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1 Przedmiot działalności przedsiębiorstwa  

1.1  Przedmiot działalności 

Od początku swojej działalności spółka zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych oraz 

montażem ręcznym podzespołów z wyrobów własnych i powierzonych. Początkowo znaczącym 

elementem oferty rynkowej firmy były części do maszyn rolniczych. Obecnie tego typu działalność jest 

w fazie wygaszania, na korzyść produkcji na zlecenie detali o różnej wielkości, kolorystyce i gramaturze. 

Firmę na rynku wyróżnia: 

● 40 lat doświadczenia w branży, w tym produkcji do branży automotive i sektora 

energetycznego – jednych z najbardziej wymagających odbiorców na rynku, 

● kompleksowość oferty – realizacja zarówno wytwarzania detali z tworzyw sztucznych zgodnie 

ze specyfikacją klienta, jak i montażu podzespołów 

● elastyczne podejście na etapie wdrażania nowego produktu – doradztwo i wsparcie techniczne 

klienta w procesie projektowania i wytwarzania zamawianego wyrobu, 

● wysoka jakość oferowanych produktów, 

● własne laboratorium pomiarowe, 

● współpraca ze sprawdzonymi narzędziowniami 

1.2  Portfolio produktów/usług 

Oferta handlowa to: 

● detale produkowane dla przemysłu motoryzacyjnego i energetycznego, 

● montaż podzespołów oraz przełączników samochodowych, 

● wykonywanie nadruków metodą tampodruku na wytworzonych detalach, 

● produkcja, montaż części i podzespołów do maszyn rolniczych, 

● realizacja indywidualnych zamówień klienta. 

Podstawowym obszarem działania przedsiębiorstwa jest produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych wg 

specyfikacji technicznej dostarczonej przez klienta. Przekrój wytwarzanych detali jest zatem bardzo 

różnorodny, a historia realizowanych zleceń obejmowała następującego rodzaju wyroby: 

● elementy do gazomierzy, 

● przełączniki samochodowe oraz podzespoły do przełączników, 

● elementy do kół pojazdów golfowych, 

● elementy konstrukcyjne do pierścieni Białeckiego, 

● elementy plastikowe do konstrukcji dachowych, 

● elementy do latarni, lamp, 

● elementy do klimatyzatorów 

● elementy oświetlenia – wraz z lutowaniem, 

● artykuły jednorazowe: mieszadełka do koktajli, kubeczki jednorazowe, 

● szyny do mebli, 

● podstawki na monety 

● palety do miksowania farb do włosów, 

● elementy plastikowe do stolarki okiennej. 

Struktura przychodów ze sprzedaży w ujęciu typów oferowanych wyrobów kształtuje się następująco: 
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● przetwórstwo tworzyw sztucznych świadczone w modelu B2B – ok. 95% rocznej sprzedaży – 

produkty w fazie dojrzałości, 

● montaż ręczny podzespołów – ok. 5% rocznej sprzedaży, 

● części zamienne do maszyn rolniczych – 5% rocznej sprzedaży – produkt w fazie schyłku. 

1.3  Klienci i dostawcy 

Oferta firmy kierowana jest do odbiorców z sektora biznesowego z szerokiego spektrum gałęzi 

przemysłu. Elementy z tworzyw sztucznych stosowane są bowiem bardzo powszechnie 

w różnorodnych branżach, jak np. motoryzacyjnej, elektromaszynowej, elektrycznej, produkcji 

szerokiego spektrum maszyn i urządzeń przemysłowych, medycznej (do budowy urządzeń 

medycznych), agrarnej. 

Aktualnie kluczowi odbiorcy przedsiębiorstwa to: 

● firma wytwarzająca gazomierze i zamawiająca elementy plastikowe wraz z usługą montażu – 

ok. 85% rocznych przychodów ze sprzedaży, 

● firma zamawiająca przekaźniki prądotwórcze – ok. 10% przychodów ze sprzedaży, 

● pozostałe zlecenia B2B – 5%. 

 

2 Charakterystyka rynku brytyjskiego 

2.1  Rynek brytyjski: najważniejsze wskaźniki 

Kluczowe informacje o kraju: 1 

Stolica: Londyn 

Ludność: 67,1 mln osób 

Powierzchnia 243 610 km2 

Waluta Funt szterling (GDP) 

Język urzędowy 
język angielski, dodatkowo w Walii i Szkocji językami urzędowymi są 
odpowiednio również walijski i szkocki 

Kluczowe dane gospodarcze: 

Bezrobocie (2020): 4,5% 

Inflacja (2020): 0,9% 

PKB całkowite (2020): 2 707,74 mld USD 

PKB per capita PPP (2020): 43,7 tys. USD 

 
1 Wielka Brytania, Platforma Wsparcia Eksportu PKO BP, https://wspieramyeksport.pl/znajdz-rynki-

eksportowe/GB/wielka_brytania  

https://wspieramyeksport.pl/znajdz-rynki-eksportowe/GB/wielka_brytania
https://wspieramyeksport.pl/znajdz-rynki-eksportowe/GB/wielka_brytania
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Dług publiczny (2020): 103,7% PKB 

Źródło: MFW World Economic Outlook kwiecień 2021, Doing Business 2020 (Bank Światowy), Korupcja 2020 (Transparency 
International), Wolność gospodarcza 2021 (The Heritage Foundation), Innowacyjność 2020 (Cornell INSEAD WIPO) 

SYTUACJA POLITYCZNA 

Zjednoczone Królestwo jest monarchią parlamentarną z rządem odpowiedzialnym przed 

parlamentem. 

Władza ustawodawcza spoczywa w rękach Parlamentu składającego się z dwóch izb: Izby Gmin Izby 

Lordów a także w rękach monarchy. Władza wykonawcza należy do rządu działającego pod 

przewodnictwem premiera. Od 2019 r. premierem rządu Wielkiej Brytanii jest członek Partii 

Konserwatywnej, Boris Johnson. Szefem opozycyjnej Partii Pracy od kwietnia 2020 r. jest Keir Starmer. 

W Wielkiej Brytanii nie istnieje konstytucja w formie spisanej.  O ustroju stanowi konstytucja w sensie 

materialnym tzn. ogół norm i zasad dotyczących sprawowania władzy. 

GOSPODARKA 

Wielka Brytania jest jedną z najbardziej konkurencyjnych i rozwiniętych gospodarek świata. Jest 

również jednym z najważniejszych na świecie centrów finansowych i handlowych. 

Co charakteryzuje gospodarkę brytyjską: 

• stabilny system prawny, 

• nieograniczony dostęp do kapitału, 

• strategiczna pozycja na rynku finansowym, 

• atrakcyjny rynek nieruchomości (Londyn), 

• wielowiekowe tradycje handlowe, 

• duża konsumpcja wewnętrzna. 

Największy udział w brytyjskim PKB mają usługi (w 2019r. 80,2%). Szczególne znaczenie mają usługi 

finansowe, ubezpieczenia oraz usługi biznesowe. Przemysł i rolnictwo mają istotnie mniejszy udział 

w tworzeniu PKB: odpowiednio 19,2% i 0,6%. 

Głównym obszarem koncentracji przemysłu i usług jest obszar od Londynu do Liverpoolu 

Manchesteru. Aktywnymi regionami gospodarczymi są również środkowa Szkocja (główny ośrodek 

Glasgow) i południowa Walia (Cardiff, Newport). 

Cechy rynku brytyjskiego: 

• 67 mln konsumentów 

• wysoki poziom PKB per capita 43,7 tys. USD – zamożne społeczeństwo, 

• różnorodność narodowościowa, religijna i kulturowa 

• Zjednoczone Królestwo obejmujące Anglię, Walię, Szkocję, Irlandię Północną 

• koncentracja populacji i zasobów głównie w aglomeracji londyńskiej (16 mln osób 

w promieniu 100km) - 2 miejsce na świecie (Global Cities). 

BREXIT 
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Jedną z najistotniejszych kwestii determinującą obecną brytyjską sytuację gospodarczą jest wyjście 

Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, 01.01. 2021r.  Kraj opuścił unię celną i wspólny rynek UE i jest 

traktowany przez UE jako kraj trzeci. 

Obecnie stosunki gospodarcze pomiędzy UE a Wielką Brytanią regulowane są w oparciu o umowę 

o handlu i współpracy pomiędzy UE a UK (Trade and Cooperation Agreement, TCA) określającą nowe 

warunki handlu towarami oraz usługami pomiędzy UE i UK, która weszła w życie 1 maja 2021 r. 

Zgodnie z umową wymiana handlowa pomiędzy UK i UE odbywa się bez dodatkowych ograniczeń 

taryfowych oraz częściowo pozataryfowych, jednak nie na dotychczasowych zasadach. Brak 

ograniczeń taryfowych jest uwarunkowany spełnieniem określonych kryteriów (zwłaszcza 

w odniesieniu do reguł pochodzenia towarów). 

W porównaniu z okresem członkostwa Wielkiej Brytanii w UE zasady wymiany handlowej uległy 

istotnej zmianie i znacząco się skomplikowały. Szczegóły omówiono w rozdz. 3.9 Uregulowania 

prawne. 

PANDEMIA COVID-19 

Wielka Brytania jest jednym z krajów najdotkliwiej dotkniętych pandemią COVID -19. Wg danych 

opublikowanych przez Office for National Statistics (ONS) PKB Wielkiej Brytanii w 2020 r. zmniejszył 

się o 9,9% w porównaniu do wyniku osiągniętego na koniec 2019 r. Był to rekordowy spadek PKD. Jak 

szacują niektórzy eksperci na podstawie danych historycznych, nawet od ponad 300 lat.2 

W porównaniu do państw najlepiej rozwiniętych, wchodzących w skład G7, gospodarka UK została 

dotknięta skutkami kryzysu w największym stopniu. Były one również bardziej odczuwalne niż 

w państwach strefy euro. 

Wykres 1 Wskaźnik PKB Wielkiej Brytanii w okresie styczeń 2007-maj 2021, 2018=100 

 
Źródło: https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/gdpmonthlyestimateuk/may2021 

Ożywienie gospodarcze nastąpiło dopiero w maju bieżącego roku, kiedy to produkt krajowy brutto 

wzrósł o 0,8%, lecz nadal pozostawał o 3,1 punktów procentowych poniżej poziomów w lutym 2020 

roku, przed pandemią koronawirusa. 

PKB 

 
2 GDP monthly estimate, UK: December 2020, 
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/gdpmonthlyestimateuk/december2020  

https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/gdpmonthlyestimateuk/may2021
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/gdpmonthlyestimateuk/december2020
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Wielka Brytania należy do największych gospodarek przemysłowych i finansowych świata. Pod 

względem wartości produktu krajowego brutto zajmuje 2 miejsce w Europie i 7 miejsce na świecie. 

W 2020 PKB Wielkiej Brytanii osiągnął wartość 2 707,74 mld USD (na podstawie danych banku 

Światowego) co stanowi 2.4% PKB światowego.3 

Struktura wytwarzania produktu krajowego brutto: ok. 80% to usługi (głownie finanse i handel) oraz 

ponad 19% przemysł. 

Wykres 2 Wartość PKB Wielkiej Brytanii w latach 2010 - 2020 

 
Źródło: tradingeconomics.com 

RYNEK PRACY 

W 2019 roku stopa bezrobocia spadła do 3,8% z 4,1% obserwowanych w 2018 roku. W związku 

z pogorszeniem się koniunktury gospodarczej w maju 2021 stopa osiągnęła przewidywany przez 

ekspertów poziom i wyniosła 4,8%. Wszystkie branże odnotowały kwartalne wzrosty liczby wakatów. 

Przewiduje się, że w 2021 roku wskaźnik ten obniży się do 4,4%. 

Wykres 3 Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii 07.2020-05.2021 

 
Źródło: tradingeconomics.com 

RYZYKO WALUTOWE 

Wielka Brytania jest jednym z najważniejszych eksporterów kapitału na świecie. Ujemny bilans 

płatniczy w rozliczeniach międzynarodowych wpływa na częstą dewaluację funta szterlinga. Od 2016 

obserwuje się bardzo dużą zmienność waluty. W ciągu 5 ostatnich lat funt odnotowywał wahania 

w przedziale 25%: kurs min. 4,50 PLN i kurs max 5,7 PLN. 

 
3 United Kingdom GDP, Tranding Economics, https://tradingeconomics.com/united-kingdom/gdp  

https://tradingeconomics.com/united-kingdom/gdp
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Wykres 4 Kurs GBP w latach 2016-2021 

 
Źródło: https://stooq.pl/ 

INFLACJA 

Na przestrzeni 5 ostatnich lat roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii najwyższy poziom osiągnęła pod 

koniec 2017 roku (ponad 3%). W maju 2021 roku wyniosła 2,5% i jest to najwyższa stopa inflacji jaką 

odnotowano od sierpnia 2018r.  

Wykres 5 Inflacja w Wielkiej Brytanii w okresie 07.2020-06.2021 (%) 

 
Źródło: tradingeconomics.com 

HANDEL ZAGRANICZNY 

Wielka Brytania należy do najważniejszych uczestników handlu międzynarodowego. Wg danych Office 

for National Statistics (ONS) obroty handlowe Wielkiej Brytanii w 2020 r. wyniosły 1 153 mld GBP 

(spadek o 18% w porównaniu do 2019 r.) 

Największymi rynkami zbytu dla przedsiębiorstw z Wielkiej Brytanii jest rynek amerykański oraz rynki 

europejskie: niemiecki, irlandzki, holenderski i francuski.4 

 
4 Euler Hermes, Economic Research, Country Risk, United Kingdom, https://www.eulerhermes.com/en_GL/economic-
research/country-reports/United-Kingdom.html#link_internal_4 

https://www.eulerhermes.com/en_GL/economic-research/country-reports/United-Kingdom.html#link_internal_4
https://www.eulerhermes.com/en_GL/economic-research/country-reports/United-Kingdom.html#link_internal_4
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Głównymi partnerami w zakresie importu są Niemcy, Chiny, Stany Zjednoczone, Holandia i Francja. 

Rysunek 1 Wymiana handlowa Wielkiej Brytanii wg kraju pochodzenia 

 
Źródło: https://www.eulerhermes.com/en_GL/economic-research/country-reports/United-Kingdom.html#link_internal_4 

W 2020 r. gospodarka Wielka Brytania odnotowała niewielki deficyt handlowy na poziomie 

9,6 mld GBP (0,5% PKB). Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje pogłębienie deficytu 

w 2021 roku.5 

Dane dotyczące handlu zagranicznego Wielkiej Brytanii wskazują na gwałtowny spadek jego wartość 

w styczniu 2021 r. w stosunku do grudnia 2020 r.6 Eksperci oceniają, że jest to wynikiem dwóch 

głównych czynników: 

• ograniczeń w związku z pandemią COVID-19, 

• zakłóceń spowodowanych zakończeniem okresu przejściowego pomiędzy Wielką Brytanią 

a Unią Europejską w związku Brexitem. 

WYMIANA HANDLOWA Z POLSKĄ 

Wielka Brytania jest dla Polski jednym z kluczowych rynków międzynarodowych. W 2020 r. wartość 

handlu zagranicznego tego kraju z Polską wyniosła 60,2 mld PLN (18 mld EUR). W ubiegłym roku 

z powodu pandemii nastąpił pierwszy od 10 lat spadek obrotów handlowych. Pomimo tego Wielka 

Brytania zachowała 3. miejsce w polskim eksporcie z udziałem 5,7% w eksporcie ogółem (ponad 

13,6 mld EUR). Natomiast import w 2020 r. zajął miejsce poza pierwszą dziesiątką głównych partnerów 

handlowych RP (4,8 mld EUR). 

Tabela 1 Dynamika obrotów handlowych Polski z Wielką Brytanią w latach 2012-2020 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/ 

 
5 Wielka Brytania. Analiza Międzynarodowa (09.2020), https://wspieramyeksport.pl/  
6 Wielka Brytania: załamanie handlu z Unią Europejską, 

https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/wielka-brytania-zalamanie-handlu-
z-unia-europejska/  

porównanie            
r/r (%) 

2011 
rok 

bazowy 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Import 100 95 107,89 107,32 109,09 97,92 104,25 114,29 105,36 81.35 

Eksport 100 110,23 104,12 104,95 114,15 101,65 108,13 104,51 101,44 96,45 

Obroty 100 105,47 105,18 105,63 112,67 100,59 107,06 107,14 102,56 92 

https://www.eulerhermes.com/en_GL/economic-research/country-reports/United-Kingdom.html#link_internal_4
https://wspieramyeksport.pl/
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/wielka-brytania-zalamanie-handlu-z-unia-europejska/
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/wielka-brytania-zalamanie-handlu-z-unia-europejska/
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2.2 Główne produkty eksportowane z rynku brytyjskiego i importowane na ten rynek 

EKSPORT 

Pod względem wartości eksportu gospodarka Wielkiej Brytanii zajmuje 5. miejsce na świecie. W 2020 

roku wartość eksportu z Wielkiej Brytanii wyniosła 352,1 mld EUR (nastąpił spadek w stosunku do 

2019r. o 17,1%). W strukturze eksportu nieznacznie większą wartość miała wymiana usługami niż 

towarami. Głównymi partnerami eksportowymi są USA i Niemcy. 

Wykres 6 Eksport towarów z Wielkiej Brytanii w podziale na kraje przeznaczenia (2020r.) 

 
Źródło: International Trade Centre, marzec 2021 

Poniżej przedstawiono dane dotyczące eksportu w podziale na poszczególne kategorie produktów. 

Wykres 7 Eksport towarów z Wielkiej Brytanii w podziale na kategorie produktów (2020r.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych tradingeconomics.com. 

Najczęściej eksportowane z Wielkiej Brytanii dobra to: 
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• kotły (silniki), maszyny i urządzenia mechaniczne i ich części –17,33% wartości brytyjskiego 

eksportu, 

• perły, kamienie szlachetne i półszlachetne, metale szlachetne, monety – 12,75%, 

• pojazdy samochodowe – 10,43%, 

• oleje ropy naftowej i oleje z minerałów bitumicznych, surowce – 7,61%, 

• sprzęt elektryczny i elektroniczny – 7,717%. 

• produkty medyczne i farmaceutyczne – 7,14%. 

W eksporcie usług dominują usługi finansowe (19,2%), usługi turystyczne (13,1%), usługi transportowe 

(9,5%) oraz usługi teleinformatyczne (7%). 

IMPORT 

W 2020 roku import Wielkiej Brytanii wyniósł 553,6 mld EUR (spadek o 18,9% w stosunku do 2019r.). 

Kraj zajmuje pod tym względem 4. miejsce na świecie. Pierwsze miejsce wśród partnerów Wielkiej 

Brytanii zajęły Chiny (11.9%). Kolejne Niemcy i Stany Zjednoczone. Znaczący udział w imporcie do tego 

kraju mają również Rosja, Belgia, Francja i Holandia. 

Wykres 8 Import towarów do Wielkiej Brytanii w podziale na kraje (2020r.) 

 
Źródło: International Trade Centre, marzec 2021 

Do najczęściej importowanych grup towarów należą: 

Wykres 9 Import towarów z Wielkiej Brytanii w podziale na kategorie produktów (2020r.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych tradingeconomics.com. 
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Najczęściej importowane w gospodarce brytyjskiej dobra to: 

• perły, kamienie szlachetne i półszlachetne, metale szlachetne, monety – 20,89% wartości 

brytyjskiego importu, 

• kotły (silniki), maszyny i urządzenia mechaniczne i ich części – 13,35%, 

• pojazdy samochodowe –11,00%, 

• sprzęt elektryczny i elektroniczny – 10,60%, 

• oleje ropy naftowej i oleje z minerałów bitumicznych, surowce – 6,46%, 

• produkty medyczne i farmaceutyczne – 4,93%. 

W imporcie usług dominujące znaczenie miały usługi turystyczne (26,4%), transportowe (12,8%), 

finansowe (8,9%) oraz usługi związane z własnością intelektualną (6,5%). 

2.3 Import na rynek brytyjski produktów z kategorii “Tworzywa sztuczne i artykuły 

z nich” 

W nomenklaturze scalonej (CN)7, wyroby z tworzyw sztucznych zawierają się w sekcji VII, dziale 39, 

„Tworzywa sztuczne i artykuły z nich”. Wartość importu do Wielkiej Brytanii dóbr sklasyfikowanych 

w dziale 39 w roku 2020 wyniosła 15,84 mld EUR. Na przestrzeni lat 2016-2019 rosła dość dynamicznie, 

by na skutek pandemii koronawirusa spaść o niemal miliard EUR, co obrazuje Wykres 10. 

Wykres 10 Import do Wielkiej Brytanii tworzyw sztucznych i artykułów z nich wykonanych w latach 2016 – 

2020 [w tys. EUR] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych https://www.trademap.org. 

 

 

 

 

 

 

 
7 Combined Nomenclature (CN), Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-

goods/methodology/classifications  

14 500 000,0

15 000 000,0

15 500 000,0

16 000 000,0

16 500 000,0

17 000 000,0

2016 2017 2018 2019 2020

https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/methodology/classifications
https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/methodology/classifications


Możliwości eksportowe firmy na rynku brytyjskim 

   13 | Strona 

Wykres 11 Najwięksi dostawcy tworzyw sztucznych na rynek brytyjski [w tys. EUR] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych https://www.trademap.org. 

Największy udział w sprowadzanych na rynek brytyjski produktów z tworzyw sztucznych stanowiły 

wyroby sklasyfikowane w grupie 3926 – Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły 

z pozostałych materiałów objętych pozycjami od 3901 do 3914. Do tej właśnie grupy można zaliczyć 

produkty wytwarzane na zamówienie przez przedsiębiorstwo.  

W tabeli poniżej zaprezentowano geograficzną strukturę importu dóbr sklasyfikowanych kodem 3926 

w roku 2020. Dane przedstawiono w mln EUR. 

Tabela 2 Import artykułów z tworzyw sztucznych sklasyfikowanych kodem 3926 na rynek brytyjski 

Kraj 2018 % 2019 % 2020 % 

Świat 2 204,05 100% 2 399,86 100% 3 280,98 100% 

Chiny 582,58 26% 637,84 27% 1 669,99 51% 

Niemcy 456,44 21% 542,73 23% 343,00 10% 

USA 188,80 9% 193,17 8% 162,24 5% 

Francja 132,06 6% 144,87 6% 126,81 4% 

Holandia 114,55 5% 115,08 5% 116,27 4% 

Włochy 79,44 4% 96,85 4% 92,36 3% 

Sri Lanka 1,01 0% 1,13 0% 71,47 2% 

Polska 52,42 2% 56,18 2% 61,31 2% 

Belgia 68,36 3% 67,34 3% 57,07 2% 

Irlandia 38,31 2% 58,58 2% 51,84 2% 

Pozostałe 490,09 22% 486,09 20% 528,62 16% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z portalu https://www.trademap.org. 

Wielka Brytania importuje najwięcej produktów tej kategorii z Chin. Największym europejskim 

dostawcą są Niemcy, na trzecim miejscu jest import z USA. Polska jest na 8 miejscu pod względem 

dostaw na rynek brytyjski wyrobów z tworzyw sztucznych klasyfikowanych kodem 3926. Warto 

zauważyć, że wartościowo sprzedaż od polskich producentów rosła w analizowanym okresie, nawet 

w roku 2020, mimo światowej epidemii. Bardzo dużą rolę odgrywają również Chiny, których udział 

w imporcie badanej kategorii urósł z poziomu od 26 do 51%. 
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2.4 Import artykułów z tworzyw sztucznych z Polski do Wielkiej Brytanii 

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego wartość ogólna eksportu tworzyw sztucznych i artykułów 

z nich wykonanych wyniosła w roku 2020 ponad 51,2 mld PLN. Kategoria do której można zaliczyć 

wyroby oferowane przez firmę, czyli CN 3926 „Wyroby z tworzyw sztucznych oraz artykuły 

z pozostałych materiałów objętych pozycjami CN od 3901 do 3914” miała ok. 18-procentowy udział 

w tej wartości i wygenerowała ponad 9,2 mld złotych sprzedaży. 8 

Co warto zaznaczyć, polskie produkty z tworzyw sztucznych cieszyły się na przestrzeni ostatnich lat 

dość stabilnym, stałym zainteresowaniem. Dynamika sprzedaży zagranicznej grupy wg CN 39 to 

średnio 7% r/r. Wyroby z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów objętych 

pozycjami CN od 3901 do 3914 charakteryzowały się tempem wzrostu eksportu na poziomie około 

9% r/r. 

Wykres 12 Wartość eksportu tworzyw sztucznych i artkułów z tworzyw sztucznych na rynek brytyjski w latach 

2016-2021 [w PLN] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://swaid.stat.gov.pl. 

2.5 Wartość przychodów ze sprzedaży wraz z dynamiką zmian 

Poniżej przedstawiono informacje nt. wartości sprzedaży produktów z tej samej kategorii, co wyroby 

oferowane przez przedsiębiorstwo. . 

Wykres 13 Obroty ze sprzedaży przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych w Wielkiej Brytanii w latach 

2010-2020 [mln EUR] 

 

 
8 http://swaid.stat.gov.pl 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

Wg dostępnych danych Eurostat, przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych w Wielkiej Brytanii 

w 2019 roku wygenerował niemal 21 910 mln EUR obrotu. Na warunki działania, a tym samym obrót 

tego sektora znaczący mają wpływ takie czynniki jak: regulacje ukierunkowane na ochronę środowiska 

i łagodzenie zmian klimatu, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bezpieczeństwo produktów, rozwój 

technologii recyklingu.9 

Wielka Brytania znajduje się w pierwszej piątce europejskich krajów o największym zapotrzebowaniu 

na tworzywa sztuczne. Produkcja tego rodzaju tworzyw w formach podstawowych oraz ich 

przetwórstwo uważane są za jeden z ważniejszych segmentów przemysłu na Starym Kontynencie. 

Równocześnie perspektywy sektora są obiecujące. Tworzywa sztuczne są grupą materiałów, dzięki 

którym można osiągać właściwości niemożliwe do uzyskania w przypadku metali czy ceramiki. Z tych 

trzech jest to najmłodsza grupa produktów, która wciąż dynamicznie się rozwija. Dzięki działaniom 

B+R, w tym m.in. opracowywaniu nowych materiałów polimerowych i łączeniu ich z innymi 

składnikami, będzie można obserwować przesuwanie się granic właściwości tych materiałów. Będzie 

wzrastać m.in. wytrzymałość mechaniczna, trybologiczna i temperaturowa tworzyw. Dzięki takiemu 

rozwojowi tworzywa sztuczne będą w stanie wypierać metale w coraz większej liczbie aplikacji, 

automatycznie ograniczając ślad węglowy, masę pracujących komponentów i energochłonność całego 

cyklu życia produktu.10 

Rysunek 2 Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne wg krajów (2018, 2019) 

 
Źródło: Tworzywa – Fakty 2020, Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie, Plastics Europe. 

 
9 British Plastic Federation, Industry Topics, https://www.bpf.co.uk/topics/Default.aspx#CCA  
10 Branża tworzyw sztucznych w cieniu pandemii [RAPORT 2021], https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/branza-
tworzyw-sztucznych-w-cieniu-pandemii  

https://www.bpf.co.uk/topics/Default.aspx#CCA
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/branza-tworzyw-sztucznych-w-cieniu-pandemii
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/branza-tworzyw-sztucznych-w-cieniu-pandemii
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Wg raportu Grand View Research, Inc. globalny rynek tworzyw sztucznych będzie rozwijał się w termie 

3,4% rocznie w okresie od 2021-2028, by osiągnąć wartość 750,1 mld USD.11 Eksperci szacują, że 

światowy sektor przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtryskiwania wzrośnie z poziomu 125,95 

mld USD w 2021 do 169,81 mld USD w roku 2026, utrzymując tempo rozwoju 6,2% r/r/ 12  

2.6 Prognozowane zmiany na rynku 

W ubiegłym roku gospodarka Wielkiej Brytanii skurczyła się w stopniu nienotowanym przez ostatnie 

trzy stulecia. Spowolnienie gospodarcze nastąpiło za sprawą trwającej od kilku kwartałów pandemii 

COVID-19 a także w związku z opuszczenie przez Wielką Brytanię strefy wspólnego handlu. 

Blokady narodowe wynikające z COVID-19 w całej Europie i dostosowywanie się przedsiębiorstw do 

nowych relacji handlowych z UE, sprawiły, że w styczniu 2021 r. eksport do UE był niższy niż w 2020 r. 

Oczekuje się, że całkowity wolumen przewozów między Wielką Brytanią a UE powróci w najbliższych 

miesiącach do normalnego poziomu. Według danych KUKE, już w maju bieżącego roku nastąpił wzrost 

wartości ubezpieczonego handlu o 28 proc. rok do roku. Przewiduje się, że w następnych miesiącach 

nastąpi dalsze podtrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu eksportu. 

Za wzrostem obrotów handlowych z Wielką Brytanią przemawia ogólny wzrost gospodarczy 

odnotowywany w UK. Jednak ze względu na trwającą pandemię COVID-19 i przewidywane w związku 

z nią kolejne ograniczenia sytuacja jest nadal niestabilna. 

Jednym z głównych wyzwań w Wielkiej Brytanii jest złagodzenie skutków kryzysu gospodarczego 

wywołanego koronawirusem. Przewidywania rządowe wskazują na to, że gospodarka będzie odrabiać 

straty nim spowodowane do połowy przyszłego roku. Eksperci szacują, że bezrobocie w 2021r wzrośnie 

do poziomu 6,2%. Jednocześnie przewidują, że w tym roku gospodarka brytyjska urośnie o 5% 

i następne 5,5%. w roku 2022. 

Tabela 3 Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne dla Wielkiej Brytanii (2021-2022) 

WSKAŹNIK bieżący Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 2022 

GDP Growth Rate (%)  -1.60 1.5 1.1 1.4 1.2 0.9 

Unemployment Rate (%)  4.80 4.8 5.1 4.9 4.7 4.6 

Inflation Rate Mom (%)  0.50 0.4 0.2 0.3 0.4 0.4 

Interest Rate (%)  0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 

Balance of Trade (GBP Million) 884.00 240 -2800 -2800 600 -800 

Government Debt to GDP (% of 
GDP) 

97.40 107 107 110 110 110 

Government Budget (% of GDP)  -14.30 -10 -10 -4.4 -4.4 -4.4 

Imports (GBP Million)  50759.00 49100 51500 52600 53400 55500 

Exports (GBP Million)  51643.00 52000 52700 53200 53600 54700 
Źródło: https://tradingeconomics.com/united-kingdom/forecast  

Rządowy plan odbudowy gospodarki zakłada: 

• ochronę miejsc pracy i przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia, które na początku marca 

znalazło się na najwyższym poziomie od 5 lat (5,1%), 

 
11 Plastic Market Size Worth $750.1 Billion By 2028 | CAGR: 3.4%, https://www.grandviewresearch.com/press-

release/global-plastics-market-analysis  
12 Injection Molding: Global Markets and Technologies, https://www.bccresearch.com/market-research/plastics/injection-
molding-global-markets-and-technologies.html  

https://tradingeconomics.com/united-kingdom/gdp-growth
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/unemployment-rate
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/inflation-rate-mom
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/interest-rate
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/government-budget
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/imports
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/exports
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/forecast
https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-plastics-market-analysis
https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-plastics-market-analysis
https://www.bccresearch.com/market-research/plastics/injection-molding-global-markets-and-technologies.html
https://www.bccresearch.com/market-research/plastics/injection-molding-global-markets-and-technologies.html
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• zmniejszenie długu publicznego i wzmocnienie finansów publicznych poprzez:  

− od kwietnia 2023 r. podniesienie 

podatków od przedsiębiorstw do 

poziomu 25% (dla firm, które uzyskują 

dochód powyżej 250 tys. funtów), 

− do 2026 r. zamrożenie progu kwoty 

wolnej od podatku oraz progu 

dochodowego, powyżej którego płaci 

się wyższą stawkę podatkową, 

• przyciągnięcie inwestycji do UK poprzez m.in. zachęty/ulgi podatkowe oraz inwestycyjne. 

Wykres 14 Średniookresowe prognozy PKB i inflacji CPI dla Wielkiej Brytanii (lata 2021-2025) 

 

Źródło:  Forecasts for the UK economy: a comparison of independent forecasts compiled by  
the Macroeconomic Co-ordination & Strategy Team                
www.gov.uk/government/organisations/hmtreasury/series/dataforecasts 

  

http://www.gov.uk/government/organisations/hmtreasury/series/dataforecasts
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3  Analiza możliwości sprzedaży oferty firmy na rynku brytyjskim 

3.1 Warunki prowadzenia działalności gospodarczej na rynku brytyjskim 

Poniżej przedstawione są informacje dotyczące Wielkiej Brytanii pod kątem oceny ryzyka handlowego 

i politycznego. We wszystkich ocenianych rodzajach ryzykach, w skali od 1 do 7, UK uzyskało kategorię 

1 obejmującą kraje, dla których ryzyko oceniane jest jako najniższe. 

W podanej analizie najniższą ocenę wystawiono dla ryzyka związanego z otoczeniem przedsiębiorstwa. 

Wpływ na to miał globalny kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19 i spadek 

wskaźników gospodarczych i finansowych. 

Wykres 15 Ocena Analizy ryzyka Wielkiej Brytanii (2021) 

 
Źródło: https://credendo.com/pl/country-risk/united-kingdom 

Wielka Brytania ma otwarty, przejrzysty i przyjazny dla biznesu system, który zachęca do zakładania 

firm lub rozszerzania działalności na tamtejszy rynek. 

Zjednoczone Królestwo jest na 8 miejscu globalnej czołówki pod względem ogólnej łatwości 

prowadzenia działalności gospodarczej według rankingu “Doing Business” opublikowanego przez 

Bank Światowy w 2020r.13 Ranking “Doing Business” porównuje warunki prowadzenia biznesu w 190 

krajach świata. Dla porównania Niemcy są na 22 miejscu a Polska na miejscu 40. 

Wielka Brytania jest na 18 miejscu pod względem łatwości założenia firmy. Założenie działalności 

i zarejestrowanie firmy jest proste i szybkie w wykonaniu. Do otwarcia działalności wymagane są 

średnio 4 procedury co trwa 4,5 dnia. Średnie dla krajów OECD o wysokim dochodzie wyniosły 

odpowiednio 4,9 i  9,2. 

Brytyjskie firmy regulują swoje zobowiązania terminowo i stosują powszechnie przyjęte metody 

transakcyjne. Standardem jest odroczenie płatności na okres 30-60 dni. Małe i średnie firmy preferują 

zazwyczaj rozliczenia w funtach. 

Nie powinno być również problemów z rozpatrywaniem sporów handlowych przez brytyjskie sądy. 

 
13 World Bank Doing Business 2020, https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020  

https://credendo.com/pl/country-risk/united-kingdom
https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020
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Uznają one prawo własności do przedmiotu transakcji aż do chwili realizacji zapłaty jednak zalecane 

jest dodatkowe uregulowanie tych kwestii w kontrakcie.  

W Wielkiej Brytanii obowiązuje dość liberalne prawo w zakresie promocji sprzedaży i reklamy, ale 

jednocześnie konsumenci objęci są bardzo rozbudowanym systemem ochrony. 

3.2 Analiza SWOT firmy  

Poniżej przedstawiono analizę słabych i mocnych stron firmy w kontekście oferowanego produktu oraz 

wskazano szanse i zagrożenia dla działalności firmy na rynku brytyjskim w postaci analizy SWOT.  

Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa. 

Mocne strony oferty firmy Słabe strony oferty firmy 

Wieloletnie doświadczenie w przetwórstwie tworzyw 

sztucznych, w tym w produkcji do przemysłu 

automotive 

Brak dużego doświadczenia w handlu 

międzynarodowym 

Wysoki reżim jakościowy produkcji – certyfikacja ISO, 

znikomy poziom reklamacji 

Nieznajomość firmy na rynku brytyjskim, brak 

rekomendacji/referencji z rynku brytyjskiego, mała 

rozpoznawalność marki firmy 

Konkurencyjność cenowa Ograniczone doświadczenie we współpracy z firmami 
pochodzącymi z rynku brytyjskiego 

Usługi produkcji detali z tworzyw sztucznych metodą 
wtryskiwania mogą znaleźć odbiorców w bardzo 
szerokim spektrum branż 

Konieczność posiłkowania się zewnętrznymi 
narzędziowniami do wykonywania form wtryskowych 
lub wymóg dostarczenia formy przez klienta 

Nowoczesny park maszynowy wraz z hybrydami 

ograniczającymi zużycie energii elektrycznej – 

regularne inwestycje w unowocześnianie zaplecza 

technologicznego 

Bariera językowa i kulturowa 

Elastyczność i krótki czas realizacji zamówień  

Możliwość produkcji wielu rodzajów elementów 

jednocześnie  

 

Duże doświadczenie w szybkiej adaptacji produkcji  

Stabilna kondycja finansowa  

Wykwalifikowana kadra menedżerska, niska rotacja 

zespołu pracowników operacyjnych 

 

Dogodna lokalizacja zakładu – bliskość infrastruktury 

transportowej: drogowej, morskiej, lotniczej 

 

 

 

 

Wskazano również szanse i zagrożenia dla działalności firmy na rynku brytyjskim 
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Szanse Zagrożenia 

Bardzo duży i chłonny rynek 

Brexit i jego konsekwencje – wzrost działań 

administracyjnych związanych ze sprzedażą na rynek 

brytyjski 

Bardzo duża siła nabywcza brytyjskich firm i 

konsumentów 

Wzrost trendów izolacjonistycznych w Wielkiej 

Brytanii, niechęć do współpracy 

Rozpoznawalność polskich produktów – przetarte 

szlaki handlowe 

Bardzo silna konkurencja dostawców z całego świata, 

dojrzały rynek przetwórstwa tworzyw sztucznych14 

Wzrost pozycji europejskich dostawców na skutek 

delokalizacji produkcji z Chin 

Doświadczeniu kupcy i negocjatorzy 

Prognozowany, długookresowy wzrost rozwoju 

gospodarczego UK 

Przywiązanie do lokalnych producentów do obecnych 

dostawców 

Prognozy rozwoju globalnego rynku tworzyw 

sztucznych – tendencje do zastępowania tworzywami 

sztucznymi innych materiałów 

Różnice kulturowe i językowe 

Prognozowane wzrosty sektor przetwórstwa tworzyw 

sztucznych metodą wtryskiwania – pochodna 

rosnącego popytu na komponenty z tworzyw 

sztucznych stosowane w różnorodnych sektorach 

przemysłu, takich jak: automotive, AGD, opakowania, 

elektryka i elektronika, urządzenia medyczne. 

Stosunkowo wysokie koszty działań na rynku 
zagranicznym w tym marketingu i promocji 

Absorpcja innowacji, wiedzy, technologii Wzrost cen surowców i energii 

 

3.3 Przewaga konkurencyjna firmy na rynku brytyjskim 

Poniżej zaprezentowano aspekty, które mogą stanowić przewagę firmy na rynku brytyjskim. 

Wysoki potencjał produkcyjny i technologiczny, specjalizacja we wtryskiwaniu tworzyw sztucznych 

– rozbudowany, nowoczesny park maszynowy renomowanych marek (ARBURG i ENGEL) pozwalający 

na realizację zamówień produkcyjnych o wysokim wolumenie oraz realizację wielu zamówień 

równocześnie. Dostępna rozpiętość rozmiarowa detali to waga do 0,1 do 1000g na sztukę. Praca działu 

wtryskarek w systemie trzyzmianowym. 

Dbałość o wysoką jakość - to ważna cechy na wymagającym rynku brytyjskim. Wysoka jakość 

produktów może być cechą decyzyjną przekonującą partnerów do współpracy i korzystania z oferty 

firmy, ponieważ partnerzy cenią przede wszystkim jakość i niezawodność produktów, za które są 

skłonni więcej zapłacić. Jakość produkcji firmy potwierdzona jest certyfikatami ISO PN-EN ISO 

9001:2015-10 i PN-EN ISO 14001:2015-09. Przedsiębiorstwo posiada własne laboratorium pomiarowe. 

Wieloletnie doświadczenie oraz know-how branżowe – w przetwórstwie tworzyw do szerokiego 

spektrum zastosowań: 

 
14 Plastic Injection Molding Machine Market by Machine Type (Hydraulic, All-Electric and Hybrid), Clamping Force (0-200 
Tons Force, 201-500 Tons Force and Above 500 Tons Force), End-Use Industry (Automotive, Consumer Goods, Packaging, 
Healthcare, Electrical & Electronics and Others) and Region - Global Forecast to 2025 , 
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/plastic-injection-molding-machine-market-72063702.html  

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/plastic-injection-molding-machine-market-72063702.html
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• 40 lat doświadczenia w branży, w tym 16 lat w produkcji do branży automotive i sektora 

energetycznego – jednych z najbardziej wymagających odbiorców na rynku, 

• portfolio renomowanych klientów, wśród których wyróżnić można m.in.: Delphi Automotive 

Polska Sp. z o.o., Apator-Metrix, ABB, Tyco Electronics Polska. Sp. z o.o., Niviss, Balex Metal, 

• kadra firmy – wyspecjalizowany zespół, niska rotacja pracowników. 

Elastyczność działania – elastyczne podejście na etapie wdrażania nowego produktu – doradztwo i 

wsparcie techniczne klienta w procesie projektowania i wytwarzania zamawianego wyrobu. 

Zastosowanie tzw. „produktu poszerzonego” – dodatkowe usługi montażu – realizacja zarówno 

wytwarzania detali z tworzyw sztucznych zgodnie ze specyfikacją klienta, jak i montażu podzespołów 

– firma posiada rozbudowany dział montażu ręcznego. 

Konkurencyjna cena - w szczególności w powiązaniu z innymi przewagami produktów będzie istotnym 

elementem konkurencyjności firmy. Firma może podkreślić przewagę konkurencyjną ze względu na 

bliskość produkcji do rynku docelowego zapewniając konkurencyjną ofertę cenową w porównaniu 

z producentami brytyjskimi lub z innych krajów, gdzie koszty produkcji są stosunkowo wysokie. 

Organizacja łańcucha dostaw – jako jeden z ważnych czynników budowania przewagi konkurencyjnej 

w branży przemysłowego podwykonawstwa, jest efektywna organizacja łańcucha dostaw zamówień 

do klientów, szczególnie do branż, gdzie terminowość ma kluczowe znaczenie (np. automotive, 

produkcja sprzętu AGD). 

Określone powyżej potencjalne przewagi konkurencyjne przedsiębiorstwa stanowią kombinację 

czynników jakościowych i cenowych, która jest zgodna z wynikami badania zrealizowanego przez Polski 

Instytut Ekonomiczny. Wg raportu „Konkurencyjność polskiego eksportu w wymiarze jakościowo-

cenowym”, polscy producenci eksportujący towary do Wielkiej Brytanii w nadal  wysokim stopniu 

wykorzystywali przewagi jakościowe, jednak na przestrzeni lat 2004 – 2018 zauważalny był wzrost 

konkurowania ceną.15 

Wykres 16 Średnia cena jednostki wolumenu porównywalnych towarów z polskim eksporcie do wybranych 

krajów, przy założeniu, że konkurencji pozostałych krajów otrzymują za tę jednostkę 1 USD 

 
Źródło: Konkurencyjność polskiego eksportu w wymiarze jakościowo-cenowym, Polski Instytut Ekonomiczny, 2020. 

 
15 Konkurencyjność polskiego eksportu w wymiarze jakościowo-cenowym, Polski Instytut Ekonomiczny, 2020. 
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Wykres 17 Struktura polskiego eksportu do wybranych krajów według strategii konkurowania 

 
Źródło: Konkurencyjność polskiego eksportu w wymiarze jakościowo-cenowym, Polski Instytut Ekonomiczny, 2020. 

 

3.4 Analiza konkurencji na rynku brytyjskim 

Poniżej przedstawiona zostanie analiza konkurencji, w ramach której wskazane zostały podmioty, 

stanowiące konkurencję dla firmy na rynku brytyjskim oraz główni gracze na tym brytyjskim, w tym 

określony został poziom i sposób rywalizacji między graczami na rynku. 

Rynek przetwórstwa tworzyw sztucznych w Wielkiej Brytanii znajduje się w pierwszej dziesiątce 

przemysły tworzyw sztucznych na świecie. Konkurencja składa się zarówno z firm rodzimych 

(brytyjskich) oraz mających zasięg międzynarodowy. Rynek zdominowany jest jednak przez mikro, 

małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne, które często działają od wielu lat i zdobyły zaufanie 

klientów. 

Wg raportu „The UK plastics industry: A strategic vision on growth” wydanego przez British Plastics 

Federation we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge16 w szeroko pojętej branży tworzyw 

sztucznych działa ponad 5 200 przedsiębiorstw: producentów surowców, przetwórców, dostawców 

maszyn i urządzeń. Dane Office for National Statistics wskazują, że działalność sklasyfikowaną kodem 

2229: „Manufacture od ofther plastic products” prowadzi 2 420 zarejestrowanych przedsiębiorstw. 

Strukturę sektora wg wielkości podmiotów przedstawiono na wykresie. 

Wykres 18 Struktura sektora wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych wg zatrudnienia 

 
 

16 The UK plastics industry: A strategic vision on growth, British Plastics Federation, https://www.bpf.co.uk/  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/ 

Najwięcej brytyjskich przetwórców tworzyw sztucznych (540 podmiotów z 2 420) osiąga obroty rzędu 

100-249 tys. GBP (około 1, 3 mln PLN przy przyjętym kursie 5,33 PLN/GBP). 

Wykres 19 Struktura sektora wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych wg wielkości obrotów 

przedsiębiorstwa [tys. GBP] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/ 

Lokalizację geograficzną firm z sektora przedstawiono w poniżej: 

5% 
Szkocja 

4% 
Północna Irlandia 

27% 
Północna Anglia 

6% 
Walia 

32% 
Midlands 

i Anglia Wschodnia 

26% 
Południowa Anglia 

Zidentyfikowano przykładową bezpośrednią konkurencję do oferty  firmy w zakresie brytyjskich firm 

przetwarzających tworzywa sztuczne: 

Rosti UK - https://www.rosti.com/location/rosti-uk  

Rutland Plastics - https://www.rutlandplastics.co.uk  

OGM Ltd - https://ogm.uk.com  

Pentagon Plastics Ltd - https://www.pentagonplastics.co.uk  

Amey Plastics Ltd - https://www.ameyplastics.co.uk  

Rywalizacja pomiędzy konkurencyjnymi firmami rozgrywa się na wielu poziomach, takich jak zakres 

terytorialny, zaawansowanie technologiczne parku produkcyjnego, jakość wykonania, terminy 

realizacji zamówień, kompleksowość usług dodatkowych związanych z obróbką detali z tworzyw 

sztucznych, konkurencyjność cenowa.  
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3.5 Sposoby wejścia na rynek brytyjski 

Poniżej przedstawiono analizę możliwych sposobów wejścia na rynek brytyjski dla firmy i kanałów 

sprzedaży produktów, jak również rekomendację typów partnerów biznesowych. 

Brytyjski rynek jest bardzo rozwinięty i wysoko konkurencyjny ze względu na łatwość prowadzenia 

działalności, otwartość na konkurencję zagraniczną oraz wiekowe tradycje handlowe. Jest to rynek 

klienta, a wybór dostawców jest bardzo duży. Szanse na zaistnienie mają tylko firmy, które są w stanie 

się wyróżnić, zagwarantować produkt wysokiej jakości, wsparty niezawodną obsługą. 

Aby skutecznie wejść na rynek, produkty i usługi muszą być konkurencyjne na skalę międzynarodową. 

Istotne jest, aby wyeksponować wyraźną przewagę konkurencyjną (np. stosunek cena/jakość). 

Brytyjscy partnerzy doceniają zaangażowanie na rynku w perspektywie długoterminowej. Wizyty są 

ważne, ponieważ partnerzy oczekują wiarygodności i zaangażowania partnera. Dobry kontakt osobisty 

jest istotny dlatego należy dokładać starań w celu wczesnego nawiązania i rozwijania dobrych relacji 

z partnerem. 

MOŻLIWE SPOSOBY WEJŚCIA NA RYNEK BRYTYJSKI 

Przy internacjonalizacji przedsiębiorstwa stosuje się dwie podstawowe strategie wejścia na rynek: 

• Tradycyjną obejmującą: 

− eksport bezpośredni: sprzedaż bezpośrednia produktów/usług, produkcja na zamówienie 

(contract manufacturing), bezpośredni kontakt z klientami, 

− eksport pośredni: agenci, przedstawiciele, pośrednicy, hurtownie, dystrybutorzy, 

− ekspansję organizacyjną: file, przedstawicielstwa, spółki, inwestycje zagraniczne. 

• Nowoczesną obejmującą: 

− E-commerce, online shop, 

− platformy marketplace. 

REKOMENDACJE DLA FIRMY 

W przypadku firmy wybór sposobu wejścia na rynek brytyjski uzależniony jest od trzech głównych 

czynników: 

• Charakteru oferowanego produktu/usługi 

Produkty wytwarzane przez firmę na zlecenie stanowią własność intelektualną 

zamawiającego. Stopień ich zaawansowania jest uzależniony od czynników zewnętrznych. 

Oferowana przez przedsiębiorcę propozycja wartości koncentruje się na obszarze 

dostarczania nowoczesnych technologii wytwarzania wyrobów z termoplastycznych tworzyw 

sztucznych, mocy produkcyjnych, zachowania wysokiej jakości, sprawnych dostaw oraz 

elastycznego podejścia do klienta. 

• Doświadczenie zagraniczne 

Przedsiębiorstwo nie posiada bogatego doświadczenia w handlu zagranicznym ani współpracy 

z partnerami z rynku brytyjskiego. Z tego względu w procesie wyboru sposobu wejścia na 

rynek Wielkiej Brytanii należy uwzględnić ryzyko z tym związane. 

• Wielkość przedsiębiorstwa 

Małe i średnie firmy, ze względu na niedostatek kapitału i kadry menedżerskiej skłonne są 

włączać do udziału lokalnego partnera (pośrednika). Jednak ze względu na specyfikę 
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prowadzonej działalności (produkcja na zlecenie) możliwa jest współpraca z odbiorcami 

z pomięciem partnerów lokalnych. 

Biorąc powyższe pod uwagę przedsiębiorstwo powinno skoncentrować się na bezpośrednich 

kontaktach z klientami, w systemie B2B. Będzie to kontynuacja dotychczasowej formy sprzedaży 

praktykowanej na rynku krajowym jak i w incydentalnej działalności na rynkach zagranicznych. 

Kontakt z klientem można ustanowić za pomocą list mailingowych, telefonicznie, podczas spotkań 

branżowych, kontaktach z izbami handlowymi i różnymi organizacjami branżowymi, obecnością na 

targach, strategicznym wysyłaniu materiałów informacyjnych oraz poprzez aktywność w mediach 

społecznościowych i innych serwisach internetowych. Bezpośrednia sprzedaż do klientów 

indywidualnych daje firmie dużą kontrolę nad działaniami marketingowymi oraz wyborem klienta 

i projektów. We współpracy bezpośredniej klient-odbiorca otrzyma najatrakcyjniejszą ofertę cenową 

(nieobarczoną prowizjami firm pośredniczących), niemniej jednak ten rodzaj współpracy wymaga od 

firmy największego zaangażowania w nawiązywanie nowych kontaktów i rozwijanie tych już 

posiadanych (np. w celu rekomendacji). Specyfika działalności polegająca na produkcji na zlecenie 

wymaga również organizacji audytów/wizytacji klientów zainteresowanych nawiązaniem współpracy 

z przedsiębiorstwem w celu prezentacji potencjału technologicznego. 

W przypadku wyboru tej formy wejścia na rynek należy skoncentrować działania na wybranej, 

docelowej grupie klientów mających siedzibę w Wielkiej Brytanii. Jako szczególnie interesujące można 

wskazać obszary: produkcja pomp, produkcja maszyn i urządzeń do recyklingu. 

Przy rekomendowanej formie wchodzenia na rynek firma będzie mogła wykorzystać atuty, którymi 

dysponuje:  

• potencjał techniczny i technologiczny, specjalizacja we wtryskiwaniu tworzyw sztucznych, 

• wysoka jakość potwierdzona certyfikatami ISO PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO 

14001:2015-09, 

• wieloletnie doświadczenie oraz know-how branżowe, 

• elastyczność działania, 

• zastosowanie tzw. „produktu poszerzonego” – dodatkowe usługi montażu, 

• zindywidualizowana sprzedaż w połączeniu z atrakcyjną ceną. 

Dostęp do klienta na rynku brytyjskim, gdzie firma nie jest jeszcze znana, wymagać będzie dużych 

nakładów czasu na promocję przy potencjalnie początkowo ograniczonych efektach sprzedaży. Dobra 

znajomość języka stanowić będzie atuty firmy. Rekomenduje się dodatkowo pozyskanie pracownika 

– native speakera (przedstawiciela handlowego) na rynku docelowym do bezpośredniego kontaktu 

z potencjalnymi odbiorcami oraz przygotowanie materiałów marketingowych o potencjale 

technologicznym w języku angielskim, np. w postaci profesjonalnego filmu promocyjnego 

z angielskojęzycznym lektorem. 

Zalety tej formy wejścia na rynek: 

• poszczególne etapy eksportu będą kontrolowane przezfirmę, 

• bezpośredni kontakt z zagranicznymi odbiorcami 

• kontrola kontraktów pod względem możliwości produkcyjnych i logistycznych firmy, 

• zdobycie doświadczenia i poznanie rynku brytyjskiego, 

• wzrasta poziom kwalifikacji i pracowników handlowych firmy, 
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• silniejsze przestawienie się na standardy zagraniczne co ułatwi dalszą ekspansję, 

• możliwość zaoferowania najkorzystniejszej oferty cenowej klientowi, dzięki czemu firma będzie 

miała większe pole negocjacji a klient będzie mógł docenić stosunek jakości do ceny, 

• budowanie rozpoznawalności przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym, 

• minimalizacja ryzyka biznesowego związanego z wejściem na rynek z produkcją na zamówienie 

(brak własnego produktu – firma wytwarza detale wg dokumentacji technicznej klienta). 

Wady tej formy wejścia na rynek: 

• spore ryzyko niepowodzenia, 

• ograniczone doświadczenie biznesowe i mniejsze tempo wzrostu, 

• konieczność samodzielnego wyszukiwania nowych odbiorców i stałe zaangażowanie 

w podtrzymywanie istniejących relacji, może doprowadzić do konieczności zwiększenia 

zatrudnienia w dziale handlowym firmy. 
 

3.6 Analiza nabywców 

Głównymi odbiorcami oferty firmy na rynku brytyjskim będą podmioty działające w szeroko pojętym 

przemyśle, wytwarzające wyroby, urządzenia, maszyny, pojazdy z elementami z tworzyw sztucznych 

termoplastycznych, takich jak:

• polietylen (PE), 

• polipropylen (PP), 

• polistyren (PS), 

• polichlorek winylu (PVC), 

• poli(tlenek metylenu) (PMO), 

• poli(tereftalan etylenu) (PET), 

• polistyren ekspandowany (EPS), 

• polimetakrylan metylu (PMMA), 

• poliamid (PA), 

• ABS, 

• SAN, 

• poliwęglan (PC), 

• elastomery termoelastyczne (TPE), 

• poliarylosulfon (PSU), 

• fluopolimery, 

• PEEK, 

• POM, 

• PBT, 

• EVOH. 

Wykres 20 Zastosowanie tworzyw sztucznych w gospodarce Wielkiej Brytanii 

 
Źródło: British Plastics Industry, https://www.bpf.co.uk/industry/default.aspx  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polietylen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polipropylen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polistyren
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Grupą potencjalnych odbiorców przedsiębiorstwa cieszących się szczególnym zainteresowaniem firmy 

jest obszar producentów maszyn i urządzeń, w których zastosowanie znajdują detale z tworzyw 

sztucznych: 

• produkcja urządzeń elektrycznych – dział 27 wg klasyfikacji NACE Rev.2, 

• produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – dział 28 wg klasyfikacji NACE 

Rev.2. 

Wg danych EUROSTAT wartość produkcji sprzedanej w obydwu wyżej wymienionych gałęziach 

przemysłu przedstawia się następująco: 

Wykres 21 Produkcja sprzedana sektora producentów urządzeń elektrycznych oraz maszyn i urządzeń [EUR] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

Wartość obrotów wyróżnionych gałęzi gospodarki utrzymuje się na relatywnie stabilnym, wysokim 

poziomie. W efekcie pandemii COVID-19 przetwórstwo przemysłowe Wielkiej Brytanii odnotowało 

znaczącą korektę, niemniej jednak wyniki ostatni miesięcy mogą świadczyć o stopniowym 

stabilizowaniu się sytuacji gospodarczej. 

Wykres 22 Dynamika zmian sektora przemysłowego w Wielkiej Brytanii 

 
Źródło: https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/timeseries/k27q/diop  
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Perspektywy rozwoju sektora produkcji maszyn i urządzeń przemysłowych w horyzoncie do 2025 roku 

zaprezentowano na wykresie poniżej: 

Wykres 23 Obroty sektora produkcji maszyn i urządzeń w Wielkiej Brytanii w latach 2012- 2019 z prognozą do 

2025 [mld EUR] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  https://www.statista.com/forecasts/900042/wholesale-of-other-

machinery-equipment-supplies-revenue-in-the-united-kingdom (źródło płatne) 

Jako szczególnie interesujące można wskazać dwa obszary: 

Produkcja pomp przemysłowych 

Pompy przemysłowe znajdują zastosowanie w zróżnicowanych gałęziach przemysłu, włączając w to 

rozwiązania dedykowane do wody, ścieków, substancji chemicznych, paliw, wytwarzaniu energii. Tak 

szerokie spektrum oddziałuje pozytywnie na perspektywy rozwoju sektora. Na rynku brytyjskim działa 

około 50 producentów pomp. Na terenie Wielkiej Brytanii znajdują się zakłady przemysłowe 

wiodących światowych producentów, jak i rodzime przedsiębiorstwa. Główni gracze rynkowi to: Clyde 

Union Pumps (część grupy SPX), Weir, Flowserve oraz Grundfos Pumps. Znaczącą role odgrywają 

również: Mono Pumps, SPP Pumps and Xylem Water Solutions. 

Przyszłe perspektywy rozwoju tego rynku determinują:17 

• ustawodawstwo – w sektorze ważną rolę odgrywają normy prawne, które stymulują inwestycje 

w infrastrukturę, instalacje i urządzenia wodno-kanalizacyjne, 

 
17 CBI Product Factsheet: Pumps in the United Kingdom, Ministry of Foreing Affairs. 
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• długość cyklu życia istniejących instalacji – w procesie wymiany/regeneracji instalacji wodnych 

i ściekowych coraz większą rolę odgrywają aspekty związane z trwałością oraz minimalizacją 

negatywnego oddziaływania na środowisko, a coraz mniejszą cena, 

• efektywność energetyczna, 

• systemy inteligentne – spodziewany jest wzrost popytu na rozwiązania inteligentne, pozwalające 

na kontrolę, prewencję uszkodzeń, 

• konkurencyjność oferty rynkowej – rozwój technologiczny oraz większa dostępność cenowa 

nowoczesnych systemów wodno-ściekowych. 

Mimo spowolnienia w branży spowodowanego pandemią COVID-19, prognozy rozwoju sektora na 

najbliższe lata są obiecujące. Popyt na rozwiązania przeznaczone do wody i ścieków pozostaje 

relatywnie stabilny z uwagi na powiązanie z rządowymi planami modernizacji infrastruktury, 

niezależnymi od wahań ekonomicznych. Również rozwój branży farmaceutycznej i chemicznej, a także 

sektora odnawialnych źródeł energii będą kreowały zapotrzebowanie na pompy przemysłowe.18 Na 

wykresie 32 zaprezentowano obroty branży od roku 2012 do 2019, z prognozą do roku 2025. Wg 

pozyskanych danych wartość sektora w perspektywie 4 lat wzrośnie z 3,9 do 4,6 mld EUR. 

Potencjalni odbiorcy z tej branży:

• AVT Pump, 

• Calpeda, 

• Polypump, 

• Impact Pumps Limited, 

• The Pump Company Ltd, 

• Flotronic Pumps Limited, 

• Seal & Pump Engineering (UK) Ltd, 

• Alfa Laval Eastbourne Limited, 

• SPP Pumps, 

• PumpServ, 

• Xylem Water Solutions UK Ltd. 

 

Wykres 24 Obroty sektora produkcji pomp w Wielkiej Brytanii w latach 2012-2019 z prognozą do 2025 [mln 

EUR] 

 

Źródło: https://www.statista.com/forecasts/397340/manufacture-of-other-pumps-and-compressors-revenue-

in-the-united-kingdom (źródło płatne) 

 
18 Pump Market Report – UK 2021-2025, AMA Research. 
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Produkcja urządzeń do recyklingu 

Perspektywicznym obszarem zastosowań detali z tworzyw sztucznych jest produkcja maszyn 

i urządzeń do recyklingu. 

Wielka Brytania jest drugim, po Stanach Zjednoczonych, największym wytwórcą odpadów z tworzyw 

sztucznych. Na jednego mieszkańca przypada tutaj rocznie 99kg odpadów z plastiku.19 W roku 2018 

w ramach oficjalnych programów zebrano blisko 4 mln ton pokonsumenckich odpadów z tworzyw 

sztucznych i 2,3 mld ton pokonsumenckich odpadów opakowań z tworzyw sztucznych. 

W latach 2006-2018 ilości: 

• pokonsumenckich odpadów z tworzyw sztucznych zebranych do recyklingu wzrosły 2,4 krotnie, 

odzysk energii wzrósł 6,8 krotnie, a składowanie zmniejszyło się o 66%, 

• pokonsumenckich odpadów opakowaniowych zebranych do recyklingu wzrosła dwukrotnie, 

odzysk energii wzrósł 6,2-krotnie, a składowanie zmniejszyło się o 77%. 

Wykres 25 Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych w latach 206-2018 w Wielkiej Brytanii [tys. ton] 

Odpady z tworzyw sztucznych   Odpady opakowaniowe 

– składowanie  – odzysk energii        – recykling 
Źródło: Tworzywa – Fakty 2020, Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie, Plastics Europe 

Ważną informacją w kontekście przyszłych tendencji rozwojowych branży recyklingowej w Wielkie 

Brytanii są inicjatywy takie jak The UK Plastics Pact zmierzające do ograniczenia ilości odpadów 

z tworzyw sztucznych, kreowanie nowych ekologicznych modeli biznesowych oraz budowa krajowego 

silnego zaplecza recyklingowego. Warto zauważyć, że Wielka Brytania na masową skalę eksportuje 

odpady plastikowe do krajów rozwijających się, takich jak Turcja (eksport odpadów został zakazany od 

czerwca 2021), Polska Malezja, Rumunia czy Wietnam.20 21 

 
19 Guess Which Two Countries Produce The Most Plastic Trash Per Person?, 
https://www.forbes.com/sites/davidrvetter/2020/11/11/which-two-countries-produce-the-most-plastic-trash-per-
person/?sh=59ead3f57187  
20 UK still shipping plastic waste to poorer countries despite Conservative pledge, 
https://unearthed.greenpeace.org/2020/10/09/plastic-waste-uk-boris-johnson-malaysia/  
21 Turkey's plastics ban: Where does the UK send its waste now?, https://www.bbc.com/news/uk-57680723  

https://www.forbes.com/sites/davidrvetter/2020/11/11/which-two-countries-produce-the-most-plastic-trash-per-person/?sh=59ead3f57187
https://www.forbes.com/sites/davidrvetter/2020/11/11/which-two-countries-produce-the-most-plastic-trash-per-person/?sh=59ead3f57187
https://unearthed.greenpeace.org/2020/10/09/plastic-waste-uk-boris-johnson-malaysia/
https://www.bbc.com/news/uk-57680723
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Wykres 26 Eksport odpadów opakowaniowych z Wielkiej Brytanii w okresie styczeń – marzec 2021 [ton] 

 
Źródło: Turkey's plastics ban: Where does the UK send its waste now?, https://www.bbc.com/news/uk-57680723  

Na rząd brytyjski wywierana jest presja, by do 2025 roku całkowicie zakazać tego procederu. 

W konsekwencji, to tego czasu krajowa branża recyklingowa musi być zdolna do zagospodarowania 

znacznie zwiększonego strumienia odpadów, co będzie napędzać inwestycje w nowe instalacje do 

recyklingu, a tym samym kreować popyt na maszyny i urządzenia służące temu celowi. 

Potencjalni odbiorcy oferty  firmy z branży produkcji maszyn i urządzeń do recyklingu: 

• JMC Recycling Systems Ltd, 

• MHM Recycling Equipment. 

Określenie preferencji potencjalnych klientów, przyzwyczajeń i trendów widocznych w ich 

zachowaniach 

Odbiorców biznesowych z rynku brytyjskiego można scharakteryzować następująco: 

• cena jest kluczowym czynnikiem decydującym dla 59% brytyjskich kupujących, 

• klienci oczekują niskich cen, ale nie kosztem etyki - chociaż etyka zapewnia pewną elastyczność 

w kwestii ceny (połowa konsumentów w Wielkiej Brytanii jest gotowa zapłacić więcej za marki 

etyczne), dla 78% konsumentów w Wielkiej Brytanii najważniejszym czynnikiem zakupu pozostaje 

koszt, 

• lojalność wobec dotychczasowych dostawców/odbiorców jest bardzo wysoka, 

• budowanie relacji biznesowej z kontrahentem następuje stopniowo– od spotkań zapoznawczych, 

poprzez prezentację profilu działalności, próbne transakcje aż do ustanowienia długotrwałej 

współpracy, 

• wyróżniające się trendy: ekotrendy - organic, clean label, cruelty free, zero waste, działania 

prośrodowiskowe, społeczna odpowiedzialność biznesu, 

• uwzględnianie ryzyka oszustwa gospodarczego – kluczowym aspektem jest posiadanie referencji 

potwierdzających wiarygodność jako partnera biznesowego, firmy z Wielkiej Brytanii weryfikują 

kontrahentów przed nawiązaniem relacji handlowych, ubezpieczają swoje należności, 

• uwzględnianie ryzyka walutowego – oczekiwanie elastycznego podejścia do waluty 

rozliczeniowej; praktycznym rozwiązaniem jest posiadanie lokalnego konta rozliczeniowego 

w Wielkiej Brytanii, 

• wysoko cenią deklaracje werbalne – umowy słowne mają podobną wartość do umów spisanych. 

 

https://www.bbc.com/news/uk-57680723
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3.7 Wskazanie potencjalnych lokalizacji geograficznych dla działań firmy na rynku 

brytyjskim 

Z punktu widzenia firmy wchodzącej na rynek brytyjski, najważniejsze lokalizacje geograficzne 

koncentrują się na regionach, w których występuje koncentracja przedsiębiorstw przemysłowych. 

Firma może dodatkowo rozważyć zawarcie współpracy z lokalnymi kontrahentami w jednym lub więcej 

z niniejszych lokalizacji. 

Zgodnie z prezentowanymi wcześniej informacjami koncentracja działalności przemysłowej w Wielkiej 

Brytanii jest zauważalna na terenie Anglii. 

Anglia (ang. England) jest krainą geograficzno- historyczną, która w przeszłości była samodzielnym 

księstwem, a obecnie jest częścią Wielkiej Brytanii (ang. United Kingdom) Jest to największa 

i najludniejsza część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). Anglię zamieszkuje 48% wszystkich mieszkańców 

wyspy, a jej powierzchnia zajmuje 2/3 całkowitej powierzchni wyspy Wielkiej Brytanii. 

Największe miasta Anglii to Londyn, Birmingham, Liverpool, Bristol, Sheffield, Manchester, Leeds, 

Leicester. 

Rysunek 3 Podział administracyjny Anglii na regiony 

 

Przetwórstwo tworzyw sztucznych skoncentrowane jest w regionach: Midlands oraz East of England 

i w tych regionach rekomenduje się rozpoczęcie działań związanych z nawiązywaniem kontaktów 

biznesowych. 
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3.8 Marketing i promocja dla sprzedaży na rynku brytyjskim 

Forma marketingu i promocji w dużym stopniu zależy od wyboru sposobu działania na rynku 

zagranicznym i decyzji strategicznych firmy wchodzącej na rynek zagraniczny. 

Metody komunikacji w eksporcie muszą być odpowiednio dobrane do grupy docelowej, do której 

adresowany jest przekaz. Zasady są podobne jak na rynku krajowym, determinowane rodzajem branży, 

do której ukierunkowana jest oferta, z uwzględnieniem specyfiki lokalnej. Marketing i promocja są 

także uzależnione od budżetu i zasobów przedsiębiorstwa przeznaczonych na ekspansję 

międzynarodową. 

W pierwszej kolejności konieczne jest:  

• Określenie koncepcji marketingu-mix (Price) Cena, (Product) Produkt, (Promotion) Promocja, 

(Place) dystrybucja, miejsce sprzedaży. 

Zazwyczaj działania z tym związane są trudne, ale jednocześnie bardzo istotne z punktu widzenia 

dalszych działań eksportera. Dzięki temu można skonfrontować walory i słabsze strony oferty z 

produktami konkurencyjnymi, które już znajdują się na rynku brytyjskim. Tego typu badania 

powinny być prowadzone bezpośrednio na rynku (field research). 

• Dokonanie wyboru sposobu penetracji rynku (eksport pośredni, bezpośredni, strategia 

organizacyjna itp.) 

Metody komunikacji w eksporcie muszą być odpowiednio dobrane do grupy docelowej, do której 

adresowany jest przekaz - zasady są podobne jak na rynku krajowym, z uwzględnieniem specyfiki 

lokalnej. Bardzo ważnym elementem jest wybór kontrahenta, który będzie decydował o tym, jakie 

dokładnie działania marketingowe i promocyjne należy podjąć. 

 

REKOMENDACJE DLA FIRMY 

Biorąc pod uwagę wskazaną grupę docelową odbiorców oraz wybraną formę penetracji rynku poprzez 

bezpośrednie spotkania B2B przedstawiamy poniżej rekomendowane działania w zakresie marketingu 

i reklamy. 

1. Pierwszym krokiem jest ustalenie zakresu oferty na dany rynek oraz przygotowanie wszelkich 

materiałów informacyjnych. 

• Należy przygotować materiały informacyjne prezentujące potencjał techniczny 

i technologiczny przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 

metodą wtrysku. 

Powszechną praktyką wynikającą ze specyfiki działania firmy są audyty technologiczne, 

podczas których następuje prezentacja potencjału firmy i zdolności do obsługi danego 

zlecenia. Z uwagi na ograniczone możliwości podróżowania związane z pandemią COVID-19, 

organizacja wizyt potencjalnych klientów w zakładzie przedsiębiorcy jest bardzo ograniczona. 

W odpowiedzi na tę barierę proponuje się przygotowanie profesjonalnego filmu 

promocyjnego z lektorem w języku angielskim prezentującego kluczowe działy produkcyjne 

przedsiębiorstwa, wykorzystywane maszyny i urządzenia, zespół. 

• Materiały informacyjne powinny w sposób prosty, ale skuteczny przekazać przewagi usług  

firmy w obszarach takich jak technologia, jakość, cena. 

• W komunikacji z potencjalnymi kontrahentami i przy tworzeniu materiałów multimedialnych 

w języku obcym ważne jest, aby przekaz był zaprezentowany w brytyjskiej odmianie języka 

angielskiego. 
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2. Należy wskazać elementy dodatkowe takie możliwość testowej produkcji, usługi dodatkowe 

(montaż) itp.  

3. Następnie należy ustalić działania marketingowe mające na celu umożliwienie dostępu do 

odbiorcy. 

Kontakt z potencjalnymi klientami można zainicjować poprzez kontakty z organizacjami 

branżowymi i izbami handlowymi, za pomocą maili do strategicznych odbiorców lub telefonicznie, 

podczas spotkań branżowych np. podczas trwania targów, przez strategiczne wysyłanie 

materiałów informacyjnych oraz poprzez aktywność w serwisach internetowych specjalizujących 

się w branży. Materiały promocyjne i informacyjne mogą być bezpośrednio wysyłane mailem do 

potencjalnych kontrahentów. 

 

Proponowane działania targowe odbywające się w najbliższym czasie to m.in. 

• Subcontracting Industrial Exhibition 31.08.-3.09.2021 (Poznań) – na liście wystawców 

znajdują się przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii, 

• Interplas, 28-20.09.2021 (Birmingham), 

• Advanced Engineering, 3-4.11.2021 (Birmingham), 

• Med-Tech Innovation Expo, 28-29.09.2021 (Birmingham). 

Proponowane portale branżowe: 

• https://www.plastikmedia.co.uk/ 

• https://interplasinsights.com/ 

• https://www.plasticsnews.com/ 

• https://www.plasteurope.com/news/ 

• https://www.plasticstoday.com/ 

• https://www.plastikcity.co.uk/  

• https://www.plastech.biz/en  

 

Rekomendowane rejestracje na portalach gromadzących zagranicznych partnerów biznesowych, 

jak np. prowadzonych w ramach sieci Enterprise Europe Network  

https://www.een.org.pl/een/baza 

 

4. Obecnie podstawą komunikacji w kanałach elektronicznych jest strona internetowa firmy - 

pierwsze źródło informacji o firmie i jej produktach. Strona internetowa powinna być: 

• Podzielona na funkcjonalne zakładki o firmie: nazwa, branża, zakres działalności, kontakt 

(telefony, e-maile, okienko korespondencyjne, osoby kontaktowe, zakres ich kompetencji, 

oferta itp.) 

• Sporządzona w języku angielskim na poziomie języka ojczystego (na rynku brytyjskim ma to 

szczególnie istotne znaczenie) 

• Łatwa w obsłudze 

• Atrakcyjna graficznie (z uwzględnieniem specyfiku rynku docelowego np. w doborze symboli 

graficznych, kolorystyki itp.)  

• Zawierać wszystkie istotne informacje o biznesie 

5. Kolejnym elementem komunikacji internetowej z rynkiem eksportowym powinna być poczta 

elektroniczna (e-mail) - łatwy i tani sposób komunikowania się z klientami i kontrahentami, który 

https://www.plastikmedia.co.uk/
https://interplasinsights.com/
https://www.plasticsnews.com/
https://www.plasteurope.com/news/
https://www.plasticstoday.com/
https://www.plastikcity.co.uk/
https://www.plastech.biz/en
https://www.een.org.pl/een/baza
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często przyspiesza działania handlowe (warto umieszczać firmowe adresy e-mailowe na 

wszystkich materiałach promocyjnych firmy kierowanych na rynki eksportowe). 

6. Proponujemy rozważenie reklamy internetowej w formie wzajemnego umieszczania linków do 

stron internetowych firm z branży pokrewnej lub podmiotów powiązanych z potencjalnymi 

odbiorcami tzw. cross-linking. 

7. Budowanie świadomości marki poprzez aktywność w social mediach, na portalach typu 

LinkedIn. 

Podstawową zasadą w komunikacji z klientem w eksporcie jest zasada czytelności przekazu.  

Koniecznie jest aby informacja była napisana w języku angielskim na poziomie natywnym, bez błędów. 

3.9 Uregulowania prawne oraz bariery formalne i nieformalne prowadzenia 

działalności gospodarczej i wprowadzania produktów na rynek brytyjski 

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 1 lutego 2020 r. po zawarciu Umowy o wystąpieniu stając 

się tym samym państwem trzecim. 

W relacjach z tym państwem przestały obowiązywać swobody przepływu osób, towarów, kapitału 

i usług. Powróciły kontrole graniczne między UE a Wielką Brytanią. 

01.01.2021 roku została wprowadzona w życie „Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską 

i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony”. Od tego dnia UK znajduje się poza jednolitym rynkiem 

i unią celną UE oraz przestaje być związana unijnym prawem. 

Umowa stanowi podstawowe porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje UE 

I UK, na który składają się:  

1. Umowa o handlu i współpracy 

2. Umowa o współpracy w zakresie bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej 

3. Umowa w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji 

niejawnych 

Umowa o handlu i współpracy obejmuje nie tylko handel towarami i usługami, ale również inne 

dziedziny takie jak: 

− inwestycje, 

− konkurencja, 

− pomoc państwa, 

− przejrzystość podatkowa, 

− transport lotniczy i drogowy, 

− energia i zrównoważony rozwój, 

− rybołówstwo, 

− ochrona danych i koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. 

Przewiduje ona zerowe stawki celne i zerowe kontyngenty na wszystkie towary, które spełniają 

odpowiednie reguły pochodzenia. Zmiany w systemie celnym obejmą liberalizację ok. 87% ceł 

importowych do Wielkiej Brytanii.  
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Dla pozostałych dóbr wprowadzone zostaną stawki celne dla ochrony najbardziej narażonych 

sektorów, jak rolnictwo, sektor motoryzacyjny czy ceramiczny. 

DOSTĘP TOWARÓW I USŁUG DO RYNKU BRYTYJSKIEGO od 01.01.2021r. – PODSTAWOWE ZMIANY 

• 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania przestała uczestniczyć w unii celnej UE (za wyjątkiem 

szczególnych rozwiązań dotyczących Irlandii Północnej). W związku z tym formalności celne 

wymagane na mocy prawa Unii będą miały zastosowanie do wszystkich towarów wprowadzanych 

na obszar celny UE z Wielkiej Brytanii lub wywożonych z tego obszaru do UK. 

• Towary przywożone z Wielkiej Brytanii lub wywożone do Wielkiej Brytanii muszą zostać objęte 

procedurą celną i w tym celu konieczne jest złożenie zgłoszenia celnego do procedury celnej, np. 

dopuszczenia towarów do obrotu w UE, wywozu lub tranzytu. 

• Importerzy towarów do UK będą musieli przedłożyć pełne zgłoszenia celne i zapłacić taryfy celne 

w odpowiedniej wysokości już w chwili przekroczenia granicy przez importowane towary.  

Wysokość stawek celnych obowiązujących w handlu z Wielką Brytanią można sprawdzić na 

portalu https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/, na którym znajduje się kalkulator taryfowy 

i przeglądarka taryfowa, a także na stronie https://www.gov.uk/trade-tariff. W przypadku 

pozostałych artykułów z tworzyw sztucznych, w zależności od skategoryzowania wyrobu wg 

nomenklatury scalonej CN od 3901 do 3914 , stawki celne wynoszą 6%.22 

W przypadku towarów przemysłowych spełniających odpowiednie reguły pochodzenia, umowa 

o handlu i współpracy pomiędzy UE a Wielką Brytanią przewiduje zerowe stawki celne i zerowe 

kontyngenty na wszystkie towary. Więcej informacji na stronie: 

https://www.gov.uk/government/publications/rules-of-origin-for-goods-moving-between-the-

uk-and-eu 

• Aby towary będące przedmiotem wymiany handlowej mogły być traktowane preferencyjnie na 

mocy umowy handlowej między UE a Wielką Brytanią (tj. niepodlegające obciążeniom celnym), 

konieczne jest wykazanie ich pochodzenia (udowodnienie, że pochodzą od stron takiej umowy). 

Oświadczenia o pochodzeniu sporządzane w ramach systemu REX. Unijni eksporterzy, którzy 

dotychczas tego nie uczynili, będą musieli zarejestrować się w bazie zarejestrowanych 

eksporterów REX, co można przeprowadzić za pośrednictwem portalu https://puesc.gov.pl/rex. 

• W przypadku towarów podlegających kontroli sanitarnej i fitosanitarnej (SPS) wymagane będzie 

posiadanie kompletnej deklaracji bezpieczeństwa, która będzie przedstawiana w punkcie kontroli 

granicznej.  

• Przedsiębiorcy UE zamierzający przywozić z Wielkiej Brytanii lub wywozić do Wielkiej Brytanii 

muszą posiadać numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy EORI (Economic Operators 

Registration and Identyfication) - numery EORI wydane przez Wielką Brytanię nie będą już ważne 

w UE - https://www-2.puesc.gov.pl/uslugi/zarejestruj-firme-uzyskaj-numer-eori  

• Przy wprowadzaniu wyrobów akcyzowych z Wielkiej Brytanii na terytorium UE trzeba będzie 

dopełnić formalności celnych, tj. złożyć zgłoszenie celne przywozowe. Przedsiębiorcy z Wielkiej 

Brytanii nie będą już mogli korzystać z systemu EMCS (System Przemieszczania oraz Nadzoru 

Wyrobów Akcyzowych) na potrzeby przemieszczania do UE wyrobów akcyzowych w procedurze 

zawieszenia poboru akcyzy. 

• Wszystkie produkty wywożone z UE do Wielkiej Brytanii muszą spełniać wymagania określone 

w przepisach i normach brytyjskich, będą podlegać wszelkim stosownym kontrolom służb UK.  

 
22 https://www.trade-tariff.service.gov.uk/headings/3926 

https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/
https://www.gov.uk/trade-tariff
https://puesc.gov.pl/rex
https://www-2.puesc.gov.pl/uslugi/zarejestruj-firme-uzyskaj-numer-eori
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• Wszystkie produkty przywożone z Wielkiej Brytanii do UE będą musiały być zgodne z przepisami 

i normami unijnymi oraz będą podlegać wszelkim stosownym kontrolom celem przestrzegania 

uregulowań dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska oraz innych celów polityki 

publicznej. 

• W przypadku gdy na mocy unijnych przepisów wymaga się certyfikacji przez jednostkę 

notyfikowaną UE – np. w odniesieniu do niektórych wyrobów medycznych, maszyn lub wyrobów 

budowlanych – produktów posiadających certyfikat wydany przez organy z siedzibą w Wielkiej 

Brytanii nie będzie już można sprzedawać na jednolitym rynku. Należy dopilnować by produkty 

wprowadzane z UK do obrotu w UE były prawidłowo oznakowane i etykietowane (vice versa)  

• Zmianie uległ sposób rozliczania podatku VAT od transakcji realizowanych pomiędzy Polską 

a Wielką Brytanią. Powstał obowiązek zapłaty podatku VAT z tytułu importu towarów. 

• Jednostki notyfikowane z Wielkiej Brytanii tracą swój status jednostek notyfikowanych UE 

i zostaną usunięte z systemu informacyjnego Komisji Europejskiej dotyczącego notyfikowanych 

organizacji. Wydane przez nich certyfikaty nie będą uznawane przez państwa członkowskie UE 

• Producent lub importer mający swą siedzibę w Wielkiej Brytanii jest traktowany jako podmiot 

gospodarczy z państwa trzeciego. Podmiot gospodarczy mający siedzibę na terenie UE, który 

przed zakończeniem okresu przejściowego był uznawany za unijnego dystrybutora produktów 

pochodzących z Wielkiej Brytanii, staje się importerem. 

• Oznakowania: 

− Na produktach importowanych z Wielkiej Brytanii konieczne będzie podanie nazwy kraju 

pochodzenia -zgodne z wymogami UE. 

− Oznakowanie produktów w UE: znaki jakości dla produktów UE, logo produktów rolnych 

i rybołówstwa, ekoprojekt, etykiety energetyczne i etykiety środowiskowe, oznakowanie 

chemikaliów. 

• W Wielkiej Brytanii przestały obowiązywać standardy unijne oznaczone symbolem CE. 

Oznaczenia unijne w zakresie standardów będą respektowane w UK do końca 2021 roku. 

Obowiązuje brytyjski system UKCA (UK Conformity Assessment) - 

https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking  

• Z dniem 1 stycznia 2021 r. przewoźnicy drogowi z siedzibą w Wielkiej Brytanii stracili licencję 

wspólnotową. 

W łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa należy uwzględnić wydłużone terminy wynikające z tych 

dodatkowych formalności i procedur celnych.  

Czynności, które musi podjąć przedsiębiorca eksportujący do Wielkiej Brytanii:  

• Rejestracja w usłudze "e-Klient" i otrzymanie numeru EORI.  

• Uzyskanie pozwolenia celnego – jeżeli przepisy wymagają, że zastosowanie procedury wymaga 

zgody organu celnego. – w przypadku artykułów przemysłowych z tworzyw sztucznych, specjalne 

pozwolenia celne nie są wymagane.23 W przypadku regularnej sprzedaży do Wielkiej Brytanii 

korzystne może być uzyskanie pozwolenia na korzystanie ze zgłoszenia uproszczonego 

(uproszczona procedura celna).24 

• Wybór formy zgłoszenia celnego (elektroniczne, ustne, itp.). 

 
23 https://www.gov.uk/import-goods-into-uk 
24 https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/handel-zagraniczny/chce-handlowac-z-partnerami-spoza-polski/proc_863-
pozwolenie-na-stosowanie-zgloszenia-uproszczonego  

https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/handel-zagraniczny/chce-handlowac-z-partnerami-spoza-polski/proc_863-pozwolenie-na-stosowanie-zgloszenia-uproszczonego
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/handel-zagraniczny/chce-handlowac-z-partnerami-spoza-polski/proc_863-pozwolenie-na-stosowanie-zgloszenia-uproszczonego
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• Wybór sposobu składania zgłoszenia w eksporcie - np. poprzez agencję celną, przewoźnika, 

agencję logistyczną lub samodzielnie. 

Czynności, które musi podjąć przedsiębiorca importujący z Wielkiej Brytanii:  

• Rejestracja w usłudze "e-Klient" i otrzymanie numeru EORI 

• Wybór odpowiedniej procedury celnej (przywóz, procedury specjalne) 

• Uzyskanie pozwolenia celnego (jeśli zastosowanie procedury wymaga zgody UC) 

• Wybór formy zgłoszenia celnego (elektroniczne, ustne, itp.) 

• Wybór sposobu składania zgłoszenia importowego – pośrednio lub samodzielnie 

• Ustalenie klasyfikacji i wartości towaru do wprowadzenia w zgłoszeniu celnym 

• Opłacenie należności celnych i podatkowych (chyba, że towar objęty jest procedurą specjalną). 

Bariery formalne i nieformalne prowadzenia działalności gospodarczej i wprowadzania produktów 

na rynku brytyjskim 

Przedsiębiorstwo, które decyduje się na eksport swoich produktów za granicę napotyka wiele barier, 

które mogą utrudnić procesy handlowe. Istnieje wiele klasyfikacji utrudnień, a wśród nich znajduje się 

podział na bariery formalne i nieformalne. 

Za bariery formalne należy uznać te, które są narzucone m.in. przez państwo lub organizacje 

międzynarodowe. Takie narzędzia polityki handlowej można podzielić na: 

• środki taryfowe, 

• środki parataryfowe, 

• środki pozatafyfowe. 

Podstawowym środkiem taryfowym jest cło, czyli opłata naliczona przez dane państwo od wywozu, 

przywozu, przewozu towarów w chwili przekroczenia granicy celnej. Powoduje to wzrost ceny 

produktu, który staje się mniej konkurencyjny. 

Wśród środków paratafyrowych wyróżnia się opłaty fiskalne i specjalne, opłaty wyrównawcze czy 

podatek graniczny. Ich działanie negatywnie oddziałuje na konkurencyjność towarów wwożonych na 

dany rynek zagraniczny. 

Innymi barierami formalnymi są środki pozataryfowe. Do nich zalicza się m.in. ograniczenia ilościowe, 

koncesje i licencje importowe, normy techniczne i sanitarne, itp. Ich celem jest ograniczenie importu 

w kraju ustanawiającym takie bariery, a także utrudnienie eksporterom spełnienia wymogów 

dotyczących jakości produktu. 

REKOMENDACJE DLA FIRMY 

Charakter bariery 
formalnej 

Identyfikacja najważniejszych barier na rynku brytyjskim 

Środki taryfowe Artykuły wykonane z plastiku objęte są stawką celną 6%. 

W przypadku, gdy towar spełnia odpowiednie reguły pochodzenia, umowa o handlu i współpracy 
pomiędzy UE a Wielką Brytanią przewiduje zerowe stawki celne i zerowe kontyngenty na 
wszystkie towary. 

Środki 
pozatafyfowe 

Reguły pochodzenia potwierdzające status celny towarów: 

• uniwersalne świadectwa pochodzenia (niepreferencyjne) – wystawione na pisemny wniosek 
eksportera, przez Krajową Izbę Gospodarczą i administrację celną. 

• świadectwa przewozowe EUR 1 (preferencyjne) – występujące w obrębie tych krajów, 
z którymi UE ma podpisane umowy o tworzeniu strefy wolnego handlu. 
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Charakter bariery 
formalnej 

Identyfikacja najważniejszych barier na rynku brytyjskim 

• świadectwa przewozowe ATR (preferencyjne) – stosowane w ramach postanowień umowy 
o unii celnej między UE a Turcją. 

Dla dokumentowania pochodzenia towarów dostarczanych w ramach wewnątrz wspólnotowych 
dostaw stosowane są deklaracje dostawcy (Supplier's Declaration). 

Towar, w produkcję którego zaangażowane są więcej niż jeden kraj lub więcej niż jedno 
terytorium, uznaje się za pochodzący z kraju lub terytorium, w którym towar ten został poddany 
ostatniemu istotnemu, ekonomicznie uzasadnionemu przetwarzaniu lub obróbce, 
w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu, co spowodowało wytworzenie nowego 
produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania. 

W przypadku wyrobów z tworzyw sztucznych25 szczegółowe reguły pochodzenia to, zależnie od 
typu wyrobu: CTH, CTSH lub MaxNOM 50 % (EXW). 

• CTH (Change in tariff heading) - oznacza produkcję z materiałów niepochodzących, objętych 
dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu, albo zmianę działu, pozycji lub 
podpozycji z jakiejkolwiek innej pozycji; oznacza to, że w odniesieniu do wszystkich 
materiałów niepochodzących wykorzystanych w produkcji produktu musi nastąpić zmiana 
klasyfikacji taryfowej na poziomie czterocyfrowym  Zharmonizowanego Systemu (czyli 
zmiana pozycji), 

• CTSH (Change in tariff subheading) – oznacza produkcję z materiałów niepochodzących, 
z dowolnej podpozycji, z  wyjątkiem podpozycji danego produktu, albo zmianę działu, 
pozycji lub  podpozycji z jakiejkolwiek innej podpozycji; oznacza to, że w odniesieniu do  
wszystkich materiałów niepochodzących wykorzystanych w produkcji produktu  musi 
nastąpić zmiana klasyfikacji taryfowej na poziomie sześciocyfrowym  Zharmonizowanego 
Systemu (czyli zmiana podpozycji), 

• 50% MaxNOM  – oznacza maksymalną wartość materiałów niepochodzących, wyrażoną 
w procentach na poziomie 50% ceny ex works. 

 

Po Brexicie nie ma już możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku VAT dla dostaw 
wewnątrzunijnych. Z perspektywy polskiego VAT sprzedaż do Wielkiej Brytanii stanowi eksport 
towarów. Jeżeli wartość przesyłki przekracza 135 GBP, konieczne rozpoznanie importu towarów 
w Wielkiej Brytanii (dla podmiotów nieposiadających siedziby w Wielkiej Brytanii konieczne 
ustanowienia przedstawiciela pośredniego). Wartość należy badać dla przesyłki jako całości a nie 
dla poszczególnych towarów znajdujących się w jednej przesyłce. Stawka VAT dla artykułów 
z tworzyw sztucznych wynosi 20%.26 

Dla przesyłek, których wartość nie przekracza 135 GBP VAT nie jest pobierany w chwili importu 
towarów do Wielkiej Brytanii, lecz w momencie sprzedaży konsumentowi. Transakcja ta będzie 
traktowana jako opodatkowana lokalnym VAT w Wielkiej Brytanii już od pierwszego zarobionego 
funta (tj. nie obowiązuje tu żaden próg kwotowy wolumenu obrotów). 

Aby wywiązać się z tych obowiązków polski sprzedawca powinien: 

- zarejestrować się dla celów VAT w Wielkiej Brytanii - co do zasady obowiązuje kwartalne 
rozliczenie VAT, 

- znać klasyfikację statystyczną sprzedawanych towarów, aby ustalić stawkę VAT obowiązującą 
w Wielkiej Brytanii, 

- wystawić dla konsumenta dokument, który zawiera lokalny VAT oraz przechowywać niezbędne 
dane w ewidencji podatkowej przez 6 lat. 
 

Jeżeli przedsiębiorca zamierza eksportować towary do Wielkiej Brytanii warto wystąpić o nadanie 
statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO (Authorised Economic Operator), dzięki czemu można 
korzystać z ułatwień w postaci m.in. mniejszej liczby kontroli dokumentów i kontroli fizycznych, 
priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli, dostęp do uproszczeń 
celnych itp. 
 
Wymagania formalne w kontekście odbiorców produktów z różnych branż: 

 
25 British Plastics Federation, https://www.bpf.co.uk/eu/rules-of-origin.aspx  
26 https://www.trade-tariff.service.gov.uk/headings/3926 

https://www.bpf.co.uk/eu/rules-of-origin.aspx
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Charakter bariery 
formalnej 

Identyfikacja najważniejszych barier na rynku brytyjskim 

1) wymóg certyfikacji UCKA - w Wielkiej Brytanii przestały obowiązywać standardy unijne 
oznaczone symbolem CE. Oznaczenia unijne w zakresie standardów będą respektowane w UK 
do końca 2021 roku. Obowiązuje brytyjski system UKCA (UK Conformity Assessment). 

2) w przypadku dostaw artykułów z tworzyw sztucznych do branży producentów wyrobów 
medycznych – odbiorcy mogą oczekiwać certyfikacji ISO 13485: 2016, 

3) w przypadku artykułów z tworzyw sztucznych do odbiorców z branży automotive – odbiorcy 
mogą oczekiwać wdrożenia systemu zarządzania jakością IATF 16949. 
Certyfikacja wg normy IATF 16949 ma zastosowanie we wszystkich zakładach produkujących 
lub dostarczających wyroby i usługi dla branży motoryzacyjnej (tzw. OEM) w zakresie: 
- materiałów produkcyjnych lub surowców, 
- produkcji części zamiennych, 
- produkcji zmontowanych podzespołów, 
- obróbki termicznej, spawania, malowania, powlekania, powlekania galwanicznego i innych 
sposobów obróbki powierzchni. 

4) w przypadku dostaw artykułów z tworzyw sztucznych do odbiorców z branży produkcji 
materiałów budowlanych – odbiorcy mogą oczekiwać od dostawcy wdrożenia systemu 
zarządzania jakością ISO 9001:2001 –posiada przedmiotowy certyfikat. 

W obszarze działania obejmującym tworzywa sztuczne oraz substancje chemiczne (np. surowce 
chemiczne) Wielka Brytania zastąpiła regulacje UE niezależnymi ramami regulacyjnymi, brytyjskim 
REACH, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku. Zarówno Wielka Brytania, jak i UE będą 
obsługiwać ramy REACH, ale te dwa systemy nie są w żaden sposób połączone. W związku z tym 
przedsiębiorstwa muszą podjąć kroki w celu zapewnienia spełnienia wymogów regulacyjnych po 
obu stronach kanału, aby zachować ciągłość łańcuchów dostaw.27 

 
Wysyłanie pracowników z UE w ramach świadczenia usług ma podlegać punktowemu systemowi 

imigracyjnemu UK. Będzie możliwe wysyłanie pracowników z UE do UK: 

1. w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (The Intra-Company routes) (tj. 

w przypadku gdy ich pracodawca ma siedzibę w UK, np. oddział lub filię) pod warunkiem 

spełnienia odpowiednich kryteriów (podmiot przyjmujący musi m.in. posiadać licencję 

wydaną przez brytyjski urząd „UK Visas and Immigration” w celu sponsorowania 

pracownika); 

2. do świadczenia usług klientowi ze UK w przypadku gdy firma wysyłająca nie ma siedziby w 

UK, lecz wysyła pracowników na podstawie umowy (Tier 5 International Agreement 

Worker). Takie wysyłanie dotyczy usługodawców umownych oraz osób wykonujących wolny 

zawód, zgodnie z Umową o handlu i współpracy UE-UK i jest dopuszczalne na okres do 12 

miesięcy. Możliwość ta jest ograniczona do pracowników posiadających wyższe 

wykształcenie i tylko w szczególnych sektorach gospodarki. 

Pracownicy ubiegający się o wjazd do UK muszą posiadać wizę oraz stosowny certyfikat od 

licencjonowanego sponsora. 

Istnieją szczególne okoliczności, w których obywatel UE może wjechać do UK jako gość bez wizy 

lub sponsora w celu świadczenia usługi – na przykład w przypadku wysyłania do instalacji, serwisu 

lub konserwacji sprzętu. 

Obok utrudnień formalnych można wyróżnić nieformalne bariery prowadzenia działalności 

gospodarczej i wprowadzania produktów na rynki zagraniczne. Zaliczane do nich są m.in. koszty 

utrzymywania wyższego stanu magazynowego, koszty straconego czasu, koszty utraconych możliwości 

sprzedaży, straty towarów sezonowych, konieczność dostosowania produktu do kraju eksportera, 

ograniczenia wynikające z różnic kulturowych. 

W przypadku eksportu artykułów przemysłowych do Wielkiej Brytanii można zidentyfikować 

przykładowe bariery o charakterze nieformalnym: 

 
27 British Plastics Federation, https://www.bpf.co.uk/eu/uk-reach.aspx  

https://www.bpf.co.uk/eu/uk-reach.aspx
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• lojalność wobec dotychczasowych partnerów biznesowych, przywiązanie do firm i marek 

lokalnych – wejście na rynek brytyjski z nową ofertą może wymagać cierpliwości i konsekwencji, 

a także znacznych nakładów marketingowych oraz zaangażowania czasowego, 

• elementy kultury biznesu: stopniowe, długoterminowe budowanie relacji z perspektywą 

długotrwałej współpracy, 

• wysoki poziom konkurencji lokalnej i międzynarodowej, firmy o bardzo dobrze rozwiniętej 

infrastrukturze technologicznej, 

• zrzeszenia, stowarzyszenia, portale branżowe wspierające rodzimy biznes – np. British Plastics 

Federation, https://www.qimtek.co.uk, https://www.plasticinjectionmoulders.co.uk/, 

• dopełnienie formalności celnych może wiązać się z dłuższym oczekiwaniem na granicy – należy to 

wziąć pod uwagę w przypadku dostaw w systemie just in time towarów do odbiorców z branż 

wrażliwych na terminowość realizacji zamówień (np. automotive, produkcja AGD), 

• wyspiarskie położenie geograficzne - konieczność uwzględnienia podwyższonych kosztów 

transportu, 

• konieczność przystosowania do wyższego poziomu biurokratyzacji związanej z eksportem- 

procedury są dostępne i jasno opisane, jednak liczba wymaganych dokumentów oraz długi czas 

oczekiwania na finalizację może zniechęcać do podejmowania działań na rynku brytyjskim, 

• wielokulturowość – w Wielkiej Brytanii przez ostatnie dziesięciolecia wykształciło się 

społeczeństwo na tyle multikulturowe, że nie sposób jest przewidzieć z kim będziemy prowadzić 

biznes – niezwykle ważna dlatego jest umiejętności rozpoznania różnic kulturowych 

i zastosowania ich do siebie (podczas rozmów biznesowych), jak i do swojego produktu, co może 

stanowić trudność w inicjowaniu działań eksportowych. 

 

3.10 Normy kulturowe specyficzne dla rynku brytyjskiego 

Obecnie nie ma istotnych różnic kulturowych w kontaktach biznesowych pomiędzy Polską a Wielką 

Brytanią. Jednak należy uwzględnić preferowany przez brytyjskich partnerów model współpracy 

biznesowej i budowania relacji osobistych. 

Przy budowaniu realizacji biznesowych należy mieć na uwadze, że Wielką Brytanię zamieszkuje 

obecnie wielu mieszkańców z innych krajów świata i dlatego warto dostosować relacje do potrzeb 

konkretnych partnerów, z którymi nawiązujemy kontakty biznesowe. Nasz przyszły rozmówca może 

preferować arabski lub amerykański styl negocjacji. 

Kultura brytyjska jest mocno oparta na tradycji, przestrzeganiu odgórnie ustalonych praw i subtelnych 

reguł w kontaktach z drugim człowiekiem. Znajduje to swoje odzwierciedlenie również w życiu 

zawodowym. 

RELACJE OSOBISTE 

• Sposób prowadzenia biznesu jest o wiele bardziej sformalizowany. Uścisk dłoni jest akceptowany 

podczas pierwszego spotkania lub po długim czasie od poprzedniego, ale nie gdy współpraca ma 

charakter regularny.  

• Należy ograniczyć do minimum kontakt fizyczny – poklepywanie czy ekspresywne gesty nie są 

mile widziane. 

https://www.qimtek.co.uk/
https://www.plasticinjectionmoulders.co.uk/
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• Ustalenie terminu spotkania lub wizyty powinno się odbyć z co najmniej 2-3 tygodniowym 

wyprzedzeniem. Należy pamiętać i potwierdzeniu spotkania przed przybyciem oraz 

punktualności. 

• Do kontrahenta zwracamy się formalnym tytułem podczas rozmów, ale w codziennych relacjach 

pracownik-przełożony należy używać tylko imion. 

• Konwersacja powinna koncentrować się wokół pogody, brytyjskiej kultury, sportu, dzieci, 

samochodów, domów/posiadłości. Należy wystrzegać się pytań o osobistych i żartów na temat 

rodziny królewskiej. Wrażliwym tematem jest również kwestia Brexitu i tematy polityczne. 

• Tradycyjnie, każda rozmowa zaczyna się od „How do You do?” – jak się masz? Na które to pytanie 

odpowiada się jednym zdaniem, koniecznie pozytywnie.  Taka schematyczna konwersacja służy 

za uniwersalny sposób nawiązywania wstępnego porozumienia. Jest to kluczowe w kraju, który 

od zawsze ma do czynienia z mieszanką narodowościową. 

• Nawiązaniem kontaktu ze słuchaczami, zarówno w wypowiedziach publicznych, jak i prywatnych, 

ułatwia podkreślenie pozytywnego wpływu Wielkiej Brytanii na sprawy Światowe. 

• Podobnie jak inne nacje, Brytyjczycy praktykują spotkania przy alkoholu do zacieśniania relacji 

biznesowych. Częste są wspólne spotkania pracowników i przełożonych w pubie. Jest to miejsce, 

gdzie reguły i zasady są tymczasowo odkładane na bok. 

NEGOCJACJE 

• Trzeba być przygotowanym do prowadzenia negocjacji wyłącznie w języku angielskim. 

• Nie tolerują błędów w piśmie. Korespondencja handlowa, opisy na stronie internetowej firmy itp. 

powinny być przygotowane bardzo starannie (nie translacja). 

• Ważne jest poznanie statusu negocjatorów w brytyjskiej firmie. Wielu brytyjskich menedżerów 

nie przyzna się, że ich prerogatywy są ograniczone i choć będą wypowiadali się z wielkim 

autorytetem, w istocie mogą mieć niewielki wpływ na decyzję. 

• Hierarchia stanowisk w firmach jest z zasady następująca: managing director, deputy, divisional 

officer, deputy director, manager (wyjątkiem jest general manager, który to tytuł jest de facto 

tytułem dyrektorskim, a nosząca go osoba kieruje całym zakładem). 

• Rozmowy zwykle zaczynają się i kończą rozmową towarzyską, a część merytoryczna jest 

prowadzona z wielką kulturą. 

• Jeżeli przed spotkaniem wysłano skrótową informację o przedsiębiorstwie, wysoce 

prawdopodobne jest, że z informacją tą zapoznano się tuż przed spotkaniem. Brytyjczycy nie 

przywiązują wielkiej wagi do czynności przygotowawczych. 

• Prezentacja powinna być jasna i rzeczowa. 

• Negocjacje prowadzą w twardy i rzeczowy sposób, podchodząc realistycznie do cen i innych 

warunków kontraktu. W związku z tym nie należy przesadzać ani z ceną wyjściową, ani z długością 

samych negocjacji. 

• Brytyjczycy we współpracy biznesowej są energiczni, stanowczy i stają się wytrawnymi 

negocjatorami. Wszystko dzięki długiej tradycji handlu. 

• Brytyjczycy realistycznie podchodzą do cen i innych warunków kontraktu. W związku z tym nie 

należy przesadzać ani z ceną wyjściową, ani z długością samych negocjacji. 

• Oprócz ceny istotny jest również czas dostawy. 

• Anglicy są z zasady bardziej zainteresowani wynikami krótkoterminowymi aniżeli odleglejszą 

przyszłością. 
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• Dobrze jest potwierdzić ustalenia spotkania specjalnie przygotowaną notatką, co pozwoli na 

uniknięcie powracania do spraw już rozstrzygniętych. 

• Słowne ustalenia są przez Brytyjczyka przedkładane nad pisemne. Tego samego oczekują od 

swoich partnerów.  

• Nie należy popędzać Anglików w sprawie podjęcia decyzji. 

• Do Anglii najlepiej jest wysłać starszych wiekiem kierowników, gdyż są bardziej poważani 

i zazwyczaj bardziej opanowani w trakcie prowadzenia negocjacji. 

• W kontaktach biznesowych Brytyjczycy zachowują spory dystans interpersonalny (mniej więcej 

długości ręki). Również rozmawiając, nie zawsze stoją twarzą w twarz (patrzenie sobie w twarz 

krępuje niektórych Brytyjczyków). 

 

Podsumowując: 

• Firmy brytyjskie są bardzo konkretne w działaniu i oczekują realnych i szybkich wyników (jeżeli 

wysyłają ofertę oczekują odpowiedzi niemal natychmiast). 

• Dokładnie sprawdzają potencjalnych partnerów i nie tolerują braku kompetencji oraz 

nierzetelności.  

• Oczekują ścisłej realizacji kontraktowych uzgodnień oraz dotrzymywania terminów. 

• Warto pamiętać o różnicach dotyczących standardów np. innego systemu miar. 

Cechy różniące Polaków i Brytyjczyków w kontaktach biznesowych: 

• Half empty – half full 

• Problemy – Szanse 

• Świętowanie sukcesów 

• Nawiązywanie kontaktów: bezpośredniość a relacje (blunt/streight) v. small talk. 

• Nie palimy mostów – no worries 

• Can do attitude. Just do it. Lesson lernt. 

• Mental Toughness. 

 

WIZERUNEK POLSKICH PRODUKTÓW I PRODUCENTÓW W WIELKIEJ BRYTANII 

• Badania pokazują, że Polacy są dobrymi ambasadorami swojego kraju zagranicą, kształtują 

w istotny sposób wizerunek naszego kraju i naszych rodaków. Polacy są lubiani przez Brytyjczyków 

w relacjach personalnych oraz akceptowani jako członkowie brytyjskiego społeczeństwa.  

• Polska marka jest wciąż raczej rozmyta i niewyraźna. Polskie produkty można co prawda spotkać 

dziś wszędzie, nadal brakuje jednak marki lub kilku marek wiodących, z którymi Polska kojarzyłaby 

się za granicą. 28 

• Według Anholt-Gfk Roper Nation Brands Index, polskie produkty/marki plasują się dopiero na 26 

na 50 krajów branych pod uwagę w badaniu.29 

 
28 Wizerunek Polski i Polaków w Wielkiej Brytanii, J. Fomina, J. Frelak, Warszawa 2011. 
29 https://infowire.pl/generic/release/341340/spadaja-wskazniki-reputacji-krajow-z-pierwszej-dziesiatki-swiatowego-
rankingu-anholt-gfk  

https://infowire.pl/generic/release/341340/spadaja-wskazniki-reputacji-krajow-z-pierwszej-dziesiatki-swiatowego-rankingu-anholt-gfk
https://infowire.pl/generic/release/341340/spadaja-wskazniki-reputacji-krajow-z-pierwszej-dziesiatki-swiatowego-rankingu-anholt-gfk
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• Wg Elcano Global Presence Index z 2020 roku Polska zajmuje 28 miejsce na świecie i 10 w Europie 

pod względem tzw. soft power (miękkiej siły). Wielka Brytania zajmuje odpowiednio 4 i 3 

pozycję.30 

W kontekście stosunków międzynarodowych obszarem zainteresowania jest problematyka soft 

power, czyli miękkiej siły, która jako metoda tworzenia pewnej docelowo dominującej narracji, 

ma przekonywać o słuszności przyjętych twierdzeń o danym podmiocie. W efekcie 

odpowiedzialna jest ona za oddziaływanie i kształtowanie postrzegania rzeczywistości, od czego 

mogą zależeć wybory konsumenckie w skali mikro, a w skali makro – kondycja gospodarki.31 

W przeciwieństwie do hard power, soft power to siła kooptacji, czyli zdolność przyciągania, 

sprawiania, aby ludzie robili i niewymuszenie chcieli robić to, co jest zgodne z przyjętymi celami 

podmiotu. Zasoby soft power są trojakiej natury; składają się na nią atrakcyjność kultury, głoszona 

hierarchia wartości oraz polityka zagraniczna danego państwa.32 

Miękka siła Polski, a co za tym idzie postrzeganie marek polskich na świecie, opiera się na 

narodowej kulturze, nauce oraz turystyce, natomiast w dużo mniejszym stopniu na technologii. 

Porównując pozycję marki polskiej i brytyjskiej w wymiarze soft power w skali światowej, można 

zauważyć, że marka brytyjska przeważa w aspektach technologicznych. 

 

 

Porównanie siły ekonomicznej obu Państw przynosi informację, że równocześnie potencjał wytwórczy 

stanowi duży atut marek polskich. Na siłę ekonomiczną Polski, a w konsekwencji postrzegania polskich 

producentów, wpływa atrakcyjność ekonomiczna w obszarze przemysłu, usług oraz towarów 

podstawowych.  

 
30 Fundación Real Instituto Elcano – Madrid, 
https://explora.globalpresence.realinstitutoelcano.org/es/country/iepg/global/PL/PL/2020  
31 Soft Power Today. Measuring the Influences and Effects, 2017, British Council, 

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/3418_bc_edinburgh_university_soft_power_report_03b.pdf 
32 Ograniczenia rozwoju miękkiej siły Polski, A. Makowska. 

https://explora.globalpresence.realinstitutoelcano.org/es/country/iepg/global/PL/PL/2020
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