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