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Od Autorów
Szanowni Pañstwo,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci, kontynuuj¹c zapocz¹tkowan¹ 7 lat temu inicjatywê Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw ma przyjemnoæ przedstawiæ
Pañstwu kolejn¹ edycjê Raportu o stanie sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w Polsce.
Ze wzglêdu na koñcz¹cy siê okres kilkuletnich negocjacji w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej znacz¹ce miejsce w naszym Raporcie powiecilimy kwestiom integracji, w tym przede
wszystkim konsekwencjom jakie z tego procesu wynikaj¹ dla polskich przedsiêbiorstw. W Raporcie przedstawilimy wybrane zagadnienia z bilansu negocjacji Polski z UE  Raport na temat rezultatów negocjacji o cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej, które s¹, naszym zdaniem,
kluczowe z punktu widzenia przedsiêbiorców. Du¿¹ wagê przywi¹zano tak¿e do kwestii pomocy
publicznej i programów wsparcia dla ma³ych i rednich firm, zarówno tych realizowanych na
poziomie krajowym, jak i regionalnym.
Z uwagi na to, ¿e w ubieg³ym roku zakoñczy³o siê wdra¿anie programu "Kierunki dzia³añ Rz¹du
wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do 2002 roku" maj¹ce na celu pobudzenie aktywnoci
gospodarczej sektora MSP, znacz¹ce miejsce w naszym Raporcie zajmuje problematyka udzia³u
w³adz publicznych w tworzeniu warunków wzrostu konkurencyjnoci i zdolnoci polskich przedsiêbiorstw do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim. Staralimy siê przybli¿yæ Pañstwu zarówno ogólne za³o¿enia i idee programów wspieraj¹cych sektor MSP, jak i mo¿liwoci,
jakie w tym obszarze wi¹¿¹ siê z nowoczesnymi technologiami czy koncepcj¹ klastrów.
Za ¿yczliwoæ i pomoc w zbieraniu informacji pragniemy podziêkowaæ Panu prof. Janowi Targalskiemu oraz jego wspó³pracownikom (Katedra Przedsiêbiorczoci w Akademii Ekonomicznej
w Krakowie), Panu dr Tomaszowi Tokarskiemu (Zak³ad Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellonskiego), Panu dr Leszkowi Kucharskiemu (Katedra Ekonomii Uniwersytet £ódzki), Panu
dr Krzysztofowi Rybiñskiemu (BPH PBK S.A.) oraz Panu Tadeuszowi Chrocickiemu (Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych).

Miros³aw Marek
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci
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Rozdzia³ 1
Makroekonomiczna sytuacja Polski w 2002 roku

Produkt krajowy brutto
Bud¿et pañstwa i finanse publiczne
Inflacja
Rynek pracy
Wynagrodzenia
Inwestycje
Prywatyzacja
Handel zagraniczny
Rynek finansowy
Polska na tle Europy
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W Rozdziale wykorzystano dane GUS opublikowane w Informacji o sytuacji spo³eczno-gospodarczej kraju. Rok 2002, raport przygotowany przez Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych
Ocena sytuacji spo³eczno-gospodarczej w 2002 roku wraz z elementami prognozy na rok 2003.
Dane statystyczne przedstawione w niniejszym materiale nie maj¹ charakteru ostatecznego i w
przysz³oci mog¹ ulegaæ niewielkim korektom.

1.1. Produkt krajowy brutto
Wzrost gospodarczy w 2002 roku wyniós³ 1,3%, wobec 1% w 2001 r. O bardzo niskiej dynamice
rozwoju zadecydowa³a recesja w przemyle i budownictwie. Przeciwwag¹ dla niej by³ coraz szybszy wzrost sektora us³ug rynkowych. U podstaw spowolnienia polskiej gospodarki le¿¹ przede
wszystkim czynniki wewnêtrzne. Popyt krajowy zwiêkszy³ siê zaledwie o 0,8%, przy czym nak³ady brutto na rodki trwa³e nie osi¹gnê³y nawet poziomu roku poprzedniego (spadek o 7,2%),
a spo¿ycie zwiêkszy³o siê o 2,9%. Czynnikiem wspieraj¹cym wzrost gospodarczy by³ tak¿e eksport netto. Oznacza to, ¿e pomimo dekoniunktury na rynkach wiatowych, popyt zewnêtrzny mia³
istotne znaczenie w pobudzaniu wzrostu gospodarczego Polski.
W I kwartale 2002 roku nast¹pi³ wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) o 0,4%, za w kolejnych kwarta³ach jego dynamika by³a coraz wiêksza (0,8% w II kwartale, 1,6% w III i 2,2%
w IV). W ca³ym 2002 roku PKB zwiêkszy³ siê o 1,3%.
Ograniczone mo¿liwoci zbytu pogorszy³y sytuacjê przedsiêbiorstw i ich zainteresowanie zewnêtrznymi ród³ami zasilania finansowego. Spad³o zapotrzebowanie na kredyty. W grudniu
2002 roku, w porównaniu z koñcem roku 2001, zad³u¿enie podmiotów gospodarczych zmniejszy³o siê realnie o 0,6%, wobec wzrostu o 4,1% przed rokiem.
Wykres 1.1. Dynamika wzrostu PKB w Polsce w latach 19912002 (w %)

ród³o: Dane GUS

W 2002 roku produkcja sprzedana przemys³u zwiêkszy³a siê o 1,4% w porównaniu z 0,6%
w 2001. W przedsiêbiorstwach o liczbie pracuj¹cych powy¿ej 9 osób by³a ona o 1,5% wy¿sza.
O zmianie poziomu produkcji sprzedanej zadecydowa³y zmiany w przemyle przetwórczym. Produkcja przemys³u przetwórczego wzros³a o 2,1%, przede wszystkim z tytu³u wzrostu produkcji
dóbr konsumpcyjnych. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych wzros³a w badanym okresie o jedynie
0,5%, a inwestycyjnych spad³a o oko³o 1%.
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1.2. Bud¿et pañstwa i finanse publiczne
W 2002 roku dochody bud¿etu pañstwa wynios³y 143,9 mld z³. (99,1% kwoty za³o¿onej) i w porównaniu z rokiem 2001 wzros³y o 4,9%. Wydatki osi¹gnê³y za 183 mln z³. (98,8% kwoty za³o¿onej) i wzros³y o 5,8%. Deficyt bud¿etu pañstwa wyniós³ 39,1 mln z³. i by³ o prawie 21% wy¿szy ni¿ w roku poprzednim. Jego relacja do Produktu Krajowego Brutto osi¹gnê³a 5,1%, wobec
4,3% w roku 2001. Oznacza to, ¿e prawie jedna pi¹ta wydatków nie mia³a pokrycia w dochodach.
Najwa¿niejszymi pozycjami dochodów by³y wp³ywy z podatków porednich (90 mld z³. co oznacza³o wzrost o 9,3% w porównaniu z rokiem 2001), dochody z podatku dochodowego od osób
fizycznych (odpowiednio 24,1 mld z³., wzrost jedynie o 2,9% i to mimo zamro¿enia progów podatkowych na poziomie z roku 2001) oraz dochody z podatku dochodowego od osób prawnych
(odpowiednio 15 mld z³., wzrost o 13,4%).
W porównaniu ze stanem w dniu 31 grudnia 2001 r. ³¹czne zaleg³oci podatkowe wzros³y o 3,1 mld z³.,
czyli o 24,9%. Ich znaczn¹ czêæ stanowi³y zobowi¹zania nieci¹galne. Dotyczy³o to g³ównie
ga³êzi przemys³u publicznego, wymagaj¹cych g³êbokich zmian restrukturyzacyjnych.
Najwiêksz¹ pozycjê po stronie wydatków bud¿etowych stanowi³y subwencje dla jednostek
samorz¹du terytorialnego (16,2% ogó³u wydatków), dotacje do Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (14,9%) oraz obs³uga d³ugu publicznego (13,1%). Pogorszy³a siê struktura wydatków
bud¿etowych. Rós³ udzia³ wydatków sztywnych, które w istotny sposób ograniczaj¹ mo¿liwoci
wspierania przez pañstwo rozwoju gospodarczego.
Deficyt bud¿etu pañstwa finansowany by³ przede wszystkim przez sprzeda¿ bonów skarbowych
i obligacji. Przyczyn¹ rosn¹cego zad³u¿enia bud¿etu by³y bardzo niskie dochody z prywatyzacji,
które w roku 2002 wynios³y 2,8 mld z³. wobec 6,5 mld z³. w roku 2001 i 6,6 mld za³o¿onych
w ustawie bud¿etowej. Relacja zad³u¿enia Skarbu Pañstwa i sektora samorz¹dowego do PKB
wynios³a w 2002 roku 47,5%, co oznacza wzrost w ci¹gu roku o 5,6 punktu procentowego.

1.3. Inflacja
Wzrost cen towarów i us³ug konsumpcyjnych w relacji grudzieñ 2001 do grudnia 2002 wyniós³
0,8% i by³ znacznie ni¿szy od za³o¿eñ w ustawie bud¿etowej, jak równie¿ od celu inflacyjnego
wyznaczonego przez Radê Polityki Pieniê¿nej. Inflacja by³a te¿ ni¿sza od notowanej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.
Na dynamikê cen korzystnie oddzia³ywa³y czynniki poda¿owe (spadek rocznych cen ¿ywnoci
o 0,6% i paliw p³ynnych o 0,8%), jak równie¿ popytowe (umiarkowane tempo wzrostu p³ac
w warunkach wysokiego bezrobocia oraz niska dynamika kredytów konsumpcyjnych).
Dezinflacyjny wp³yw mia³a tak¿e dynamika poda¿y pieni¹dza. Jej realny 12-miesiêczny wskanik obni¿a³ siê systematycznie w ci¹gu roku, a od sierpnia przyj¹³ wartoæ ujemn¹, aby wynieæ
w grudniu 96,9%.
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Wykres 1.2. Inflacja w Polsce w latach 19912002 (w %)

ród³o: Dane GUS

1.4. Rynek pracy
W 2002 roku nast¹pi³ wzrost bezrobocia, lecz dynamika tego wzrostu by³a ni¿sza ni¿ w latach
poprzednich. Powstrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu bezrobocia mia³o miejsce mimo dalszego wysokiego przyrostu ludnoci w wieku produkcyjnym i znacznego spadku zatrudnienia.
Liczba pracuj¹cych w gospodarce narodowej w koñcu 2002 roku zmala³a o 130 tys. osób  do
14,9 mln. Przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw obni¿y³o siê o 226 tys. osób, czyli
o oko³o 4,4%. W budownictwie spadek wyniós³ 59 tys. osób, a w transporcie, gospodarce magazynowej i ³¹cznoci razem 36 tys. osób. Wzrost zatrudnienia zanotowano w obs³udze nieruchomoci i firm, w nauce oraz w hotelach i restauracjach. W handlu i naprawach zatrudnienie pozosta³o na poziomie z 2001 roku. Zahamowany zosta³ spadek zatrudnienia zwi¹zany z restrukturyzacj¹ górnictwa wêgla kamiennego, brunatnego i wydobywania torfu.
W koñcu 2002 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynios³a 3,2 mln osób i by³a o prawie
102 tys. wy¿sza ni¿ w 2001 roku. Stopa bezrobocia osi¹gnê³a 18,1%, wobec 17,5% w roku 2001.
Wykres 1.3. Stopa bezrobocia w Polsce w latach 19902002 (w %)

ród³o: Dane GUS

Wliczaj¹c bezrobotnych wyrejestrowanych ze wzglêdu na pobieranie wiadczenia i zasi³ki przedemerytalne (w koñcu 2002 roku ponad 4,97 mln osób), bezrobocie wynios³o 3,7 mln osób, a jego
stopa siêgnê³a 20,3% (przed rokiem 19,5%).
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Nadal obserwowano du¿e zró¿nicowanie stopy bezrobocia w zale¿noci od województwa1 . Najwiêksza by³a (podobnie jak w 2001 roku) w województwie warmiñsko-mazurskim (28.8%),
a najni¿sza w województwie mazowieckim i ma³opolskim (po 13,9%). Wysok¹ stopê bezrobocia
odnotowano w województwie zachodniopomorskim (26,4%) i lubuskim (25,9%). Zmniejszy³a
siê dysproporcja pomiêdzy województwami o najni¿szym i najwy¿szym wskaniku. Ró¿nica ta
wynosi³a 14,9 punktu procentowego, wobec 15,8 punktu przed rokiem.
Tabela 1.1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w poszczególnych województwach. Stan na koniec grudnia
2002 roku.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
Województwa

0

1

POLSKA

Z prawem do zasi³ku

Ogó³em
razem

Wskanik liczby
bezrobotnych

kobiety mê¿czyni
2

3

3216.958 1645.750 1571.208

razem

do liczby
do liczby
zawodowo pracuj¹cych
kobiety mê¿czyni czynnych poza rolnictwem

4

5

6

7

8

538.671

219.003

319.668

18,1

30,9

Dolnol¹skie

279.309

143.208

136.101

52.546

22.435

30.111

22,5

34,2

Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie

211.593
178.879

111.708
86.879

99.885
92.000

38.889
19.738

15.026
7.589

23.863
12.149

22,6
15,8

39,4
39,6

Lubuskie

109.551

55.480

54.071

25.253

10.665

14.588

25,9

41,7

£ódzkie

234.888

116.283

118.605

40.502

17.721

22.781

18,5

33,6

Ma³opolskie

208.175

107.363

100.812

34.033

13.766

20.267

13,9

25,5

Mazowieckie
Opolskie

368.856
83.436

182.080
44.495

186.776
38.941

56.521
13.007

23.462
5.085

33.059
7.922

13,9
19,3

21,6
32,8

Podkarpackie

187.519

93.772

93.747

30.438

11.588

18.850

16,9

39,0

Podlaskie

86.074

42.265

43.809

12.195

4.716

7.479

15,2

33,5

Pomorskie

191.752

99.700

92.052

35.877

14.373

21.504

21,2

31,4

l¹skie
wiêtokrzyskie

330.150
131.266

177.351
64.740

152.799
66.526

45.087
20.950

19.642
7.777

25.445
13.173

16,5
18,5

22,5
45,3

Warmiñsko-Mazurskie

176.629

92.105

84.524

32.968

12.660

20.308

28,8

54,1

Wielkopolskie

249.238

129.906

119.332

46.004

18.605

27.399

16,1

25,6

Zachodnio
Pomorskie

189.643

98.415

91.228

34.663

13.893

20.770

26,4

41,2

ród³o: Dane GUS

W 2002 roku wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 11 województwach, najwiêkszy w województwie pomorskim (o 9,1%) i zachodniopomorskim (o 8,2%). W piêciu województwach nast¹pi³ spadek, najwiêkszy w woj. podkarpackim (o 3,9%) i ma³opolskim (o 2,3%).
Nasili³o siê zjawisko migracji bezrobotnych do wielkich orodków miejskich w poszukiwaniu
pracy. Przyk³adowo w Warszawie w koñcu 2002 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynios³a ponad 65 tys. osób, co oznacza³o wzrost o oko³o 20% w stosunku rocznym.
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Bez prawa do zasi³ku pozostawa³o w koñcu 2002 roku 2,68 mln. osób, czyli 83,3% ogó³u zarejestrowanych. Utrata uprawnieñ do zasi³ku wynika³a g³ównie z d³ugotrwa³ego poszukiwania pracy.
W koñcu 2002 roku dotyczy³o to 1,65 mln osób, z tego ponad 60% poszukiwa³o pracy powy¿ej
dwóch lat. Szanse na zatrudnienie tej grupy s¹ minimalne, co oznacza wielokrotne zwiêkszenie
zagro¿enia ich rodzin skrajnym ubóstwem.
Nadal najgorsza jest sytuacja ludzi m³odych w wieku do 24 lat. W koñcu 2002 roku stanowili oni
27,8% ogó³u bezrobotnych.
Po raz pierwszy od roku 1997 odnotowano wzrost liczby ofert pracy oraz osób korzystaj¹cych
z aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu. W ca³ym 2002 roku w urzêdach pracy by³o prawie 556 tys. ofert pracy, o ponad 19% wiêcej ni¿ w roku poprzednim. Na koniec roku 2002 na
jedn¹ aktualn¹ ofertê pracy przypada³o 387 bezrobotnych, podczas gdy rok wczeniej  588.

1.5. Wynagrodzenia
W 2002 roku po raz pierwszy od wielu lat nominalny fundusz p³ac nie zmieni³ siê w porównaniu
z rokiem poprzednim. Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej
wynios³o 2133 z³., co oznacza wzrost realny o 2,4%. W sektorze przedsiêbiorstw analogiczna p³aca
wynios³a 2277 z³. i by³a realnie o 1,5% wy¿sza ni¿ w roku poprzednim.
Szybciej ni¿ wynagrodzenia zwiêksza³y siê realnie emerytury i renty. W 2002 roku przeciêtna
emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeñ spo³ecznych wynosi³a 1039 z³., a rolnicza 700 z³. Oznacza to realny wzrost odpowiednio o 4,6 i 3,1 punktu procentowego. Jednoczenie po raz kolejny zmniejszy³a siê przeciêtna liczba osób pobieraj¹cych emerytury i renty
(w 2002 roku spadek o 74 tys. osób).

1.6. Inwestycje
Pogorszenie koniunktury gospodarczej spowodowa³o drastyczne ograniczenie dzia³alnoci inwestycyjnej. Po latach wysokiego tempa wzrostu nak³adów inwestycyjnych, po 18,5% rocznie
w latach 19951998 i jego zahamowaniu w dwóch kolejnych latach, nast¹pi³ znacz¹cy spadek
(o 9,5% w roku 2001 i o 8% w roku nastêpnym).
Inwestycje podmiotów gospodarczych finansowane by³y przede wszystkim (ok. 65%) ze rodków w³asnych (zysku i amortyzacji rodków trwa³ych). Udzia³ kredytów nie przekracza³ 18%.
G³ównymi przyczynami os³abienia procesów inwestycyjnych by³a pogarszaj¹ca siê koniunktura
zarówno w kraju jak i za granic¹, a co za tym idzie: przekonanie przedsiêbiorców o braku mo¿liwoci rozszerzenia rynków zbytu, trudna sytuacja finansowa przedsiêbiorstw i brak rodków
z zewnêtrznych róde³ finansowania. Dodatkowo sytuacjê pogarsza³ fakt znacznego ograniczenia bezporednich inwestycji zagranicznych. W ci¹gu dwóch lat inwestycje te spad³y z 10,6 mld
USD w roku 2000, do 7,4 mld USD w roku 2001 i 6,6 mld w roku nastêpnym. Przyczyn¹ tak
du¿ego spadku jest nie tylko globalna stagnacja. Wed³ug Pañstwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych (PAIZ), zagraniczni inwestorzy wymieniaj¹ te¿ nadmiern¹ biurokracjê, niestabilny system prawny, korupcjê, a tak¿e brak odpowiedniej infrastruktury. Wymienione wy¿ej czynniki
sprawi³y, ¿e w Polsce bezporednie inwestycje zagraniczne w roku 2002 w porównaniu z rokiem
poprzednim spad³y o blisko 15%, podczas gdy ca³a Europa rodkowo-Wschodnia zanotowa³a
spadek jedynie o 1%.
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1.7. Prywatyzacja
Do koñca 2002 roku procesem przekszta³ceñ w³asnociowych objêto 6993 przedsiêbiorstwa pañstwowe. Liczba przedsiêbiorstw pañstwowych sprywatyzowanych w roku 2002 zarówno drog¹
poredni¹ (21 przedsiêbiorstw) poprzez sprzeda¿ akcji lub udzia³ów jednoosobowych spó³ek
Skarbu Pañstwa, jak i bezporedni¹ (46 przedsiêbiorstw) by³a ni¿sza ni¿ w roku poprzednim.
Przeprowadzono za to wiêcej procesów likwidacji przedsiêbiorstwa z przyczyn ekonomicznych
(w 10 przedsiêbiorstwach prowadzony by³ proces likwidacji, a w 83  postêpowanie upad³ociowe).
Przychody bud¿etu pañstwa z prywatyzacji poredniej wynios³y 2579,2 mln z³. wobec 6451 mln z³.
w roku poprzednim, a z prywatyzacji bezporedniej odpowiednio 280,3 mln z³., wobec 361,5 mln
z³. W roku 2002 przychody te stanowi³y jedynie 1/3 kwoty za³o¿onej w ustawie bud¿etowej.

1.8. Handel zagraniczny
W roku 2002 wymiana handlowa z zagranic¹ przebiega³a w warunkach utrzymuj¹cej siê dekoniunktury na rynkach wiatowych. Mimo niekorzystnych uwarunkowañ odnotowano wyran¹
poprawê obrotów towarowych z zagranic¹, i to znacznie wiêksz¹ po stronie eksportu. Zadecydowa³a o tym m.in. dewaluacja z³otego wzglêdem euro oraz fakt, ¿e produkcjê rozpoczê³y przedsiêbiorstwa (g³ównie z kapita³em zagranicznym), które w latach poprzednich poczyni³y znaczne
inwestycje. Obecnie inwestycje te skutkuj¹ wzrostem produkcji, w szczególnoci eksportowej.
Niepokoj¹ce jednak jest to, ¿e wzrost wartoci eksportu odnotowa³y jedynie przedsiêbiorstwa
zagraniczne. Pomiêdzy rokiem 2001 a 2002 wartoæ eksportu prywatnych przedsiêbiorstw zagranicznych zwiêkszy³a siê o 64,4%, podczas gdy prywatne przedsiêbiorstwa krajowe odnotowa³y
spadek o 17,2%.
W 2002 roku wp³ywy z eksportu wynios³y 33 mld USD i w porównaniu z rokiem poprzednim
zwiêkszy³y siê o 9,0%, za wydatki na import osi¹gnê³y 43,3 mld USD (wzrost o 3,2%).
Rachunek bie¿¹cy bilansu p³atniczego w koñcu grudnia 2002 zamkn¹³ siê ujemnym saldem
w wysokoci 6,7 mld USD. W roku 2001 saldo ujemne wynosi³o 7,2 mld USD. Na zmniejszenie
ujemnej kwoty salda wp³ynê³a poprawa salda p³atnoci towarowych o 1,4 mld USD.
Relacja deficytu obrotów bie¿¹cych bilansu p³atniczego do PKB w 2002 roku wynios³a 3,6%,
podczas gdy w roku 2000  6,1% a w roku 2001  3,9%. Deficyt w tej wysokoci nie zagra¿a
stabilnoci finansowej kraju.

1.9. Rynek finansowy
W koñcu 2002 roku wskanik WIG na Warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartociowych kszta³towa³ siê, podobnie jak WIRR i WIG20, na poziomie podobnym jak w roku 2001. W roku 2002
najwiêksze obroty odnotowano na rynku kontraktów terminowych i rynku akcji.
W roku 2002 ³¹czny obrót obligacjami Skarbu Pañstwa wyniós³ 4,131 mld z³. we wszystkich systemach notowañ i stanowi³ 6,5% ³¹cznego obrotu akcjami. Obroty na rynku obligacji by³y
o 19,5% ni¿sze ni¿ w 2001 roku. Wartoæ transakcji pakietowych wzros³a o ponad 259%, za
w systemie notowañ ci¹g³ych odnotowano spadek obrotów o oko³o 21,7%.
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1.10. Polska na tle Europy
Polska na tle krajów Unii Europejskiej
W 2002 roku wzrost gospodarczy na wiecie oszacowano na 1,7%. Znacznie gorzej prezentowa³a siê sytuacja krajów strefy euro, gdzie wzrost gospodarczy wyniós³ zaledwie 0,8%. Co gorsza,
brak jest symptomów wiadcz¹cych o odwróceniu tendencji stagnacji na tych rynkach. Ma to du¿e
znaczenie dla krajów Europy rodkowo-Wschodniej, szczególnie cile powi¹zanych z gospodark¹ Niemiec.
Porównuj¹c sytuacjê makroekonomiczn¹ Polski i innych krajów Unii Europejskiej (UE) w roku
2002 nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dynamika wzrostu dochodu narodowego by³a jedynie o 0,4 punktu procentowego wy¿sza ni¿ w krajach UE.
Wartoæ PKB w przeliczeniu na jednego mieszkañca w Polsce w roku 2002 wynios³a 11 tys. USD
(wobec 10,8 tys. USD w roku poprzednim). Dla porównania, w roku 2000 na jednego mieszkañca
Unii Europejskiej przypada³o 22,5 tys. USD produktu krajowego brutto. Oficjalne dane Eurostatu2
podaj¹, ¿e Polska nie uzyska³a jeszcze 40% dochodu osi¹ganego rednio przez kraje UE15.
Polska przesta³a w drugiej po³owie 2000 roku zmniejszaæ dystans do krajów Unii Europejskiej
pod wzglêdem wartoci dóbr wytwarzanych w przeliczeniu na jednego mieszkañca. W ca³ym
roku 2002 tendencja ta zosta³a utrzymana.
W roku 2002 Polska mia³a najwy¿sz¹ stopê bezrobocia, o prawie 10 punktów procentowych przekraczaj¹c¹ redni¹ dla krajów UE.
Tabela 1.2. Sytuacja gospodarcza Polski na tle wybranych krajów Unii Europejskiej w 2002 r.
Dynamika PKB
wzrost/spadek
w % w stosunku
do 2002 r.

Stopa bezrobocia
rejestrowanego
w % na
koniec 20023 r.

Inflacja
(rednioroczna)
w 2002 r.

Deficyt
bud¿etowy
(% PKB) w 2002 r.

Unia Europ.-strefa Euro

0,9

8,3

2,2

2,2

Dania

1,6

4,5

2,4

2,0

Finlandia

1,6

9,1

1,5

4,7

Francja

1,2

8,7

2,3

3,2

Grecja

4,0

9,9

3,7

1,2

Hiszpania

2,0

11,4

3,6

0,1

Holandia

0,3

2,7

3,9

1,1

Irlandia

6,0

4,4

4,7

0,3

Niemcy

0,2

8,2

1,4

3,6
-2,7

Portugalia

0,5

5,1

3,7

Szwecja

1,9

4,9

2

Wielka Brytania

1,8

5,1

1,3

W³ochy

0,4

9

2,6

2,3

POLSKA

1,3

18,1

1,9

5,6

1,3
1,3

ród³o: European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs Spring 2003. Economic forecasts.
2
3

Eurostat Yearbook 2002.
Za podstawê obliczenia stopy bezrobocia przyjêto liczbê ludnoci czynnej zawodowo.
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Polska na tle krajów Europy rodkowo-Wschodniej
W roku 2002 rozwój Polski by³ najwolniejszy sporód wszystkich krajów Europy rodkowoWschodniej. Przyrost PKB na poziomie 1,3 % by³ prawie dwukrotnie ni¿szy ni¿ w Czechach
i S³owenii, 2,5-krotnie ni¿ na Wêgrzech i ponad trzykrotnie ni¿ na S³owacji, Ukrainie, Rosji,
Bu³garii, Estonii, Bia³orusi. Polska odnotowa³a te¿ najwy¿sz¹ stopê bezrobocia wród wszystkich wymienionych powy¿ej krajów.
Tabela 1.3. Sytuacja gospodarcza Polski na tle krajów Europy rodkowo-Wschodniej w 2002 roku
Dynamika PKB
wzrost/spadek w %
w stosunku do 2002 r.

Inflacja
(rednioroczna)
w 2002 r.

Stopa bezrobocia
rejestrowanego w %
koniec 20024 r.

Bia³oru

4,5

3,2

3,0

Bu³garia

4,4

5,8

16,9

Chorwacja.

6,5

2,2

21,6

Czechy

2,5

1,8

9,8

Estonia

4,5

3,7

12,5
10,9

Litwa

5,9

0,3

£otwa

5,0

1,9

7,6

POLSKA

1,3

1,9

18,1

Rosja

4,2

15,1

7,8

Rumunia

4,7

23,7

8,0

S³owacja

4,0

3,4

17,4

S³owenia

2,5

7,7

11,3

Ukraina

4,1

-0,6

3,8

Wêgry

3,1

5,4

5,5

ród³o: Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych w: Ocena sytuacji spo³eczno-gospodarczej w 2002 r.

Akcesja Polski do Unii Europejskiej
Analizuj¹c d³ugookresowe skutki przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej specjalici nie maj¹
w¹tpliwoci, ¿e bêd¹ one pozytywne. Przyspieszeniu ulegnie tempo wzrostu gospodarczego, nast¹pi rozwój i modernizacja gospodarki g³ównie poprzez zwiêkszenie rozmiarów inwestycji, dop³yw nowych technologii, ³atwiejszy dostêp do rynku krajów Unii, wiêksz¹ skalê i specjalizacjê
produkcji, poprawê jakoci zarz¹dzania i efektywnoci gospodarowania.
Jednak w krótkim okresie mog¹ ujawniæ siê pewne niekorzystne zjawiska. Mog¹ pogorszyæ siê
wyniki finansowe przedsiêbiorstw, które bêd¹ zmuszone ponosiæ dodatkowe koszty na dostosowanie swojej dzia³alnoci do standardów Unii. Mo¿e te¿ wzrosn¹æ bezrobocie, wskutek restrukturyzacji polskiego przemys³u.
Równie¿ koszty akcesji bêd¹ znacz¹co wp³ywaæ na stan finansów publicznych, szczególnie
w dwóch pierwszych latach, co bêdzie wynikaæ z koniecznoci wnoszenia sk³adki cz³onkowskiej
do bud¿etu unijnego, wspó³finansowania inwestycji realizowanych w ramach funduszy struktu-

4
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Liczbê ludnoci czynnej zawodowo przyjêto za podstawê obliczenia stopy bezrobocia.

ralnych UE oraz wyp³acenia dop³at bezporednich dla rolników. Jednoczenie bud¿et utraci znaczn¹ czêæ dochodów, takich jak np. wp³ywy z ce³ oraz czêæ wp³ywów z VAT.
Kolejnym wyzwaniem jest koniecznoæ wype³nienia kryteriów zbie¿noci (konwergencji) okrelaj¹cych warunki przyst¹pienia do unii gospodarczej i walutowej. S¹ one nastêpuj¹ce:
(1)

deficyt bud¿etowy kraju nie mo¿e przekraczaæ 3% jego PKB

(2)

zad³u¿enie publiczne kraju musi byæ mniejsze ni¿ 60% jego rocznego PKB

(3)

inflacja nie mo¿e byæ wy¿sza od poziomu wyznaczonego przez redni¹ inflacjê obliczon¹
dla trzech pañstw o najni¿szej inflacji o 1,5 punktu procentowego

(4)

d³ugoterminowa stopa procentowa (mierzona na bazie 10-letnich obligacji skarbowych
o sta³ym oprocentowaniu) nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 2 punkty procentowe od redniej odpowiednich stóp procentowych w trzech pañstwach UE o najni¿szej inflacji

(5)

kurs waluty narodowej wobec euro musi byæ dostatecznie stabilny (wahania nie wiêksze
ni¿ 15%)

(6)

bank centralny musi byæ niezale¿ny.

W roku 2002 Polska w wiêkszoci wype³ni³a powy¿sze kryteria. Jej roczna inflacja wynosi³a
1,9%, d³ugookresowe stopy procentowe by³y zbli¿one do rednich w krajach obszaru euro, a d³ug
publiczny nie przekracza³ 60%. Jedyny problem to deficyt bud¿etowy, który znacznie wzrós³
w roku 2002 w porównaniu z rokiem 2001  z 2,7% PKB do 5,6%. Wzrost ten spowodowany by³
zwiêkszeniem wydatków bud¿etowych.
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Rozdzia³ 2
Stan sektora MSP w 2001 roku.
Tendencje rozwojowe w latach 1994  2001
Udzia³ ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw w wytwarzaniu
PKB i wartoci dodanej brutto
Liczba przedsiêbiorstw
Pracuj¹cy w sektorze MSP
Sytuacja finansowa MSP
Inwestycje MSP
Innowacje przedsiêbiorstw
przemys³owych
Rola MSP w handlu zagranicznym
Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa
w uk³adzie regionalnym
(wojewódzkim)
Podsumowanie
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Stan sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w 2001 r. opisany zosta³ na podstawie danych
GUS. Ma³ymi przedsiêbiorstwami okrelamy przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce do 49 osób, a rednimi zatrudniaj¹ce od 50 do 249 osób. Pod zbiorow¹ nazw¹ przedsiêbiorstw rozumiemy w niniejszym opracowaniu takie podmioty gospodarcze jak: przedsiêbiorstwa pañstwowe, zagraniczne oraz
stanowi¹ce w³asnoæ organizacji spo³ecznych i fundacji, spó³dzielnie, spó³ki (akcyjne, z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, partnerskie, cywilne),
a tak¿e zak³ady osób fizycznych prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹. Analiza obejmuje przedsiêbiorstwa prowadz¹ce wszystkie rodzaje dzia³alnoci poza rolnictwem, lenictwem, rybo³ówstwem i rybactwem.

2.1. Udzia³ ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w wytwarzaniu PKB
i wartoci dodanej brutto
2.1.1. Udzia³ MSP w tworzeniu PKB
Udzia³ MSP w tworzeniu produktu krajowego brutto1 wyniós³ w 2001 r. 48,4%, z tego ma³ych
przedsiêbiorstw  39,4%, a rednich  9%. Wielkoci te uwzglêdniaj¹ wartoæ dodan¹ wytworzon¹ przez pracuj¹cych i MSP dzia³aj¹ce w tzw. szarej strefie gospodarczej. Analogiczny wskanik2 udzia³u MSP obliczony dla 2000 r. mia³ wartoæ 48,5% (ma³e firmy udzia³ 39% i rednie
9,5%). Udzia³ MSP w tworzeniu PKB by³ w obu porównywanych latach praktycznie jednakowy.
Rok 2001 by³ wiêc pierwszym pocz¹wszy od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych3 , kiedy to udzia³
MSP w tworzeniu PKB nie tylko nie wzrós³, ale nawet nieznacznie obni¿y³ siê.
Udzia³ ma³ych przedsiêbiorstw w tworzeniu PKB wzrós³ miêdzy rokiem 2000 i 2001 z 39% do
39,4%, podczas gdy udzia³ firm redniej wielkoci zmniejszy³ siê z 9,5% do 9%. Charakterystyczne, ¿e w 2001 r. zmniejszy³a siê bezwzglêdna wartoæ dodana brutto wytworzona przez
przedsiêbiorstwa redniej wielkoci (z ok. 68,2 mld z³ do ok. 67,3 mld z³ czyli o 1,3% w cenach
bie¿¹cych), czego nie zaobserwowano od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych. Bardzo istotne jest przy
tym, ¿e spadek wartoci dodanej brutto odnotowa³y nie tylko rednie przedsiêbiorstwa zaliczane
do sektora publicznego, ale tak¿e do prywatnego, g³ównie w sekcji budownictwo.

1

Mówi¹c bardzo ogólnie, PKB jest sum¹ wartoci dodanej brutto oraz kwoty podatków (w tym VAT) i ce³, które
wp³ynê³y do bud¿etu w danym roku, pomniejszon¹ o wielkoæ dotacji. Kwoty podatków i ce³, których udzia³
w PKB w latach 2000  2001 wynosi³ ok. 12,5%, nie dzieli siê miêdzy sekcje gospodarki ani miêdzy przedsiêbiorstwa ró¿nej wielkoci (nie ma technicznej mo¿liwoci przeprowadzenia takich szacunków). Dlatego jako udzia³
MSP w PKB przyjmuje siê relacjê wartoci dodanej brutto wytworzonej przez MSP do ogólnej wartoci PKB.
W 2001 r. przedsiêbiorstwa ma³e, rednie i du¿e wytworzy³y ogó³em 68,3% PKB. £¹cznie z 12,4-procentowym
udzia³em podatków i ce³, daje to 80,7% PKB. Pozosta³e 19,3% PKB wytworzy³y przedsiêbiorstwa z zakresu rolnictwa, lenictwa, rybo³ówstwa i rybactwa, indywidualne gospodarstwa rolne, a tak¿e: jednostki i zak³ady bud¿etowe,
gospodarstwa pomocnicze zak³adów bud¿etowych, rodki specjalne i fundusze celowe oraz ró¿nego rodzaju organizacje spo³eczne, polityczne i wyznaniowe.

2

Podawane obecnie dane na temat struktury PKB i wartoci dodanej w 2000 r. ró¿ni¹ siê znacznie od opublikowanych w Raporcie o stanie sektora MSP w latach 2000-2001, poniewa¿ GUS nie tylko skorygowa³ dane dotycz¹ce
wielkoci PKB we wspomnianym roku, ale równie¿ zmodyfikowa³ metody szacunku PKB pocz¹wszy od 2000 r.

3

W pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych nie by³y przeprowadzane szacunki wartoci dodanej w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci.
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Tabela 2.1. Wielkoæ i struktura PKB w latach 20002001

w mln z³

wyszczególnienie
2000
PKB ogó³em

PKB ogó³em = 100%
2001

2000

2001

Wartoæ dodana
wytworzona przez
przedsiêbiorstwa = 100%
2000

2001

712 321,5

749 311,0

100,0

100,0

x

x

494 228,4

511 075,2

69,3

68,3

100,0

100,0

277 818,8

294 744,8

39,0

39,4

56,3

57,6

68 168,9

67 295,3

9,5

9,0

13,8

13,2

148 240,7

149 035,1

20,8

19,9

29,9

29,2

w tym
Wartoæ dodana brutto
wytworzona przez
przedsiêbiorstwa
(oprócz sekcji A i B)
z tego
przedsiêbiorstwa ma³e
przedsiêbiorstwa rednie
przedsiêbiorstwa du¿e

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN

Oprócz udzia³u firm rednich, miêdzy rokiem 2000 a 2001 zmala³ równie¿ udzia³ firm du¿ych
w wytwarzaniu PKB (z 20,8% do 19,9%). Dokona³o siê to z przyczyny istotnego spadku wartoci dodanej wytworzonej przez du¿e przedsiêbiorstwa zaliczane do sektora publicznego (z ok.
71,4 mld z³. w 2000 r. do ok. 58,2 mld z³. w 2001 r. tj. o 18,5% w cenach bie¿¹cych), przy czym
jedynie oko³o po³owa tego spadku by³a skutkiem prywatyzacji spó³ek z wiêkszociowym udzia³em Skarbu Pañstwa, a reszta - pogarszaj¹cej siê coraz bardziej kondycji du¿ych przedsiêbiorstw
pañstwowych. Udzia³ du¿ych firm sektora publicznego w wytwarzaniu PKB zmala³ miêdzy
rokiem 2000 a 2001 z 10% do 7,8%, natomiast MSP zaliczanych do sektora publicznego z 1,8%
do 1,7%.
Wykres 2.1. Struktura PKB w 2001 roku

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN
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2.1.2. Udzia³ MSP w tworzeniu wartoci dodanej brutto
W 2000 r. przedsiêbiorstwa poza rolnictwem, lenictwem, rybo³ówstwem i rybactwem wytworzy³y
79,3% ogólnej kwoty wartoci dodanej brutto uzyskanej w ca³ej gospodarce, natomiast
w 2001 roku  77,9%. Udzia³ MSP w tworzeniu wartoci dodanej brutto zmniejszy³ siê miêdzy
rokiem 2000 a 2001 z 55,5% do 55,2%, z tego udzia³ ma³ych przedsiêbiorstw wzrós³ z 44,6% do
44,9%, a rednich zmala³ z 10,9% do 10,3%. Z porównania podanych wy¿ej wielkoci wynika wiêc,
¿e miêdzy rokiem 2000 a 2001 zmniejszy³ siê tak¿e udzia³ wartoci dodanej wytworzonej przez
du¿e przedsiêbiorstwa w ogólnej kwocie wartoci dodanej brutto zrealizowanej w ca³ej gospodarce
(z 23,8% do 22,7%, w tym du¿ych firm zaliczanych do sektora publicznego z 11,5% do 8,9%).
Przyj¹wszy z kolei za 100% wartoæ dodan¹ brutto wytworzon¹ przez przedsiêbiorstwa poza rolnictwem, lenictwem, rybo³ówstwem i rybactwem, udzia³ MSP w tej kwocie wyniós³ w 2001 r.
70,8% i by³ wy¿szy ni¿ rok wczeniej o 0,7 punktu procentowego. Ten wzrost udzia³u dokona³
siê dziêki wynikom przedsiêbiorstw ma³ych, które w 2001 r. wytworzy³y 57,6% wartoci dodanej brutto uzyskanej przez przedsiêbiorstwa wobec 56,3% w roku 2000. Natomiast udzia³ firm
rednich zmniejszy³ siê z 13,8% do 13,2%, g³ównie ze wzglêdu na niekorzystne wyniki firm rednich w budownictwie oraz przejcie niektórych firm rednich do grupy du¿ych w porednictwie
finansowym po zwiêkszeniu liczby zatrudnionych.
Tabela 2.2. Udzia³ MSP w wartoci dodanej brutto wytworzonej przez przedsiêbiorstwa wed³ug sekcji gospodarki
w latach 20002001 (w %)
sekcje gospodarki

2000

2001

Ogó³em (bez sekcji A i B)

70,1

70,8

Przemys³

40,8

40,8

 Górnictwo i kopalnictwo

7,5

5,6

 Przetwórstwo przemys³owe
 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê

49,0
15,6

50,2
16,5

Budownictwo

82,7

87,8

Handel i naprawy

93,3

92,4

Hotele i restauracje
Transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ

83,3
42,7

83,0
44,9

Porednictwo finansowe

85,8

75,0

Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka

91,2

91,4

Edukacja

99,4

99,1

Ochrona zdrowia
Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa

92,4
82,2

91,2
84,4

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN

Na dwanacie rozpatrywanych sekcji gospodarki, wzrost udzia³u MSP w wartoci dodanej wytwarzanej przez przedsiêbiorstwa odnotowano w 2001 r. w po³owie firm. By³y to sekcje: Przetwórstwo przemys³owe (udzia³ MSP w 2001 r. równy 50,2%), Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energiê elektryczn¹, gaz i wodê (16,5%), Budownictwo (87,8%), Transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ (44,9%), Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka (91,4%) oraz Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa (84,4%). Sporód tych dziedzin gospodarki, wzrost udzia³u zarówno ma³ych
jak i rednich przedsiêbiorstw obserwowany by³ tylko w sekcjach: Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energiê elektryczn¹, gaz i wodê oraz Transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ. W Przetwórstwie przemys³owym wzrós³ jedynie udzia³ firm rednich, natomiast w sekcjach: Budownictwo, Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka oraz Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa  tylko ma³ych.
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Udzia³ ma³ych firm w sekcji Budownictwo zwiêkszy³ siê a¿ o 10,4 punktu procentowego (z 61,6%
w 2000 r. do 72% rok póniej), czemu jednak towarzyszy³ wysoki - bo wynosz¹cy 5,3 punktu spadek udzia³u przedsiêbiorstw redniej wielkoci (z 21,1% do 15,8%), spowodowany przejciem
niektórych firm z grupy wy¿szej do ni¿szej w wyniku redukcji zatrudnienia.
Udzia³ MSP w wytwarzaniu wartoci dodanej brutto zmniejszy³ siê miêdzy rokiem 2000 a 2001
tak¿e w szeciu sekcjach: Górnictwo i kopalnictwo (udzia³ MSP w 2001 r. równy 5,6%), Handel
i naprawy (92,4%), Hotele i restauracje (83%), Porednictwo finansowe (75%), Edukacja
(99,1%) oraz Ochrona zdrowia (91,2%). Oprócz Górnictwa i kopalnictwa i Porednictwa finansowego, gdzie spadki udzia³u MSP spowodowane by³y przejciem niektórych rozwijaj¹cych siê
lub ³¹czonych firm z grupy rednich do du¿ych, zmniejszenie siê wspomnianego udzia³u w pozosta³ych czterech wymienionych sekcjach by³o relatywnie niewielkie. Na osobny komentarz zas³uguje tu sekcja Handel i naprawy gdzie mimo rozwoju sieci hipermarketów, udzia³ ma³ych
przedsiêbiorstw w wartoci dodanej brutto wytworzonej przez wszystkie przedsiêbiorstwa ³¹cznie zmniejszy³ siê miêdzy rokiem 2000 a 2001 tylko z 84,6% do 83,8%, a udzia³ rednich z 8,7%
do 8,6%. Podobne minimalne spadki udzia³u ma³ych firm obserwuje siê tu od kilku lat, co zdaje
siê przeczyæ obiegowym opiniom, ¿e wejcie na polski rynek du¿ych zagranicznych przedsiêbiorstw doprowadzi³o do ca³kowitej ruiny drobny handel krajowy.
2.1.3. Wartoæ dodana brutto na pracuj¹cego w sektorze prywatnym
W 2001 r. wartoæ dodana brutto przypadaj¹ca na pracuj¹cego w sektorze prywatnym (z uwzglêdnieniem szarej strefy gospodarczej4) wynios³a 57,2 tys. z³, z tego w przedsiêbiorstwach ma³ych
59 tys. z³, rednich 44,7 tys. z³ i du¿ych 62 tys. z³. Licz¹c w cenach sta³ych, wartoæ dodana brutto na pracuj¹cego w ca³ym sektorze prywatnym spad³a w 2001 r. o 0,4%, w firmach ma³ych a¿
o 4,3%, w rednich nieco mniej bo o 1,4% i tylko du¿e przedsiêbiorstwa odnotowa³y wzrost wartoci dodanej brutto na pracuj¹cego o 12,8%.

4
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Wykorzystano tu oszacowan¹ w Zak³adzie Badañ Statystyczno-Ekonomicznych G³ównego Urzêdu Statystycznego
i Polskiej Akademii Nauk przeciêtn¹ liczbê pracuj¹cych w sektorze prywatnym ogó³em i w podstawowych sekcjach gospodarki, uwzglêdniaj¹c¹ pracuj¹cych w tzw. szarej strefie. Wyniki tego szacunku przedstawione bêd¹
w paragrafie 2.3.3.

Tabela 2.3. Wartoæ dodana brutto na pracuj¹cego w przedsiêbiorstwach prywatnych ró¿nej wielkoci oraz jej
dynamika (ceny sta³e; rok poprzedni =100%) wed³ug sekcji gospodarki w 2001 r.

sekcje gospodarki

Ogó³em (bez sekcji A i B)
Przemys³
 Górnictwo i kopalnictwo
 Przetwórstwo przemys³owe
 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energiê elektryczn¹, gaz i wodê
Budownictwo
Handel i naprawy
Hotele i restauracje
Transport, gospodarka
magazynowa i ³¹cznoæ
Porednictwo finansowe
Obs³uga nieruchomoci i firm;
nauka
Edukacja
Ochrona zdrowia
Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa

wartoæ dodana brutto
na pracuj¹cego w tys. z³

rok 2000 = 100% (ceny sta³e)

przedsiêbiorstwa

przedsiêbiorstwa

ogó³em

ma³e

57,2
46,6
52,6
46,1
91,4

59,0
34,2
33,3
33,8
109,6

51,9
57,7
36,2
75,8

rednie

du¿e

ogó³em

ma³e

rednie

du¿e

44,7
38,5
41,3
38,2
58,0

62,0
69,3
61,2
69,0
118,3

99,6
103,7
48,3
109,1
107,3

95,7
88,1
60,1
90,8
112,2

98,6
110,1
53,6
115,9
92,6

112,8
115,6
46,9
123,6
89,1

54,0
60,1
33,4
60,9

41,3
44,3
42,2
60,8

55,6
51,7
55,0
120,7

93,1
101,4
97,4
113,0

101,0
99,6
91,6
100,7

76,6
104,5
143,6
110,6

79,9
119,2
119,1
90,5

51,0
101,8

60,7
129,2

129,0
70,2

23,4
31,7

84,9
93,4

61,2
90,5

87,6
95,9

146,2
103,2

50,2
19,6
56,4

63,9
19,5
63,9

11,4
16,1
20,7

6,6
53,3
33,5

98,1
79,3
103,1

91,1
76,9
97,6

76,1
85,5
120,3

241,4
277,1
125,2

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN

Analizuj¹c ró¿nice miêdzy wartoci¹ dodan¹ przypadaj¹c¹ na pracuj¹cego w prywatnych przedsiêbiorstwach ma³ych, rednich i du¿ych wed³ug sekcji gospodarki, trzeba wzi¹æ pod uwagê szereg okolicznoci. W kilku sekcjach gospodarki jak: Górnictwo i kopalnictwo, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê oraz Edukacja i Ochrona zdrowia, sektor prywatny jest jeszcze stosunkowo s³aby i pozostaje w cieniu nadal potê¿nych jednostek sektora
publicznego. Funkcjonuj¹ce tam firmy prywatne, przede wszystkim rednie i du¿e, znajduj¹ siê
ci¹gle w stanie organizowania swojej dzia³alnoci. Dlatego takie zdawa³oby siê drobne fakty jak
np. prywatyzacja jednej lub kilku firm pañstwowych, oddanie do u¿ytku nowego zak³adu w prywatnym przedsiêbiorstwie lub zmiana stanu zatrudnienia, mog¹ spowodowaæ zasadnicz¹ zmianê
wielkoci wskaników dotycz¹cych poszczególnych grup przedsiêbiorstw we wspomnianych sekcjach. Uwaga ta stosuje siê nie tylko do wartoci dodanej brutto na pracuj¹cego, ale tak¿e innych
wskaników, w tym wskaników dynamiki i struktury omawianych dalej w tym rozdziale.
Z kolei w takich dziedzinach gospodarki jak: Hotele i restauracje, Obs³uga nieruchomoci i firm;
nauka czy Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa, firmy ma³e prowadz¹ najczêciej zupe³nie odmienny
rodzaj dzia³alnoci ni¿ rednie, a tym bardziej du¿e. Tak np. w ostatniej z wymienionych sekcji
firmy rednie i du¿e to z jednej strony jednostki zajmuj¹ce siê oczyszczaniem miast, ale tak¿e
us³ugami z dziedziny kultury (np. stacje radiowe i telewizyjne czy kina), podczas gdy ma³e firmy
oferuj¹ np. us³ugi z dziedziny komfortu fizycznego (np. salony kosmetyczne i salony masa¿u czy
si³ownie) obok wystêpuj¹cych niewielkich zak³adów fryzjerskich, pralni i zak³adów pogrzebowych. Dlatego w sekcjach omawianych obecnie mamy czêsto do czynienia ze zjawiskiem pozornie trudnym do racjonalnego wyt³umaczenia polegaj¹cym na tym, ¿e ma³e firmy osi¹gaj¹ nieraz
kilkakrotnie wy¿sz¹ wartoæ dodan¹ brutto na pracuj¹cego ni¿ przedsiêbiorstwa rednie i du¿e
(np. w Obs³udze nieruchomoci i firm; nauce  ma³e ponad cztery razy wiêksz¹ ni¿ du¿e).
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Inaczej rzecz siê przedstawia w tradycyjnych sekcjach gospodarki, gdzie sektor prywatny ju¿ zdecydowanie zdominowa³ sektor publiczny. Tak np. w Przetwórstwie przemys³owym wartoæ dodana brutto na pracuj¹cego w du¿ych przedsiêbiorstwach by³a w 2001 r. ponad dwukrotnie wy¿sza
ni¿ w ma³ych. W dodatku ró¿nica ta zdaje siê nadal powiêkszaæ, poniewa¿ wartoæ dodana na
pracuj¹cego w du¿ej firmie zwiêkszy³a siê we wspomnianym roku o prawie 24% (ceny sta³e),
podczas gdy w ma³ych przedsiêbiorstwach zmniejszy³a siê o ponad 9% (w rednich wzros³a
o prawie 16%). Szybki wzrost wartoci dodanej brutto na pracuj¹cego w du¿ych prywatnych firmach przemys³owych t³umaczyæ mo¿na, z jednej strony, trwaj¹c¹ tam od kilku lat redukcj¹ zatrudnienia zwi¹zan¹ z wprowadzaniem bardziej wydajnej technologii, a z drugiej strony  zwiêkszeniem odpisów amortyzacyjnych, które s¹ efektem powa¿nego wzrostu nak³adów inwestycyjnych przeznaczonych na powiêkszenie zasobu rodków trwa³ych, jaki mia³ miejsce w przesz³oci.
W Budownictwie wartoæ dodana brutto na pracuj¹cego w ma³ych i du¿ych firmach by³a
w 2001 r. bardzo zbli¿ona do siebie, a w rednich znacznie ni¿sza ni¿ w obu tych grupach ³¹cznie.
Jest to jednak efektem pog³êbiaj¹cego siê od 1999 r. kryzysu w budownictwie spowodowanego
zmniejszaniem nak³adów inwestycyjnych, w tym szczególnie nak³adów przedsiêbiorstw zagranicznych. Skutki tego kryzysu odczuwaj¹ najsilniej firmy redniej wielkoci, wród których wartoæ dodana brutto na pracuj¹cego zmniejszy³a siê w 2001 r. o ponad 23%, ale tak¿e firmy du¿e,
gdzie wartoæ dodana zmniejszy³a siê o ponad 20%. Pozornie najlepsza sytuacja wystêpowa³a
w grupie firm ma³ych, gdzie wartoæ dodana brutto na pracuj¹cego utrzyma³a siê w 2001 r. na
poziomie roku poprzedniego. Jednak¿e redukcja zamówieñ na prace budowlane doprowadzi³a
w 2001 r. do powa¿nego spadku liczby ma³ych przedsiêbiorstw budowlanych i zmniejszenia siê
liczby pracuj¹cych na pe³nych etatach, w odró¿nieniu od liczby pracowników zatrudnianych
sezonowo.
W sekcji Handel i naprawy wartoæ dodana brutto na pracuj¹cego w ma³ych przedsiêbiorstwach
by³a w 2001 r. nadal wy¿sza ni¿ w rednich i du¿ych. Jednak¿e ró¿nice te bêd¹ najprawdopodobniej stopniowo zanikaæ. Szereg du¿ych firm handlowych pozostaj¹cych nadal w stadium rozwoju
nie osi¹gnê³a bowiem jeszcze planowanego docelowego poziomu obrotów. wiadczy o tym m.in.
fakt, ¿e wartoæ dodana brutto na pracuj¹cego w du¿ych prywatnych firmach handlowych zwiêksza³a siê w 1999 r. skokowo (o ponad 24%), by w roku nastêpnym nieznacznie spaæ, a nastêpnie
wzrosn¹æ ponownie w 2001 r. o ponad 19%. Powodem takich zmian jest wchodzenie na polski
rynek nowych du¿ych zagranicznych firm handlowych, które w momencie wejcia zani¿a³y
poziom wartoci dodanej na pracuj¹cego ca³ej grupy du¿ych firm a nastêpnie  dochodz¹c do
planowanego poziomu obrotów - podwy¿sza³y t¹ wartoæ w kolejnych latach. Wartoæ brutto na
pracuj¹cego w ma³ych prywatnych firmach handlowych utrzyma³a siê w 2001 r. na poziomie
z roku poprzedniego. Okupione to zosta³o zmniejszeniem zarówno liczby ma³ych placówek handlowych, jak i spadkiem liczby pracuj¹cych w handlu, nie tak du¿ym jednak jak w przypadku
budownictwa.
Wreszcie w Transporcie, gospodarce magazynowej i ³¹cznoci, wartoæ dodana brutto na pracuj¹cego w firmach du¿ych, mimo spadku w 2001 r. o prawie 10%, by³a nadal dwukrotnie wy¿sza
ni¿ w przedsiêbiorstwach ma³ych i rednich. Nierównomierne tempo zmian wartoci dodanej na
pracuj¹cego w prywatnych firmach ró¿nej wielkoci wynika tu tak¿e po czêci z faktu, ¿e prowadz¹ one odmienn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Szybki wzrost wspomnianej wartoci w firmach rednich jest najprawdopodobniej konsekwencj¹ dynamicznego rozwoju telefonii komórkowej. Natomiast spadek wartoci dodanej brutto na pracuj¹cego w firmach du¿ych mia³ chyba raczej statystyczny charakter i zwi¹zany by³ z przejciem do sektora prywatnego Telekomunikacji Polskiej
S.A., która rok wczeniej zaliczana by³a jeszcze do sektora publicznego. Co siê za tyczy ma³ych
firm, to utrzymanie wartoci dodanej na poziomie z roku poprzedniego okupione by³o tu tak¿e,
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jak w przypadku budownictwa i handlu, zarówno upadkiem wielu konkuruj¹cych ze sob¹ przedsiêbiorstw, jak i redukcj¹ zatrudnienia, o czym bêdzie mowa póniej.

2.2. Liczba przedsiêbiorstw
2.2.1. Przedsiêbiorstwa zarejestrowane
Liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON (z pominiêciem rolnictwa i lenictwa,
rybo³ówstwa i rybactwa oraz administracji publicznej) wynosi³a na koniec 2001 r. 3 348 124.
Z tej liczby 105 077 podmiotów zaliczanych by³o do sektora publicznego, a 3 243 047 do prywatnego. Liczba podmiotów zarejestrowanych wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2001 r. by³a wy¿sza ni¿ na koniec 2000 r. o 5,9%, z tego w sektorze publicznym o 13,5%, a w prywatnym
o 5,8%.
W 2001 r. zarejestrowano 359 057 nowych podmiotów, z czego 18 280 zalicza³o siê do sektora
publicznego, a 340 777 do prywatnego. Liczba nowych podmiotów sektora publicznego zarejestrowanych w 2001 r. by³a wy¿sza ni¿ rok wczeniej o 19,6%. Natomiast liczba prywatnych nowych podmiotów przekracza³a w 2001 r. odpowiedni¹ wielkoæ z roku 2000 tylko o 1,3%.
Liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON wed³ug stanu na koniec roku ros³a systematycznie pocz¹wszy od 1996 r. Tempo wzrostu liczby podmiotów zarejestrowanych ogó³em by³o szczególnie wysokie w 1996 r. (13,8%), kiedy to liczba nowych zarejestrowanych podmiotów mia³a
rekordow¹ wielkoæ przekraczaj¹c¹ 620 tys. (o oko³o 2/3 wy¿sz¹ ni¿ w 1995 r.). W latach 1997
1998 liczba nowych rejestrowanych podmiotów spad³a do oko³o 480 tys. (o 23%), a tempo wzrostu liczby zarejestrowanych podmiotów ogó³em wed³ug stanu na koniec lat 1997 i 1998 obni¿y³o
siê w porównaniu z rokiem 1996 (odpowiednio do 7,4% i 9,2%). W 1999 r. liczba nowych zarejestrowanych podmiotów spad³a w porównaniu z rokiem 1998 a¿ o 18,6%, do wielkoci oko³o
391 tys. Kolejny spadek liczby nowych zarejestrowanych podmiotów o oko³o 10% obserwowany
by³ w 2000 r., natomiast w 2001 r. liczba nowych zarejestrowanych podmiotów kszta³towa³a siê
na poziomie zbli¿onym do roku poprzedniego (oko³o 359 tys. wobec oko³o 351 tys. w roku 2000).
W wyniku tej tendencji, tempo wzrostu liczby podmiotów zarejestrowanych wed³ug stanu na koniec roku spad³o z 9,2% w roku 1998 do 7,6% rok póniej, a nastêpnie do wielkoci odpowiednio
5,5% oraz 5,9% w latach 20002001.
Tabela 2.4. Podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON wed³ug stanu na koniec roku oraz podmioty nowe rejestrowane w latach 19992001
wyszczególnienie

w liczbach bezwzglêdnych

rok poprzedni = 100%

1999

2000

2001

2000

2001

2 998 456

3 162 546

3 348 124

105,5

105,9

sektor publiczny

83 966

92 596

105 077

110,3

113,5

sektor prywatny

2 914 490

3 069 950

3 243 047

105,3

105,6

Podmioty nowe

390 923

351 546

359 057

89,9

102,1

Podmioty zarejestrowane wed³ug
stanu na koniec roku

sektor publiczny

16 415

15 290

18 280

93,1

119,6

sektor prywatny

374 508

336 256

340 777

89,3

101,3

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN
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Wskanik dynamiki liczby nowych podmiotów zarejestrowanych w kolejnych latach traktuje siê
czêsto jako swojego rodzaju barometr charakteryzuj¹cy stan koniunktury gospodarczej. W tym
kontekcie optymistycznie mo¿e byæ postrzegany fakt, ¿e liczba nowych podmiotów zarejestrowanych w 2001 r. wzros³a po raz pierwszy od roku 1998. Z drugiej jednak strony nale¿y wzi¹æ
pod uwagê, i¿ wzrost ten by³ stosunkowo niewielki (ogó³em o 2,1%, w tym sektor prywatny
o 1,3%), a ponadto, w okresie szczególnie wysokiego tempa wzrostu PKB, liczba nowych zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przekracza³a bardzo istotnie liczbê podmiotów nowych
zarejestrowanych w 2001 r. (w 1996 r. by³a ona wy¿sza o ponad 73% ni¿ w 2001 r., a w latach
19971998 wy¿sza o ponad 1/3).
Liczba podmiotów wykrelonych z rejestru REGON wzros³a z oko³o 172 tys. w roku 1999 do
prawie 195 tys. rok póniej i niemal 233 tys. w roku 2001. Jednak¿e liczba podmiotów wykrelonych z rejestru nie jest to¿sama z liczb¹ podmiotów, które rzeczywicie zakoñczy³y dzia³alnoæ
gospodarcz¹ we wspomnianych latach. Znaczna czêæ podmiotów (dotyczy to g³ównie tzw. zak³adów osób fizycznych oraz spó³ek cywilnych) po zakoñczeniu lub zawieszeniu dzia³alnoci nie
zg³osi³a tego faktu do GUS, a jeszcze inne nie rozpoczê³y dzia³alnoci po zarejestrowaniu. Figuruj¹ one w rejestrze REGON jako jednostki nadal funkcjonuj¹ce, co ca³kowicie wypacza faktyczny obraz tendencji wystêpuj¹cych w polskiej gospodarce. O wiele bardziej obiektywne wnioski
mo¿na otrzymaæ rozpatruj¹c zmiany liczby tzw. przedsiêbiorstw aktywnych, czyli jednostek faktycznie funkcjonuj¹cych w gospodarce z pominiêciem zlikwidowanych oraz tych, które zawiesi³y
dzia³alnoæ lub jej nie rozpoczê³y po zarejestrowaniu w systemie REGON.
2.2.2. Przedsiêbiorstwa aktywne
Na koniec 2001 r. liczba przedsiêbiorstw aktywnych5 (oprócz rolnictwa i lenictwa, rybo³ówstwa i rybactwa oraz administracji publicznej) wynosi³a 1 657 630. Oznacza to spadek w stosunku do koñca grudnia 1999 r. o 161 570 jednostek i o 108 443 jednostki w stosunku do stanu na
koniec 2000 r. Rok 1999 by³ jak dotychczas ostatnim, kiedy to liczba przedsiêbiorstw aktywnych
wzros³a6.
Z wymienionej powy¿ej ogólnej liczby przedsiêbiorstw aktywnych tylko 3 965 zalicza³o siê do
sektora publicznego (z tego 1 404 przedsiêbiorstw ma³ych, 1 795 rednich i 766 du¿ych). Liczba
przedsiêbiorstw sektora publicznego zmala³a w 2001 r. o 282, w tym liczba rednich o 169,
a du¿ych o 118. Liczba ma³ych firm sektora publicznego wzros³a o 5 w wyniku przejcia do tej
grupy niektórych uprzednio wiêkszych przedsiêbiorstw, które zredukowa³y w 2001 r. swój stan
zatrudnienia.
Liczba aktywnych przedsiêbiorstw prywatnych wynios³a na koniec 2001 r. 1 653 665 z czego
1 639 999 ma³ych, 11 624 rednie i 2 042 du¿e. W porównaniu z koñcem 2000 r. liczba firm
ma³ych zmniejszy³a siê o 107 377 (zatrudniaj¹cych do 9 osób nawet silniej, gdy¿ o 107 801),
liczba rednich spad³a o 639 a du¿ych o 145.

5

6
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Liczbê przedsiêbiorstw aktywnych oszacowano na podstawie liczby jednostek przysy³aj¹cych do GUS tzw. ankietê
strukturaln¹. W odniesieniu do ma³ych jednostek o liczbie pracuj¹cych do 9 osób, które sprawozdañ nie przysy³aj¹,
szacunek liczby przedsiêbiorstw aktywnych oparty zosta³ na wynikach badañ GUS przeprowadzonych metod¹ reprezentacyjn¹.
W 1999 r. liczba przedsiêbiorstw aktywnych zwiêkszy³a siê o ponad 35 tys., a w 1997 r. a¿ o prawie 142,5 tys.

Tabela 2.5. Przedsiêbiorstwa aktywne (oprócz rolnictwa, lenictwa, rybo³ówstwa i rybactwa oraz administracji
publicznej) w 2001 roku wed³ug wielkoci
Klasa przedsiêbiorstw
ma³e (0-49 zatrudnionych)
rednie (50-249 zatrudnionych)
RAZEM MSP
du¿e (ponad 249 zatrudnionych)
OGÓ£EM

Liczba przedsiêbiorstw

Udzia³ (w %)

1 641 403

99,02

13 419

0,81

1 654 822

99,83

2 808

0,17

1 657 630

100,00

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN

Niemal proporcjonalny spadek liczby przedsiêbiorstw we wszystkich klasach wed³ug wielkoci
spowodowa³, ¿e struktura zbioru przedsiêbiorstw by³a identyczna, jak w 2000 r. W 2001 r., liczba
ma³ych przedsiêbiorstw stanowi³a 99,02% ogólnej liczby przedsiêbiorstw aktywnych, liczba rednich firm 0,81%, a du¿ych 0,17%.
Ze wzglêdu na wzrost w 2001 r. liczby przedsiêbiorstw zarejestrowanych w rejestrze REGON
i spadek liczby firm aktywnych, relacja liczby prywatnych przedsiêbiorstw aktywnych do zarejestrowanych7 , wyra¿aj¹ca stopieñ aktualnoci rejestru REGON, zmniejszy³a siê bardzo powa¿nie,
z 59,5% w 2000 r. do 53,1% na koniec roku 2001. Tak wiêc niemal po³owa przedsiêbiorstw zarejestrowanych w REGON na koniec 2001 r. (dotyczy to g³ównie ma³ych zak³adów osób fizycznych) nie prowadzi³a faktycznie dzia³alnoci gospodarczej.
W 2001 r. kontynuowana by³a tendencja polegaj¹ca na zwiêkszaniu siê udzia³ów ma³ych i rednich firm funkcjonuj¹cych w sekcjach wiadcz¹cych szeroko pojête us³ugi kosztem udzia³ów
MSP prowadz¹cych dzia³alnoæ w tradycyjnych dziedzinach gospodarki, z wyj¹tkiem tradycyjnej sekcji Handel i naprawy, utrzymuj¹cej swój udzia³ w ogólnej liczbie MSP na poziomie ok.
37% zarówno w 2000, jak i 2001 r. Udzia³ przemys³owych MSP zmniejszy³ siê z 12,5% do 12,2%,
MSP funkcjonuj¹cych w budownictwie jeszcze bardziej (z 11,6% do 10,5%), a prowadz¹cych
dzia³alnoæ z dziedziny transportu i ³¹cznoci z 9% do 8,4%. Na drugim biegunie znajdowa³y siê
sekcje us³ugowe takie jak Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka, gdzie udzia³ MSP w ogólnej ich
liczbie wzrós³ z 13,4% do 14,9%, Porednictwo finansowe (wzrost udzia³u z 3% do 3,3%) czy
Ochrona zdrowia (wzrost z 4,8% do 5,5%). Jedyn¹ sekcj¹ us³ugow¹, gdzie udzia³ liczby ma³ych
i rednich firm w ogólnej liczbie MSP powa¿nie zmala³ by³a Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa
(spadek udzia³u z 4% do 3,5%).

2.2.3. Dynamika zmian liczby przedsiêbiorstw aktywnych
Pocz¹wszy od 1996 r. liczba przedsiêbiorstw aktywnych ogó³em i przedsiêbiorstw ma³ych8 ros³a
nieprzerwanie a¿ do roku 1999. W latach 19961997 tempo tego wzrostu by³o bardzo wysokie
i wynosi³o oko³o 18%. W roku 1998 wspomniane tempo obni¿y³o siê o po³owê do 9%, by w roku
7

8

Przy obliczaniu tej relacji nie brano pod uwagê prywatnych podmiotów zarejestrowanych w REGON nie bêd¹cych
przedsiêbiorstwami zgodnie z definicj¹ podan¹ na pocz¹tku tego rozdzia³u (np.: organizacji spo³ecznych, zawodowych i wyznaniowych czy fundacji).
Udzia³ przedsiêbiorstw ma³ych w ogólnej liczbie przedsiêbiorstw aktywnych wynosi oko³o 99% i dlatego tempo
wzrostu liczby firm ma³ych i liczby firm ogó³em s¹ w praktyce jednakowe.
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nastêpnym spaæ do 2%. W roku 2000 liczba firm aktywnych ogó³em i ma³ych zmniejszy³a siê
po raz pierwszy od pocz¹tku okresu transformacji. Tempo tego spadku wynios³o 2,9%, a w 2001 r.
zwiêkszy³o siê ponad dwukrotnie do wielkoci 6,1%.
Wykres 2.2. Dynamika liczby przedsiêbiorstw aktywnych w latach 19962001 (rok poprzedni = 100%)

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN

W 2001 r. zmniejszy³a siê po raz pierwszy liczba aktywnych przedsiêbiorstw redniej wielkoci
(o 5,7%). W 1996 r. wzros³a ona o 6,6% a rok póniej nawet o 8,1%, po czym w latach 1998
1999 zwiêksza³a siê ju¿ w nieco ni¿szym tempie wynosz¹cym ponad 4%. W 2000 r. liczba rednich firm utrzyma³a siê praktycznie na poziomie z roku poprzedniego.
Natomiast liczba firm du¿ych wzrasta³a stosunkowo nieznacznie jedynie w latach 19971998 (odpowiednio o 2,3% i 1,1%). W 1999 r. zmniejszy³a siê ona bardzo istotnie, bo o ponad 8%, co by³o
zwi¹zane m.in. z wygasaniem terminów wa¿noci umów z zagranicznymi inwestorami zawieranych w momencie prywatyzacji, na mocy których zobowi¹zywali siê oni do utrzymania dotychczasowej wielkoci zatrudnienia przez pewien okres po przejêciu firmy na w³asnoæ. W 2000 r.
liczba aktywnych firm du¿ych zmniejszy³a siê stosunkowo niewiele, gdy¿ tylko o 3,5%, po czym
w roku 2001 spad³a znów bardzo wyranie, a¿ o 8,6%.
Sporód wszystkich badanych sekcji gospodarki w 2001 r. najsilniej, bo a¿ o 17,6%, zmniejszy³a
siê liczba aktywnych przedsiêbiorstw w Pozosta³ej dzia³alnoci us³ugowej, komunalnej spo³ecznej i indywidualnej - spadek dotyczy³ wszystkich grup przedsiêbiorstw wed³ug wielkoci (ma³e
o 17,7%, rednie o 7,9% i du¿e o 17,9%). Skupia ona m.in. jednostki prowadz¹ce dzia³alnoæ
w dziedzinie kultury i rozrywki oraz sportu i rekreacji, a tak¿e zak³ady wiadcz¹ce us³ugi fryzjerskie i kosmetyczne oraz inne, maj¹ce na celu zapewnienie komfortu fizycznego (³anie, sauny,
salony masa¿u itp.). W warunkach niskiego tempa wzrostu dochodów ludnoci oraz postêpuj¹cego rozwarstwienia dochodów, potrzeby tego typu schodz¹ z regu³y na dalszy plan i dlatego liczba
firm funkcjonuj¹cych w tej sekcji zmniejsza³a siê ju¿ drugi rok z rzêdu (w 2000 r. o 5%).
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W bardzo podobnej sytuacji, jak sekcja omówiona powy¿ej znajdowa³o siê Budownictwo. Liczba
przedsiêbiorstw aktywnych zmniejszy³a siê w 2000 r. o 4,3% a w 2001 r. o dalsze 14,9%, z tego
liczba ma³ych firm równie¿ o 14,9%, rednich o 14,5% (czyli rekordowo w porównaniu z innymi
sekcjami gospodarki) i du¿ych równie¿ rekordowo bo o 18,4%. Zwi¹zane jest to g³ównie ze
zmniejszaniem wielkoci nak³adów inwestycyjnych. Zastój w budownictwie oraz niski wzrost
dochodów ludnoci ogranicza³ tak¿e zapotrzebowanie na ró¿nego rodzaju przewozy towarowe
i osobowe, a st¹d rok 2001 by³ ju¿ trzecim z kolei, kiedy zaobserwowano spadek liczby przedsiêbiorstw aktywnych w sekcji Transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ. W 2001 r. liczba
przedsiêbiorstw w tej sekcji zmniejszy³a siê o 11,7% (liczba ma³ych o 11,7%, rednich o 8,4%
a du¿ych wzros³a o 5,7%). W ca³ym okresie 1999 - 2001 liczba firm aktywnych zmala³a w transporcie a¿ o ponad 21%.
W równie z³ej kondycji zdaje siê byæ podstawowa sekcja przemys³u, a mianowicie Przetwórstwo
przemys³owe, gdzie liczba przedsiêbiorstw aktywnych spad³a w 2000 r. o prawie 10%, a rok póniej
o dalsze 8,6%. Ma³e firmy z tej sekcji, których liczba spad³a w 2001 r. o 8,7%, nie mog¹ najwyraniej osi¹gn¹æ odpowiedniej dynamiki rozwoju po szoku, jakim by³ kryzys rosyjski
w 1998 r. i drastyczne zmniejszenie siê sprzeda¿y na rynki wschodnie. Natomiast rednie i du¿e
firmy w tej sekcji realizuj¹ politykê rozwoju poprzez koncentracjê produkcji i wzrost wydajnoci
pracy w wyniku spadku zatrudnienia. Liczba rednich firm z sekcji Przetwórstwo przemys³owe spad³a bowiem w 2001 r. po raz pierwszy od pocz¹tku transformacji (o 4,4%). Liczba du¿ych przedsiêbiorstw zmniejsza³a siê systematycznie w ca³ym okresie transformacji, jednak spadek ten nie by³
wczeniej a¿ taki wysoki (w latach 19982000 o oko³o 5%, w 2001 r. o oko³o 11%).
W porównaniu z innymi sekcjami wymienionymi powy¿ej, spadek liczby przedsiêbiorstw aktywnych, a zarazem firm ma³ych w sekcji Handel i naprawy wynosz¹cy w 2001 r. 6% nie by³ a¿ tak
wysoki, zw³aszcza gdy rozpatrujemy go w kontekcie rywalizacji miêdzy wchodz¹cymi na polski rynek du¿ymi zagranicznymi przedsiêbiorstwami zajmuj¹cymi siê handlem detalicznym a krajowymi drobnymi kupcami. Podchodz¹c do kwestii konkurencji w handlu tylko od tej strony nie
zwraca siê jednak czêsto uwagi na to, ¿e mo¿e bardziej ni¿ z drobnymi detalistami, du¿e firmy
zagraniczne rywalizuj¹ z istniej¹cymi ju¿ od dawna na naszym rynku krajowymi rednimi i du¿ymi przedsiêbiorstwami handlowymi. W roku 2001 liczba rednich przedsiêbiorstw w sekcji
handel i naprawy zmniejszy³a siê o 7,8%, a wiêc silniej ni¿ ma³ych przedsiêbiorstw handlowych,
a liczba du¿ych spad³a o 6,2% silniej ni¿ firm ma³ych.
W 2001 r. liczba przedsiêbiorstw aktywnych zwiêkszy³a siê tylko w czterech, na dwanacie badanych, sekcjach gospodarki. By³y to: Górnictwo i kopalnictwo oraz Ochrona zdrowia (wzrost liczby przedsiêbiorstw w obu sekcjach o 6,8%), Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka (wzrost
o 4,4%) oraz Porednictwo finansowe (o 3,4%). Wzrost liczby firm w Ochronie zdrowia jest przejawem trwaj¹cego od d³ugiego czasu rozwoju sektora prywatnej p³atnej opieki medycznej. Podobnie mo¿na oceniaæ tendencje wzrostu liczby jednostek w sekcji Obs³uga nieruchomoci i firm;
nauka. Z jednej strony jest on wynikiem postêpuj¹cej profesjonalizacji zarz¹dzania polskimi
przedsiêbiorstwami (us³ugi informatyczne, doradztwo w ró¿nych dziedzinach techniki), lecz
z drugiej wynika tak¿e z nasilaj¹cych siê zjawisk patologicznych. Dla przyk³adu nieuczciwoæ
przy zawieraniu i realizacji kontraktów powoduje wzrost zapotrzebowania na us³ugi adwokackie,
postêpuj¹ca biurokratyzacja i nadmierna komplikacja przepisów prawnych, w tym podatkowych,
wymusza popyt na doradztwo prawne i podatkowe, a mno¿¹ce siê przypadki zaboru mienia  na
us³ugi firm ochroniarskich.
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2.3. Pracuj¹cy w sektorze MSP
2.3.1. Liczba pracuj¹cych w MSP na koniec 2001 roku
Wed³ug stanu na 31 grudnia 2001 r., w gospodarce (oprócz rolnictwa, lenictwa, rybo³ówstwa
i rybactwa) pracowa³o ok. 10 344,7 tys. osób9 , w tym prawie 6 943,3 tys. (67,1%) w podmiotach
zatrudniaj¹cych do 249 pracowników. Czêæ tych podmiotów to tzw. jednostki bud¿etowe zgrupowane najliczniej w trzech sekcjach gospodarki: administracji publicznej, edukacji oraz ochronie zdrowia, czyli w tzw. sektorze z przewag¹ us³ug nierynkowych. We wspomnianych trzech
sekcjach pracowa³o w 2001 r. prawie 2 302,7 tys. osób, co stanowi³o 21,4% wszystkich pracuj¹cych w gospodarce, lecz w tym tylko oko³o 180,5 tys. w przedsiêbiorstwach prywatnych i 174,1
tys. w prywatnych MSP. Pracuj¹cy w prywatnych firmach sektora z przewag¹ us³ug nierynkowych stanowili jedynie 2,2% ogó³u pracowników przedsiêbiorstw prywatnych w gospodarce
i 3,3% pracuj¹cych w prywatnych MSP.
Tabela 2.6. Pracuj¹cy wed³ug stanu na koniec roku 2001
podmioty gospodarcze
wyszczególnienie

ogó³em

ma³e

rednie

du¿e

w tysi¹cach osób
ogó³em

10 344,7

4 593,7

2 349,6

3 401,4

sektor publiczny

3 647,5

692,6

1 042,3

1 912,6

sektor prywatny

6 697,2

3 901,1

1 307,3

1 488,8

sektor rynkowy ogó³em

8 042,1

3 900,0

1 581,1

2 561,0

sektor publiczny

1 525,4

147,2

299,6

1 078,6

sektor prywatny

6 516,7

3 752,8

1 281,5

1 482,4

sektor rynkowy ogó³em = 100%
sektor rynkowy ogó³em

100,0

48,5

19,7

31,8

sektor publiczny

19,0

1,8

3,8

13,4

sektor prywatny

81,0

46,7

15,9

18,4

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN

W sektorze rynkowym10 , pracowa³o na koniec 2001 r. ok. 8 042,1 tys. osób, z tego prawie 3 900 tys.
(48,5%) w przedsiêbiorstwach ma³ych, ok. 1 581,1 tys. (19,7%) w przedsiêbiorstwach redniej
wielkoci i 2 561 tys. (31,8%) w firmach du¿ych. Rok 2001 by³ ju¿ czwartym z kolei rokiem
spadku liczby pracuj¹cych w sektorze rynkowym. Miêdzy koñcem lat 2000 i 2001 wspomniana
liczba zmniejszy³a siê o ponad 431 tys. osób, a wiêc silniej ni¿ miêdzy koñcem lat 1999, a 2000,
kiedy to spad³a o ok. 346 tys. Liczba pracuj¹cych w ma³ych przedsiêbiorstwach zmniejszy³a siê
w latach 20002001 o nieco poni¿ej 83 tys. osób, czyli mniej ni¿ miêdzy koñcem lat 1999 i 2000
(spadek o ok. 120 tys.). Jednak¿e jedn¹ z przyczyn tego stosunkowo umiarkowanego spadku

9

10
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Dane o pracuj¹cych dotycz¹ osób wykonuj¹cych pracê przynosz¹c¹ im zarobek lub dochód, bez wzglêdu na miejsce i czas trwania pracy. Do pracuj¹cych zalicza siê osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, pracodawców
i pracuj¹cych na w³asny rachunek oraz osoby wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹.
Sektor rynkowy tworz¹ sekcje: górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo przemys³owe, wytwarzanie i zaopatrywanie
w energiê elektryczn¹, gaz i wodê, budownictwo, handel i naprawy, hotele i restauracje, transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ, porednictwo finansowe, obs³uga nieruchomoci i firm; nauka oraz pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa komunalna, socjalna i indywidualna.

w 2001 r. by³o masowe przechodzenie firm z grupy rednich do ma³ych po zmniejszeniu zatrudnienia do poziomu poni¿ej 50 osób. Dlatego miêdzy koñcem lat 1999 i 2000 liczba pracuj¹cych
w firmach rednich zaliczanych do sektora rynkowego zmniejszy³a siê tylko o 7 tys. osób, podczas gdy miêdzy koñcem lat 2000 i 2001, a¿ o ponad 101 tys. osób. Równie¿ liczba pracuj¹cych
w du¿ych przedsiêbiorstwach spad³a miêdzy koñcem lat 2000 i 2001 silniej ni¿ miêdzy koñcem lat
poprzedzaj¹cych rok 2001 (219 tys. w latach 1999 i 2000 oraz 247 tys. osób w okresie 20002001).
W przedsiêbiorstwach prywatnych znalaz³o w 2001 r. zatrudnienie 81% pracowników sektora
rynkowego (w 1999 r. 77% a rok póniej 79%), a 62,6% pracowa³o w prywatnych MSP (w latach
19992000 odpowiednio 59,8% oraz 61,3%).
Sporód dziesiêciu sekcji gospodarki wchodz¹cych w sk³ad sektora rynkowego, minimalny spadek udzia³u pracuj¹cych w MSP miêdzy koñcem roku 2000 i 2001 obserwowany by³ tylko
w sekcji Handel i naprawy (z 89,1% do 88,8%). W pozosta³ych dziewiêciu sekcjach udzia³ pracuj¹cych w MSP wzrós³. Jednak¿e w przewa¿aj¹cej liczbie sekcji nie dokona³o siê to dziêki szczególnej prê¿noci sektora MSP w 2001 r., lecz raczej jako efekt z³ej kondycji przedsiêbiorstw du¿ych lub ich specyficznej strategii rozwoju polegaj¹cej na zastêpowaniu pracy ludzkiej bardziej
wydajn¹ technik¹. Ta pierwsza przyczyna by³a istotna w przypadku du¿ych firm budowlanych,
które zmniejsza³y zatrudnienie ze wzglêdu na kurcz¹ce siê zapotrzebowanie na produkcjê budowlano-monta¿ow¹. W rezultacie udzia³ MSP w ogólnej liczbie pracuj¹cych w budownictwie zwiêkszy³ siê miêdzy koñcem 2000 a 2001 r. z 82,7% do 84,9%. Sytuacja podobna do budownictwa
wyst¹pi³a najprawdopodobniej tak¿e w pozosta³ej dzia³alnoci us³ugowej, gdzie MSP zwiêkszy³y swój udzia³ w liczbie pracuj¹cych z 83,4% na koniec roku 2000 do 86,2% na koniec roku nastêpnego. Natomiast w Przetwórstwie przemys³owym spadek zatrudnienia w du¿ych przedsiêbiorstwach dokona³ siê raczej w wyniku wiadomych dzia³añ maj¹cych na celu wzrost wydajnoci
pracy. Udzia³ pracuj¹cych w MSP zaliczanych do Przetwórstwa przemys³owego zwiêkszy³ siê w
latach 2000 - 2001 z 59,4% do 62%. Z kolei w Porednictwie finansowym wzrost udzia³u MSP (z
30,8% do 34,3%) by³ z jednej strony prawdopodobnie efektem racjonalizacji zatrudnienia w du¿ych przedsiêbiorstwach, ale tak¿e rozwojem filii banków zagranicznych maj¹cych swoje przedstawicielstwa w Polsce, które  przynajmniej w pocz¹tkowym okresie dzia³alnoci  zatrudniaj¹
stosunkowo niewielu pracowników.

Wykres 2.3. Struktura pracuj¹cych w sektorze MSP wg. stanu na koniec 2001 roku (w %)

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN
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Struktura pracuj¹cych w MSP wed³ug sekcji gospodarki zaliczanych do sektora rynkowego
zmieni³a siê w 2001 r. stosunkowo niewiele w porównaniu z koñcem 2000 r. Najpowa¿niejsza zmiana to wzrost udzia³u pracuj¹cych z sekcji Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka
z 10,7% do 11,5%. W pozosta³ych sekcjach udzia³y pracuj¹cych w MSP w ogólnej liczbie
pracowników sektora MSP zaliczanych do sektora rynkowego zmieni³y siê miêdzy koñcem
lat 2000 i 2001 o nie wiêcej ni¿ 0,5 punktu procentowego w górê lub w dó³. Na koniec roku
2001 najwiêkszy udzia³ pracuj¹cych w ca³ym sektorze MSP odnotowa³y ma³e i rednie firmy
zaliczane do sekcji Handel i naprawy (32%), a nastêpnie: Przetwórstwo przemys³owe (28,3%),
Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka (wspomniane wczeniej 11,5%), Budownictwo (11,4%),
Transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ (5,1%), Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa
(4,9%), Hotele i restauracje (3,4%), Porednictwo finansowe (1,8%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê (1,3%) oraz Górnictwo i kopalnictwo (0,3%).
2.3.2. Tempo zmian liczby pracuj¹cych w 2001 roku
Liczba pracuj¹cych w sektorze z przewag¹ us³ug nierynkowych, po niewielkim wzrocie
w latach 1996 i 1997 odpowiednio o oko³o 2% i 3%, utrzymywa³a siê w okresie 19982001
praktycznie na niezmienionym poziomie. Inaczej by³o w sektorze rynkowym, gdzie po podobnym wzrocie o oko³o 2% i 3% w latach 1996  1997 liczba pracuj¹cych zaczê³a systematycznie maleæ i to w coraz bardziej wzrastaj¹cym tempie. W 1998 r. tempo tego spadku by³o
jeszcze nieznaczne (0,4%), lecz w roku nastêpnym osi¹gnê³o ju¿ wielkoæ 2,1%, a w latach
20002001 odpowiednio 3,9% oraz 5,1%. Do roku 1999 pracowników zwalnianych w du¿ych przedsiêbiorstwach, gdzie zatrudnienie zmniejsza³o siê systematycznie od pocz¹tku okresu transformacji, przejmowa³y czêciowo firmy ma³e i rednie. Sytuacja zmieni³a siê zdecydowanie na niekorzyæ w roku 1999, od którego pocz¹wszy równie¿ przedsiêbiorstwa ma³e,
a od 2000 r. tak¿e rednie, zaczê³y wykazywaæ spadki liczby pracuj¹cych (ma³e w 2000 r. 
spadek o 2,9% a w 2001 r. o 2,1%, rednie  odpowiednio o 0,4% oraz o 6%).
Z niewielkimi wyj¹tkami, kolejnoæ sekcji pod wzglêdem malej¹cego tempa spadku liczby
pracuj¹cych w 2001 r. by³a niemal identyczna, jak w przypadku liczby przedsiêbiorstw aktywnych. Tak jak pod wzglêdem liczby przedsiêbiorstw aktywnych, najwiêkszy spadek liczby pracuj¹cych wed³ug stanu na koniec 2001 r. bo a¿ o 13,6% (w tym ma³e o 12,5% i rednie
o 6,9%) odnotowano w sekcji Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa, a nastêpnie w sekcjach: Budownictwo (o 9,4%, ma³e i rednie odpowiednio o 2,1% i 17,3%) oraz Transport, gospodarka
magazynowa i ³¹cznoæ (o 8,1%, ma³e o 6,1%, rednie o 5,2%). Silnie  o 5,1%  zmniejszy³a
siê liczba pracuj¹cych w Górnictwie i kopalnictwie, co jednak nie pozostaje w sprzecznoci
z wykazywanym poprzednio zwiêkszeniem siê liczby przedsiêbiorstw w tej sekcji, poniewa¿
wspomniany spadek zatrudnienia dotyczy³ g³ównie sektora publicznego i by³ zwi¹zany z realizacj¹ rz¹dowego programu redukcji wydobycia wêgla kamiennego. Znacznie, o 6%,
zmniejszy³a siê liczba pracuj¹cych w Przetwórstwie przemys³owym, przy czym wspomniany
spadek obserwowany by³ tylko w grupie firm du¿ych i rednich (spadek odpowiednio o 12%
i 4,4%), a nie dotkn¹³ ma³ych przedsiêbiorstw (wzrost o 0,1%). Natomiast w sekcji Handel
i naprawy, gdzie tempo spadku liczby pracuj¹cych wynosz¹ce 4,5% by³o równie¿ relatywnie
wysokie, zatrudnienie uleg³o redukcji najbardziej w przedsiêbiorstwach ma³ych (o 4,4%)
i rednich (o 6,3%), natomiast spadek zatrudnienia w firmach du¿ych by³ znacznie ni¿szy
(o 2,8%).
Wzrost liczby pracuj¹cych na koniec 2001 r. obserwowany by³ tylko w trzech sekcjach:
Administracji publicznej (o 10,4%), Obs³udze nieruchomoci i firm; nauce (o 3,6% w tym
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w firmach ma³ych wzrost o 7,3% a w rednich spadek o 3,7%) oraz Porednictwie finansowym (o 1,1% w tym w firmach ma³ych wzrost o 13,3% a w rednich wzrost o 10,6%). Charakterystyczne, ¿e sporód trzech sekcji zaliczanych do tzw. sektora z przewag¹ us³ug nierynkowych wzrost zatrudnienia wyst¹pi³ tylko w Administracji publicznej natomiast w Edukacji
i Ochronie zdrowia mia³ miejsce spadek liczby pracuj¹cych (odpowiednio o 1,7% oraz 4,4%).
Tak wiêc ustabilizowanie siê liczby pracuj¹cych w sektorze z przewag¹ us³ug nierynkowych
na sta³ym poziomie od kilku lat, o czym by³a ju¿ mowa wczeniej, dokona³o siê g³ównie dziêki
wzrostowi zatrudnienia w administracji pañstwowej i samorz¹dowej przy jednoczesnym spadku w owiacie i opiece medycznej.
Analizuj¹c tempa spadku i wzrostu liczby pracuj¹cych w poszczególnych sekcjach gospodarki w 2001 r., mo¿na zaobserwowaæ doæ charakterystyczne zjawisko. Mianowicie we wszystkich sekcjach, oprócz Górnictwa i kopalnictwa, tempo spadku liczby ma³ych przedsiêbiorstw
aktywnych by³o wy¿sze ni¿ tempo spadku liczby pracuj¹cych w tych firmach. W nielicznych
sekcjach gdzie wyst¹pi³ wzrost liczby przedsiêbiorstw aktywnych, tempo wzrostu liczby
przedsiêbiorstw by³o ni¿sze ni¿ liczby pracuj¹cych. Tak wiêc liczba pracuj¹cych w przeliczeniu na jedno ma³e przedsiêbiorstwo wzros³a w 2001 r. Zjawisko to mo¿na do pewnego stopnia wyt³umaczyæ faktem, i¿ czêæ firm rednich zredukowa³a liczbê zatrudnionych do poziomu poni¿ej 50 osób i przesz³a do grupy firm ma³ych (podobnie czêæ du¿ych przesz³a do grupy rednich po zmniejszeniu zatrudnienia poni¿ej 250 osób). Tak wiêc frakcja przedsiêbiorstw
relatywnie wiêkszych (o liczbie zatrudnionych tylko nieco poni¿ej 50 osób) w grupie firm
ma³ych by³a w 2001 r. bardziej liczna ni¿ w latach poprzednich, co spowodowa³o wzrost zatrudnienia przypadaj¹cego na statystyczne ma³e przedsiêbiorstwo. Nie jest to chyba jednak
jedyna przyczyna wzrostu wspomnianej przeciêtnej. Równie¿ w grupie firm najmniejszych
do 9 zatrudnionych, nale¿¹cych do wiêkszoci sekcji gospodarki, obserwuje siê wzrost liczby
zatrudnionych w przeliczeniu na przedsiêbiorstwo. Wydaje siê wiêc, ¿e w okresie gorszej koniunktury gospodarczej dokonuj¹ siê w naszej gospodarce okrelone przemiany jakociowe.
Liczba ma³ych firm wprawdzie zmniejsza siê, lecz te, które funkcjonuj¹ nadal, staj¹ siê wiêksze i silniejsze. Tendencjê t¹ trzeba oceniæ pozytywnie zw³aszcza w kontekcie przyst¹pienia
Polski do Unii Europejskiej i wi¹¿¹cym siê z tym wzrostem konkurencji na krajowym rynku.
2.3.3. Przeciêtna liczba pracuj¹cych w 2001 r. Pracuj¹cy w szarej strefie gospodarki 11
W 2001 r. pracowa³o przeciêtnie w gospodarce (poza Rolnictwem i lenictwem oraz Rybo³ówstwem i rybactwem) 10 996,5 tys. osób, z tego w ma³ych podmiotach gospodarczych
5 255,6 tys. (czyli 47,8%), w rednich 2 351,0 tys. (21,4%) i w du¿ych 3 389,9 tys. osób
(30,8%). Natomiast w sektorze rynkowym przeciêtna liczba pracuj¹cych wynosi³a 8 632,1 tys.
osób, z tego w firmach ma³ych znalaz³o zatrudnienie 4 507,1 tys. (52,3%), w rednich 1 608,9 tys.
(18,6%), a w du¿ych 2 516,1 tys. osób (29,1%).

11

Szacunki, których wyniki omówione s¹ w punkcie 2.3.3, przeprowadzone zosta³y w ZBSE GUS i PAN na podstawie informacji GUS na temat przeciêtnej liczby pracuj¹cych z uwzglêdnieniem szarej strefy i bez szarej strefy, publikowanej w Rocznikach Statystycznych oraz na podstawie przygotowanej przez GUS informacji dotycz¹cej przeciêtnego zatrudnienia w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci.
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Tabela 2.7. Przeciêtna liczba pracuj¹cych w 2001 r.
podmioty gospodarcze
wyszczególnienie

ogó³em

ma³e

rednie

du¿e

w tysi¹cach osób
ogó³em

10 996,5

5 255,6

2 351,0

3 389,9

sektor publiczny

3 692,2

703,6

1 064,3

1 924,3

sektor prywatny

7 304,3

4 552,0

1 286,7

1 465,6

sektor rynkowy ogó³em

8 632,1

4 507,1

1 608,9

2 516,1

sektor publiczny

1 554,0

152,1

345,7

1 056,2

sektor prywatny

7 078,1

4 355,0

1 263,2

1 459,9

sektor rynkowy ogó³em = 100%
sektor rynkowy ogó³em

100,0

52,3

18,6

29,1

sektor publiczny

18,0

1,8

4,0

12,2

sektor prywatny

82,0

50,5

14,6

16,9

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN

Przeciêtna liczba pracuj¹cych w sektorze rynkowym zmniejszy³a siê w 2001 r. o 0,8%. Wartoæ wskanika dynamiki przeciêtnej liczby pracuj¹cych by³a wiêc w przypadku sektora rynkowego wy¿sza w 2001 r. o 4,3 punktu procentowego ni¿ wartoæ wskanika dynamiki dotycz¹cego liczby pracuj¹cych wed³ug stanu na koniec tego roku. Taka sytuacja, jak w roku 2001,
jest zreszt¹ sytuacj¹ typow¹. W szecioletnim okresie 19962001 wyst¹pi³y tylko dwa lata,
a mianowicie lata 1996 i 1999, kiedy to wartoæ wskanika dynamiki liczby pracuj¹cych wed³ug stanu na koniec roku by³a wy¿sza ni¿ dynamika przeciêtnej liczby pracuj¹cych.
Porównuj¹c dynamiki liczby pracuj¹cych wed³ug stanu na koniec roku i przeciêtnej liczby
pracuj¹cych w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci widaæ wyranie, ¿e ró¿ni¹ siê one najbardziej w przypadku ma³ych przedsiêbiorstw. Liczba pracuj¹cych wed³ug stanu na koniec roku
2001 w ma³ych przedsiêbiorstwach zaliczanych do sektora rynkowego spad³a w stosunku do
koñca roku poprzedniego o 2,1%, a przeciêtna liczba pracuj¹cych wzros³a o 5,3%. W przypadku rednich przedsiêbiorstw analogiczna ró¿nica by³a ju¿ dalece mniejsza (liczba pracuj¹cych na koniec roku  spadek o 6%, liczba przeciêtna  spadek o 2,1%), a w przypadku firm
du¿ych  zupe³nie minimalna (odpowiednio spadek o 8,8% oraz spadek o 9,6%). Zjawisko to
ma oczywicie racjonalne wyjanienie. Szacuj¹c wielkoæ przeciêtnego zatrudnienia bierze
siê pod uwagê tak¿e pracowników sezonowych zatrudnianych np. w okresie urlopowym czy
w sezonie budowlanym oraz osoby pracuj¹ce na czêciach etatów, dla których dane przedsiêbiorstwo nie jest g³ównym miejscem pracy12 (czêci etatów przelicza siê na etaty pe³ne). Te
ró¿ne formy doranego zatrudnienia s¹ najbardziej popularne w ma³ych przedsiêbiorstwach
i dlatego w³anie tam dynamika liczby pracuj¹cych wed³ug stanu na koniec roku i przeciêtnej
liczby pracuj¹cych ró¿ni¹ siê od siebie najbardziej.
Ró¿nicê miêdzy wspomnianymi wy¿ej wartociami dwóch wskaników dynamiki, charakteryzuj¹cymi w nieco odmienny sposób sytuacjê na rynku pracy, trzeba interpretowaæ w ten
12
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W przypadku liczby pracuj¹cych wed³ug stanu na koniec roku uwzglêdnia siê niepe³nozatrudnionych jedynie wtedy, gdy okrelone miejsce pracy jest ich podstawowym ród³em zarobkowania. Liczba pracowników wg stanu na
koniec roku wyra¿ona jest w osobach fizycznych, a wiêc niepe³nego wymiaru godzin pracy nie przelicza siê na
czêci pe³nych etatów.

sposób, ¿e przedsiêbiorstwa, zw³aszcza ma³e, rezygnuj¹ coraz czêciej, w ramach obni¿ki
kosztów, z zatrudniania sta³ych pracowników, natomiast w okresie szczególnego spiêtrzenia
prac, maj¹cego zwykle charakter sezonowy, zatrudniaj¹ pracowników jedynie na pewien
okres. Takie okresowe zatrudnianie pracowników zdarza siê tym czêciej, im popyt na produkty i us³ugi przedsiêbiorstw staje siê s³abszy. W latach, gdy popyt jest niewielki, sezonowe
zatrudnianie nie wynika bowiem tylko np. z pór roku, lecz równie¿ z okresowego braku zamówieñ na wykonanie odpowiednich robót na rzecz klientów. Takie postêpowanie przedsiêbiorców jest bez w¹tpienia racjonalne z ich punktu widzenia, lecz z drugiej strony ³agodzi
tylko w niewielkim stopniu trudnoci wystêpuj¹ce na rynku pracy. Pracownicy zatrudniani
sezonowo maj¹ bowiem przez znaczn¹ czêæ roku status bezrobotnych, a brak sta³ego zatrudnienia potêguje u nich poczucie tymczasowoci i frustracjê.
Argumentem na poparcie s³usznoci powy¿szego wyjanienia przyczyn istnienia ró¿nic miêdzy wartociami omawianych wskaników mo¿e byæ fakt, ¿e wspomniane ró¿nice s¹ z niewielkimi wyj¹tkami wyranie wiêksze w tych sekcjach gospodarki, gdzie w naturalny sposób
intensywnoæ prac zwi¹zana jest z porami roku lub z porami dnia, a tak¿e tam, gdzie pewne
wykonywane prace nie wymagaj¹ posiadania specyficznych kwalifikacji (np. dozór mienia
czy sprz¹tanie budynków w sekcji Obs³uga nieruchomoci i firm: nauka). Tak np. w 2001 r.
przeciêtna liczba pracuj¹cych w sekcji Hotele i restauracje wzros³a o 2,9%, a wiêc dynamika
przeciêtnej liczby pracuj¹cych by³a wy¿sza ni¿ dynamika liczby pracuj¹cych wed³ug stanu na
koniec roku a¿ o 7,1 punktu procentowego. Podobnie wysokie ró¿nice obserwowane by³y tak¿e w Obs³udze nieruchomoci i firm; nauce (wzrost przeciêtnej liczby pracuj¹cych o 10,7% 
ró¿nica 7,1 punktu), Budownictwie (spadek o 2,4%  ró¿nica 7 punktów) oraz Pozosta³ej dzia³alnoci us³ugowej (spadek o 6,9%  ró¿nica 6,7 punktu) i nieco ni¿sze w Transporcie, gospodarce magazynowej i ³¹cznoci (spadek o 2,5%  ró¿nica 5,6 punktu) oraz w sekcji Handel i
naprawy (wzrost przeciêtnej liczby pracuj¹cych o 0,6%  ró¿nica 5,1 punktu procentowego).
Natomiast relatywnie niewielkie ró¿nice obserwowane by³y w Porednictwie finansowym
(wzrost o 4%  ró¿nica 2,9 punktu) czy Przetwórstwie przemys³owym (spadek o 3,6%  ró¿nica 2,4 punktu procentowego).
Ró¿nice miêdzy wartociami wskaników dynamiki liczby pracuj¹cych wed³ug stanu na koniec roku i przeciêtnej liczby pracuj¹cych mo¿na interpretowaæ równie¿ w inny sposób, który
zreszt¹ nie pozostaje w sprzecznoci z interpretacj¹ podan¹ wy¿ej. Je¿eli tak, jak w roku 2001,
dynamika przeciêtnej liczby pracuj¹cych by³a wyranie wy¿sza ni¿ liczba pracuj¹cych wed³ug stanu na koniec roku to mog³o to oznaczaæ, ¿e proces redukcji zatrudnienia w przedsiêbiorstwach zosta³ zintensyfikowany w drugiej po³owie lub nawet pod sam koniec wspomnianego roku. By³aby to wiêc zarazem oznaka, ¿e przedsiêbiorcy nie spodziewali siê w roku nastêpnym powrotu sprzyjaj¹cej koniunktury gospodarczej, tak jak to rzeczywicie mia³o
miejsce, bior¹c pod uwagê wstêpne oceny wyników gospodarczych w roku 2002.
Przedstawione powy¿ej wielkoci dotycz¹ce przeciêtnej liczby pracuj¹cych nie obejmuj¹ osób
zatrudnionych w tzw. szarej strefie gospodarczej. Wed³ug szacunków GUS13 , przeciêtna liczba
13

Przedstawiona liczba pracuj¹cych w szarej strefie (389 tys. osób w 2000 r.) ró¿ni siê zasadniczo od podanej w poprzedniej edycji Raportu (743 tys. osób). W latach poprzednich, do grupy osób pracuj¹cych w szarej strefie zaliczano omy³kowo osoby zatrudnione w jednostkach bud¿etowych prowadz¹cych dzia³alnoæ z zakresu obrony narodowej i bezpieczeñstwa publicznego. B³¹d ten mo¿na by³o skorygowaæ dopiero po ukazaniu siê Rocznika Statystycznego 2002, w którym po raz pierwszy dane na temat liczby pracuj¹cych ³¹cznie z szar¹ stref¹ (tabl. 14 (559) na
s. 564) przedstawione zosta³y przez GUS w dostatecznie przejrzysty sposób.
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pracuj¹cych w szarej strefie wynios³a w 2001 r. oko³o 399 tys. osób i by³a wy¿sza ni¿ rok wczeniej o 2,6%. Tak wiêc mimo doæ radykalnego pogorszenia siê koniunktury gospodarczej w 2001
r. nie nast¹pi³o bardziej radykalne przeniesienie przez przedsiêbiorców ich dzia³alnoci do szarej
strefy gospodarczej.
Tabela 2.8. Pracuj¹cy w szarej strefie gospodarczej w latach 19992001
wyszczególnienie
Ogó³em

w tys. osób

rok poprzedni = 100%

1999

2000

2001

2000

2001

368

389

399

105,7

102,6

Przetwórstwo przemys³owe

56

58

60

103,6

103,4

Budownictwo

80

92

93

115,0

101,1

202

201

209

99,5

104,0

6

6

7

100,0

116,7

Transport, gospodarka magazynowa
i ³¹cznoæ

12

14

14

116,7

100,0

Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka

8

10

10

125,0

100,0

Ochrona zdrowia

2

4

4

200,0

100,0

Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa

2

4

2

200,0

50,0

Handel i naprawy
Hotele i restauracje

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN

Podstawowa liczba pracuj¹cych w szarej strefie znajdowa³a zatrudnienie w trzech rodzajach
dzia³alnoci gospodarczej: Handlu i naprawach (209 tys. osób w 2001 r. czyli 52,4% pracuj¹cych w szarej strefie), Budownictwie (odpowiednio 93 tys. osób i 23,3%) oraz w Przetwórstwie przemys³owym (60 tys. osób czyli 15% pracuj¹cych w szarej strefie). Pomijaj¹c sekcjê
Hotele i restauracje, wzrost liczby pracuj¹cych nielegalnie by³ w 2001 r. najszybszy w sekcji
Handel i naprawy (o 4%) oraz w Przetwórstwie przemys³owym (o 3,4%). Natomiast w przypadku Budownictwa powa¿ny przyrost liczby osób pracuj¹cych nielegalnie (o 15%) nast¹pi³
w 2000 r.
Pracownicy zatrudnieni nielegalnie stanowili w 2001 r. a¿ 14,7% przeciêtnej ³¹cznej liczby pracuj¹cych zarówno legalnie, jak i nielegalnie w ma³ych przedsiêbiorstwach14 budowlanych. Inaczej mówi¹c, w ma³ych przedsiêbiorstwach budowlanych zatrudniany by³ nielegalnie prawie co
siódmy pracownik. Analogiczny wskanik udzia³u wynosi³ w przypadku sekcji Handel i naprawy 11,2% a w Przetwórstwie przemys³owym 5,9%. W pozosta³ych sekcjach, gdzie szara strefa
by³a obecna, udzia³ zatrudnionych nielegalnie w ogólnej liczbie pracuj¹cych w ma³ych przedsiêbiorstwach nie przekracza³ poziomu 5%, a we wszystkich rozpatrywanych sekcjach ³¹cznie by³
równy 8,1%, czyli nieco mniej ni¿ w roku 2000, kiedy osi¹gn¹³ wielkoæ 8,4%.

14
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Analizuj¹c wielkoæ i znaczenie szarej strefy w poszczególnych dziedzinach gospodarki przyjmuje siê, ¿e zjawisko
nielegalnego zatrudniania pracowników wystêpuje g³ównie w grupie ma³ych przedsiêbiorstw. Równie¿ istniej¹ce
potencjalnie ca³e przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹ce bez wymaganej rejestracji nie mog¹ mieæ du¿ych rozmiarów.

2.4. Sytuacja finansowa MSP
Wnioski z badañ kondycji polskich ma³ych i rednich przedsiêbiorstw15 potwierdzaj¹ znany fakt,
¿e lata 20012002 by³y trudnym okresem dla przedsiêbiorców. Jedynie 18% badanych firm odnotowa³o wzrost zysku w ci¹gu ostatnich dwóch lat, za to a¿ 42,5% przedsiêbiorstw zadeklarowa³o ich spadek. Podobn¹, spadkow¹ tendencjê mo¿na zaobserwowaæ w deklarowanych udzia³ach rynkowych. Czêciej ni¿ co trzeci pytany przedsiêbiorca (32,9%) przyznawa³, ¿e udzia³ jego
firmy w rynku spad³, a tylko co pi¹ty deklarowa³ wzrost udzia³ów (19,4%).
Wykres 2.4. Zyski i udzia³y rynkowe MSP w ostatnich dwóch latach

ród³o: Badania ASM CBiAR zrealizowanych w 2002 r. na zlecenie PKPP. Zob. Kondycja ma³ych i rednich przedsiêbiorstw u progu 2003 r., Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Warszawa 2002 r.

Bardziej szczegó³owy obraz sytuacji finansowej polskich ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
wy³ania siê z danych G³ównego Urzêdu Statystycznego, które opisane zosta³y poni¿ej.
2.4.1. Przychody przedsiêbiorstw ró¿nej wielkoci ze sprzeda¿y produktów, towarów i us³ug
W 2001 r. przychody przedsiêbiorstw ogó³em ze sprzeda¿y produktów towarów i materia³ów
(bez rolnictwa, lenictwa, rybo³ówstwa i rybactwa oraz administracji publicznej) osi¹gnê³y
wielkoæ oko³o 1 596 338,1 mln z³. wobec 1 602 122,6 mln z³. w roku 2000 r. Udzia³ ma³ych
firm w tej ogólnej kwocie wyniós³ w 2001 r. 43% i by³ mniejszy o 0,4 punktu procentowego
15

Badania zosta³y zrealizowane pod koniec 2002 roku przez ASM Centrum Badañ i Analiz Rynkowych na zlecenie
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Badanie przeprowadzono przy wykorzystania metody indywidualnego wywiadu kwestionariuszowego wród 1181 przedsiêbiorstw dobieranych losowo (dobór próby warstwowy
 nieproporcjonalny). Wyniki opublikowano w raporcie pt.: Kondycja ma³ych i rednich przedsiêbiorstw u progu
2003 r., Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Warszawa 2002 r.

41

ni¿ rok wczeniej. Udzia³ rednich przedsiêbiorstw utrzyma³ siê na podobnym poziomie jak
rok wczeniej i wyniós³ 20,8%, a wiêc MSP ³¹cznie zmniejszy³y swój udzia³ w przychodach
przedsiêbiorstw ogó³em o 0,4 punktu do poziomu 63,8%.
Przychody przedsiêbiorstw ogó³em by³y w roku 2001 ni¿sze ni¿ w roku 2000 o 0,4%. Za spadek ten odpowiedzialne s¹ g³ównie firmy sektora publicznego, gdzie przychody zmniejszy³y
siê a¿ o 16,1%, czego nie by³ w stanie zrekompensowaæ wzrost przychodów w sektorze prywatnym, który wyniós³ tylko 2,9%. Wartoci wskaników dynamiki przychodów s¹ trudne do
porównywania, zw³aszcza w d³u¿szym okresie, gdy¿ przychody wyra¿one s¹ w cenach bie¿¹cych, a w latach dziewiêædziesi¹tych tempo inflacji w Polsce by³o relatywnie bardzo wysokie. Jednak¿e mimo wspomnianych zastrze¿eñ nie mo¿na bagatelizowaæ faktu, ¿e w 2001 r.
wartoæ wskanika dynamiki przychodów przedsiêbiorstw ogó³em by³a ujemna po raz pierwszy od 1995 r. (czyli od roku, od którego pocz¹wszy przeprowadzane s¹ systematyczne badania polskich przedsiêbiorstw), a przychody w sektorze publicznym spad³y a¿ o kilkanacie
procent, co tylko czêciowo jest efektem prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych, przeprowadzonej w 2001 r. na wiêksz¹ skalê tylko w sekcji transport, gospodarka magazynowa
i ³¹cznoæ (chodzi tu o sprzeda¿ akcji Telekomunikacji Polskiej S.A.).
Na dwanacie rozpatrywanych sekcji gospodarki, przychody spad³y w 2001 roku w siedmiu.
Najsilniej, bo o 7,1%, zmniejszy³y siê przychody w sekcji porednictwo finansowe, a nastêpnie w sekcjach: Budownictwo (o 6,6%), Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa (o 5,7%), Edukacja
(o 2,9%), Handel i naprawy (2,4%), Przetwórstwo przemys³owe (o 1,2%) oraz Górnictwo
i kopalnictwo (o 0,1%). Jak wiêc widaæ, spadek przychodów wyst¹pi³ g³ównie w tych sekcjach, gdzie poprzednio sygnalizowany by³ spadek liczby przedsiêbiorstw aktywnych i zatrudnienia. Za wspomniany spadek przychodów odpowiedzialne s¹ w ró¿nych sekcjach ró¿ne
grupy przedsiêbiorstw wed³ug wielkoci. I tak np. w sekcjach Porednictwo finansowe oraz
Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa najwiêkszy spadek przychodów obserwowany by³ w grupie
przedsiêbiorstw ma³ych (odpowiednio o 7,8% oraz o 14%), w Budownictwie oraz w Handlu
i naprawach  w grupie firm redniej wielkoci (odpowiednio o 11,4% oraz o 6,9%) natomiast w Górnictwie i kopalnictwie oraz Przetwórstwie przemys³owym  w grupie przedsiêbiorstw du¿ych (o 4,1% oraz 4,7%).
Przychody zwiêkszy³y siê w 2001 r. w piêciu sekcjach: Ochrona zdrowia (wzrost a¿ o 44,5%),
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹ gaz i wodê (o 14%), Transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ (o 11,6%), Hotele i restauracje (o 6%) oraz Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka (wzrost o 2,4%). Wzrost przychodów w sekcjach Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹ gaz i wodê oraz Transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ
spowodowany by³ jednak najprawdopodobniej w znacznej mierze podwy¿kami cen za dostarczane produkty i wiadczone us³ugi. Natomiast wzrost przychodów w Ochronie zdrowia oraz
sekcji Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka korespondowa³ w pe³ni ze stwierdzonym wczeniej wzrostem liczby przedsiêbiorstw aktywnych i zatrudnienia.
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Tabela 2.9. Dynamika przychodów przedsiêbiorstw wed³ug sekcji gospodarki w latach 20002001 (rok poprzedni = 100%)
przedsiêbiorstwa
sekcje gospodarki
Ogó³em
Górnictwo i kopalnictwo
Przetwórstwo przemys³owe
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energiê elektryczn¹, gaz i wodê
Budownictwo
Handel i naprawy
Hotele i restauracje
Transport, gospodarka
magazynowa i ³¹cznoæ
Porednictwo finansowe
Obs³uga nieruchomoci i firm;
nauka
Edukacja
Ochrona zdrowia
Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa

ma³e

ogó³em

rednie

du¿e

2000

2001

2000

2001

2000

2001

2000

2001

114,6
106,6
113,2
107,1

99,6
99,9
98,8
114,0

116,5
110,9
111,9
143,4

99,0
111,0
100,9
127,7

113,0
88,1
113,4
116,0

99,4
152,6
105,9
122,1

113,4
108,0
113,6
105,5

100,6
95,9
95,3
112,7

107,0
114,1
108,3
116,2

93,4
97,6
106,0
111,6

107,9
112,9
105,2
113,6

95,8
97,9
113,1
115,2

108,8
113,9
113,6
122,1

89,6
93,1
102,2
103,4

103,3
119,5
114,3
116,7

93,2
102,9
90,4
111,1

163,2
123,1

92,9
102,4

183,2
126,6

92,2
98,2

x
117,2

x
107,0

x
121,1

x
109,8

120,0
146,3
126,7

97,1
144,5
94,3

115,0
150,2
150,8

97,3
146,1
86,0

x
157,3
105,4

x
144,0
104,9

x
109,8
115,5

x
128,7
99,2

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN

2.4.2. Dochody przedsiêbiorstw bêd¹cych w³asnoci¹ osób fizycznych i zatrudniaj¹cych
do 9 osób
Liczba przedsiêbiorstw bêd¹cych w³asnoci¹ osób fizycznych i zatrudniaj¹cych do 9 osób
wynosi³a w 2001 r. 1 532 167 jednostek, co stanowi³o 92,4% ogólnej liczby przedsiêbiorstw
aktywnych na koniec tego roku. Dochody (przychody minus koszty) przypadaj¹ce na firmê
wspomnianego typu wzros³y z 26,4 tys. z³. w 2000 r. do 27,4 tys. z³. w 2001 r., czyli o 7,6%.
Dochody w przeliczeniu na przedsiêbiorstwo wzros³y a¿ w dziewiêciu na dwanacie rozpatrywanych sekcji. Najwiêkszy wzrost obserwowany by³ w sekcji Ochrona zdrowia (o 29,5%)
a nastêpnie w sekcjach: Porednictwo finansowe (o 28,1%), Transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ (o 25,2%), Górnictwo i kopalnictwo (o 22,3%), Przetwórstwo przemys³owe
(o 18,7%) oraz Hotele i restauracje (o 14,9%). Relatywnie wolniejszy wzrost dochodów na
przedsiêbiorstwo mia³ miejsce w sekcjach: Budownictwo (o 7,8%), Pozosta³a dzia³alnoæ
us³ugowa (o 5,3%) oraz Handel i naprawy (o 1,1%), natomiast spadek dochodów wyst¹pi³
w sekcjach: Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka (o 2,4%), Edukacja (o 6,5%) oraz Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê (a¿ o prawie 43%).
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Tabela 2.10. Dochody w przeliczeniu na przedsiêbiorstwo zatrudniaj¹ce do 9 osób i bêd¹ce w³asnoci¹ osób fizycznych wed³ug sekcji gospodarki w latach 19992001

sekcje gospodarki

Ogó³em
Górnictwo i kopalnictwo
Przetwórstwo przemys³owe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê
elektryczn¹, gaz i wodê
Budownictwo
Handel i naprawy
Hotele i restauracje
Transport, gospodarka magazynowa
i ³¹cznoæ
Porednictwo finansowe
Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka
Edukacja
Ochrona zdrowia
Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa

dynamika liczby
dynamika
przedsiêbiorstw
dochody na
dochodów (rok
przedsiêbiorstwo w tys. z³ poprzedni = 100%) (rok poprzedni
= 100%)
2001
2000
2001
2000
2001
2000
2001
24,1
71,9
27,2
21,6

26,4
49,4
28,4
47,5

28,4
60,4
33,7
27,1

109,5
68,7
104,4
219,9

107,6
122,3
118,7
57,1

96,7
131,2
89,0
106,0

92,4
98,8
89,0
80,0

26,6
26,6
14,3
19,5

31,9
27,0
11,4
21,8

34,4
27,3
13,1
27,3

119,8
101,5
79,7
111,8

107,8
101,1
114,9
125,2

95,5
96,1
98,3
92,8

83,4
92,7
90,4
87,5

15,1
30,5
19,7
10,9
10,6

26,3
33,5
18,6
15,6
15,2

33,7
32,7
17,4
20,2
16,0

174,2
109,8
94,4
143,1
143,4

128,1
97,6
93,5
129,5
105,3

89,6
111,4
102,2
101,6
94,7

102,7
103,0
90,4
106,0
81,0

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN

Badaj¹c sytuacjê finansow¹ przedsiêbiorstw najmniejszych bêd¹cych w³asnoci¹ osób fizycznych trzeba jednak zwróciæ uwagê, ¿e w 2001 r. jedynie w dwóch sekcjach gospodarki (Ochronie zdrowia i Porednictwie finansowym) zwiêkszeniu siê dochodów na przedsiêbiorstwo towarzyszy³ wzrost liczby przedsiêbiorstw aktywnych. Tak wiêc jedynie w przypadku tych sekcji mo¿na mówiæ o autentycznym zwiêkszeniu siê popytu na produkty i us³ugi stymuluj¹cym
procesy rozwoju odpowiednich dziedzin gospodarki. Natomiast w innych sekcjach np. w Przetwórstwie przemys³owym, Budownictwie, sekcji Hotele i restauracje; Transport, gospodarka
magazynowa i ³¹cznoæ, Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa czy Handel i naprawy, wzrostowi
dochodów na przedsiêbiorstwo towarzyszy³ spadek liczby przedsiêbiorstw aktywnych czêsto
o 10% lub nawet wiêcej. Popyt w tych dziedzinach gospodarki by³ stabilny lub malej¹cy,
a wzrost dochodów jednych firm dokona³ siê tam kosztem wyeliminowania z rynku innych
przedsiêbiorstw. Firmy, które zwiêkszy³y swoje dochody, zatrudnia³y niekiedy dodatkowych
pracowników co spowodowa³o, ¿e w niektórych sekcjach wzros³a liczba pracuj¹cych w przeliczeniu na najmniejsze przedsiêbiorstwo, o czym by³a ju¿ mowa wczeniej. Jednak¿e w koñcowym efekcie ogólna liczba pracuj¹cych w firmach najmniejszych zaliczanych do wspomnianych sekcji spad³a w 2001 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Z kolei w przypadku
sekcji Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka popyt na us³ugi przedsiêbiorstw najmniejszych
rós³ wolniej ni¿ ich liczba co doprowadzi³o do spadku dochodów na przedsiêbiorstwo, natomiast popyt na wyroby i us³ugi sekcji Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹,
gaz i wodê oraz Edukacja zmniejszy³ siê tak dalece, ¿e w roku 2001 zmala³a tam zarówno
wielkoæ przychodów, jak i liczba najmniejszych przedsiêbiorstw aktywnych.
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2.4.3. Sytuacja finansowa przedsiêbiorstw prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób
Rentownoæ obrotu brutto i netto
Liczba przedsiêbiorstw prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób
wynosi³a pod koniec 2001 r. 41 332, a wiêc by³a niewielka w stosunku do ogólnej liczby
przedsiêbiorstw aktywnych. O znaczeniu tej grupy przedsiêbiorstw, w której sk³ad wchodz¹
m.in. wszystkie funkcjonuj¹ce w Polsce du¿e firmy, mo¿e jednak wiadczyæ fakt, i¿ ich przychody obejmowa³y w 2001 r. prawie 70% przychodów wszystkich przedsiêbiorstw.
Tabela 2.11. Rentownoæ obrotu brutto i netto w latach 19992001 (w %)
rentownoæ obrotu
wyszczególnienie

brutto
1999

ogó³em

2000

netto
2001

1999

2000

2001

1,4

1,7

0,6

0,1

0,5

0,3

sektor publiczny

0,5

1,1

1,1

1,9

0,3

2,1

sektor prywatny

2,1

1,9

1,1

0,9

0,8

0,2

przedsiêbiorstwa ma³e

2,3

1,3

1,0

1,1

0,5

0,2

sektor publiczny

3,4

1,5

3,2

4,7

2,6

4,3

sektor prywatny

2,5

1,5

1,1

1,3

0,7

0,4

przedsiêbiorstwa rednie

2,6

3,2

1,4

1,2

1,7

0,5

sektor publiczny

1,9

3,4

0,0

0,5

1,0

1,4

sektor prywatny

2,7

3,1

1,6

1,4

1,7

0,7

przedsiêbiorstwa du¿e

0,4

1,0

0,1

0,8

0,1

0,8

sektor publiczny

0,8

0,9

1,2

2,1

0,4

2,1

sektor prywatny

1,4

1,1

0,7

0,1

0,1

0,2

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN

Rentownoæ obrotu brutto polskich przedsiêbiorstw prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób wynios³a w 2001 r. 0,6%, czyli spad³a niemal trzykrotnie
w porównaniu z rokiem 2000. Do tego spadku przyczyni³y siê w pierwszej kolejnoci przedsiêbiorstwa sektora publicznego, których rentownoæ obni¿y³a siê z 1,1% w 2000 r. do 1,1%
w roku 2001. Zmniejszy³a siê jednak tak¿e rentownoæ firm prywatnych z 1,9% do 1,1%. Pocz¹wszy od roku 1998, rentownoæ obrotu brutto prywatnych przedsiêbiorstw zmniejsza³a siê
systematycznie z 2,7% do 2,1% w roku 1999 oraz 1,9% w 2000 r. Ostatni spadek o 0,8 punktu
procentowego do 1,1% w 2001 r. jest jednak najbardziej gwa³towny w rozpatrywanym okresie.
W 2001 r. spad³a rentownoæ prywatnych przedsiêbiorstw we wszystkich grupach wed³ug
wielkoci, zarówno ma³ych, rednich jak i du¿ych. Najwiêkszy spadek z 3,1% do 1,6%, czyli
prawie dwukrotny, odnotowa³y prywatne firmy redniej wielkoci. Spadek ten by³ doæ nieoczekiwany, poniewa¿ do roku 2000 przedsiêbiorstwa rednie wyró¿nia³y siê pozytywnie pod
wzglêdem rentownoci brutto z ogó³u firm prywatnych (rednie firmy by³y jedynymi, których rentownoæ brutto ros³a w latach 19982000). Do spadku rentownoci brutto ogó³em prywatnych firm rednich przyczyni³o siê g³ównie pogorszenie sytuacji finansowej przedsiêbiorstw w sekcjach: Budownictwo (z 2,9% w 2000 r do 1,3% w 2000 r.), Handel i naprawy
45

(z 4,4% do 1,1%) oraz Transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ (z 0,4% do 2,7%).
Handel i naprawy oraz Transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ by³y z kolei jedynymi
sekcjami, gdzie poprawi³a siê rentownoæ brutto prywatnych firm du¿ych w 2001 r. (w pozosta³ych sekcjach rentownoæ firm du¿ych spad³a). Mog³o siê wiêc zdarzyæ, ¿e bêd¹ce w szczególnie z³ej kondycji finansowej w 2000 r. du¿e prywatne firmy handlowe i transportowe
zmniejszy³y w 2001 r. zatrudnienie do poziomu poni¿ej 250 osób i przesz³y do grupy rednich
przedsiêbiorstw, poprawiaj¹c tym samym ogóln¹ rentownoæ tych pierwszych i pogarszaj¹c
tych drugich.
Co za siê tyczy ma³ych prywatnych przedsiêbiorstw, to na dwanacie badanych sekcji gospodarki rentownoæ brutto ma³ych firm poprawi³a siê w 2001 r. w trzech sekcjach, w omiu
spad³a, a w jednej utrzyma³a siê na poziomie z roku poprzedniego (Przetwórstwo przemys³owe 1,7% w obu porównywanych latach). Pomijaj¹c rz¹dz¹ce siê doæ szczególnymi prawami
ze wzglêdu na bardzo ma³¹ liczbê przedsiêbiorstw Górnictwo i kopalnictwo, rentownoæ obrotu brutto ma³ych prywatnych firm zmniejszy³a siê najbardziej (o 3,3 punktu procentowego)
w sekcjach: Hotele i restauracje (z 1,1% do 2,2%) oraz w sekcji Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa (z 3,5% do 0,2%), której sytuacja pod wzglêdem spadku liczby firm aktywnych i zatrudnienia pogorszy³a siê w 2001 r. chyba najbardziej ze wszystkich rozpatrywanych dziedzin
gospodarki. Silny spadek rentownoci brutto ma³ych firm prywatnych mia³ miejsce równie¿
w Obs³udze nieruchomoci i firm; nauce (z 2,7% do 0,1%), gdzie w 2001 r. rozpoczê³o dzia³alnoæ chyba zbyt du¿o ma³ych firm w stosunku do rzeczywistego wzrostu popytu na us³ugi
tej sekcji (por. odpowiedni komentarz w punkcie 2.4.2), a tak¿e w Budownictwie (z 3,2% do
1,6%), Porednictwie finansowym (z 3,3% do 4,5%) oraz w Wytwarzaniu i zaopatrywaniu
w energiê elektryczn¹, gaz i wodê (z 2,6 do 3,7%).
Rentownoæ obrotu brutto ma³ych firm prywatnych wzros³a najbardziej w sekcji Edukacja
(z 5,2% w 2000 r. do 10,7% rok póniej), co jest pewnym zaskoczeniem poniewa¿, jak podawalimy wczeniej, w tej w³anie dziedzinie najbardziej spad³y w 2001 r. dochody przedsiêbiorstw bêd¹cych w³asnoci¹ osób fizycznych i zatrudniaj¹cych do 9 osób. Rentownoæ ma³ych prywatnych firm wzros³a w 2001 r. jeszcze tylko w Ochronie zdrowia (z 1,4% do 0,4%),
co oczywicie nie jest niespodziank¹ z uwagi na dynamiczny rozwój istniej¹cego tu prywatnego sektora w 2001 r., a tak¿e  chocia¿ minimalnie  w Transporcie, gospodarce magazynowej i ³¹cznoci (z 3% do 2,8% w 2001 r.).
Rentownoæ obrotu netto wszystkich przedsiêbiorstw prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób zmniejszy³a siê z 0,5% w 2000 r. do 0,3% w 2001 r. Podobnie
jak w przypadku rentownoci brutto, rentownoæ netto firm sektora publicznego obni¿y³a siê
silniej (z 0,3% do 2,1%) ni¿ rentownoæ netto przedsiêbiorstw prywatnych (z 0,8% do
0,2%), a tak¿e silniej w grupie prywatnych firm rednich (z 1,7% do 0,7%) ni¿ prywatnych
du¿ych (z 0,1% do 0,2%) i ma³ych (z 0,7% do 0,4%).
Nie jest to oczywicie przypadek. Tendencje zmian rentownoci obrotu netto w sektorze publicznym i prywatnym, a tak¿e wed³ug sekcji i grup firm ró¿nej wielkoci, s¹ od lat niemal
wiernym powtórzeniem tendencji zmian rentownoci brutto w odpowiednich przekrojach.
Ró¿nica polega g³ównie na tym, ¿e spadki rentownoci netto s¹ z regu³y ³agodniejsze ni¿ spadek rentownoci brutto odpowiedniej grupy przedsiêbiorstw (np. w 2001 r. rentownoæ brutto
przedsiêbiorstw ogó³em obni¿y³a siê o 1,1 punktu procentowego a netto o 0,8 punktu). Przyczyna tego zjawiska jest doæ oczywista. Pogorszenie rentownoci brutto oznacza z regu³y, ¿e
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w danej grupie firm wzrasta liczba jednostek przynosz¹cych straty brutto kosztem liczby jednostek przynosz¹cych zyski brutto. Firmy przynosz¹ce straty nie p³ac¹ podatku od dochodu
(CIT), a przez to maleje ³¹czna kwota obci¹¿eñ podatkiem dochodowym wszystkich przedsiêbiorstw w tej grupie (w latach 20002001 na spadek wspomnianej kwoty obci¹¿eñ mia³a
równie¿ wp³yw tak¿e malej¹ca stopa podatku dochodowego). Ró¿nica miêdzy rentownoci¹
obrotu brutto i netto poszczególnych grup przedsiêbiorstw staje siê wiêc w kolejnych latach
coraz mniejsza.
P³ynnoæ finansowa pierwszego i drugiego stopnia
Miêdzy rokiem 2000 a 2001 wartoæ wskanika p³ynnoci finansowej pierwszego stopnia
wzros³a z 16,7% do 18,8%, a drugiego stopnia z 73,4% do 74%. Wartoæ wskanika p³ynnoci finansowej pierwszego stopnia wzros³a zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym,
natomiast p³ynnoæ drugiego stopnia - tylko w sektorze publicznym (w prywatnym utrzyma³a
siê na poziomie z roku poprzedniego). Wspomniany wzrost wartoci obu wskaników by³ jednak niewielki. Dotyczy to zw³aszcza p³ynnoci finansowej drugiego stopnia, która utrzymuje
siê od lat na praktycznie sta³ym stosunkowo niskim poziomie (ekonomici zajmuj¹cy siê ocen¹ sytuacji finansowej przedsiêbiorstw utrzymuj¹, ¿e wartoæ tego wskanika w normalnych
warunkach powinna oscylowaæ wokó³ 100%).
Tabela 2.12. P³ynnoæ finansowa pierwszego i drugiego stopnia w latach 19992001 (w %)
p³ynnoæ finansowa
wyszczególnienie

pierwszego stopnia
1999

2000

drugiego stopnia
2001

1999

2000

2001

ogó³em

18,1

16,7

18,8

74,2

73,4

74,0

sektor publiczny

20,1

21,0

22,6

65,9

66,0

67,3

sektor prywatny

17,2

15,0

17,5

77,7

76,3

76,3

przedsiêbiorstwa ma³e

23,1

18,8

18,6

81,0

79,0

76,5

sektor publiczny

46,3

35,9

32,8

87,1

73,2

68,1

sektor prywatny

21,4

17,6

17,6

80,5

79,4

77,1

przedsiêbiorstwa rednie

19,8

20,2

23,0

80,9

82,0

82,6

sektor publiczny

42,8

62,3

51,0

88,7

117,6

104,8

sektor prywatny

16,3

15,1

19,5

79,7

77,7

79,8

przedsiêbiorstwa du¿e

15,6

14,3

16,7

68,5

67,2

68,6

sektor publiczny

15,6

15,3

17,8

61,6

59,4

61,6

sektor prywatny

15,6

13,4

16,0

74,5

73,5

73,1

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN

Mimo, i¿ wartoæ wskanika p³ynnoci finansowej drugiego stopnia wszystkich prywatnych
przedsiêbiorstw by³a w latach 20002001 jednakowa, to w niektórych sekcjach wykazywa³a
ona doæ du¿e zmiany. Tak np. p³ynnoæ finansowa drugiego stopnia prywatnych firm w Górnictwie i kopalnictwie zmniejszy³a siê ze 110,4% w 2000 r. do 76,2 % w 2001 r., a w Pozosta³ej dzia³alnoci us³ugowej z 97,3% do 85,7%. W Górnictwie i kopalnictwie dokona³o siê to
z powodu pogorszenia siê p³ynnoci firm rednich i du¿ych, a w sekcji Pozosta³a dzia³alnoæ
us³ugowa - ma³ych i du¿ych. P³ynnoæ finansowa drugiego stopnia wzros³a natomiast istotnie
w sekcji Transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ z 44% w 2000 r. do 61,2% w roku
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nastêpnym dziêki poprawie sytuacji du¿ych przedsiêbiorstw, a tak¿e w Edukacji ze 118,1%
do 136,4%. Wartoæ zobowi¹zañ krótkoterminowych w czterech wymienionych sekcjach stanowi³a jednak w 2001 r. tylko 8,5% ogólnej wartoci zobowi¹zañ krótkoterminowych wszystkich firm prywatnych prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób
(wartoæ zobowi¹zañ krótkoterminowych figuruje w mianowniku wskanika p³ynnoci finansowej zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia). Dlatego poprawa lub pogorszenie p³ynnoci firm prywatnych we wspomnianych czterech sekcjach nie mia³a istotnego wp³ywu na p³ynnoæ finansow¹ drugiego stopnia rozpatrywanych tu przedsiêbiorstw prywatnych ³¹cznie.

2.5. Inwestycje MSP
2.5.1. Tempo wzrostu nak³adów inwestycyjnych przedsiêbiorstw ró¿nej wielkoci
w cenach sta³ych
W 2001 r. nak³ady inwestycyjne przedsiêbiorstw (z pominiêciem rolnictwa i lenictwa oraz rybo³ówstwa i rybactwa) by³y równe 93 259,7 mln z³, z tego w sektorze publicznym 20 488,9 mln z³,
a w prywatnym 72 770,8 mln z³. Licz¹c w cenach sta³ych, nak³ady inwestycyjne przedsiêbiorstw ogó³em zmniejszy³y siê w roku 2001 o ok. 12,5% w porównaniu z rokiem poprzednim, z tego w sektorze publicznym o 26,8%, a w prywatnym o 7,4%.
Tabela 2.13. Nak³ady inwestycyjne przedsiêbiorstw w latach 19992001

wyszczególnienie
ogó³em

rok poprzedni = 100%
(ceny sta³e)

w mln z³ (ceny bie¿¹ce)
1999

2000

2001

2000

2001

101 099,6

106 328,3

93 259,7

101,3

87,5

sektor publiczny

30 712,4

27 889,5

20 488,9

87,7

73,2

sektor prywatny

70 387,2

78 438,8

72 770,8

107,3

92,6

przedsiêbiorstwa ma³e

25 406,6

28 611,6

25 955,3

107,9

90,0

1 261,6

1 609,9

983,6

121,1

60,3

sektor publiczny
sektor prywatny

24 145,0

27 001,7

24 971,7

107,2

91,7

przedsiêbiorstwa rednie

21 908,2

24 578,8

19 019,9

108,2

77,1

2 446,4

2 623,9

2 583,2

102,6

97,9

sektor publiczny
sektor prywatny

19 461,8

21 954,9

16 436,7

108,9

74,6

przedsiêbiorstwa du¿e

53 784,8

53 137,9

48 284,5

95,5

91,0

sektor publiczny

27 004,4

23 655,7

16 922,1

84,8

71,3

sektor prywatny

26 780,4

29 482,2

31 362,4

106,2

106,8

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN

W 1996 r. dynamika nak³adów inwestycyjnych przedsiêbiorstw prywatnych (ceny sta³e) wynios³a oko³o 29%, by w szczytowym pod tym wzglêdem roku 1997 osi¹gn¹æ wielkoæ ponad 48%.
W 1998 r. nak³ady przedsiêbiorstw prywatnych wzros³y o oko³o 30% i pocz¹wszy od 1998 r. a¿
do roku 2000 wspomniana dynamika zaczê³a zmniejszaæ siê corocznie o po³owê (w 1999 r. oko³o
15% wzrostu, a w 2000 r. oko³o 7,5% wzrostu). Wysoka dynamika wzrostu nak³adów inwestycyjnych w latach dziewiêædziesi¹tych wynika³a g³ównie z wejcia do naszego kraju inwestorów
zagranicznych.
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W 2001 r., jak ju¿ by³a mowa wczeniej, nak³ady inwestycyjne prywatnych firm zmniejszy³y siê
o oko³o 7,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek ten spowodowany by³ g³ównie zmniejszeniem siê nak³adów inwestycyjnych w prywatnych przedsiêbiorstwach redniej wielkoci a¿
o ponad jedn¹ czwart¹ (w sekcjach: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz
i wodê, Budownictwo oraz Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka nak³ady firm rednich zmniejszy³y siê w 2001 r. o ponad 40%, a w sekcji Hotele i restauracje nawet o ponad 70%). Nak³ady
ma³ych firm prywatnych zmniejszy³y siê o oko³o 8,5%, w tym w sekcji Handel i naprawy o ponad
20%, w Budownictwie o ok. 15%, a w Przetwórstwie przemys³owym oraz w Obs³udze nieruchomoci i firm; nauce o ok. 10%. Nak³ady wzros³y tylko w du¿ych prywatnych przedsiêbiorstwach
(o prawie 7%), aczkolwiek i w tym przypadku istnia³o szereg sekcji, gdzie spadek nak³adów
inwestycyjnych by³ znaczny (np. w budownictwie o ok. 30%, Obs³udze nieruchomoci i firm;
nauce oraz Pozosta³ej dzia³alnoci us³ugowej o ok. 20% czy w Handlu i naprawach o prawie 10%).
Wykres 2.5. Dynamika nak³adów inwestycyjnych prywatnych przedsiêbiorstw ró¿nej wielkoci w latach 1996
2001 (ceny sta³e, rok poprzedni = 100%)

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN

Budownictwo oraz Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka by³y tymi sekcjami, dla których nak³ady inwestycyjne zmniejszy³y siê w 2001 r. stosunkowo najsilniej we wszystkich trzech grupach przedsiêbiorstw wyodrêbnionych wed³ug wielkoci. Co siê tyczy tej drugiej z wymienionych dziedzin to przyczyna spadku nak³adów inwestycyjnych zwi¹zana by³a m.in. z ograniczeniem tempa budownictwa mieszkaniowego, poniewa¿ komunalne i spó³dzielcze
jednostki zajmuj¹ce siê budow¹ mieszkañ oraz firmy deweloperskie buduj¹ce mieszkania na
sprzeda¿ lub wynajem zgrupowane s¹ w³anie w sekcji Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka
(sekcja o symbolu K wed³ug tzw. Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoci). Pomijaj¹c sekcjê Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka, nak³ady przedsiêbiorstw prywatnych ogó³em w 2000 r.
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zmniejszy³y siê (ceny sta³e) o ok. 3% (³¹cznie z Obs³ug¹ nieruchomoci i firm o 7,4%), z tego
ma³ych o 7,3% (³¹cznie z sekcj¹ K o 8,3%), rednich o 9,8% (z sekcj¹ K a¿ o 14,6%), a du¿ych wzros³y o 10,5% (³¹cznie z sekcj¹ K wzrost tylko o 6,8%). Widaæ wiêc, ¿e pomin¹wszy
budownictwo mieszkaniowe oraz inne nak³ady firm zgrupowanych w sekcji Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka (zwi¹zane np. tak¿e z budow¹ biurowców na wynajem) tempo zmian
wartoci nak³adów inwestycyjnych rednich i du¿ych prywatnych przedsiêbiorstw by³o w
2001 r. o 45 punktów procentowych bardziej korzystne ni¿ oszacowane dla wszystkich firm
prywatnych odpowiedniej wielkoci.
Przy spadku nak³adów inwestycyjnych ogó³em wszystkich przedsiêbiorstw w 2001 r. o ok.
12,5%, nak³ady na budynki i budowle16 zmniejszy³y siê o ok. 15,5%, na maszyny, urz¹dzenia
techniczne i narzêdzia o 6%, a na rodki transportu a¿ o 19% (ceny sta³e). Ponad piêtnastoprocentowy spadek nak³adów inwestycyjnych przedsiêbiorstw na budynki i budowle zwi¹zany m.in. ze zmniejszeniem tempa budownictwa mieszkaniowego wyjania w sposób mo¿liwie najbardziej syntetyczny przyczyny niezwykle trudnej sytuacji, w jakiej znalaz³y siê firmy
budowlane, która doprowadzi³a do istotnego spadku zarówno liczby aktywnych przedsiêbiorstw, jak i zatrudnienia we wspomnianej dziedzinie gospodarki.
2.5.2. Udzia³ nak³adów inwestycyjnych MSP w nak³adach ogó³em
Udzia³ MSP w nak³adach inwestycyjnych przedsiêbiorstw ogó³em, wyra¿onych w cenach bie¿¹cych, zwiêkszy³ siê z 46,8% w 1999 r. do 50% w 2000 r. Ta wzrostowa tendencja udzia³u
MSP zak³ócona zosta³a w 2001 r., kiedy wspomniany udzia³ zmniejszy³ siê do 48,2%. Zadecydowa³ o tym powa¿ny spadek udzia³u przedsiêbiorstw redniej wielkoci w nak³adach inwestycyjnych przedsiêbiorstw ogó³em z 23,1% w 2000 r. do 20,4% w 2001 r., podczas gdy
udzia³ firm ma³ych zwiêkszy³ siê z 26,9% do 27,8%.
Spadek udzia³u MSP w nak³adach inwestycyjnych prywatnych przedsiêbiorstw ogó³em by³ w
2001 r. jeszcze bardziej gwa³towny ni¿ w przypadku obu sektorów w³asnoci ³¹cznie. W 1999
r. udzia³ MSP w nak³adach inwestycyjnych przedsiêbiorstw prywatnych wyniós³ 61,9%, a rok
póniej 62,4%, by w 2001 r. zmniejszyæ siê do 56,9%. Udzia³ firm ma³ych w nak³adach inwestycyjnych prywatnych przedsiêbiorstw ogó³em utrzymywa³ siê w latach 19992001 praktycznie na jednakowym poziomie (34,3% w latach 1999 i 2001 oraz 34,4% w roku 2000). Natomiast udzia³ rednich przedsiêbiorstw prywatnych zwiêkszy³ siê miêdzy rokiem 1999 a 2000
z 27,6% do 28%, by w 2001 r. spaæ o rekordow¹ wielkoæ 5,4 punktu procentowego do poziomu 22,6%, gdy¿ jak ju¿ by³a mowa wczeniej, nak³ady inwestycyjne rednich przedsiêbiorstw prywatnych zmniejszy³y siê w 2001 r. o ok. 25% w porównaniu z rokiem poprzednim.

16
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Nie mo¿na porównaæ bezporednio rentownoci obrotu brutto i netto przedsiêbiorstw ogó³em przed rokiem 1998
i póniej, poniewa¿ do roku 1997 GUS podawa³ wartoæ odpowiednich wskaników ³¹cznie dla wszystkich przedsiêbiorstw prowadz¹cych ksiêgi handlowe bez wzglêdu na ich wielkoæ uwzglêdniaj¹c tak¿e firmy zatrudniaj¹ce
poni¿ej 10 osób (wczeniej dane na temat sytuacji firm prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe podawane by³y ³¹cznie
dla ponad 80 tys. przedsiêbiorstw a obecnie dla ponad 40 tys.).
W ca³ej gospodarce narodowej nak³ady na budynki i budowle zmniejszy³y siê w 2001 r. o 9,2%, czyli mniej ni¿
w rozpatrywanej tu grupie przedsiêbiorstw.

2.5.3. Nak³ady inwestycyjne na pracuj¹cego w prywatnych MSP
W 2000 r. nak³ady inwestycyjne w przeliczeniu na jednego pracuj¹cego w sektorze rynkowym z pominiêciem sekcji obs³uga nieruchomoci i firm; nauka wynios³y w prywatnych
przedsiêbiorstwach ogó³em 9,8 tys. z³. (ceny bie¿¹ce), z tego w ma³ych 5 tys. z³., w rednich
prywatnych 13,2 tys. z³., a w du¿ych prywatnych 19 tys. z³. W 2001 r. zmniejszy³y siê wprawdzie nak³ady inwestycyjne sektora prywatnego ale równie¿ liczba pracuj¹cych w firmach prywatnych. Dlatego nak³ady inwestycyjne na pracuj¹cego w sektorze prywatnym (bez sekcji K)
pozosta³y na dok³adnie takim samym poziomie 9,8 tys. z³., jak w 2000 r. Zmieni³y siê natomiast proporcje nak³adów na pracuj¹cego w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci. Nak³ady
w ma³ych firmach zmniejszy³y siê do 4,8 tys. z³., a w rednich jeszcze bardziej, gdy¿ do 11,1 tys. z³.
Zwiêkszy³y siê natomiast istotnie, bo do 21,5 tys. z³., nak³ady inwestycyjne na pracuj¹cego
w du¿ych prywatnych przedsiêbiorstwach.
W ma³ych prywatnych przedsiêbiorstwach wzrost nak³adów inwestycyjnych na pracuj¹cego
obserwowany by³ w 2001 r. w czterech sekcjach zaliczanych do sektora rynkowego18, w czterech sekcjach wspomniane nak³ady zmniejszy³y siê, a w jednej (Transporcie, gospodarce
magazynowej i ³¹cznoci) utrzyma³y siê na jednakowym poziomie w obu porównywanych latach. Jednak¿e istniej¹ obawy, ¿e wzrost nak³adów na pracuj¹cego w ma³ych prywatnych firmach zaliczanych do czterech w wiêkszoci trochê nietypowych sekcji mia³ w 2001 r. raczej
statystyczny ni¿ realny charakter. Taki statystyczny wzrost nak³adów powoduj¹ np. firmy
zagraniczne wchodz¹ce po raz pierwszy na polski rynek. W okresie wstêpnego inwestowania
w budynki czy maszyny, a przed rozpoczêciem faktycznej dzia³alnoci, takie firmy zatrudniaj¹ zazwyczaj niewiele osób, a wiêc mieszcz¹ siê w grupie firm ma³ych. Dopiero po rozpoczêciu odpowiedniej dzia³alnoci zatrudniaj¹ wiêcej osób i przechodz¹ do grupy rednich lub nawet du¿ych przedsiêbiorstw. Statystyczny charakter mia³ bez w¹tpienia wzrost nak³adów
inwestycyjnych na pracuj¹cego w ma³ych firmach obserwowany w 2001 r. w sekcjach: Górnictwo i kopalnictwo (wzrost nak³adów z 12,3 tys. z³. w 2000 r. do 54,4 tys. z³. w 2001 r.) oraz
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê (wzrost z 27,6 tys. z³. do
76,3 tys. z³.), ale tak¿e równie¿ prawdopodobnie w sekcjach: Hotele i restauracje (wzrost z
2,4 tys. z³. do 4,3 tys. z³.) i Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa (wzrost z 2,2 tys. z³. do 2,9 tys. z³.).
Je¿eli te przypuszczenia s¹ prawdziwe oznacza³oby to, ¿e nak³ady inwestycyjne autentycznych ma³ych prywatnych przedsiêbiorstw w przeliczeniu na pracuj¹cego zmniejszy³y siê
w 2001 r. praktycznie we wszystkich sekcjach gospodarki.
Natomiast w grupie prywatnych firm redniej wielkoci niewielki wzrost nak³adów na pracuj¹cego obserwowany by³ tylko w przypadku przedsiêbiorstw zaliczanych do sekcji Przetwórstwo przemys³owe (z 9,1 tys. z³. w 2000 r. do 9,3 tys. z³. w 2001 r.) oraz w Pozosta³ej dzia³alnoci us³ugowej (z 4,1 tys. z³. do 4,6 tys. z³.). W pozosta³ych sekcjach zaliczanych do sektora
rynkowego wielkoæ nak³adów na pracuj¹cego w firmach rednich zmniejszy³a siê mimo bardzo powa¿nego spadku zatrudnienia, jaki mia³ miejsce w przedsiêbiorstwach rednich miêdzy rokiem 2000 a 2001.
Nak³ady na pracuj¹cego w prywatnych firmach zaliczanych do sekcji Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka zmniejszy³y siê miêdzy rokiem 2000 a 2001 prawie o 1/4 z 27,9 tys. z³. do
21,1 tys. z³., z tego w przedsiêbiorstwach ma³ych z 24 tys. z³. do 20,5 tys. z³., w rednich
18

Bez sekcji K  Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka.
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z 43,6 tys. z³. do 26,6 tys. z³. i w du¿ych z 24,2 tys. z³. do 17,9 tys. z³. Jak ju¿ by³a mowa
wczeniej, zwi¹zane to by³o g³ównie ze spadkiem nak³adów na budownictwo mieszkaniowe.
Spadek nak³adów na pracuj¹cego w grupie ma³ych przedsiêbiorstw wyniós³ niemal 15%, w
rednich znacznie wiêcej bo o ok. 39%, a w du¿ych o 26%. Wysoki spadek nak³adów na pracuj¹cego w firmach redniej wielkoci wiadczy prawdopodobnie o za³amywaniu siê programów inwestycyjnych w spó³dzielniach mieszkaniowych, które czêsto oferowa³y nowe mieszkania swoim cz³onkom na bardziej korzystnych warunkach ni¿ ceny i warunki rynkowe.
Finansowanie inwestycji wi¹¿e siê czêsto z d³ugoterminowymi zad³u¿eniami. Cytowane ju¿
wyniki badañ kondycji polskich ma³ych i rednich przedsiêbiorstw wskazuj¹, ¿e wiêkszoæ
sporód 1181 badanych firm nie planuje zwiêkszaæ zad³u¿enia g³ównie dlatego, ¿e nie ma to
ekonomicznego uzasadnienia, mimo ¿e maj¹ mo¿liwoæ zaci¹gniêcia tego typu zobowi¹zañ19.
Wykres 2.6. Sk³onnoæ zaci¹gania kredytów d³ugoterminowych

ród³o: Badania ASM CBiAR zrealizowane w 2002 r. na zlecenie PKPP

Mog³o by z powy¿szych odpowiedzi wynikaæ, ¿e polskie ma³e i rednie przedsiêbiorstwa finansuj¹ swoje inwestycje g³ównie ze rodków w³asnych. Hipotezê tak¹ potwierdzaj¹ odpowiedzi na inne pytanie zadawane przedsiêbiorcom w tym samym badaniu. Okaza³o siê bowiem, ¿e z zysku w³asnego a¿ 80% badanych finansuje inwestycje w firmie, drug¹ w kolejnoci popularnoci form¹ finansowania inwestycji jest kredyt bankowy (20% wskazañ).
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Za: Kondycja ma³ych i rednich przedsiêbiorstw u progu 2003 r., Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Warszawa 2002 r, s. 35.

Wykres 2.7. Sposoby finansowania inwestycji

ród³o: Badania ASM CBiAR zrealizowane w 2002 r. na zlecenie PKPP

Zastanawia relatywnie ma³a popularnoæ leasingu, byæ mo¿e wynikaj¹ca z czynników wspomnianych uprzednio. Fundusze porêczeniowe i po¿yczkowe s¹ praktycznie niewykorzystywane przez firmy  dostêp do nich na razie jest ograniczony.

2.6. Innowacje przedsiêbiorstw przemys³owych20
2.6.1. Przedsiêbiorstwa ponosz¹ce nak³ady na innowacje
Liczba rednich przedsiêbiorstw ponosz¹cych nak³ady na innowacje wzros³a z 1 811 w roku
2000 do 2 107 w roku 2001, czyli o 16,3%. W tym samym okresie liczba du¿ych innowacyjnych przedsiêbiorstw zmniejszy³a siê z 1 118 do 1 050 a wiêc o 6,1%. Liczba przedsiêbiorstw
redniej wielkoci ponosz¹cych nak³ady na innowacje zwiêksza³a siê zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w tym pierwszym z 284 do 310 (o 9,2%), a w drugim z 1 527 do
1 797 (o 17,7%). Liczba innowacyjnych firm du¿ych zmienia³a siê w obu sektorach tak¿e
w tym samym kierunku, lecz w odró¿nieniu od rednich przedsiêbiorstw  w obu zmniejsza³a
siê: w publicznym z 358 w 2000 r. do 303 w 2001 r. (o 15,4%) i w sektorze prywatnym z 760
do 747 (o 1,7%).
Przedstawione powy¿ej kierunki i wielkoæ zmian liczby przedsiêbiorstw innowacyjnych
okrelonego rodzaju by³y kontynuacj¹ trendów wystêpuj¹cych od kilku lat, w szczególnoci
od roku 1996, od którego dysponujemy bardziej precyzyjnymi danymi na temat procesów innowacyjnych w polskim przemyle. I tak, liczba rednich prywatnych przedsiêbiorstw
innowacyjnych ros³a nieprzerwanie od roku 1996, przy czym w okresie 19971998 wzrost
ten by³ stosunkowo nieznaczny w porównaniu z pozosta³ymi latami (np. w 1996 r. o ponad

20

GUS prowadzi regularne badania procesów innowacyjnych tylko w przedsiêbiorstwach przemys³owych (badania
corocznie przedsiêbiorstw rednich i du¿ych i okresowe - ma³ych firm przemys³owych dokonywane metod¹ reprezentacyjn¹).
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80% a w 2000 r. o prawie po³owê). Z kolei liczba innowacyjnych prywatnych przedsiêbiorstw
du¿ych wzros³a najsilniej w latach 19961997 (w roku 1997 o ponad po³owê), a pocz¹wszy
od roku 1998 zwiêksza³a siê ju¿ stosunkowo umiarkowanie, przy czym w latach 1999 i 2001
wyst¹pi³y nawet niewielkie spadki liczby du¿ych prywatnych przedsiêbiorstw ponosz¹cych
nak³ady na innowacje. Natomiast liczba innowacyjnych rednich firm sektora publicznego
spada³a w latach 19971999 (w roku 1997 o 22%), a od roku 2000 zaczê³a siê zwiêkszaæ.
Wzrost ten w 2000 r. mia³ charakter skokowy (o prawie 1/3), lecz jego przyczyn¹ by³o najprawdopodobniej przejcie pewnych firm z grupy du¿ych do rednich po zmniejszeniu zatrudnienia do poziomu poni¿ej 250 osób. Z kolei liczba du¿ych innowacyjnych firm przemys³owych sektora publicznego wzros³a tylko w roku 1996, a pocz¹wszy od roku 1997 systematycznie spada³a (w 1997 skokowo o ponad 40%).
Przedstawiona wy¿ej dynamika liczby innowacyjnych firm rednich i du¿ych wed³ug sektorów w³asnoci nie charakteryzuje jednak dostatecznie precyzyjnie intensywnoci procesów
innowacyjnych w przemyle z uwagi na zmieniaj¹c¹ siê liczbê przedsiêbiorstw aktywnych
w poszczególnych wyodrêbnionych grupach przedsiêbiorstw. Tak np., jak ju¿ by³a mowa
wczeniej, liczba innowacyjnych du¿ych przedsiêbiorstw zmala³a w 2001 r. w obu sektorach
w³asnoci. W tym samym czasie liczba aktywnych du¿ych przedsiêbiorstw zmniejszy³a siê
jeszcze szybciej. Dlatego udzia³ liczby przedsiêbiorstw ponosz¹cych nak³ady na innowacje
w ogólnej liczbie aktywnych firm du¿ych wzrós³ miêdzy rokiem 2000 i 2001 w przypadku
sektora publicznego z 66,4% do 68,4%, a w przypadku prywatnego z 55,7% do 59,7%. Natomiast analogiczny udzia³ rednich innowacyjnych przedsiêbiorstw sektora publicznego wzrós³
we wspomnianym okresie z 30,6% do 36%, a prywatnego z 25,9% do 31,7%. O ile udzia³
innowacyjnych przedsiêbiorstw du¿ych w ogólnej liczbie aktywnych firm du¿ych mo¿na
uznaæ za dostatecznie wysoki, to odpowiedni udzia³ firm rednich, nie przekraczaj¹cy w sektorze prywatnym 1/3 ogó³u aktywnych przedsiêbiorstw, wydaje siê byæ stosunkowo niski,
mimo, i¿ rós³ on systematycznie w okresie kilku ostatnich, badanych lat. Istnieje ponadto obawa, ¿e w grupie prywatnych rednich firm istnieje pewien ich podzbiór z³o¿ony g³ównie
z firm zagranicznych, które wdra¿aj¹ innowacje niemal bez przerwy i firm pozosta³ych, wdra¿aj¹cych innowacje sporadycznie lub wcale.
Podstawow¹ grup¹ przedsiêbiorstw prywatnych wdra¿aj¹cych innowacje by³y firmy zaliczane do sekcji Przetwórstwo przemys³owe (w 2001 r. ponad 98% innowacyjnych firm rednich
i 98,4% du¿ych). Przyczyn¹ tych dysproporcji jest fakt, ¿e rednie i du¿e przedsiêbiorstwa
prywatne s¹ nadal bardzo nieliczne w sekcjach Górnictwo i kopalnictwo oraz Wytwarzanie
i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê. Natomiast w sektorze publicznym udzia³
przedsiêbiorstw z sekcji przetwórstwo przemys³owe w ogólnej liczbie innowacyjnych firm
rednich wyniós³ w 2001 r. 70%, a w ogólnej liczbie innowacyjnych du¿ych przedsiêbiorstw
nawet nieco wiêcej bo 71,6%. Charakterystyczne, ¿e przedsiêbiorstwa sektora publicznego
(tak¿e prywatnego) z sekcji Przetwórstwo przemys³owe ponosi³y znacznie czêciej nak³ady
na innowacje ni¿ firmy z dwóch pozosta³ych sekcji przemys³owych. O ile udzia³ firm innowacyjnych w ogólnej liczbie rednich przedsiêbiorstw aktywnych sektora publicznego zaliczanych do sekcji Przetwórstwo przemys³owe wyniós³ w 2001 r. 42,7%, a du¿ych nawet
78,9%, to udzia³ rednich firm innowacyjnych w sekcji Górnictwo i kopalnictwo wyniós³ tylko 13,3%, a w sekcji Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê 27,5%
(du¿e odpowiednio 61,3% oraz 48,9%).
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2.6.2. Nak³ady na innowacje
Mimo rosn¹cej liczby przedsiêbiorstw ponosz¹cych nak³ady na innowacje, wielkoæ samych
nak³adów w roku 2001 by³a ni¿sza ni¿ w roku 2000. Ogólna wielkoæ nak³adów na innowacje
wszystkich przedsiêbiorstw du¿ych i rednich ros³a systematycznie w okresie 19961999.
W 1996 r. wspomniane nak³ady podwoi³y siê, a w latach 1997 i 1999 zwiêkszy³y siê równie¿
stosunkowo szybko, o prawie 35% i ponad 27% w porównaniu z latami poprzednimi (ceny
bie¿¹ce). W 1999 r. nak³ady rednich i du¿ych przemys³owych przedsiêbiorstw przeznaczone
na innowacje wynios³y ok. 15,3 mld z³., by rok póniej zmniejszyæ siê o niemal 20% do ok.
12,2 mld z³., a w 2001 r. o dalsze 6% w porównaniu z rokiem 2000 do wielkoci nieco powy¿ej 11,5 mld z³. W 2001 r. nak³ady rednich i du¿ych przemys³owych przedsiêbiorstw na innowacje by³y wiêc o prawie 1/4 ni¿sze ni¿ w szczytowym pod tym wzglêdem roku 1999,
z tego w sektorze publicznym ni¿sze o prawie 58%, a w prywatnym ni¿sze o ok. 6,8%.
Nak³ady na innowacje rednich przedsiêbiorstw sektora publicznego wynosi³y w 2001 r.
ok. 237,3 mln z³., czyli o 39,8% mniej ni¿ w roku 2000 i o 49,3% mniej ni¿ w roku 1999.
Nak³ady rednich firm prywatnych wynosi³y za w 1999 r. 2 507,2 mln z³. i w roku nastêpnym spad³y o 9,5% do 2 267,9 mln z³. Tempo spadku tych nak³adów by³o w 2001 r. ju¿ nieco
ni¿sze i wynios³o 4,6% (miêdzy rokiem 1999 a 2001 spadek wyniós³ 13,6%), a same nak³ady
osi¹gnê³y wartoæ 2 165,5 mln z³.
Co siê natomiast tyczy nak³adów przedsiêbiorstw du¿ych, to w sektorze publicznym spad³y
one z 3 326 mln z³. w 1999 r. do 2 004,4 mln z³. w 2001 r., czyli w rozpatrywanym okresie
dwuletnim a¿ o 59%. Spadek dotkn¹³ najbardziej firmy sektora publicznego w sekcji Przetwórstwo przemys³owe, gdzie nak³ady na innowacje zmniejszy³y siê w okresie 19992001
o 68,5%. By³o to zwi¹zane m.in. ze zmniejszeniem nak³adów na modernizacjê hutnictwa ¿elaza i stali. Natomiast w grupie du¿ych przedsiêbiorstw prywatnych nak³ady na innowacje
spad³y w roku 2000 o prawie 20% z 7 425,5 mln z³. rok wczeniej do 5 946,7 mln z³. Wzros³y
one jednak ponownie w 2001 r. o 19,3% do 7 094,3 mln z³. Na wzrost ten mia³y g³ówny wp³yw
procesy dokonuj¹ce siê w sekcji Przetwórstwo przemys³owe, poniewa¿ nak³ady du¿ych prywatnych firm z dwóch pozosta³ych sekcji przemys³owych stanowi¹ zaledwie marginalny
udzia³ w ogólnych nak³adach wszystkich du¿ych prywatnych firm przeznaczonych na innowacje (w 2001 r. tylko 2,5%).
W warunkach, gdy liczba przedsiêbiorstw wdra¿aj¹cych innowacje ros³a a ogólna kwota nak³adów przeznaczonych na ten cel mala³a, zmniejszy³a siê bardzo istotnie przeciêtna wielkoæ nak³adów wydatkowana w danym roku przez statystyczne przedsiêbiorstwo wdra¿aj¹ce.
Ograniczaj¹c siê tylko do sektora prywatnego, przeciêtna kwota wydatkowana na innowacje
przez przedsiêbiorstwo redniej wielkoci by³a w 2001 r. o ponad po³owê ni¿sza ni¿ dwa lata
wczeniej (w 1999 r. 2 450,8 tys. z³., w 2001 r. 1 205,1 tys. z³.  spadek o 50,8%). Co siê
natomiast tyczy prywatnych przedsiêbiorstw du¿ych, to spadek w okresie 19992001 by³ tu
du¿o mniejszy g³ównie dziêki wspomnianemu wczeniej wzrostowi ogólnej sumy nak³adów w
2001 r. po jednorazowym spadku w 2000 r. Miêdzy rokiem 1999 a 2001 nak³ady na innowacje
w przeliczeniu na jedno innowacyjne du¿e prywatne przedsiêbiorstwo zmniejszy³y siê o 9,2%
(z 10 458,4 tys. z³ do 9 496,9 tys. z³, przy czym w 2000 r. wynosi³y one ju¿ 7 824,7 tys. z³).
Reasumuj¹c trzeba powiedzieæ, ¿e dane na temat innowacji w sektorze prywatnym maj¹ do
pewnego stopnia wymowê optymistyczn¹, wskazuj¹ bowiem, i¿ coraz wiêcej firm zdaje so55

bie sprawê z potrzeby doskonalenia technologii i wytwarzanych produktów, bez czego w gospodarce rynkowej firmy nie tylko ¿e nie mog¹ siê rozwijaæ, ale nawet przetrwaæ przez d³u¿szy okres. Jednak¿e nie nale¿y tu te¿ zapominaæ, ¿e aczkolwiek liczba innowacyjnych firm
rednich nieustannie ronie, to wydaje siê byæ ci¹gle zbyt ma³a w stosunku do ogólnej liczby
wszystkich prywatnych aktywnych przedsiêbiorstw. Spadek nak³adów w przeliczeniu na
przedsiêbiorstwo mo¿na za t³umaczyæ trojako. Po pierwsze, w zwi¹zku ze znacznym os³abieniem procesu prywatyzacji i przejmowaniem by³ych firm pañstwowych m.in. przez przedsiêbiorstwa zagraniczne, zakoñczy³ siê równie¿ etap gruntownych modernizacji prywatnych
przedsiêbiorstw przemys³owych. Funkcjonuj¹ce obecnie firmy przemys³owe, zw³aszcza zagraniczne, maj¹ stosunkowo nowoczesne wyposa¿enie i wytwarzaj¹ konkurencyjne wyroby
na europejskim poziomie, o czym wiadczy wzrost wydajnoci pracy w polskim przemyle,
ale tak¿e wzrost eksportu g³ównie zreszt¹ do krajów rozwiniêtych gospodarczo. Po drugie,
niekorzystna koniunktura na wiecie i w Polsce spowodowa³a zaniechanie lub od³o¿enie
w czasie realizacji pewnych projektów rozwojowych, co ju¿ by³o widoczne przy okazji analizy danych dotycz¹cych wielkoci nak³adów inwestycyjnych (nak³ady na budynki i budowle
oraz maszyny i urz¹dzenia zwi¹zane z wdra¿aniem innowacji zaliczane s¹ równie¿ do nak³adów inwestycyjnych przedsiêbiorstw). Wreszcie po trzecie, wzrost liczby przedsiêbiorstw ponosz¹cych nak³ady na innowacje zwi¹zany jest z do³¹czaniem do grupy firm innowacyjnych
przedsiêbiorstw coraz mniej zasobnych, a wiêc takich, które staæ jedynie na stopniowe niewielkie jednorazowe ulepszanie technologii i wytwarzanych produktów. Dlatego nawet przy
zachowaniu warunków panuj¹cych w gospodarce w 1999 r., ju¿ samo zwiêkszanie liczby
przedsiêbiorstw innowacyjnych musia³oby doprowadziæ do spadku przeciêtnych nak³adów
przypadaj¹cych na innowacyjn¹ firmê, aczkolwiek niew¹tpliwie nie tak gwa³townego, jak
obserwowany faktycznie, zw³aszcza w roku 2000.

2.7. Rola MSP w handlu zagranicznym
2.7.1. Dynamika handlu zagranicznego MSP w 2001 roku
W roku 2001 eksport polskich przedsiêbiorstw wzrós³ o 14% w porównaniu z rokiem poprzednim, a import o 2,7%21. W liczbach bezwzglêdnych eksport wyniós³ 36,1 mld USD a import
50,3 mld USD. Mimo, ¿e obroty handlu zagranicznego ros³y, spada³a dynamika tego wzrostu
o 1,5 punktu procentowego w eksporcie i blisko 4 punkty procentowe w imporcie.
Udzia³ MSP w eksporcie ogó³em wyniós³ w roku 2001 43,9%, i oznacza to spadek w porównaniu z rokiem poprzednim ok. 2,2 punkty procentowe. W 2001 r. prawie po³owa eksportu
MSP (49,4%) przypad³a na firmy o liczbie pracuj¹cych od 50 do 249 osób (czyli przedsiêbiorstwa redniej wielkoci), a po oko³o 1/4 na firmy o liczbie pracuj¹cych do 9 osób (przedsiêbiorstwa najmniejsze) i firmy o liczbie pracuj¹cych od 10 do 49 osób (przedsiêbiorstwa
ma³e). Oznacza to, ¿e w roku 2001 spad³y udzia³y w eksporcie MSP we wszystkich klasach
wielkoci (szczególnie wysoki spadek udzia³u w przedsiêbiorstwach zatrudniaj¹cych od 0 do
9 pracowników), a ros³y udzia³y w eksporcie innych przedsiêbiorstw ni¿ MSP. Spadek koniunktury oraz wysoki kurs z³otego dotknê³y zatem silniej eksport MSP ni¿ przedsiêbiorstw
du¿ych. MSP daleko gorzej ni¿ inne przedsiêbiorstwa potrafi³y siê przeciwstawiæ spadkowi
koniunktury w Unii Europejskiej i dynamika ich eksportu do krajów Unii kszta³towa³a siê na
21
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Wartoæ eksportu i importu w USD.

poziomie oko³o 4% wobec przeciêtnego tempa wzrostu eksportu do tego obszaru w wysokoci oko³o 13%.
Tabela 2.14. Struktura eksportu i importu wg wielkoci firm w latach 19952001 (wartoci w mld USD)
eksport
1995
ogó³em
MSP
% do ogó³em
09
% do ogó³em
1049
% do ogó³em
50249
% do ogó³em
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23,8

23,6

22,0

22,6

17181,6 15869,7 18947,7 20429,9
36,5

34,6
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40,6

ród³o: Dane GUS, obliczenia w³asne

Udzia³ MSP w imporcie ogó³em zwiêkszy³ siê z 55,2% w roku 2000 do 59,6% w roku nastêpnym. Licz¹c import MSP za 100%, firmy ma³e osi¹gnê³y blisko 62% (w tym najmniejsze 
30%), a rednie  38% udzia³u. Patrz¹c na liczby bezwzglêdne wartoæ importu MSP
utrzyma³a siê praktycznie na poziomie roku poprzedniego (29,8 mld USD, z tym, ¿e wartoæ
importu firm najmniejszych spad³a o prawie 10%, a firm pozosta³ych wzros³a: ma³ych o 2,6%,
rednich o 5,3%).
Nale¿y podkreliæ, ¿e znacz¹c¹ rolê w handlu zagranicznym odgrywaj¹ przedsiêbiorstwa
zagraniczne. W roku 2001 udzia³ eksportu zagranicznych przedsiêbiorstw w eksporcie ogó³em
wyniós³ 51,8%. Oznacza to, ¿e ju¿ ponad po³owê polskiego eksportu zawdziêczamy przedsiêbiorstwom zagranicznym, w tym jedn¹ czwart¹ (22,4%) zagranicznym MSP. Imponuj¹ca
jest tak¿e dynamika wzrostu eksportu tych przedsiêbiorstw. Udzia³ firm zagranicznych
wynosi³ w 1995 r. oko³o 1/4 ca³oci eksportu MSP, natomiast w roku 2001 by³a to ju¿ po³owa
eksportu MSP. Tempo wzrostu ca³ego eksportu MSP w okresie 19952001 wynosi³o oko³o
10%, sektora prywatnego MSP oko³o 11,5%, natomiast tempo wzrostu eksportu przedsiêbiorstw zagranicznych MSP wynios³o oko³o 24%.
Analogiczna sytuacja wyst¹pi³a w imporcie. W 2001 roku 60% ca³ego polskiego importu by³o
realizowane przez firmy zagraniczne i udzia³ ten stale ronie.
2.7.2. Dynamika eksportu i importu w poszczególnych bran¿ach gospodarki
W 2001 roku, podobnie jak w latach poprzednich, zarówno eksport jak i import polskich
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw zdominowany by³ przez przedsiêbiorstwa zaliczane do
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sekcji Przetwórstwo przemys³owe oraz Handel i naprawy (w sumie na obie sekcje przypada³o
a¿ 94,8% eksportu i 92,4% importu MSP).
W eksporcie udzia³ sekcji handlowej po raz drugi z kolei wzrós³ (o 1 punkt procentowy),
a sekcji przemys³owej nieznacznie spad³ (o 0.8 punktu). Podobna sytuacja wystêpowa³a tak¿e
w imporcie. Tu tak¿e udzia³ sekcji handlowej wzrós³ (o 2,7 punktu), a sekcji Przetwórstwo
przemys³owe spad³ (o 0,8 punktu).
Wykres 2.8. Struktura eksportu MSP wg sekcji gospodarki w 2001 r.

ród³o: Dane GUS

Sporód pozosta³ych sekcji w handlu zagranicznym MSP w 2001 r. bardziej istotne znaczenie mia³y jeszcze tylko sekcje: Obs³uga nieruchomoci i firm oraz Transport, gospodarka
magazynowa i ³¹cznoæ (odpowiednio 2,4% oraz 0,8% eksportu MSP oraz 3,4% i 1,7%
importu MSP). W roku 2001, w porównaniu z rokiem poprzednim, udzia³ importu obu tych
sekcji nieznacznie spad³, a w eksporcie utrzyma³ siê na poziomie sprzed roku.

Wykres 2.9. Struktura importu MSP wg sekcji gospodarki w 2001 r.

ród³o: Dane GUS
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2.7.3. Eksport i import MSP wed³ug grup towarowych
W 2001 roku wyroby zaliczane do 5 sekcji PCN (na 21 sekcji istniej¹cych) osi¹gnê³y w eksporcie MSP udzia³ w wysokoci 59,7%. wiadczy to o w¹skiej specjalizacji polskich MSP na
rynku miêdzynarodowym w produkcji okrelonych wyrobów. Na pierwszym miejscu z udzia³em 17,6% znajdowa³a siê sekcja XVI  Maszyny i urz¹dzenia mechaniczne, sprzêt elektryczny..., a na kolejnych: sekcja XV  Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udzia³
10,8%), sekcja XI  Materia³y i wyroby w³ókiennicze (udzia³ 10,7%) oraz sekcje XVII  Pojazdy, statki powietrzne i jednostki p³ywaj¹ce... i XX Wyroby ró¿ne (obie z udzia³ami 10,3%).
Miêdzy rokiem 1995 a 2001 struktura eksportu wed³ug grup towarowych znacznie siê zmieni³a, upodabniaj¹c siê do struktury eksportu ogó³em. £¹czny udzia³ piêciu czo³owych sekcji
wzrós³ o 6,3 punktu procentowego, co wiadczy o rosn¹cej koncentracji eksportu MSP wed³ug grup towarowych.
Struktura importu MSP wed³ug sekcji PCN by³a w 2001 r. bardzo podobna do struktury ca³ego polskiego importu. Na pierwszym miejscu w strukturze importu MSP w 2001 r. z udzia³em 26,3% znajdowa³a siê sekcja XVI - Maszyny i urz¹dzenia mechaniczne; sprzêt elektryczny... . Charakterystyczne jest przy tym, ¿e wyroby tej sekcji mia³y najwy¿szy udzia³ w imporcie poszczególnych klas MSP, zarówno firm najmniejszych (21,1%), ma³ych (29,8%) jak
i rednich (27,4%). W imporcie firm ma³ych oraz rednich maszyny i urz¹dzenia odgrywa³y
nawet wiêksz¹ rolê ni¿ w imporcie podmiotów pozosta³ych (27%). Przyjmuj¹c za 100% wartoæ importu maszyn i urz¹dzeñ przez MSP, w 2001 r. 24,1% tej kwoty przypada³o na przedsiêbiorstwa najmniejsze, 36,2% na ma³e oraz 39,6% na du¿e.
Drugie miejsce pod wzglêdem wielkoci importu MSP w 2001 r. zajmowa³a sekcja VI  Produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów pokrewnych (udzia³ 12% w ca³ym imporcie MSP),
miejsce trzecie  sekcja XVII - Pojazdy, statki powietrzne, jednostki p³ywaj¹ce..., (udzia³
10%), czwarte sekcja XV - Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udzia³
9%), pi¹te sekcja VII - Tworzywa sztuczne i wyroby z nich... (8,2%) a szóste sekcja XI - Materia³y i wyroby w³ókiennicze (udzia³ 7,7%). £¹czny udzia³ tych szeciu sekcji w imporcie MSP
wyniós³ w 2001 r. 73,2% (w 1995 r. 68,4%), w imporcie firm najmniejszych 66,7% (62,3%),
ma³ych 73,1% (69%) a rednich nawet 78% (w 1995 r. 74,9%). Wspomniany ³¹czny udzia³
szeciu czo³owych sekcji jest wiêc wysoki i ma tendencjê rosn¹c¹.
2.7.4. Kierunki eksportu i importu MSP
W roku 2001 struktura geograficzna polskiego handlu zagranicznego nie zmieni³a siê. Podobnie jak w roku poprzednim, g³ównym odbiorc¹ eksportu polskiego sektora MSP by³y rynki
krajów rozwiniêtych, w tym g³ównie Unii Europejskiej. Przypada³o na nie 75,1% ca³kowitego eksportu MSP (w tym na rynek Niemiec  34,4%, na rynki pozosta³ych pañstw Unii Europejskiej 34,8% a na rynki pozosta³ych krajów rozwiniêtych  5,9%). Na kraje Europy rodkowo-Wschodniej przypad³o 18,3% (w tym na kraje CEFTA 8,7%, kraje by³ego ZSRR 
9,6%). 6,6% eksportu zosta³o skierowane do krajów rozwijaj¹cych siê.
W porównaniu z rokiem poprzednim wzrós³ udzia³ eksportu polskich MSP na rynki wszystkich krajów by³ego ZSRR, ale w sumie nie osi¹gn¹³ jeszcze poziomu szczytowego roku 1998.
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Wzros³o tak¿e znaczenie eksportu do krajów CEFTA, nieznacznie obni¿y³ siê za to udzia³ rynku niemieckiego i pozosta³ych krajów Unii Europejskiej.
Podobnie jak w eksporcie, g³ównymi rynkami zaopatrzenia polskich MSP by³y tak¿e rynki
krajów rozwiniêtych, w tym szczególnie Unii Europejskiej. Zakupiono tam 70% towarów
i us³ug na potrzeby ma³ych i rednich firm (61,4% z Unii Europejskiej). Z Europy rodkowoWschodniej zrealizowano nieco ponad 18% importu (7,4% z krajów CEFTA, a 10,7% z krajów by³ego ZSRR). Z krajów rozwijaj¹cych siê sprowadzono 12% towarów i us³ug. W porównaniu z rokiem poprzednim nieznacznie zmniejszy³ siê udzia³ importu do krajów rozwiniêtych i krajów by³ego ZSRR, zwiêkszy³ za z krajów CEFTA i krajów rozwijaj¹cych siê.
2.7.5. Handel zagraniczny MSP w ujêciu regionalnym
W roku 2001 a¿ 2/3 polskiego eksportu zrealizowa³o 5 województw: mazowieckie, l¹skie, wielkopolskie, pomorskie i dolnol¹skie. W porównaniu z rokiem poprzednim udzia³ tych województw wzrós³ (o 1 punkt procentowy). Jednoczenie w 2001 r. 5 najs³abiej rozwiniêtych województw, o najni¿szym PKB w przeliczeniu na jednego mieszkañca (wiêtokrzyskie, podlaskie,
opolskie, lubelskie i warmiñsko-mazurskie), zrealizowa³o jedynie 11,1% ca³ego eksportu MSP.
Porównuj¹c te wyniki z wynikami osi¹gniêtymi w roku poprzednim, udzia³ tych województw w
ca³kowitym eksporcie polskich MSP jeszcze siê zmniejszy³ o 0,2 punktu procentowego.
W roku 2001 a¿ 42% importu realizowane by³o w województwie mazowieckim. Omawiaj¹c
te wyniki nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e dane statystyczne o handlu zagranicznym zbierane s¹
tzw. metod¹ przedsiêbiorstw. Oznacza to, ¿e ca³y eksport i import przypisany jest do województwa, gdzie swoj¹ siedzibê ma dyrekcja przedsiêbiorstwa prowadz¹cego handel zagraniczny. W przypadku wiêc, gdy przedsiêbiorstwo jest wielozak³adowe i posiada oddzia³y czy
jednostki lokalne, wartoci eksportu i importu przypisywane s¹ do województwa, w³aciwego dla dyrekcji spó³ki (przewa¿nie Warszawa lub inne du¿e miasto  Katowice, Poznañ,
Gdañsk), a nie do województwa, gdzie handel zagraniczny jest rzeczywicie realizowany.
Tabela 2.15. Udzia³ eksportu poszczególnych województw w ca³kowitym eksporcie w 2001 roku (%)
Dolnol¹skie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie

2,9

Lubuskie

3,4

£ódzkie

5,8

Ma³opolskie
Mazowieckie
Opolskie

4,5
22
2

Podkarpackie

4,2

Podlaskie
Pomorskie

2
7,6

l¹skie
wiêtokrzyskie

10,4
1,4

Warmiñsko-mazurskie

2,3

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

15,8
5,1

ród³o: Dane GUS
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7
3,9

Dodatkowo w Warszawie, powsta³o wiele firm zajmuj¹cych siê importem towarów konsumpcyjnych. Towary te rozsy³ane s¹ nastêpnie do innych województw, gdzie nastêpuje ich rzeczywista konsumpcja. W Warszawie zlokalizowane s¹ wiêc tylko centra logistyczne, które powsta³y ze wzglêdu na koniecznoæ zmniejszenia kosztów administracyjnych i transportowych.
W rezultacie przewaga województwa mazowieckiego pod wzglêdem importu jest wrêcz mia¿d¿¹ca, czego nie odzwierciedlaj¹ inne wyniki gospodarcze tego województwa, chocia¿by eksportu.
Tabela 2.16. Udzia³ eksportu poszczególnych województw w ca³kowitym eksporcie w 2001 roku (%)
Dolnol¹skie

6,6

Kujawsko-pomorskie

2,7

Lubelskie

1,2

Lubuskie
£ódzkie

1,6
5,5

Ma³opolskie
Mazowieckie

5,2
42

Opolskie

1,5

Podkarpackie
Podlaskie

1,4
1,1

Pomorskie

5,4

l¹skie

7,9

wiêtokrzyskie

1,1

Warmiñsko-mazurskie
Wielkopolskie

1,1
12,3

Zachodniopomorskie

3,3

ród³o: Dane GUS

Piêæ województw zwi¹zanych z najwiêkszymi aglomeracjami miejskimi realizowa³o w 2001 r.
razem 3/4 ca³ego importu polskich MSP. S¹ to województwa mazowieckie, l¹skie, wielkopolskie, pomorskie i dolnol¹skie. W porównaniu z rokiem poprzednim znaczenie tych województw spad³o (o 1,3 punktu procentowego).
Jednoczenie w 2001 r. 7 najs³abiej rozwiniêtych województw (wiêtokrzyskie, podlaskie,
opolskie, lubelskie i warmiñsko-mazurskie, lubuskie, podkarpackie) zrealizowa³o jedynie 9%
ca³ego importu MSP. Porównuj¹c te wyniki z wynikami osi¹gniêtymi w roku 2000, udzia³
tych województw w ca³kowitym imporcie MSP wzrós³ (o 0,6 punktu procentowego).

2.8. Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa w uk³adzie regionalnym
(wojewódzkim)
2.8.1. Podmioty zarejestrowane w systemie REGON
Miejscem dzia³alnoci przewa¿aj¹cej czêci zarejestrowanych podmiotów gospodarczych jest
Mazowsze, Górny i Dolny l¹sk oraz Wielkopolska i Ma³opolska. Wed³ug danych G³ównego
Urzêdu Statystycznego, w 2001 r. na obszarze województw: mazowieckiego, l¹skiego, dolnol¹skiego, wielkopolskiego i ma³opolskiego zarejestrowanych by³o w systemie REGON
nieco ponad 1,8 mln podmiotów gospodarczych tj. 54,2 %.ogó³u jednostek figuruj¹cych
w rejestrze. Dla porównania, na obszarze piêciu innych województw: opolskiego, podlaskie61

go, lubuskiego, wiêtokrzyskiego oraz warmiñsko-mazurskiego prowadzi³a dzia³alnoæ gospodarcz¹ (wzglêdnie deklarowa³a chêæ jej prowadzenia) czterokrotnie mniejsza liczba podmiotów gospodarczych (ok. 460 tys. czyli 13,7% ogó³u podmiotów zarejestrowanych).
Zdecydowanie dominuj¹cy odsetek ca³ej populacji zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Polsce (oko³o 99,8%) stanowi¹ podmioty zatrudniaj¹ce do 249 osób. Stopieñ ich
przestrzennej koncentracji oraz ró¿nice w rozmieszczeniu na terenie poszczególnych województw s¹ wiêc niemal dok³adnie takie same, jak w przypadku ca³ej populacji podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON ³¹cznie z jednostkami du¿ymi.
W 2001 r. we wszystkich bez wyj¹tku województwach liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych wzros³a, co oznacza³o, ¿e liczba podmiotów, które inicjowa³y dzia³alnoæ gospodarcz¹, wzglêdnie deklarowa³y tylko taki zamiar, by³a wiêksza od liczby podmiotów likwidowanych. W województwach: podlaskim, ³ódzkim i wiêtokrzyskim dynamika wzrostu
liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych by³a najwy¿sza i wynios³a oko³o 8%22.
Wed³ug danych z systemu REGON, dla prawie 2,2 mln podmiotów gospodarczych, tj. 69,3 %
ca³ej ich populacji, miejscem dzia³alnoci by³y gminy miejskie, a tylko nieco ponad 0,5 mln
podmiotów, tj. 16,1 % ogó³u zarejestrowanych podmiotów, zlokalizowanych by³o w gminach
typowo wiejskich. Nieco wiêkszy odsetek podmiotów gospodarczych zarejestrowany by³
w gminach wiejskich tylko w kilku województwach np. w województwie podkarpackim
(29,8%), typowo rolniczym lubelskim (28,1) i wiêtokrzyskim (24,2%).
W okresie kilku ostatnich lat tempo przyrostu liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na obszarze gmin wiejskich by³o jednak szybsze ni¿ na obszarze gmin miejskich.
Uwaga ta odnosi siê przede wszystkim do obszarów wiejskich Polski pó³nocnej i Polski centralnej. W latach 1999-2001 na obszarach wiejskich województw: pomorskiego, podlaskiego,
wiêtokrzyskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych wzros³a o ponad 30%. Województwa te, obok opolskiego, odnotowa³y generalnie bardzo wysok¹ dynamikê przyrostu liczby zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych, na co istotny wp³yw mia³y podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ (b¹d deklaruj¹ce chêæ jej prowadzenia) nie tylko w gminach wiejskich, ale równie¿ w gminach miejsko/
wiejskich. Sytuacja taka sugerowa³aby, ¿e przy podejmowaniu decyzji zwi¹zanych z planowan¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ przedsiêbiorcy bior¹ coraz czêciej pod uwagê ceny ziemi
oraz innych nieruchomoci, a tak¿e wysokoæ ró¿nych podatków i op³at lokalnych, które s¹
z regu³y ni¿sze na terenach wiejskich oraz na obrze¿ach miast i miasteczek.
2.8.2. Przedsiêbiorstwa aktywne
Lokalizacja przedsiêbiorstw w przestrzeni ma charakter nieci¹g³y. Skupiska przedsiêbiorstw
wystêpuj¹ wszêdzie tam, gdzie istniej¹ odpowiednie rynki zbytu, gdzie kapita³ ludzki spe³nia
oczekiwania przedsiêbiorców, dostêp do wyspecjalizowanych us³ug i technologii jest ³atwiejszy, a infrastruktura lepiej rozwiniêta. Coraz czêciej wród czynników sprzyjaj¹cych rozwojowi przestrzennych skupisk przedsiêbiorstw wymienia siê tak¿e bliski dostêp do wiedzy
i badañ naukowych. Koncentracja wy¿szych uczelni technicznych, uniwersytetów, placówek
22
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Analizuj¹c liczbê podmiotów gospodarczych trzeba mieæ na uwadze, ¿e pewne zwiêkszenie ich liczebnoci nast¹pi³o w wyniku rozpadu wiêkszych jednostek.

naukowo-badawczych i laboratoriów naukowych w du¿ych orodkach miejskich oddzia³uje
w znacznym stopniu na lokalizacjê przedsiêbiorstw, zw³aszcza tych, których dzia³alnoæ bazuje na nowoczesnych rozwi¹zaniach organizacyjnych i technologicznych23.
W 2001 r. na ogóln¹ liczbê 1,7 mln przedsiêbiorstw aktywnych prawie 99,8% stanowi³y przedsiêbiorstwa ma³e i rednie. Ponad po³owa ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (53,8%) prowadzi³a dzia³alnoæ na obszarze piêciu województw: mazowieckiego, l¹skiego, wielkopolskiego,
ma³opolskiego i dolnol¹skiego. Ponad czterokrotnie mniejsza liczba (220 tys.) przedsiêbiorstw
tej wielkoci, a wiêc 13,2% ca³ej krajowej populacji MSP, funkcjonowa³a w granicach administracyjnych województw: warmiñsko-mazurskiego, wiêtokrzyskiego, lubuskiego, podlaskiego
i opolskiego. Na koniec 1998 r., czyli w momencie bezporednio poprzedzaj¹cym reformê administracyjnego podzia³u kraju, w obu wy¿ej wymienionych grupach województw aktywn¹
dzia³alnoæ prowadzi³o odpowiednio 54,2% i 13,5% przedsiêbiorstw ma³ych i rednich.
Spadek miêdzy rokiem 1998 a 2001 ³¹cznego udzia³u MSP w piêciu województwach, gdzie
funkcjonuje ich najwiêksza liczba wskazuje na wystêpowanie pewnych tendencji do zacierania
siê przestrzennych ró¿nic w rozmieszczeniu przedsiêbiorstw ma³ych i rednich. W procesie tym
bardziej aktywne zdaj¹ siê byæ przedsiêbiorstwa ma³e, jako ¿e przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce
wiêksz¹ liczbê pracowników wykazuj¹ raczej tendencjê do koncentracji na obszarach, gdzie
funkcjonuje ju¿ pewna liczba przedsiêbiorstw. Obserwowane tendencje nie s¹ jednak w stanie
zmieniæ, zw³aszcza w krótkim okresie, wyranych przestrzennych ró¿nic w lokalizacji przedsiêbiorstw ma³ych i rednich, czego widomym znakiem s¹ dysproporcje liczby przedsiêbiorstw
przypadaj¹cych na 1000 mieszkañców w poszczególnych województwach (por. mapa 2.1).
Mapa 2.1. Liczba przedsiêbiorstw aktywnych na 1000 mieszkañców w 2001 roku

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN
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Rok 2001 r. by³ drugim rokiem, w którym populacja aktywnych przedsiêbiorstw ma³ych i rednich w Polsce zmniejszy³a siê. Okres dekoniunktury gospodarczej i towarzysz¹cy mu spadek popytu na niektóre wyroby i rodzaje us³ug znacznie ograniczy³ liczbê przedsiêbiorstw ma³ych i rednich. Do wyj¹tków nale¿a³o woj. pomorskie, gdzie liczba aktywnych przedsiêbiorstw ma³ych
i rednich wzros³a w 2001 r. o 2,8%, woj. podkarpackie (wzrost liczby przedsiêbiorstw ma³ych
i rednich o 1,1%) oraz woj. warmiñsko-mazurskie (liczba przedsiêbiorstw ma³ych i rednich powiêkszy³a siê tu w 2001 r. o 0,5%). W tym samym czasie w województwach: lubuskim, opolskim, mazowieckim i l¹skim liczebnoæ przedsiêbiorstw ma³ych i rednich zmniejszy³a siê
o ponad 10%.
Na tym ogólnym tle uwagê zwracaj¹ przedsiêbiorstwa ma³e, zatrudniaj¹ce od 10 do 49 osób. Ich
liczebnoæ wzros³a w 2001 r. o ponad 1%, przy czym w takich województwach jak ³ódzkie, lubuskie czy podlaskie wzrost ten przekroczy³ nawet 8 %.
W latach 1998-2001 populacja ma³ych i rednich przedsiêbiorstw bardzo szybko zmniejszy³a siê
na obszarze województw: lubuskiego, l¹skiego, mazowieckiego, wiêtokrzyskiego i opolskiego.
W znacznie wolniejszym tempie mala³a liczba przedsiêbiorstw zlokalizowanych w województwach: podlaskim, ³ódzkim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim i ma³opolskim, podczas gdy
w województwie: lubelskim, zachodniopomorskim, pomorskim, dolnol¹skim, a zw³aszcza w województwie wielkopolskim i warmiñsko-mazurskim, liczba aktywnych MSP wyranie wzros³a.
Obserwowane zmiany liczebnoci przedsiêbiorstw aktywnych pozwalaj¹ na wydzielenie dwóch
w miarê zwartych geograficznie grup województw, gdzie sytuacja ewoluuje w odmiennych kierunkach. Pierwsz¹ grupê województw tworz¹ województwa Polski pó³nocno-zachodniej
(z wy³¹czeniem województwa lubuskiego), na terenie których liczebnoæ przedsiêbiorstw ma³ych
wyranie wzros³a w ostatnich latach. W sk³ad drugiej grupy wchodz¹ województwa Polski centralnej oraz Polski po³udniowo-wschodniej, gdzie z kolei zwiêkszy³a siê istotnie liczba przedsiêbiorstw rednich (por. mapa 2.2.a i 2.2.b).
Mapa 2.2 a. Wzrost / spadek liczby przedsiêbiorstw ma³ych (zatrudniaj¹ce do 49 osób) w latach 19982001

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN

64

Mapa 2.2 b. Wzrost / spadek liczby przedsiêbiorstw redniej wielkoci (zatrudniaj¹cych od 50 do 249 osób)
w latach 19982001

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN

2.8.3. Pracuj¹cy w MSP wed³ug stanu na koniec roku
W 2001 r. ma³e i rednie przedsiêbiorstwa zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego i l¹skiego zatrudnia³y prawie 1,7 mln osób tj. 30,5% ogó³u pracuj¹cych w sektorze rynkowym. W tym samym czasie przedsiêbiorstwa, które prowadzi³y dzia³alnoæ w województwie podlaskim, opolskim i lubuskim oferowa³y pracê nieca³ym 400 tys. osób.
Mapa 2.3. Pracuj¹cy w MSP w sektorze rynkowym w 2001 roku

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN
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W 2001 r. obserwowane by³o zjawisko dalszego zmniejszania siê liczby miejsc pracy w przedsiêbiorstwach prowadz¹cych dzia³alnoæ na obszarze wszystkich 16 województw, przy czym w niektórych przypadkach (województwa: lubelskie, ³ódzkie, l¹skie, wiêtokrzyskie, warmiñsko-mazurskie i zachodniopomorskie) zjawisko to wyst¹pi³o kolejny trzeci rok z rzêdu. W latach 1998
2001 g³êboki, bo ponad siedemnastoprocentowy spadek liczby pracuj¹cych, mia³ miejsce
w województwie warmiñsko-mazurskim, czternastoprocentowej redukcji zatrudnienia dowiadczy³y ma³e i rednie przedsiêbiorstwa województwa l¹skiego i opolskiego, a ponad dwunastoprocentowe zmniejszenie liczby pracuj¹cych by³o udzia³em przedsiêbiorstw zlokalizowanych
w województwie zachodniopomorskim. Konsekwencj¹ znacznej redukcji stanowisk pracy w województwie warmiñsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim by³ istotny wzrost bezrobocia,
mia³o to bowiem miejsce w regionach, gdzie sektor ma³ych i rednich przedsiêbiorstw jest zdecydowanie najwiêkszym pracodawc¹ (zatrudnieni w MSP stanowi¹ tam prawie 80% pracuj¹cych
w sektorze rynkowym  por. mapa 2.3). W 2001 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w woj. warmiñsko-mazurskim, lubuskim i zachodniopomorskim przekroczy³a 24%.
2.8.4. Przychody ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów
Analogicznie do zatrudnienia, przychody MSP ogó³em ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów nie osi¹gnê³y w 2001 r. poziomu z roku poprzedniego. Nie odnosi siê to jednak do ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw zlokalizowanych w 10 województwach: ma³opolskim, warmiñskomazurskim, lubelskim, podlaskim, lubuskim, podkarpackim, opolskim, pomorskim, a zw³aszcza
³ódzkim i wiêtokrzyskim (w tych dwóch ostatnich wartoæ produkcji sprzedanej MSP przekroczy³a wielkoæ z roku poprzedniego odpowiednio o 6% i 26% licz¹c w cenach bie¿¹cych).
Najwy¿sz¹ wartoæ sprzeda¿y zrealizowa³y ma³e i rednie przedsiêbiorstwa zlokalizowane
w województwie: mazowieckim, l¹skim i wielkopolskim. £¹czna wartoæ przychodów MSP prowadz¹cych tam swoj¹ dzia³alnoæ wynios³a ponad 468 mld z³. Jakkolwiek przedsiêbiorstwa te
odnotowa³y znacz¹cy spadek wartoci sprzeda¿y w 2001 r. (w przypadku ma³ych i rednich przedsiêbiorstw zlokalizowanych w woj. wielkopolskim spadek nawet o 9%), to wielkoæ ich ³¹cznej
sprzeda¿y stanowi³a a¿ 46% przychodów MSP ogó³em. Oprócz MSP, we wspomnianych trzech
województwach rozwiniêty jest silnie tak¿e sektor przedsiêbiorstw du¿ych. Udzia³ produkcji
sprzedanej ma³ych i rednich przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoæ na obszarze województwa mazowieckiego, l¹skiego oraz wielkopolskiego nie przekracza³ w 2001 r. 69% wartoci przychodów ogó³em wszystkim przedsiêbiorstw tam zlokalizowanych ³¹cznie z du¿ymi i by³ najni¿szy w kraju (por. mapa 2.4).
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Mapa 2.4. Przychody ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów MSP w 2001 roku

ród³o: Dane GUS, obliczenia Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN

Przytoczone dane, nie tylko zreszt¹ w odniesieniu do przedsiêbiorstw zlokalizowanych na terenie
województwa mazowieckiego, l¹skiego oraz wielkopolskiego, nie odzwierciedlaj¹ jednak w pe³ni przestrzennych relacji dotycz¹cych miejsc prowadzonej dzia³alnoci. Wi¹¿e siê to bezporednio ze specyfik¹ statystycznych badañ przychodów przedsiêbiorstw. Przychody ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów przypisywane s¹ bowiem do województw, w którym swoje siedziby maj¹ dyrekcje tych przedsiêbiorstw.
2.8.5. Nak³ady inwestycyjne
W ma³ych i rednich przedsiêbiorstwach zlokalizowanych na obszarze województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, l¹skiego oraz dolnol¹skiego koncentrowa³o siê w 2001 r. ponad 63%
nak³adów inwestycyjnych MSP. W znacznej dysproporcji z poziomem nak³adów inwestycyjnych
przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoæ na Mazowszu, w Wielkopolsce oraz na Dolnym i Górnym l¹sku pozostaj¹ rodki, jakie w ostatnich latach wydatkowane by³y na rozwój w przedsiêbiorstwach zlokalizowanych na Opolszczynie, Podlasiu czy Kielecczynie. W 2001 r. nak³ady
na rodki trwa³e ponoszone przez przedsiêbiorstwa z terenów województw podlaskiego, opolskiego oraz wiêtokrzyskiego stanowi³y ³¹cznie tylko 4% ogó³u nak³adów inwestycyjnych ponoszonych przez ma³e i rednie przedsiêbiorstwa krajowe i zagraniczne dzia³aj¹ce na terenie Polski.
Bezwzglêdny spadek wielkoci nak³adów na rozwój by³ w 2001 roku udzia³em zdecydowanej wiêkszoci przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoæ w kraju. Bezprecedensowy spadek wydatków na
rozwój sektora MSP mia³ miejsce w województwie l¹skim (spadek nak³adów o ponad 36%), na co
rzutowa³o g³ównie zmniejszenie siê wydatków na inwestycje w przedsiêbiorstwach ma³ych zatrudniaj¹cych do 49 osób. Niewiele ni¿szy bo wynosz¹cy ok. 26% spadek wielkoci nak³adów inwestycyjnych MSP mia³ miejsce w województwie podkarpackim, lubelskim i wiêtokrzyskim.
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W strukturze wydatków MSP ponoszonych na inwestycje dominuje przemys³. W niektórych województwach takich jak kujawsko-pomorskie czy wiêtokrzyskie, ponad po³owê wydatków inwestycyjnych w 2001 r. ponios³y przedsiêbiorstwa nale¿¹ce do sekcji: Górnictwo i kopalnictwo,
Przetwórstwo przemys³owe oraz Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê.
Znacz¹cy udzia³ w nak³adach inwestycyjnych MSP maj¹ tak¿e przedsiêbiorstwa zaliczane do sekcji Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka, przy czym podstawow¹ czêæ wspomnianych nak³adów stanowi¹ rodki na budownictwo mieszkaniowe (firmy deweloperskie i spó³dzielnie mieszkaniowe). W województwie mazowieckim, w którym zlokalizowane s¹ centrale prawie wszystkich najwiêkszych koncernów i spó³ek prowadz¹cych dzia³alnoæ w Polsce a rodki przeznaczane
na budownictwo mieszkaniowe s¹ odpowiednio wysokie, nak³ady inwestycje sekcji obs³uga nieruchomoci i firm; nauka przekroczy³y w 2001 r. 20% ogó³u nak³adów na rozwój w tym województwie i by³y du¿o wy¿sze ni¿ ³¹czne nak³ady przedsiêbiorstw zaliczanych do sekcji Górnictwo i kopalnictwo, Przetwórstwo przemys³owe oraz Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê.
Regionalne ró¿nice w wysokoci nak³adów na inwestycje s¹ odbiciem nie tylko liczby przedsiêbiorstw i ich sytuacji finansowej, ale równie¿ profilu prowadzonej dzia³alnoci, przewidywanej
rentownoci ponoszonych wydatków i zwi¹zanej z ni¹ sk³onnoci do inwestowania. Sk³onnoæ ta
wynika z percepcji warunków zewnêtrznych, w jakich przysz³o przedsiêbiorstwu funkcjonowaæ,
a te - jak siê wydaje - s¹ znacznie bardziej korzystne w województwach, w których zlokalizowane s¹ inne du¿e i w miarê nowoczesne orodki produkcyjne. St¹d przewaga Warszawy czy Dolnego l¹ska nad innymi regionami. Analizuj¹c dane na temat wielkoci nak³adów inwestycyjnych wed³ug województw nale¿y jednak mieæ na uwadze, ¿e regionalne ró¿nice w ich wysokoci
wynikaj¹ po czêci z faktu, i¿ nak³ady przypisywane s¹ do miejsc bêd¹cych siedzib¹ dyrekcji
przedsiêbiorstw, nie za do miejsc gdzie s¹ faktycznie wydatkowane, natomiast siedziby tych dyrekcji s¹ zlokalizowane g³ównie w Warszawie i nielicznych innych du¿ych miastach Polski.

2.9. Podsumowanie
Rok 2001 by³ bez w¹tpienia najmniej korzystnym rokiem dla sektora MSP, pomin¹wszy wczesne
lata okresu transformacji. W 2001 r. spad³a zarówno liczba MSP, jak i liczba osób w nich pracuj¹cych. Pogorszy³y siê tak¿e wyniki finansowe MSP zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób i prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe. Z niewielkimi spadkami liczby ma³ych firm i zatrudnienia w niektórych
sekcjach gospodarki a tak¿e spadkami rentownoci mielimy wprawdzie do czynienia ju¿ wczeniej. Jednak¿e niepomylne wyniki zw³aszcza firm rednich w 2001 r. s¹ doæ zaskakuj¹ce, gdy¿
wskaniki dotycz¹ce 2000 r. nie zapowiada³y tak gwa³townego pogorszenia sytuacji tej grupy
przedsiêbiorstw. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wyniki sektora MSP by³y w 2001 r. tak¿e gorsze ni¿ wynika³oby to ze zmian podstawowych wskaników makroekonomicznych.
Gospodarka mo¿e siê rozwijaæ jedynie dziêki wprowadzeniu na rynek nowych wyrobów i us³ug
oraz zmniejszeniu kosztów produkcji, co jest warunkiem koniecznym zwiêkszenia produkcji
i sprzeda¿y towarów wytwarzanych dotychczas. Sprzyja temu pozyskanie nowych róde³ zaopatrzenia w surowce i materia³y wzglêdnie znalezienie nowych kana³ów zbytu towarów. Aby to
wszystko osi¹gn¹æ trzeba mieæ jednak pewne specyficzne umiejêtnoci. W krajach wysoko rozwiniêtych gospodarczo umiejêtnoci te spotykane s¹ znacznie czêciej ni¿ np. w Polsce, gdzie
gospodarka rynkowa funkcjonuje zaledwie kilkanacie lat po przerwie trwaj¹cej prawie pó³ wieku. W³aciciele firm maj¹ znacznie wiêksze mo¿liwoci podpatrywania i przejmowania pozytywnych wzorców zachowañ od innych przedsiêbiorców. Dziêki temu nabywaj¹ oni np. umiejêtnoæ
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wspó³pracy z innymi przedsiêbiorcami maj¹cej na celu kolektywne pokonywanie wy³aniaj¹cych
siê przeszkód (np. tworzenie systemów wzajemnych gwarancji kredytowych, wspólne wykorzystanie tañszych róde³ zaopatrzenia w materia³y do produkcji, tworzenie klastrów itp.).
Jednoczenie niezbêdne jest uproszczenie przepisów reguluj¹cych tryb powstawania i funkcjonowania firm (kwestia koncesji i zezwoleñ na prowadzenie okrelonej dzia³alnoci gospodarczej),
odpolitycznienie gospodarki (kwestia zasad rekrutacji na kierownicze stanowiska w spó³kach sektora publicznego i prywatnego), dokoñczenie procesu prywatyzacji oraz uproszczenie systemu
podatkowego. Zmiany w systemie podatkowym nie powinny przy tym prowadziæ do zwiêkszenia obci¹¿eñ finansowych zarówno przedsiêbiorstw, jak i ludnoci. W warunkach, gdy mniejsze
przedsiêbiorstwa, w tym zak³ady osób fizycznych, inwestuj¹ nadal g³ównie dziêki wykorzystaniu rodków w³asnych, ka¿da inicjatywa maj¹ca na celu poprawê stanu finansów publicznych
kosztem zwiêkszenia obci¹¿eñ podatkowych spo³eczeñstwa musi odbiæ siê niekorzystnie na aktywnoci gospodarczej firm. Dodatkowe impulsy rozwojowe mo¿na uzyskaæ dziêki zmianie
struktury wydatków bud¿etowych i przeznaczeniu wiêkszych rodków na rozwój kosztem wydatków na konsumpcjê. Zmiana ta jest zreszt¹ konieczna, aby zapewniæ rodki w³asne niezbêdne
do wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Unii Europejskiej.
Natomiast niektóre inne niezbêdne zmiany, jak poprawa jakoci zarz¹dzania firmami krajowymi
czy zmiana sposobu reagowania banków na potrzeby przedsiêbiorstw, nie mog¹ byæ oczywicie
zadekretowane i wprowadzone za pomoc¹ odpowiednich przepisów. Zmiany w tych dziedzinach
musz¹ dokonaæ siê same, co wymaga d³u¿szego czasu, oczywicie po spe³nieniu warunków przedstawionych w poprzednim akapicie. Dodatkowym warunkiem koniecznym jest przestrzeganie
prawa przez wszystkie podmioty gospodarcze, czego nie mo¿na dokonaæ bez zwiêkszenia skutecznoci dzia³ania s¹dów, prokuratury i policji. Bez tego nie jest mo¿liwa poprawa spo³ecznego
klimatu polegaj¹ca na zwiêkszeniu stopnia zaufania zarówno firm do instytucji rz¹dowych, jak
i przedsiêbiorców w relacjach wzajemnych. Jest to o wiele bardziej istotne ni¿ mo¿e siê na pozór
wydawaæ, bowiem ekonomici zachodni czêsto podkrelaj¹, ¿e w³anie wysoki stopieñ wzajemnego zaufania jest tym, co odró¿nia spo³eczeñstwa zaawansowane od spo³eczeñstw znajduj¹cych
siê na relatywnie niskim poziomie rozwoju cywilizacyjnego.
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3.1. Polityka pañstwa: dokumenty programowe
W zakresie objêtym niniejszym Raportem rz¹d przedstawi³ kilka programów i propozycji, dotycz¹cych istotnych kwestii polityki spo³eczno-ekonomicznej, które wprost lub porednio odnosi³y
siê tak¿e do sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
3.1.1. Strategie spo³eczno-gospodarcze
W wyniku wyborów we wrzeniu 2001 r. w³adzê objê³a koalicja Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Unii Pracy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. W wyg³oszonym w dniu 25 padziernika 2001 r.
exposé Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera1, premier rz¹du okreli³ dzia³ania koalicji oraz
zapowiedzia³ przedstawienie nowej strategii gospodarczej.
Strategia gospodarcza rz¹du
29 stycznia 2002 r. Rada Ministrów przyjê³a Strategiê gospodarcz¹ rz¹du SLD-PSL-UP Przedsiêbiorczoæ  Rozwój  Praca. Celami strategicznymi rz¹du okrelonymi w dokumencie s¹:
 stopniowy powrót w ci¹gu 2 lat na cie¿kê 5% wzrostu PKB,
 aktywizacja zawodowa spo³eczeñstwa i zwiêkszanie zatrudnienia,
 skuteczna absorpcja funduszy europejskich i wykorzystanie ich dla rozwoju kraju.
Za kluczowy warunek realizacji powy¿szych celów uznano odbudowê kondycji ekonomicznej
polskich przedsiêbiorstw, co prowadziæ ma do o¿ywienia gospodarczego i podniesienia standardów cywilizacyjnych, m.in. dziêki wykorzystaniu europejskich wzorców gospodarowania oraz
rodków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Dla pobudzenia wzrostu gospodarczego i zmniejszenia bezrobocia, w programie zaproponowano
miêdzy innymi zmiany w systemie podatkowym, których celem bêdzie:
 wykorzystanie instrumentów podatkowych dla pobudzenia wzrostu gospodarczego oraz dla
aktywizacji zawodowej ludnoci, zw³aszcza absolwentów,
 uporz¹dkowanie systemu podatkowego i nadanie mu przejrzystoci interpretacyjnej.
W tym zakresie zaproponowano systematyczn¹ obni¿kê podatku dochodowego od osób prawnych, obni¿enie stawki rycza³tu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej. Za istotne uznano
równie¿ u³atwienia w procedurach podatkowych.
Instrumenty s³u¿¹ce poprawie sytuacji przedsiêbiorstw i problematyka ich dzia³alnoci zawarte
zosta³y w programach: Przede wszystkim przedsiêbiorczoæ (patrz pkt. 3.1.3) i Pierwsza praca
(patrz pkt. 3.1.5). Za³o¿enia polityki rozwoju infrastruktury zosta³y przedstawione w programie
Infrastruktura  klucz do rozwoju.2 (patrz pkt. 1.4).
Przedakcesyjny program gospodarczy
6 sierpnia 2002 r. Rada Ministrów przyjê³a Przedakcesyjny Program Gospodarczy, stanowi¹cy
syntezê dzia³añ rz¹du w sferze gospodarczej i spo³ecznej do 2005 r. zawartych w najwa¿niejszych
rz¹dowych programach gospodarczych oraz za³o¿eniach do projektu bud¿etu pañstwa na rok 2003 r.,
przyjêtych przez Radê Ministrów.

1
2

Expose Prezesa Rady Ministrów w: www.kprm.gov.pl/1433_1477.htm
Zob. Expose prezesa Rady Ministrów 25 padziernika 2001, Warszawa; http://www.kprm.gov.pl/1433_1477.htm
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W programie, w czêci dotycz¹cej reform strukturalnych, za istotny priorytet uznano dzia³ania
w celu zwiêkszenia przedsiêbiorczoci, innowacyjnoci i konkurencyjnoci gospodarki, w ramach
którego wyszczególniono:
 kszta³towanie warunków dla tworzenia i pe³nego wykorzystania potencja³u rozwojowego
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (uproszczenie systemu podatkowego, obni¿enie kosztów
pracy oraz uelastycznienie stosunków pracy, uproszczenie systemu ubezpieczeñ spo³ecznych,
uproszczenie przepisów proceduralnych, wprowadzenie nowych regulacji prawnych),
 przedsiêwziêcia na rzecz budowy spójnego systemu instytucjonalnego, wspieraj¹cego rozwój gospodarczy, w tym odnosz¹ce siê do rozbudowy systemu porêczeñ kredytowych i systemu funduszy po¿yczkowych,
 ukierunkowanie rozwoju gospodarki na gospodarkê opart¹ na wiedzy, zdoln¹ do trwa³ego
zrównowa¿onego rozwoju,
 poprawê wskaników innowacyjnoci w przedsiêbiorstwach oraz w otoczeniu przedsiêbiorstw.3
3.1.2. Strategie integracyjne
Narodowy Plan Rozwoju
W lipcu 2002 r. Ministerstwo Gospodarki przedstawi³o do konsultacji spo³ecznych projekt dokumentu Narodowy Plan Rozwoju 200420064 (NPR).
Celem strategicznym NPR jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiêbiorczoci, zdolnej do d³ugofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniaj¹cej wzrost zatrudnienia, poprawê spójnoci spo³ecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Uni¹ Europejsk¹ na poziomie regionalnym i krajowym.
Podstawowymi kierunkami dzia³añ w uk³adzie rzeczowym, ujêtymi w NPR, s¹:
 sektor wytwórczoci  w tym zakresie realizuje siê g³ównie wsparcie dla ma³ych i rednich
firm rozpoczynaj¹cych lub kontynuuj¹cych dzia³alnoæ w sektorach istotnych z punktu widzenia wzrostu konkurencyjnoci polskiej gospodarki,
 infrastruktura zwi¹zana z tworzeniem korzystnego klimatu dla rozwoju gospodarczego i potencja³u wytwórczoci  w tym zakresie realizuje siê wsparcie dla rozbudowy i modernizacji
infrastruktury istotnej dla lokalizowania ró¿nego typu dzia³alnoci biznesowej (sieci transportowe telekomunikacyjne, ochrona rodowiska, infrastruktura edukacyjna i lokalna),
 rozwój zasobów ludzkich  w tym zakresie realizuje siê wsparcie dla dzia³añ zwi¹zanych
z rozwojem technologicznym i innowacyjnym, podnoszeniem poziomu wykszta³cenia oraz
przekwalifikowaniami adresowanymi do grup zagro¿onych utrat¹ pracy.
Przyjêto tak¿e piêæ podstawowych celów cz¹stkowych NPR na lata 20042006:
 wspomaganie osi¹gniêcia i utrzymania w d³u¿szym okresie wysokiego wzrostu PKB;
 zwiêkszenie poziomu zatrudnienia i wykszta³cenia;
 w³¹czenie Polski w europejskie sieci infrastruktury transportowej i informacyjnej;
 intensyfikacja procesu zwiêkszenia w strukturze gospodarki udzia³u sektorów o wysokiej
wartoci dodanej;
3

4
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Przedakcesyjny Program Gospodarczy 2002: w Przegl¹d Rz¹dowy nr 9 z wrzenia 2002 i nr 10 z padziernika
2002 r.
Konsultacje zakoñczono w listopadzie 2002 r., Narodowy Plan Rozwoju zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów
14 stycznia 2003 r.

 wspomaganie udzia³u w procesach rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich regionów
i grup spo³ecznych w Polsce.
Problematyka MSP ujêta jest w trzech z nich:
 poprawa konkurencyjnoci gospodarki poprzez modernizacjê i strukturalne dopasowanie sektora przemys³u i us³ug  w tym zakresie rozwój ma³ych i rednich przedsiêbiorstw wspierany jest w okresie 20002003 ze rodków programu Phare w zakresie osi¹gania aquis w obszarach:
 tworzenia profesjonalnej instytucji wspierania przedsiêbiorczoci,
 finansowego wsparcia przedsiêwziêæ innowacyjnych,
 rozwoju infrastruktury gospodarczej,
 upowszechniania wiedzy o regulacjach obowi¹zuj¹cych w UE,
 dofinansowania udzia³u polskich przedsiêbiorstw w programach Unii,
 promowania rozwoju pozabankowych instytucji finansowego otoczenia MSP.
 rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia - w tym zakresie rozwój ma³ych i rednich przedsiêbiorstw wspierany jest w okresie 2000-2003 z programu Phare w zakresie osi¹gania aquis w
obszarze wspierania kszta³cenia ustawicznego i rozwoju kadr przedsiêbiorczoci.
 wzmocnienie potencja³u rozwojowego regionów i przeciwdzia³anie marginalizacji niektórych
obszarów  w tym zakresie rozwój ma³ych i rednich przedsiêbiorstw wspierany jest w okresie 20002003 przez program Phare w zakresie osi¹gania aquis w obszarach:
 zak³adania nowych podmiotów gospodarczych o charakterze innowacyjnym, w sektorach
wskazanych w wojewódzkich strategiach rozwoju regionalnego,
 dokapitalizowania regionalnych i lokalnych systemów po¿yczkowych oraz systemów porêczeñ kredytowych dla MSP,
 instrumentów doradczych i informacyjnych dla MSP,
 wsparcia dla stymulowania lokalizacji nowych przedsiêbiorstw.
£¹czna suma rodków publicznych (fundusze strukturalne, Fundusz Spójnoci, rodki krajowe)
zaanga¿owanych w realizacjê Narodowego Planu Rozwoju wyniesie oko³o 14,8 mld euro, z czego 11,4 mld euro (tj. 77 %) bêdzie pochodziæ ze rodków wspólnotowych. rodki te bêd¹ wydatkowane pocz¹wszy od roku 2004 do 2009, a w przypadku Funduszu Spójnoci do roku 2010.
Raport Komisji Europejskiej
W listopadzie 2002 r. Komisja Europejska przedstawi³a Okresowy Raport Komisji Europejskiej
o postêpach Polski na drodze do cz³onkostwa w Unii Europejskiej5 . We wnioskach dotycz¹cych
obszaru Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa zwrócono uwagê na potrzebê lepszej i wyraniejszej
koordynacji wysi³ków na rzecz sektora MSP, uproszczenia ustawodawstwa, wzmocnienia infrastruktury wspieraj¹cej, poprawy otoczenia podatkowego i poprawy dostêpu MSP do róde³
finansowania. Komisja zwróci³a uwagê na potrzebê skoncentrowania wysi³ków na konsolidacji
funkcjonowania nowych struktur administracyjnych i na zapewnieniu odpowiednich rodków na
potrzeby tego sektora6 .

5

6

Okresowy Raport 2002 Komisji Europejskiej o postêpach Polski na drodze do cz³onkostwa w Unii Europejskiej,
Monitor Integracji Europejskiej nr 57/2002 Wydanie specjalne, s. 99101.
Okresowy Raport, s. 101.
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Raport o negocjacjach z UE 7
13 grudnia 2002 r. zakoñczone zosta³y negocjacje o przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej.
Rada Ministrów w dniu 17 grudnia 2002 r. przedstawi³a parlamentowi Raport na temat rezultatów negocjacji o cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej 8.
W toku negocjacji akcesyjnych Polska w pe³ni zaakceptowa³a dorobek prawny UE w obszarze
Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa, bez ubiegania siê o rozwi¹zania przejciowe. Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej bêdzie mia³o istotne znaczenie dla rozwoju tego wa¿nego dla polskiej
gospodarki sektora. Dziêki wprowadzeniu przepisów unijnych poprawi siê otoczenie dla dzia³alnoci ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. Bêd¹ one mog³y uzyskaæ wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych, z których Polska bêdzie korzystaæ od pierwszego dnia cz³onkostwa. Polska
jest sygnatariuszem Europejskiej Karty Ma³ych Przedsiêbiorstw.
3.1.3. Polityka wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
Program wspierania ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
W 2002 r. zosta³ przygotowany przez Rz¹d dokument programowy Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw od 2003 do 2006 roku.9
Celem polityki Rz¹du wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do 2006 roku jest pobudzenie
aktywnoci gospodarczej sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw zapewniaj¹cej wzrost zatrudnienia w tym sektorze oraz wzrost jego konkurencyjnoci i zdolnoci do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim. Dzia³ania rz¹du wobec sektora MSP opieraj¹ siê na czterech kierunkach:
 wspieranie przedsiêwziêæ s³u¿¹cych rozwojowi ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
 poprawa otoczenia prawnego i administracyjnego ma³ych i rednich przedsiêbiorstw oraz
rozwój postaw przedsiêbiorczych w spo³eczeñstwie,
 rozwój otoczenia instytucjonalnego ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
 wspieranie integracji firm i dzia³alnoci na forum miêdzynarodowym.
Wspieranie przedsiêwziêæ rozwojowych ma³ych i rednich przedsiêbiorstw realizowane bêdzie
poprzez:
 u³atwianie przedsiêbiorcom dostêpu do wiedzy w zakresie prowadzenia i rozwoju firmy
(wspieranie udzia³u w szkoleniach oraz wspieranie wspó³pracy miêdzy wiatem nauki i edukacji a gospodark¹),
 u³atwianie przedsiêbiorcom dostêpu do specjalistycznej pomocy doradczej maj¹cej na celu
rozwój firmy (dofinansowanie specjalistycznych us³ug doradczych),
 wsparcie finansowe przedsiêbiorców w prowadzonych przez nich dzia³aniach dostosowawczych, dywersyfikacyjnych i zmierzajacych do rozwijania nowych dzia³alnoci (wspieranie
finansowe modernizacji m.in. technik i technologii, dofinansowane prac badawczo-rozwojowych zlecanych przez Ministerstwo Skarbu, finansowanie nowotworzonych przedsiêbiorstw
wykorzystuj¹cych nowoczesne technologie, dofinansowanie tworzenia w³aciwych warunków BHP, wspólfinansowanie procesu tworzenia nowych miejsc pracy, w tym w szczególnoci na terenach wiejskich),
7
8
9

76

Dok³adna analiza stanowiska negocjacyjnego Polski prezentowana jest w rozdziale 11
Raport na temat rezultatów negocjacji o cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej, druk sejmowy nr 1213.
Program zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów 4 lutego 2003 r.

 przeprowadzenie kampanii informacyjnej o dostêpnych instrumentach i zasadach korzystania z nich przez przedsiêbiorców (organizowanie seminariów, szkoleñ, wydawanie informatorów itp.).
Poprawa otoczenia prawnego i administracyjnego ma³ych i rednich przedsiêbiorstw oraz rozwój postaw przedsiêbiorczych w spo³eczeñstwie realizowana bêdzie poprzez:
 analizê otoczenia prawnego ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w zakresie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej (prowadzenie badañ ankietowych maj¹cych na celu okrelenie zmian
koniunktury oraz problemów hamuj¹cych rozwój MSP, coroczne opracowywanie raportu dla
Rady Ministrów wraz z wnioskami na temat otoczenia prawnego ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, przygotowywanie pakietu zmian legislacyjnych w celu poprawy warunków,
w jakich funkcjonuj¹ ma³e i rednie przedsiêbiorstwa oraz ograniczenia barier prawnych prowadzenia dzia³alnoci, przygotowywanie rocznych danych statystycznych w zakresie objêtym Programem badañ statystycznych statystyki publicznej, przygotowywanie corocznego
raportu dla Komisji Europejskiej dotycz¹cego realizacji postanowieñ Europejskiej Karty
Ma³ych Przedsiêbiorstw oraz upowszechnianie przyjaznego podejcia urzêdników do potrzeb
przedsiêbiorców),
 kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych (wspieranie inicjatyw maj¹cych na celu popularyzacjê przedsiêbiorczoci, w szczególnoci wród m³odzie¿y, kobiet, osób niepe³nosprawnych
i osób bezrobotnych, wspieranie wprowadzania nowych form zatrudnienia i nowych form
organizacyjnych: praca czasowa, rotacja pracy, telepraca itp.).
Rozwój otoczenia instytucjonalnego ma³ych i rednich przedsiêbiorstw realizowany bêdzie poprzez:
 wspieranie rozwoju instytucji wiadcz¹cych przedsiêbiorcom us³ugi doradcze, szkoleniowe
i informacyjne:
 rozszerzenie sieci Punktów Konsultacyjno-Doradczych udzielaj¹cych podstawowych porad i informacji zwi¹zanych z prowadzeniem przedsiêbiorstwa w celu zapewnienia równomiernego dostêpu do wiadczonych us³ug,
 rozszerzenie sieci oraz wzmocnienie organizacyjne i wyposa¿eniowe orodków Krajowego Systemu Us³ug dla Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw, Krajowego Systemu Innowacji, Krajowego Systemu Informacji Patentowej, w celu podnoszenia jakoci wiadczonych przez nie us³ug,
 rozszerzenie sieci Centrów Euro Info wiadcz¹cych us³ugi w zakresie wiedzy o UE, nadzorowanych wspólnie z Komisj¹ Europejsk¹, na wszystkie województwa oraz wzmocnienie organizacyjne i wyposa¿eniowe tych orodków,
 wzmocnienie organizacyjne i wyposa¿eniowe Orodków Przekazu Innowacji Europejskiej
sieci Innovation Relay Centres promuj¹cej innowacyjnoæ i wymianê technologiczn¹ miêdzy organizacjami,
 wzmocnienie organizacyjne i wyposa¿eniowe sieci Regionalnych Instytucji Finansuj¹cych
w celu sprawnego wykorzystania rodków UE,
 pomoc doradczo-szkoleniowa dla konsultantów wiadcz¹cych przedsiêbiorcom us³ugi doradcze w celu zapewnienia wysokiego poziomu tych us³ug,
 promocja istniej¹cych systemów wsparcia przedsiêbiorców m.in.: Krajowego Systemu
Us³ug dla Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw, Krajowego Systemu Innowacji, Krajowego
Systemu Informacji Patentowej, sieci Centrów Euro Info, sieci Orodków Przekazu Innowacji, Gminnych Centrów Informacji oraz Biur Karier,
 promocja i utworzenie, w ramach sieci SOLVIT, Centrum Koordynacyjnego oraz Punktów Kontaktowych zapewniaj¹cych przedsiêbiorcom pomoc w rozwi¹zywaniu problemów zwi¹zanych z funkcjonowaniem na Jednolitym Rynku UE.
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 stworzenie jednolitego systemu funduszy po¿yczkowych oraz porêczeniowych dla ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw:
 analiza dzia³alnoci funduszy po¿yczkowych i porêczeniowych oraz spe³niania przez nie
okrelonych standardów,
 zapewnienie pomocy doradczo-szkoleniowej dla funduszy po¿yczkowych i porêczeniowych,
 promocja systemu funduszy po¿yczkowych i porêczeniowych wród w³adz lokalnych
i przedsiêbiorców,
 dokapitalizowanie regionalnych i lokalnych funduszy po¿yczkowych,
 dokapitalizowanie regionalnych i lokalnych funduszy porêczeniowych,
 u³atwienie instytucjom po¿yczkowym i porêczeniowym udzia³u w programach Unii Europejskiej i korzystania z funduszy bêd¹cych w dyspozycji Komisji Europejskiej.
 ustabilizowanie warunków dzia³ania oraz przygotowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci do realizacji zadañ finansowych z wykorzystaniem Funduszy Strukturalnych UE:
 zapewnienie warunków lokalowych, niezbêdnego wyposa¿enia oraz profesjonalnej kadry
dla sprawnej realizacji zadañ Agencji,
 dzia³ania na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników Agencji.
 wspomaganie organów jednostek samorz¹du terytorialnego w zakresie rozwoju infrastruktury
wspieraj¹cej rozwój ma³ych i rednich przedsiêbiorstw:
 pomoc doradcza w zakresie tworzenia inkubatorów przedsiêbiorczoci oferuj¹cych przestrzeñ i infrastrukturê do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
 pomoc doradcza w zakresie tworzenia orodków innowacji, parków technologicznych,
parków przemys³owych itp. wspomagaj¹cych wdra¿anie nowych technologii i innowacji
w przedsiêbiorstwach,
 wsparcie finansowe inwestycji w zakresie tworzenia infrastruktury wspieraj¹cej rozwój
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
 rozwój systemów informacji wspomagaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ poprzez Internet:
 tworzenie i rozwijanie internetowych baz danych dotycz¹cych regulacji prawnych obowi¹zuj¹cych w UE, mo¿liwoci eksportowych, rynku papierów wartociowych, zaawansowanych technologii itp.
Wspieranie integracji firm i dzia³alnoci na forum miêdzynarodowym realizowane bêdzie poprzez:
 upowszechnianie ³¹czenia siê przedsiêbiorców prowadz¹cych podobn¹ dzia³alnoæ dla realizacji wspólnych celów gospodarczych i efektywniejszego konkurowania na rynku:
 udzielanie pomocy doradczej w zakresie organizacji wspólnych przedsiêwziêæ gospodarczych,
 dofinansowanie wspólnych przedsiêwziêæ inwestycyjnych i promocyjnych,
 dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych realizowanych na potrzeby grupy przedsiêbiorców dla podejmowania wspólnych przedsiêwziêæ gospodarczych.
 upowszechnianie tworzenia przez przedsiêbiorców konsorcjów w celu spe³nienia warunków
umo¿liwiaj¹cych wziêcie udzia³u w przetargach:
 popularyzacja idei tworzenia konsorcjów wród przedsiêbiorców,
 pomoc doradczo-szkoleniowa dla przedsiêbiorców w zakresie tworzenia konsorcjów,
 wspó³finansowanie kosztów przygotowania oferty umo¿liwiaj¹cej ma³ym i rednim
przedsiêbiorcom wziêcie udzia³u w przetargach o wartoci powy¿ej 200 tys. euro organizowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego, firmy prywatne,
 rozbudowê systemu kojarzenia partnerów oraz wspó³pracy miêdzy przedsiêbiorcami:
 wspieranie organizacji targów i spotkañ s³u¿¹cych nawi¹zywaniu wiêzi kooperacyjnych
oraz tworzenie internetowych baz danych,
 zapewnienie ma³ym i rednim przedsiêbiorcom dostêpu do zamówieñ offsetowych,
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 promocjê ma³ych i rednich przedsiêbiorstw oraz ich produktów:
 pomoc organizacyjna i finansowa w zak³adaniu Domów Polskich stanowi¹cych centra targowo-wystawiennicze prezentuj¹ce ofertê eksportow¹ przedsiêbiorstw,
 wspieranie udzia³u przedsiêbiorców w krajowych i zagranicznych imprezach targowo wystawienniczych, misjach handlowych i innych przedsiêwziêciach promocji gospodarczej za granic¹,
 promowanie firm i produktów poprzez organizowanie targów, konkursów itp.,
 upowszechnianie polskich osi¹gniêæ i dowiadczeñ za granic¹:
 wspieranie udzia³u polskich ekspertów w pracach grup roboczych organizacji miêdzynarodowych,
 wspieranie udzia³u organizacji przedsiêbiorców w pracach bran¿owych organizacji i grup
miêdzynarodowych,
 wymiana oraz promocja najlepszych dowiadczeñ w zakresie wspierania ma³ych i rednich przedsiêbiorstw na arenie miêdzynarodowej.
Program bêdzie finansowany ze rodków:
 bud¿etu pañstwa  okrelanych corocznie w ustawie bud¿etowej,
 programów Phare 2000, 2001, 2002, 2003 w tym:
 Unii Europejskiej  ok. 272 mln z³.
 wspó³finansowania strony polskiej  ok. 112 mln z³.
 rodków przedsiêbiorców  ok. 776 mln z³. (wk³ad przedsiêbiorców w projekty),
 funduszy strukturalnych UE,
 Banku wiatowego,
 Banku Rozwoju Rady Europy (po¿yczki, kredyty)10 .
Program  Kapita³ dla przedsiêbiorczych
13 sierpnia 2002 r. w ramach planu dzia³añ antykryzysowych Rada Ministrów zaakceptowa³a
Rz¹dowy program rozbudowy systemu funduszy po¿yczkowych i porêczeniowych dla ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw w latach 20022006  Kapita³ dla przedsiêbiorczych, którego celem
jest stworzenie zintegrowanego i efektywnego systemu regionalnych i lokalnych instytucji finansowych, s³u¿¹cych zwiêkszeniu dostêpu ma³ym i rednim przedsiêbiorcom do finansowania zewnêtrznego.
W ramach programu stworzony bêdzie kompleksowy system porêczeñ oparty na:
 Krajowym Funduszu Porêczeñ Kredytowych w BGK
 regionalnych instytucjach kredytowych (16 funduszy)
 lokalnych instytucjach porêczeniowych (ok. 100 instytucji lokalnych).
Krajowy Fundusz Porêczeñ Kredytowych bêdzie aktywnie uczestniczy³ w porêczeniach dla ma³ych firm jedynie w pierwszym okresie tworzenia systemu. W miarê jego umacniania bêdzie koncentrowa³ siê na wspieraniu rozwoju systemu, w tym:
 na porêczaniu zobowi¹zañ instytucji prowadz¹cych lokalne i regionalne fundusze porêczeniowe (regwarancje),
 na uczestnictwie kapita³owym w instytucjach prowadz¹cych fundusze porêczeñ kredytowych,
 na organizacji i sprawowaniu nadzoru nad dzia³alnoci¹ instytucji porêczycielskich.

10

Bank Rozwoju Rady Europy (Banque de Developpement du Conseil de LEurope) udziela po¿yczek i kredytów dla
MSP oraz wspiera budownictwo czynszowe
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Regionalne fundusze porêczeniowe bêd¹ m.in.:
 udzielaæ bezporednich porêczeñ ma³ym i rednim firmom w danym województwie;
 wspó³pracowaæ z bankami i urzêdami pracy w porêczaniu po¿yczek bezrobotnym i pracodawcom tworz¹cym nowe miejsca pracy, a tak¿e z regionalnymi instytucjami po¿yczkowymi;
 tworzyæ sieæ dystrybucyjn¹ porêczeñ i zarz¹dzaæ ni¹ w swoim województwie.
Minimalna wielkoæ kapita³u funduszu regionalnego powinna wynosiæ 5 mln z³, a docelowa 
15 mln z³. Udzia³owcem (akcjonariuszem) instytucji prowadz¹cej fundusz powinien byæ w³aciwy samorz¹d wojewódzki.
Lokalne instytucje porêczeniowe maj¹ byæ oparte na nastêpuj¹cych zasadach:
 inicjatywa utworzenia nowego funduszu powinna powstaæ na poziomie lokalnym lub regionalnym, a miejscowe w³adze powinny uczestniczyæ w kapitale i kosztach utrzymania funduszu;
 dzia³alnoæ porêczeniowa lub po¿yczkowa powinna byæ wyodrêbniona ksiêgowo w instytucji prowadz¹cej fundusz;
 o powiêkszenie kapita³u funduszu ze rodków centralnych bêd¹ mog³y ubiegaæ siê tylko fundusze non profit.
Podstawowym zadaniem lokalnych funduszy porêczeniowych bêdzie udzielanie porêczeñ ma³ym
i rednim przedsiêbiorstwom. Minimalna wielkoæ kapita³u funduszu lokalnego powinna wynosiæ 1 mln z³., a docelowa  4 mln z³.
Szacuje siê, ¿e fundusze porêczeniowe powinny docelowo dysponowaæ 640 mln z³., a fundusze
po¿yczkowe  560 mln z³. (docelowe wartoci kapitalizacji funduszy). Dochodzenie do powy¿szych wielkoci bêdzie trwa³o przez pewien czas, tote¿ pocz¹tkowe kapita³y w/w instytucji bêd¹
ni¿sze. Zak³ada siê, ¿e minimalny kapita³ funduszy porêczeniowych powinien wynosiæ 180 mln z³.,
a funduszy po¿yczkowych 280 mln z³. W pierwszym etapie budowy systemu (lata 20032004)
kapita³ funduszy bêdzie pochodzi³ ze róde³ krajowych (rz¹dowych i samorz¹dowych) oraz przedakcesyjnych rodków Phare. W drugim etapie (lata 20042006) nast¹pi dokapitalizowanie funduszy regionalnych i lokalnych ze rodków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Program
nie wyklucza udzia³u rodków prywatnych w zasilaniu systemu.
Zamówienia publiczne dla przedsiêbiorczych
W grudniu 2002 r. przyjêty zosta³ Program wsparcia ma³ych i rednich przedsiêbiorców  potencjalnych uczestników rynku zamówieñ publicznych na lata 2003  2005.11 Celem programu jest
zwiêkszenie udzia³u ma³ych i rednich przedsiêbiorców w rynku zamówieñ publicznych.
W ramach programu zostan¹ podjête dzia³ania legislacyjne, szkoleniowo-doradcze oraz organizacyjno-informacyjne, a tak¿e finansowe, s³u¿¹ce:
 umo¿liwieniu ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom szerszego i pe³niejszego dostêpu do informacji o systemie zamówieñ publicznych, w tym do informacji o organizowanych postêpowaniach o zamówienie publiczne,
 pokonaniu bariery kompetencyjnej poprzez stworzenie mechanizmów efektywnej wspó³pracy wzajemnej pomiêdzy przedsiêbiorcami  podmiotami i uczestnikami obrotu gospodarczego (aspekt horyzontalny), a tak¿e wspó³pracy z organizacjami samorz¹du zawodowego, organizacjami biznesowymi i innymi instytucjami zwi¹zanymi z dzia³alnoci¹ sektora MSP,
11
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Program wsparcia ma³ych i rednich przedsiêbiorców - potencjalnych uczestników rynku zamówieñ publicznych
na lata 20032005 znajduje siê na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej;
http://www.mpips.gov.pl/wiadomosci_szczegoly

 stworzeniu i uruchomieniu mechanizmów finansowego wspierania ma³ych i rednich przedsiêbiorstw uczestnicz¹cych w procesie udzielania zamówieñ publicznych.
Efektem zwiêkszenia udzia³u MSP w rynku zamówieñ publicznych ma byæ z jednej strony rozwój gospodarki i wzrost zatrudnienia lokalnego, z drugiej za zwiêkszenie liczby uczestników
rynku zamówieñ publicznych, konkurencyjnoci sk³adanych ofert, a w konsekwencji efektywniejsze wykorzystywanie rodków publicznych.
Realizacja powy¿szych celów odbywaæ siê bêdzie poprzez nastêpuj¹ce dzia³ania:
1. Dzia³ania legislacyjne
 U³atwienie dostêpu ma³ych i rednich firm do rynku zamówieñ publicznych i wyrównanie
ich szans w konkurencji z silniejszymi podmiotami poprzez zmianê ustawy o zamówieniach
publicznych w zakresie:
 uproszczenia i odbiurokratyzowania przepisów,
 ograniczenia do niezbêdnego minimum uznaniowoci postêpowania zamawiaj¹cych,
 zwiêkszenia przejrzystoci procedur,
 zwiêkszenia kontroli Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych nad udzielaniem zamówieñ,
 zmian u³atwiaj¹cych dochodzenie przez oferentów swych praw w postêpowaniu odwo³awczym,
 poszerzenia katalogu form, w których mo¿e byæ wnoszone wadium,
 wprowadzenia rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych ograniczanie strukturalnego bezrobocia dziêki realizacji zamówieñ publicznych.
 Udostêpnienie pomocy informacyjnej, doradczej i finansowej konsorcjom ma³ych i rednich
przedsiêbiorców oraz uczestnicz¹cym w postêpowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Dzia³ania szkoleniowo-doradcze
 Przygotowanie profesjonalnych doradców z zakresu zamówieñ publicznych (m.in. wyszkolenie grupy oko³o 100 profesjonalnych ekspertów z dziedziny zamówieñ publicznych),
 Pomoc ekspercka przy przygotowywaniu ofert w postêpowaniu oraz innych dokumentów
m.in. zwi¹zanych z postêpowaniem protestacyjno-odwo³awczym,
 Rozbudowa systemu kojarzenia partnerów gospodarczych w sektorze ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw dla wspólnej realizacji zamówieñ publicznych,
 Podnoszenie wiedzy przedsiêbiorców z zakresu znajomoci procedur zamówieñ publicznych
(szkolenie w zakresie procedur zamówieñ publicznych, szkolenia dla przedsiêbiorców zobowi¹zanych do stosowania procedur zamówieñ publicznych w ramach prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej).
3. Zwiêkszenie dostêpu do informacji o zamówieniach publicznych
 Opracowanie i wydanie serii tematycznych poradników dla ma³ych i rednich przedsiêbiorców na temat poszczególnych elementów systemu zamówieñ publicznych i warunkach udzia³u w tym systemie ma³ych i rednich przedsiêbiorców,
 Opracowanie i wydanie poradnika dla MSP dotycz¹cego mo¿liwoci uczestnictwa w konsorcjach oraz podwykonawstwa,
 U³atwienie MSP dostêpu do informacji o postêpowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 Rozbudowa bazy danych o mo¿liwociach udzia³u MSP w zagranicznych zamówieniach
publicznych (w szczególnoci na obszarze UE),
 Zwiêkszenie dostêpu ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do informacji o zamówieniach publicznych poprzez rodki masowego przekazu.
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4. Dzia³ania organizacyjne, w tym wdro¿enie elektronicznej formy postêpowañ o udzielenie zamówienia
 obowi¹zek zamieszczania, na mocy nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, informacji o przetargach nieograniczonych w internecie na stronach zamawiajacego oraz w jego
siedzibie12.
5. Wsparcie finansowe przedsiêbiorców ubiegaj¹cych siê o zamówienia publiczne
 system porêczeñ wadiów i zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy,
 dotacje dla konsorcjów MSP na us³ugi doradcze w zakresie zamówieñ publicznych.
6. Monitoring i ekspertyzy
 ankietyzacja MSP,
 przygotowanie opracowania na temat mo¿liwoci wspó³pracy i kooperacji podmiotów sektora publicznego i sektora prywatnego (w tym ma³ych i rednich przedsiêbiorstw) dla realizacji przedsiêwziêæ gospodarczych
Program bêdzie finansowany ze rodków Urzêdu Zamówieñ Publicznych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci oraz programu
Phare 2002 Spójnoæ Spo³eczno Gospodarcza, Phare 2002 Program Sektorowy MSP i innowacyjnoæ, Phare 2001 System Zamówieñ Publicznych, Phare 2002 Zwiêkszenie znajomoci procedur zamówieñ publicznych.
Program  Przede wszystkim przedsiêbiorczoæ
Wraz ze Strategi¹ Gospodarcz¹ Rz¹du w styczniu 2002 r. zosta³ przyjêty, stanowi¹c jej integraln¹
czêæ, program Przede wszystkim przedsiêbiorczoæ.
Zawiera on pakiet propozycji zmierzaj¹cych do:
 uproszczenia systemu podatkowego,
 obni¿enia kosztów pracy oraz uelastycznienia stosunków pracy,
 uproszczenia systemu ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnych,
 uproszczenia przepisów proceduralnych,
 wprowadzenia nowych regulacji prawnych.
Pakiet prezentuje nowelizacjê ponad 30 ustaw (w tym kodeksów: pracy, cywilnego, spó³ek handlowych, karnego, postêpowania cywilnego) oraz 11 projektów nowych regulacji prawnych.
W ramach bloku programowego dotycz¹cego uproszczenia systemu podatkowego zapowiedziano:
 uproszczenie rozliczeñ przedsiêbiorców z aparatem skarbowym poprzez nowelizacjê ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 zrównanie praw i obowi¹zków podatników i administracji skarbowej, poprzez nowelizacjê
ustawy Ordynacja podatkowa,
 zwiêkszenie zakresu rycza³towych form opodatkowania poprzez nowelizacjê ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby
fizyczne,
 u³atwienia w procedurze celnej poprzez nowelizacjê ustawy Kodeks celny.

12
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Ustawa z dnia 26 lipca 2001 o zamówieniach publicznych (Dz.U. nr 113, poz. 1208)

W ramach bloku programowego dotycz¹cego obni¿enia kosztów pracy oraz uelastycznienia stosunków pracy przewiduje siê zmiany w Kodeksie pracy oraz ustawach oko³o kodeksowych
w zakresie:
 obowi¹zku tworzenia Komisji BHP w firmach,
 zmniejszenia ograniczeñ w stosowaniu umów na czas okrelony,
 uregulowania problematyki dotycz¹cej godzin nadliczbowych,
 rozliczania czasu pracy,
 ograniczenia obowi¹zków w zakresie wprowadzania regulaminów, wynagradzania i tworzenia regulaminów pracy,
 modyfikacji przepisów w zakresie zwolnieñ grupowych,
 zmian zasad udzielania pracownikowi dni wolnych na poszukiwanie pracy,
 zmian w zakresie tworzenia zak³adowego funduszu wiadczeñ socjalnych i wyp³at wiadczeñ z tego tytu³u,
 zmian w zakresie wyp³acania wynagrodzeñ za czas niezdolnoci do pracy.
W ramach bloku programowego dotycz¹cego uproszczenia systemu ubezpieczeñ spo³ecznych
i zdrowotnych przewiduje siê:
 uproszczenie systemu ubezpieczeñ spo³ecznych poprzez wprowadzenie mo¿liwoci kwartalnego rozliczania sk³adek na ZUS oraz uregulowanie problematyki dotycz¹cej zatrudniania
absolwentów,
 uproszczenie systemu ubezpieczeñ zdrowotnych, poprzez zniesienie obowi¹zku podwójnego ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku osób jednoczenie zatrudnionych jako pracownicy i prowadz¹cych w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹.
W ramach bloku programowego dotycz¹cego uproszczenia przepisów proceduralnych przewiduje siê:
 ograniczenie zjawiska korupcji poprzez nowelizacjê ustawy Kodeks karny i wprowadzenie
mo¿liwoci odst¹pienia od wymierzania kary za ³apownictwo czynne,
 przeniesienie wiêkszej iloci spraw o prawa maj¹tkowe do s¹dów rejonowych oraz uproszczenie postêpowania poprzez stopniowe poszerzanie w³aciwoci s¹dów rejonowych poprzez
podnoszenie kwoty wartoci przedmiotu sporu, a tak¿e skrócenie terminu, w którym s¹d
umarza postêpowanie zawieszone na zgodny wniosek stron,
 ujednolicenie i uporz¹dkowanie przepisów dotycz¹cych spó³ek handlowych poprzez nowelizacjê ustaw: Kodeks spó³ek handlowych, o Krajowym Rejestrze S¹dowym, Prawo dzia³alnoci gospodarczej, Kodeks postêpowania cywilnego, ustawy Kodeks cywilny m.in. poprzez
wprowadzenie przepisów o firmie i prokurze, zdefiniowanie dla potrzeb prawa cywilnego
pojêcia przedsiêbiorcy, a tak¿e modyfikacjê przepisów w zakresie sposobu zawierania umów
w obrocie profesjonalnym:
 obni¿enie op³at notarialnych poprzez obni¿enie maksymalnej wysokoci taksy notarialnej
za czynnoci notarialne zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
 skrócenie procedur w sprawach gospodarczych oraz zniesienie mo¿liwoci nadmiernego
przeci¹gania postêpowania wymaga zmian ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
 zwrot przedsiêbiorcom kosztów bezzasadnych ekspertyz wykonanych na ¿¹danie organu
 w tym celu niezbêdna jest nowelizacja ustawy  Prawo budowlane i zobowi¹zanie organu administracji do zwrotu przedsiêbiorcy kosztów ekspertyz wykonanych na ¿¹danie organu, jeli oka¿e siê, ¿e ¿¹danie by³o bezzasadne,
 ograniczenie patologii zwi¹zanych z likwidacj¹ szkód komunikacyjnych, w tym nowelizacja ustawy o dzia³alnoci ubezpieczeniowej,
 uchylenie przepisów umo¿liwiaj¹cych wstrzymanie dzia³alnoci gospodarczej przez organ administracji,
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 uproszczenie zasad uzyskania pomocy publicznej poprzez uchylenie przepisów nakazuj¹cych zwrot pomocy i odsetek, jeli pomoc zosta³a przyznana wskutek b³êdu organu lub
ustawodawcy oraz ograniczenie czêstotliwoci sk³adania sprawozdañ o pomocy,
 ograniczenie monopolu firm energetycznych,
 zmianê zasad pobierania op³at za koncesje na obrót napojami alkoholowymi,
wprowadzenie przepisów zapewniaj¹cych skuteczniejsz¹ ochronê ma³ym i rednim przedsiêbiorcom, spotykaj¹cym siê na rynku z nieuczciw¹ konkurencj¹,
wprowadzenie przepisów okrelaj¹cych czyny nieuczciwej konkurencji, takie jak np.: sprzeda¿ towarów po cenie ra¿¹co niskiej  w celu wyeliminowania zjawiska sprzeda¿y w handlu
towarów po cenie, po której zosta³y zakupione u producenta,
zakazanie stosowania niektórych form nagród w tzw. sprzeda¿y premiowej znacznej wartoci, odmiennych od przedmiotu sprzeda¿y,
przywrócenie dopuszczalnoci udzielania sublicencji na prawo z rejestracji znaku towarowego.

W bloku rozwi¹zañ dotycz¹cych nowych regulacji prawnych zaproponowano:
 uproszczenie i ujednolicenie systemu rejestracji przedsiêbiorców poprzez wprowadzenie zasady i mechanizmów powoduj¹cych, ¿e wpis przedsiêbiorcy w podstawowym rejestrze bêdzie wywo³ywa³ skutki w zakresie nadania numeru REGON, NIP itd.,
 ograniczenie liczby inspekcji w obszarze dzia³alnoci gospodarczej i przygotowanie przepisów umo¿liwiaj¹cych po³¹czenie pokrewnych inspekcji o podobnych uprawnieniach oraz
ograniczenie ich liczby,
 przygotowanie przepisów reguluj¹cych prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w ramach
franchisingu,
 uregulowanie zasad dzia³alnoci po¿ytku publicznego poprzez now¹ ustawê,
 ochronê polskich produktów poprzez ograniczenie nadmiernego importu, za pomoc¹ nowej
ustawy o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych,
 uregulowanie wiadczenia us³ug teleinformacyjnych poprzez przygotowanie projektu ustawy o wiadczeniu us³ug teleinformacyjnych i handlu elektronicznym,
 unormowanie zasad wymiany informacji gospodarczej - w projekcie ustawy o wymianie informacji gospodarczej, który bêdzie mia³ za zadanie zwiêkszenie pewnoci obrotu gospodarczego,
 stworzenie podstaw prawnych dla samorz¹du gospodarczego i przygotowanie projektu ustawy
o samorz¹dzie gospodarczym.
Program dzia³añ legislacyjnych by³ stopniowo w trakcie roku 2002 kierowany do prac parlamentarnych.
Plan dzia³añ antykryzysowych w sferze ochrony rynku i miejsc pracy
W uzupe³nieniu programu rz¹dowego wobec pogarszaj¹cej siê sytuacji na rynku pracy w lipcu 2002 r.
opracowany zosta³ Plan dzia³añ antykryzysowych w sferze ochrony rynku i miejsc pracy13.
Plan ten okrela kierunkowo zestaw kilkunastu przedsiêwziêæ legislacyjnych i organizacyjnych,
które dotycz¹ miêdzy innymi:
 restrukturyzacji niektórych zobowi¹zañ publicznoprawnych od przedsiêbiorców,
 pomocy publicznej dla przedsiêbiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy,
13
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wewnêtrzny dokument rz¹dowy, wynikaj¹cy ze Strategii Gospodarczej, obejmuj¹cy wszystkie opisywane pakiety
dzia³añ naprawczych zwi¹zanych bezporednio lub porednio z kszta³towaniem polityki zatrudnienia.

 restrukturyzacji przedsiêbiorstw przez banki,
 wprowadzenia kredytu podatkowego dla nowotworzonych przedsiêbiorstw uruchamiaj¹cych
nowe miejsca pracy,
 usprawnienia regu³ postêpowania upad³ociowego,
 wzmocnienia systemu porêczeñ i gwarancji dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw oraz funduszy po¿yczkowych dla ma³ych przedsiêbiorstw.
W ramach pakietu rz¹d skierowa³ w lipcu 2002 r. do Sejmu14:
 projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne,
 projekt ustawy o restrukturyzacji niektórych nale¿noci publicznoprawnych od przedsiêbiorców oraz o zmianie ustawy o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoci
pracodawcy,
 projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
W sierpniu 2002 r. rz¹d skierowa³ do Sejmu kolejny pakiet ustaw:
 projekt ustawy o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie
ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy Kodeks karny skarbowy,
 projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym,
 projekt ustawy o pomocy publicznej dla przedsiêbiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku
pracy,
 projekt ustawy Prawo upad³ociowe i naprawcze,
 projekt ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych
i wojewódzkich komisjach dialogu spo³ecznego,
 projekt ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw reguluj¹cych zadania i kompetencje organów oraz organizacjê jednostek organizacyjnych podleg³ych ministrowi w³aciwemu do spraw finansów publicznych.
3.1.4. Polityka sektorowa
Program Infrastruktura  klucz do rozwoju
Wraz ze Strategi¹ Gospodarcz¹ Rz¹du w styczniu 2003 r. przyjêty zosta³ program Infrastruktura
- klucz do rozwoju.
Obj¹³ on nastêpuj¹ce obszary problemowe:
 mieszkalnictwo,
 budowê autostrad i dróg ekspresowych,
 ³¹cznoæ i informatykê,
 transport kolejowy,
 transport lotniczy,
 infrastrukturê i ¿eglugê morsk¹.
Problematyka ma³ych i rednich przedsiêbiorstw pojawi³a siê m.in. w czêciach dotycz¹cych
mieszkalnictwa oraz ³¹cznoci i informatyki, a tak¿e porednio w czêci dotycz¹cej budowy autostrad i dróg ekspresowych.
14

Szczegó³owe omówienie zmian prawnych znajduje w rozdziale 4 rodowisko prawne funkcjonowania MSP
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W czêci dotycz¹cej mieszkalnictwa za jeden z podstawowych priorytetów uznano powstrzymanie spadku zatrudnienia w sektorze budowlano-monta¿owym i w bran¿ach pokrewnych oraz
stworzenie warunków do jego wzrostu. Jednym z dzia³añ, obok uruchomienia programu budowy
mieszkañ i rozbudowy systemu kredytowego, ma byæ usprawnienie procesu budowy mieszkañ
poprzez usuniêcie barier administracyjnych w budownictwie i udoskonalanie systemu zachêt
zwiêkszaj¹cych poda¿ mieszkañ, w tym mieszkañ na wynajem. Podstawowe kierunki dzia³añ
w tym zakresie to:
 uproszczenie procedur lokalizacyjnych inwestycji,
 uproszczenie procedur sporz¹dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 uproszczenie procedury uzyskiwania pozwoleñ na budowê oraz ustawowe ustalenie zakresu
niezbêdnych dokumentów,
 wprowadzenie ustawowo okrelonych terminów dla rozpatrywania przez gminy wniosków
oraz wydawania decyzji, dotycz¹cych rozpoczêcia inwestycji mieszkaniowych. Nieprzestrzeganie tych terminów przez jednostki administracyjne bêdzie podlega³o karom pieniê¿nym.
Wród spodziewanych efektów programu wymieniono:
 przyrost zamówieñ dla przedsiêbiorstw realizuj¹cych budownictwo mieszkaniowe o 40%
w stosunku do poziomu bie¿¹cego,
 znacz¹cy wzrost zamówieñ w bran¿ach pokrewnych, takich jak materia³y budowlane, infrastruktura budownictwa mieszkaniowego, meble, sprzêt gospodarstwa domowego i inne,
 stworzenie oko³o 100 tysiêcy dodatkowych miejsc pracy w budownictwie i 250 tysiêcy
miejsc pracy w innych sektorach,
 wzrost mobilnoci si³y roboczej poprzez zwiêkszenie dostêpnoci mieszkañ, co bêdzie mia³o
bezporednie prze³o¿enie na obni¿enie kosztów prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, spadek kosztów gospodarstw domowych oraz wp³ynie na redukcjê bezrobocia.
W zakresie ³¹cznoci i informatyki wskazano na kwestiê stymulowania lepszego wykorzystania
technologii informacyjnych, co stwarza szansê przyspieszonego rozwoju ca³ej gospodarki. Instrumentem realizacji powy¿szych dzia³añ bêdzie:
 wprowadzenie niezbêdnych regulacji prawnych, zgodnych ze standardami europejskimi, aby
dokument elektroniczny i transakcje dokonywane elektronicznie by³y równoprawne z tradycyjnymi,
 stworzenie rozwi¹zañ organizacyjnych i technicznych daj¹cych mo¿liwoæ funkcjonowania
elektronicznej wymiany gospodarczej oraz zapewnienie bezpieczeñstwa i wysokiego stopnia niezawodnoci w obrocie elektronicznym, w tym zbudowanie infrastruktury klucza publicznego w zakresie niezbêdnym do funkcjonowania dokumentu i podpisu elektronicznego,
 zwiêkszenie udzia³u ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w gospodarce elektronicznej,
 promowanie wykorzystania nowoczesnych rozwi¹zañ techniczno-organizacyjnych poprzez
szerokie wykorzystanie obrotu elektronicznego do dzia³añ administracji pañstwowej w celu
zwiêkszenia efektywnoci funkcjonowania administracji oraz wzrostu zaufania spo³eczeñstwa do operacji elektronicznych,
 stworzenie standardów informatycznych dla rozwi¹zañ internetowych w instytucjach rz¹dowych, przy wykorzystaniu systemów otwartych gwarantuj¹cych rozbudowê modu³ów informacyjnych oraz zapewnienie zgodnoci technicznej systemów wprowadzanych w ró¿nych
instytucjach,
 zwiêkszenie znaczenia polskiego przemys³u bazuj¹cego na technologiach informacyjnych
i komunikacyjnych oraz aktywna promocja polskiego rynku teleinformatycznego za granic¹,
ze szczególnym naciskiem na stworzenie warunków sprzyjaj¹cych powstawaniu oprogramowania komputerowego w kraju.
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Wdro¿enie programu w zakresie ³¹cznoci i informatyki ma przynieæ:
 zwiêkszenie liczby ma³ych i rednich przedsiêbiorstw korzystaj¹cych z rozwi¹zañ teleinformatycznych,
 poprawê dostêpu do narzêdzi teleinformatycznych na obszarach wiejskich,
 rozwój nowych technologii i ga³êzi przemys³u, co bêdzie skutkowa³o wzrostem eksportu oraz
utworzeniem nowych miejsc pracy.
Porednio wskazywano korzyci dla sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w zakresie budowy autostrad i dróg ekspresowych. W szczególnoci zwrócono uwagê na mo¿liwoæ wzrostu poziomu zatrudnienia wynikaj¹c¹ z przypieszonego rozwoju sieci drogowej.
Sektorowe programy restrukturyzacyjne
20 listopada 2002 r. Rada Ministrów przyjê³a Program restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego w Polsce w latach 20032006 z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalñ15, który zak³ada przyjêcie wspólnej polityki zmniejszenia
zatrudnienia w tym sektorze. Oszacowano, ¿e w latach 2003-2006 zmniejszenie zatrudnienia ogó³em w górnictwie wêgla kamiennego wyniesie 27,2 tys. osób.
Ca³okszta³t spraw zwi¹zanych z restrukturyzacj¹ zatrudnienia ma byæ realizowany w ramach programów ³agodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia, opracowanych przez Miêdzyresortowy Zespó³ powo³any Zarz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów (patrz pkt. 3.2.6).
4 czerwca 2002 r. Rada Ministrów zaakceptowa³a dokument Strategia dla przemys³u chemicznego w Polsce do 2010 roku. Zak³ada siê, ¿e celem strategicznym powinno byæ utworzenie z poszczególnych zak³adów sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej nowych podmiotów gospodarczych, charakteryzuj¹cych siê siln¹ pozycj¹ rynkow¹, stabilnych finansowo i maj¹cych perspektywy dalszego, szybkiego rozwoju. Tylko w ten sposób mog¹ one staæ siê atrakcyjne dla
inwestorów zagranicznych i krajowych. Dodatkowym aspektem sprawy jest koniecznoæ stworzenia warunków do rozwoju ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, dzia³aj¹cych w otoczeniu sektora
b¹d na terenie samych zak³adów przemys³owych z wykorzystaniem ich infrastruktury technicznej. Takie rozwi¹zanie stworzy³oby mo¿liwoæ powstania nowych miejsc pracy i przejêcia pracowników z restrukturyzowanych zak³adów.
W grudniu 2002 r. Ministerstwo Gospodarki opracowa³o dokument Strategia dla przemys³u
elektronicznego do roku 2010. Program stanowi realizacjê zadañ wynikaj¹cych z programu Przedsiêbiorczoæ  Rozwój  Praca. W programie okrelono, i¿ dzia³ania w perspektywie najbli¿szych
dziesiêciu lat powinny byæ skoncentrowane m.in. na:
 przygotowaniu przedsiêbiorstw, szczególnie z sektora MSP, do wspó³pracy z du¿ymi koncernami (jako podwykonawcy),
 stworzeniu systemu monitoringu sektora wraz z systemem informacji rynkowej i doradczej
dla przedsiêbiorstw, w szczególnoci dla ma³ych i rednich.
1 padziernika 2002 r. Rada Ministrów przyjê³a Strategiê dla przemys³u farmaceutycznego do
roku 2005. Wród zadañ Strategii w zakresie zwiêkszenia konkurencyjnoci przemys³u farma15

Program zosta³ skorygowany w zwi¹zku z Porozumieniem strony rz¹dowej ze stron¹ zwi¹zkow¹ w dniu 11 grudnia
2002 r. oraz korektami wynikaj¹cymi ze stanu prawnego sektora na dzieñ 10 stycznia 2003 roku). Korekta przyjêta
przez Radê Ministrów w dniu 28.01.2003 r.
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ceutycznego za najwa¿niejsze uznano wspieranie firm farmaceutycznych w zakresie innowacyjnoci poprzez dofinansowanie projektów dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w ramach V i VI
Programu Ramowego Badañ Unii Europejskiej.
Strategia rozwoju turystyki
10 wrzenia 2002 r. Rada Ministrów dokona³a korekty Strategii rozwoju turystyki w latach 2001
2006, w tym korekty niektórych kierunków dzia³añ i kalkulacji nak³adów.
W ramach celu pierwszego  wzrost nak³adów na inwestycje infrastrukturalne i rozwój produktu
turystycznego  dokonano korekt w zakresie dzia³añ na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej
dla obszarów chronionych (parki narodowe, lene kompleksy promocyjne oraz system wzorcowych rozwi¹zañ dla rozwoju turystyki proekologicznej). Na ten cel w latach 20032006 przewiduje siê wydatkowanie 10,2 mln z³. Zwiêkszono nak³ady na wsparcie dla rozwoju obiektów sportowych wykorzystywanych przez turystów (42,5 mln z³. w latach 20032006).
W zakresie celu drugiego  wzrost konkurencyjnoci polskiej oferty na rynkach miêdzynarodowych i rynku krajowym  nie dokonano zmian odnonie wsparcia sektora MSP, skorygowano
natomiast zapisy dotycz¹ce wsparcia dla kszta³cenia i doskonalenia kadr turystycznych, koordynowania i pomocy w opracowaniu programów poprawy bezpieczeñstwa, z uwzglêdnieniem bezpieczeñstwa turystów, w tym dzieci i m³odzie¿y oraz dodano paragraf o wzmocnieniu pozycji
konsumenta us³ug turystycznych w zakresie pe³nej informacji na temat towarów i us³ug turystycznych oraz warunków zawierania transakcji. Przyjêto równie¿ zapisy o aktywizacji rozwoju markowych produktów turystycznych (turystyka biznesowa, turystyka w miastach i turystyka kulturowa, turystyka na terenach wiejskich, turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna oraz przygraniczna i tranzytowa).
Zgodnie z przyjêtymi korektami, na realizacjê strategii na lata 20032006 przewidziano 2,1 mld z³.
Polityka ochrony rodowiska
We wrzeniu 2002 r. Rada Ministrów przyjê³a program  Ekologiczny rozwój kraju16. Wed³ug
przyjêtych za³o¿eñ, osi¹gniêcie europejskich standardów jakoci rodowiska wymagaæ bêdzie
inwestycji  w latach 20022015  rzêdu 3040 mld euro tj. 120150 mld z³. redniorocznie wysokoæ nak³adów inwestycyjnych wynosiæ powinna ok. 12 mld z³. Odbudowie poziomu inwestycji bêd¹ sprzyjaæ:
 stopniowa poprawa koniunktury gospodarczej dla przedsiêbiorstw, których nak³ady inwestycyjne w ogóle, a w tym nak³ady na ochronê rodowiska, zale¿¹ od zysków,
 wykorzystywanie funduszy strukturalnych na cele modernizacji urz¹dzeñ ochrony rodowiska stanowi¹cych integraln¹ czêæ wyposa¿enia w rodki produkcji du¿ych i rednich przedsiêbiorstw,
 wspieranie przez w³adze pañstwowe procesów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiêbiorstwa poprzez fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. Zwiêkszaæ siê ma
ich konsolidacja i podporz¹dkowanie zadaniom maksymalnej absorpcji unijnych rodków
pomocowych.

16 Tekst Programu Ekologiczny Rozwój Kraju dostêpny jest na stronie internetowej Ministerstwa rodowiska;
http://www.mos.gov.pl/1materialy_informacyjne/raporty-opracowania/rozwoj.htm
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W latach 20022005 przedsiêbiorstwa wykonuj¹ce zadania inwestycyjne w zakresie ochrony rodowiska oraz przemys³u obs³uguj¹ce ochronê rodowiska maj¹ otrzymaæ znaczne preferencyjne
kredyty na poprawê wyposa¿enia w rodki produkcji. Zgodnie z programem wsparcia wymagaj¹
te¿ laboratoria prowadz¹ce pomiary jakoci rodowiska, wody pitnej, ¿ywnoci itp. Tak np. potrzebna jest rozbudowa laboratoriów dokonuj¹cych pomiary zanieczyszczenia surowców rolnych,
pasz i ¿ywnoci dioksynami.
Wykonanie tych zadañ, a zw³aszcza istotny wzrost inwestycji ekologicznych w latach 20022005,
zapewni zwiêkszenie zatrudnienia. Szacuje siê, ¿e wzrost inwestycji w roku 2005 powinien wywo³aæ wzrost zatrudnienia w sektorach zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska o blisko 100% w stosunku do 2001 r. Wzrosn¹æ powinna te¿ znacznie zarówno produkcja, jak i zatrudnienie w przemys³ach obs³uguj¹cych ochronê rodowiska.
W grudniu 2002 r. Rada Ministrów przyjê³a program Polityka ekologiczna pañstwa na lata 2003
2006 z uwzglêdnieniem perspektywy na lata 20072010. Dokument zwraca uwagê na koniecznoæ w³¹czenia siê w proces osi¹gniêcia celów realizacji polityki przez przedsiêbiorstwa bêd¹ce
g³ównymi u¿ytkownikami rodowiska. Obok mechanizmów prawnych, oddzia³ywuj¹cych na
przedsiêbiorstwa, za konieczne uznano stymulowanie proekologicznych zachowañ sfery biznesu.
Zaproponowano wdro¿enie nastêpuj¹cych dzia³añ:
 udzielanie przedsiêbiorstwom materialnej pomocy w spe³nianiu zaostrzanych wymagañ ekologicznych, z wykorzystaniem bezporednich i porednich subsydiów krajowych oraz rodków UE,
 stworzenie sta³ych cia³ konsultacyjnych z udzia³em administracji ochrony rodowiska i sfery
biznesu, z zadaniem prowadzenia bie¿¹cej dyskusji na temat funkcjonowania istniej¹cej
ochrony rodowiska oraz propozycjami nowych rozwi¹zañ,
 szkolenie kadr przedsiêbiorstw w zakresie problematyki ochrony rodowiska,
 wsparcie Ruchu czystszej produkcji i programu Odpowiedzialnoæ i troska,
 promocja istniej¹cego znaku ekologicznego oraz opracowanie kryteriów przyznawania tego
znaku dla wiêkszej liczby grup wyrobów,
 stworzenie instytucjonalnych warunków dla praktycznego wdra¿ania w Polsce rozporz¹dzenia EMAS 17,
 wdro¿enie systemu zbywalnych pozwoleñ na emisjê (w tym przede wszystkim przygotowanie i uchwalenie ustawy w sprawie tworzenia rynków uprawnieñ do emisji zanieczyszczeñ
rodowiska i zasad obrotu takimi uprawnieniami), który powinien sprzyjaæ spe³nianiu przez
przedsiêbiorców wymagañ ekologicznych.
Program rozwoju handlu wewnêtrznego
14 sierpnia 2002 r. Rada Ministrów dokona³a korekt Programu rozwoju handlu wewnêtrznego do
2003 roku, przyjêtego przez rz¹d w czerwcu 2000 r. G³ównym celem programu jest tworzenie
sprzyjaj¹cego otoczenia dla rozwoju handlu wewnêtrznego, w warunkach swobodnej konkurencji i zgodnie z potrzebami konsumentów.
W obszarze instrumentów prawnych za zasadne uznano kontynuowanie analiz przestrzegania
przepisów prawa pracy w placówkach detalicznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem du¿ych
obiektów handlowych oraz przedstawienie propozycji podjêcia stosownych dzia³añ.
W zakresie instrumentów edukacyjno-informacyjnych za istotne przyjêto organizowanie w 2003 r.
szkoleñ dla osób prowadz¹cych lub podejmuj¹cych dzia³alnoæ handlow¹. W myl programu osi¹17
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gniêcie po¿¹danych rezultatów w rozwoju handlu wymaga prowadzenia aktywnych dzia³añ edukacyjnych i informacyjnych dla rodowiska kupieckiego. Jest to szczególnie wa¿ne dla funkcjonowania ma³ych firm, wymagaj¹cych szerokiego wsparcia w tym zakresie. Tematyka przygotowywanych z udzia³em organizacji przedsiêbiorców szkoleñ powinna obj¹æ podstawowe przepisy
prawne w obszarze prawa gospodarczego i prawa cywilnego, odnosz¹ce siê do praw i obowi¹zków handlowców oraz tzw. dobrych praktyk kupieckich w relacjach z konsumentami i dostawcami. Niezbêdne jest organizowanie szkoleñ, w których handlowcy bêd¹ zaznajamiani z implementacj¹ prawa Unii Europejskiej do prawa polskiego (w zakresie bezpieczeñstwa produktów, ochrony praw konsumenta oraz odpowiedzialnoci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny,
funkcjonowania systemu informowania o towarach niebezpiecznych).
3.1.5. Polityka rynku pracy
Program  Pierwsza praca
Wraz z programem rz¹dowym Przedsiêbiorczoæ  Rozwój  Praca w styczniu 2002 r. przedstawiony zosta³ program Pierwsza Praca, którego celem jest zwiêkszenie szans absolwentów
na uzyskanie pierwszego dowiadczenia zawodowego oraz objêcie us³ugami aktywizuj¹cymi
wszystkich zarejestrowanych absolwentów najpóniej przed up³ywem 6 miesiêcy od momentu
rejestracji. Program Pierwsza Praca obejmuje piêæ nastêpuj¹cych segmentów:
 ma³e i rednie przedsiêbiorstwa,
 samozatrudnienie,
 kszta³cenie,
 wolontariat,
 informacja, poradnictwo zawodowe i porednictwo pracy.
Segment dotycz¹cy ma³ych i rednich przedsiêbiorstw opiera siê na zachêceniu do zatrudniania
absolwentów przez ma³e i rednie przedsiêbiorstwa, czemu s³u¿yæ maj¹ dotychczasowe instrumenty ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu:
 refundacja wynagrodzeñ absolwentów,
 sta¿e absolwenckie,
 prace spo³eczno-u¿yteczne,
 po¿yczki na tworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych skierowanych przez powiatowy urz¹d pracy,
 programy specjalne.
Uzupe³nieniem powy¿szego katalogu s¹ regulacje wprowadzone z dniem 1 stycznia 2002 r. ustaw¹ o u³atwieniu zatrudnienia absolwentów szkó³. Przewiduje ona refundowanie pracodawcom
zatrudniaj¹cym absolwentów w rejonach zagro¿onych bezrobociem strukturalnym sk³adek na
ubezpieczenie rentowe i wypadkowe w wysokoci naliczonej od najni¿szego wynagrodzenia
przez 12 miesiêcy.
Segment dotycz¹cy samozatrudniena, opiera siê na zachêceniu absolwentów do rozwoju przedsiêbiorczoci. Zwiêkszenie mo¿liwoci podejmowania w³asnej dzia³alnoci gospodarczej wymaga:
 ograniczenia przeszkód i kosztów tworzenia przedsiêbiorstw (dzia³ania w ramach pakietu
Przede wszystkim przedsiêbiorczoæ),
 uruchomienia w du¿ej skali programu udzielania tanich kredytów, porêczeñ kredytowych
i systemu dop³at do kosztów oprocentowania i zwi¹zanego z nimi profesjonalnego doradztwa (obok dotychczasowych form po¿yczkowych, uruchomienie wraz z BGK funduszu po¿yczkowego dla absolwentów),
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 okresowego zawieszenia pobierania od absolwentów zak³adaj¹cych w³asne przedsiêbiorstwo
emerytalno-rentowej czêci sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne (w ramach ustawy o u³atwieniu zatrudnienia absolwentów szkó³).
Koszty programu w wysokoci ok. 749 mln z³. finansowane bêd¹ z Funduszu Pracy, funduszy
pomocowych, rezerwy uw³aszczeniowej, po¿yczki z Banku Rozwoju Rady Europy oraz bud¿etów samorz¹dów.
3.1.6. Polityka rozwoju obszarów wiejskich
W 2002 r., obok Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora
¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, przygotowany zosta³ Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, stanowi¹cy dokument operacyjny okrelaj¹cy cele, priorytety i zasady wspierania
zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich. Plan jest ukierunkowany na aspekty spo³eczne
i rodowiskowe (ekologiczne). Program ten nie zawiera jednak ¿adnych odniesieñ do rozwoju
przedsiêbiorczoci. Nie zosta³y równie¿ przedstawione ¿adne nowe dokumenty programowe
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
3.1.7. Polityka regionalna
Program ³agodzenia skutków restrukturyzacji w województwie l¹skim
Uzupe³nieniem Sektorowego Programu Restrukturyzacyjnego Górnictwa jest program o charakterze regionalno  sektorowym Za³o¿enia programu ³agodzenia w regionie l¹skim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie wêgla kamiennego18. Celem programu jest uruchamianie mechanizmów przyspieszenia wzrostu gospodarczego, po³¹czonego ze zmian¹ struktury gospodarczej, zdominowanej przez przemys³y tradycyjne, na rzecz przemys³ów rozwojowych
i us³ug, kreuj¹cych powstawanie nowych miejsc pracy oraz pomoc osobom, które obejmie restrukturyzacja zatrudnienia w sektorze górnictwa wêgla kamiennego w latach 20032006 w odnalezieniu siê w nowej sytuacji ¿yciowej, w zdobyciu nowych lub podniesieniu poziomu posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz w znalezieniu lub utworzeniu dla siebie nowego miejsca
pracy. Program przewiduje dwa kierunki dzia³añ:
 dzia³ania skierowane do pracowników sektora górnictwa wêgla kamiennego,
 dzia³ania wspieraj¹ce rozwój regionu.
Finansowanie programu ma nast¹piæ z po¿yczek miêdzynarodowych instytucji finansowych oraz
róde³ bud¿etowych. Przewiduje siê utworzenie Funduszu dla l¹ska na bazie Funduszu Górnol¹skiego, którego zasilanie ze rodków publicznych w okresie do 2006 r. wyniesie ³¹cznie ok.
200 mln z³., z tego 100 mln z³. w 2003 r. oraz 100 mln z³. w latach 20042006.

3.2. Realizacja polityki pañstwa wobec MSP
3.2.1. Dzia³ania parlamentarne
Po likwidacji w IV kadencji Sejmowej Komisji Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw, w ramach
Komisji Gospodarki 4 grudnia 2001 r. powo³ano sta³¹ podkomisjê do spraw ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw z³o¿on¹ z osiemnastu pos³ów. Jak stwierdzono w trakcie posiedzenia powo³uj¹18
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cego podkomisjê, mia³a ona siê zaj¹æ wszystkimi problemami dotycz¹cymi kupiectwa, handlu,
drobnej wytwórczoci, turystyki i firm, które zgodnie z ustaw¹  Prawo dzia³alnoci gospodarczej, maj¹ (...) status ma³ych lub rednich przedsiêbiorstw 19. Podkomisja nie przejawia³a jednak w 2002 r. du¿ej aktywnoci. Z 23 projektów ustaw rozpatrywanych przez Komisjê Gospodarki na 80 posiedzeniach w 2002 r. ¿aden nie by³ przez ni¹ rozpatrywany.
W trakcie prac Komisji Gospodarki podnoszone by³y problemy odnosz¹ce siê bezporednio lub
porednio do sektora MSP, w tym m.in.:
 wykorzystanie pozabankowych form finansowania rozwoju przedsiêbiorstw (fundusze venture capital, po¿yczki, porêczenia kredytowe),
 wykorzystanie rodków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej na wspieranie rozwoju polskiej gospodarki,
 informacja o aktualnym stanie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw zwi¹zanych z sektorem
stoczniowym,
 wp³yw funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na rozwój przedsiêbiorczoci
w danym regionie na przyk³adzie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny wraz z tarnowsk¹ podstref¹,
 ocena realizacji zadañ wynikaj¹cych z dokumentu Rz¹dowa polityka konsumencka na lata
20002001 wraz z analiz¹ stosowania i przestrzegania obowi¹zuj¹cego prawa w zakresie
ochrony konsumenta,
 informacja o spo³ecznych i gospodarczych skutkach dzia³alnoci wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych. Ten problem kilkukrotnie by³ przedmiotem obrad komisji z uwagi na
poselski projekt uchwa³y w sprawie supermarketów.
Komisja rozpatrywa³a rz¹dowy projekt ustawy o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego oraz o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci.
Problematyka rodków bud¿etowych na wsparcie sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
w zasadzie pozosta³a niezauwa¿ona w trakcie prac komisji nad projektami bud¿etu na 2002 i 2003 r.
Jedynie w trakcie prac nad bud¿etem pojawia³y siê g³osy o zmniejszaj¹cych siê nak³adach na
funkcjonowanie MSP.
5 kwietnia 2002 r. Sejm powo³a³ ponadto odrêbn¹ Komisjê Nadzwyczajn¹ do rozpatrzenia projektów ustaw zwi¹zanych z programem rz¹dowym Przedsiêbiorczoæ  Rozwój  Praca. Komisja w 2002 r. odby³a 36 posiedzeñ rozpatruj¹c 39 projektów ustaw, w wiêkszoci zg³oszonych
przez rz¹d.
W 2002 r. zg³oszono kilkanacie interpelacji i zapytañ poselskich dotycz¹cych bezporednio problematyki ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. Wród interpelacji i zapytañ mo¿na wyró¿niæ trzy
grupy problemów najbardziej interesuj¹ce parlamentarzystów:
 mo¿liwe opónienia w realizacji programów wsparcia dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
w ramach Programu Spójnoci Gospodarczej i Spo³ecznej Phare 2000 (m.in. interpelacje 821,
1040, 1194, zapytanie 446, 929),
 realizacja dzia³añ programowych rz¹du w zakresie rynku pracy (m.in. interpelacje 1339,
2180, 2211), fundusze mikropo¿yczkowe jako instrument wspomagania przedsiêbiorczoci
(zapytanie 929),
19
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 funkcjonowanie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (zmiany w przepisach dotycz¹cych rejestracji dzia³alnoci gospodarczej przez osoby fizyczne, pobierania podatku dochodowego
oraz VAT od ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, a tak¿e mo¿liwoci zmiany sankcji za spónione z³o¿enie deklaracji podatkowej VAT - m.in. interpelacja nr 661, zapytanie 838).
3.2.2. Dzia³ania zwi¹zane z integracj¹ europejsk¹
Raport z realizacji Narodowego Programu Przygotowania do Cz³onkostwa w UE
W lutym 2002 r. Komitet Integracji Europejskiej przedstawi³ Raport z realizacji w 2001 r. Narodowego Programu Przygotowania do Cz³onkostwa w Unii Europejskiej (NPPC)20. Zgodnie
z konkluzjami raportu, w zakresie Priorytetu 16.1.  Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjnoci, nak³adów inwestycyjnych i eksportu sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw zadanie
uznano za, w wiêkszoci, wykonane:
 W zakresie zmian legislacyjnych  wszystkie zmiany legislacyjne zosta³y przyjête zgodnie z
terminem okrelonym w NPPC.
 W zakresie transpozycji prawa  odnotowano opónienia w zwi¹zku z zapisami w ustawie o
Krajowym Rejestrze S¹dowym, organizowaniu i finansowaniu praktycznej nauki zawodu,
zmianach w Kodeksie pracy.
 W zakresie zmian instytucjonalnych  wszystkie zmiany zosta³y przyjête zgodnie z terminem okrelonym w NPPC.
Wed³ug Raportu na cele zwi¹zane z priorytetem 16.1. poniesiono nak³ady w wysokoci 75,3 mln z³.,
z czego 69,4 mln ze rodków bud¿etu pañstwa oraz 5,9 mln z³. ze rodków Phare. Najwiêksza
kwota (33,6 mln z³.) przeznaczona zosta³a na u³atwienie przedsiêbiorcom dostêpu do wiedzy, doradztwa oraz wsparcie finansowe w zakresie wdra¿ania systemu jakoci, transferu technologii,
prowadzenia firmy, promocji eksportu.
3.2.3. Polityka przemys³owa i polityka wobec MSP
Realizacja programu  Przede wszystkim przedsiêbiorczoæ
Wed³ug informacji Rady Ministrów z padziernika 2002 r.21 w ramach programu zosta³o uchwalonych przez Sejm 18 ustaw.
Przyjête zmiany umo¿liwi³y wdro¿enie zamierzonych celów w zakresie22 :
 obni¿enia kosztów pracy oraz uelastycznienia stosunków pracy,
 uproszczenia systemu podatkowego,
 uproszczenia przepisów proceduralnych.
W ograniczonym zakresie zrealizowano czêæ dotycz¹c¹:
 uproszczenia systemu ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnych (tylko uproszczenie formularzy zg³oszeniowych, przywrócenie przepisu zwalniaj¹cego p³atnika sk³adek z obowi¹zku
sk³adania deklaracji rozliczeniowej),
20 Przyjêty przez komitet Integracji Europejskiej 22 lutego 2002 r., www.ukie.gov.pl
21 Przegl¹d Rz¹dowy nr 11/2002 z listopada 2002 r.
22 Szczegó³owy opis zmian legislacyjnych wynikaj¹cych z Pakietu Przede wszystkim przedsiêbiorczoæ znajduje siê
w rozdziale 4 rodowisko prawne funkcjonowania MSP w 2002 roku.
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 nowych regulacji prawnych (w zasadzie tylko ustawa o wiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ oraz bêd¹ca jeszcze w trakcie procedury sejmowej ustawa o organizacjach po¿ytku publicznego).
Pomoc publiczna
24 wrzenia 2002 r. Rada Ministrów zaakceptowa³a Raport o pomocy publicznej udzielonej przedsiêbiorcom w Polsce w 2001 r. Raport jest wype³nieniem postanowieñ ustawy o pomocy publicznej z 1 stycznia 2001 roku oraz Uk³adu Europejskiego, który wszed³ w ¿ycie 1 lutego 1994 roku.
Regulacje te zobowi¹zuj¹ do sk³adania corocznego sprawozdania na temat pomocy publicznej
udzielanej przedsiêbiorcom w Polsce.
Ogólna wartoæ pomocy udzielonej przedsiêbiorcom w Polsce w 2001 roku wynios³a 10 860,6 mln z³.
(2 960,5 mln euro wg redniego kursu z 2001 roku). Pomoc ta stanowi³a 6,7 % wartoci dodanej
brutto w przemyle oraz 1,5% PKB (w 2000 roku  1,1 % PKB). W przeliczeniu na jednego zatrudnionego w przemyle wartoæ pomocy wynios³a 3 610,6 z³. (984,2 euro).
W 2001 roku, podobnie jak w poprzednim, najczêciej stosowanymi instrumentami pomocy by³y
dotacje i ulgi podatkowe (55,2 % udzielonej pomocy). W 1999 roku stanowi³y one 86 % udzielonej pomocy, a w 2000 roku  84,5 % W 2001 roku zwraca uwagê szczególna dynamika gwarancji
i porêczeñ kredytowych (898,1 %.) oraz tzw. miêkkie kredytowanie (po¿yczki preferencyjne, dop³aty do oprocentowania, odroczenie lub roz³o¿enie na raty p³atnoci itp.)  259,7 %.
Bezporednie wydatki na pomoc np. w formie dotacji wynios³y w 2001 roku 26,5 %, a uszczuplenie wp³ywów do bud¿etu (np. ulgi podatkowe, umorzenia)  73,5 %. W 2000 roku udzia³ analogicznych form wynosi³ 47,3%. i 52,7%. Analiza danych dotycz¹cych pomocy publicznej, udzielanej przedsiêbiorcom w latach 19972001, pozwala okreliæ tendencje w tej dziedzinie:
 wielkoæ i dynamika pomocy publicznej nie by³y zale¿ne od podstawowych wskaników
makroekonomicznych, takich jak PKB czy inflacja, lecz od aktualnej polityki rz¹du;
 wród form pomocy dominowa³y dotacje oraz zwolnienia podatkowe i funduszowe, choæ
wzrasta³a rola tzw. miêkkiego kredytowania;
 wiêksz¹ czêæ pomocy udzielono, reaguj¹c na aktualne trudnoci (np. restrukturyzacjê górnictwa lub zwolnienia podatkowe zad³u¿onych przedsiêbiorstw) ni¿ realizuj¹c przysz³ociowe programy gospodarcze.
Na pomoc horyzontaln¹ przeznaczono 3 569,4 mln z³., z czego prawie 60 %. poch³onê³a restrukturyzacja. Na szkolenia przeznaczono 466,7 mln z³. (13,1%), a na rozwój infrastruktury technicznej  233,6 mln z³. (6,5%). Najmniejsz¹ pomoc przeznaczono na inwestycje energooszczêdne 
7,7 mln z³. (0,2%). Pomoc horyzontalna by³a w 2001 roku ni¿sza o prawie 1,4 mld z³.
Niemal jedn¹ czwart¹ pomocy publicznej  2 700,3 mln z³.  stanowi³a pomoc dla poszczególnych sektorów gospodarki. Prawie ca³oæ tych rodków udzielono przedsiêbiorcom dzia³aj¹cym
w górnictwie wêgla kamiennego (2 649,2 mln z³.), przy czym na badania i rozwój w tym sektorze
nie przeznaczono ani z³otówki, natomiast 99,8 %  na restrukturyzacjê. Sektor hutnictwa ¿elaza
i stali otrzyma³ 26,7 mln z³., z tego 94,1 % na restrukturyzacjê zatrudnienia.
Ponad jedn¹ pi¹t¹ udzielonej pomocy (2 383,9 mln z³.) otrzymali przedsiêbiorcy z sektorów rolnictwa, ³owiectwa, lenictwa oraz rybactwa i rybo³ówstwa. Pomoc regionalna stanowi³a zaledwie 0,4% (48,2 mln z³.) i by³a g³ównie przeznaczona na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy. By³a ponad czterokrotnie ni¿sza ni¿ w roku poprzednim.
94

Najwiêkszymi dysponentami rodków bud¿etowych w ramach pomocy publicznej by³y urzêdy
skarbowe i minister finansów. £¹czna wartoæ pomocy udzielonej przez te organy wynios³a
4 042,6 mln z³. (37,2 % rodków pomocowych). Istotn¹ rolê w udzielaniu pomocy publicznej
odgrywa³y tak¿e: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (15,5 %), Ministerstwo Gospodarki (11,7 %) i Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych (10,4 %).
3.2.4. Podsumowanie realizacji Kierunków dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do 2002 roku
Rok 2002 by³ ostatnim rokiem realizacji programu Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do 2002 roku wdra¿anego od po³owy 1999 r. Niektóre jego elementy zosta³y zmodyfikowane w zwi¹zku z reform¹ instytucji rz¹dowych (m.in. zlikwidowano Agencjê Techniki i Technologii), czêæ za zosta³a zrealizowana w ramach programu Przede wszystkim przedsiêbiorczoæ.
1) Dzia³ania rz¹du s³u¿¹ce zwiêkszeniu konkurencyjnoci sektora MSP polegaj¹ce m.in. na finansowym wsparciu przedsiêwziêæ innowacyjnych i wdro¿eniowych, podejmowanych przez
przedsiêbiorców.
 1 stycznia 2001 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci. W 2002 r. nast¹pi³o poszerzenie zakresu dzia³ania
PARP. Przejê³a ona zadania zlikwidowanych: Agencji Techniki i Technologii (marzec 2002)
oraz Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (maj 2002). Zmiany te w du¿ej mierze wynika³y z potrzeby zapewnienia bardziej efektywnego systemu wspierania przedsiêbiorstw.
PARP pe³ni dwie podstawowe funkcje: rz¹dowej agencji do spraw rozwoju przedsiêbiorczoci, realizuj¹cej zadania wynikaj¹ce z polityki pañstwa wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw oraz polityki rozwoju gospodarki, a tak¿e jednostki wdra¿aj¹cej programy Phare,
zw³aszcza w zakresie rozwoju sektora MSP. Zostanie w³¹czona w system wdra¿ania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
2) Dzia³ania rz¹du maj¹ce na celu wzrost eksportu sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw polega³y przede wszystkim na d¹¿eniu do wyrównywania warunków funkcjonowania polskich i zagranicznych przedsiêbiorców. Dzia³ania te obejmuj¹ m.in. wspieranie ze rodków bud¿etowych
udzia³u przedsiêbiorców w targach i wystawach za granic¹.
 1 stycznia 2001 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z 15 wrzenia 2000 r. o zmianie ustawy o Komitecie Badañ Naukowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 91, poz. 1008), która usprawni³a podzia³ rodków pomocowych z UE oraz z bud¿etu pañstwa na realizacjê uczestnictwa Polski w V Programie Ramowym (w tym komponent MSP),
 W 2001 i 2002 roku kontynuowane równie¿ by³y prace nad stworzeniem Teleinformatycznego Systemu Promocji Eksportu Ministerstwa Gospodarki /TISPE/, który umo¿liwi przedsiêbiorcom bezporedni, natychmiastowy dostêp do aktualnych informacji gospodarczych.
System ten adresowany jest przede wszystkim do ma³ych i rednich firm. W 2000 roku, jako
novum, pojawi³o siê po raz pierwszy dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w formie projektów celowych, których potrzebê sygnalizowa³y poszczególne przedsiêbiorstwa.
W roku 2000 z ma³ymi i rednimi przedsiêbiorstwami zawarto ³¹cznie 164 umowy na wykonanie projektów celowych (37 umów z ma³ymi i 127 ze rednimi przedsiêbiorstwami). Jest
to trzykrotnie wiêcej ni¿ w roku 1999, kiedy to zawarto 54 umowy tego typu. W roku 2001
na ten cel w Komitecie Badañ Naukowych wydatkowano 20 mln z³.
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 Utworzono bazê danych o regulacjach prawnych obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej, dziêki czemu przedsiêbiorcy uzyskali dostêp do opracowanych w jêzyku polskim syntez aktów
prawnych Unii Europejskich, istotnych dla prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
3) Wa¿nym kierunkiem polityki rz¹du by³o tworzenie warunków do wzrostu nak³adów inwestycyjnych w sektorze MSP. Realizacji tego celu sprzyjaæ powinny zmiany w obecnie obowi¹zuj¹cym systemie podatkowym oraz dzia³ania u³atwiaj¹ce ma³ym i rednim przedsiêbiorcom dostêp
do zewnêtrznych róde³ finansowania. W tym zakresie dokonano te¿, w ramach odrêbnego programu Przede wszystkim przedsiêbiorczoæ, zmian w Kodeksie pracy, ustawach podatkowych
oraz przygotowano ustawê o dzia³alnoci po¿ytku publicznego.
Ponadto w latach 2001-2002 udzielane by³y przez PARP dotacje na powiêkszenie kapita³u funduszy po¿yczkowych lub funduszy porêczeniowych dla ma³ych i rednich przedsiêbiorców prowadzonych przez podmioty dzia³aj¹ce na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoci. W 2001 r. udzielono
9 dotacji na powiêkszenie kapita³u funduszy po¿yczkowych na kwotê 6 900 tys. z³. oraz 8 dotacji
na powiêkszenie kapita³u funduszy porêczeñ kredytowych na kwotê 6 867,5 tys. z³. W 2002 r. do
konkursów na powiêkszenie kapita³u funduszy po¿yczkowych przyst¹pi³o 38 instytucji, za na
powiêkszenie kapita³u funduszy porêczeniowych 34 organizacje.
3.2.5. Polityka finansowa
Polityka finansowa jest jednym z podstawowych elementów polityki ekonomicznej pañstwa.
Okrelony poziom dochodów i wydatków bud¿etu pozwala miêdzy innymi na realizacjê programów wsparcia wybranych przedmiotów i podmiotów obrotu gospodarczego.
Podatki23
Najistotniejsz¹ zmian¹ w tym zakresie by³a nowelizacja ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym z dnia 6 wrzenia 2001 r.24 (która wesz³a w ¿ycie z dniem 14 listopada 2001 r.). Zgodnie z jej brzmieniem, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (osoby fizyczne, spó³ki cywilne) prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹, opodatkowani w formie karty podatkowej,
mog¹ zwiêkszyæ stan zatrudnienia bez utraty tej formy opodatkowania i zwiêkszenia stawki podatkowej nie wiêcej ni¿ o trzech pracowników w latach 2001 i 2002 w ca³ym kraju, za - je¿eli
podatnik prowadz¹cy gospodarstwo rolne wykonuje równoczenie pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w miejscowoci o liczbie mieszkañców do 5.000  nie wiêcej j ni¿ o piêciu pracowników.
Wysokoæ podatków
W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na 2001 ustalono stawki podatkowe
w wysokoci 19%, 30% oraz 40%.
Zgodnie z ustaw¹ o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek w 2002 r.
wynosi³ 28% podstawy opodatkowania, za od 1 stycznia 2003 r 27%.
23

24
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Dok³adne omówienie zmian w tym zakresie znajduje siê w rozdziale 4 rodowisko prawne funkcjonowania MSP,
gdzie zaprezentowano tak¿e nowelizacjê ustawy o podatku VAT wprowadzaj¹ca tzw. kasowe rozliczanie siê dla
ma³ych podatników (MP)
Ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 r. o zmianie ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1369),

Formy opodatkowania
Poza ogólnymi formami opodatkowania ma³e przedsiêbiorstwa mog³y stosowaæ jego formy
uproszczone, które cechowa³ ni¿szy poziom obci¹¿eñ, prosta konstrukcja oraz ³atwoæ stosowania w codziennej praktyce.
W tym zakresie wprowadzono w 2002 r.:
 mo¿liwoæ kwartalnego op³acania rycza³tu dla podatników o przychodach nieprzekraczaj¹cych 25 tys. euro;
 rozszerzono zakres stosowania karty podatkowej na dzia³alnoæ w zakresie handlu detalicznego artyku³ami nie¿ywnociowymi oraz na wszystkich podatników prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ bez zatrudnienia pracowników.
Zmiany te wesz³y w ¿ycie od 1 stycznia 2003 r.
Ulgi i preferencje podatkowe
Na terenie gmin uznanych za zagro¿one szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym25 albo
w gminach zagro¿onych recesj¹ i degradacj¹ spo³eczn¹, których wykaz na podstawie odrêbnych
przepisów ustala Rada Ministrów26 dla osób fizycznych i prawnych prowadz¹cych lub podejmuj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub dzia³y specjalne produkcji rolnej funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce preferencje:
 podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych mog¹ skorzystaæ z podwy¿szonych stawek amortyzacyjnych (nie wy¿szych ni¿ wspó³czynnik 3,0) umo¿liwiaj¹cych szybsz¹ amortyzacjê niektórych rodków trwa³ych,27
 podatnicy zrycza³towanego podatku dochodowego (osoby fizyczne, spó³ki cywilne) prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹, opodatkowani w formie karty podatkowej, mog¹ zwiêkszyæ
stan zatrudnienia bez utraty tej formy opodatkowania i zwiêkszenia stawki podatkowej (nie
wiêcej ni¿ o szeciu pracowników, dotyczy to wy³¹cznie gmin zagro¿onych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym)28,
25

26

27

28

Wykaz gmin na podstawie Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie okrelenia powiatów (gmin) zagro¿onych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. (Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1264,
z 2000 r. N r 120, poz. 1270 i z 2001 r. Nr 151, poz. 1702),
Wykaz gmin na podstawie Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie okrelenia powiatów (gmin) zagro¿onych strukturaln¹ recesj¹ i degradacj¹ spo³eczn¹, w których stosuje siê szczególne instrumenty
ekonomiczno-finansowe i inne preferencje (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 560). Wykaz ten obowi¹zuje wy³¹cznie
w 2002 r.
Art. 22k ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U.2000 r. Nr 14
poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 101, poz. 1090, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz.
1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i poz.
1370 oraz Nr 134 poz. 1509, Dz. U. z 2002 r..25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1182,
Nr 169, poz. 1384, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679, Nr 200, poz. 1691,
Nr 240, poz. 2058) a tak¿e art. 16k ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz.U.2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i poz. 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117
poz. 1228, Nr 122, poz. 1315 i poz. 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, Dz.U.
z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, z 2002 r. Nr 25poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141,
poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684, Nr 230,
poz. 1922).
art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, Nr 122,
poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125.1363 i poz. 1369, Nr 134 poz. 1509, z 2002 r. Nr 169,
poz. 1384, Nr 57, poz. 783, Nr 200, poz. 1679).

97

 podatnicy zrycza³towanego podatku dochodowego prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ (w
tym równie¿ w formie spó³ki prawa cywilnego) uprawnieni na mocy odrêbnych przepisów
do szkolenia uczniów i zatrudniaj¹cy w ramach prowadzonej dzia³alnoci pracowników w
celu nauki zawodu maj¹ prawo do zwiêkszenia nale¿nej za wyszkolenie pracownika ulgi
(szeciokrotnoci lub dziesiêciokrotnoci najni¿szego wynagrodzenia miesiêcznego) o 20%
(dotyczy to tych podatników, którzy prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w miejscowociach
o liczbie mieszkañców do 5.000 oraz w gminach o szczególnym zagro¿eniu wysokim bezrobociem strukturalnym29 ),
 nabywcy i leasingobiorcy (osoby fizyczne i osoby prawne) mienia z zasobów W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa mog¹ w okrelonych przypadkach byæ zwolnieni z oprocentowania rat30 .
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne oraz inne obci¹¿enia p³ac
Od lat p³ace w Polsce obci¹¿one s¹ wysokimi sk³adkami na ubezpieczenie spo³eczne oraz innymi
quasi podatkami. W 2002 r. obci¹¿enia p³ac zatrudnionych pracowników sk³ada³y siê ze:
 sk³adek na ubezpieczenia emerytalne (pracodawca  9,76%), rentowe (pracodawca (6,50%),
wypadkowe (pracodawca  1,62%),
 sk³adek na Fundusz Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych (0,08% funduszu p³ac),
 sk³adek na Fundusz Pracy (2,45% funduszu p³ac),
 op³at na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, obowi¹zuj¹cych w zak³adach zatrudniaj¹cych powy¿ej 20 osób.
Sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne osób prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ oraz osób
z nimi wspó³pracuj¹cych wynosi³a 36,62% podstawy wymiaru sk³adki, któr¹ okrelono jako
dochód deklarowany przez osobê prowadz¹c¹ dzia³alnoæ, nie mniej jednak ni¿ minimalna podstawa wymiaru (60% przeciêtnego wynagrodzenia) i nie wiêcej ni¿ 150% dochodu zadeklarowanego za poprzedni miesi¹c.
3.2.6. Programy zwi¹zane z politykami sektorowymi
Restrukturyzacja górnictwa wêgla kamiennego
Wed³ug informacji o realizacji reformy górnictwa wêgla kamiennego za pierwsze pó³rocze 2002 r.31
zatrudnienie w górnictwie wêgla kamiennego zmniejszy³o siê z 145.995 osób (31 grudnia 2001 r.)
do 143.691 (30 czerwca 2002 r.) , tj. o 2.304 osoby. W pierwszym pó³roczu 2002 r. z przedsiêbiorstw górniczych odesz³y 2.773 osoby, natomiast do pracy w kopalniach przyjêto 469 osób.
Kontynuowano dzia³ania dotycz¹ce projektowania rozwoju gospodarczego gmin, w tym zagospodarowania terenów poprzemys³owych i likwidowanych kopalñ oraz powo³ywania wspólnych
podmiotów gospodarczych i przekazywania maj¹tku nieprodukcyjnego kopalñ. Do 31 grudnia
2001 r. Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli³ 27 kredytów preferencyjnych dla 13 gmin.
29

30

31
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art. 53, ust. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz.
1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125.1363 i poz. 1369, Nr 134 poz. 1509)
Rozporz¹dzenie Ministra Skarbu Pañstwa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie wysokoci oprocentowania odroczonej lub roz³o¿onej na raty nale¿noci z tytu³u sprzeda¿y mienia z zasobów W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, szczegó³owych kryteriów niestosowania oprocentowania oraz ustalenia innych ni¿ pieni¹dz mierników wartoci nale¿noci pieniê¿nej (Dz.U. z 1999 r. Nr 102, poz. 1189)
Informacja realizacji reformy górnictwa wêgla kamiennego za I pó³rocze 2002 r. przyjêta przez radê Ministrów 15
padziernika 2002 r. w: Przegl¹d Rz¹dowy nr 11/2002 z listopada 2002 r.

W 2001 r. stan zatrudnienia w sektorze górnictwa wêgla kamiennego obni¿y³ siê z 155.032 osób
na dzieñ 31 grudnia 2000 r. do 145.995 osób na dzieñ 31 grudnia 2001r., tj. o 9.037 osób. W 2001
roku z przedsiêbiorstw górniczych odesz³o 10.535 osób, natomiast do pracy w kopalniach przyjêto 1.498 osób.
Program dla przemys³u lekkiego
9 lipca 2002 r. Rada Ministrów zapozna³a siê z ocen¹ dzia³añ wynikaj¹cych ze Strategii dla przemys³u lekkiego na lata 20002005, wed³ug stanu realizacji na 31 grudnia 2001 r. Podsumowuj¹c
Strategiê uznano, i¿ w zaawansowanym stadium realizacji znajduje siê piêæ zadañ: wzrost innowacyjnoci wzorniczej i produktowej, wprowadzanie instrumentów powoduj¹cych wzrost eksportu, szkolenie kadr, niektóre zadania restrukturyzacyjne, wdro¿enie regulacji prawnych Unii
Europejskiej. Rozpoczêto realizacjê piêciu kolejnych zadañ: intensyfikacjê dzia³añ podmiotów
gospodarczych na rzecz wzrostu eksportu, wzrost znaczenia organizacji przedsiêbiorców dla
sprawniejszego funkcjonowania przedsiêbiorstw, restrukturyzacjê finansow¹ przedsiêbiorstw,
monitoring krajowego rynku wyrobów przemys³u lekkiego oraz negocjacje w ramach wiatowej
Organizacji Handlu (WTO) w sprawie przysz³ej polityki celnej.
Za niezbêdne uznano m.in. zintensyfikowanie prac nad:
 przygotowaniem dalszych propozycji dotycz¹cych restrukturyzacji zatrudnienia przez ministrów gospodarki, finansów publicznych, pracy i polityki spo³ecznej oraz organizacje pracodawców i zwi¹zki zawodowe;
 uwzglêdnieniem w strategiach i programach rozwoju województw kwestii tworzenia miejsc
pracy dla osób zwalnianych z przedsiêbiorstw przemys³u lekkiego (do tej pory takie dzia³ania podjê³y tylko dwa sporód piêciu województw, wyszczególnionych w Strategii jako obszary o du¿ej alokacji tego przemys³u).
Strategia rozwoju turystyki
W ubieg³ym roku Rada Ministrów zaakceptowa³a informacjê o stanie wdra¿ania w roku 2001
zadañ zapisanych w dokumencie rz¹dowym Strategia rozwoju turystyki w latach 20012006. Rz¹dowy program wsparcia rozwoju turystyki w latach 2001-2006, która by³a przyjêta do realizacji
przez rz¹d 24 kwietnia 2001 roku. W czasie omiu miesiêcy funkcjonowania sta³a siê ona wa¿nym instrumentem oddzia³ywania na kierunki polityki pañstwa w zakresie rozwoju turystyki.
Mia³a te¿ pozytywny wp³yw na integracjê instytucji zaanga¿owanych w jej realizacjê oraz koordynacjê poszczególnych dzia³añ.
W 2001 roku realizowano dzia³ania na rzecz:
 wzrostu nak³adów na inwestycje infrastrukturalne i rozwój produktu turystycznego;
 wzrostu konkurencyjnoci polskiej oferty turystycznej na rynkach miêdzynarodowych i na
rynku krajowym;
 rozwoju nowoczesnych technologii, badañ i narzêdzi wspieraj¹cych zarz¹dzanie.
Nak³ady poniesione na realizacjê zadañ w 2001 roku wynios³y 347 785 tys. z³., w tym wydatki
poniesione przez:
a) administracjê rz¹dow¹ (ministerstwa)  342 464 tys. z³.;
b) urzêdy marsza³kowskie  5 209 tys. z³.;
c) urzêdy wojewódzkie  112 tys. z³.
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Realizacja zadañ w zakresie rozwoju turystyki zale¿y od innych obszarów dzia³alnoci, a zw³aszcza od:
 rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i transportu, zapewniaj¹cych turystom dostêpnoæ do
Polski i wybranych regionów w naszym kraju;
 ochrony dziedzictwa kulturowego i udostêpniania turystom obiektów kultury materialnej;
 bezpieczeñstwa turystów;
 ochrony rodowiska;
 kszta³cenia i szkolenia kadr dla turystyki;
 restrukturyzacji i rewaloryzacji turystycznej miejscowoci.
Za najwiêksze zagro¿enia dla realizacji Strategii uznano:
 ograniczenia w bud¿ecie pañstwa i bud¿etach samorz¹dów terytorialnych, które mog¹ spowodowaæ opónienia w realizacji inwestycji infrastrukturalnych i rozwoju produktu turystycznego;
 drastyczne zmniejszenie nak³adów na promocjê turystyki, które mo¿e znacznie ograniczyæ
mo¿liwoci dzia³ania na rynkach zagranicznych, a tym samym przyczyniæ siê do zmniejszenia konkurencyjnoci polskiej oferty turystycznej;
 ograniczenia w finansowaniu rozwoju nowoczesnych technologii, badañ i narzêdzi wspieraj¹cych zarz¹dzanie;
 brak nale¿ytego zrozumienia dla znaczenia turystyki w rozwoju gospodarczym kraju,
a zw³aszcza w zmniejszeniu bezrobocia i rozwoju regionów;
 opónienia w realizacji wa¿nych dla turystyki narodowych strategii (transport, rozwój regionalny) i programów rz¹dowych (rozwój wsi, bezpieczeñstwo w kraju).
3.2.7. Programy zwi¹zane z polityk¹ rynku pracy
Do instrumentów zwi¹zanych z polityk¹ rynku pracy zalicza siê:
 ogólnie obowi¹zuj¹ce instrumenty finansowane z Funduszu Pracy,
 instrumenty obowi¹zuj¹ce na terenach gmin zagro¿onych wysokim bezrobociem strukturalnym,
 programy specjalnie ukierunkowane na okrelone rejony oraz okrelone kategorie bezrobotnych.
Ogólnie obowi¹zuj¹ce instrumenty finansowane z Funduszu Pracy32
Podstawowe znaczenie w omawianej sferze maj¹ wydatki na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu. W 2002 r. ich udzia³ w ogólnej kwocie wydatków funduszu wyniós³ 5,4%, czyli 539,4 mln z³.33
W 2003 r. planuje siê podwy¿szyæ wskanik wydatków na formy aktywne do 8,2% wydatków
Funduszu Pracy (969 mln z³.). Do form tych zalicza siê: szkolenia i przekwalifikowania, prace
interwencyjne, po¿yczki dla bezrobotnych podejmuj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ i zak³adów
pracy tworz¹cych nowe miejsca pracy, aktywizacjê absolwentów.
Szkolenia i przekwalifikowania: W 2002 r. na ten instrument wydano 50,8 mln z³. Na 2003 r. przewiduje siê zwiêkszenie do 140 mln z³.

32
33
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Dane o wydatkach Funduszu Pracy za 2002 rok pochodz¹ z Departamentu Funduszy MGPiPS.
Do kwoty tej nie wlicza siê wydatków na m³odocianych.

Prace interwencyjne organizowane s¹ przez pracodawców34 , którym urz¹d pracy zwraca czêæ
kosztów ponoszonych na wynagrodzenia, nagrody oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne skierowanych bezrobotnych. W 2002 r. na formê t¹ wydatkowano 93,5 mln. z³. W 2003 r. 235,9 mln z³.
Na ró¿ne formy aktywizacji zawodowej absolwentów (sta¿e, refundacje itp.) wydatkowano
w 2002 r. 223,7 mln z³. W 2003 r. planuje siê na ten cel 450 mln z³.
Po¿yczki dla bezrobotnych podejmuj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ oraz dla pracodawców35 tworz¹cych nowe miejsca pracy: maksymalna wysokoæ po¿yczki nie mo¿e przekraczaæ dwudziestokrotnej kwoty przeciêtnego wynagrodzenia. Wysokoæ po¿yczki oscyluje jednak na poziomie
55 - 58% tej kwoty. Oprocentowanie po¿yczek dla bezrobotnych wynosi od 3050% zmiennej
stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 30% w gminach zagro¿onych wysokim bezrobociem strukturalnym, za dla pracodawców od 5070% zmiennej stopy kredytu lombardowego
i 50% w gminach zagro¿onych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.36
Ogó³em w 2002 r. na po¿yczki wydatkowano 68,6 mln. z³. Od 2003 r. forma ta nie bêdzie realizowana w zwi¹zku ze zmianami ustawowymi37.
Programy specjalne ukierunkowane na okrelone rejony oraz okrelone kategorie bezrobotnych.
Programy te powstaj¹38 w skali lokalnej, wojewódzkiej i regionalnej, a ukierunkowane s¹ na zatrudnianie bezrobotnych z okrelonych rejonów i grup ryzyka. Jednym z instrumentów mo¿liwych przy realizacji programów jest zmniejszenie o po³owê oprocentowania po¿yczki z Funduszu Pracy oraz wspieranie osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ poprzez szkolenie
i doradztwo.
W 2002 r. na programy specjalne wydatkowano 14,4 mln. z³.
Analizuj¹c efektywnoæ aktywnych programów rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy
w latach 19992001 liczon¹ jako udzia³ procentowy liczby uczestników, którzy skorzystali z aktywnego programu rynku pracy i otrzymali w okresie do 3 miesiêcy po jego zakoñczeniu sta³e
zatrudnienie w odniesieniu do wszystkich uczestników objêtych danym programem nale¿y stwierdziæ, ¿e najwy¿sz¹ efektywnoci¹ zatrudnieniow¹ charakteryzowa³y siê: programy prac interwencyjnych  oko³o 65 %, programy specjalne, których skutecznoæ zatrudnieniowa wzros³a z 25,2%
w 1999 r. do 62,4% w 2001 roku oraz szkolenia  oko³o 45%. Do programów o najni¿szej efektywnoci zatrudnieniowej nale¿a³y roboty publiczne (13,2% w 1999 r., 14,2% w 2000 r. oraz
13,3% w roku 2001)39.
34

35

36
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Warto zwróciæ uwagê, ¿e w przypadku prac interwencyjnych, przez pracodawcê rozumie siê równie¿ jednoosobowego przedsiêbiorcê w rozumieniu przepisów o dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli zamierza on zatrudniæ pracownika
(art. 19, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu).
Warto zwróciæ uwagê, ¿e w przypadku po¿yczek na tworzenie nowego miejsca pracy, przez pracodawcê rozumie
siê równie¿ jednoosobowego przedsiêbiorcê w rozumieniu przepisów o dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli zamierza on
zatrudniæ pracownika (art. 18, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu).
Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie szczegó³owych zasad udzielania po¿yczek z Funduszu Pracy, wysokoci stopy procentowej oraz warunków sp³aty (Dz. U. z 1995 r. Nr 35, poz.
174, z 1997 r. Nr 25, poz. 133, z 1998 r. Nr 166, poz. 1243, z 2001 r. Nr 35, poz. 413 i Nr 145, poz. 1633). Korzystniejsze oprocentowanie po¿yczek w gminach zagro¿onych zosta³o wprowadzone w nowelizacji z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu oraz ustawy
o systemie owiaty (Dz. U. z 2002 r. Nr 6, poz. 65).
Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie programów specjalnych
przeciwdzia³ania bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 134, poz. 661).
ród³o: Informacja Departamentu Funduszy MPiPS, maj 2002.
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Porównanie liczby aktywizowanych osób oraz skutecznoci zatrudnieniowej w ramach aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobocia w latach 19992001 wskazuje, ¿e mimo zmniejszaj¹cych
siê wydatkowanych z Funduszu Pracy kwot oraz malej¹cej liczby aktywizowanych osób, skutecznoæ zatrudnieniowa pozostawa³a na porównywalnym poziomie.
Tabela 3.1. Podstawowe wskaniki efektywnoci programów aktywizacji zawodowej realizowanych przez urzêdy pracy w latach 19992001
Zadania

Rok 1999
Rok 2000
Rok 2001
Stopa
Stopa
Stopa
Liczba osób ponownego Liczba osób ponownego Liczba osób ponownego
zatrudnienia
zatrudnienia
zatrudnienia

Razem

556.500

51,2

452.072

49,8

234.759

48,6

Szkolenia

146.037

50,6

108.711

49,1

51.176

44,5

Prace interwencyjne

174.669

65,1

132.930

66,4

64.846

67,8

Roboty publiczne

77.881

13,2

56.328

14,2

32.874

13,3

Refundacja sk³adki ZUS

2.400

-

1.384

77,8

1.086

89,4

Refundacje absolwenckie

68.271

73,3

53.974

71,7

26.362

73,5

Sta¿e absolwenckie

64.697

39,5

72.862

36,3

45.867

35,2

Prace spo³ecznie-u¿yteczne

1.046

19,4

931

26,2

632

44,6

Programy specjalne

9.880

25,2

11.593

60,2

4.972

62,4

11.598



7.338



3.737



Po¿yczki razem
 dla bezrobotnych

9.055

5.507

2.955

 dla pracodawców

2.543

1.831

782

Inne zadania





6.021

43,3

3.207

30,5

ród³o: Informacja Departamentu Funduszy MPiPS, maj 2002 rok

Realizacja programu  Pierwsza praca
8 padziernika 2002 r. Rada Ministrów zaakceptowa³a informacjê o realizacji programu Pierwsza praca. Jak wynika z informacji, rz¹d przeznaczy³ na sfinansowanie programów na rzecz
przeciwdzia³ania bezrobociu, w tym programu Pierwsza praca, w 2002 roku 1,004 mld z³.
Rz¹dowy program aktywizacji zawodowej absolwentów Pierwsza Praca umo¿liwi³ w tym roku
zdobycie pierwszego dowiadczenia zawodowego oraz zatrudnienia znacz¹cej liczbie absolwentów. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej przekaza³o do tej pory40 na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu 793 mln z³.
Urzêdy pracy otrzyma³y w 2002 r. roku na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu kwotê
ok. 560 mln z³. z Funduszu Pracy. 45 mln z³. z tej puli przeznaczono na refundowanie sk³adek na
ubezpieczenie rentowe i wpadkowe za absolwentów podejmuj¹cych zatrudnienie lub dzia³alnoæ
gospodarcz¹ po raz pierwszy. Pozosta³a czêæ kwoty zosta³a rozdzielona wed³ug algorytmu
uwzglêdniaj¹cego sytuacjê na lokalnych rynkach pracy.
Z dotacji z bud¿etu pañstwa skierowano do urzêdów pracy tak¿e 30 mln z³. na inwestycje infrastrukturalne realizowane w ramach robót publicznych w gminach zagro¿onych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
40
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Do koñca grudnia 2002 roku

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej przeznaczy³o ponadto 4 mln z³. na realizacjê programu
Zielone miejsca pracy, którego celem jest aktywizacja absolwentów z rodzin by³ych pracowników PGR. Realizacja programu jest oparta na porozumieniu Ministra Pracy z Ministerstwem rodowiska oraz Agencj¹ W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa.
Uruchomiono tak¿e kwotê 6 mln z³. ze rodków pomocowych na realizacjê projektów Phare
i Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Dodatkowo na po¿yczki dla bezrobotnych absolwentów resort pracy przeznaczy³ do koñca roku 32 mln z³41. Projekt po¿yczek na rozpoczêcie
w³asnej dzia³alnoci gospodarczej i utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego absolwenta pt.
Praca dla absolwenta realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Spo³ecznej, zawartej w sierpniu 2001 r. Wed³ug danych z grudnia 2002 r.42
w ca³ym 2002 roku absolwenci i przedsiêbiorcy z³o¿yli ³¹cznie 316 wniosków na ³¹czn¹ kwotê
15 483,5 tys. z³.; wnioski bezrobotnych absolwentów objê³y oko³o 60% ogólnej liczby wszystkich oraz 33,85% wnioskowanej kwoty po¿yczek. rednia kwota po¿yczki dla absolwenta na podjêcie w³asnej dzia³alnoci gospodarczej wynios³a 27,6 tys. z³. Wnioskowana przez przedsiêbiorców kwota po¿yczek na utworzenie 279 dodatkowych miejsc pracy wynios³a 10 241,6 tys. z³.,
a rednia wnioskowana kwota po¿yczki na utworzenie dodatkowego miejsca pracy wynios³a
36,7 tys. z³. W stosunku do padziernika 2001 r. nast¹pi³ ponad trzykrotny wzrost liczby sk³adanych wniosków, aczkolwiek w dalszym ci¹gu nie jest on zadowalaj¹cy. Pierwsze przyjmowane
wnioski charakteryzowa³y siê brakiem umiejêtnoci okrelenia celu kredytowania i dotyczy³o to
zarówno absolwentów, którzy deklarowali podjêcie ma³o realnych zadañ, jak i pracodawców, którzy nie potrafili prawid³owo uzasadniæ kosztów utworzenia dodatkowych miejsc pracy. Niezale¿nie od rodzaju ukoñczonych szkó³, absolwenci planowali rozpoczêcie najprostszych form dzia³alnoci gospodarczej: drobnej dzia³alnoci handlowej, dzia³alnoci transportowej oraz punktów
ma³ej gastronomii. Proponowano równie¿ rozpoczêcie dzia³alnoci reklamowej, stworzenie punktów internetowych i kawiarenek tlenowych. Wyst¹pi³y jednostkowe przypadki planowania dzia³alnoci us³ugowej w zakresie us³ug kosmetycznych, fryzjerskich, fotograficznych, a nawet us³ug
protetycznych. Wród pracodawców dominowa³y ma³e firmy, które t¹ drog¹ chcia³y rozwin¹æ
swoj¹ dzia³alnoæ.
Sporód z³o¿onych ogó³em wniosków o po¿yczkê w trakcie analizy merytorycznej odrzucono
ponad 36% ich liczby na ³¹czn¹ kwotê ponad 5 592,8 tys. z³., g³ównie z powodu nieumiejêtnoci
okrelenia celu kredytowania.
3.2.8. Programy rozwoju obszarów wiejskich
Programy realizowane przez Agencjê Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
W okresie od 1 stycznia do 31 padziernika 2002 r. Orodki Doradztwa Rolniczego i Regionalne
Centra Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich zaopiniowa³y pozytywnie 23.753
plany przedsiêwziêæ, zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji w rolnictwie i jego otoczeniu przy udziale kredytów z dop³at¹ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania.
Ubiegaj¹cy siê o kredyty preferencyjne zamierzali realizowaæ inwestycje o ³¹cznej wartoci
4.495.008,1 tys. z³., wnioskuj¹c o kredyty na ogóln¹ kwotê 3.049.343,5 tys. z³.43
41
42

43

Informacja MGPiPS w www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Spo³ecznej, Informacja o realizacji programu aktywizacji zawodowej
absolwentów w 2002 r. , Warszawa, luty 2003 r.
Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 12/2002 z grudnia 2002 r.; adres internetowy
http://www.minrol.gov.pl/biuro_prasowe
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Na realizacjê przedsiêwziêæ inwestycyjnych tworz¹cych nowe sta³e miejsca pracy w dzia³alnociach pozarolniczych w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 20 tys.
mieszkañców, gwarantuj¹cych zatrudnienie ludnoci wiejskiej, wydano 318 pozytywnych opinii
(99,7% z³o¿onych wniosków).
Przedsiêbiorcy ubiegali siê o kredyty w ³¹cznej wysokoci 54.833,2 tys. z³., zamierzaj¹c finansowaæ tymi rodkami przeciêtnie 38,4% kosztów planowanych inwestycji. rodki kredytowe umo¿liwi¹ utworzenie oko³o 1.634 nowych miejsc pracy poza obszarami zagro¿onymi szczególnie
wysokim poziomem bezrobocia strukturalnego (najwiêcej w dzia³alnociach mieszanych 
35,4%) i oko³o 339 miejsc pracy na obszarach zagro¿onych szczególnie wysokim poziomem bezrobocia strukturalnego (najwiêcej w dzia³alnociach us³ugowych  52,8%).
Wyodrêbnienie obszarów zagro¿onych szczególnie wysokim poziomem bezrobocia strukturalnego, na których mo¿na realizowaæ te przedsiêwziêcia na korzystniejszych warunkach, zosta³o
wprowadzone z dniem 18 kwietnia 2002 r.44
3.2.9. Programy zwi¹zane z polityka regionaln¹
Kontrakty wojewódzkie
28 padziernika 2002 r. Rada Ministrów przyjê³a Sprawozdanie z realizacji kontraktów wojewódzkich w 2001 roku. Ustawa z 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego okreli³a zasady i formy rozwoju regionalnego, nakreli³a równie¿ p³aszczyzny wspó³dzia³ania administracji rz¹dowej z samorz¹dem terytorialnym. Przepisy tej ustawy przewiduj¹, ¿e wsparcie
finansowe rozwoju regionalnego ze rodków bud¿etu pañstwa mo¿e dotyczyæ tylko zadañ ujêtych w kontraktach wojewódzkich (inne przypadki dotycz¹ klêsk ¿ywio³owych, sytuacji kryzysowych, programów pilota¿owych testuj¹cych nowe rozwi¹zania, programów doradczych itp.).
Kontrakty wojewódzkie zosta³y zawarte 19 czerwca 2001 roku i obejmowa³y lata: 2001 i 2002.
W roku 2001 dotacje bud¿etu pañstwa na wsparcie zadañ wynikaj¹cych z programów wojewódzkich wynios³y 1.727.918 tys. z³. Uwzglêdniono równie¿ mo¿liwoæ wykorzystania zagranicznych
rodków w ramach programów pomocy dla Polski w ³¹cznej kwocie 930.300 tys. z³. (z przyczyn
proceduralnych programy te nie zosta³y jednak wdro¿one, z tego powodu nie uruchamiano dofinansowania ze strony polskiej). Ogó³em w roku 2001 ze rodków bud¿etu pañstwa przewidywano dofinansowanie zadañ wynikaj¹cych z kontraktów wojewódzkich kwot¹ 4.371.737 tys. z³.
(w tym 930.300 tys. z³. ze rodków Unii Europejskiej). Kontrakty wojewódzkie przewidywa³y
tak¿e wk³ad finansowy jednostek samorz¹du terytorialnego w kwocie 1.384.767 tys. z³. oraz innych podmiotów uczestnicz¹cych w realizacji zadañ w kwocie 389.497 tys. z³.
Zgodnie z procedurami zapisanymi w kontraktach, rodki pochodz¹ce z bud¿etu pañstwa by³y
uruchamiane przez ministra finansów na podstawie wniosków sk³adanych przez:
 ministra w³aciwego do spraw rozwoju regionalnego (chodzi³o o zaliczki na inwestycje wieloletnie realizowane przez samorz¹dy terytorialne);
 w³aciwego terytorialnie wojewody oraz innych ministrów.
Zadania wynikaj¹ce z kontraktów dofinansowano (ze rodków bud¿etu pañstwa) kwot¹ 2.330.306 tys. z³.
W roku 2001 realizowano ok. 3 tys. zadañ, w których uczestniczy³o 1680 podmiotów. Z zaplanowanych zadañ nie zrealizowano 123, z powodu zdarzeñ losowych, z³ych warunków atmosferycz44
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Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 12/2002 z grudnia 2002 r.

nych, rezygnacji beneficjentów, przed³u¿aj¹cych siê procedur przetargowych, braku pozwoleñ
budowlanych. Osi¹gniêto wiêc relatywnie wysoki stopieñ ich realizacji.
Najwa¿niejsze problemy zg³aszane w trakcie realizacji kontraktów w 2001 roku to:
1) Zbyt krótki termin na przygotowanie i zawarcie umowy kontraktowej
W praktyce kontrakty zosta³y podpisane dopiero w drugiej po³owie roku. Ju¿ po ich podpisaniu nale¿a³o wprowadziæ korekty w formie tzw. owiadczeñ stron, które w efekcie spowodowa³y, ¿e umowy wykonawcze by³y zawierane dopiero jesieni¹ 2001 roku, co z kolei opónia³o uruchamianie rodków finansowych na realizacjê zadañ.
2) Zmiany w poziomie finansowania zadañ w kontraktach ze rodków ministrów w³aciwych
Wydane 23 padziernika 2001 roku rozporz¹dzenie Rady Ministrów w sprawie blokowania
wydatków w bud¿ecie pañstwa na rok 2001 uniemo¿liwi³o w praktyce realizacjê czêci zadañ ujêtych w kontraktach jako zadania realizowane ze rodków ministrów w³aciwych.
Z zaplanowanej na ten cel kwoty 1.713.519 tys. z³. zablokowano 620.534 tys. z³. Po zmianach plan zrealizowano w 93,21 proc.
3) Trudnoci w sfinansowaniu zadañ o charakterze nieinwestycyjnym
Powodem problemów by³a niespójnoæ przepisów ustawy o zasadach wspierania rozwoju
regionalnego i zapisu ustawy bud¿etowej na rok 2001, w wyniku czego minister finansów
odmawia³ finansowania czêci zadañ kontraktowych, sklasyfikowanych jako wydatki bie¿¹ce, na ogóln¹ kwotê 2.730 tys. z³.
4) Zadania z zakresu administracji rz¹dowej, ujête w kontraktach
Wnioskowane przez niektórych wojewodów podania o rodki na realizacjê zadañ zleconych
z zakresu administracji rz¹dowej nie zosta³y uwzglêdnione przez ministra finansów, który
przywo³ywa³ przepisy ustawy o zasadach rozwoju regionalnego, uniemo¿liwiaj¹ce traktowanie kwot dotacji celowych jako mo¿liwoci finansowania zadañ ujêtych w kontraktach.
5) Struktura wartoci zadañ zawartych w kontraktach
Samorz¹dy zg³asza³y zbyt du¿¹ liczbê zadañ, co automatycznie sprzyja³o rozproszeniu czêci rodków na zadania o niewielkim znaczeniu i wp³ywie na rozwój regionu.
6) Stan przygotowañ pod wzglêdem prawnym i technicznym
Do realizacji wprowadzano wiele projektów niedostatecznie przygotowanych od strony formalnej i prawnej - np. brak nale¿ytego uregulowania kwestii w³asnoci gruntu, brak kompletnej dokumentacji wykonawczej.
7) Problemy zwi¹zane z procedurami przetargowymi oraz przeszkody natury losowej
Najwiêksze obni¿enie finansowania z powodu problemów dotycz¹cych przetargów zanotowano w województwie ma³opolskim, natomiast najwiêksze k³opoty w realizacji kontraktów
z powodów losowych wyst¹pi³y w województwie podkarpackim ze wzglêdu na usuwanie
skutków powodzi.
8) Mo¿liwoæ wspó³finansowania zadañ przez samorz¹dy i podmioty uprawnione
Zdarza³o siê, ¿e kwoty zadeklarowane przez samorz¹dy podczas negocjacji odbiega³y od rzeczywistych mo¿liwoci jednostek. Stwierdzono 36 przypadków rezygnacji z zadania z powodu braku dofinansowania zadania zadeklarowan¹ wczeniej kwot¹.
9) Nieprzechodzenie rodków przeznaczonych na finansowanie kontraktów wojewódzkich na
kolejny rok bud¿etowy
Niedostosowanie systemu projektowania zapisów zadañ kontraktów wojewódzkich do jednorocznego funkcjonowania bud¿etu pañstwa utrudnia planowanie przedsiêwziêæ inwestycyjnych przez
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samorz¹dy. W praktyce na realizacjê zadañ kontraktu (w tym na procedury przetargowe) zostaje
tylko pó³ roku.
W zwi¹zku z tym Ministerstwo Gospodarki przygotowa³o wykaz niezbêdnych nowelizacji prawnych. 28 maja 2002 roku Rada Ministrów uchwali³a rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
w sprawie przyjêcia Programu wsparcia na lata 20012002. Zaproponowano m.in. nastêpuj¹ce
rozwi¹zania:
 zmniejszenie rodków z bud¿etu pañstwa na realizacjê kontraktów w 2002 roku  limit tych
rodków wyniós³ 1.100.000 tys. z³.;
 wyd³u¿enie Programu wsparcia na rok 2003 w zwi¹zku z wpisaniem do ustawy bud¿etowej kwoty 1 000 000 tys. z³. na realizacjê zadañ ujêtych w kontraktach wojewódzkich na ten
rok;
 wprowadzenie zapisu umo¿liwiaj¹cego wspó³finansowanie z bud¿etu pañstwa zadañ bie¿¹cych, co pozwoli pokryæ zobowi¹zania finansowe zwi¹zane z realizacj¹ zadañ typu nieinwestycyjnego. Proponowano ponadto ustalenie limitu dla tych zadañ  do 5%.  ze rodków
bêd¹cych w dyspozycji samorz¹du;
 w ustawie o zasadach wspierania rozwoju regionalnego zaproponowano wprowadzenie
uproszczonych procedur dotycz¹cych prowadzenia negocjacji kontraktów i mo¿liwoci dokonywania ich korekty w formie wzajemnych owiadczeñ stron, tzn. marsza³ka województwa i ministra w³aciwego do spraw rozwoju regionalnego, bez koniecznoci zatwierdzania
przez Radê Ministrów i Sejmik Województwa;
 uszczegó³owienie zadañ z zakresu owiaty, które s¹ realizowane ze rodków bud¿etu pañstwa, przeznaczonych na zadania ujête w kontraktach.
Programy samorz¹du wojewódzkiego
Programy inicjowane przez organy samorz¹du województwa maj¹ce na celu:
1) zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia, utrzymanie lub tworzenie miejsc pracy,
2) wsparcie przebiegu restrukturyzacji podmiotów objêtych programami restrukturyzacyjnymi
przyjêtymi przez Radê Ministrów
wspierane s¹ rodkami bud¿etu pañstwa okrelonymi na ten cel w ustawie bud¿etowej45 .
Województwa, które nie wykorzysta³y rodków rezerwy celowej przyznanych na 2001 rok lub
te¿ wykorzysta³y je w niewielkim stopniu - to województwa, w których realizowano Program
Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW). Objêto nim 7 województw: kujawsko-pomorskie, lubelskie, ma³opolskie, wiêtokrzyskie, podkarpackie, warmiñsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Program wspó³finansowano rodkami z kredytu udzielonego przez Bank wiatowy oraz
rodkami z rezerwy celowej.
Nak³ady poniesione w 2001 roku na realizacjê programów, maj¹cych na celu ograniczenie negatywnych skutków bezrobocia, wynios³y 71.949.339,76 z³. Pochodzi³y one ze rodków rezerwy
celowej, uznanych za wydatki niewygasaj¹ce z up³ywem roku bud¿etowego 2000 oraz ze rodków rezerwy celowej przyznanej na 2001 rok. Wykorzystanie rodków z rezerwy celowej wynios³o 72,79 % (z obu róde³).

45
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22 padziernika 2002 r. Rada Ministrów przyjê³a projekt informacji zbiorczej o wykorzystaniu w 2001 roku rodków rezerwy celowej bud¿etu pañstwa przeznaczonej na wspieranie programów inicjowanych przez organy samorz¹du województwa.

Ze rodków uznanych za wydatki niewygasaj¹ce w I pó³roczu 2001 roku wydatkowano 90,62%,
a ze rodków rezerwy celowej na 2001 rok  55,3%. Nale¿y podkreliæ, ¿e podobnie jak
w 2000 roku, efektywne wydatkowanie dotacji przyznanych województwom z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa na 2001 rok by³o niemo¿liwe ze wzglêdu na ich faktyczne przekazanie we wrzeniu.
W rezultacie dzia³añ podjêtych w 2001 roku osi¹gniêto nastêpuj¹ce cele:
 42.096 osób objêto ró¿nymi rodzajami us³ug doradczych i szkoleniowych, a tak¿e zapewniono im poradnictwo i informacjê zawodow¹, co stanowi 12,48%. liczby osób przeszkolonych w 2001 roku (24.867 osób skorzysta³o z us³ug realizowanych ze rodków niewygasaj¹cych, a 17.229 - z us³ug realizowanych z rezerwy celowej na 2001 rok);
 2.737 przedsiêbiorców skorzysta³o z ró¿nego rodzaju us³ug doradczych i szkoleniowych oraz
uzyska³o jednorazowe dotacje na rozpoczêcie pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej;
 w 890 jednostkach samorz¹du terytorialnego przygotowano pracowników samorz¹dowych
do pozyskiwania z ró¿nych róde³ rodków finansowych na realizacjê programów lokalnych,
których celem jest ograniczenie bezrobocia.
wiadczone us³ugi umo¿liwi³y utworzenie 7.051 i utrzymanie 18. 374 miejsc pracy.
Lokalne fundusze po¿yczkowe
Instytucje po¿yczkowe dzia³aj¹ w ró¿nych formach prawnych: w formie spó³ek akcyjnych, spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, a tak¿e, najwiêksza czêæ, w formie fundacji i stowarzyszeñ. Udzielaj¹ one po¿yczek dla osób bezrobotnych na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej oraz
dla ma³ych przedsiêbiorców (czêsto z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc pracy dla
bezrobotnych). Aktualnie dzia³a ich w Polsce oko³o 70.
Fundusze po¿yczkowe dysponuj¹ ³¹cznym kapita³em w wysokoci oko³o 237 mln z³. Wartoæ
udzielonych przez nie po¿yczek w ca³ym okresie funkcjonowania (od po³owy lat 90.) mo¿na oszacowaæ na ok. 440 mln z³.

3.3.Podsumowanie
Z punktu widzenia celów, które s¹ realizowane przez pañstwo, polityki wobec sektora MSP mo¿na podzieliæ na dwa g³ówne obszary:
 politykê wobec sektora MSP sensu stricte, której celem jest tworzenie warunków funkcjonowania i rozwoju ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
 inne polityki realizuj¹ce priorytetowe cele spo³eczno-gospodarcze, w których MSP wystêpuje jako jeden z instrumentów realizacyjnych.
Polityka wobec MSP
Polityka wobec sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w 2002 r. nabra³a niew¹tpliwie znacznej dynamiki zarówno w sferze legislacyjnej jak i instytucjonalnej. Przedsiêbiorczoci nadano
wyj¹tkowo du¿e znaczenie w wymiarze programowym oraz organizacyjnym. Dzia³ania przewidziane w rz¹dowym programie wsparcia MSP zosta³y wdro¿one w znacznym stopniu, dziêki
wsparciu przez inne programy realizowane przez rz¹d, a w szczególnoci program  Przede
wszystkim przedsiêbiorczoæ.
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Podsumowuj¹c Program Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do
2002 r. nale¿y stwierdziæ, ¿e program zosta³ w du¿ej mierze wykonany (w czêci dziêki wsparciu
przez inne programy rz¹dowe), za podstawow¹ barier¹ w jego pe³nej realizacji by³o stopniowe
zmniejszanie rodków na jego realizacjê w 2001 i 2002 r. Bariera finansowa uniemo¿liwi³a szerszy rozwój rozbudowy otoczenia sektora MSP, w tym  co najistotniejsze  szerszej rozbudowy
instytucji porêczeniowych umo¿liwiaj¹cych rozwój ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
Zbyt ma³y postêp widoczny jest w dzia³aniach:
 na rzecz wsparcia finansowego sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw oraz rodowiska
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, uwarunkowany sytuacj¹ bud¿etu pañstwa,
 na rzecz podniesienia wiadomoci spo³ecznej w zakresie funkcjonowania sektora ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw.
Polityka traktuj¹ca MSP jako instrument realizacji innych celów pañstwa
Realizacja programów rz¹dowych maj¹cych odniesienie do MSP koncentrowa³a siê na trzech
g³ównych, wzajemnie przenikaj¹cych siê obszarach: polityki rynku pracy, rozwoju obszarów
wiejskich i polityki regionalnej. Odrêbnie nale¿y potraktowaæ relacjê polityki wobec MSP w ca³ociowej polityce spo³eczno-gospodarczej pañstwa, w tym polityce fiskalnej promuj¹cej wzrost
i rozwój gospodarczy.
Stosowane w tych obszarach instrumenty czêciowo by³y nastawione na sektor MSP, ale przede
wszystkim na realizacjê innych priorytetowych celów pañstwa takich jak: rozwój spo³eczno 
gospodarczy, walka z bezrobociem, rozwój regionalny, rozwój obszarów wiejskich. W realizacji
tych celów stosowano instrumenty skierowane do sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, które stanowi³y istotny element absorpcji si³y roboczej oraz rozwoju i restrukturyzacji gospodarczej.
Szczególnej dynamiki nabra³y dzia³ania zwi¹zane z polityk¹ rynku pracy skierowane do absolwentów. Nale¿y s¹dziæ, ¿e bêd¹ one dynamizowane w nastêpnych latach.
Instrumenty wspierania MSP w ramach polityki rynku pracy i polityki rozwoju obszarów wiejskich opiera³y siê m.in. na:
 u³atwieniu dostêpu do kredytu dla przedsiêbiorców i osób podejmuj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹,
 szkoleniach i doradztwie w zakresie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
Problem koordynacji polityk mo¿e poprawiæ po³¹czenie w 2003 r. Ministerstwa Gospodarki
z Ministerstwem Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Zbyt ma³y postêp wystêpuje nadal w zakresie:
 polityki fiskalnej pañstwa  brak ujednolicenia stawek podatku dochodowego dla wszystkich podmiotów gospodarczych i wystêpuj¹ce zró¿nicowania w ich wysokoci w zale¿noci
od formy prawnej prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej. W 2002 r. nast¹pi³ nawet regres 
wycofano siê z przewidzianych ustawowo obni¿ek podatku dochodowego od osób prawnych z 28% w 2002 r. do 24% w 2003 i 22% w 2004 na rzecz podatku 27% od 2003 r. Pomimo tego faktu zg³oszono w za³o¿eniach Reformy finansów publicznych zamiar obni¿enia CIT
do 24%.
 skoordynowania polityk sektorowych z polityk¹ wspierania ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
 poprawy instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji pañstwowych, które s¹ istotne dla prowadzenia przedsiêbiorczoci.
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Dzia³ania rekomendowane
Dzia³ania maj¹ce na celu usuniêcie barier uniemo¿liwiaj¹cych wykonywanie zadañ zapisanych
w programach obejmuj¹cych problematykê ma³ych i rednich przedsiêbiorstw nale¿y prowadziæ
w zakresie politycznym oraz koordynacji i poszerzenia dotychczas mo¿liwych prac organizacyjnych.
1) dzia³ania scricte polityczne
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e wród barier uniemo¿liwiaj¹cych lub utrudniaj¹cych wykonywanie
zadañ zapisanych w programach obejmuj¹cych problematykê ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
s¹ bariery natury wiadomoci politycznej i spo³ecznej w zakresie ma³ej przedsiêbiorczoci.
W tym celu nale¿y zintensyfikowaæ dzia³ania maj¹ce na celu:
 promocjê programu rozwoju ma³ej przedsiêbiorczoci w rodowiskach politycznych (Sejm,
Senat, partie polityczne)  poprzez poszerzenie dzia³añ informacyjnych i edukacyjnych
w rodowiskach polityków; wsparcie dzia³añ sta³ej podkomisji sejmowej ds. ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
 promocjê problematyki ma³ej przedsiêbiorczoci w spo³eczeñstwie  poprzez kampanie edukacyjno-informacyjne w rodowisku samorz¹dowym oraz organizacji pozarz¹dowych,
 wsparcie dzia³añ na rzecz wzmocnienia organizacji ma³ych i rednich przedsiêbiorców, poprzez stymulowanie przez administracjê rz¹dow¹ dzia³añ na rzecz tworzenia lub zrzeszania
siê organizacji przedsiêbiorców.
2) dzia³ania koordynacyjne
Pomimo znacz¹cej poprawy spójnoci dzia³añ wobec sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
i innych polityk, jedn¹ z istotnych barier jest nadal brak pe³nej koordynacji umo¿liwiaj¹cej wzrost
przedsiêbiorczoci. Dlatego te¿ powinna nast¹piæ:
 koordynacja polityki fiskalnej pañstwa z polityk¹ wobec MSP, poprzez dzia³ania analityczne
wskazuj¹ce wp³yw systemu fiskalnego na ten sektor, oraz ustabilizowanie i uproszczenie systemu podatkowego w ramach przygotowanej reformy finansów publicznych pañstwa,
 koordynacja polityki wymiaru sprawiedliwoci z polityk¹ wobec MSP, poprzez przygotowanie programu dzia³añ na rzecz poprawy funkcjonowania systemu s¹downiczego w zakresie
s¹dów gospodarczych,
 koordynacja polityki edukacyjnej pañstwa z polityk¹ wobec MSP, poprzez pe³ne wdro¿enie
do szkó³ przedmiotu przygotowuj¹cego m³odzie¿ do zachowañ na rynku pracy i przedsiêbiorczoci.
3) dzia³ania poszerzaj¹ce dotychczasowe dzia³ania
Do barier w uniemo¿liwiaj¹cych lub utrudniaj¹cych wykonywanie zadañ zapisanych w programach obejmuj¹cych problematykê ma³ych i rednich przedsiêbiorstw nale¿y równie¿ zaliczyæ
brak kapita³u i brak dostêpu do kapita³u oraz opónienia lub zbyt ma³y postêp technologiczny
w kluczowych dla sektora dziedzinach. St¹d te¿ uwaga powinna zostaæ zwrócona na:
a) w zakresie dzia³añ finansowych
Zwiêkszenie limitów bud¿etowych w zakresie:
 wspierania nowych inwestycji,
 wsparcia funduszy porêczeniowych.
b) w zakresie doskonalenia systemów rozwoju innowacyjnoci
 przyspieszenie dzia³añ na rzecz pilota¿u w Polsce regionalnego programu zaawansowanej technologii zwiêkszania przemys³owej produktywnoci i jakoci E4PQ,
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 opracowanie i wdra¿anie standardów w zakresie gospodarki elektronicznej oraz poszerzenie zakresu szkoleñ w zakresie e-gospodarki,
 zwiêkszenie u³atwienia dostêpu do specjalistycznej pomocy doradczej maj¹cej na celu
rozwój firmy (dofnansowywanie specjalistycznych us³ug doradczych),
 upowszechnianie informacji o efektach dotychczasowych dzia³añ w zakresie wspierania
innowacyjnoci.
c) w zakresie porêczeñ kredytowych
 upowszechnianie mo¿liwoci tworzenia lokalnych funduszy porêczeniowych poprzez sieæ
organizacji pozarz¹dowych.
d) w zakresie zamówieñ publicznych
 upowszechnianie tworzenia konsorcjów przez przedsiêbiorców w celu spe³nienia warunków umo¿liwiaj¹cych wziêcie udzia³u w przetargach.
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Rozdzia³ 4
rodowisko prawne funkcjonowania
MSP w 2002 roku
Zmiany w prawie podatkowym
Zmiany w prawie pracy i systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych
Prawo w³asnoci intelektualnej
Zmiany w prawie cywilnym
Zamówienia publiczne
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Najwa¿niejsze zmiany i tendencje w prawodawstwie w 2002 roku
Rok 2002 to czas wzmo¿onych prac legislacyjnych zmierzaj¹cych do stworzenia przyjaznych
warunków funkcjonowania przedsiêbiorstw. W omawianym okresie Sejm uchwali³ ³¹cznie 215
ustaw, w tym 19 sporód 30 zg³oszonych przez rz¹d w ramach pakietu Przede wszystkim przedsiêbiorczoæ. Warto zwróciæ uwagê, i¿ 38 sporód uchwalonych przez Sejm ustaw zawiera przepisy dostosowuj¹ce polskie prawodawstwo do prawa UE. S¹ wród nich zapisy dotycz¹ce zarówno poszczególnych grup zawodowych (np. pielêgniarek i po³o¿nych), jak równie¿ regulacje zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej za porednictwem Internetu.
Podjête dzia³ania legislacyjne zmierza³y do:
 uproszczenia systemu podatkowego,
 obni¿enia kosztów pracy oraz uelastycznienia stosunków pracy,
 uproszczenia systemu ubezpieczeñ spo³ecznych,
 uproszczenia przepisów proceduralnych,
 zlikwidowania barier w kontaktach na linii urz¹d-przedsiêbiorca.
Maj¹c na uwadze realizacje powy¿szych za³o¿eñ, dokonano nowelizacji szeregu aktów prawnych
o kluczowym dla przedsiêbiorców znaczeniu, w tym m.in.:
 ustaw podatkowych,
 Kodeksu pracy,
 Ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych,
 Ustawy Prawo dzia³alnoci gospodarczej,
 Kodeksu cywilnego.

4.1. Zmiany w prawie podatkowym
W ramach dzia³añ zmierzaj¹cych do uproszczenia systemu podatkowego wprowadzono:
 uproszczone zasady rozliczeñ przedsiêbiorców z aparatem skarbowym,
 rozszerzony zakres rycza³towych form opodatkowania,
 mniejsze obci¹¿enia ma³ych firm w zakresie VAT,
 mniejsze obci¹¿enia przedsiêbiorców z tytu³u op³aty skarbowej oraz podatku od czynnoci
cywilnoprawnych.
Zmiany systemu prawa podatkowego spowodowa³y nowelizacjê szeregu aktów prawnych w tym
m.in.:
 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych,
 ustawy Ordynacja podatkowa,
 ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych
przez osoby fizyczne,
 ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym,
 ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych.
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych1
wprowadzi³a uproszczone zasady wp³acania zaliczek. Podatnicy mog¹ bez obowi¹zku sk³adania
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deklaracji miesiêcznych wp³acaæ przez ca³y rok zaliczki w wysokoci 1/12 kwoty podatku nale¿nego z dzia³alnoci gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni. Je¿eli
w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni podatnik nie wykaza³ dochodu, mo¿e wp³acaæ co miesi¹c 1/12 podatku nale¿nego za rok poprzedzaj¹cy dany rok podatkowy o dwa lata.2
O wyborze uproszczonego systemu wp³acania zaliczek nale¿y powiadomiæ w³aciwy urz¹d skarbowy w formie pisemnej, w terminie wp³aty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy. Podatnik
nie musi przy tym sk³adaæ deklaracji o wysokoci dochodu czy straty osi¹gniêtej przez pierwsze
6 miesiêcy roku podatkowego.
Od 1 stycznia 2003 zmieni³y siê tak¿e zasady zaliczania niektórych nale¿noci do przychodów
osób prawnych. Nale¿¹ do nich m.in.:
 wartoæ nale¿noci umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieci¹galne w tej
czêci, od której dokonane odpisy aktualizuj¹ce zosta³y uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 równowartoæ odpisów aktualizuj¹cych wartoæ nale¿noci, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów,
 naliczony podatek od towarów i us³ug w tej czêci, w której uprzednio zosta³ zaliczony do
kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji obni¿enia lub zwrotu tego podatku,
 wynagrodzenie podatnika otrzymane w wyniku umorzenia udzia³ów (akcji) objêtych w zamian za wk³ad niepieniê¿ny w postaci przedsiêbiorstwa lub jego zorganizowanej czêci.
Od stycznia 2003 roku do przychodów nie zalicza siê wp³ywów stanowi¹cych wartoæ nieodp³atnych wiadczeñ (dotacji) z bud¿etu pañstwa i bud¿etów samorz¹dowych oraz kwot otrzymanych
z agencji rz¹dowych w ramach programu wsparcia dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
Wydatków i kosztów bezporednio finansowanych z tych dochodów nie bêdzie mo¿na jednak
zaliczyæ w ciê¿ar kosztów firmy.
Doprecyzowano przepisy dotycz¹ce momentu powstania przychodu. Za datê powstania przychodu uwa¿a siê dzieñ wystawienia faktury (rachunku), nie póniej jednak ni¿ dzieñ miesi¹ca, w którym nast¹pi³o: wydanie rzeczy, zbycie praw maj¹tkowych, dostarczenie wszelkiej postaci energii, wykonanie us³ugi, a w pozosta³ych przypadkach  otrzymanie zap³aty za wykonanie wiadczenia.
Istotne zmiany dotycz¹ zasad rozliczania kosztów. Od 2003 roku nie mo¿na ju¿ np. zaliczaæ do
kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez udzia³owca (akcjonariusza) spó³ek
³¹czonych lub dzielonych, na nabycie lub objêcie akcji (udzia³ów) w tych spó³kach (dotyczy to
tylko spó³ek kapita³owych). Do kosztów uzyskania przychodu nie bêdzie te¿ mo¿na zaliczyæ op³aty produktowej, która zosta³a wprowadzona przepisami ustawy o obowi¹zkach przedsiêbiorców
w zakresie gospodarowania odpadami3 . Wprowadzono natomiast mo¿liwoæ zaliczania do kosztów uzyskania przychodu sk³adek na rzecz organizacji zrzeszaj¹cych przedsiêbiorców i pracodawców  do wysokoci (³¹cznie) nieprzekraczaj¹cej w roku podatkowym kwoty odpowiadaj¹cej 0,15% kwoty wynagrodzeñ wyp³aconych w poprzednim roku podatkowym, stanowi¹cych
podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne.
1

2
3
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Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U nr 141,
poz. 1179) wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2003 roku
art. 25 ust.6, 6a i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o op³acie produktowej i op³acie depozytowej (Dz.U nr 63, poz. 639)

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych4
wprowadza zasadê terytorialnoci przy ustalaniu obowi¹zku podatkowego. Oznacza to, ¿e nieograniczony obowi¹zek podatkowy dotyczy wy³¹cznie osób, dla których miejscem zamieszkania
jest terytorium RP.
Utrzymano zasadê, zgodnie z któr¹ przychodem z dzia³alnoci gospodarczej jest przychód nale¿ny, chocia¿ nieotrzymany. Wprowadzono jednak pewne odstêpstwa. Podobnie, jak w przypadku
osób prawnych, za datê powstania przychodu uznaje siê dzieñ wystawienia faktury (rachunku)
nie póniejszy jednak ni¿ ostatni dzieñ miesi¹ca, w którym nast¹pi³o wydanie rzeczy, zbycie praw
maj¹tkowych lub dostarczenie wszelkiej postaci energii albo wykonanie us³ugi. W pozosta³ych
przypadkach za datê powstania przychodu uznaje siê chwilê otrzymania zap³aty za wykonanie
wiadczenia.
Pocz¹wszy od 2003 roku podatnicy uzyskuj¹cy przychody z pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej mog¹ wybraæ uproszczon¹ formê p³acenia zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczki mog¹
byæ wp³acane bez obowi¹zku sk³adania deklaracji miesiêcznych, w wysokoci 1/12 kwoty dochodu wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (obliczonej przy zastosowaniu obowi¹zuj¹cej skali podatkowej). Oznacza to, ¿e wysokoæ zaliczek jest obliczana od dochodu wynikaj¹cego z zeznania podatkowego ju¿ z³o¿onego (za poprzedni rok). Uproszczonych form odprowadzania zaliczek nie mog¹ stosowaæ podatnicy, którzy po raz pierwszy podjêli dzia³alnoæ
gospodarcz¹ w danym roku podatkowym albo w roku poprzedzaj¹cym ten rok podatkowy. Wybieraj¹c uproszczon¹ metodê odprowadzania zaliczek, podatnik zobligowany jest zawiadomiæ
o tym fakcie w³aciwy urz¹d skarbowy w terminie do 20 lutego roku, w którym po raz pierwszy
skorzysta³ z tej formy rozliczeñ.
Od stycznia 2003 roku z kategorii przychodów wy³¹czone zosta³y odsetki otrzymane w zwi¹zku
ze zwrotem nadp³aconych zobowi¹zañ podatkowych oraz innych nale¿noci bud¿etowych, a tak¿e oprocentowanie zwrotu ró¿nicy podatku od towarów i us³ug.
Istotna zmiana dotyczy mo¿liwoci zaliczania do kosztów uzyskania przychodów sk³adek na
rzecz organizacji, do których przynale¿noæ podatnika nie jest obowi¹zkowa.
Od 1 stycznia 2003 roku wprowadzono tak¿e ograniczenie kosztów z tytu³u u¿ywania przez pracowników samochodów na potrzeby prowadzonej dzia³alnoci. Zgodnie z przyjêtymi postanowieniami, koszty uzyskania przychodów w jazdach zamiejscowych obliczane bêd¹ jedynie na
podstawie stawek przeliczeniowych za jeden kilometr przebiegu pojazdu.
Zmianie uleg³a definicja ulepszenia rodków trwa³ych oraz zasady ich amortyzacji. Zgodnie
z wol¹ ustawodawcy, rodek trwa³y uznaje siê za ulepszony wówczas, gdy suma wydatków poniesionych na jego przebudowê, rozbudowê, rekonstrukcjê, adaptacjê lub modernizacjê by³a wy¿sza w danym roku podatkowym ni¿ 3,5 tys. z³.
Podatnicy mog¹ dokonywaæ odpisów amortyzacyjnych nie tylko w ratach miesiêcznych, ale tak¿e w równych ratach co kwarta³ lub jednorazowo na koniec roku. Mog¹ tak¿e zmniejszaæ i zwiêkszaæ stawki amortyzacyjne w stosunku do samochodów osobowych. Mo¿liwoæ podwy¿szania
4

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U nr 141, poz. 1182)
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stawek amortyzacyjnych dotyczy tak¿e maszyn i urz¹dzeñ zaliczonych do grupy 4 i 6 Klasyfikacji rodków Trwa³ych poddanych szybkiemu postêpowi technicznemu.
W pierwszym roku, w którym wprowadzono do ewidencji fabrycznie nowe rodki trwa³e nale¿¹ce do grupy 36 Klasyfikacji rodków Trwa³ych, mo¿na dokonaæ odpisów amortyzacyjnych
w wysokoci 30% ich wartoci.
Ordynacja podatkowa
Nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa5 wprowadza szereg zmian ju¿ na poziomie definicyjnym, a wiêc zawartych w tzw. s³owniczku ustawowym. Sformu³owana zosta³a nowa definicja
zwrotu podatku, przez który rozumie siê nale¿ny zwrot ró¿nicy podatku lub zwrot podatku naliczonego. Doprecyzowano tak¿e pojêcie niepodatkowej nale¿noci bud¿etowej, któr¹ definiuje
siê jako nie bêd¹ce podatkami i op³atami nale¿noci stanowi¹ce dochód bud¿etu pañstwa lub bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego, wynikaj¹ce ze stosunków publicznoprawnych.
W ustawie przyjêto tak¿e now¹ definicjê dzia³alnoci gospodarczej, przez któr¹ rozumie siê ka¿d¹ dzia³alnoæ zarobkow¹ w rozumieniu przepisów prawa dzia³alnoci gospodarczej, wykonywanie wolnego zawodu, a tak¿e ka¿d¹ inn¹ formê zarobkowania, o ile jest ono podejmowane we
w³asnym imieniu i na w³asny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczaj¹ tej dzia³alnoci do dzia³alnoci gospodarczej, a osób j¹ wykonuj¹cych do przedsiêbiorców. Inaczej mówi¹c, w wietle przepisów ordynacji podatkowej dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ jest ka¿da forma zarobkowania realizowana przez podmiot we w³asnym imieniu na w³asny lub cudzy rachunek.
Od stycznia 2003 roku interpretacje wydawane przez ministra finansów wi¹¿¹ prawnie organy
podatkowe i organy kontroli podatkowej, pod warunkiem, ¿e nie dotycz¹ spraw indywidualnych
podatników. W tych kwestiach jedynymi uprawnionymi do zajmowania stanowiska s¹ urzêdy
skarbowe. Ich interpretacje wraz z pisemnym wyst¹pieniem podatnika maj¹ byæ przekazywane
do izb skarbowych w celu sprawdzenia merytorycznej poprawnoci. Pisemne informacje zamieszczane bêd¹ na stronach internetowych urzêdów skarbowych z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych.
Od 1 stycznia 2003 roku informacje wydawane przez organy podatkowe powinny zawieraæ ocenê prawn¹ stanowiska pytaj¹cego wraz z przytoczeniem odpowiednich przepisów prawa. Ustawodawca wprowadzi³ te¿ termin wydania takiej informacji. W sprawach prostych wynosi on miesi¹c, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych  2 miesi¹ce od daty z³o¿enia zapytania.
Nowelizacja wprowadzi³a tak¿e zasadê ochrony podatnika przed skutkami dzia³ania organów
kontroli skarbowej. Dotyczy to w szczególnoci przepisów w zakresie urzêdowej interpretacji
prawa podatkowego. Zastosowanie siê podatnika do urzêdowej interpretacji wydanej przez ministra finansów oraz do informacji udzielonej przez urzêdy skarbowe nie mo¿e dzia³aæ na jego szkodê. W przypadku b³êdnej interpretacji ze strony organów podatkowych p³atnik nie bêdzie ju¿ obci¹¿any odsetkami za zw³okê, nie zastosuje siê wobec niego sankcji karnych skarbowych, ani nie
rozpocznie postêpowania w sprawie o przestêpstwo lub wykroczenie skarbowe. Nie mo¿na tak¿e
ob³o¿yæ go 30% sankcj¹ przewidzian¹ w przepisach o VAT.

5
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Ustawa z dnia 12 wrzenia 2002 roku o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U nr 169, poz. 1387), wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2003 roku

Ustawa wprowadzi³a szereg modyfikacji reguluj¹cych zasady kontroli podatkowej. Upowa¿nienie do przeprowadzenia kontroli, które jest jedynym dokumentem stanowi¹cym prawn¹ podstawê do jej przeprowadzenia musi zawieraæ przewidywany termin zakoñczenia dzia³añ organów
podatkowych. W ka¿dym przypadku niezakoñczenia kontroli w terminie wskazanym w upowa¿nieniu kontroluj¹cy musi podaæ przyczyny zw³oki oraz wskazaæ nowy termin jej zakoñczenia.
Nie wype³nienie powy¿szego obowi¹zku rodzi po stronie podatnika mo¿liwoæ podniesienia
zarzutów co do mocy prawnej zebranych post factum dokumentów. Uznaje siê bowiem, ¿e wszelkie materia³y zebrane w ramach czynnoci kontrolnych dokonanych po up³ywie terminu wskazanego w upowa¿nieniu nie stanowi¹ dowodu w postêpowaniu podatkowym.
Nowa Ordynacja podatkowa zawiera szereg przepisów wzmacniaj¹cych status podatnika. Dotyczy to m.in. zasad naliczania odsetek za zw³okê czy rozpatrywania zastrze¿eñ zg³oszonych przez
podatnika w trakcie kontroli skarbowej. Od stycznia 2003 roku odsetek za zw³okê nie nalicza siê
za okres od dnia wszczêcia kontroli podatkowej do dnia dorêczenia decyzji w sprawie, która by³a
przedmiotem tej kontroli, je¿eli postêpowanie podatkowe nie zosta³o wszczête w terminie 3 miesiêcy od dnia zakoñczenia kontroli. Odsetek za zw³okê nie nalicza siê za okres od dnia wszczêcia
postêpowania podatkowego do dnia dorêczenia decyzji organu pierwszej instancji, je¿eli decyzja
nie zosta³a dorêczona w terminie 3 miesiêcy od dnia wszczêcia postêpowania.
Ustawa wprowadza obowi¹zek rozpatrywania zg³oszonych przez kontrolowanego w toku postêpowania skarbowego zastrze¿eñ i zawiadamiania go o sposobie ich za³atwienia. Kontrolowany
podatnik, który nie zgadza siê z ustaleniami protoko³u mo¿e, w terminie 14 dni od daty jego
dorêczenia, przedstawiæ zastrze¿enia lub z³o¿yæ wyjanienia. Kontroluj¹cy jest zobowi¹zany rozpatrzyæ te zastrze¿enia w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i zawiadomiæ podatnika o sposobie ostatecznego za³atwienia sprawy.
Ustawa doprowadzi³a do ujednolicenia okresów przechowywania dokumentacji podatkowej
z okresami przedawnienia zobowi¹zañ podatkowych. Zgodnie z przyjêt¹ regulacj¹, podatnicy zobowi¹zani do prowadzenia ksi¹g podatkowych przechowuj¹ je wraz z dokumentami do czasu
up³ywu okresu przedawnienia zobowi¹zania podatkowego.
Nowelizacja nak³ada na organy podatkowe bardzo istotny, z punktu widzenia interesów podatników, obowi¹zek informowania ich (z urzêdu) o przepisach pozostaj¹cych w zwi¹zku z przedmiotem postêpowania podatkowego i udzielania niezbêdnych w tym zakresie wyjanieñ.
W Ordynacji podatkowej znalaz³y siê tak¿e zapisy bardzo niekorzystne dla przedsiêbiorców, które mog¹ mieæ negatywny wp³yw na warunki funkcjonowania firm. Dotyczy to:
 tzw. klauzuli obejcia prawa  wg której organy podatkowe maja prawo oceniaæ skutki czynnoci prawnych dokonanych przez podatników; daje to w istocie mo¿liwoæ kwestionowania zasadnoci decyzji ekonomicznych podejmowanych przez przedsiêbiorców jeli, w opinii organów skarbowych, mog³yby obni¿aæ wysokoæ zobowi¹zania podatkowego,
 rozszerzenia zabezpieczenia zobowi¹zañ podatkowych na osoby trzecie (p³atnicy, inkasenci,
wspólnicy spó³ek osobowych, cz³onkowie zarz¹du spó³ek kapita³owych),
 rozszerzenia zabezpieczenia w postaci hipoteki oraz zastawu skarbowego,
 skomplikowania przepisów odnonie przedawnienia zobowi¹zañ podatkowych,
 policyjnych uprawnieñ urzêdników kontroli skarbowej.
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Zrycza³towany podatek dochodowy
Ustaw¹ z dnia 27 lipca 2002 roku6 w sprawie zrycza³towanego podatku dochodowego wprowadzono nastêpuj¹ce zmiany:
 podwy¿szono kwotê przychodów uprawniaj¹cych do opodatkowania w tej formie,
 rozszerzono listê podmiotów uprawnionych do rozliczania siê w formie karty podatkowej,
 wprowadzono mo¿liwoæ ustalania zrycza³towanych kwot od przychodów ewidencjonowanych oraz ich kwartalne op³acanie,
 objêto prawem do karty wszystkich przedsiêbiorców nie zatrudniaj¹cych pracowników7,
 zniesiono obowi¹zek corocznego sk³adania deklaracji o wyborze zrycza³towanej formy opodatkowania.
Nowelizacja podwy¿sza próg dochodów uprawniaj¹cych do korzystania z opodatkowania w formie rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych z 499 tys. z³ do 250 tys. euro.
W znacznym stopniu poszerzony zosta³ kr¹g podmiotowy i przedmiotowy ustawy. Opodatkowaniem w formie karty podatkowej mog¹ byæ objêci m.in. podatnicy wykonuj¹cy us³ugi w zakresie
wytwórczoci artystycznej i ludowej, a tak¿e wiadcz¹cy us³ugi hotelarskie polegaj¹ce na wynajmie pokoi (nie wiêcej ni¿ 12).
Dodatkowo wprowadzono mo¿liwoæ opodatkowania w formie karty dla wszystkich przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoæ us³ugow¹ samodzielnie8 . Opodatkowanie w tej formie rozszerzono tak¿e w stosunku do dzia³alnoci us³ugowej w zakresie handlu detalicznego artyku³ami
nie¿ywnociowymi (do tej pory zaliczenie tego rodzaju dzia³alnoci do zakresu przedmiotowego
ustawy wymaga³o prowadzenia jej w formie handlu obnonego lub obwonego).
Wprowadzono mo¿liwoæ rozliczania siê w formie rycza³tu w wysokoci 20% oraz karty podatkowej w wysokoci ustawowo okrelonych stawek dla:
 lekarzy,
 lekarzy stomatologów,
 techników dentystycznych,
 felczerów,
 nauczycieli (ale tylko w zakresie tzw. lekcji na godziny),
 t³umaczy.9
W przypadku karty podatkowej warunkiem sine qua non zastosowania wspomnianych regulacji
jest samodzielne wykonywanie dzia³alnoci i wiadczenie us³ug wy³¹cznie na rzecz osób fizycznych. W odniesieniu do rycza³tu ewidencjonowanego dopuszcza siê tak¿e inne formy organizacyjno-prawne przedsiêbiorstw, takie jak spó³ka cywilna i spó³ka jawna osób fizycznych oraz spó³ka partnerska10 .

6
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Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o zmianie ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne (Dz.U nr 141, poz. 1183), wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2003 roku
w poprzedniej wersji regulacji taka mo¿liwoæ uzale¿niona by³a od rodzaju prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
z wyj¹tkiem niektórych rodzajów us³ug wymienionych w ustawie.
Dotychczas z karty podatkowej mogli korzystaæ tylko lekarze weterynarii, pielêgniarki, po³o¿ne oraz osoby wiadcz¹ce us³ugi edukacyjne (lekcje na godziny)
W przypadku spó³ki partnerskiej konieczne jest, aby wspólnikami by³y osoby wykonuj¹ce wolny zawód i by ka¿da
z nich wiadczy³a us³ugi osobicie.

Nowelizacja wprowadza mo¿liwoæ kwartalnego obliczania i p³acenia rycza³tu dla podatników,
których przychody z dzia³alnoci prowadzonej samodzielnie lub w formie spó³ki w roku poprzedzaj¹cym rok podatkowy nie przekroczy³y 250 tys. euro.
VAT
Ustawa z 30 sierpnia 2002 roku11 wprowadzi³a m.in.:
 mo¿liwoæ wyboru d³u¿szego okresu rozliczania podatku VAT,
 z³agodzenie ograniczeñ dla firm us³ugowych w zakresie korzystania ze zwolnieñ z VAT,
 kasowy system rozliczania podatku dla ma³ych firm.
Nowelizacja wprowadza now¹ kategoriê podatników  tzw. ma³ego podatnika (MP), u którego
wartoæ sprzeda¿y towarów i eksportu towarów i us³ug nie przekroczy³a w poprzednim roku podatkowym równowartoci 800 tys. euro. Mali podatnicy mog¹ korzystaæ z kwartalnego systemu
rozliczeñ oraz rozliczaæ VAT metod¹ kasow¹. W metodzie kasowej obowi¹zek podatkowy VAT
powstanie z chwil¹ uregulowania ca³oci lub czêci nale¿noci, ale nie póniej ni¿ 90 dnia od
dnia wydania towaru lub wykonania us³ugi. Oznacza to, ¿e ka¿dy ma³y podatnik mo¿e, wybieraj¹c metodê kasow¹, p³aciæ podatek dopiero w momencie otrzymania od kontrahenta pieniêdzy,
przy czym zap³ata musi nast¹piæ w ci¹gu 90 dni od dnia wydania towaru lub wykonania us³ugi.
Ma³y podatnik mo¿e tak¿e odliczyæ nale¿ny VAT w rozliczeniu za kwarta³, w którym zap³aci³
ca³¹ nale¿noæ wynikaj¹c¹ z faktur za otrzymane towary/us³ugi.
Od stycznia 2003 roku w sytuacji nabycia towarów i us³ug udokumentowanych faktur¹ (Faktura
VAT-MP) podatnik mo¿e pomniejszyæ podatek nale¿ny o podatek naliczony, okrelony w tej fakturze, w rozliczeniu za miesi¹c, w którym w ca³oci uregulowa³ nale¿noæ12 .
Podatnik rozpoczynaj¹cy dzia³alnoæ w ci¹gu roku jest zwolniony z VAT, je¿eli przewidywana
wartoæ sprzeda¿y nie przekroczy 10 tys. euro. Wprowadzono równie¿ mo¿liwoæ ponownego
wyboru zwolnienia dla podatników, którzy z niego zrezygnowali. Mo¿e to nast¹piæ po up³ywie
3 lat od daty rezygnacji, przy jednoczesnym warunku wyst¹pienia okolicznoci umo¿liwiaj¹cych
zastosowanie zwolnienia.
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 roku13 przewiduje zwolnienie z podatku umów po¿yczek bez
wzglêdu na ich kwotê lub wartoæ, jeli s¹ udzielane przedsiêbiorcom jako forma pomocy publicznej na rozpoczêcie lub prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej. Warunkiem jest, aby pieni¹dze i rzeczy stanowi¹ce przedmiot po¿yczki zosta³y wykorzystane na pokrycie wydatków poniesionych w zwi¹zku z uruchomieniem lub prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej w ci¹gu 12
miesiêcy od dnia zawarcia umowy, co musi zostaæ odpowiednio udokumentowane.
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym
(Dz. U nr 153, poz. 1227), wesz³a w ¿ycie 1 padziernika 2002 roku
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 roku zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U nr 216, poz. 1882)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 roku o zmianie ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych (Dz. U nr 121,
poz. 1031)
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4.2. Zmiany w prawie pracy i systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
Prawo pracy
Uchwalona przez Sejm 26 lipca 2002 roku ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy14 mia³a byæ
jednym z ogniw rz¹dowego programu tworzenia przyjaznego dla MSP rodowiska prawnego.
Podstawowym has³em, jakie mia³o przywiecaæ proponowanym zmianom, by³o uwzglêdnienie
w przepisach dotycz¹cych rozwi¹zywania stosunków pracy specyfiki ma³ych przedsiêbiorstw.
Nowe regulacje mia³y wprowadziæ zapisy o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotycz¹cych zak³adu pracy poprzez ograniczenie zakresu podmiotowego ustawy do przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych co najmniej 50 pracowników. Zadanie to
nie zosta³o jednak w pe³ni zrealizowane. Ustawa zawiera wprawdzie zapis, który stanowi, ¿e pracodawca ma mo¿liwoæ w przypadku trudnej sytuacji finansowej elastycznego kszta³towania
warunków zatrudnienia, ale odnosi siê on tylko do przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych maksymalnie
20 osób15. Nie zrealizowano tak¿e za³o¿enia, zgodnie z którym obowi¹zek tworzenia zak³adowego funduszu wiadczeñ socjalnych dotyczy³by firm zatrudniaj¹cych powy¿ej 50 pracowników.
Zgodnie z przyjêt¹ przez Sejm nowelizacj¹, obowi¹zkiem tym objête s¹ zak³ady zatrudniaj¹ce co
najmniej 20 pracowników.
Wprowadzono natomiast kilka innych regulacji maj¹cych, w za³o¿eniu, u³atwiæ funkcjonowanie
ma³ym przedsiêbiorstwom. Dotyczy to m.in. zapisów podnosz¹cych limit zatrudnienia obliguj¹cy do tworzenia w zak³adach s³u¿by bhp (z 10 do 100 osób), komisji bhp (z 50 do 250 osób) oraz
wprowadzenia regulaminów wynagradzania i tworzenia regulaminów pracy (tylko w jednostkach
zatrudniaj¹cych powy¿ej 20 pracowników).
W ramach dzia³añ skierowanych na uelastycznienie stosunków pracy zmniejszono ograniczenia
w stosowaniu umów na czas okrelony poprzez rozszerzenie mo¿liwoci ich wielokrotnego stosowania oraz przed³u¿ania. Jako kanon wprowadzono jednak zasadê zatrudniania pracowników
na podstawie umowy o pracê, a nie w oparciu o umowy cywilnoprawne. Oznacza to, ¿e osoby
które wiadcz¹ na rzecz danego pracodawcy sta³e obowi¹zki, o charakterze pracy, nie mog¹ byæ
zatrudniane na umowy zlecenia czy umowy o dzie³o.
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzi³a tak¿e istotne zmiany w zakresie:
 wymiaru czasu pracy,
 wynagrodzenia za pracê w godzinach nadliczbowych,
 zasad udzielania urlopów wypoczynkowych,
 wynagrodzenia za czas choroby.
Dwie pierwsze zmiany maj¹ na celu obni¿enie kosztów pracy. Od 1 stycznia 2003 roku maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin, przeciêtnie 8 godzin dziennie w piêciodniowym tygodniu pracy. Wyd³u¿ono okres rozliczeniowy dobowego i tygodniowego wymiaru czasu pracy do 4, a w uzasadnionych przypadkach  do 12 miesiêcy. Wprowadzono zmniejszenie dodatku z tytu³u pracy w godzinach nadliczbowych oraz w nocy, niedziele i wiêta
i dostosowano go do norm obowi¹zuj¹cych w UE. Za pracê w nadgodzinach w dni powszednie,
niedziele i wiêta bêd¹ce dla danej osoby dniami pracy, wynagrodzenie bêdzie wy¿sze o 50%. Za
nadgodziny przypadaj¹ce w nocy oraz niedziele i wiêta bêd¹ce dniami wolnymi od pracy praco14
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Ustawa z dnia 26 lipca 2002 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.
nr 135, poz. 1146)
i nie objêtych zak³adowym uk³adem zbiorowym

dawca ma obowi¹zek wyp³aciæ dodatek w wysokoci 100% wynagrodzenia16 . Wprowadzono tak¿e mo¿liwoæ wyp³acania rycza³tu zamiast dodatku za pracê w nocy oraz stosowania jako swoistej rekompensaty  dnia wolnego. W takim przypadku pracodawca decyduje, czy za pracê
w godzinach nadliczbowych zostanie wyp³acony dodatek czy udzielony dzieñ wolny, przy czym
czasu wolnego musi udzieliæ najpóniej do zakoñczenia okresu rozliczeniowego, w wymiarze
o po³owê wy¿szym ni¿ liczba przepracowanych godzin nadliczbowych.
Nowe przepisy kodeksu pracy modyfikuj¹ tak¿e zasady rozliczania czasu pracy. Umo¿liwiono
stosowanie przerywanego czasu pracy nie tylko dla kierowców, ale tak¿e w tych wszystkich przypadkach, gdzie jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacj¹.
Zmieni³y siê zasady udzielania urlopów wypoczynkowych. Nowelizacja zmienia sposób rozliczania urlopu dla pracowników wykonuj¹cych obowi¹zki w tzw. systemach czasu pracy (równowa¿ny czas pracy), którym urlop ma byæ udzielany na ich dni pracy i dni wolne w takiej samej
proporcji, w jakiej wystêpuj¹ one w ich rozk³adzie pracy. To rozwi¹zanie ma w zamyle ustawodawcy zapobiec ¿¹daniom pracowników udzielenia urlopów wypoczynkowych z pominiêciem
dni, które s¹ dla nich dniami wolnymi od pracy.
Wprowadzono zasadê, ¿e w okresie wypowiedzenia pracownik musi wykorzystaæ urlop wypoczynkowy. Dni wolne na poszukiwanie pracy mo¿e otrzymaæ tylko ta osoba, której pracodawca
wypowiedzia³ umowê o pracê.
Od pocz¹tku 2003 roku pracodawca bêdzie finansowa³ tylko 33 dni zwolnienia pracownika.
Oznacza to, ¿e ju¿ od 34 dnia nieobecnoci zatrudnionemu nale¿y siê zasi³ek chorobowy17.
Od 1 stycznia 2003 modyfikacji uleg³y te¿ zasady wynagradzania za czas choroby. Dotyczy to
odp³atnoci za pierwszy dzieñ krótkich zwolnieñ lekarskich. Zgodnie z nowelizacj¹, pracodawcy
nie mog¹ p³aciæ za pierwszy dzieñ choroby pracownika, jeli jego zwolnienie nie przekracza
6 dni. W sytuacji, gdy pracownik przekroczy 33 dni niezdolnoci do pracy i otrzyma na kolejne
zwolnienie lekarskie, to za wszystkie te dni, nawet jeli choroba bêdzie trwa³a poni¿ej 6 dni, otrzyma zasi³ek chorobowy z ZUS.
Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza równie¿ nowy rodzaj zatrudnienia - zatrudnienie na czas
zastêpowania nieobecnego pracownika.
W ramach modyfikacji przepisów prawa pracy dokonano zmian zasad ustalania wysokoci p³acy
minimalnej. Do tej pory jej wysokoæ wyznacza³ (w rozporz¹dzeniu) minister pracy i polityki
spo³ecznej. Teraz ka¿dorazowo og³aszaæ j¹ bêdzie rz¹d, po negocjacjach prowadzonych w tej
sprawie z partnerami Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych. Ponadto, obni¿ono wysokoæ stawek p³acy minimalnej dla pocz¹tkuj¹cych pracowników. Zgodnie z ustaw¹
z dnia 10 padziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracê, do koñca 2005 roku
wynagrodzenie pracownika w okresie jego dwóch pierwszych lat pracy nie mo¿e byæ ni¿sze ni¿
80% minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku i 90% w drugim roku pracy.
Ubezpieczenia spo³eczne
Jedn¹ z najwa¿niejszych zmian w omawianym zakresie, pozostaj¹cych na styku ubezpieczeñ
spo³ecznych i prawa pracy, jest nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypad16
17

poprzednio za dwie pierwsze godziny pracownik otrzymywa³ 50% wynagrodzenia, a za pozosta³e 100%.
Jest to zmiana kosmetyczna. W poprzedniej wersji ustawy by³o 35 dni.

121

ków przy pracy i chorób zawodowych18 . Wprowadza ona zasadê ró¿nicowania sk³adek na obowi¹zkowe ubezpieczenie wypadkowe w zale¿noci od skali i rodzajów zagro¿eñ wystêpuj¹cych
w miejscu pracy. Powy¿sza zasada nie dotyczy firm mikro - zatrudniaj¹cych do 9 osób oraz niepodlegaj¹cych wpisowi do rejestru REGON, dla których stopa procentowa sk³adki bêdzie nadal
jednolita. Wdra¿anie zró¿nicowanych sk³adek ma siê odbywaæ etapami: najpierw na poziomie
bran¿owym, póniej w poszczególnych przedsiêbiorstwach. Pocz¹wszy od drugiego kwarta³u
2006 roku dla ka¿dego p³atnika zostan¹ okrelone indywidualne kategorie ryzyka, na podstawie
liczby:
 poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogó³em,
 poszkodowanych w wypadkach ciê¿kich i miertelnych,
 zatrudnionych w warunkach zagro¿enia.
Powy¿sze wielkoci odnoszone bêd¹ do ogó³u ubezpieczonych i obejmowaæ maj¹ okres trzech
ostatnich lat.
Kolejnym etapem reorganizacji systemu ubezpieczeñ spo³ecznych by³a nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeñ, która w za³o¿eniach jej twórców mia³a doprowadziæ do uproszczenia procedur. Zak³adano:
 wprowadzenie mo¿liwoci kwartalnego rozliczania sk³adek ZUS,
 przywrócenie przepisu zwalniaj¹cego p³atnika z obowi¹zku sk³adania deklaracji rozliczeniowej oraz raportów miesiêcznych, jeli nie nast¹pi³y ¿adne zmiany w stosunku do miesi¹ca
poprzedniego;
 zrównanie praw osób prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ z prawami pracobiorców
w zakresie jednorazowych odszkodowañ z tytu³u wypadków przy pracy,
 uproszczenie formularzy zg³oszeniowych i radykalne zmniejszenie ich liczby;
 obni¿enie kosztów przesy³ania sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne.
Ustawa z 18 grudnia 2002 roku19 zawiera tylko niewielk¹ czêæ proponowanych wy¿ej zapisów
i to odnosz¹c¹ siê wy³¹cznie do zasad sk³adania deklaracji rozliczeniowych. Zgodnie z nowelizacj¹, przedsiêbiorcy op³acaj¹cy sk³adki za siebie i osoby wspó³pracuj¹ce zostali zwolnieni z obowi¹zku sk³adania dokumentów rozliczeniowych za kolejne miesi¹ce, o ile nie nast¹pi³y ¿adne
zmiany w stosunku do danych z³o¿onych w ostatnim dokumencie (oraz gdy zmiany te s¹ spowodowane wy³¹cznie zmian¹ przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia). Ustawa rozszerza przy
tym kr¹g podmiotów zobligowanych do przekazywania dokumentów rozliczeniowych w formie
elektronicznej. Do tej pory obowi¹zek taki dotyczy³ tylko firm zatrudniaj¹cych powy¿ej 20 osób.
Od 1 stycznia 2003 musz¹ go stosowaæ wszyscy p³atnicy zatrudniaj¹cy powy¿ej 5 osób.

4.3. Prawo w³asnoci intelektualnej
Koniecznoæ dostosowania polskiego prawodawstwa do prawa UE wymusi³a szereg zmian dotycz¹cych praw w³asnoci intelektualnej. W omawianym okresie Sejm uchwali³ pakiet ustaw reguluj¹cych kwestie ochrony w³asnoci przemys³owej, praw autorskich oraz baz danych.

18

19
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Ustawa z dnia 30 padziernika 2003 roku o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych (Dz.U nr 199, poz. 1673)
Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz.U nr 241, poz. 2056)

W³asnoæ przemys³owa
6 czerwca 2002 roku Sejm uchwali³ ustawê o zmianie ustawy Prawo w³asnoci przemys³owej20 .
Nowelizacja wprowadza zmiany o charakterze definicyjnym, proceduralnym (zasady rejestracji)
oraz poszerza katalog dóbr chronionych o now¹ kategoriê, jak¹ s¹ wynalazki biotechnologiczne.
Nowa definicja wzoru przemys³owego akcentuje nie jego oryginalnoæ, ale nowoæ oraz indywidualny charakter cile zwi¹zany z cechami zewnêtrznymi takimi, jak linia, kszta³t, kolorystyka. Warto
przy tym pamiêtaæ, ¿e ochrona wzoru przemys³owego obejmuje w³anie te cechy, które s¹ zwi¹zane
wy³¹cznie z jego wygl¹dem, a nie budow¹ czy funkcjami technicznymi. Pojêcie wzoru przemys³owego rozci¹ga siê na wszelkie wyroby wytworzone w sposób przemys³owy lub rzemielniczy, a w szczególnoci wszelkie opakowania, symbole graficzne lub kroje pisma typograficznego, z wyj¹tkiem programów komputerowych. Czynnikiem decyduj¹cym o uznaniu danego wzoru za nowy i posiadaj¹cy
indywidualny charakter jest ogólne wra¿enie, jakie wywiera on na zorientowanym odbiorcy.
Nowe regulacje wprowadzi³y pojêcie dozwolonego u¿ytku ze wzoru przemys³owego, wskazuj¹c
mo¿liwe pola jego eksploatacji, a wród nich: u¿ytek osobisty lub niezwi¹zany z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹, cel dowiadczalny lub naukowy (dydaktyczny). Zupe³n¹ nowoci¹ jest przyznanie
(art. 163) licencjobiorcy prawa do udzielenia sublicencji na znak towarowy. Zapis ten obowi¹zuje od sierpnia 2002 roku.
W omawianej ustawie znalaz³y siê te¿ dwa zupe³nie nowe rozdzia³y - rozdzia³ 5 Dodatkowe prawo ochronne21 oraz rozdzia³ 9 Przepisy szczególne dotycz¹ce wynalazków biotechnologicznych.
Zgodnie z zapisem ustawowym wynalazkiem biotechnologicznym jest wytwór sk³adaj¹cy siê
z materia³u biologicznego lub zawieraj¹cy taki materia³ albo sposób, za pomoc¹ którego materia³
biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany. Na wynalazki biotechnologiczne przyznawana jest ochrona patentowa, która dzia³a na tych samych zasadach, co ogólna ochrona przyznawana wszystkim pozosta³ym wynalazkom. Ustawodawca wymaga jednak, aby chronione wynalazki biotechnologiczne spe³nia³y pewne dodatkowe kryteria. Nale¿y do nich sposób
otrzymania materia³u bêd¹cego elementem sk³adowym wynalazku. Powinien on byæ wyizolowany ze rodowiska naturalnego lub z cia³a ludzkiego lub te¿ wytworzony innym sposobem technicznym. W odniesieniu do wynalazków biotechnologicznych dotycz¹cych rolin lub zwierz¹t,
warunkiem przyznania im ochrony patentowej jest powszechne zastosowanie (wynalazek tego
typu nie mo¿e dotyczyæ jednej szczególnej odmiany rolin lub zwierz¹t).
Nowelizacja zawiera grupê przepisów reguluj¹cych zasady postêpowania po uzyskaniu przez
Polskê cz³onkostwa w UE. Dotyczy to m.in. zakresu wyczerpania praw w³asnoci przemys³owej
oraz obowi¹zków publikacyjnych i rejestracyjnych Urzêdu Patentowego. W pierwszym przypadku chodzi o rozszerzenie pojêcia rynku, na który ma byæ wprowadzony dany produkt na ca³y Europejski Obszar Gospodarczy. Dla ustalenia momentu wyczerpania prawa w³asnoci przemys³owej decyduj¹ca jest bowiem chwila wprowadzenia wyrobu do obrotu za zgod¹ osoby uprawnionej.22 Do tej pory w prawie polskim obowi¹zywa³a zasada cis³ej reglamentacji terytorialnej,
20

21

22

Ustawa z dnia 6 czerwca 2002 roku o zmianie ustawy Prawo w³asnoci przemys³owej (Dz. U z 2002 r. Nr 108,
poz. 945)
Dodatkowe prawo ochronne przyznawane jest dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony rolin na warunkach okrelonych w przepisach o ustanowieniu UE (Traktat rzymski). wiadectwa ochronne na te produkty wydaje Urz¹d Patentowy.
Uprawnionej z patentu. Mo¿e to byæ równie¿ licencjobiorca, sublicencjobiorca albo inna osoba trzecia, która uzyska³a zgodê podmiotu uprawnionego na wprowadzenie danego produktu do obrotu gospodarczego i dalsze jego
wykorzystywanie.
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powoduj¹ca zawê¿enie geograficzne rynku, na który ma byæ wprowadzony produkt, do granic
Polski. Art. 70 par.2 rozci¹ga ten zakres na ca³y Europejski Obszar Gospodarczy, przy czym przepis ma zacz¹æ obowi¹zywaæ od momentu uzyskania przez nasz kraj cz³onkostwa w UE. Na podobnych zasadach opiera siê regulacja dotycz¹ca topografii uk³adów scalonych.
Po uzyskaniu przez Polskê cz³onkostwa w UE zwiêkszy siê równie¿ zakres obowi¹zków informacyjnych Urzêdu Patentowego, który obejmie publikowanie informacji o przyznaniu dodatkowego prawa ochronnego oraz rejestracjê wydanych wiadectw ochronnych.
Prawo autorskie
28 padziernika 2002 Sejm znowelizowa³ ustawê o Prawie autorskim i prawach pokrewnych23 ,
której znaczna czeæ przepisów wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 roku. Najwa¿niejsze
zmiany to:
 modyfikacja przedmiotowego zakresu ochrony,
 zmiana definicji wprowadzenia dzie³a do obrotu,
 doprecyzowanie pojêcia publicznego odtworzenia,
 modyfikacja sposobu obliczania okresu ochrony dla dzie³a audiowizualnego,
 uchylenie licencji ustawowej dla operatorów sieci kablowych,
 rozszerzenie zakresu obowi¹zkowych op³at reprograficznych.
Ustawa modyfikuje przedmiotowy zakres ochrony, rozci¹gaj¹c j¹ na dzie³a audiowizualne, w tym
filmy24 oraz doprecyzowuje obszar ochrony. Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami, ochron¹ objêty
mo¿e byæ wy³¹cznie sposób wyra¿ania utworu. Nie podlegaj¹ natomiast prawnej reglamentacji
same idee, procedury, zasady dzia³ania czy formu³y matematyczne. Jest to bardzo istotny zapis,
który w sposób jasny i klarowny wyznacza granice ochrony dzie³ ograniczaj¹c je do mo¿liwych
form prezentacji.
Nowelizacja modyfikuje pojêcie wprowadzenia dzie³a do obrotu, odrywaj¹c je od fizycznej postaci. Zapis o publicznym udostêpnieniu utworu umo¿liwia objêcie ochron¹ dzie³ po raz pierwszy publikowanych w Internecie, czyli maj¹cych wy³¹cznie elektroniczn¹ (cyfrow¹) postaæ. Do
tej pory by³o to znacznie utrudnione, gdy¿ ustawa wi¹za³a pojêcie wprowadzenia do obrotu z koniecznoci¹ materializacji dzie³a w postaci fizycznego egzemplarza.
Ustawodawca sformu³owa³ tak¿e podstawy do ochrony, na gruncie prawa autorskiego, baz danych, o ile spe³niaj¹ one cechy utworu. Oznacza to, ¿e bazy danych, którym ze wzglêdu na ich
budowê, zawartoæ lub sposób prezentacji nie mo¿na przypisaæ cech utworu s¹ wy³¹czone spod
dzia³ania omawianej regulacji, nie s¹ jednak ca³kowicie pozbawione ochrony. Ich status reguluje
odrêbna ustawa  o ochronie baz danych25 .
Najwa¿niejsza z punktu widzenia przedsiêbiorców jest jednak zmiana polegaj¹ca na rozszerzeniu krêgu podmiotów objêtych obowi¹zkiem tzw. op³aty reprograficznej. Od 1 stycznia 2003 roku
wnosiæ j¹ musz¹ nie tylko producenci i importerzy magnetofonów czy magnetowidów, ale tak¿e
producenci oraz importerzy urz¹dzeñ s³u¿¹cych do utrwalania dzie³, a wiêc np. importerzy kserokopiarek. Op³atom tym podlegaj¹ tak¿e producenci oraz importerzy tzw. czystych noników np.
23

24
25
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Ustawa z dnia 28 padziernika 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2002 r.,
nr 197, poz. 1662)
Poprzedni zapis mówi³ o dzie³ach audiowizualnych, w tym audialnych i wizualnych
Ustawa z dnia 21 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U z 2001 r., nr 128, poz. 1402)

dyskietek, p³yt CD. Kwoty uzyskane od wymienionych wy¿ej przedsiêbiorców maj¹ byæ, zgodnie z wol¹ ustawodawcy, przekazywane na rzecz organizacji zbiorowego zarz¹dzania. Obowi¹zek wnoszenia op³aty reprograficznej dotyczy równie¿ w³acicieli punktów kserograficznych, którzy zobligowani s¹ do odprowadzania do 3% wp³ywów z dzia³alnoci gospodarczej na rzecz twórców i wykonawców.

4.4. Zmiany w prawie cywilnym
Sprzeda¿ konsumencka
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku26 o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego jest jedynym aktem prawnym reguluj¹cym tego typu dzia³alnoæ.
Z chwil¹ jej wejcia w ¿ycie (1 stycznia 2003) przestaje obowi¹zywaæ rozporz¹dzenie z dnia
25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegó³owych warunków zawierania i wykonywania umów
sprzeda¿y miêdzy przedsiêbiorcami a konsumentami27 .
Sprzeda¿ konsumencka definiowana jest jako sprzeda¿ rzeczy ruchomych osobie fizycznej dla
jej osobistego u¿ytku. Istotnym novum jest rezygnacja z powszechnie obowi¹zuj¹cych i utrwalonych w obrocie gospodarczym przepisów o rêkojmi i gwarancji posprzeda¿nej28 .
W nowej ustawie nie wystêpuje tak¿e pojêcie wady rzeczy, które zast¹piono pojêciem niezgodnoci towaru konsumpcyjnego z umow¹. Przyjmuje siê, ¿e jeli jakakolwiek wadliwoæ towaru
ujawni siê w ci¹gu 6 miesiêcy od wydania towaru, oznacza to, ¿e istnia³a ju¿ w chwili jego wydania. W przypadku indywidualnego uzgadniania w³aciwoci towaru domniemuje siê, ¿e jest on
zgodny z umow¹, je¿eli odpowiada podanemu przez sprzedawcê opisowi lub ma cechy okazanej
kupuj¹cemu próbki lub wzoru, a tak¿e je¿eli nadaje siê do okrelonego przez kupuj¹cego celu.
Taki zapis ustawy przenosi ciê¿ar odpowiedzialnoci za stwierdzenie stanu towaru, z osoby sprzedawcy na kupuj¹cego, który powinien dostrzec jego ewentualne braki i uchybienia w stosunku
do treci opisanych w umowie. Ten tok rozumowania potwierdza brzmienie art. 7 ustawy, który
wyranie stanowi, ¿e sprzedawca nie odpowiada za niezgodnoæ towaru z umow¹, jeli kupuj¹cy
o niej wiedzia³ lub oceniaj¹c rozs¹dnie  powinien by³ wiedzieæ. Powy¿sza konstrukcja wraz
z brakiem zapisu o rêkojmi i gwarancji prowadzi do pewnego upoledzenia pozycji kupuj¹cego
w ramach omawianych transakcji. Z drugiej jednak strony konsumenci otrzymali wa¿ne narzêdzie w postaci prawa do dochodzenia roszczeñ z tytu³u niezgodnoci towaru z umow¹, jeli dokonali jego zakupu na podstawie reklamy. Chodzi tu o przepis, który pozwala konsumentom przy
ocenie stanu towaru odnosiæ siê bezporednio do stwierdzeñ zawartych w jego reklamie, o ile
zawiera³a ona elementy opisuj¹ce w³aciwoci towaru.
Do obowi¹zków sprzedawcy nale¿y:
 udzielenie kupuj¹cemu w jêzyku polskim jasnych, zrozumia³ych i nie wprowadzaj¹cych
w b³¹d informacji na temat towaru,
 zapewnienie odpowiednich, umo¿liwiaj¹cych dokonanie wyboru, warunków sprzeda¿y,
 wyjanienie znaczenia poszczególnych postanowieñ umowy,
 przekazanie wszystkich elementów wyposa¿enia towaru wraz z instrukcj¹ obs³ugi w jêzyku
polskim.
26
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Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U z 2002 r., nr 141, poz.1176)
Dz.U. nr 141, poz.1176
Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami do sprzeda¿y konsumenckiej nie stosuje siê przepisów kodeksu cywilnego
w tym zakresie.
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Sprzedawca odpowiada za niezgodnoæ towaru z umow¹ jedynie w przypadku jej stwierdzenia
przed up³ywem dwóch lat od wydania towaru kupuj¹cemu. Termin ten biegnie na nowo w razie
wymiany towaru. Je¿eli przedmiotem sprzeda¿y jest rzecz u¿ywana, strony mog¹ ten termin skróciæ, jednak nie poni¿ej jednego roku.
Nowa ustawa wyd³u¿a termin, w którym klient bêdzie móg³ z³o¿yæ reklamacjê oraz okres, w trakcie którego sprzedawca ponosi odpowiedzialnoæ za niezgodnoæ towaru z umow¹. Nie okrela
jednak zasad ani terminu rozpatrywania reklamacji.
Kupuj¹cy traci uprawnienia wynikaj¹ce z reklamacji, jeli z up³ywem dwóch miesiêcy od stwierdzenia jego wadliwoci nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Jeli sprzedawca nie ustosunkowa³ siê
do ¿¹dañ zg³oszonych w ramach reklamacji w ci¹gu 14 dni uwa¿a siê, ¿e uzna³ je za uzasadnione.
Us³ugi elektroniczne
Ustawa z 18 lipca 2002 o wiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹29 wdra¿a dyrektywê Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 200/31 z 8 czerwca 2000 roku (tzw. dyrektywa
o handlu zagranicznym). Do ustawy w³¹czono postanowienia:
 dotycz¹ce obowi¹zków us³ugodawców wiadcz¹cych us³ugi drog¹ elektroniczn¹,
 regulacje kszta³tuj¹ce treæ i dopuszczalny sposób rozpowszechniania informacji oraz
 warunki wy³¹czenia odpowiedzialnoci us³ugodawców z tytu³u wiadczenia niektórych
us³ug.
Poza przepisami ustawy do nowelizacji kodeksu cywilnego zosta³y w³¹czone regulacje kszta³tuj¹ce warunki zawierania umów za pomoc¹ rodków elektronicznych.
Zgodnie z przyjêt¹ definicj¹, przez us³ugê elektroniczn¹ rozumie siê us³ugê wiadczon¹ za pomoc¹ systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnej obecnoci stron i na indywidualne ¿¹danie odbiorcy. Regulacja ma zastosowanie wy³¹cznie do sieci publicznych, a nie tych o charakterze zamkniêtym jak np. intranet. Co istotne brak jednoczesnej obecnoci stron dotyczy wy³¹cznie
momentu wykonania us³ugi, a nie np. zawarcia umowy czy dokonania rozliczenia. Nie ma tu tak¿e elementu odp³atnoci, który wystêpuje ju¿ w ustawie o ochronie niektórych us³ug wiadczonych drog¹ elektroniczn¹.
Ustawa nak³ada na us³ugodawców szereg obowi¹zków zwi¹zanych z transakcjami w sieci, sposobami p³acenia za us³ugi itp. Dotyczy to np. obowi¹zku sporz¹dzenia i nieodp³atnego udostêpnienia odbiorcom regulaminu wiadczenia us³ug, który powinien zawieraæ informacje o rodzajach, zakresie i warunkach wiadczenia us³ug, warunkach zawarcia i rozwi¹zania umowy oraz
trybie postêpowania reklamacyjnego.
Ustawa wy³¹cza odpowiedzialnoæ operatorów sieci publicznych za dzia³ania, w których nie s¹
stron¹ inicjuj¹c¹ transmisjê, nie wyszukuj¹ klienta ani nie modyfikuj¹ przesy³anych danych30 .
Znacz¹ca grupa zapisów ustawy odnosi siê do zasad ochrony danych osobowych klientów korzystaj¹cych z us³ug elektronicznych, które stanowi¹ lex specialis w stosunku do postanowieñ usta-

29
30
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Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o wiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ (Dz. U z 2002 r., nr 144, poz. 1204)
oznacza to, ¿e np. operatorzy interentu nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za niezgodne z prawem treci umieszczane
na stronach www.

wy o ochronie danych osobowych31. Istotn¹ modyfikacj¹ jest dopuszczenie, w cile reglamentowanym zakresie, mo¿liwoci zbierania i przetwarzania informacji o klientach. Dotyczy to tych
danych, które s¹ niezbêdne dla zawarcia umowy, jej realizacji lub dokonania rozliczeñ. Zgodnie
z wol¹ ustawodawcy, mo¿na tak¿e zbieraæ dane w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowañ i preferencji konsumentów.
Najistotniejsze postanowienia ustawy wi¹¿¹ siê z obostrzeniem dotycz¹cym elektronicznego przesy³ania informacji handlowych. Ustawa wprowadza zasadê, i¿ przesy³anie jakichkolwiek informacji handlowych nie tylko konsumentom, ale i przedsiêbiorcom uzale¿nione jest od uzyskania
ich wczeniejszej zgody. Oznacza to, ¿e nie mo¿na tego typu informacji przes³aæ na prywatny
adres elektroniczny, którego odbiorca nie udostêpni³ wiadomie32 .
Ochrona us³ug wiadczonych drog¹ elektroniczn¹
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2002 roku o ochronie niektórych us³ug wiadczonych drog¹ elektroniczn¹ opartych lub polegaj¹cych na dostêpie warunkowym33 okrela zasady ochrony prawnej niektórych us³ug opartych na tzw. dostêpie warunkowym. Aby dana us³uga mog³a zostaæ objêta
ochron¹ wynikaj¹c¹ z omawianej regulacji, musz¹ zostaæ spe³nione (³¹cznie) 4 warunki:
 elektroniczna droga realizacji (wiadczenia) us³ugi,
 brak jednoczesnej obecnoci stron,
 odp³atnoæ,
 dostêp warunkowy.
Us³uga wiadczona jest drog¹ elektroniczn¹, je¿eli jej wykonanie nastêpuje przez przesy³anie
i odbieranie w punkcie docelowym danych za pomoc¹ urz¹dzeñ elektronicznych przetwarzaj¹cych, w tym poprzez cyfrow¹ kompresjê, a tak¿e przechowuj¹cych dane, przy czym dane s¹ transmitowane w ca³oci za porednictwem sieci telekomunikacyjnej.
Spod przepisów ustawy wy³¹czone s¹ wszelkie us³ugi o charakterze materialnym (np. wydawanie biletów parkingowych) oraz zwi¹zane z dystrybucj¹ treci na nonikach elektronicznych
(przenoszenie danych na dyskietkach lub p³ytach CD).
Ustawa nak³ada sankcje karne na podmioty wytwarzaj¹ce lub wprowadzaj¹ce do obrotu niedozwolone urz¹dzenia s³u¿¹ce wiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ oraz na podmioty wiadcz¹ce w sposób niedozwolony takie us³ugi. Kar¹ grzywny, ograniczenia wolnoci lub pozbawienia
wolnoci zagro¿one jest równie¿ posiadanie takich urz¹dzeñ w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej. Ustawodawca sankcjonuje nawet u¿ywanie tego typu urz¹dzeñ do w³asnego, domowego
przeznaczenia co zagro¿one jest kar¹ grzywny.
Pieni¹dz elektroniczny
Ustawa z dnia 12 wrzenia 2002 roku o elektronicznych instrumentach p³atniczych34 reguluje
m.in. podstawy i zasady bankowoci elektronicznej, prawa i obowi¹zki posiadaczy oraz wydaw31
32
33

34

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883)
Nie dotyczy to tzw. darmowych kont e-mailowych.
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2002 o ochronie niektórych us³ug wiadczonych drog¹ elektroniczn¹ opartych lub polegaj¹cych na dostêpie warunkowym (Dz. U. z 2002 r., nr 126, poz. 1068)
Ustawa z dnia 12 wrzenia 2002 roku o elektronicznych instrumentach p³atniczych (Dz. U. z 2002 r., nr 169,
poz.1386)
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ców kart p³atniczych oraz zasady tworzenia, organizacji, dzia³alnoci i likwidacji instytucji pieni¹dza elektronicznego. Przepisów ustawy nie stosuje siê do elektronicznych instrumentów p³atniczych u¿ywanych przez banki w ramach rozliczeñ wzajemnych p³atnoci.
Regulacja okrela zasady zawierania umów o zastosowanie elektronicznych instrumentów p³atniczych wprowadzaj¹c, jako obligatoryjn¹, formê pisemn¹ umowy35 . Ponadto przepisy w sposób
enumeratywny wymieniaj¹ niezbêdne warunki umów, wród których znajduj¹ siê m.in. rodzaje
i wysokoæ op³at oraz prowizji, zasady naliczania odsetek, sposób, terminy i wa¿ne powody
wypowiedzenia kontraktu.
Ustawodawca okrela tak¿e prawa i obowi¹zki posiadacza karty p³atniczej oraz jej w³aciciela,
którym jest wydawca karty. Do obowi¹zków posiadacza karty (osoby fizycznej lub prawnej) nale¿y odpowiednie jej przechowywanie, niezw³oczne ujawnienie faktu kradzie¿y lub zagubienia
oraz nieudostêpnianie karty osobom trzecim.
Ustawa dopuszcza pewne odstêpstwa od ogólnej zasady ochrony danych osobowych poprzez zezwolenie instytucjom finansowym na zbieranie i wymianê informacji o nierzetelnych posiadaczach kart p³atniczych. Dane mog¹ zawieraæ informacje o personaliach posiadaczy, adresie zamieszkania oraz sposobie nierzetelnego wykonywania umowy. W przypadku przedsiêbiorstw
w zakres danych wchodz¹ oprócz siedziby i nazwy firmy tak¿e informacje o jej numerze NIP.
Przepisy nie precyzuj¹ jednak tak istotnych kwestii jak nierzetelnoæ wykonania umowy, a wiêc
które elementy zachowania posiadacza karty s¹ dopuszczalne, a które kwalifikuj¹ siê do zbierania i udostêpniania informacji na jego temat. W ustawie nie precyzuje siê tak¿e sposobu wymiany informacji.

4.5.Zamówienia publiczne
W 2002 roku wszed³ w ¿ycie art. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 26 lipca 2001 o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 1208) w czêci dotycz¹cej obowi¹zku zamieszczania
og³oszeñ na stronie internetowej. Je¿eli wartoæ zamówienia nie przekracza wyra¿onej w z³otych
równowartoci kwoty 30 tys. euro, og³oszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczane jest
w siedzibie zamawiaj¹cego, w miejscu publicznie dostêpnym oraz na stronie internetowej, co najmniej na 7 dni przed terminem sk³adania ofert. W sytuacji, gdy wartoæ zamówienia przekracza
równowartoæ kwoty 30 tys. euro, zamawiaj¹cy obowi¹zany jest zamieciæ og³oszenie o przetargu nieograniczonym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, od dnia publikacji og³oszenia w Biuletynie Zamówieñ Publicznych do dnia sk³adania ofert. Zamawiaj¹cy mo¿e tak¿e og³osiæ organizacjê przetargu nieograniczonego w prasie. Og³oszenie to nie mo¿e byæ jednak opublikowane w prasie przed publikacj¹ w Biuletynie Zamówieñ Publicznych.

35
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5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiêbiorczoci i udzielania pomocy
publicznej w Unii Europejskiej
Istota pomocy publicznej tkwi w podejmowaniu przez organy w³adzy publicznej dzia³añ wspieraj¹cych z zasobów publicznych dzia³alnoæ okrelonych przedsiêbiorstw, sektorów gospodarki
lub regionów. Pomoc publiczna stanowi istotny element ca³ej polityki konkurencji (Traktat rzymski oraz rozporz¹dzenia i dyrektywy UE). Zak³ada siê przy tym, ¿e pomoc wiadczona przez pañstwo lub ze róde³ pañstwowych, bez wzglêdu na jej formê, jest niedopuszczalna, jeli narusza
zasadê wolnej konkurencji. Na licie zakazanych instrumentów wsparcia, sporz¹dzonej przez
Komisjê Europejsk¹, znajduj¹ siê: bezporednie subsydia, zwolnienie od podatków i ce³, zwolnienie od innych op³at, preferencyjne korzyci, oddanie do u¿ytku ziemi lub budynków bez op³at
lub na szczególnie korzystnych warunkach, zaopatrzenie w towary lub us³ugi na preferencyjnych
warunkach, zabezpieczenie przed operacyjnymi stratami, zwrot kosztów w przypadku sukcesu
przedsiêbiorstwa, bezporednie lub porednie gwarancje pañstwowe, preferencyjne stawki dyskontowe, gwarancje dywidendowe, preferencyjne zamówienia publiczne i odroczenie podatków
lub sk³adek ubezpieczeñ socjalnych oraz inne rodki maj¹ce podobny skutek.1 Ta generalna klauzula ma zapobiec zburzeniu wolnej konkurencji i os³abianiu motywacji przedsiêbiorstw do zwiêkszania w³asnej efektywnoci.
Z drugiej jednak strony pomoc pañstwa jest niekiedy niezbêdna przedsiêbiorstwom, które przy
niesprzyjaj¹cych okolicznociach bez wsparcia publicznego nie przetrwa³yby na wolnym rynku.
Formy tego wsparcia zosta³y okrelone w prawodawstwie europejskim. Analizuj¹c postanowienia Traktatu oraz dyrektyw, rozporz¹dzeñ i wytycznych mo¿na skonstruowaæ katalog dozwolonych rodzajów pomocy. S¹ to m.in.: pomoc w celu naprawienia szkód spowodowanych klêskami
¿ywio³owymi lub okolicznociami wyj¹tkowymi, pomoc dla wsparcia rozwoju ekonomicznego
obszarów, na których standard ¿ycia jest szczególnie niski lub na których wystêpuje du¿e bezrobocie, pomoc maj¹ca na celu u³atwienie rozwoju pewnych rodzajów dzia³alnoci gospodarczej
(pomoc traktowana jako wyj¹tek, musi byæ ograniczana w czasie i zwi¹zana z restrukturyzacj¹
danego sektora) lub pewnych obszarów (pomoc dla pocz¹tkowych inwestycji i tworzenia miejsc
pracy), jeli nie wp³ywa to negatywnie na warunki handlu miêdzy krajami cz³onkowskimi. Istnieje tak¿e szereg wyj¹tkowych okolicznoci, kiedy o mo¿liwoci zastosowania pomocy publicznej decyduje Komisja Europejska. S¹ to m.in.: projekty o ogólnoeuropejskim znaczeniu (ochrona
rodowiska, telekomunikacja, transport w skali UE) lub zapobiegaj¹ce powa¿nym zak³óceniom
w gospodarce któregokolwiek pañstwa UE; u³atwianie rozwoju pewnych form dzia³alnoci lub
regionalnych dotacji na rzecz rozwoju zaawansowanych technologii, wsparcia kultury i dziedzictwa kulturowego. Mo¿liwa jest te¿ pomoc publiczna, przy pewnych obwarowaniach, na cele badawczo-rozwojowe (granty dla prywatnych przedsiêbiorców) oraz na ochronê i rekultywacjê rodowiska. Prawo przewiduje tak¿e pomoc doran¹  trwaj¹c¹ nie d³u¿ej ni¿ 6 miesiêcy  na restrukturyzacjê firmy i przywrócenie konkurencyjnoci. Szczególnej kontroli podlega pomoc dla
eksporterów  jest dozwolona tylko przy sprzeda¿y towarów i us³ug na rynki poza UE. Szczegó³owe kryteria legalnoci pomocy publicznej zawarte s¹ zarówno w aktach o charakterze normatywnym (Rozporz¹dzenia Rady UE i Komisji Europejskiej, dyrektywy Rady UE) oraz w znacznym stopniu nienormatywnym (wytyczne, tzw. kodeksy, decyzje Komisji i in.)2.

1

2

Zob: B. Piasecki., A. Rogut, E. Stawasz, S. Johnson, D. Smallbone Warunki prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa 1998 oraz Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa (MSP)
Polityka wobec MSP w UE i w Polsce, Centrum Informacji Europejskiej, Warszawa luty 2002.
Opis przyk³adowych aktów prawnych zamieszczono w Podsumowaniu niniejszego rozdzia³u
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Pomoc publiczna udzielana przez pañstwa cz³onkowskie musi pozostawaæ w zgodzie z czterema
podstawowymi zasadami: przejrzystoci (³atwoæ skontrolowania i oszacowania wysokoci pomocy), subsydiarnoci (rozwi¹zywanie problemów przez organy wspólnotowe dopiero w razie
bezskutecznoci dzia³ania organów pañstw cz³onkowskich), spójnoci (d¹¿enie do wyrównywania poziomu ¿ycia pomiêdzy krajami UE i regionami Europy), proporcjonalnoci (dostosowanie
wielkoci, czasu i zakresu pomocy do rangi problemu). Pomoc publiczna nie mo¿e przekroczyæ
maksymalnych, ustanowionych w prawie wspólnotowym pu³apów pomocy dla poszczególnych
jej rodzajów, form i dziedzin gospodarki. Ponadto, o ka¿dym wsparciu publicznym pañstwa cz³onkowskie musz¹ informowaæ Komisjê Europejsk¹ jako organ monitoruj¹cy pomoc publiczn¹
w Unii. Formami pomocy publicznej s¹:
 dotacje pieniê¿ne lub rzeczowe  bezporednie wydatki z bud¿etu pañstwa, w³adz regionalnych lub lokalnych;
 preferencje kredytowe,
 gwarancje kredytowe,
 preferencje podatkowe (zwolnienia, ulgi, redukcje stopy podatku, odroczenie terminu p³atnoci, umorzenia, przyspieszona amortyzacja, konwersja wierzytelnoci);
 zakup akcji firmy z funduszy pañstwowych;
 obni¿enie ró¿nych nale¿noci; zamówienia rz¹dowe po cenie wy¿szej od rynkowej;
 sprzeda¿ towarów poni¿ej ceny rynkowej jako pomoc dla odbiorcy;
 finansowanie przez pañstwo us³ug zwi¹zanych z kontraktem.

5.2. Formy wspierania przedsiêbiorczoci w Unii Europejskiej
Warunki i zasady prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w krajach UE uregulowane s¹ w Traktacie rzymskim3 . Obowi¹zuje zasada swobody prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez obywatela jednego z pañstw cz³onkowskich na terytorium ka¿dego z pañstw znajduj¹cych siê w strukturach UE. Ta sama zasada dotyczy osób prawnych. Warunki rejestracji, ewidencji, uzyskania
zezwoleñ, koncesji, licencji, szczegó³owe regulacje dotycz¹ce poszczególnych rodzajów dzia³alnoci maj¹ce charakter prawodawstwa unijnego (obowi¹zuj¹cego wszystkie kraje cz³onkowskie)
zawarte s¹ w dyrektywach. Mog¹ to byæ dyrektywy poziome (kszta³tuj¹ce zasady ogólne) oraz
pionowe (dotycz¹ce poszczególnych bran¿). Oprócz prawa wspólnotowego maj¹ zastosowanie
tak¿e systemy prawa narodowego ka¿dego z pañstw unijnych. W praktyce funkcjonuje wiêc dualny system prawny, stanowi¹cy pewne utrudnienie i jednoczenie wyzwanie dla procesu harmonizacji prawa oraz postulowanych przez pañstwa cz³onkowskie tendencji do upraszczania prawno-administracyjnych uwarunkowañ podejmowania i prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
Instrumenty wspierania przedsiêbiorczoci w krajach UE w znacznej mierze s¹ elementem specjalnych programów i specjalnie powo³anych do tego celu organizacji lub funkcjonuj¹cych w tych
krajach banków pañstwowych czy komercyjnych. Du¿¹ rolê we wspieraniu MSP odgrywaj¹ rynki finansowe i sektor bankowy (np. w Wielkiej Brytanii). W Niemczech wsparcie finansowe MSP
realizowane jest jako element polityki regionalnej, eksportowej. Istotnymi instrumentami wsparcia s¹ po¿yczki i kredyty udzielane w znacznym stopniu przez niekomercyjne instytucje pañstwowe zasilane z bud¿etu krajowego i miêdzynarodowego rynku kapita³owego. W Portugalii dzia³a
instytut, bêd¹cy organem publicznym podporz¹dkowanym Ministerstwu Przemys³u i Energetyki,
który wspiera firmy poprzez system po¿yczek. Tê formê pomocy oferuj¹ równie¿ banki komer3
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Zob. Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹. Tekst ujednolicony (uwzglêdniaj¹cy zmiany wprowadzone traktatem z Nicei), Czêæ III, Tytu³ III, Rozdzia³ 2 Prawo przedsiêbiorczoci oraz Rozdzia³ 3 Us³ugi. Tekst Traktatu jest
dostêpny na stronach Sekretariatu Europejskiego: http://www1.ukie.gov.pl/uk.nsf/B-UE-T.

cyjne z uruchomion¹ lini¹ kredytow¹ Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W Grecji, podobnie
jak w Portugalii, dzia³a podporz¹dkowana Ministerstwu Przemys³u, Badañ i Technologii organizacja pañstwowa zrzeszaj¹ca ma³e i rednie przedsiêbiorstwa przemys³owe i rzemios³o. wiadczy ona pomoc kredytow¹ o obni¿onej stopie procentowej. Popularnym instrumentem wspierania MSP w krajach UE s¹ ponadto fundusze gwarancyjne, pokrywaj¹ce gwarancj¹ okrelony procent kwoty kredytu nie maj¹cego zabezpieczenia.
Stosowanym na szerok¹ skalê instrumentem wspierania MSP w Unii Europejskiej s¹ programy
wspólnotowe, skierowane g³ównie do pañstw cz³onkowskich. Mog¹ jednak korzystaæ z nich tak¿e kraje stowarzyszone oraz pañstwa spoza UE (korzystaj¹ m.in. Islandia, Norwegia, Liechtenstein) pod warunkiem wp³acenia sk³adki zasilaj¹cej bud¿et konkretnego programu. Programy planuje Komisja Europejska, za zarz¹dzaj¹ nimi Dyrekcje Generalne Komisji w³aciwe dla sektora, do którego adresowany jest program.
Sektor MSP jest uwa¿any w UE za g³ówn¹ si³ê promuj¹c¹ konkurencyjnoæ przemys³u wspólnotowego. W czerwcu 2000 r. podczas spotkania Rady Europejskiej w Portugalii przyjêto dokument European Charter for Small Enterprises (Europejska Karta Ma³ych Przedsiêbiorstw), okrelaj¹cy g³ówne zasady polityki UE wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw na najbli¿sze lata.
Wród podstawowych kierunków planowanych dzia³añ na rzecz rozwoju tego sektora wskazano
przede wszystkim na rozwój edukacji i szkoleñ z zakresu przedsiêbiorczoci, tañszy i szybszy
proces rejestracji firm, uproszczenie regulacji prawnych, rozwój kszta³cenia zawodowego i ustawicznego, poprawê dostêpnoci us³ug elektronicznych, polepszenie funkcjonowania firm na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej, uproszczenie systemu podatkowego i poprawê dostêpnoci do
róde³ finansowania, poprawê systemu nowych technologii, promocjê skutecznych przedsiêwziêæ
w dziedzinie e-biznesu i wysokiej jakoci systemów wspierania firm oraz lepsz¹ reprezentacjê
interesów przedsiêbiorców na szczeblu krajowym i unijnym.
Kluczowym narzêdziem wspierania MSP jest pomoc publiczna. Nie jest ona precyzyjnie zdefiniowana w konkretnym traktacie. Na to pojêcie sk³adaj¹ siê regulacje zawarte w wielu aktach
prawnych dotycz¹cych ró¿nych sektorów gospodarki czy regionów.

5.3. Pomoc publiczna w polskim systemie prawnym
Przyjêcie rozwi¹zañ z zakresu pomocy publicznej wynika ze zobowi¹zañ Polski zawartych
w Uk³adzie Europejskim, który zosta³ zawarty miêdzy Rz¹dem RP i Wspólnotami Europejskimi
oraz ich pañstwami cz³onkowskimi dnia 16 grudnia 1991 r. (art. 63 Uk³adu). Zakres pomocy publicznej regulowany jest równie¿ w umowach z krajami EFTA i CEFTA oraz w przypadku pomocy dla przedsiêbiorstw  w porozumieniach wiatowej Organizacji Handlu (WTO). Poni¿ej
zostan¹ omówione najwa¿niejsze w polskim systemie prawnym akty, reguluj¹ce zasady udzielania pomocy publicznej.
5.3.1. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu
pomocy publicznej dla przedsiêbiorców  Dz.U.02.141.1177.
Aktualnie obowi¹zuj¹ca ustawa, która wesz³a w ¿ycie 6 padziernika 2002 r., jest drug¹ w tej
dziedzinie regulacj¹ prawn¹. Uchyli³a ona wczeniejsz¹ ustawê o warunkach dopuszczalnoci
i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorców, która obowi¹zywa³a od 1 stycznia 2001 r.
do 6 padziernika 2002 r.
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Na gruncie aktualnie obowi¹zuj¹cych unormowañ pomoc publiczna definiowana jest jako przysporzenie korzyci finansowych (bezporednio lub porednio) okrelonemu przedsiêbiorcy w zakresie prowadzonej przez niego dzia³alnoci gospodarczej, w wyniku czego nastêpuje uprzywilejowanie jego pozycji w stosunku do konkurentów. Bezporednie wsparcie odbywa siê poprzez
dokonywanie na rzecz przedsiêbiorcy wydatków ze rodków publicznych (dotacje, dokapitalizowania, po¿yczki, kredyty), porednie natomiast poprzez stosowanie ulg i zwolnieñ podatkowych,
odroczeñ, roz³o¿enia na raty tych zobowi¹zañ, umarzania zaleg³oci podatkowych lub innych
wiadczeñ stanowi¹cych nale¿noci publiczne, stosowanie preferencyjnych porêczeñ i gwarancji, oddanie do korzystania lub zbycie na preferencyjnych warunkach mienia Skarbu Pañstwa lub
jednostek samorz¹du terytorialnego. Ustawa ma zastosowanie do przypadków udzielenia pomocy o wartoci przekraczaj¹cej 100 tys. euro w ci¹gu kolejnych 3 lat poprzedzaj¹cych dzieñ jej
udzielenia. Warunek ten nie dotyczy sektora wêglowego, hutnictwa ¿elaza i stali oraz transportu.
Pomoc jest niedopuszczalna, jeli mo¿e prowadziæ do wyeliminowania, istotnego ograniczenia
lub naruszenia konkurencji b¹d utrudnienia powstania konkurencji. Niedopuszczalna jest tak¿e
pomoc, bez wzglêdu na jej wielkoæ, jeli jest uzale¿niona od wielkoci eksportu lub przeznaczona na tworzenie sieci dystrybucyjnych za granic¹ oraz przeznaczona na bie¿¹ce wydatki zwi¹zane z dzia³alnoci¹ eksportow¹ (chyba, ¿e jest udzielana na obszarach o PKB na jednego mieszkañca ni¿szym ni¿ 75% redniego PKB na jednego mieszkañca w krajach UE  tzw. pomoc regionalna  oraz uzasadniaj¹ tê pomoc przes³anki spo³eczno-gospodarcze, w szczególnoci wysoka
stopa bezrobocia)4. Ustawa dopuszcza mo¿liwoæ udzielenia pomocy w celu naprawienia szkód
wyrz¹dzonych przez klêski ¿ywio³owe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, celem zapobie¿enia lub
likwidacji powa¿nych i maj¹cych charakter ponadsektorowy zak³óceñ gospodarki, wsparcia krajowych przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w ramach przedsiêwziêcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim, promowania kultury, nauki i owiaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, stanowi¹ca rekompensatê dla przedsiêbiorcy z tytu³u jego udzia³u w realizacji zadañ
publicznych, w tym przeznaczona na wyrównanie:
a) strat wynikaj¹cych ze stosowania prawnie ustalonego poziomu cen lub op³at za towary lub
us³ugi, o ile przy udzielaniu pomocy nie preferuje siê towarów lub us³ug z uwagi na ich pochodzenie,
b) zwiêkszonych wydatków poniesionych przez przedsiêbiorcê w zwi¹zku z rehabilitacj¹ lub
zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych.
Ustawa uzale¿nia mo¿liwoæ udzielenia pomocy publicznej od ³¹cznego spe³nienia kilku warunków, a mianowicie:
 stanowi, w przypadkach inwestowania lub tworzenia nowych miejsc pracy, uzupe³nienie
rodków innych ni¿ rodki publiczne, anga¿owanych przez przedsiêbiorców,
 jej wielkoæ, czas trwania oraz zakres s¹ proporcjonalne do rangi rozwi¹zywanego problemu
oraz jest udzielana w czêciach,
 przynosi korzyci spo³eczne  po uwzglêdnieniu kosztów zwi¹zanych z jej udzieleniem 
wiêksze ni¿ korzyci mo¿liwe do osi¹gniêcia bez jej udzielenia, przy uwzglêdnieniu zwi¹zanych z tym kosztów,
 s³u¿y wspieraniu projektów w stopniu niezbêdnym i wystarczaj¹cym do osi¹gniêcia celu pomocy,
 charakteryzuje siê przejrzystoci¹ u³atwiaj¹c¹ jej nadzorowanie.
Ustawa wyodrêbnia 3 rodzaje pomocy: regionaln¹, horyzontaln¹ oraz pomoc w sektorach uznanych za wra¿liwe.
4
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Warunkiem dopuszczenia pomocy w takich przypadkach jest jej ograniczonoæ w czasie i sukcesywne zmniejszanie

Pomoc regionalna ma na celu d³ugookresowe pobudzenie rozwoju obszarów o poziomie PKB
na jednego mieszkañca ni¿szym ni¿ 75% redniego PKB na jednego mieszkañca w UE. Wielkoæ
tej pomocy jest cile okrelona i wynosi 50% kosztów kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹
dla obszarów spe³niaj¹cych warunek wielkoci PKB, z wyj¹tkiem podregionów wroc³awskiego,
³ódzkiego, Trójmiasta (Gdañsk-Gdynia-Sopot), dla których górna granica pomocy wynosi 40%
oraz podregionów miasta Warszawy i miasta Poznania, które mog¹ otrzymaæ maksymalnie 30%
kosztów.
Pomoc horyzontalna jest wsparciem udzielanym na: restrukturyzacjê przedsiêbiorstw oraz pomoc doran¹, prace badawczo-rozwojowe, utrzymanie poziomu zatrudnienia lub utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiêbiorstwach, rozwój ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, ochronê rodowiska, szkolenia na potrzeby okrelonych przedsiêbiorców, bezporednio zwi¹zane z rozwojem ich firm. Pomoc na restrukturyzacjê przedsiêbiorstwa mo¿e byæ udzielona wy³¹cznie
przedsiêbiorcy znajduj¹cemu siê w trudnej sytuacji ekonomicznej, w celu przywrócenia d³ugookresowej zdolnoci konkurowania na rynku. Przedsiêbiorc¹ w trudnej sytuacji ekonomicznej jest
ten, który traci zdolnoæ do konkurowania, co wyra¿a siê w szczególnoci zmniejszeniem obrotów przedsiêbiorstwa, nadmiern¹ zdolnoci¹ produkcyjn¹, wzrostem zapasów, spadkiem zyskownoci lub strat¹, wzrostem zad³u¿enia lub brakiem mo¿liwoci uzyskania kredytów bankowych,
porêczeñ lub gwarancji. Ustawa cile precyzuje co nale¿y uznaæ za obni¿enie zdolnoci konkurowania na rynku. Podobnie, jak w przypadku pomocy regionalnej, ustawodawca wskazuje sytuacje dopuszczaj¹ce udzielenie pomocy oraz okrela pu³ap pomocy (zasada jest ta sama, co w przypadku pomocy regionalnej), ró¿nicuj¹c j¹ jedynie w cile okrelonych przypadkach. Jeli jest to
pomoc w celu utworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepe³nosprawnych  mo¿e wynieæ nawet 150% maksymalnej wielkoci pomocy mo¿liwej do udzielenia na danym obszarze oraz,
w przypadku pomocy na szkolenia, 25% kosztów (szkolenia specjalistyczne) lub 50% kosztów
(szkolenia ogólne) z mo¿liwoci¹ podwy¿szenia tego progu w przypadku ma³ego lub redniego
przedsiêbiorstwa.
Przez pomoc doran¹ z kolei, nale¿y rozumieæ pomoc przedsiêbiorcy bêd¹cemu w trudnej sytuacji ekonomicznej, umo¿liwiaj¹c¹ mu kontynuowanie dzia³alnoci gospodarczej przez czas niezbêdny do opracowania planu restrukturyzacyjnego. Ten rodzaj pomocy mo¿e byæ udzielony
przedsiêbiorcy tylko raz. Pomoc przybiera formê po¿yczki lub kredytu z okresem sp³aty nie d³u¿szym ni¿ 1 rok, porêczenia lub gwarancji na po¿yczkê czy kredyt. Mo¿e to byæ tak¿e odroczenie
lub roz³o¿enie na raty p³atnoci wiadczeñ pieniê¿nych stanowi¹cych krajowe rodki publiczne5.
Pomoc w sektorach uznanych za wra¿liwe jest wsparciem udzielanym dla szczególnie istotnych z punktu widzenia gospodarki bran¿ i dotyczy m.in. hutnictwa ¿elaza i stali, górnictwa wêgla, budownictwa okrêtowego, sektora ¿eglugi morskiej, w³ókien syntetycznych, motoryzacyjnego.
Organem nadzoruj¹cym pomoc jest Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rozporz¹dzenia wykonawcze do ustawy precyzuj¹ warunki udzielania pomocy publicznej w zale¿noci od jej rodzaju, okrelaj¹ warunki i zasady sprawozdañ i informacji przedk³adanych organowi nadzoruj¹cemu, zasady opracowywania programów udzielania pomocy dla przedsiêbiorców
oraz sposób og³aszania o przyst¹pieniu do ich opracowywania.

5

Przez krajowe rodki publiczne nale¿y rozumieæ wszystkie wiadczenia na rzecz Skarbu Pañstwa, a wiêc maj¹ce
charakter publicznoprawny: sk³adki (ZUS, PFRON, FUS itp.), zobowi¹zania podatkowe itp., w przeciwieñstwie do
zobowi¹zañ p³atnoci stanowi¹cych rodki prywatne  wobec wierzycieli innych ni¿ Skarb Pañstwa (dostawcy, kooperanci itp.).
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5.3.2. Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji  Dz.U.02.41.363
Ustawa ta, ³¹cznie z ustaw¹ o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsiêbiorców i ustaw¹ o restrukturyzacji niektórych nale¿noci publicznoprawnych od przedsiêbiorców, stanowi blok komplementarnych przepisów adresowanych do przedsiêbiorców i maj¹cych pomóc w prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej poprzez zastosowanie nowych narzêdzi
i instrumentów. Ustawa uzale¿nia wielkoæ publicznego wsparcia finansowego dla przedsiêbiorcy
od wartoci nowej inwestycji oraz od iloci utrzymanych b¹d utworzonych nowych miejsc pracy. Tak wiêc w myl art. 3 ustawy mo¿na udzieliæ wsparcia finansowego, je¿eli:
1. wartoæ nowej inwestycji jest nie mniejsza ni¿ równowartoæ kwoty 10.000.000 euro, lub
2. wartoæ nowej inwestycji jest nie mniejsza ni¿ równowartoæ kwoty 500.000 euro w przypadku, gdy inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniej¹cego przedsiêbiorstwa
i wi¹¿e siê z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy lub 50 miejsc pracy w przypadku
inwestycji w jednym z obszarów wsparcia przez nie mniej ni¿ 5 lat, lub
3. w wyniku nowej inwestycji zosta³o utworzonych co najmniej 20 nowych miejsc pracy na nie
mniej ni¿ 5 lat, lub
4. nowa inwestycja wprowadza innowacjê technologiczn¹, lub
5. nowa inwestycja wp³ywa na poprawê stanu rodowiska.
Przedsiêbiorcy mo¿na udzieliæ wsparcia finansowego projektowanej inwestycji w przypadku, gdy
spe³nia ona, poza warunkami okrelonymi w ust. 1, co najmniej dwa z ni¿ej wymienionych warunków:
1.
2.
3.
4.

inwestycja wp³ynie na rozwój gospodarczy regionu,
inwestycja bêdzie zlokalizowana w obszarze wsparcia,
inwestycja bêdzie wprowadza³a innowacje technologiczne,
inwestycja przyczyni siê do rozwoju wspó³pracy z krajowym zapleczem naukowo-badawczym,
5. inwestycja bêdzie mieæ wp³yw na lokalny rynek pracy.
Wsparcie finansowe mo¿e byæ równie¿ udzielone na szkolenia. Wysokoæ wparcia finansowego
inwestycji nie mo¿e przekroczyæ 50% maksymalnej wielkoci pomocy publicznej przewidzianej
dla poszczególnych obszarów, okrelonej w ustawie o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorców. Ustawa dopuszcza pomoc finansow¹ gminie, jeli
ma byæ przeznaczona na tworzenie i modernizacjê infrastruktury technicznej bezporednio zwi¹zanej ze wspieran¹ inwestycj¹ okrelonego przedsiêbiorcy. Organem uprawnionym do udzielenia
wsparcia finansowego jest minister w³aciwy do spraw gospodarki. Przekazanie wsparcia nastêpuje na podstawie umowy ministra z przedsiêbiorc¹. Stron¹ umowy mo¿e byæ te¿ gmina. Akty
wykonawcze do ustawy okrelaj¹ szczegó³owe kryteria udzielania wsparcia. Okrelane s¹ one
poprzez punktacjê za: lokalizacjê, wielkoæ nowej inwestycji, wielkoci zatrudnienia, przewidywan¹ efektywnoæ ekonomiczn¹, wp³yw na rodowisko, wp³yw na aktywizacjê gospodarcz¹ regionu, poziom innowacyjnoci technologii wyrobów i us³ug, w szczególnoci za zgodnoæ z kierunkami uznanymi za priorytetowe na podstawie obserwacji trendów rozwoju technologii. Nieco
inne zasady dotycz¹ sytuacji, gdy wsparcie udzielane jest gminie. W tym przypadku punktowana
jest lokalizacja i wk³ad rodków w³asnych gminy w now¹ inwestycjê. O przyznaniu wsparcia decyduje liczba uzyskanych punktów.
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5.3.3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych nale¿noci publicznoprawnych od przedsiêbiorców  Dz.U.02.155.1287
Ustawa ma na celu radykalne odd³u¿enie przedsiêbiorstw w zakresie nale¿noci publicznoprawnych znanych oraz nale¿noci samodzielnie ujawnionych przez przedsiêbiorców. Celem odd³u¿enia jest poprawa sytuacji przedsiêbiorstw, w tym przywrócenie p³ynnoci finansowej, zdolnoci kredytowej, stworzenie warunków dla stabilizacji i rozwoju przedsiêbiorstw, przywrócenie
d³ugookresowej zdolnoci konkurowania na rynku, a tym samym wzrost zatrudnienia.
Ustawa jest adresowana tylko do tych przedsiêbiorców, którzy mimo trudnej sytuacji ekonomicznej maj¹ perspektywy rozwoju i s¹ w stanie okreliæ dzia³ania, jakie powinny byæ zrealizowane
w celu ustabilizowania kondycji finansowej oraz dalszego rozwoju, a tak¿e stwarzaj¹ warunki do
wzrostu zatrudnienia. Przedsiêbiorcy otrzymaj¹ szansê ujawnienia swoich zaleg³oci publicznoprawnych, po³¹czon¹ z odstêpstwem od stosowania kar za przestêpstwa i wykroczenia skarbowe.
Ustawa przewiduje finansowe korzyci równie¿ dla przedsiêbiorców nie posiadaj¹cych zaleg³oci podatkowych w postaci premii podatkowej polegaj¹cej na zaliczeniu do kosztów uzyskania
przychodu nale¿noci nieci¹galnych oraz rezerw utworzonych na te nale¿noci, które s¹ niesp³acone w okresie 6 miesiêcy.
Podstawowe instrumenty restrukturyzacji zapisane w ustawie to umorzenie nale¿noci (instrument wygas³y) oraz premia podatkowa.
Umorzenie nale¿noci dotyczy:
a) podatków: dochodowego od osób fizycznych, zrycza³towanego dochodowego od niektórych
przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne, dochodowego od osób prawnych, od towarów i us³ug, akcyzowego, zniesionych przed dniem wejcia w ¿ycie ustawy,
b) nale¿noci celnych,
c) wp³at z zysku,
oraz znanych na dzieñ 31 grudnia 2001 r. zaleg³oci wobec:
a) Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, z tytu³u sk³adek nale¿nych do dnia 31 grudnia 1998 r.
 w ca³oci, oraz z tytu³u sk³adek nale¿nych za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31
grudnia 2001 r.  w czêci finansowanej przez p³atnika,
b) Funduszu Pracy, z tytu³u nale¿nych sk³adek,
c) Funduszu Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych, z tytu³u nale¿nych sk³adek,
d) Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, z tytu³u nale¿nych wp³at,
e) Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, z tytu³u nale¿nych op³at
i kar pieniê¿nych ustalanych na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz
op³at produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowi¹zkach przedsiêbiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej i op³acie depozytowej.
Umorzenie dotyczy tak¿e odsetek za zw³okê od zaleg³oci wymienionych wy¿ej.
Warunkiem uzyskania mo¿liwoci skorzystania z restrukturyzacji nale¿noci by³o przedstawienie przez przedsiêbiorcê organowi restrukturyzacyjnemu programu restrukturyzacji wraz z informacj¹ o bie¿¹cej sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa oraz dokonanie op³aty restrukturyzacyjnej. Z obowi¹zku zg³oszenia takiego programu zwolnione by³y ma³e przedsiêbiorstwa. Istotne
ograniczenie krêgu zainteresowanych t¹ form¹ pomocy przedsiêbiorców stanowi³ termin z³o¿enia wniosku o wszczêcie postêpowania restrukturyzacyjnego wynosz¹cy 45 dni od dnia wejcia
w ¿ycie ustawy.
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Drugim z narzêdzi jest premia podatkowa, która jest prawem przedsiêbiorcy do zaliczenia, w
roku podatkowym rozpoczynaj¹cym siê w 2002 r., do kosztów uzyskania przychodu wierzytelnoci odpisanych jako nieci¹galne lub rezerw utworzonych na pokrycie wierzytelnoci - zaliczonych uprzednio do przychodów nale¿nych, je¿eli wierzytelnoci te:
1) s¹ nale¿ne od przedsiêbiorców oraz
2) nie zosta³y uregulowane przez d³u¿ników przez okres co najmniej 90 dni od dnia powstania
nale¿noci, oraz
3) stanowi³y przychód nale¿ny przedsiêbiorcy przed dniem 1 lipca 2002 r., oraz
4) zosta³y zg³oszone do w³aciwego urzêdu skarbowego w terminie i w zakresie okrelonym
w ustawie.
Prawo do skorzystania z premii podatkowej maj¹ podmioty posiadaj¹ce w dniu 30 czerwca 2002 r.
status ma³ego przedsiêbiorstwa oraz te, które (ju¿ bez wzglêdu na wielkoæ przedsiêbiorstwa
i termin wymaganych wierzytelnoci) w ogólnej redniej kwocie wierzytelnoci w danym miesi¹cu, przez co najmniej 6 miesiêcy roku podatkowego rozpoczynaj¹cego siê w 2002 r., posiada³y nie mniej ni¿ 50% wierzytelnoci nieuregulowanych przez okres co najmniej 90 dni od dnia
ich powstania.

5.4. Projekty zmian regulacji prawnych dotycz¹cych pomocy publicznej
dla przedsiêbiorców w 2002 roku
5.4.1. Projekt ustawy o pomocy publicznej dla przedsiêbiorców o szczególnym znaczeniu
dla rynku pracy5
Projekt ustawy okrela zasady i warunki restrukturyzacji przedsiêbiorstw o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz tryb postêpowania w sprawach restrukturyzacji. Regulacja dotyczy
przedsiêbiorców, którzy na dzieñ 30 czerwca 2002 r. zatrudniali powy¿ej 1.000 pracowników,
objêtych obowi¹zkiem p³acenia sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne. Na dzieñ 31 grudnia 2001 r.
liczba takich przedsiêbiorców wynosi³a 399. Podstawowym celem projektu ustawy jest sprawne i
efektywne przeprowadzenie restrukturyzacji tak, aby po jej zakoñczeniu przedsiêbiorca by³ w stanie prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ na zasadach rynkowych. Ustawa nie bêdzie mia³a zastosowania do przedsiêbiorców, wobec których og³oszono upad³oæ albo rozpoczêto jakiekolwiek
postêpowanie likwidacyjne.
Projekt jest czêci¹ szerszego pakietu dzia³añ antykryzysowych w zakresie ochrony rynku i miejsc
pracy. Pakiet ten ma charakter horyzontalny i jest adresowany do wszystkich przedsiêbiorstw,
bez wzglêdu na to, w jakim sektorze lub bran¿y funkcjonuj¹ oraz czyj¹ s¹ w³asnoci¹. W pakiecie przewidziana jest mo¿liwoæ restrukturyzacji nieci¹galnych zobowi¹zañ publicznoprawnych
wszystkich przedsiêbiorstw, które zechc¹ i bêd¹ zdolne przygotowaæ, a nastêpnie zrealizowaæ
odpowiednie plany restrukturyzacyjne. Zaproponowano instrumenty kompleksowej poprawy
konkurencyjnoci i efektywnoci du¿ych przedsiêbiorstw (restrukturyzacja finansowa, maj¹tkowa i zatrudnienia z udzia³em Agencji Rozwoju Przemys³u), które nie s¹ mo¿liwe z wielu powodów (np. organizacyjnych) do zastosowania wobec przedsiêbiorstw mniejszych. Przeprowadzenie takiej operacji restrukturyzacji w stosunku do du¿ych przedsiêbiorstw bêdzie mia³o jednak
pozytywny wp³yw na sytuacjê ma³ych i rednich przedsiêbiorstw z ich otoczenia (kooperanci).
5
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Projekt jest ju¿ obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹  Ustawa z dnia 30 padziernika 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiêbiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy, Dz.U.02.213.1800 (przyp. red.)

W projekcie zawarto równie¿ rozwi¹zania, z których skorzystaj¹ przede wszystkim przedsiêbiorstwa ma³e i rednie (np. premia podatkowa i kredyt podatkowy).
Podstawowym za³o¿eniem projektu jest uproszczenie procesu decyzyjnego i przyspieszenie przebiegu postêpowania restrukturyzacyjnego. W zwi¹zku z powy¿szym autorzy ustawy proponuj¹
aby postêpowanie restrukturyzacyjne przybra³o co do zasady formê postêpowania administracyjnego, a zapadaj¹ce w nim rozstrzygniêcia formê przede wszystkim decyzji administracyjnych
podlegaj¹cych natychmiastowemu wykonaniu. Jako alternatywne rozwi¹zanie dla administracyjno-prawnego trybu restrukturyzacji proponuje siê restrukturyzacjê dokonywan¹ w formie spó³ek
w restrukturyzacji, co w intencji autorów projektu ma daæ przedsiêbiorcy mo¿liwoæ przeniesienia w³asnoci tych sk³adników maj¹tku restrukturyzowanego przedsiêbiorstwa, które nie s¹ i nie
bêd¹ wykorzystywane w dzia³alnoci gospodarczej, i nie s¹ niezbêdne dla prawid³owego przeprowadzenia i zakoñczenia postêpowania restrukturyzacyjnego przez przedsiêbiorstwo objête restrukturyzacj¹ na rzecz Skarbu Pañstwa, a tak¿e podjêcia innych dzia³añ dotycz¹cych maj¹tku
przedsiêbiorstwa, przewidzianych w planie restrukturyzacji. Podmiotem w³aciwym w sprawach
restrukturyzacji jest minister w³aciwy do spraw gospodarki oraz Prezes Zarz¹du Agencji Rozwoju Przemys³u S.A.
Podstawê prowadzenia postêpowania restrukturyzacyjnego ma stanowiæ plan restrukturyzacji,
zatwierdzany przez Prezesa Zarz¹du Agencji Rozwoju Przemys³u S.A.
W zakresie restrukturyzacji maj¹tkowej projekt przewiduje mo¿liwoæ przeniesienia w³asnoci
sk³adników maj¹tku, które nie s¹ i nie bêd¹ wykorzystywane w dzia³alnoci gospodarczej przedsiêbiorcy i nie s¹ niezbêdne dla prawid³owego przeprowadzenia i zakoñczenia postêpowania restrukturyzacyjnego przez przedsiêbiorcê objêtego restrukturyzacj¹ na rzecz Skarbu Pañstwa,
a tak¿e podjêcia innych dzia³añ dotycz¹cych jego maj¹tku, przewidzianych w planie restrukturyzacji. Nabyte przez Skarb Pañstwa sk³adniki maj¹tku przedsiêbiorcy mog¹ byæ nastêpnie wniesione do Agencji Rozwoju Przemys³u S.A. Agencja mo¿e równie¿ utworzyæ spó³ki kapita³owe
wnosz¹c, na pokrycie ich kapita³u zak³adowego, wskazane wy¿ej sk³adniki maj¹tkowe.
W rozdziale dotycz¹cym restrukturyzacji zatrudnienia, zak³ada siê dwa rodzaje dzia³añ. Pierwszy odnoszony jest do pracowników, którzy bêd¹ musieli odejæ z pracy wskutek wdro¿enia postêpowania restrukturyzacyjnego, którym proponuje siê pó³roczny kontrakt szkoleniowy, odbywany na zasadach urlopu szkoleniowego, w czasie trwania którego pracownik nie bêdzie wiadczy³ pracy, lecz bêdzie odbywa³ szkolenie (finansowane z Funduszu Pracy) przygotowuj¹ce go
do podjêcia pracy u nowego pracodawcy. Projekt przewiduje mo¿liwoæ wyp³acenia za czêæ tego
okresu nale¿nego wiadczenia jednorazowo, o ile szkolenie bêdzie trwa³o krócej ni¿ 6 miesiêcy.
Drugi rodzaj dzia³añ jest adresowany do podmiotów tworz¹cych dla pracowników nowe miejsca
pracy na bazie maj¹tku zbêdnego z punktu widzenia przedsiêbiorcy. Podmiot, który przejmuje
ten maj¹tek oraz pracowników, bêdzie móg³ otrzymaæ z Funduszu Pracy rodki na pokrycie kosztów szkoleñ oraz czêci kosztów ich zatrudnienia, na zasadach przewidzianych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu.
5.4.2. Projekt ustawy z 29 padziernika 2002 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych
G³ównym celem nowelizacji ustawy jest dostosowanie zasad udzielania pomocy publicznej dla
przedsiêbiorców, którzy uzyskali zezwolenia przed 1 stycznia 2001 r. do wynegocjowanych z UE
warunków. Data wejcia w ¿ycie ustawy jest konsekwencj¹ przyjêtej przez rz¹d daty akcesji.
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Propozycje zmian obejmuj¹:
 skrelenie art. 13 ustawy gwarantuj¹cego przedsiêbiorcom niepogarszanie warunków korzystania ze zwolnieñ podatkowych (konsekwencja stanowiska negocjacyjnego w obszarze polityka konkurencji. Zgodnie z tym stanowiskiem ogranicza siê prawa przedsiêbiorców do
zwolnieñ podatkowych),
 okrelenie wielkoci zwolnieñ podatkowych przys³uguj¹cych, zgodnie ze stanowiskiem negocjacyjnym przyjêtym przez Radê Ministrów 3 wrzenia 2002 r., poszczególnym grupom
przedsiêbiorców posiadaj¹cym zezwolenia wydane przed 1 stycznia 2001 roku,
 uregulowanie trybu i zasad zmiany zezwolenia wydanego przed 1 stycznia 2001 r. Po 1 stycznia 2004 roku ka¿dego przedsiêbiorcê bêd¹ obowi¹zywa³y nowe warunki, lecz przedsiêbiorca, który bêdzie mia³ zmienione zezwolenie bêdzie mia³ pewnoæ prawn¹ oraz prawo do korzystania z pakietu zachêt okrelonych w kolejnych artyku³ach ustawy6 . W zamian za to
przedsiêbiorca ten nie bêdzie móg³ dochodziæ swych roszczeñ na drodze s¹dowej,
 uregulowanie zasad tworzenia rodka specjalnego oraz zasad funkcjonowania rachunku bankowego. Wp³acane podatki, które w oparciu o obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy nie wp³ynê³yby do urzêdów skarbowych, stanowiæ bêd¹ rodek specjalny. Urzêdy skarbowe przekazywaæ
bêd¹ zap³acone kwoty podatku na wyodrêbniony rachunek bankowy. Ze rodków tych Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej bêdzie móg³ wspieraæ nowe inwestycje realizowane przez tych podatników lub powi¹zanych z nimi kapita³owo. Wspieranie nowych inwestycji bêdzie zgodne z zasadami udzielania pomocy publicznej,
 okrelenie zasad dotowania nowych inwestycji ze rodka specjalnego (dotacje dla nowych
inwestycji przedsiêbiorcy, którego podatek tworzy rodek specjalny oraz przedsiêbiorcy powi¹zanego z nim kapita³owo. Dotowanie nowych inwestycji jest zgodne z zasadami udzielania pomocy publicznej),
 okrelenie mechanizmu ewentualnego zwrotu nadp³aconego podatku,
 przywrócenie z dniem 1 stycznia 2004 r. ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomoci du¿ych przedsiêbiorców i firm z sektora motoryzacyjnego. Dotyczyæ to mo¿e maksymalnie 147 przedsiêbiorców. Jednoczenie proponuje siê rekompensowanie gminom utraconych
rodków z tego tytu³u z bud¿etu pañstwa. Wprowadzenie proponowanego rozwi¹zania stanowiæ bêdzie istotn¹ zachêtê do zmiany zezwoleñ, co oznacza ograniczenie skali dochodzenia roszczeñ na drodze s¹dowej. Wielkoæ zwolnienia przedsiêbiorcy z podatku od nieruchomoci jest równa podatkowi, jaki nale¿ny by³ za rok 2000 i w tej kwocie gmina otrzyma zwrot
utraconego podatku.
Wprowadzone rozwi¹zania skutkowa³yby zmian¹ zasad korzystania z pomocy publicznej na podstawie zezwoleñ wydanych przed 1 stycznia 2001 r. dla 472 przedsiêbiorców ma³ych i rednich,
143 przedsiêbiorców du¿ych oraz 4 przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w sektorze motoryzacyjnym.

6
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Za³o¿eniem projektu jest z jednej strony dostosowanie regulacji do norm prawodawstwa europejskiego (niekorzystnych z punktu widzenia praw, jakie posiadaj¹ przedsiêbiorcy w strefach nabytych w oparciu o dotychczasowe prawo polskie obowi¹zuj¹ce w tym zakresie), z drugiej za wprowadzenie instrumentów ³agodz¹cych skutki przejcia na te nowe rozwi¹zania. W zwi¹zku z tym wskazuje siê na mo¿liwoæ wyst¹pienia przez przedsiêbiorcê, który
uzyska³ zezwolenie przed 1 stycznia 2001 r., do ministra w³aciwego do spraw gospodarki, z wnioskiem o jego
zmianê z mo¿liwoci¹ wskazania preferowanych przez siebie warunków. Intencj¹ autorów projektu by³o, by w obliczu zmiany przepisów przedsiêbiorca mia³ mo¿liwoæ dzia³añ, które dadz¹ mu jasnoæ, jak w wietle prawa wygl¹da jego konkretna sytuacja i nie mia³ w¹tpliwoci czy dzia³a jeszcze w oparciu o stare przepisy, czy nowe oraz
jak wygl¹da jego sytuacja prawna w okresie przejciowym.

5.5. Ogólne zasady funkcjonowania pomocy unijnej dla Polski po wst¹pieniu
do Unii Europejskiej
Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej oznaczaæ bêdzie znacz¹ce zwiêkszenie pomocy UE dla
naszego kraju. Wraz z wejciem do UE mo¿liwe stanie siê korzystanie z programów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójnoci. Zwiêkszy siê tak¿e dostêpnoæ do programów wspólnotowych.
Obecnie pomoc unijna jest przekazywana w ramach trzech programów: Phare, ISPA oraz SAPARD. Z punktu widzenia przedsiêbiorców najwa¿niejsze s¹ programy Phare oraz SAPARD,
gdy¿ w ich ramach wiadczona jest bezporednia pomoc finansowa dla ma³ych i rednich firm.
Nie nale¿y jednak¿e zapominaæ o programie ISPA, który finansuj¹c du¿e inwestycje infrastrukturalne w zakresie transportu oraz ochrony rodowiska przyczynia siê do poprawy warunków prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w naszym kraju.
Po wejciu do Unii Europejskiej dotychczasowe programy przedakcesyjne: Phare, ISPA i SAPARD zostan¹ zast¹pione przez programy finansowane z funduszy strukturalnych oraz Funduszu
Spójnoci. Warto jednak podkreliæ, i¿ rodki finansowe przewidziane w ramach alokacji programu Phare na rok 2003 bêd¹ wydatkowane a¿ do roku 2006. Oznacza to, i¿ przez pewien okres
równolegle bêd¹ wdra¿ane projekty finansowane z Phare oraz funduszy strukturalnych.
Przystêpuj¹c do Unii Europejskiej Polska stanie siê podmiotem unijnej polityki regionalnej. Polityka ta jest realizowana w okresach wieloletnich. W obecnym okresie programowania, 20002006, polityka regionalna Unii Europejskiej ma wyznaczone trzy cele:
 Cel 1  promowanie rozwoju i dostosowañ strukturalnych w regionach s³abiej rozwiniêtych;
 Cel 2  wspieranie gospodarczej i spo³ecznej konwersji obszarów stoj¹cych w obliczu problemów strukturalnych;
 Cel 3  wspieranie adaptacji i modernizacji polityk i systemów kszta³cenia, szkolenia i zatrudnienia.
Osi¹ganie tak zdefiniowanych celów polityki regionalnej Unii Europejskiej jest mo¿liwe dziêki
finansowemu zaanga¿owaniu czterech funduszy strukturalnych:





Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
Finansowego Instrumentu Wspierania Rybo³ówstwa.

Oprócz tego instrumentem wspólnotowej polityki regionalnej jest tak¿e Fundusz Spójnoci. Ze
rodków Funduszu realizowane s¹ du¿e, o wartoci powy¿ej 10 milionów euro, projekty w zakresie transportu oraz ochrony rodowiska. Wdra¿any obecnie w Polsce program ISPA jest wzorowany na zasadach funkcjonowania Funduszu Spójnoci. Po przyst¹pieniu Polski do UE ISPA zostanie zast¹piona w³anie programem otrzymuj¹cym wsparcie z Funduszu Spójnoci.
Polska jako kraj cz³onkowski bêdzie równie¿ uprawniona do udzia³u w dwóch programach tzw.
Inicjatyw Wspólnoty: Interreg oraz Equal. Inicjatywy Wspólnoty to programy finansowane z funduszy strukturalnych, które s¹ proponowane krajom cz³onkowskim przez Komisjê Europejsk¹
i maj¹ na celu rozwi¹zanie problemów wystêpuj¹cych na terenie ca³ej Unii Europejskiej.
W obecnym okresie programowania 20002006 na realizacjê celów unijnej polityki regionalnej
zagwarantowano w bud¿ecie unijnym kwotê 213 mld euro w cenach z roku 1999, przy czym 195
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miliardów euro to rodki funduszy strukturalnych. Wiêksze kwoty ze wspólnej kasy Unii Europejskiej przeznacza siê jedynie na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.
Celem 1 polityki regionalnej UE s¹ objête regiony na poziomie NUTS II7 , w których poziom
rozwoju mierzony wskanikiem produktu krajowego brutto na g³owê mieszkañca regionu jest ni¿szy od 75% redniej unijnej wartoci tego wskanika. Poniewa¿ ¿adne z polskich województw
nawet nie zbli¿a siê do tego progu, ca³a Polska objêta bêdzie pomoc¹ strukturaln¹ w ramach Celu
1. Kraje (regiony), które kwalifikuj¹ siê do wsparcia w ramach Celu 1 mog¹ korzystaæ ze wszystkich czterech funduszy strukturalnych. Z kolei kryterium kwalifikuj¹cym do wsparcia z Funduszu Spójnoci jest wartoæ produktu narodowego brutto na g³owê mieszkañca kraju cz³onkowskiego ni¿sza od 90% redniej unijnej. Polska spe³nia równie¿ to kryterium i bêdzie w zwi¹zku
z tym otrzymywaæ pomoc z Funduszu Spójnoci.
Przewiduje siê, i¿ po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej pomoc z funduszy strukturalnych
oraz Funduszu Spójnoci bêdzie mieæ wartoæ prawie 11,4 mld euro, przy czym z funduszy strukturalnych pochodziæ bêdzie kwota ponad 7,6 mld euro. Poniewa¿ do ka¿dego euro pochodz¹cego
z bud¿etu unijnego musi zostaæ dodane wspó³finansowanie krajowe, szacuje siê i¿ wielkoæ tego
wspó³finansowania bêdzie mieæ wartoæ ponad 3,5 mld euro.
Wykres 5.1. rodki pomocowe Unii Europejskiej

ród³o: Opracowanie w³asne PARP.

5.6. Pomoc dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw z funduszy strukturalnych  dokumenty
programowe
Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa s¹ objête bezporedni¹ pomoc¹ w ramach ka¿dego z funduszy
strukturalnych, przy czym ró¿ny jest zakres tej pomocy. Zakres ten wyznaczaj¹ Rozporz¹dzenia
w sprawie poszczególnych funduszy strukturalnych.
Najwiêksze wsparcie dla przedsiêbiorców pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ze rodków tego Funduszu finansowane s¹ inwestycje w przedsiêbiorstwach, us³ugi do7
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NUTS  piêciostopniowy podzia³ terytorium krajów Unii Europejskiej w celu prowadzenia jednolitej statystyki regionalnej. Podobny system przyjêto w Polsce: NUTS I to obszar ca³ego kraju, NUTS II  16 polskich województw,
NUTS III  grupy powiatów, NUTS IV  powiaty i NUTS V  gminy.

radcze, infrastruktura wspieraj¹ca przedsiêbiorczoæ (np. inkubatory przedsiêbiorczoci czy parki przemys³owe), projekty badawczo-rozwojowe zwi¹zane z gospodark¹.
Europejski Fundusz Spo³eczny wspiera projekty poprawiaj¹ce jakoæ kadr przedsiêbiorstw poprzez dofinansowywanie szkoleñ, sta¿y, kursów i podobnych instrumentów ukierunkowanych na
osoby zatrudnione w przedsiêbiorstwach.
Dwa pozosta³e fundusze strukturalne s¹ zwi¹zane z sektorem rolnictwa i rybo³ówstwa. Ze wsparcia w ramach Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej mog¹ korzystaæ przede wszystkim firmy dzia³aj¹ce w bran¿y przetwórstwa rolnego. Pomoc wiadczona
z tego funduszu mo¿e dotyczyæ zarówno dzia³añ doradczych (np. zwi¹zanych z marketingiem),
jak i inwestycji poprawiaj¹cych warunki funkcjonowania tego typu przedsiêbiorstw. Fundusz
finansuje tak¿e projekty rolników, którzy zamierzaj¹ podj¹æ dodatkow¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹
poza rolnictwem (np. projekty agroturystyczne).
Finansowy Instrument Wspierania Rybo³ówstwa, zgodnie zreszt¹ ze sw¹ nazw¹, jest skierowany
wy³¹cznie do firm zwi¹zanych z sektorem rybo³ówstwa morskiego i ródl¹dowego oraz przetwórstwa rybnego.
Aby móc korzystaæ ze wsparcia z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójnoci w³adze danego kraju czy regionu, który kwalifikuje siê do wsparcia musz¹ przygotowaæ odpowiednie dokumenty programowe: Narodowy Plan Rozwoju, programy operacyjne oraz uzupe³nienia programów operacyjnych. Dopiero po przygotowaniu tych dokumentów oraz ich zatwierdzeniu przez
Komisjê Europejsk¹ mo¿liwe jest realizowanie indywidualnych projektów, w tym projektów zg³aszanych przez ma³e i rednie przedsiêbiorstwa.
Narodowy Plan Rozwoju to podstawowy dokument programowy, stanowi¹cy podstawê planowania interwencji z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójnoci. Zawiera on diagnozê aktualnej sytuacji spo³eczno-gospodarczej kraju, która jest podstaw¹ dla okrelenia strategii wsparcia z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójnoci.
W oparciu o zapisy Narodowego Planu Rozwoju przygotowywane s¹ programy operacyjne, czyli
dokumenty zawieraj¹ce opis dzia³añ, które bêd¹ wspó³finansowane z funduszy strukturalnych.
W Polsce opracowanych zosta³o siedem programów operacyjnych:
1. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci gospodarki  przygotowany
przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z bud¿etem o wartoci 1,3 miliarda euro pochodz¹cych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich  równie¿ opracowany przez
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Na jego wdro¿enie przewidziano prawie 1,3 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
3. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego
oraz rozwój obszarów wiejskich  autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program bêdzie finansowany z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej z bud¿etem przekraczaj¹cym 1 mld euro.
4. Sektorowy Program Operacyjny Rybo³ówstwo i przetwórstwo ryb  jeden z najmniejszych
programów operacyjnych i jedyny, który bêdzie wspierany z Finansowego Instrumentu
Wspierania Rybo³ówstwa. Program zosta³ przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
143

5. Sektorowy Program Operacyjny Transport-Gospodarka wodna  finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (627 mld euro), program bêdzie realizowany przez
Ministerstwo Infrastruktury.
6. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  najwiêkszy z programów operacyjnych (2,87 mld euro) i jedyny finansowany z dwóch funduszy strukturalnych  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Program zosta³ przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej we
wspó³pracy z urzêdami wojewódzkimi i marsza³kowskimi z wszystkich województw.
Wykres 5.2. Bud¿et sektorowych i regionalnych programów operacyjnych

ród³o: Opracowanie w³asne PARP, na podstawie Narodowego Planu Rozwoju.

7. Program Operacyjny Pomoc techniczna  najmniejszy z programów operacyjnych (20 mln
euro), którego celem jest wsparcie dla efektywnego wdro¿enia pomocy unijnej w Polsce.
Poni¿ej scharakteryzowano te programy operacyjne, których realizacja w bezporedni lub poredni sposób oddzia³ywaæ bêdzie na polskie ma³e i rednie przedsiêbiorstwa. Przedstawiona poni¿ej
analiza oparta jest na wersjach programów operacyjnych, które w lutym 2003 roku przes³ane zosta³y do Komisji Europejskiej. Ostateczna, uzgodniona z Komisj¹ Europejsk¹, treæ programów
operacyjnych mo¿e zatem ró¿niæ siê od przedstawionej poni¿ej.
5.6.1. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci gospodarki
Z punktu widzenia pomocy dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw jest to program, który zawiera
najwiêcej instrumentów wspieraj¹cych przedsiêbiorców. Program podzielony jest na dwa priorytety: (1) Rozwój przedsiêbiorczoci i wzrost innowacyjnoci z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu oraz (2) Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na Jednolitym Rynku Europejskim. O ile dzia³ania w ramach pierwszego z tych priorytetów s³u¿¹ przede
wszystkim poprawie warunków prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w Polsce poprzez wspie144

ranie instytucji otoczenia biznesu, o tyle dzia³ania przewidziane do realizacji w priorytecie 2 to
ju¿ pomoc doradcza i inwestycyjna skierowana bezporednio do przedsiêbiorców.
Priorytet 1 podzielony jest na piêæ dzia³añ:
1. Wzmocnienie instytucji wspieraj¹cych dzia³alnoæ przedsiêbiorstw  jego celem jest poprawa dostêpu przedsiêbiorców do wysokiej jakoci us³ug wiadczonych przez instytucje wspierania biznesu. Realizowane w ramach tego dzia³ania projekty maj¹ poprawiæ ofertê instytucji otoczenia biznesu oraz ich sieci w zakresie wiadczonych przez nie us³ug dla przedsiêbiorców. Dzia³anie to bêdzie wdra¿ane przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci.
Na jego realizacjê przewidziano bud¿et w wysokoci 20 mln euro ze rodków unijnych.
O finansowanie projektów bêd¹ mog³y ubiegaæ siê instytucje wspierania biznesu oraz sieci
tych instytucji.
2. Poprawa dostêpnoci do zewnêtrznego finansowania inwestycji przedsiêbiorstw  celem tego
dzia³ania jest u³atwienie przedsiêbiorcom dostêpu do zewnêtrznych róde³ finansowania inwestycji. Zgodnie z za³o¿eniami rz¹dowego programu Kapita³ dla przedsiêbiorczych
220 mln euro przeznaczonych na realizacjê tego dzia³ania skierowanych zostanie na dokapitalizowanie funduszy po¿yczkowych, funduszy porêczeñ kredytowych oraz funduszy kapita³u pocz¹tkowego typu seed capital. Instytucj¹ wdra¿aj¹c¹ bêdzie Polska Agencja Rozwoju
Przedsiêbiorczoci, a beneficjentami  instytucje finansowe zarz¹dzaj¹ce funduszami.
3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm  celem tego dzia³ania jest u³atwianie
przedsiêbiorstwom warunków prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej poprzez zapewnienie
odpowiedniej infrastruktury. Wspieran¹ w ramach tego dzia³ania infrastruktur¹ bêd¹ parki
przemys³owe, parki naukowo-technologiczne oraz inkubatory technologiczne. Oprócz projektów inwestycyjnych, przewiduje siê tak¿e projekty zwi¹zane z przygotowaniem odpowiednich dokumentów przygotowawczych (studia wykonalnoci, oceny oddzia³ywania na
rodowisko, biznes plany) oraz us³ugi doradcze dla instytucji zarz¹dzaj¹cych parkami przemys³owymi, parkami naukowo-technologicznymi oraz inkubatorami technologicznych.
Dzia³anie bêdzie wdra¿ane przez Agencjê Rozwoju Przemys³u S.A. Bud¿et dzia³ania opiewa na kwotê prawie 90 mln euro.
4. Wzmocnienie wspó³pracy miêdzy sfer¹ badawczo-rozwojow¹ a gospodark¹ - celem dzia³ania jest poprawa konkurencyjnoci gospodarki poprzez wzrost innowacyjnoci, w tym zwiêkszenie transferu nowoczesnych rozwi¹zañ technologicznych, produktowych i organizacyjnych do przedsiêbiorstw i instytucji. Dzia³anie bêdzie realizowane miêdzy innymi poprzez
programy badawcze w priorytetowych z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki dziedzinach badawczych; projekty zwi¹zane z wprowadzaniem w przedsiêbiorstwach najlepszych dostêpnych technologii i praktyk; projekty badawczo-wdro¿eniowe zwi¹zane z wprowadzaniem innowacji do przedsiêbiorstw, w szczególnoci zaawansowanych technologii oraz
BAT8 (najlepszych dostêpnych technik), prowadzonych wspólnie przez instytucje sfery badawczo-rozwojowej oraz przedsiêbiorstwa lub konsorcja tych podmiotów; projekty badawczorozwojowe realizowane przez przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw; projekty badawcze
zwi¹zane z komercjalizacj¹ wyników prac badawczo-rozwojowych, dotycz¹cych zaawansowanych technologii; projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury badawczej niezbêdnej do
realizacji ww. programów badawczych, centrów doskona³oci i centrów zaawansowanych technologii oraz laboratoriów wiadcz¹cych specjalistyczne us³ugi na rzecz przedsiêbiorstw. Instytucj¹ odpowiedzialn¹ za wdro¿enie tego dzia³ania jest Komitet Badañ Naukowych. Na realizacjê dzia³ania przewidziano prawie 85 mln euro ze rodków unijnych.
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5. Rozwój systemu dostêpu przedsiêbiorców do informacji i us³ug publicznych on-line - celem
dzia³ania jest poprawa warunków funkcjonowania gospodarki poprzez zwiêkszenie i poprawê jakoci dostêpu do informacji i us³ug wiadczonych on-line przez instytucje sektora publicznego na rzecz przedsiêbiorstw i obywateli z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Ze rodków przeznaczonych na dzia³anie (ponad 180 mln euro) finansowane bêd¹ projekty zwi¹zane z budow¹ platformy elektronicznej us³ug publicznych,
projekty integracji referencyjnych rejestrów osób i firm oraz projekty zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo wymiany danych dostarczanych przez przedsiêbiorstwa i obywateli do administracji publicznej. Instytucj¹ odpowiedzialn¹ za realizacjê tego dzia³ania jest Komitet Badañ
Naukowych.
W ramach priorytetu 2 maj¹ byæ realizowane cztery dzia³ania, których bezporednimi odbiorcami bêd¹ przedsiêbiorcy:
1. Wzrost konkurencyjnoci ma³ych i rednich przedsiêbiorstw poprzez doradztwo  celem dzia³ania jest zwiêkszenie konkurencyjnoci polskich ma³ych i rednich przedsiêbiorstw poprzez
u³atwienie dostêpu do specjalistycznej pomocy doradczej. Przewiduje siê, i¿ doradztwo dotyczyæ bêdzie nastêpuj¹cych dziedzin:
 Prowadzenie przedsiêbiorstwa na Jednolitym Rynku Europejskim
 Projektowanie, wdra¿anie i doskonalenie systemów zarz¹dzania jakoci¹, zarz¹dzania rodowiskiem oraz bezpieczeñstwem i higien¹ pracy
 Certyfikaty zgodnoci dla wyrobów, us³ug, surowców, maszyn i urz¹dzeñ, aparatury kontrolno-pomiarowej i kwalifikacji personelu,
 Wprowadzanie innowacji i nowych technologii do przedsiêbiorstwa, w tym doradztwo
dla nowopowsta³ych firm opartych na zaawansowanych technologiach,
 Podejmowanie i rozwijanie dzia³alnoci eksportowej,
 Tworzenie sieci kooperacyjnych przedsiêbiorstw,
 Po³¹czenie ma³ego lub redniego przedsiêbiorstwa z innym ma³ym lub rednim przedsiêbiorstwem.
Projekty wdra¿aæ bêdzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci we wspó³pracy z Regionalnymi Instytucjami Finansuj¹cymi w 16 województwach. O wsparcie w ramach dzia³ania bêd¹ mog³y aplikowaæ ma³e i rednie przedsiêbiorstwa. Us³ugi doradcze wiadczyæ bêd¹
akredytowane przez PARP instytucje. Bud¿et dzia³ania wynosi 20,5 mln euro.
2. Wsparcie konkurencyjnoci produktowej i technologicznej przedsiêbiorstw  celem dzia³ania
jest poprawa konkurencyjnoci przedsiêbiorstw poprzez wsparcie nowych inwestycji, prowadz¹cych do zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego oraz
wzrost skali umiêdzynarodowienia przedsiêbiorstw poprzez promocjê. Finansowane bêd¹
projekty polegaj¹ce na dokonywaniu nowych inwestycji (zgodnie z definicj¹ i zasadami zawartymi w ustawie o finansowym wspieraniu inwestycji), polegaj¹cych na utworzeniu, rozbudowie lub nabyciu przedsiêbiorstwa, jak równie¿ na rozpoczêciu w przedsiêbiorstwie dzia³alnoci obejmuj¹cej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego. Oprócz tego wsparciem objête zostan¹ projekty w zakresie internacjonalizacji
przedsiêbiorstw, polegaj¹ce na dofinansowaniu udzia³u przedsiêbiorców w wyjazdowych
misjach gospodarczych oraz przedsiêwziêciach targowo-wystawienniczych. Instytucj¹ odpowiedzialn¹ za zarz¹dzanie tym dzia³aniem jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej, a o wsparcie bêd¹ mogli siê ubiegaæ zarówno mali i redni, jak i duzi przedsiêbiorcy. Planowany bud¿et dzia³ania to 250 mln euro ze rodków unijnych.
3. Wzrost konkurencyjnoci ma³ych i rednich przedsiêbiorstw poprzez inwestycje  celem dzia³ania jest zwiêkszenie konkurencyjnoci polskich ma³ych i rednich przedsiêbiorstw poprzez
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unowoczenienie ich oferty produktowej i technologicznej. Pomoc w ramach tego dzia³ania
skierowana bêdzie do ma³ych i rednich przedsiêbiorstw realizuj¹cych projekty inwestycyjne, modernizacyjne oraz promocyjne. Poza tym wspierane bêd¹ wspólne projekty inwestycyjne przedsiêbiorstw oraz zakup wyników prac badawczo-rozwojowych. Instytucj¹ wdra¿aj¹c¹ dla dzia³ania jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci we wspó³pracy z Regionalnymi Instytucjami Finansuj¹cymi. Na realizacjê tego dzia³ania przewidziano bud¿et
w wysokoci prawie 250 mln euro pochodz¹cych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowywania przedsiêbiorstw do wymogów ochrony
rodowiska  celem podejmowanych dzia³añ jest dostosowanie polskich przedsiêbiorstw do
wymogów dyrektyw Unii Europejskiej w obszarach  ochrona powietrza, ochrona wód i gospodarka odpadami. W zwi¹zku z tym finansowane bêd¹ projekty ma³ych, rednich i du¿ych
przedsiêbiorstw w zakresie inwestycji w infrastrukturê gospodarki wodno-ciekowej, inwestycje w zakresie ochrony powietrza, inwestycje w zakresie gospodarki odpadami przemys³owymi i niebezpiecznymi oraz inwestycje z wykorzystaniem najlepszych dostêpnych technik. Na inwestycje rodowiskowe zaplanowano ponad 245 mln euro. Dzia³anie ma byæ wdra¿ane przez Narodowy Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
5.6.2. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich
Dzia³ania komplementarne w stosunku do dzia³añ dla przedsiêbiorców zaplanowanych w sektorowym programie operacyjnym Wzrost konkurencyjnoci gospodarki znajduj¹ siê w programie
operacyjnym Rozwój zasobów ludzkich. Program podzielony jest na dwa priorytety: Aktywna
polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i spo³ecznej oraz Rozwój spo³eczeñstwa opartego na wiedzy.
Dzia³ania w ramach priorytetu 1 nie s¹ skierowane bezporednio do przedsiêbiorstw, ale niew¹tpliwie bêd¹ oddzia³ywaæ na sytuacjê na rynku pracy, którego jednym z najwa¿niejszych aktorów
s¹ ma³e i rednie przedsiêbiorstwa. Projekty realizowane w priorytecie 1 dotyczyæ bêd¹ miêdzy
innymi wzmacniania instrumentów i instytucji rynku pracy, zatrudniania absolwentów oraz bezrobotnych, wspierania osób niepe³nosprawnych oraz osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym (osób d³ugotrwale bezrobotnych, uchodców, by³ych wiêniów, bezdomnych, alkoholików
i narkomanów poddaj¹cych siê leczeniu itp.). Realizowane bêd¹ tak¿e projekty maj¹ce na celu
wzrost stopy zatrudnienia kobiet oraz podwy¿szenie ich statusu ekonomicznego i spo³ecznego.
Znacznie wiêcej instrumentów bezporedniego wspierania przedsiêbiorców, w tym zw³aszcza
ma³ych i rednich, zawarto w priorytecie 2 sektorowego programu operacyjnego. Dotyczy to
przede wszystkim dzia³ania 3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiêbiorczoci. Celem tego dzia³ania jest podniesienie konkurencyjnoci i rozwój potencja³u adaptacyjnego przedsiêbiorstw oraz promocja przedsiêbiorczoci. W ramach tego dzia³ania maj¹ byæ realizowane projekty szkoleniowe dla kadr zarz¹dzaj¹cych oraz pracowników przedsiêbiorstw w zakresie podwy¿szania i nabycia nowych kwalifikacji i umiejêtnoci, studia podyplomowe dla pracowników
przedsiêbiorstw, sta¿e szkoleniowe dla pracowników przedsiêbiorstw w instytucjach naukowobadawczych oraz dla pracowników instytucji akademickich i studentów ostatnich lat w przedsiêbiorstwach, szkolenia i pomoc doradcza dla kadry zarz¹dzaj¹cej przedsiêbiorstw i pracowników
w zakresie stosowania technologii informacyjnych. Wspierane bêd¹ szkolenia i doradztwo dla
kadr zarz¹dzaj¹cych i pracowników przedsiêbiorstw w zakresie usprawnienia zarz¹dzania
(zw³aszcza zasobami ludzkimi), poprawy organizacji pracy oraz uelastycznienia form wiadczenia pracy, szkolenia i doradztwo w zakresie zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy oraz
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pracy nietypowej (np. telepracy). rodki z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego udostêpniane
w ramach tego dzia³ania bêd¹ tak¿e przeznaczone na doradztwo i informacjê dla osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ oraz ma³ych przedsiêbiorstw. Dzia³anie bêdzie wdra¿ane przez
Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci.
5.6.3. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich
Beneficjentem wiêkszoci dzia³añ sektorowego programu operacyjnego bêd¹ rolnicy. Warto jednak zwróciæ uwagê na te dzia³ania programu, które sprzyjaæ bêd¹ rozwojowi przedsiêbiorczoci
na obszarach wiejskich. Dzia³anie Ró¿nicowanie dzia³alnoci rolniczej i zbli¿onej do rolnictwa
w celu zapewnienia ró¿norodnoci dzia³añ lub alternatywnych róde³ dochodów finansowaæ bêdzie inwestycje zwi¹zane z uruchomieniem lub rozwojem dodatkowej dzia³alnoci rolników
w zakresie miêdzy innymi agroturystyki, rzemios³a i rêkodzielnictwa, drobnych us³ug na rzecz
mieszkañców wsi, e-commerce. Z kolei dzia³anie Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych jest skierowane do przedsiêbiorstw rolno-przemys³owych, które bêd¹ mog³y ubiegaæ siê o wsparcie w zakresie m.in. poprawy warunków sanitarno-higienicznych produkcji i jakoci produktów, tworzenia nowych i racjonalizacji istniej¹cych kana³ów zbytu, wprowadzania
nowych i modernizacji istniej¹cych technologii produkcji. Instytucj¹ wdra¿aj¹c¹ te dzia³ania bêdzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
5.6.4. Sektorowy Program Operacyjny Rybo³ówstwo i przetwórstwo ryb
Program ten adresowany jest do w¹skiej grupy odbiorców zwi¹zanych z sektorem rybo³ówczym.
Na uwagê zas³uguj¹ przede wszystkim dzia³ania ukierunkowane na przedsiêbiorstwa przetwórstwa rybnego w Polsce. W ramach dzia³ania Przetwórstwo i rynek pracy realizowane bêd¹ projekty zwi¹zane z podniesieniem standardów sanitarnych i technicznych obiektów produkcyjnych,
magazynowych i ch³odniczych, modernizacja linii technologicznych, inwestycje w systemy kontroli jakoci produkcji oraz ochronê rodowiska, inwestycje w zakresie specjalistycznych rodków transportu itp. Pomoc przekazana zostanie tak¿e na dzia³alnoæ organizacji producenckich,
organizacjê marketingu ryb i produktów rybnych, wprowadzenie elektronicznych form sprzeda¿y
surowców i przetworów, wsparcie dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy logistyki.
5.6.5. Sektorowy Program Operacyjny Transport  Gospodarka wodna
Co prawda w ramach tego programu operacyjnego nie s¹ przewidziane ¿adne instrumenty bezporedniego wsparcia dla przedsiêbiorców, niemniej jednak planowane do realizacji dzia³ania niew¹tpliwie znacz¹co poprawi¹ warunki prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w Polsce. Program
przewiduje finansowanie projektów zwi¹zanych z modernizacj¹ linii kolejowych miêdzy aglomeracjami miejskimi, rozwojem systemów intermodalnych dla przewozów towarowych, przebudow¹ i modernizacj¹ dróg krajowych, budow¹ obwodnic miast na sieci dróg krajowych oraz przebudow¹ przejazdów przez wybrane miasta.
5.6.6. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Najwiêkszy z programów operacyjnych sk³ada siê z trzech priorytetów i czternastu dzia³añ, które
w bezporedni lub poredni sposób s¹ ukierunkowane na pomoc dla przedsiêbiorców.
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Jedno z dzia³añ Rozwój kadr regionalnej gospodarki  dotyczy szkoleñ i kursów w zakresie
podwy¿szania i dostosowywania kwalifikacji pracowników przedsiêbiorstw, sta¿e zwi¹zane
z poznaniem specyfiki dzia³ania nowoczesnych przedsiêbiorstw, szkolenia w zakresie promocji
i marketingu, zarz¹dzania, obs³ugi klientów, specjalistyczne kursy dla kadry zarz¹dzaj¹cej zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹, studia podyplomowe, us³ugi doradcze dla kadry zarz¹dzaj¹cej
przedsiêbiorstw w zakresie identyfikacji potrzeb szkoleniowych dotycz¹cych kwalifikacji pracowników. Dzia³anie to bêdzie wdra¿ane przez wojewódzkie urzêdy pracy.
Wsparcie dla przedsiêbiorstw jest tak¿e przewidziane w ramach dzia³ania zwi¹zanego ze wdra¿aniem regionalnych strategii innowacyjnych, które obecnie s¹ opracowywane w ka¿dym z województw. Projekty dotyczyæ bêd¹ miêdzy innymi bezporedniego wsparcia finansowego na realizacje pilota¿owych projektów wynikaj¹cych z zapisów regionalnych strategii innowacyjnych.
Komplementarne w stosunku do projektów, które bêd¹ wspierane w ramach sektorowego programu operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci gospodarki, s¹ projekty przewidziane do realizacji
w ramach dzia³ania Mikroprzedsiêbiorstwa. Ma³e przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce do 9 osób
oraz osoby rozpoczynaj¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ bêd¹ mog³y skorzystaæ ze wsparcia doradczego w zakresie zarz¹dzania przedsiêbiorstwem oraz wsparcia inwestycyjnego.
Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa z bran¿y turystycznej bêd¹ mog³y ubiegaæ siê o wsparcie w ramach dzia³ania Rozwój turystyki. Pomoc przeznaczona bêdzie mog³a byæ miêdzy innymi na
inwestycje materialne realizowane przez podmioty prywatne (np. w zakresie bazy noclegowej
lub gastronomicznej). Dzia³anie to, podobnie jak wdra¿anie regionalnych strategii innowacyjnych
oraz projektów w mikroprzedsiêbiorstwach, bêdzie zarz¹dzane przez Regionalne Instytucje
Finansuj¹ce.

5.7. Podsumowanie
Po wejciu Polski do Unii Europejskiej znacznie rozszerzy siê dostêpnoæ ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw do programów wspólnotowych. W okresie przedakcesyjnym niektóre z tych programów s¹ ju¿ dostêpne dla Polski. Przyk³adami s¹ Wieloletni Program na Rzecz Przedsiêbiorstw
i Przedsiêbiorczoci 20012005 oraz VI Program Ramowy Badañ, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE. W ramach pierwszego z programów polskie podmioty maj¹ mo¿liwoæ aplikowania do trzech komponentów: (1) sieci centrów Euro Info, (2) wymiana najlepszych dowiadczeñ
w zakresie wspierania MSP oraz (3) instrumenty pomocy finansowej, z których mog¹ korzystaæ
fundusze po¿yczkowe, fundusze porêczeniowe oraz inkubatory przedsiêbiorczoci. Z kolei VI
Program Ramowy finansuje projekty naukowo-badawcze realizowane przez konsorcja, w których musz¹ znajdowaæ siê przedsiêbiorcy. Program obejmuje tak¿e rodki na projekty innowacyjnych ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
Wraz z akcesj¹ Polska bêdzie mog³a uczestniczyæ w znacznie wiêkszej liczbie programów wspólnotowych. Przyk³adami programów, do których obecnie nie mog¹ aplikowaæ polskie podmioty
s¹ programy ETF start-up facility (u³atwienie dostêpu do funduszy venture capital dla innowacyjnych przedsiêbiorstw bêd¹cych w pocz¹tkowej fazie rozwoju), Joint European Venture (wspólne przedsiêwziêcia MSP z przedsiêbiorstwami z krajów nale¿¹cych do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego) czy te¿ I-TECH (kapitalizacja funduszy venture capital).
Warto zaznaczyæ, ¿e uczestnictwo polskich przedsiêbiorstw w opisanych wy¿ej programach odbywa siê w okrelonych warunkach prawnych musi spe³niaæ wymagania wynikaj¹ce z ustawo149

dawstwa o dopuszczalnej pomocy publicznej. Zbli¿anie polskich regulacji prawnych w tym zakresie do prawa unijnego nastêpuje bardzo powoli. Stosowanie regulacji wspólnotowych po przyst¹pieniu Polski do UE bêdzie wymaga³o dobrej znajomoci licznych regulacji nie tylko o charakterze normatywnym, ale tak¿e i nienormatywnym (wytyczne, decyzje Komisji, orzecznictwo),
co w pocz¹tkowym okresie bêdzie nie³atwym wyzwaniem dla w³adz publicznych, w szczególnoci samorz¹dowych. Poni¿ej przedstawiono opis przyk³adowych aktów, nienormatywnych i normatywnych, reguluj¹cych proces udzielania pomocy publicznej kierowanej do sektora MSP.
Wytyczne Wspólnoty Europejskiej
 wspólnotowe wytyczne dla pomocy na ratowanie oraz restrukturyzacjê przedsiêbiorstw zagro¿onych (OJ C 288, 12.10.1998 oraz OJ C 67, 10.03.1999 i OJ C 288, 9.10.1999);
 wytyczne dla krajowej pomocy regionalnej (OJ C 74, 10.03.1998);
 wspólnotowe wytyczne dla pomocy udzielanej ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom (OJ
C 213, 20.05.1992 oraz OJ C 213, 23.03.1996);
 wspólnotowe wytyczne dla pomocy publicznej na badania i rozwój (OJ C 45, 17.02.1996);
 wytyczne dla pomocy publicznej na zatrudnienie (OJ C 334, 12.12.1995);
 wspólnotowe wytyczne dla pomocy publicznej na ochronê rodowiska (OJ C 72,
10.03.1994);
Rekomendacje Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej
 Rekomendacja Komisji Europejskiej z dnia 22 kwietnia 1997 r. w sprawie poprawy sytuacji
i u³atwieñ dla przedsiêbiorstw rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ (OJ L 145 05/06/1997);
 Rekomendacja Komisji Europejskiej z dnia 3 kwietnia 1996 r. w sprawie definicji ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw 96/280/EC;
 Rekomendacja Komisji Europejskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie terminów p³atnoci
w transakcjach handlowych 95/198/EC;
 Rekomendacja Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 1994 r. dotycz¹ca przekazywania w³asnoci MSP 94/1069/EC;
 Rekomendacja Komisji Europejskiej z dnia 25 maja 1994 r. w sprawie opodatkowania ma³ych i rednich przedsiêbiorstw 94/390/EC;
 Rekomendacja Komisji Europejskiej z dnia 28 maja 1990 r. w sprawie realizacji polityki
upraszczania procedur administracyjnych na korzyæ ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
pañstw cz³onkowskich 90/246/EC;
Uchwa³y Rady Unii Europejskiej
 Uchwa³a Rady Unii Europejskiej z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie wykorzystania pe³nego
potencja³u ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, w tym mikroprzedsiêbiorstw i rzemios³a (OJ
C 018, 17.01.1997);
 Uchwa³a Rady Unii Europejskiej z dnia 22 kwietnia 1996 r. w sprawie koordynacji dzia³añ
Wspólnoty na rzecz ma³ych i rednich przedsiêbiorstw oraz rzemios³a (OJ C 130,
30.05.1996);
 Uchwa³a Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie ma³ego i redniego
przedsiêbiorstwa przemys³owego i innowacji technologicznych (OJ C 341, 19.12.1995);
 Uchwa³a Rady Unii Europejskiej z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie wzmocnienia konkurencyjnoci przemys³u Wspólnoty Europejskiej;
 Uchwa³a Rady Unii Europejskiej z dnia 10 padziernika 1994 r. w sprawie zapewnienia wykorzystania dynamizmu i innowacyjnego potencja³u ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
w tym rzemios³a w konkurencyjnej gospodarce (OJ C 294, 22.10.1994);
 Uchwa³a Rady Unii Europejskiej z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie zwiêkszenia konku150









rencyjnoci przedsiêbiorstw, w szczególnoci ma³ych i rednich i drobnej wytwórczoci oraz
w sprawie walki z bezrobociem;
Uchwa³a Rady Unii Europejskiej z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczenia procedur
administracyjnych, a w szczególnoci dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw;
Uchwa³a Rady Unii Europejskiej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie dzia³añ Wspólnoty na
rzecz przedsiêbiorstw, zw³aszcza ma³ych i rednich, w tym rzemios³a;
Uchwa³a Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie programu dzia³añ na
rzecz ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, w tym rzemios³a;
Uchwa³a Rady Unii Europejskiej z dnia 26 wrzenia 1989 r. w sprawie rozwoju podwykonawstwa we Wspólnocie;
Uchwa³a Rady Unii Europejskiej z dnia 30 czerwca 1988 r. w sprawie rozwoju infrastruktury
przedsiêbiorczoci i dzia³añ maj¹cych na celu promowanie rozwoju przedsiêbiorczoci,
w szczególnoci ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w pañstwach cz³onkowskich Wspólnoty
Europejskiej;
Uchwa³a Rady Unii Europejskiej z dni 3 listopada 1986 r. w sprawie programu dzia³añ na
rzecz ma³ych i rednich przedsiêbiorstw;

Decyzje Komisji Europejskiej
 Decyzja Komisji z 18.12.1996 dotycz¹ca pomocy pañstwa w sektorze stalowym (OJ L 338/96);
 Decyzja Komisji z 28.12.1993 w sprawie pomocy w sektorze wêglowym (OJ L 329/93);
Inne
 Rozporz¹dzenie Rady z 29.06.1998 ustanawiaj¹ce nowe zasady pomocy dla przemys³u stoczniowego (OJ L 202/98);
 wspólnotowe ramy prawne pomocy pañstwa w przemyle motoryzacyjnym (OJ C 279/97);
 kodeks pomocy dla przemys³u w³ókien sztucznych (OJ C 94, 10.03.1996).
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Dzia³ania w³adz samorz¹dowych, zarówno szczebla gminnego, jak i na poziomie regionalnym w
sferze lokalnej polityki gospodarczej, w szczególnoci za w zakresie wspierania i rozwoju przedsiêbiorczoci, stanowi¹ istotny element dokonuj¹cych siê zmian systemowych ca³ej gospodarki.
Dla stymulowania rozwoju sektora MSP jako jednego z czynników rozwoju lokalnego i regionalnego, podstawowe znaczenie maj¹ instrumenty prawno-organizacyjne, wyznaczaj¹ce zarówno granice samodzielnoci i samorz¹dnoci w³adz, jak równie¿ kszta³tuj¹ce katalog dostêpnych
narzêdzi do zastosowania w celu pobudzania rozwoju przedsiêbiorczoci.

6.1. Prawne podstawy wspierania sektora MSP przez w³adze
samorz¹dowe w Polsce
Obok ogólnych kierunków dzia³añ pañstwa skierowanych do sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw1 (polityka prywatyzacyjna, polityka pieniê¿na, polityka celna i podatkowa, polityka rynku pracy, tworzenie stref ekonomicznych, programy rz¹dowe skierowane do sektora MSP, powo³ywanie wyspecjalizowanych struktur rz¹dowych), istotne pole dzia³añ w tej sferze maj¹ samorz¹dy lokalne. Dzia³ania samorz¹dów maj¹ce bezporednie prze³o¿enie na poziom rozwoju
przedsiêbiorczoci koncentruj¹ siê na dwóch podstawowych p³aszczyznach:
 realizowanie ustawowych obowi¹zków wiadczenia us³ug publicznych, których katalog zosta³ okrelony w poszczególnych ustawach ustrojowych dotycz¹cych jednostek samorz¹du
terytorialnego2 ;
 polityka w³adz samorz¹dowych wobec sektora przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na terenie danej
jednostki samorz¹du terytorialnego.
Ustawa o samorz¹dzie gminnym3 okrela zakres zadañ gminy, bardzo szeroko wskazuj¹c w art. 6,
i¿ s¹ to wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz
innych podmiotów. Art. 7 ustawy gminnej wymienia kilkanacie przyk³adowych (gdy¿ nie jest
to katalog wyczerpuj¹cy) rodzajów zadañ z zakresu infrastruktury spo³ecznej, technicznej i ochrony rodowiska. W ustawie powiatowej ustawodawca enumeratywnie wymieni³ kategorie (dziedziny), w których powiat wykonuje w ramach ustaw zadania o charakterze publicznym i ponadgminnym zakresie (np. przeciwdzia³anie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, promocja, gospodarka nieruchomociami, wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi)4. Z kolei
ustawa o samorz¹dzie województwa stawia przed samorz¹dem zadanie pobudzania aktywnoci
gospodarczej, podnoszenia konkurencyjnoci i innowacyjnoci gospodarki oraz prowadzenia polityki rozwoju5 . Realizacja tych zadañ mo¿e przybieraæ ró¿ne formy. W sferze gospodarczej samorz¹d mo¿e wykonywaæ powierzone mu zadania poprzez w³asne jednostki organizacyjne
(przedsiêbiorstwa komunalne, spó³ki, zak³ady bud¿etowe, gospodarstwa pomocnicze) lub te¿ zlecaæ je innym podmiotom poprzez prywatyzacjê zadañ publicznych, otwieraj¹c w ten sposób pole
dla dzia³alnoci podmiotów prywatnych. Przyjêty sposób realizacji zadañ publicznych przez samorz¹d jest wyrazem pewnej polityki w³adz tak¿e wobec sektora przedsiêbiorstw.
Mo¿liwe do zastosowania instrumenty prawne wspierania przedsiêbiorczoci nie s¹ zdefiniowane wprost w jednej regulacji. Wynikaj¹ z ró¿nych norm zawartych w wielu aktach ustawowych
1
2

3
4
5

Problematyka ta zosta³a opisana szczegó³owo w Rozdziale 3
S¹ to odpowiednio art. 7 ustawy o samorz¹dzie gminnym, art. 4 ustawy o samorz¹dzie powiatowym i art. 14 ustawy
o samorz¹dzie województwa.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, Dz.U.01.142.1591.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym, Dz.U.01.142.1592.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa, Dz.U.01.142.1590.
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i aktach wykonawczych. Tak na przyk³ad ustawa  Prawo dzia³alnoci gospodarczej w art. 61
zalicza do zadañ organów jednostek samorz¹du terytorialnego wspieranie dzia³alnoci gospodarczej poprzez promowanie przedsiêbiorczoci, prowadzenie dzia³alnoci informacyjnej i owiatowej, wspó³dzia³anie z samorz¹dem gospodarczym i z organizacjami przedsiêbiorców6.
Z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu oraz ustaw wykonawczych wynikaj¹ instrumenty skierowane do sektora przedsiêbiorstw. Ze wzglêdu na relatywnie wysoki wskanik
bezrobocia na poszczególnych obszarach Polski, wprowadzono w ustawodawstwie unormowania okrelaj¹ce dwie kategorie obszarów:
 gminy (powiaty) zagro¿one wysokim bezrobociem strukturalnym7 ;
 gminy (powiaty) zagro¿one strukturaln¹ recesj¹ i degradacj¹ spo³eczn¹, w których stosuje
siê szczególne instrumenty ekonomiczno  finansowe i inne preferencje8.
Intencj¹ ustawodawcy by³a aktywizacja lokalnych rynków pracy poprzez m.in. stworzenie preferencji dla sektora przedsiêbiorczoci. Wród owych preferencyjnych narzêdzi znalaz³y siê m.in.:
 prawo do przypieszonej amortyzacji rodków trwa³ych;
 ulgi w podatku dochodowym dla spó³ek z udzia³em kapita³u zagranicznego prowadz¹cych
dzia³alnoæ gospodarcz¹ w regionach zagro¿onych bezrobociem strukturalnym;
 ulgi podatkowe dla osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ z tytu³u wyszkolenia pracowników;
 mo¿liwoæ zatrudniania wiêkszej ni¿ jest to mo¿liwe w innych rejonach kraju, liczby pracowników przez osoby rozliczaj¹ce siê w formie karty podatkowej;
 prawo odliczania od dochodu wydatków inwestycyjnych, w przypadku zatrudniania osób
bezrobotnych;
 prawo (dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw) do porêczeñ bankowych kredytów inwestycyjnych zaci¹ganych na realizacjê zadañ gospodarczych w rejonach zagro¿onych bezrobociem strukturalnym;
 preferencje przy wspieraniu z bud¿etu pañstwa restrukturyzacji przedsiêbiorstw  regionalne programy restrukturyzacyjne;
 dotacje dla gmin z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa na wydatki;
 wy¿sze ni¿ na innych obszarach kwoty ze rodków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu (prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia i przekwalifikowania, po¿yczki dla bezrobotnych na podjêcie samodzielnej dzia³alnoci gospodarczej);
 ulgi uczniowskie  ulgi podatkowe dla osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ z tytu³u szkolenia uczniów.
Podejcie w³adz samorz¹dowych do problemu rozwoju przedsiêbiorczoci dobrze obrazuj¹ dokumenty bêd¹ce wyrazem polityki poszczególnych w³adz na obszarze ich dzia³ania  a wiêc strategie rozwoju gmin, powiatów, województw. W przypadku gmin i powiatów s¹ to dokumenty
o charakterze fakultatywnym. Jeli za chodzi o samorz¹d województwa  jest on z mocy prawa
zobowi¹zany do uchwalenia strategii rozwoju  art. 1112a ustawy o samorz¹dzie wojewódz6 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.  Prawo dzia³alnoci gospodarczej, Dz.U. Nr 99.101.1178.
7 katalog tych gmin zawarty jest w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z 18 grudnia 2001 r.  Dz.U.01.151.1702 zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie okrelenia powiatów (gmin) zagro¿onych szczególnie wysokim bezrobociem
strukturalnym. Rozporz¹dzenie wesz³o w ¿ycie 1 stycznia 2002 r. i dotyczy³o grupy 668 gmin.
8 katalog tych gmin zawarty jest w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z 23 kwietnia 2002  Dz.U.02.62.560  Okrelenie powiatów (gmin) zagro¿onych strukturaln¹ recesj¹ i degradacj¹ spo³eczn¹, w których stosuje siê szczególne
instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje. Rozporz¹dzenie wesz³o w ¿ycie 6 czerwca 2002 r. i wygas³o z dniem 31 grudnia 2002 r. W chwili obecnej nie ukaza³a siê jeszcze nowa regulacja w tym zakresie. Wykaz
zawarty w rozporz¹dzeniu obejmowa³ grupê 243 gmin w Polsce.
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twa9 . Zwa¿ywszy jednak, ¿e strategie rozwoju województw nie s¹ opracowywane w oderwaniu
od planów rozwojowych powiatów i gmin, ich treæ mo¿e byæ wyznacznikiem podejcia do problemu postrzegania przedsiêbiorczoci przez w³adze samorz¹dowe wszystkich szczebli. Analiza
16 strategii wojewódzkich wskazuje, ¿e zdecydowana wiêkszoæ z nich zawiera wród celów problematykê wspierania przedsiêbiorczoci, szczególnie sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
Jako cel priorytetowy wymieniaj¹ rozwój przedsiêbiorczoci strategie województw: warmiñskomazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego i lubuskiego. Nieco mniejszy nacisk na ten problem
k³ad¹ strategie: dolnol¹ska, kujawsko-pomorska, ma³opolska, mazowiecka, opolska, pomorska,
l¹ska, wiêtokrzyska, zachodniopomorska. Jedynie w trzech przypadkach  regionu ³ódzkiego,
wielkopolskiego i lubelskiego  pominiêto przedsiêbiorczoæ jako element rozwoju regionu.10
Wród dzia³añ wspieraj¹cych przedsiêbiorczoæ, mo¿liwych do podjêcia przez samorz¹dy w ramach obowi¹zuj¹cego prawa, nale¿y wymieniæ:
 stosowanie ulg podatkowych czy u³atwieñ w pozyskaniu lokalu lub nieruchomoci;
 udzielanie gwarancji kredytowych dla jednostek podejmuj¹cych preferowane rodzaje dzia³alnoci;
 wnoszenie udzia³ów na rzecz powstawania i rozwoju ma³ych przedsiêbiorstw, tworzenie funduszy porêczeñ, inkubatorów przedsiêbiorczoci, parków technologicznych;
 dzier¿awienie istniej¹cych lub tworzenie obiektów produkcyjnych, handlowych, us³ugowych;
 zamówienia samorz¹dów lokalnych;
 zak³adanie placówek badawczo-rozwojowych stymuluj¹cych procesy innowacyjne w ma³ych
przedsiêbiorstwach;
 udzielanie po¿yczek na sfinansowanie przedsiêwziêæ w sferze postêpu technicznego;
 powo³ywanie instytucji pobudzaj¹cych inicjatywy gospodarcze, w tym o charakterze semipublicznym oraz towarzystw i izb gospodarczych, instytucji wspierania inicjatyw, agencji
rozwoju lokalnego i regionalnego;
 prowadzenie przemylanej i zorganizowanej polityki wobec potencjalnych inwestorów; organizacja urzêdów w oparciu o zasadê kompleksowej obs³ugi interesanta-klienta;
 budowanie urz¹dzeñ sk³adaj¹cych siê na tzw. infrastrukturê biznesu;
 tworzenie stref aktywnoci gospodarczej;
 dba³oæ o wysoki poziom infrastruktury technicznej (drogi, komunikacja, oczyszczalnie cieków i zagospodarowanie odpadów, kanalizacja, media);
 podejmowanie dzia³añ promocyjnych;
 mo¿liwe do zastosowania na wybranych obszarach instrumenty preferencyjne dla przedsiêbiorców wynikaj¹ce z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu i aktów wykonawczych do tej ustawy.
W ostatnim czasie pojawi³y siê regulacje prawne pozwalaj¹ce na zastosowanie instrumentów
wsparcia o charakterze finansowym. Mowa tu o ustawie o finansowym wspieraniu inwestycji
z 2002 r.11 oraz ustawie o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsiêbiorców z 2002 r.12 . W warunkach polskich s¹ to rozwi¹zania nowe, których przyjêcie
podyktowane zosta³o m.in. d¹¿eniami do zbli¿enia regulacji prawnych w zakresie pomocy publicznej na gruncie prawa miêdzynarodowego, a w szczególnoci wspólnotowego13 .
9
10

11
12

Dz. cyt.
Na podstawie M. Miazga Spo³eczne problemy kszta³towania przestrzeni. Przyk³ady studiów i badañ na rzecz planowania i zarz¹dzania przestrzeni¹ w ró¿nych skalach, IGKiPZK Warszawa 2001 r.
Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz.U. Nr 02.41.363.
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorców, Dz.U. Nr 02.141.1177. Ustawa ta zast¹pi³a ustawê z 30 czerwca 2000 r, o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorców  Dz.U. z 2000 r. Nr 60, poz. 704)
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6.2. Instrumenty wspierania sektora MSP przez jednostki samorz¹du
lokalnego
Wymienione powy¿ej dopuszczalne przez system prawny instrumenty samorz¹du wspieraj¹ce
rozwój przedsiêbiorczoci s¹ wykorzystywane z ró¿nym skutkiem. Poni¿ej omówione zostan¹
stosowane przez w³adze lokalne instrumenty wspierania sektora MSP oraz napotykane na tym
polu trudnoci i mo¿liwoci ich pokonywania.
Instrumenty wspierania sektora MSP przez w³adze lokalne zosta³y przeanalizowane w piêciu grupach zagadnieñ14:
1. Strategie rozwoju lokalnego  rozumiane jako przejaw usystematyzowanych dzia³añ w³adz
lokalnych w celu wspierania przedsiêbiorczoci. Szczególn¹ uwagê zwrócono na zagadnienie integracji rodowiska lokalnego wokó³ procesu budowy strategii.
2. Klimat inwestycyjny  zdefiniowany jako dzia³ania w³adz lokalnych s³u¿¹ce stymulowaniu
rozwoju i aktywnoci inwestycyjnej sektora MSP. W tak zdefiniowanym pojêciu mieci siê
polityka inwestycyjna, polityka podatkowa, wspó³praca w³adz lokalnych ze rodowiskiem
przedsiêbiorców, a tak¿e wspieranie rozwoju instytucji otoczenia biznesu.
3. Szkolenia  w tym wypadku interesuj¹ca jest nie tylko aktywnoæ w³adz lokalnych w zakresie organizacji i finansowania ró¿nego rodzaju szkoleñ, ale tak¿e zjawisko podnoszenia kwalifikacji samorz¹du lokalnego. Zwrócono równie¿ uwagê na problem wiadomoci i postaw
mieszkañców w kontekcie rozwoju MSP.
4. Sprawnoæ instytucjonalna  opieraj¹c siê na wynikach badañ ogólnopolskich zasygnalizowano wa¿n¹ zale¿noæ miêdzy sprawnoci¹ instytucjonaln¹ i jej sk³adowymi a czynnikami,
które maj¹ wp³yw na rozwój MSP.
5. Wspieranie konkurencyjnoci ma³ych i rednich przedsiêbiorstw  zwrócono uwagê na rolê
samorz¹du lokalnego w zakresie generowania popytu na lokalne us³ugi i produkty oraz mo¿liwoci w pobudzaniu konkurencji.
6.2.1. Miejsce sektora MSP w strategiach rozwoju lokalnego
Wprawdzie mo¿na wskazaæ gminy w Polsce, które osi¹gaj¹ sukcesy rozwojowe bez opracowanej
strategii rozwoju lokalnego, a tak¿e takie, których przedsiêbiorcy nie s¹ w ogóle zainteresowani
polityk¹ w³adz, jednak bez w¹tpienia przygotowanie i realizacja strategii lokalnej jest przyk³adem komplementarnego podejcia w³adz lokalnych do zagadnieñ rozwojowych. Dokumenty eksponuj¹ce wizjê rozwoju samorz¹du oraz obrane kierunki i wyznaczone cele czêsto znajduj¹ siê
w krêgu zainteresowania przedsiêbiorców. Wyranie podkrelaj¹ to firmy z udzia³em kapita³u
zagranicznego. W niemal co drugiej spó³ce z kapita³em obcym mo¿na spotkaæ siê z opini¹, ¿e
w³adze lokalne pomog³yby w dzia³alnoci firmy, gdyby tworzy³y plany rozwoju lokalnego15 .
Przedsiêbiorców interesuje nie tylko wiedza, jakiego rodzaju tereny posiada gmina (na podstawie
planów zagospodarowania przestrzennego), ale równie¿ jaka jest wizja rozwojowa w³adz lokalnych, jakiego rodzaju inwestycje bêd¹ realizowane w najbli¿szym czasie, które czêci gminy bêd¹
wyposa¿one w nowoczesn¹ infrastrukturê techniczn¹ w pierwszej kolejnoci itp. Tego typu in13
14

15
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Wiêcej o tej problematyce w rozdziale 5
W du¿ej mierze informacje dotycz¹ce poszczególnych instrumentów pochodz¹ z publikacji: W. Dziemianowicz,
M. Mackiewicz, M. Malinowska, W. Misi¹g, M. Tomalak., Wspieranie przedsiêbiorczoci przez samorz¹d terytorialny, PARP, Warszawa 2000 r.
B³uszkowski J. Garlicki J., Opinia inwestorów zagranicznych o spo³ecznych i ekonomicznych warunkach dzia³alnoci w Polsce, CBM Indicator, raport na zlecenie Pañstwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, Warszawa 2000 r.

formacje zawarte s¹ w strategiach rozwoju gminy (ewentualnie w studium uwarunkowañ rozwoju i zagospodarowania przestrzennego).
Istniej¹ trzy zasadnicze sposoby uwzglêdniania problematyki rozwoju ma³ej i redniej przedsiêbiorczoci w dokumentach strategicznych. Pierwszy z nich polega na wytyczeniu celów strategicznych odnosz¹cych siê do rozwoju przedsiêbiorczoci w ogólnej strategii rozwoju lokalnego.
Druga mo¿liwoæ to opracowywanie odrêbnych dokumentów strategicznych dotycz¹cych MSP.
Zazwyczaj nazywaj¹ siê one strategiami rozwoju przedsiêbiorczoci. Trzeci sposób sprowadza
siê do przygotowania tzw. lokalnych strategii sektorowych, które stanowi¹ nawi¹zanie do strategii sektorowych o charakterze ogólnokrajowym takich jak np. strategia rozwoju turystyki lub strategia rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
Proces budowy strategii rozwoju lokalnego wymaga zazwyczaj zaanga¿owania ró¿nych grup spo³ecznych, w tym przedsiêbiorców. Badania ankietowe przeprowadzone w ponad 600 gminach
potwierdzaj¹ nastêpuj¹ce przypuszczenia (tabela 6.1)16:
 najczêciej w prace nad strategiami rozwoju lokalnego anga¿uj¹ siê pracownicy urzêdów
gminnych i radni,
 czêciej w pracach bior¹ udzia³ politycy koalicyjni ni¿ opozycja, ale ró¿nica miêdzy wskazaniami tych grup jest doæ ma³a,
 w oko³o co czwartej gminie w opracowaniu strategii uczestniczyli szefowie du¿ych firm,
podobnie czêsto  w³aciciele ma³ych przedsiêbiorstw. Warto podkreliæ, ¿e odsetek gmin,
w których przedsiêbiorcy wykazywali brak zainteresowania udzia³em w pracach nad strategi¹, jest ju¿ znacznie ni¿szy. Pomimo tego ponad 60% gmin nie potrafi okreliæ udzia³u
przedsiêbiorców, co sk³ania do sformu³owania pytania o przyczyny takiego stanu,
 aktywnoæ mieszkañców gmin w procesie budowania strategii wydaje siê doæ niska (w co
pi¹tej gminie bior¹ bezporedni udzia³), jednak nie nale¿y jednoznacznie wi¹zaæ tego faktu
z brakiem aktywnoci spo³ecznej (w 14% gmin spo³ecznoæ lokalna nie wykaza³a zainteresowania budowaniem strategii). Prawdopodobnie czêciowo jest to wina w³adz lokalnych,
które decyduj¹ siê na nie uspo³ecznianie strategii.

16

Badania ankietowe przeprowadzone w 2000 r w Instytucie Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ przez W. Dziemianowicza. Tematyka badañ koncentrowa³a siê wokó³ problemu strategii rozwoju w³adz lokalnych, czynników rozwoju
lokalnego, a tak¿e czynników determinuj¹cych atrakcyjnoæ inwestycyjn¹ gmin. Na ankietê pocztow¹ skierowan¹
do wszystkich gmin w Polsce odpowiedzia³y 752 urzêdy gminne. Przytoczone wyniki pochodz¹ z analizy 613 ankiet, które zawiera³y odpowiedzi gmin na pytania dotycz¹ce strategii rozwoju lokalnego.
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Tabela 6.1. Udzia³ grup spo³ecznych w opracowywaniu lokalnych strategii rozwoju
grupy spo³eczne

brak zainteresowania
udzia³em w opracowaniu
strategii
% wskazañ

bezporedni udzia³
w opracowaniu strategii

pracownicy urzêdu

91,6

radni

60,0

0,4
1,2

politycy  koalicja

37,5

16,6

lokalne instytucje

28,9

15,9

politycy  opozycja

28,3

21,7

szefowie du¿ych firm

27,4

18,4

w³aciciele ma³ych firm

27,1

16,9

zorganizowane grupy spo³eczne

25,9

25,1

mieszkañcy gminy

19,4

14,4

organizacje pozarz¹dowe

14,7

43,7

N=613
ród³o: W. Dziemianowicz, badania w IBnGR, 2000 r (niepublikowane)

Kolejny problem to d¹¿enie poszczególnych grup spo³ecznych do eksponowania celów strategicznych, których osi¹gniêcie jest szczególnie istotne z ich punktu widzenia. Du¿e zaanga¿owanie przedsiêbiorców w proces budowy strategii skutkuje wiêksz¹ liczb¹ gospodarczych celów
strategicznych i mniejsz¹ liczb¹ celów spo³ecznych (tabela 6.2). Z kolei przy du¿ym udziale zorganizowanych grup spo³ecznych i mieszkañców najwiêcej strategii ma od 4 do 6 celów gospodarczych. Ponadto, relatywnie mniej celów spo³ecznych zawieraj¹ strategie opracowywane przy
du¿ym udziale spo³ecznym ni¿ przy udziale przedsiêbiorców.
Tabela 6.2. Zaanga¿owanie poszczególnych grup spo³ecznych a liczba celów strategicznych
cele gospodarcze
bezporednie zaanga¿owanie

jeden cel

23 cele

46 celów

%
szefowie du¿ych firm

21,1

33,3

37,5

w³aciciele ma³ych firm

22,1

32,0

37,9

zorganizowane grupy spo³eczne

22,1

28,6

43,5

mieszkañcy gminy

13,0

21,8

34,6

szefowie du¿ych firm

37,8

23,6

28,4

w³aciciele ma³ych firm

35,6

24,6

30,0

zorganizowane grupy spo³eczne

28,9

27,3

27,7

mieszkañcy gminy

23,5

16,6

17,7

cele spo³eczne

N=613
ród³o: W. Dziemianowicz badania w IBnGR, 2000 r (niepublikowane)

Przytoczone powy¿ej wyniki jednoznacznie pokazuj¹, ¿e strategie rozwoju s¹ potrzebnym instrumentem polityki rozwoju lokalnego, który nie tylko eksponuje d¹¿enia i zamiary w³adz samorz¹dowych, ale równie¿ mobilizuje grupy przedsiêbiorców wokó³ problemów lokalnych. Z cytowanych badañ wynika, ¿e w 2000 r. oko³o 44% gmin mia³o opracowan¹ strategiê, a kolejne 39%
by³o w trakcie jej przygotowania. Prawdopodobnie uzyskany w wyniku ankietyzacji rozk³ad jest
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w rzeczywistoci mniej optymistyczny. Mo¿na bowiem za³o¿yæ, ¿e chêæ odpowiedzi na ankietê
pocztow¹ by³a determinowana posiadaniem strategii lub pozytywn¹ ocen¹ atrakcyjnoci inwestycyjnej gminy. Uzasadnieniem tego typu przypuszczenia s¹ wyniki analizy strategii rozwoju
gmin nale¿¹cych do aglomeracji warszawskiej. Na 58 gmin tylko kilka potwierdzi³o posiadanie
strategii rozwoju17 .
Problem opracowania i realizacji strategii rozwoju lokalnego jako instrumentu polityki lokalnej
wymaga pog³êbionych badañ jakociowych. Na podstawie przytoczonych wyników ilociowych
trudno bowiem jednoznacznie oceniaæ wp³yw tego dokumentu na rozwój sektora MSP. Dlatego
w przysz³oci konieczna wydaje siê próba oceny tych strategii, które s¹ ju¿ zaawansowane w fazie realizacyjnej. Badania powinny ujawniæ, jak wiele strategii pozostaje dokumentami martwymi, które za efektywnie przyczyniaj¹ siê do rozwoju przedsiêbiorczoci.
6.2.2. Klimat inwestycyjny jako instrument polityki lokalnej wobec MSP
Klimat inwestycyjny jest pojêciem bardzo obszernym. W niniejszym raporcie przyjêto, ¿e klimat
inwestycyjny obejmuje dzia³ania w³adz lokalnych s³u¿¹ce stymulowaniu rozwoju i aktywnoci
inwestycyjnej sektora MSP.
Pierwszym elementem klimatu inwestycyjnego jest zatem aktywnoæ inwestycyjna w³adz lokalnych. Wiele samorz¹dów podkrela swoje atuty, za które uwa¿a np. wysoki odsetek ludnoci pod³¹czonej do sieci wodoci¹gowej, czy kanalizacyjnej. Wskanik taki informuje o dobrze rozwiniêtej
sieci, jednak nie jest informacj¹ najwa¿niejsz¹ dla przedsiêbiorców. Dla nich najistotniejszy jest stan
infrastruktury technicznej wokó³ terenów wyznaczonych na dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Powstaje zatem problem rozró¿nienia przez w³adze lokalne inwestycji realizowanych wy³¹cznie
pod k¹tem zaspokajania potrzeb spo³ecznych od inwestycji wymaganych przez sferê przedsiêbiorców. W optymalnym uk³adzie inwestycje te mog¹ pokrywaæ siê, jednak tego typu sytuacja
wystêpuje w praktyce doæ rzadko (przyk³adem mog¹ byæ gminy z wyj¹tkowo rozwiniêt¹ przedsiêbiorczoci¹ prywatn¹, gdzie wiêkszoæ mieszkañców posiada w³asne ma³e firmy).
Zatem w interesie przedsiêbiorców prywatnych s¹ inwestycje samorz¹dowe s³u¿¹ce ich dzia³alnoci. Ten oczywisty fakt nie ma potwierdzenia w deklarowanych przez samorz¹dy lokalne kierunkach inwestycji (tabela 6.3). Badane gminy najczêciej deklaruj¹, ¿e do 2005 r. bêd¹ realizowa³y inwestycje wodno-kanalizacyjne i w oczyszczalnie cieków. Warto podkreliæ znaczne ró¿nice miêdzy du¿ymi miastami a miastami ma³ymi i gminami wiejskimi, co obrazuje skalê
k³opotów ostatnich typów gmin.
Diametralnie inaczej przedstawia siê sytuacja z inwestycjami drogowymi. Tego typu inwestycje
bêd¹ najczêciej realizowane w du¿ych miastach. W przypadku inwestycji zwi¹zanych z uzbrojeniem terenu nie tyle istotne s¹ ró¿nice miêdzy poszczególnymi rodzajami gmin, co zdecydowanie rzadsze deklaracje odnonie realizacji tych inwestycji. Co drugie ma³e miasto deklaruje budowê kanalizacji, wodoci¹gu, oczyszczalni cieków, a tylko co dziesi¹te planuje inwestycje zwi¹zane z uzbrojeniem terenu. Analiza katalogów ofert inwestycyjnych gmin18 , potwierdza istniej¹cy
17

18

Tucholska A., Strategie rozwoju gmin aglomeracji warszawskiej, Warszawa 2002 r. Ekspertyza w ramach projektu
Warsaw Area Study realizowanego przez Instytut Studiów Spo³ecznych UW, na zlecenie zarz¹du Miasta Sto³ecznego Warszawy.
Oferty inwestycyjne znajduj¹ siê równie¿ na stronach internetowych poszczególnych gmin  o ile takie strony internetowe zosta³y przygotowane. Niestety, gminy zbyt rzadko aktualizuj¹ zamieszczane tam informacje.
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problem zaniedbania samorz¹dów lokalnych w tym zakresie. Wydaje siê, ¿e w³adze lokalne zapominaj¹ o tym, ¿e tylko w pe³ni wyposa¿one w infrastrukturê techniczn¹ tereny s¹ atrakcyjne
dla przedsiêbiorców.
Tabela 6.3. Inwestycje planowane do roku 2005, które wp³yn¹ na poprawê warunków dzia³alnoci gospodarczej (%)
Wyszczególnienie

Gminy
wiejskie

Miasta
Ogó³em

powy¿ej
100 tys.

od 50
do 100 tys.

poni¿ej
50 tys.

Kanalizacja, wodoci¹gi, oczyszczalnia

39,7

20,0

38,9

49,0

47,6

Drogi i chodniki

31,9

50,0

44,4

31,9

9,5

Uzbrojenie terenu

8,6

3, 3

16,7

10,6

4,8

Wysypiska mieci

7,8

6,7

5,6

10,6

4,8

Gazyfikacja i sieæ energetyczna

6,9

6,7

0,0

10,6

4,8

ród³o: Dziemianowicz i in., Wspieranie przedsiêbiorczoci ..., dz.cyt.

Drugi element lokalnego klimatu inwestycyjnego stanowi system ulg podatkowych i obni¿enia
stawek w podatkach lokalnych. Analizy stosowanych instrumentów podatkowych przez samorz¹dy lokalne oraz najnowsze dane finansowe dotycz¹ce bud¿etów gminnych19 pozwalaj¹ sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
 ulgi i obni¿enia stawek w podatkach lokalnych stosowane s¹ czêciej przez gminy biedniejsze ni¿ przez jednostki zamo¿ne,
 ulgi i obni¿enia stawek w podatkach lokalnych kierowane s¹ w gminach biedniejszych przewa¿nie do osób fizycznych, a nie do osób prawnych,
 w gminach wiejskich obserwujemy niewiele ni¿sze stawki w podatkach od nieruchomoci od
osób prawnych ni¿ w miastach. Z kolei stawki dla osób fizycznych ró¿ni¹ siê znacznie miêdzy
miastem a wsi¹ (w gminach wiejskich obci¹¿enia podatkowe s¹ zdecydowanie mniejsze).
Przedstawione powy¿ej fakty nie s¹ zbie¿ne z oczekiwaniami przedsiêbiorców, którzy oczekuj¹
od w³adz lokalnych obni¿enia i tak wysokich obci¹¿eñ fiskalnych, a tak¿e jasnoci kryteriów, które obowi¹zuj¹ w systemie udzielania ulg podatkowych oraz stabilnoci tego systemu.
Trzecim elementem wp³ywaj¹cym na korzystny klimat inwestycyjny jest wspó³praca w³adz samorz¹dowych z grupami reprezentuj¹cymi przedsiêbiorców. Wspó³praca ta powinna mieæ na
celu nie tylko wymianê informacji co do oczekiwañ poszczególnych stron. Aktywne w³adze lokalne d¹¿¹ do rozwijania wspó³pracy o charakterze bardziej biznesowym. Przyk³ady tego typu
dzia³añ to: wspólne  przedsiêbiorców i w³adz samorz¹dowych  udzia³y w targach inwestycyjnych, podejmowanie wspólnych dzia³añ promocyjnych, wspólne organizowanie misji inwestycyjnych w gminie, które maj¹ u³atwiæ nawi¹zywanie kontaktów miêdzy lokalnymi przedsiêbiorstwami a firmami z zewn¹trz. Szczególnie w ma³ych miastach i gminach wiejskich przedsiêbiorcy zg³aszaj¹ swoje trudnoci w nawi¹zywaniu zagranicznych kontaktów. Analizuj¹c korzyci,
jakie wynikaj¹ z porozumieñ o wspó³pracy partnerskiej z zagranicznymi jednostkami samorz¹dowymi mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wspó³praca tzw. gmin lub miast bliniaczych sprowadza siê zazwyczaj do kontaktów polityczno-kulturalnych. Wprawdzie tego typu spotkania maj¹ wa¿n¹ funkcjê
w utrzymywaniu i rozwoju wspó³pracy, to uzasadnione jest twierdzenie, i¿ zaanga¿owanie w³adz
19
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Dane Ministerstwa Finansów.

samorz¹dowych powinno zmierzaæ w kierunku intensyfikacji korzyci gospodarczych. Idealnym
przyk³adem mo¿e byæ organizacja pobytu przedsiêbiorców zagranicznych w celu nawi¹zania kontaktów z firmami lokalnymi, w trakcie którego prezentowane s¹ tak¿e walory wypoczynkowe
gminy, jej historia i tradycje. Tego typu dzia³ania nie tylko wzmacniaj¹ wiêzi wspó³pracy miêdzy
samorz¹dem a lokalnymi firmami, ale przede wszystkim wp³ywaj¹ na obni¿anie kosztów dzia³alnoci firm.
Ostatnim elementem klimatu inwestycyjnego, na który nale¿y zwróciæ uwagê w kontekcie
wspierania rozwoju sektora MSP, s¹ instytucje otoczenia biznesu. W przypadku du¿ych korporacji transnarodowych wykorzystanie tego typu instytucji jest doæ ma³e, poniewa¿ firmy te
wspó³pracuj¹ zazwyczaj ze wiatowymi firmami konsultingowymi. Jednak wiadomo, ¿e ma³e
i rednie przedsiêbiorstwa zarówno krajowe, jak i z udzia³em zagranicznym, potrzebuj¹ tego typu
wsparcia ze strony lokalnych instytucji. wiadcz¹ o tym np. wyniki badañ opinii inwestorów zagranicznych (g³ównie niewielkich firm) na temat potrzeb w zakresie instytucji otoczenia biznesu
w rodowisku lokalnym (tabela 6.4).
Tabela 6.4. S³aboci rodowiska lokalnego w zakresie instytucji otoczenia biznesu w opinii inwestorów
zagranicznych (% wskazañ)
Wyszczególnienie

1995

2000

brak informacji o rodowisku lokalnym

41,0

41,5

brak informacji o polskiej gospodarce

43,9

36,1

brak wyspecjalizowanych firm informuj¹cych o partnerach
gospodarczych (wywiadowni)

56,6

34,0

brak informacji o firmach wiadcz¹cych us³ugi biznesowe

37,7

18,1

brak firm konsultingowych

36,8

14,5

ród³o: W. Dziemianowicz na podstawie: B³uszkowski J., Garlicki J., Inwestorzy zagraniczni w rodowisku lokalnym,
CBM Indicator, Warszawa 1996. Raport na zlecenie Fundacji Friedricha Eberta w Polsce oraz B³uszkowski J. Garlicki J.
(2000), Opinia inwestorów zagranicznych ..., Warszawa 2000, dz.cyt.

Co trzeci inwestor uwa¿a, ¿e brakuje w gminach firm otoczenia biznesowego informuj¹cych o
partnerach gospodarczych. Dane zawarte w tabeli 6.5 wymagaj¹ jednak szerszego komentarza.
Warto podkreliæ, ¿e jeszcze w 1995 r. najczêciej wymienianymi problemami firm zagranicznych by³y: brak wyspecjalizowanych firm informuj¹cych o partnerach gospodarczych, brak informacji o polskiej gospodarce, a tak¿e brak informacji o rodowisku lokalnym. W badaniach z
2000 r. tylko ten ostatni element uzyska³ taki sam odsetek wskazañ, podczas gdy pozosta³e wymieniane s¹ znacznie rzadziej. Prawdopodobnie sytuacjê tê mo¿na wyt³umaczyæ stwierdzeniem,
i¿ pomimo rozwoju ilociowego ró¿nego rodzaju instytucji otoczenia biznesu, nie nastêpuje rozwój jakociowy lub odpowiednia promocja tych instytucji.
Cele instytucji, które wspieraj¹ rozwój ma³ych i rednich firm w skali gminy, mo¿na przedstawiæ
za pomoc¹ poni¿szej tabeli.
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Tabela 6.5. Cele instytucji wspieraj¹cych rozwój przedsiêbiorczoci na terenie gminy
Cele
Instytucje

Zak³adanie
nowych firm

Przyci¹ganie
kapita³u
z zewn¹trz

Agencje rozwoju lokalnego

X

X

Orodki doradczo-szkoleniowe

X

Wspieranie
Rozwój innorozwoju istnie- wacji i przedsiêj¹cych firm
biorczoci
X

X

X

Fundusze porêczeniowo-kredytowe

X

COI, orodki jednej wizyty

X

X

Centra wspierania biznesu

X

Inkubatory przedsiêbiorczoci

X

Parki technologiczne

X

X

X

Strefy przemys³owe

X

X

X

X

X
X

X
X

ród³o: W. Dziemianowicz na podstawie: E.J. Blakely, Planning Local Economic Develpoment. Theory and Practise,
SAGE Publications, Thousand Oaks  London- New Delhi, 1994, passim.

Praktycznie wszystkie instytucje otoczenia biznesu maj¹ na celu pomoc w zak³adaniu nowych
firm i  oprócz inkubatorów przedsiêbiorczoci  wspieranie rozwoju firm istniej¹cych. Trudno
jest jednoznacznie wskazaæ rodzaj instytucji, który jest najbardziej oczekiwany przez MSP, jednak polityka lokalna w³adz samorz¹dowych powinna uwzglêdniaæ nastêpuj¹ce fakty:
 ma³e i rednie przedsiêbiorstwa potrzebuj¹ zazwyczaj konkretnej pomocy (opracowanie planu biznesowego, uzyskanie kredytu, pomoc prawna), dlatego nie tyle wa¿na jest forma instytucji, co charakter i jakoæ oferowanych us³ug;
 w ka¿dym przypadku w³adze lokalne mog¹ aktywnie wspieraæ omawiane instytucje (np. poprzez wykup udzia³ów, udostêpnianie lokali nale¿¹cych do gminy, wsparcie finansowe oraz
zwolnienia z podatków lokalnych). Badania zrealizowane w 2000 roku przez Instytut Badañ
nad Gospodark¹ Rynkow¹ na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci20 , potwierdzaj¹ aktywnoæ samorz¹du w tym zakresie: inkubatory przedsiêbiorczoci, centra
wspierania biznesu itp. wspierane s¹ poprzez udostêpnianie lokali (33,3% gmin) oraz pomoc
finansow¹ (33,3%); agencje rozwoju uzyskuj¹ wsparcie g³ównie poprzez wniesienie udzia³ów do agencji (58,3% gmin); orodki doradczo-szkoleniowe s¹ wspierane przede wszystkim poprzez bezporednie dofinansowanie (70%) lub poprzez udostêpnienie lokali (40%).
Pomoc finansowa jest równie¿ g³ównym instrumentem wspierania rozwoju funduszy porêczeniowokredytowych (50%). Co czwarta gmina stosuje równie¿ wniesienie udzia³ów do
funduszy;
 niektóre instytucje otoczenia biznesu tworzone s¹ czêciej w okrelonych typach gmin (tabela 6.6). Miejscami koncentracji s¹ oczywicie du¿e miasta. Gminy wiejskie praktycznie nie
przyci¹gaj¹ funduszy porêczeniowo-kredytowych, prawdopodobnie dlatego, ¿e tereny wiejskie s¹ w tym przypadku obs³ugiwane przez ma³e miasta.

20
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Dziemianowicz i in., Wspieranie przedsiêbiorczoci ..., dz.cyt.

Tabela 6.6. Odsetek gmin, które uczestnicz¹ w tworzeniu instytucji otoczenia biznesu (w %)
Wyszczególnienie

Gminy
wiejskie

Miasta
Ogó³em

powy¿ej
100 tys.

od 50
do 100 tys.

poni¿ej
50 tys.

Inkubatory przedsiêbiorczoci
i centra wspierania biznesu

26,4

43,3

33,3

19,1

4,8

Agencje rozwoju lokalnego i agencje
inicjatyw lokalnych

26,4

50,0

50,0

8,5

4,8

Orodki doradczoszkoleniowe

13,6

33,3

11,1

6,4

0,0

Fundusze porêczeñ kredytowych

10,0

93,3

0,0

10,6

0,0

ród³o: Dziemianowicz i in., Wspieranie przedsiêbiorczoci ..., dz.cyt.

W kontekcie instytucji otoczenia biznesu warto przytoczyæ ocenê z corocznego raportu na temat
orodków innowacji i przedsiêbiorczoci21 . Autorzy raportu, wród najwa¿niejszych czynników
powodzenia orodków innowacji i przedsiêbiorczoci w Polsce, wymieniaj¹ na pierwszym miejscu lokalny klimat i zaanga¿owanie w³adz samorz¹dowych, a na kolejnych miejscach: udzia³
w rz¹dowych i zagranicznych programach wspieraj¹cych tego typu orodki, zakres wiadczonych
us³ug, dopasowanie do oczekiwañ rynku itp. Tego typu ocena jednoznacznie pokazuje, i¿ w³adze
lokalne mog¹ pe³niæ wa¿n¹ rolê w rozwoju otoczenia instytucjonalnego sektora MSP.
Na podstawie przytoczonych wy¿ej faktów mo¿na sformu³owaæ listê po¿¹danych dzia³añ w³adz
lokalnych, których celem bêdzie polepszenie klimatu inwestycyjnego:
 w zakresie polityki inwestycyjnej  wymagana jest analiza kierunków inwestycji pod k¹tem wspierania mo¿liwoci rozwoju przedsiêbiorczoci. Szczególnie istotne s¹ inwestycje
infrastrukturalne zwi¹zane z terenami, które przeznaczone s¹ pod dzia³alnoæ gospodarcz¹,
 w zakresie lokalnej polityki podatkowej  trudno jest oczekiwaæ znacz¹cej zmiany w zakresie wysokich obci¹¿eñ podatkowych przedsiêbiorców w du¿ych miastach. Warto natomiast zwróciæ uwagê na przejrzystoæ i stabilnoæ systemu zachêt podatkowych,
 w zakresie kooperacji z samorz¹dem gospodarczym  poprawie powinna ulec wspó³praca w zakresie wspólnej promocji i efektywniejszego wykorzystania kontaktów zagranicznych
w³adz lokalnych. Istotne znaczenie ma równie¿ wewnêtrzna polityka informacyjna, która powinna zapewniæ dobry przep³yw informacji miêdzy samorz¹dem lokalnym a grupami przedsiêbiorców,
 w zakresie instytucji otoczenia biznesu  konieczne jest szersze w³¹czanie siê samorz¹du
lokalnego w tworzenie i finansowe wspieranie tego typu instytucji, szczególnie w ma³ych
miastach i na terenach wiejskich. Jednak zasadniczym problemem jest jakoæ us³ug oferowanych przez te instytucje. W³adze lokalne powinny w tym przypadku koncentrowaæ siê na
poznaniu i wykorzystaniu dobrych dowiadczeñ krajowych i zagranicznych.
21

Matusiak K., Zasiad³y K., Stan, zasoby i kierunki rozwoju orodków innowacji i przedsiêbiorczoci na pocz¹tku
2001 r., w: Matusiak K. (red.), Orodki innowacji i przedsiêbiorczoci w Polsce. Raport 2001, Stowarzyszenie Organizatorów Orodków Innowacji i Przedsiêbiorczoci w Polsce, Katedra Ekonomii Uniwersytetu £ódzkiego, £ódPoznañ 2001.
W roku 2001 dzia³a³y w Polsce 142 orodki szkoleniowo-doradcze, 20 centrów transferu technologii i informacji,
57 lokalnych funduszy po¿yczkowych i porêczeniowych, 44 inkubatory przedsiêbiorczoci i centra technologiczne
oraz 3 parki technologiczne. Ponadto funkcjonowa³o w Polsce 14 specjalnych stref ekonomicznych (z których wiêkszoæ mia³a charakter rozproszony).
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6.2.3. Szkolenia jako instrument wsparcia MSP
Dostêpne wyniki badañ ankietowych jednoznaczne potwierdzaj¹ du¿e zaanga¿owanie w³adz lokalnych w organizacji i finansowaniu szkoleñ (tabela 6.8). Najczêciej wymienian¹ form¹ wspierania przedsiêbiorczoci jest organizacja szkoleñ. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ najbardziej aktywne na tym polu s¹ gminy wiejskie. Ich du¿a aktywnoæ mo¿e wynikaæ jednak nie z inicjatywy
oddolnej, lecz z faktu, i¿ na tereny rolnicze skierowane by³y ró¿nego rodzaju instrumenty rz¹dowe s³u¿¹ce m.in. aktywizacji zawodowej ludnoci obszarów wiejskich. Szkolenia s³u¿¹ce u³atwieniu prowadzenia firm s¹ domen¹ du¿ych orodków miejskich.
Poza w³¹czaniem siê w organizacjê i finansowanie szkoleñ na terenie gmin, w³adze lokalne staraj¹ siê podnosiæ kwalifikacje swoich pracowników22 . Warto jednak zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
znaczna czêæ szkoleñ pracowników samorz¹du lokalnego ma na celu podniesienie kwalifikacji
w zakresie stosowania instrumentów rozwoju gospodarczego. Przyk³adem mog¹ byæ szkolenia
przygotowuj¹ce do pozyskiwania funduszy zagranicznych, czy te¿ szkolenia dotycz¹ce obs³ugi
inwestorów przez gminy23.
Tabela 6.8. Odsetek gmin stosuj¹cych okrelone instrumenty wspierania przedsiêbiorczoci
Wyszczególnienie

Gminy
wiejskie

Miasta
Ogó³em

powy¿ej
100 tys.

od 50
do 100 tys.

poni¿ej
50 tys.

Organizacja szkoleñ podnosz¹cych
kwalifikacje miejscowej ludnoci

25,7

20,0

22,2

23,4

33,0

Finansowanie szkoleñ podnosz¹cych
kwalifikacje miejscowej ludnoci

18,3

17,3

27,8

12,8

19,0

Organizacja szkoleñ u³atwiaj¹cych
prowadzenie firm

10,3

23,3

5,5

2,1

9,5

Finansowanie szkoleñ u³atwiaj¹cych
prowadzenie firm

7,5

20,1

0,0

0,0

0,0

Finansowanie orodków prowadz¹cych
doradztwo dla firm

5,6

13,3

0,0

0,0

0,0

ród³o: Dziemianowicz i in., Wspieranie przedsiêbiorczoci ..., dz.cyt.

Wysoka aktywnoæ samorz¹du lokalnego w zakresie organizacji i uczestniczenia w ró¿nego typu
szkoleniach bêdzie prawdopodobnie utrzymana. Do tego typu stwierdzenia upowa¿nia realizacja
kolejnych projektów szkoleniowych z funduszy przedakcesyjnych. Problemem w zakresie oddzia³ywania tego instrumentu na sektor MSP jest raczej dostêpnoæ szkoleñ w mniejszych gminach. Jeli sytuacjê w du¿ych orodkach miejskich mo¿na uznaæ za raczej zadowalaj¹c¹, to
w gminach wiejskich i w ma³ych miastach nale¿a³oby zastanowiæ siê nad zwiêkszeniem aktywnoci instytucji szkoleniowych. Sygnalizowany problem rozwi¹zywany jest tylko czêciowo przez
aktywne instytucje szkoleniowo-doradcze zlokalizowane w du¿ych orodkach miejskich (np. agencje rozwoju lokalnego). Wydaje siê, ¿e zaanga¿owanie tych instytucji (przy wsparciu lokalnych
22

23
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Liczba oferowanych na rynku szkoleñ jest tak du¿a, ¿e niektórzy przedstawiciele samorz¹du lokalnego twierdz¹, i¿
musz¹ dokonywaæ g³êbokiej selekcji, poniewa¿ w przeciwnym razie nie mieliby czasu na bie¿¹c¹ pracê w urzêdzie.
Wydaje siê, ¿e jest to raczej sytuacja komfortowa, w której mo¿liwy jest wybór zarówno najciekawszych tematów,
jak i najlepszych instytucji szkoleniowych.
Dziemianowicz i in, Wspieranie przedsiêbiorczoci ..., dz.cyt.

w³adz) wymaga intensyfikacji na terenach peryferyjnych, które charakteryzuj¹ siê mniejsz¹ mobilnoci¹ si³y roboczej. Zarówno potencjalni pracownicy, jak i pracodawcy na tych obszarach, wymagaj¹ objêcia specjalnymi programami szkoleniowymi realizowanymi na terenach ich gmin.
6.2.4. Sprawnoæ instytucjonalna a sektor MSP
W ostatnim okresie nag³oniony by³ problem korupcji w samorz¹dzie. Bez w¹tpienia stanowi ona
czynnik hamuj¹cy rozwój. Raporty powiêcone korupcji wskazuj¹, ¿e na szczeblu samorz¹dowym najczêciej zjawisko to pojawia siê m.in. w przypadku:
 transakcji zwi¹zanych z nieruchomociami, dzier¿aw¹ i prywatyzacj¹,
 wydawania zezwoleñ na budowê,
 zamówieñ publicznych na wykonanie okrelonych us³ug24 .
Wszystkie wymienione wy¿ej sfery dotycz¹ sektora MSP. Tego typu oceny nie mog¹ byæ usprawiedliwiane problemami z systemem prawnym na szczeblu krajowym, choæ z pewnoci¹ niespójnoæ przepisów, du¿a swoboda w interpretacji prawa oraz czêste zmiany prawne s¹ czynnikami
u³atwiaj¹cymi rozwój patologii (tabela 6.9).
Tabela 6.9. Odsetek wskazañ poszczególnych ocen polskiego systemu prawnego (w %)
Rodzaje oceny
regulacje prawne maj¹ luki i s¹ niespójne

Opinie respondentów w kolejnych latach
2000
N= 814

1997
N = 877

1995
N = 846

44,0

67,0

77,5

prawo jest ró¿nie interpretowane i egzekwowane przez w³adze

39,6

64,2

73,4

firmy s¹ zaskakiwane czêstymi zmianami przepisów prawnych

30,5

75,6

81,7

ród³o: na podstawie J. B³uszkowski, J. Garlicki, Opinia inwestorów ..., dz.cyt.

Jeli chodzi o korupcjê nie wykazuje ona znacz¹cych zale¿noci regionalnych, jednak widoczne
s¹ ró¿nice miêdzy du¿ymi miastami a gminami wiejskimi25 . Okazuje siê, ¿e prezydenci du¿ych
miast znacznie mocniej ni¿ wójtowie gmin oponuj¹ przeciw przejawom patologii korupcyjnej.
Przyk³adowo, nie dopuszczaj¹ mo¿liwoci przyjêcia jakiego prezentu w zamian za za³atwienie
sprawy szybciej, ni¿ w normalnym trybie, lub za dodatkowy nak³ad pracy w³o¿ony przez urzêdnika. Nieco ³agodniejsze jest podejcie wójtów. Z kolei pytania o zas³yszane przejawy korupcji
wród urzêdników administracji samorz¹dowej kierowane do przedsiêbiorców i ogó³u spo³ecznoci przynosz¹ odmienne zró¿nicowanie. Czêciej o korupcji wród urzêdników mówi¹ przedsiêbiorcy du¿ych miast ni¿ gmin wiejskich.
Uczciwoæ urzêdników, ich sumiennoæ w wykonywaniu obowi¹zków, jasno precyzowane przepisy na szczeblu lokalnym s¹ elementami tzw. sprawnoci instytucjonalnej. To od niej zale¿y m.in.
aktywnoæ w³adz lokalnych we wspieraniu rozwoju przedsiêbiorczoci. W tabeli 6.10. zamieszczono wspó³czynniki korelacji miêdzy sprawnoci¹ instytucjonaln¹ a wskanikami modernizacji
i wskanikami spo³eczeñstwa obywatelskiego. Okazuje siê, ¿e w skali kraju wystêpuje znacz¹ca
korelacja omawianych wskaników, przy czym sprawnoæ instytucjonalna zdecydowanie silniej
zwi¹zana jest z cechami spo³eczeñstwa obywatelskiego ni¿ ze wskanikami poziomu rozwoju eko24
25

Corruption in Poland: Review of Priority Areas and Proposals for Action, The World Bank Warsaw Office,1999.
P. Swianiewicz, W. Dziemianowicz., M. Mackiewicz., Sprawnoæ instytucjonalna administracji samorz¹dowej
w Polsce  zró¿nicowanie regionalne, IBnGR, Warszawa 2001.
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nomicznego. Oznacza to, ¿e bogactwo i zamo¿noæ nie s¹ jedynym czynnikiem wp³ywaj¹cym
na to, jak dzia³aj¹ w³adze lokalne. Warto dodaæ, ¿e szczególnie jakoæ obs³ugi administracji lokalnej jest pochodn¹ rozwoju takich instytucji, jak: organizacje spo³eczne, prasa lokalna, zwi¹zki
gmin. Podobnie w przypadku jakoci polityki ekonomicznej samorz¹du lokalnego mamy do czynienia z silniejszymi zale¿nociami od poziomu rozwoju instytucji spo³ecznych. Wyniki badañ wyranie pokazuj¹, ¿e w³adze samorz¹dowe powinny wspieraæ instytucje spo³eczeñstwa obywatelskiego, z drugiej strony le¿y to tak¿e w interesie sektora MSP. Warto podkreliæ, ¿e nale¿y nie tylko
wspieraæ tworzenie tego typu instytucji, ale po¿¹dane jest równoczesne rozwijanie szerszej wspó³pracy miêdzy w³adzami samorz¹dowymi, samorz¹dem gospodarczym i instytucjami spo³ecznymi.
Tabela 6.10. Wspó³czynniki korelacji Pearsona pomiêdzy sprawnoci¹ instytucjonaln¹ a wskanikami modernizacji i wskanikami spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Rodzaje oceny
Wskanik modernizacji
PKB
Dochody samorz¹du
Spo³. obywatelskie  wskanik syntetyczny
Organizacje spo³eczne
Prasa lokalna
Zwi¹zki gmin
Wspó³praca miêdzynarodowa

Sprawnoæ inJakoæ
Polityka
stytucjonalna obs³ugi admi wskanik
nistracyjnej ekonomiczna
syntetyczny
0.66
0.57
0.65
0.51
0.51
0.52
0.72
0.83
0.65
0.74
0.85
0.70
0.78
0.68
0.65
0.57
0.65
0.41
0.63
0.61
0.64

Uwaga: puste pola oznaczaj¹ brak korelacji istotnej na poziomie przynajmniej .05.
ród³o: P. Swianiewicz i in. Sprawnoæ instytucjonalna ..., dz.cyt.

6.2.5. Wspieranie konkurencyjnoci przedsiêbiorstw przez samorz¹d lokalny
W rozwa¿aniach nad instrumentami wspierania rozwoju sektora MSP warto zastanowiæ siê nad
zagadnieniem generowania przez w³adze lokalne popytu na produkty i us³ugi miejscowych firm.
Samorz¹d lokalny jest klientem szeregu przedsiêbiorstw, dlatego nale¿y zadaæ pytanie o zale¿noæ miêdzy jakoci¹ popytu a konkurencyjnoci¹ przedsiêbiorstw. W praktyce w³adze lokalne
przyczyniaj¹ siê do os³abiania pozycji konkurencyjnej lokalnych firm, gdy kupuj¹ od nich produkty i us³ugi niskiej jakoci. Przyk³adem mog¹ byæ liczne materia³y promocyjne, których jakoæ
pozostawia wiele do ¿yczenia. Mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e niektóre z tych materia³ów wrêcz
odstraszaj¹ potencjalnych inwestorów, potencjalnych turystów. Innym przyk³adem mog¹ byæ
us³ugi budowlane, transportowe itp. Zgadzanie siê w³adz lokalnych na wykonywanie us³ug niskiej jakoci skazuje lokalne firmy na upadek ju¿ nawet w rednim okresie czasu, gdy¿ lokalne
firmy poddane zostan¹ konkurencji z zewn¹trz, silniejszej i oferuj¹cej wy¿sz¹ jakoæ za bardzo
podobn¹ cenê.
Problem wspierania konkurencyjnoci przedsiêbiorstw wi¹¿e siê równie¿ z ³amaniem lokalnych
monopoli. Interesuj¹cy przyk³ad, w tym zakresie, stanowi jedno z miast pó³nocnej Polski. W³adze samorz¹dowe podejmuj¹c decyzjê o prywatyzacji us³ug komunalnych d¹¿y³y do utworzenia
nie jednego, lecz kilku podmiotów na bazie by³ego przedsiêbiorstwa miejskiego. Mo¿liwe s¹ zatem rozwi¹zania, które nie tylko usprawniaj¹ dzia³anie gminy, ale równie¿ wp³ywaj¹ na si³ê konkurencyjn¹ funkcjonuj¹cych w nich przedsiêbiorstw.
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6.3. Podsumowanie
Zaprezentowane mo¿liwoci prawne oraz praktyczne zastosowanie licznych instrumentów wspierania przedsiêbiorczoci prowadz¹ do wniosku, ¿e brak jest w Polsce jednolitego, jasno skonstruowanego systemu narzêdzi s³u¿¹cych wspieraniu przedsiêbiorczoci. Taki stan rzeczy zwi¹zany
jest z doranym i powierzchownym charakterem regulacji, rozrzuceniem ró¿nych rozwi¹zañ
w wielu aktach prawnych oraz czêsto zmieniaj¹cym siê stanem prawnym. Stanowi to istotne
utrudnienie dzia³alnoci przedsiêbiorstw, podnosz¹ce koszty prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej poprzez koniecznoæ korzystania przez przedsiêbiorców z doradztwa podatkowego i konsultingowego.
Mimo deklarowanych w dokumentach rz¹dowych i strategiach samorz¹dów dzia³añ wsparcia sektora przedsiêbiorstw, brak jest zapewnienia ich realizacji w bud¿etach, wspomniane deklaracje
zatem pozostaj¹ jedynie martwymi zapisami. Ma to zwi¹zek g³ównie z ograniczon¹ samodzielnoci¹ finansow¹ samorz¹dów (ma³e dochody w³asne), uniemo¿liwiaj¹c¹ przeznaczanie w bud¿etach rodków na pomoc finansow¹ dla przedsiêbiorstw.
Cech¹ charakterystyczn¹ polskiego systemu prawnego jest postrzeganie wsparcia dla przedsiêbiorczoci nie jako ca³ego systemu w gospodarce kraju, lecz niejako przy okazji konstruowania narzêdzi wspomagania rynku pracy  st¹d umieszczanie rozwi¹zañ w ustawie o zatrudnieniu
i przeciwdzia³aniu bezrobociu i aktach wykonawczych oraz w ustawach podatkowych. Wydaje
siê, ¿e kierunek ten bêdzie nadal kontynuowany zwa¿ywszy na propozycje nowych regulacji 
ustawy pomocy publicznej dla przedsiêbiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.
W Polsce mamy wci¹¿ do czynienia z brakiem dowiadczeñ w stosowaniu finansowych instrumentów wsparcia  ustawy o wspieraniu inwestycji i pomocy publicznej wesz³y w ¿ycie w ostatnich miesi¹cach. W dziedzinie instytucjonalnego wyposa¿enia w podmioty podleg³e instytucjom centralnym, i dzia³aj¹cych g³ównie na polu informacyjno-doradczym, szkoleniowym i promocyjnym Polska nie odbiega od krajów UE. Ró¿nice pojawiaj¹ siê natomiast na polu form
pomocy o charakterze finansowym. W Polsce doæ powszechnie stosowanym rodkiem by³y i s¹
nadal zwolnienia podatkowe, podczas gdy w Unii Europejskiej  s¹ to dotacje.
Tak¿e same przedsiêbiorstwa s¹ wci¹¿ zbyt s³abo przygotowane do korzystania z programów pomocowych wspieraj¹cych rozwój przedsiêbiorczoci, ale równie¿ samorz¹dy jako podmioty prowadz¹ce w³asn¹ politykê rozwoju czêsto nie potrafi¹ ze wspomnianych programów korzystaæ.
Z pewnoci¹, pakiet regulacji prawnych zwi¹zanych z pomoc¹ publiczn¹ jest istotnym krokiem
zbli¿aj¹cym ustawodawstwo polskie do prawa unijnego. Jednak ich stosowanie po przyst¹pieniu
Polski do UE bêdzie wymaga³o dobrej znajomoci licznych regulacji wspólnotowych nie tylko
o charakterze normatywnym, ale tak¿e i nienormatywnym (wytyczne, decyzje Komisji, orzecznictwo), co w pocz¹tkowym okresie bêdzie nie³atwym wyzwaniem dla w³adz publicznych,
w szczególnoci samorz¹dowych.
Ograniczone mo¿liwoci bud¿etów gminnych sk³aniaj¹ w³adze lokalne do podejmowania inwestycji zaspokajaj¹cych przede wszystkim bie¿¹ce problemy spo³eczne. Sytuacja ta mo¿e ulec poprawie dopiero w wyniku rozwoju idei partnerstwa publiczno-prywatnego, reformy finansów publicznych, a tak¿e nap³ywu rodków z funduszy strukturalnych po przyst¹pieniu Polski do UE.
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Analiza omawianej problematyki wskazuje, ¿e szereg problemów zwi¹zanych z budow¹ korzystnego klimatu inwestycyjnego ma charakter organizacyjny, w niewielkim stopniu zwi¹zany ponoszeniem kosztów. Do tego typu zagadnieñ nale¿y zaliczyæ spójne przepisy, stabilnoæ i przejrzystoæ systemu zachêt podatkowych, dobr¹ wspó³pracê miêdzy samorz¹dem lokalnym a rodowiskiem biznesu. Dlatego usprawnienie stosowania instrumentu wspierania przedsiêbiorczoci,
jakim jest korzystny klimat inwestycyjny, powinno wi¹zaæ siê z okrelonymi szkoleniami i mo¿liwociami wykorzystania najlepszych dowiadczeñ krajowych i zagranicznych w tym zakresie.
Wydaje siê, ¿e w³adze lokalne powinny bardziej aktywnie wspieraæ funkcjonowanie instytucji
otoczenia biznesu. Pamiêtaj¹c o ró¿norodnoci zadañ tych instytucji warto skoncentrowaæ siê na
pomocy tym, które w najszerszym stopniu i najlepiej przyczyniaj¹ siê do rozwoju sektora MSP.
Nale¿y podkreliæ, ¿e wsparcie tego typu instytucji nie zawsze wi¹¿e siê z ponoszeniem przez
samorz¹d lokalny wysokich kosztów. Wspó³praca mo¿e przejawiaæ siê wymian¹ informacji, wynajmowaniem lokali, u¿yczaniem sprzêtu, czy wspólnymi dzia³aniami promocyjnymi.
Nale¿y podkreliæ, ¿e niedobór instytucji otoczenia biznesu widoczny jest szczególnie w gminach wiejskich. W wielu przypadkach w³adze lokalne gmin wiejskich i dzia³aj¹cy tam przedsiêbiorcy korzystaj¹ z us³ug oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu zlokalizowane w pobliskich miastach. Dlatego samorz¹d powinien dysponowaæ pe³n¹ informacj¹ na temat oferty tych
instytucji oraz w miarê mo¿liwoci zachêcaæ spo³ecznoæ lokaln¹ do korzystania z ich us³ug.
Szczególnie du¿o uwagi nale¿y powiêciæ mo¿liwoci organizacji szkoleñ skierowanych do
przedsiêbiorców.
Warto tak¿e zasugerowaæ w³adzom lokalnym, by podjê³y siê wspierania rozwoju takich instytucji, jak lokalne media, czy organizacje spo³eczne i gospodarcze. Ró¿norodnoæ podmiotów i ich
aktywnoæ ma bowiem wp³yw na jakoæ funkcjonowania samorz¹du oraz lokaln¹ politykê ekonomiczn¹. Istotna jest równie¿ aktywnoæ w³adz samorz¹dowych w gospodarczym wykorzystaniu wspó³pracy z gminami bliniaczymi.
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Rozdzia³ 7
Otoczenie biznesu
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiêbiorczoci  zadania
i programy
Wsparcie MSP realizowane
przez organizacje skupiaj¹ce
przedsiêbiorców
Organizacje pomostowe i regionalne
wspieraj¹ce innowacyjnoæ
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7.1. Informacje ogólne
Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci rozpoczê³a dzia³alnoæ 1 stycznia 2001 r. na mocy
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci, staj¹c siê nastêpc¹ prawnym Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw. Celem PARP jest udzia³ w realizacji szeregu rodzaju programów nakierowanych na rozwój gospodarki, w szczególnoci poprzez wspieranie sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
eksportu oraz spójnoci spo³eczno-ekonomicznej.
W 2002r. nast¹pi³o poszerzenie zakresu dzia³ania PARP w zwi¹zku z przejêciem przez ni¹ zadañ
zlikwidowanej Agencji Techniki i Technologii (marzec 2002) oraz Polskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego (maj 2002). Zakres dotychczasowej dzia³alnoci zosta³ poszerzony o zagadnienia
wykorzystania nowych technik i technologii oraz rozwoju regionalnego, tworzenia nowych miejsc
pracy, przeciwdzia³ania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich, jak równie¿ o stosowanie nowych instrumentów wsparcia MSP.
Dzia³alnoæ Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci w 2002r. zwi¹zana by³a z realizacj¹
dokumentów rz¹dowych dotycz¹cych polityki rozwoju sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii oraz tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdzia³ania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Kierunek dzia³añ
wytycza³y takie dokumenty, jak m. in.:
 Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do 2002 roku  dokument przyjêty przez Radê Ministrów 11 maja 1999 roku,
 Za³o¿enia polityki innowacyjnej pañstwa do 2002 roku  dokument przyjêty przez Radê
Ministrów 6 grudnia 1999 roku,
 Zwiêkszanie innowacyjnoci gospodarki w Polsce do 2006 roku  dokument przyjêty przez
Radê Ministrów 11 lipca 2000 roku,
 Wstêpny Narodowy Plan Rozwoju 20002002  dokument przyjêty przez Komitet Integracji Europejskiej 22 grudnia 1999 roku,
 Wstêpny Narodowy Plan Rozwoju 20022003  uzupe³nienie i rozwiniêcie ww. dokumentu w styczniu 2002 roku,
 Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000
2006  dokument przyjêty przez Radê Ministrów 4 stycznia 2000 roku,
 Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego  dokument przyjêty przez Radê Ministrów
26 lipca 2000 roku,
 Pakiet Przede wszystkim przedsiêbiorczoæ  strategia gospodarcza rz¹du przyjêta przez
Radê Ministrów 29 stycznia 2002 roku,
 Rz¹dowy program rozbudowy systemu funduszy po¿yczkowych i porêczeniowych dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w latach 20022006 Kapita³ dla przedsiêbiorczych.
Dokumenty te wyznacza³y zarówno g³ówne cele polityki rz¹du w zakresie wspierania przedsiêbiorczoci w Polsce oraz rozwoju spo³eczno  gospodarczego, jak i prezentowa³y instrumenty
w zakresie realizacji tych celów. Wcielenie w ¿ycie zapisów powy¿szych dokumentów przez
PARP mo¿liwe by³o dziêki finansowemu wsparciu poszczególnych programów i projektów przez
rz¹d RP oraz Uniê Europejsk¹.
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7.2. Dzia³ania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci w 2002 roku
7.2.1. Realizacja Kierunków dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
do 2002 roku oraz programów Unii Europejskiej
W realizacji swych zadañ PARP pe³ni dwie podstawowe funkcje: rz¹dowej agencji do spraw rozwoju przedsiêbiorczoci, realizuj¹cej zadania wynikaj¹ce z polityki pañstwa wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw oraz polityki rozwoju gospodarki, a tak¿e jednostki wdra¿aj¹cej programy
Phare. W roku 2002 Agencja podejmowa³a kroki w celu przygotowania organizacyjnego instytucji do wdra¿ania programów finansowanych ze rodków funduszy strukturalnych w obliczu planowanego na rok 2004 przyst¹pienia do Unii Europejskiej. W tym celu prowadzono prace nad
opracowaniem wewnêtrznych rozwi¹zañ organizacyjnych i proceduralnych wymaganych w nowym procesie akredytacji Jednostek Wdra¿aj¹cych programy Phare. Jednoczenie kontynuowane by³y prace nad dalszym rozwojem infrastruktury doradczo-szkoleniowej dla przedsiêbiorstw,
co odbywa³o siê m.in. poprzez prowadzenie procedury akredytacji orodków Krajowego Systemu Us³ug dla Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw.
W roku ubieg³ym dzia³ania Agencji obejmowa³y w szczególnoci:
 wiadczenie us³ug doradczych dla przedsiêbiorców i bezrobotnych,
 organizowanie szkoleñ i seminariów,
 organizowanie przedsiêwziêæ informacyjnych, promocyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju i za granic¹,
 gromadzenie i udostêpnianie informacji istotnych dla przedsiêbiorców i bezrobotnych,
 tworzenie baz danych zawieraj¹cych informacje gospodarcze oraz informacje dotycz¹ce rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich oraz zarz¹dzanie nimi,
 opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji,
 wiadczenie us³ug eksperckich, w tym organom administracji rz¹dowej i organom jednostek
samorz¹du terytorialnego,
 opracowywanie i udostêpnianie analiz dotycz¹cych zjawisk zachodz¹cych w gospodarce,
w tym na rynku pracy,
 promowanie i wspomaganie wdra¿ania innowacyjnych technik i technologii oraz przedstawianie propozycji rozwi¹zañ pobudzaj¹cych innowacyjnoæ w dzia³alnoci przedsiêbiorstw,
 dofinansowywanie udzia³u polskich przedsiêbiorców w miêdzynarodowych przedsiêwziêciach promocyjnych, targowych i wystawienniczych, a tak¿e w miêdzynarodowych programach obejmuj¹cych badania naukowe oraz prace rozwojowe i wdro¿eniowe,
 udzielanie dotacji przedsiêbiorcom oraz podmiotom dzia³aj¹cym na rzecz rozwoju gospodarczego lub zatrudnienia.
Na realizacjê tych dzia³añ wydatkowane zosta³o w roku 2002 oko³o 35,4 mln z³otych ze rodków
bud¿etowych przeznaczonych na realizacjê Kierunków dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw do 2002 roku.
W ramach realizacji programów pomocowych, finansowanych ze rodków Phare oraz inicjatyw
wspólnotowych, PARP wdra¿a³a nastêpuj¹ce programy:
 PL9903.01 INICJATYWA II £agodzenie spo³ecznych skutków restrukturyzacji górnictwa
wêgla kamiennego i hutnictwa ¿elaza i stali w Polsce oraz rozwój regionalny na l¹sku,
 PL9909.01 Rozwój regionalny Warmii i Mazur oraz Podkarpacia,
 PL0008 Spójnoæ Spo³ecznoGospodarcza
 PL0112 ODBUDOWA 2001,
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 PL0003.12 Krajowy Rozwój Eksportu,
 PL0003.07 Krajowy program rozwoju MSP,
 Leonardo da Vinci (Eurocleverte, Projekt jêzykowy).
£¹czny bud¿et programów finansowanych ze rodków pomocowych wynosi³ ponad 220 mln euro.
Tabela nr 7.1. G³ówne programy realizowane przez PARP w 2002 roku
Nazwa programu

Bud¿et (rodki Phare)
w mln euro

Bud¿et (wspó³finansowanie
z bud¿etu pañstwa)
w mln euro

PL9903.01 INICJATYWA II £agodzenie spo³ecznych
skutków restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego
i hutnictwa ¿elaza i stali w Polsce oraz rozwój
regionalny na l¹sku

31,0

38,5

PL9909.01 Rozwój regionalny Warmii i Mazur oraz
Podkarpacia

12,0

12,6

130,0

34,7

15,0

0,0

PL0008 Spójnoæ Spo³ecznoGospodarcza
PL0112 ODBUDOWA 2001
PL0003.12 Krajowy Rozwój Eksportu
PL0003.07 Program rozwoju ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw
Leonardo da Vinci

6,9

0,57

19,4

5,7

0,10

0,04

ród³o: Opracowanie w³asne PARP

PL9903.01 INICJATYWA II £agodzenie spo³ecznych skutków restrukturyzacji górnictwa wêgla
kamiennego i hutnictwa ¿elaza i stali w Polsce oraz rozwój regionalny na l¹sku
Program, o bud¿ecie Phare 31 mln euro, ma na celu wsparcie restrukturyzacji górnictwa wêgla
kamiennego oraz hutnictwa ¿elaza i stali, poprzez ³agodzenie spo³ecznych i regionalnych skutków zmniejszenia zatrudnienia w kopalniach wêgla kamiennego i przedsiêbiorstwach hutniczych.
Dodatkowym celem programu jest wsparcie rozwoju regionalnego na terenie województw: l¹skiego, ma³opolskiego i dolnol¹skiego. Ze rodków programu finansowane s¹ nastêpuj¹ce instrumenty:





przekwalifikowuj¹ce szkolenia zawodowe,
zasi³ki socjalne oraz wiadczenie aktywizuj¹ce w górnictwie,
kontrakty szkoleniowe  wiadczenia na przekwalifikowanie w hutnictwie,
preferencyjne po¿yczki na rozpoczêcie dzia³alnoci gospodarczej oraz na tworzenie nowych
miejsc pracy dla by³ych górników lub hutników,
 dop³aty do oprocentowania kredytów bankowych dla MSP zatrudniaj¹cych by³ych górników
lub hutników,
 us³ugi doradcze dla podmiotów korzystaj¹cych z powy¿szych instrumentów.
Dodatkowo, w ramach programu utworzony zosta³ fundusz dotacji lokalnych, przeznaczony dla
gmin województw l¹skiego, ma³opolskiego i dolnol¹skiego na wspó³finansowanie inwestycji
maj¹cych na celu ³agodzenie regionalnych skutków restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego lub hutnictwa ¿elaza i stali oraz realizacjê priorytetów strategii rozwoju regionu.
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PL9909.01 Rozwój regionalny Warmii i Mazur oraz Podkarpacia
Realizacja programu, o bud¿ecie ponad 12 mln euro ze rodków Phare, rozpoczê³a siê
w 2000 r. i zakoñczy³a w 2002 r. Jego g³ównym celem by³o wprowadzenie do polityki oraz programów spo³eczno-gospodarczych w Polsce kryteriów, metodologii oraz okrelania celów krajowej regionalnej polityki strukturalnej z zintegrowanymi elementami rozwoju regionalnego i spójnoci spo³eczno-gospodarczej, jak równie¿ rozwoju obszarów wiejskich, zgodnych z zasadami
krajów Unii Europejskiej dotycz¹cymi funduszy strukturalnych. By³ on realizowany na poziomie
regionalnym i lokalnym w formie wsparcia inwestycyjnego w województwie podkarpackim i
warmiñsko-mazurskim oraz technicznego o charakterze instytucjonalnym we wszystkich 16 województwach.
Program sk³ada³ siê z trzech zasadniczych komponentów:
 Komponentu I, który ³¹czy³ dzia³ania inwestycyjne finansowane w województwach podkarpackim oraz warmiñsko-mazurskim oraz dzia³ania ukierunkowane na rozwój zasobów ludzkich oraz doskonalenie kadr odpowiedzialnych za programowanie oraz wdra¿anie dzia³añ maj¹cych na celu realizacjê strategii rozwoju w poszczególnych 16 województwach Polski;
 Komponentu II obejmuj¹cego opracowanie oraz wdro¿enie w wybranych rejonach województwa podkarpackiego oraz warmiñsko-mazurskiego niektórych instrumentów przewidzianych w Programie Operacyjnym SAPARD. Komponent mia³ na celu wprowadzenie ekologicznych metod produkcji rolnej oraz dywersyfikacjê dzia³alnoci gospodarczej, zapewniaj¹cej alternatywny przychód gospodarstwom rolniczym oraz tworzenie miejsc pracy dla
osób mieszkaj¹cych na wsi;
 Komponentu III, którego celem by³ rozwój kadr regionalnych w³¹czonych w proces programowania w kontekcie przygotowañ do cz³onkostwa w UE i korzystania w przysz³oci
z Funduszy Strukturalnych na Lubelszczynie i Podlasiu poprzez takie dzia³ania, jak przygotowanie metod i instrumentów programowania maj¹cych zastosowanie we wszystkich
g³ównych fazach cyklu przygotowania i wdra¿ania programu operacyjnego czy dostarczenie
wiedzy i umiejêtnoci kadrom instytucji oraz partnerom spo³ecznym w³¹czonym do procesu
programowania.
PL0008 Spójnoæ Spo³ecznoGospodarcza
Program stwarza warunki dla osi¹gniêcia wiêkszej spójnoci spo³ecznej i gospodarczej wybranych regionów Polski poprzez rozwój ma³ych i rednich przedsiêbiorstw oraz tworzenie nowych
miejsc pracy, a tak¿e rozwój infrastruktury. Jest on realizowany w 5 województwach (l¹skim,
podlaskim, podkarpackim, warmiñsko-mazurskim oraz lubelskim) i jest najwiêkszym sporód
wszystkich programów Phare w Polsce. Sk³ada siê z trzech podstawowych komponentów: infrastrukturalnego, rozwoju MSP oraz rozwoju zasobów ludzkich. Komponent infrastrukturalny realizowany jest poprzez tzw. du¿e projekty infrastrukturalne oraz ma³e projekty infrastrukturalne.
Dofinansowaniem ze rodków programu objête s¹ m.in. takie dzia³ania jak budowa i modernizacja dróg i mostów, modernizacja oczyszczalni cieków, budowa sieci kanalizacyjnych, budowa
infrastruktury oko³obiznesowej. £¹czna wartoæ inwestycji realizowanych w ramach komponentu ze rodków Phare wynosi prawie 74 mln euro, z czego ponad 14 mln euro dla ma³ych projektów infrastrukturalnych.
Komponent dotycz¹cy rozwoju MSP (o bud¿ecie 30 mln euro ze rodków pomocowych) obejmuje Program Rozwoju Przedsiêbiorstw, Program Rozwoju Przedsiêbiorstw Eksportowych oraz
Fundusz Dotacji Inwestycyjnych. Do us³ug doradczo-szkoleniowych objêtych dofinansowaniem
w ramach pierwszego z nich nale¿¹ m.in. ocena konkurencyjnej pozycji przedsiêbiorstwa, roz176

wój strategii firmy, planowanie inwestycyjne. W ramach Programu Rozwoju Przedsiêbiorstw
Eksportowych przedsiêbiorcy mog¹ uzyskaæ dofinansowanie dzia³añ zwi¹zanych z ocen¹ ich konkurencyjnej pozycji na wybranych rynkach eksportowych, planowaniem inwestycji zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ eksportow¹, badaniem rynku, promocja produktów itd. W ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych mo¿e byæ finansowany m.in. zakup maszyn i urz¹dzeñ z oprzyrz¹dowaniem,
zakup rodków transportu czy nowych mebli w przypadku inwestycji zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
hoteli i restauracji. Komponent obejmuje równie¿ dofinansowanie funduszu porêczeñ kredytowych adresowanych do ma³ych i rednich firm w woj. lubelskim, jak równie¿ pomoc techniczn¹
dla organizacji wspierania biznesu z woj. podkarpackiego.
W ramach komponentu Rozwój Zasobów Ludzkich (oko³o 23 mln euro z Phare) adresatami pomocy s¹ osoby bezrobotne, odchodz¹ce z restrukturyzowanych bran¿ gospodarki, m³odzie¿, absolwenci oraz osoby rozpoczynaj¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹. Do osób poszukuj¹cych pracy adresowane s¹ szkolenia i poradnictwo zawodowe, a tak¿e porednictwo pracy. Program oferuje
tak¿e wsparcie w postaci wiadczenia ogólnych i specjalistycznych szkoleñ adresowanych do
ma³ych i rednich firm w celu podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji kadr tych przedsiêbiorstw. Wsparcie uzyskuja tak¿e partnerskie inicjatywy podejmowane przez samorz¹dy lokalne
i partnerów spo³ecznych w zakresie rozwoju lokalnego, przeciwdzia³ania bezrobociu oraz promocji przedsiêbiorczoci.
Dodatkowo, w ramach projektu Pomocy Technicznej, wiadczone s¹ us³ugi eksperckie dla w³adz
samorz¹dowych zwi¹zane z przeprowadzeniem przetargów na wykonawców robót inwestycyjnych w regionach, budow¹ systemu monitorowania ca³oci programu, bie¿¹cym monitorowaniem
inwestycji oraz szkoleniami i doradztwem dotycz¹cym rozwoju przedsiêbiorczoci, zasobów
ludzkich i infrastruktury w regionie, a tak¿e opracowywania fiszek projektowych dla inwestycji
infrastrukturalnych na potrzeby kolejnych edycji programu Phare.
PL0112 Odbudowa 2001
Program Phare Odbudowa 2001 jest inicjatyw¹ pomocy regionom Polski dotkniêtym klêsk¹
powodzi w lipcu i sierpniu 2001 roku. Pomoc z programu udzielana ze rodków UE przeznaczona jest na odbudowê zniszczonej infrastruktury publicznej oraz wsparcie dzia³añ, które maj¹ zapobiec zagro¿eniom powodziowym w przysz³oci. W ramach tego instrumentu udzielane s¹ dotacje dla lokalnych i regionalnych organów administracji na finansowanie inwestycji o charakterze publicznym w takich obszarach, jak:





odbudowa budynków u¿ytecznoci publicznej zniszczonych przez powód oraz
odbudowa budynków i urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie rodowiska zniszczonych przez powód,
odbudowa ma³ej infrastruktury transportowej,
wsparcie dla infrastruktury ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, które ucierpia³y wskutek powodzi,
 prace przy infrastrukturze wzd³u¿ brzegów Wis³y i jej dop³ywów w regionach dotkniêtych
powodzi¹ (wa³y, systemy odprowadzania wody deszczowej, zbiorniki retencyjne, itd.) maj¹ce na celu zapobieganie skutkom przysz³ych powodzi.
PL0003.12 Krajowy rozwój eksportu
Na cele programu sk³ada siê tworzenie krajowych i regionalnych warunków instytucjonalnych
u³atwiaj¹cych rozwój polskiego handlu zagranicznego oraz wzrost udzia³u sektora MSP w eksporcie. W ramach programu realizowane s¹ dwa komponenty: Krajowe Instrumenty Rozwoju
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oraz Pomoc Techniczna. W ramach pierwszego z nich realizowany jest Program Promocji Eksportu oraz Wprowadzenie do Eksportu (³¹cznie prawie 4,5 mln euro).
Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa mog³y skorzystaæ z dotacji na wspó³finansowanie kosztów realizacji projektów eksportowych (takich, jak: badania rynkowe, kojarzenie partnerów, promocja produktu, wyjazdy studialne, uczestnictwo w zagranicznych targach i wystawach) oraz dotacje na
wspó³finansowanie kosztów uczestnictwa w szkoleniu Studium ABC eksportu dla MSP sk³adaj¹cym siê z dwóch modu³ów tematycznych: Marketing eksportowy oraz Transakcje eksportowe. Szkolenia prowadzone by³y przez akredytowanych wykonawców, których ³¹cznie do programu akredytowano 120.
W ramach projektu Pomocy Technicznej realizowane s¹ m.in. szkolenia oraz wiadczone us³ugi
doradcze w zakresie rozwoju eksportu, a tak¿e modu³owy pakiet szkoleniowy z zakresu rozwoju
eksportu adresowany do lokalnych trenerów i konsultantów reprezentuj¹cych organizacje wspieraj¹ce eksport.
PL0003.07 Krajowy program rozwoju MSP
Wdra¿ane przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci komponenty programu obejmuj¹ce
takie programy, jak Wstêp do jakoci, Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiêbiorstw,
Przygotowanie do dzia³ania na rynku europejskim adresowane s¹ do ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. Bud¿et dotacji (16 mln euro ze rodków Phare) przeznaczony jest na: wsparcie rozwoju MSP poprzez dofinansowanie kosztów us³ug doradczych i szkoleniowych zwi¹zanych
z podnoszeniem jakoci produktów i us³ug oraz wdro¿enie strategii rozwoju przedsiêbiorczoci
w oparciu o nowe technologie i rozwi¹zania innowacyjne, a tak¿e wsparcie MSP prywatyzowanych drog¹ leasingu pracowniczego w celu rozwoju i umocnienia pozycji rynkowej swojej firmy
oraz zwiêkszenia stopnia jej przygotowania do dzia³ania na rynku europejskim.
Wród dzia³añ objêtych wsparciem ze strony programu Wstêp do jakoci wymieniæ nale¿y:
 przygotowanie kadry ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do zarz¹dzania jakoci¹,
 uzyskanie certyfikatów zgodnoci dla wyrobów, surowców, maszyn i urz¹dzeñ, aparatury
kontrolno-pomiarowej i personelu,
 uzyskanie certyfikatu specyficznych systemów jakoci w niektórych sektorach przemys³u,
 doskonalenie systemów zarz¹dzania po uzyskaniu certyfikatu.
Nastêpuj¹ce dzia³ania mog¹ byæ finansowane w ramach programu Innowacje i technologie dla
rozwoju przedsiêbiorstw:
 audyt technologiczny  ocena technologii stosowanych przez przedsiêbiorcê,
 strategia przedsiêbiorstwa w zakresie technologii  przygotowanie do wdro¿enia rozwi¹zañ
innowacyjnych i nowych technologii,
 wdra¿anie pozyskanych technologii,
 wdro¿enie w³asnych rozwi¹zañ technologicznych przedsiêbiorcy.
W ramach Przygotowania do dzia³ania na rynku europejskim przedsiêbiorcy mog¹ ubiegaæ siê
o dotacje na wspó³finansowanie kosztów indywidualnych projektów szkoleniowo-doradczych
obejmuj¹cych:
 sesje szkoleniowe z zakresu zarz¹dzania, marketingu, zasobów ludzkich, produkcji, finansów, ksiêgowoci, jakoci lub innowacji i transferu technologii,
 sesje konsultacyjne komplementarne do realizowanego szkolenia, odpowiadaj¹ce na potrzeby danego przedsiêbiorcy.
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Leonardo da Vinci
Celem programu Leonardo da Vinci jest promocja edukacji i poprawa jakoci kszta³cenia i szkolenia zawodowego poprzez wymianê dowiadczeñ pomiêdzy uczestnikami programu. Tak np.
w ramach projektu Zwiêkszenie umiejêtnoci jêzykowych polskich i portugalskich in¿ynierów i
mened¿erów budowlanych  rozpoznanie potrzeb i przygotowanie kursów jêzyka angielskiego
dla budownictwa, celem dzia³añ jest organizacja kursów jêzykowych przez akredytowane organizacje europejskie w dziedzinie zarz¹dzania projektami budowlanymi dla polskich i portugalskich in¿ynierów budowlanych. Dodatkowym efektem projektu jest stworzenie podstaw dla nowych s³owników techniczno-mened¿erskich dla budownictwa (portugalsko-angielskiego i polsko-angielskiego).
7.2.2 Rezultaty dzia³añ i programów objêtych wsparciem Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiêbiorczoci
W efekcie kontynuacji czêci zadañ i programów z 2001 r. oraz wdra¿ania nowych instrumentów
w roku 2002 osi¹gniêto m.in. nastêpuj¹ce rezultaty:
 przyjêto oko³o 1600 wniosków o dotacjê na us³ugi zwi¹zane z wdra¿aniem systemów zarz¹dzania z³o¿onych do PARP, w ramach czego podpisano ponad 1400 umów na ³¹czn¹ kwotê
ponad 18,3 mln z³otych,
 wyp³acono prawie 8.500 dotacji szkoleniowych na podniesienie kwalifikacji kadry zarz¹dzaj¹cej MSP dla ponad 4.500 przedsiêbiorców na kwotê ponad 5,7 mln z³otych,
 udzielono 530 dotacji inwestycyjnych dla MSP na kwotê ponad 13,5 mln euro,
 udzielono ponad 1000 dotacji dla przedsiêbiorców realizuj¹cych programy rozwoju eksportu na kwotê ponad 4,5 mln euro,
 w ramach programu rozwoju MSP (Phare 2000) udzielono prawie 400 dotacji na realizacjê us³ug doradczych zwi¹zanych z podniesieniem jakoci produktów/us³ug przedsiêbiorstw na ³¹czn¹ kwotê ponad 1,4 mln euro, ponad 200 dotacji na oko³o 1,4 mln euro na
us³ugi doradcze zwi¹zane z wprowadzaniem w przedsiêbiorstwach rozwi¹zañ innowacyjnych i nowych technologii oraz ponad 40 dotacji o wartoci oko³o 250 tys. euro na realizacjê projektów szkoleniowo-konsultacyjnych dla przedsiêbiorstw prywatyzowanych drog¹
leasingu pracowniczego,
 wywiadczono prawie 57 tys. bezp³atnych us³ug informacyjnodoradczych dla ponad 46 tys.
klientów w ramach dzia³aj¹cych 133 PKD w regionach, a w Punkcie InformacyjnoDoradczym PARP wywiadczono ponad 5.500 us³ug informacyjnych dla przedsiêbiorstw (rednio
ok. 23 przedsiêbiorców dziennie),
 udzielono 94 dotacje na inicjatywy wspieraj¹ce rozwój przedsiêbiorczoci, w szczególnoci
wród m³odzie¿y, na kwotê ponad 3 mln z³otych,
 opracowano i wydano 11 publikacji nt. zagadnieñ zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
W ramach realizacji projektów infrastrukturalnych wsparciem Agencji objêto 150 inwestycji,
przekraczaj¹cych ³¹cznie kwotê 97 mln euro dofinansowania ze rodków Phare. Ze rodków Counterpart Funds, przeznaczonych w latach ubieg³ych na dokapitalizowanie funduszy po¿yczkowych i przekazanych w zarz¹dzanie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Agencji Rozwoju Regionalnego w Suwa³kach, udzielono oko³o 200 po¿yczek dla ma³ych i rednich
przedsiêbiorców. W ramach corocznego konkursu Polski Produkt Przysz³oci w 2002 roku zosta³y zg³oszone 52 projekty. Wy³oniono dwóch laureatów oraz wyró¿niono szeciu, w tym czterech
w kategorii Technologia Przysz³oci oraz dwóch w kategorii Wyrób Przysz³oci.
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W ramach dzia³ania maj¹cego na celu powiêkszenie kapita³u funduszu porêczeñ kredytów i po¿yczek i/lub wejcie kapita³owe Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), PARP udzieli³a dotacji
10 funduszom udzielaj¹cym po¿yczek dla przedsiêbiorców podlegaj¹cym opodatkowaniu w formie karty podatkowej, rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych b¹d prowadz¹cych podatkow¹ ksiêgê przychodów i rozchodów, a tak¿e funduszom udzielaj¹cym porêczeñ kredytów lub
po¿yczek (11 dotacji) zaci¹ganym przez ma³ych lub rednich przedsiêbiorców.
Tabela 7.2. Rezultaty wdra¿ania wybranych dzia³añ w 2002 roku
Dzia³anie

Jednostka

Wykonanie
w 2002 roku

Punkt Informacyjno-Doradczy PARP

Liczba klientów

5 586

Dotacja szkoleniowa

Liczba dotacji

8 460

Punkty Konsultacyjno-Doradcze

Liczba klientów

46 183

Punkty Konsultacyjno-Doradcze

Liczba wywiadczonych us³ug

56 751

Dotacja na certyfikacjê  us³ugi szkoleniowo-doradcze

Liczba przyznanych dotacji

1 462

Dotacja na certyfikacjê  certyfikacja

Liczba przyznanych dotacji

1 642

Seminaria i konferencje organizowane przez PARP

Liczba uczestników

4 859

Dotacje na inicjatywy wspieraj¹ce rozwój
przedsiêbiorczoci

Liczba dotacji

94

1. Fundusze porêczeniowe
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nazwa beneficjenta (miejscowoæ)
Kwota dotacji
Ma³opolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Kraków)
1.448.000
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. (Dzierzgoñ)
446.000
Fundusz Porêczeniowy Sp. z o.o. (Katowice)
2.000.000
Pomorski Regionalny Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o. (Gdañsk) 2.000.000
Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o. (Z³otoryja)
250.000
Wroc³awski Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o. (Wroc³aw)
700.000
Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci ATUT (Ostróda)
397.000
Regionalny Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o. (Jelenia Góra)
577.000
Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych Powiatu widnickiego (widnica) 214.000
Fundacja Pu³awskie Centrum Przedsiêbiorczoci (Pu³awy)
500.000
Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Porêczeñ Kredytowych
Sp. z o.o. (Szczecin)
1.000.000
RAZEM: 9.532.000

2. Fundusze po¿yczkowe
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
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Nazwa beneficjenta (miejscowoæ)
Kwota dotacji
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (Bia³ystok)
400.000
Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiêbiorczoci i Inicjatyw Lokalnych (Z¹bki) 530.000
Fundusz Regionu Wa³brzyskiego (Wa³brzych)
900.000
Inicjatywa Mikro Sp. z o.o. (Kraków)
2.000.000
Ostro³êcki Ruch Wspierania Przedsiêbiorczoci (Ostro³êka)
385.000
Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiêbiorczoci (Koñskie)
2.000.000
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Ustrzyki Dolne)
300.000
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Jelenia Góra)
600.000

9
10

Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci (Suwa³ki)
£ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego (£ód)

540.000
617.632
RAZEM: 8.272.632

Ponadto, pracownicy PARP brali udzia³ w oko³o 450 konferencjach, szkoleniach i seminariach
adresowanych do przedsiêbiorców, przyczyniaj¹c siê bezporednio do szerzenia informacji o
dostêpnych dla firm instrumentach wsparcia ze rodków krajowych i zagranicznych. Agencja
zorganizowa³a równie¿ oko³o 55 seminariów, szkoleñ i konferencji, a dla oko³o 140 PARP by³a
wspó³organizatorem. W roku ubieg³ym, odnotowano ponad 350 tys. wejæ na strony internetowe PARP, o 213 tys. wiêcej w porównaniu do roku poprzedniego. Na bie¿¹co wydawane by³y
oraz udostêpniane w siedzibie Agencji publikacje, a Ksiêgozbiór PARP zosta³ wzbogacony o
kolejne pozycje, licz¹c ³¹cznie 4.790 tytu³ów. W sumie sprzedano 3485 publikacji, rozdano instytucjom i mediom 2000 ksi¹¿ek w celach promocyjnych. Z ksiêgozbioru skorzysta³o 459
osób. Pod koniec roku na stronach internetowych PARP dostêpnych by³o w wersji elektronicznej 18 publikacji.

7.3. System wsparcia dla MSP w ramach sieci us³ug
System wsparcia opiera siê na wspó³pracy partnerów na trzech poziomach dzia³ania: krajowym
(Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci), wojewódzkim (Regionalne Instytucje Finansuj¹ce) i bezporednich us³ugodawców (orodki akredytowane w Krajowym Systemie Us³ug dla MSP,
Punkty Konsultacyjno-Doradcze, akredytowani wykonawcy us³ug).
Poziom bezporednich us³ugodawców to przede wszystkim orodki Krajowego Systemu Us³ug
dla MSP (KSU), specjalizuj¹ce siê w wiadczeniu us³ug doradczych, informacyjnych, szkoleniowych i finansowych dla ma³ych i rednich firm, prowadz¹ce dzia³alnoæ nie nastawion¹ na zysk i
wspó³pracuj¹ce ze sob¹ w ramach sieci. Ponadto nale¿y tu wymieniæ innych us³ugodawców
(g³ównie firmy komercyjne), akredytowanych przez PARP jako potencjalni wykonawcy us³ug,
które mog¹ byæ dofinansowane ze rodków programu Phare 2000. W ten sposób tworzona jest
d³uga lista konsultantów/firm, gotowych do wiadczenia przewidzianych danym instrumentem
us³ug. Podstawowym kryterium umieszczenia na d³ugiej licie akredytowanych konsultantów jest
zdolnoæ do wiadczenia dla ma³ych i rednich przedsiêbiorców us³ug wyspecyfikowanych w regulaminie korzystania z danego instrumentu. Zak³ada siê, ¿e do kolejnych programów finansowanych w ramach Phare bêdzie ka¿dorazowo prowadzony proces akredytacji wykonawców us³ug
dla MSP.
Proponowany model instytucjonalnego wsparcia MSP ukierunkowany jest zw³aszcza na spe³nienie wymogów zwi¹zanych z utworzeniem zharmonizowanego systemu, dziêki któremu w pierwszym etapie MSP osi¹gn¹ dostêp g³ównie do ró¿nego typu dotowanych us³ug doradczych i szkoleniowych oraz dotacji na projekty inwestycyjne. W przysz³oci bêdzie on stanowi³ podstawê systemu, poprzez który realizowana bêdzie pomoc dla MSP oraz ewentualnie innych grup
beneficjentów (tj. np. osoby bezrobotne), finansowana ze rodków Funduszy Strukturalnych.
W tym celu ju¿ na obecnym etapie konieczne jest zastosowanie jednolitych standardów jakociowych i spójnych instrumentów na poziomie programowania regionalnego.

181

7.3.1. Krajowy System Us³ug dla Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw
KSU powsta³ w padzierniku 1996 r. z inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma³ych
i rednich Przedsiêbiorstw (obecnie PARP). W sieci KSU wspó³pracuje prawie 140 akredytowanych orodków, takich jak agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, centra wspierania biznesu,
izby przemys³owo-handlowe, instytuty badawczo-rozwojowe, fundusze porêczeñ kredytowych,
fundusze po¿yczkowe, szko³y biznesu, organizacje rzemios³a, fundacje i stowarzyszenia. Cz³onkowie sieci s¹ niezale¿ni i samofinansuj¹cy siê, a uczestnictwo w systemie jest dobrowolne. Ze
wzglêdu na za³o¿enie otwartoci systemu, orodki nale¿¹ce do KSU wybierane s¹ w drodze corocznych ogólnopolskich konkursów. Podstawowym kryterium wyboru jest dowiadczenie orodka oraz jakoæ jego oferty. Akredytacja prowadzona jest przez niezale¿nych audytorów, zgodnie
z procedurami bazuj¹cymi na normach ISO, zaadoptowanymi w ramach sieci orodków KSU.
Akredytacja w KSU jest dowodem, ¿e orodek nale¿¹cy do sieci spe³nia okrelone w standaryzacji KSU wymagania dotycz¹ce organizacji pracy, wiadczenia poszczególnych us³ug oraz wspó³pracy w ramach sieci. Ka¿dy z akredytowanych orodków powinien bezporednio wiadczyæ
przynajmniej jedn¹ z czterech kategorii us³ug, adresowanych do ma³ych i rednich firm lub osób
podejmuj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹, tj.: us³ugi doradcze (podstawowe, specjalistyczne), us³ugi szkoleniowe (specjalistyczne, bran¿owe, ogólne), us³ugi informacyjne (kojarzenie partnerów
gospodarczych, informacja dla inwestorów zagranicznych, wywiadownie gospodarcze itp.), us³ugi finansowe (udzielanie porêczeñ, udzielanie po¿yczek). Wspó³praca miêdzy orodkami s³u¿y
rozwojowi systemu wspierania przedsiêbiorczoci w Polsce, a tym samym zwiêkszeniu konkurencyjnoci MSP. PARP koordynuje dzia³ania KSU oraz wspiera system organizacyjnie i merytorycznie.
Orodki nale¿¹ce do sieci KSU wspó³pracuj¹ ze sob¹ na szczeblu regionalnym oraz ogólnopolskim. W celu u³atwienia funkcjonowania systemu, sieæ orodków podzielona jest na 16 regionów, odpowiadaj¹cych podzia³owi administracyjnemu kraju. W ka¿dym z województw, podczas
dorocznych spotkañ regionalnych, wybierani s¹ dwaj przedstawiciele orodków KSU, którzy zajmuj¹ siê organizacj¹ prac w regionie oraz reprezentuj¹ go w Radzie Koordynacyjnej. Ta ostatnia
zajmuje siê ustalaniem i zatwierdzaniem kierunków dzia³ania sieci KSU. Do wykonania okrelonych zadañ Rada powo³uje tzw. Grupy Zadaniowe. Obecnie dzia³aj¹ cztery Grupy Zadaniowe:
ds. Standardów Jakoci i Akredytacji, ds. Promocji KSU, ds. Kszta³cenia i Akredytacji Konsultantów KSU oraz ds. Budowy Krajowej Sieci Innowacji.
Orodki KSU mog¹ równie¿ byæ akredytowanymi wykonawcami do dzia³añ w ramach programów Phare, podobnie jak inne komercyjne firmy konsultingowe, po uzyskaniu akredytacji PARP
przewidzianej dla poszczególnych instrumentów wsparcia MSP. Do programów Phare 2000, Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci przyzna³a w sumie akredytacjê kilkuset wykonawcom
us³ug, w tym kilkudziesiêciu orodkom KSU. Orodki KSU mog¹ te¿ prowadziæ Punkty Konsultacyjno  Doradcze i wykonywaæ inne zadania wspó³finansowane ze rodków pomocowych, je¿eli zostan¹ wybrane w drodze konkursu lub przetargu.
Rozwijaj¹cy siê system wsparcia MSP w oparciu o sieæ orodków KSU jest, w opinii s³u¿b Komisji Europejskiej, dobrym fundamentem dla przysz³ego systemu wdra¿aj¹cego instrumenty na
rzecz rozwoju gospodarki wspó³finansowane ze rodków Funduszy Strukturalnych. Instrumenty
dostêpne dla MSP bêd¹ realizowane poprzez system obejmuj¹cy wspó³pracê organizacji spe³niaj¹cych funkcje zarz¹dzania i realizacji us³ug.
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7.3.2. Inne sieci us³ug
W ramach sieci KSU mo¿na wyodrêbniæ podsieci lub grupy orodków cilej ze sob¹ wspó³pracuj¹cych, w tym:
 Punkty Konsultacyjno-Doradcze (PKD), w których przedsiêbiorcy i osoby rozpoczynaj¹ce
dzia³alnoæ gospodarcz¹ mog¹ uzyskaæ bezp³atne porady i informacje, nie wymagaj¹ce d³u¿szego zaanga¿owania czasu pracy konsultanta, zwi¹zane z administracyjno-prawnymi aspektami prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zarz¹dzaniem przedsiêbiorstwem, dostêpem do
oferty finansowania zewnêtrznego, mo¿liwoci¹ skorzystania z zaawansowanych us³ug doradczych i dofinansowania z programów pomocowych. Organizacje prowadz¹ce PKD s¹
wybierane w drodze konkursów og³aszanych przez PARP. W 2002r. na terenie ca³ego kraju
dzia³a³y 132 PKD.
 Business Information Network  Sieæ Informacji dla Biznesu (BIN), obejmuj¹ca 22 orodki,
które wiadcz¹ specjalistyczne us³ugi informacyjne, w tym m.in. kojarzenie partnerów gospodarczych, informacja dla inwestorów zagranicznych, wywiadownie gospodarcze oraz
dostêp do innych systemów informacji gospodarczej. Sieæ BIN wiadczy us³ugi o zasiêgu
ogólnopolskim.
 Centra Euro Info (EIC1 ), sieæ obejmuj¹ca w Polsce 12 orodków, z których 11 nale¿y do
KSU. Centra Euro Info wiadcz¹ us³ugi informacyjne w zakresie: warunków prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej na obszarze Unii Europejskiej, u³atwiania szeroko pojêtej wspó³pracy polskich przedsiêbiorstw z firmami (poszukiwanie partnerów gospodarczych) oraz instytucjami krajów cz³onkowskich, norm i standardów towarowych, regulacji prawa handlowego, programów pomocy dla firm i instytucji itp.
 Krajowa Sieæ Innowacji (KSI)  w trakcie tworzenia, skupia orodki specjalizuj¹ce siê
w wiadczeniu us³ug o charakterze innowacyjnym. Us³ugi te to g³ównie pomoc w zakresie
tworzenia warunków do transferu i komercjalizacji nowych rozwi¹zañ technologicznych oraz
realizacji przedsiêwziêæ innowacyjnych w przedsiêbiorstwach sektora MSP. W 2002 roku
rozpoczêto prace nad okreleniem standardów wiadczenia tego typu us³ug oraz standardów
jakie powinien spe³niaæ orodek, który te us³ugi wiadczy.
7.3.3. Regionalne Instytucje Finansuj¹ce
RIF s¹ wojewódzkim partnerem PARP, wspó³pracuj¹cym przy wdra¿aniu polityki sektorowej
adresowanej do MSP w regionie, pe³ni¹c równoczenie analogiczn¹ rolê wobec samorz¹dowych
w³adz regionalnych oraz wdra¿aj¹c dzia³ania wynikaj¹ce z realizacji strategii rozwoju regionu w
obszarze dotycz¹cym MSP. Wy³onione w drodze konkursu sporód istniej¹cych instytucji regionalnych koncentruj¹ swoje dzia³ania na takich obszarach jak:
 zarz¹dzanie regionalnymi programami rozwoju przedsiêbiorczoci,
 administrowanie w imieniu PARP sektorowymi instrumentami wsparcia MSP w regionie,
 udzielanie podstawowej pomocy doradczej dla przedsiêbiorstw w ramach prowadzonego
Punktu Konsultacyjno-Doradczego.

1

ang. Euro Info Center
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Wykaz Regionalnych Instytucji Finansuj¹cych w 2002 roku
Lp.

Województwo

Nazwa instytucji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

dolnol¹skie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
³ódzkie
ma³opolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie

10.
11.
12.
13.
14.

podlaskie
pomorskie
l¹skie
wiêtokrzyskie
warmiñsko-mazurskie

15.
16.

wielkopolskie
zachodniopomorskie

Wroc³awska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Toruñska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Lubelska Fundacja Rozwoju
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze
£ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ma³opolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Fundacja Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw
Stowarzyszenie Promocja Przedsiêbiorczoci
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Agencja Rozwoju Pomorza S.A
Górnol¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Staropolska Izba Przemys³owo-Handlowa
Warmiñsko-Mazurska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. w Olsztynie
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

7.4. Wsparcie MSP realizowane przez organizacje skupiaj¹ce
przedsiêbiorców
Organizacje skupiaj¹ce przedsiêbiorców to organizacje dzia³aj¹ce na podstawie ustawy z dnia
30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. Nr 35, poz. 195 z pó. zm.), ustawy z dnia 30 maja
1989 r. o samorz¹dzie zawodowym niektórych przedsiêbiorców (Dz. U. Nr 35, poz.194 z pó.
zm.) oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U.Nr55, poz. 235
z pó. zm.). Do najbardziej reprezentatywnych organizacji zrzeszaj¹cych przedsiêbiorców nale¿y
Konfederacja Pracodawców Polskich, Business Center Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska
Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Naczelna Rada Zrzeszeñ Handlu i Us³ug oraz Zwi¹zek
Rzemios³a Polskiego.
7.4.1. Konfederacja Pracodawców Polskich
Jednym z g³ównych celów Konfederacji Pracodawców Prywatnych (KPP) jest rozwój przedsiêbiorczoci. Statut stwierdza, ¿e: Konfederacja Pracodawców Polskich pracuj¹c nad budow¹ w³aciwego publicznego wizerunku pracodawcy i przedsiêbiorcy, wspiera rozwój prawid³owych stosunków w sferze zatrudnienia oraz przeprowadza rozliczne szkolenia i seminaria na temat stosunków pracy i zarz¹dzania zasobami ludzkimi.
KPP prowadzi lobbing na terenie parlamentu oraz w instytucjach pañstwowych. Jego celem jest
poprawa warunków prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej oraz podniesienie jakoci otoczenia
instytucjonalnego. Konfederacja jest cz³onkiem Komisji Trójstronnej.
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Konfederacja zrzesza 18 zwi¹zków bran¿owych, 14 zwi¹zków regionalnych i 9 cz³onków bezporednich (indywidualne przedsiêbiorstwa) ³¹cznie 3 tys. firm.
W 2002 roku KPP opracowa³a, wspólnie z Polsk¹ Agencj¹ Informacyjn¹ S.A., biuletyn EuroBiznes, zawieraj¹cy informacje niezbêdne do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej zw³aszcza przez
ma³ych i rednich przedsiêbiorców. Kolejn¹ inicjatyw¹ by³o przygotowanie, w rezultacie podpisania umowy z Ministerstwem Gospodarki, wspólnego systemu informacji europejskiej.
KPP autoryzuje równie¿ Bia³¹ Ksiêgê zawieraj¹c¹ zbiór nonsensów prawnych i zestawienie kosztownych dla pañstwa procedur, które w znacz¹cy sposób utrudniaj¹ dzia³alnoæ przedsiêbiorcom.
7.4.2.Business Center Club
Business Centre Club (BCC) istnieje od 1991 roku. Zrzesza ponad 1200, g³ównie prywatnych,
polskich i zagranicznych firm reprezentowanych przez blisko 2000 przedsiêbiorców. Cz³onkowie Klubu obracaj¹ kapita³em 120 mld z³ i zatrudniaj¹ oko³o 500 tysiêcy pracowników.
Statutowym zadaniem BCC jest wspieranie oraz integracja rodowiska przedsiêbiorców. Klub
promuje firmy cz³onkowskie w kraju i za granic¹, pozyskuje dla nich nowych kontrahentów, prowadzi dzia³alnoæ szkoleniow¹ i edukacyjn¹, udziela pomocy prawnej, reprezentuje przedsiêbiorców w sporach z organami podatkowymi, urzêdami skarbowymi i celnymi.
W grudniu 2001 roku BCC uzyska³ prawa zwi¹zku pracodawców na mocy Ustawy z 23 maja
1991 roku o organizacjach pracodawców. S¹d Okrêgowy dla m. st. Warszawy stwierdzi³ reprezentatywnoæ BCC uprawniaj¹c¹ organizacjê do uczestniczenia w Komisji Trójstronnej.
17 czerwca 2002 roku Prezes Rady Ministrów RP powo³a³ przedstawicieli BCC w sk³ad Trójstronnej Komisji ds. Spo³eczno-Gospodarczych. Prezes BCC pe³ni funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Trójstronnej Komisji i odpowiada za rozwój dialogu spo³ecznego.
W 2002 roku BCC koncentrowa³ swoje wysi³ki lobbingowe na promowaniu oczekiwanych przez
przedsiêbiorców zmian w prawie gospodarczym, prawie podatkowym, prawie pracy oraz podnoszeniu presti¿u spo³ecznego przedsiêbiorców. Instytut Lobbingu BCC oddzia³ywa³ w kierunku
takiego formu³owania przepisów prawa, które nie stanowi³yby przeszkód dla rozwoju przedsiêbiorczoci i prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Cel ten realizowany by³ poprzez zg³aszanie
odpowiednich propozycji komisjom parlamentarnym, gremiom roboczym Rady Ministrów, resortowym zespo³om legislacyjnym oraz zespo³om w Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³ecznoGospodarczych W 2002 roku Instytut Lobbingu organizowa³ seminaria i konferencje prasowe,
tematami których by³y aktualne i najciekawsze wydarzenia polityczne, spo³eczne i gospodarcze.
BCC utrzymuje aktywne kontakty ze rodowiskiem m³odzie¿y akademickiej. We wszystkich
województwach dzia³aj¹ grupy studentów wspó³pracuj¹cych z BCC, które przyjê³y nazwê Studenckiego Forum BCC. W roku 2002 studenci dokonali analizy przygotowywanych strategii
rozwoju województw i podjêli dzia³ania lobbingowe w sprawach gospodarczych bêd¹cych w obszarze zainteresowania lokalnych spo³ecznoci przedsiêbiorców. Najnowsz¹ inicjatyw¹ Studenckiego Forum BCC jest Ogólnopolski Konkurs pod tytu³em Twoja wizja rozwoju przedsiêbiorczoci pod patronatem Marsza³ka Sejmu RP. Konkurs jest integraln¹ czêci¹ projektu Konwent
M³odych  Przedsiêbiorczoæ ponad podzia³ami. Deklaracjê Wspó³pracy w ramach Konwentu
M³odych podpisali przedstawiciele organizacji m³odzie¿owych dzia³aj¹cych przy wszystkich partiach politycznych.
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7.4.3. Naczelna Rada Zrzeszeñ Handlu i Us³ug
Naczelna Rada Zrzeszeñ Handlu i Us³ug (NRZHiU) jest organizacj¹ samorz¹du zawodowego
kupców, gastronomików i us³ugodawców, tworz¹cych ma³e i rednie przedsiêbiorstwa. Przynale¿noæ do niej jest ca³kowicie dobrowolna. Powsta³a 28 czerwca 1925 roku. Aktualnie nale¿y do
niej 40 wojewódzkich i regionalnych zrzeszeñ skupiaj¹cych oko³o 70 tysiêcy cz³onków. Dzia³alnoæ Naczelnej Rady prowadzona jest w oparciu o ustawê z dnia 30 maja 1989 roku (Dz.U. Nr 35,
poz. 194) o samorz¹dzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych. Cz³onkami regionalnych zrzeszeñ s¹ osoby fizyczne i prawne prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ na w³asny rachunek w sektorach  handel detaliczny i hurtowy, gastronomia oraz us³ugi. Wiêkszoæ cz³onków to na ogó³ ma³e firmy rodzinne.
Podstawowe dzia³ania Naczelnej Rady to:
 reprezentacja rodowiska kupieckiego i MSP wobec parlamentu, rz¹du, terenowej administracji pañstwowej i gospodarczej samorz¹du terytorialnego oraz krajowych i regionalnych
organizacji samorz¹du gospodarczego;
 ochrona interesów cz³onków organizacji, w tym:
 opiniowanie aktów prawnych dotycz¹cych dzia³alnoci rodowiska kupieckiego;
 udzia³ w pracach organizacji gospodarczych i rz¹dowych (eksperci) na rzecz integracji z
Uni¹ Europejsk¹;
 doradztwo prawne, podatkowe, organizacyjne, marketing, szkolenia zawodowe i bran¿owe dla swoich cz³onków;
 prowadzenie dzia³alnoci owiatowej.
 stworzenie przedsiêbiorcom z sektora handlu, gastronomii i us³ug, jak najlepszych warunków prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
NRZHiU przywi¹zuje du¿e znaczenie do doradztwa prawnego i podatkowego. Znaczna czêæ
zrzeszeñ regionalnych zatrudnia doradców podatkowych, którzy s³u¿¹ pomocom ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom w rozwi¹zywaniu problemów podatkowych zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej. Ponadto prowadzona jest bezporednia pomoc finansowa dla swoich
cz³onków. W ramach Naczelnej Rady dzia³a Fundusz Pomocy, który wspiera finansowo Zrzeszenia regionalne, m.in. w kwestiach wykorzystania nowych technologii.
Du¿¹ wagê Naczelna Rada przywi¹zuje do spraw integracji rodowisk gospodarczych. Praktycznym tego wyrazem jest bliska wspó³praca ze Zwi¹zkiem Rzemios³a Polskiego i Krajow¹ Izb¹
Gospodarcz¹. Naczelna Rada wspó³pracuje tak¿e z organizacjami zagranicznymi, dziêki którym
mo¿liwa jest wymiana dowiadczeñ i zapoznanie siê z rozwi¹zaniami stosowanymi w innych
krajach.
Naczelna Rada jest cz³onkiem unijnej organizacji EuroCommerce z Brukseli. Dziêki kontaktom
z t¹ organizacj¹ informuje swoich cz³onków o polityce europejskiej w dziedzinie handlu oraz ma,
za jej porednictwem, wp³yw na decyzje podejmowane przez Komisjê Europejsk¹.
Przygotowuje ona tak¿e swoich cz³onków do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w UE, informuj¹c na bie¿¹co o zmieniaj¹cym siê ustawodawstwie unijnym, jak równie¿ o szkoleniach,
konferencjach, dotacjach i programach wspomagaj¹cych dostosowanie polskiej firmy do warunków Jednolitego Rynku.
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7.4.4. Krajowa Izba Gospodarcza
Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) jest najwiêksz¹ instytucj¹ samorz¹du gospodarczego w Polsce,
czerpi¹c¹ z tradycji ruchu izbowego istniej¹cego na ziemiach polskich od pocz¹tku XIX wieku.
Zrzesza ponad 140 organizacji gospodarczych, do których nale¿y oko³o 400 tys. krajowych przedsiêbiorstw. Krajowa Izba Gospodarcza za g³ówny cel postawi³a sobie obronê interesów przedsiêbiorców i dzia³ania na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoci.
Dzia³alnoæ merytoryczna KIG jest prowadzona w oparciu o pracê 15 komitetów tematycznych,
przy wspó³udziale Instytutu Badañ nad Demokracj¹ i Przedsiêbiorstwem Prywatnym. Realizuj¹
one takie funkcje jak: wspó³uczestnictwo w tworzeniu polityki gospodarczej pañstwa i polityk
sektorowych, opiniowanie za³o¿eñ i projektów prawa odnosz¹cych siê do dzia³alnoci gospodarczej, obrona interesów przedsiêbiorstw, a tak¿e popularyzacja nowoczesnych metod produkcji
i zarz¹dzania.
Jednostk¹ wyspecjalizowan¹ w dzia³alnoci informacyjno  doradczej dla przedsiêbiorstw jest
Centrum Promocji Przedsiêbiorczoci Krajowej Izby Gospodarczej. Do jego zadañ nale¿y udzielanie informacji na temat róde³ finansowania dzia³alnoci gospodarczej, w szczególnoci informacji o funduszach przedakcesyjnych dla przedsiêbiorstw oraz programach rz¹dowych wspieraj¹cych sektor ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. Zadaniem centrum jest równie¿ opracowanie
i konsultowanie wniosków aplikacyjnych do projektów marketingowych i eksportowych dla
przedsiêbiorców Phare.
Biuro ds. Unii Europejskiej Krajowej Izby Gospodarczej prowadzi dzia³alnoæ informacyjn¹,
szkoleniow¹ i doradcz¹ dla przedsiêbiorców na temat wybranych aspektów funkcjonowania na
Jednolitym Rynku, zasad konkurencji na rynku europejskim czy korzystania z programów unijnej pomocy. Informuje ono przedsiêbiorców o wynikach negocjacji akcesyjnych, regu³ach konkurencji i warunkach dzia³ania na rynku unijnym. W latach 2001- 2002 Krajowa Izba Gospodarcza, jako jedna z 10 izb narodowych krajów kandyduj¹cych do UE, we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Europejskich Izb Przemys³owo-Handlowych EUROCHAMBRES, realizowa³a dwuletni
projekt Chambers Accession Programme for Eastern Europe  CAPE, dofinansowywany z Programu Phare. Dodatkowo wdra¿a ona program European Economic Survey i prowadzi badania
stanu przygotowañ, a tak¿e warunków i perspektyw dla dzia³alnoci gospodarczej w Polsce
w obliczu integracji z Uni¹ Europejsk¹.
We wspó³pracy z Wydzia³ami Ekonomiczno-Handlowymi Ambasad RP KIG organizuje cykl programów promuj¹cych polsk¹ gospodarkê w krajach cz³onkowskich aktualnie przewodz¹cych Unii
Europejskiej. Programy te s³u¿¹ prezentacji Polski i jej rodowiska gospodarczego jako wiarygodnego i kompetentnego partnera oraz promocji bie¿¹cych interesów handlowych i gospodarczych kraju. Biuro Wspó³pracy z Zagranic¹ KIG organizuje zagraniczne misje handlowe zarówno wyjazdowe, jak i przyjazdowe.
Krajowa Izba Gospodarcza we wspó³pracy z Instytutem Marki Polskiej i Time Magazine dzia³a
na rzecz popularyzacji wiedzy o polskich markach firmowych i ich znaczeniu w wymiarze zarówno krajowym, jak i miêdzynarodowym. Jest ponadto organizatorem, realizatorem i inicjatorem wielu konkursów i programów promocyjnych w tym np. Teraz Polska, Przedsiêbiorstwo Fair
Play, Polska Nagroda Jakoci, Mister i Junior Eksportu, Bank Przyjazny dla Przedsiêbiorców.
Zespó³ Legalizacji i Karnetów ATA Krajowej Izby Gospodarczej prowadzi dzia³alnoæ w zakresie wydawania karnetów ATA  specjalnych miêdzynarodowych dokumentów celnych, które
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umo¿liwiaj¹ i usprawniaj¹ czasow¹ odprawê celn¹ towarów, wywo¿onych w celach akwizycyjnych i wystawienniczych, a tak¿e wyposa¿enia zawodowego. Zespó³ legalizuje tak¿e dokumenty
handlowe, takie jak owiadczenia eksporterów o pochodzeniu towarów, faktury handlowe, wiadectwa pochodzenia wystawiane przez urzêdy celne i dodatkowo potwierdzane przez Izbê w celu
przedstawienia w bankach, wiadectwa polskiego pochodzenia towarów Form A obowi¹zuj¹ce
w systemie GSP w eksporcie polskich towarów do USA, Kanady i Japonii, warunkuj¹ce preferencyjne traktowanie polskich towarów. Wa¿nym elementem dzia³alnoci legalizacyjnej jest tak¿e wydawanie certyfikatów wiadcz¹cych o pochodzeniu towarów pozostaj¹cych w kraju, których zakup by³ subwencjonowany z ró¿nych funduszy, najczêciej Phare.
Ponadto Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z domem Wydawniczym KIG Rynki Zagraniczne
wydaje Katalog Polscy eksporterzy 2002. Zawiera on informacje o polskich eksporterach,
a tak¿e informacje pomocne eksporterom, szczególnie z obszaru MSP. Przy KIG dzia³a wywiadownia gospodarcza przygotowuj¹ca raporty handlowe na temat firm z ca³ego wiata, które umo¿liwiaj¹ ocenê wiarygodnoci kredytowej firm i zapewniaj¹ obiektywne ród³o wiedzy o kontrahencie, ograniczaj¹c ryzyko przy zawi¹zywaniu kontraktów.
7.4.5. Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego
Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego to ogólnopolska spo³eczno-zawodowa i gospodarcza organizacja
samorz¹du rzemios³a, dzia³aj¹ca od 1933 r.  wczeniej jako Zwi¹zek Izb Rzemielniczych (1933
 1972) i Centralny Zwi¹zek Rzemios³a (1973-1989). Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego zrzesza izby
rzemios³a i przedsiêbiorczoci, a na zasadach okrelonych w statucie, mo¿e te¿ zrzeszaæ inne organizacje.
Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego (ZRP) i jego organizacje terenowe tworz¹ najwiêksz¹ i najstarsz¹
w kraju strukturê samorz¹du gospodarczego w sektorze prywatnym, zrzeszaj¹c¹ ponad 300 tys.
zak³adów rzemielniczych, zatrudniaj¹cych oko³o 1,5 mln osób. W strukturach Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego funkcjonuje 490 cechów, 271 spó³dzielni rzemielniczych, 27 izb rzemios³a i przedsiêbiorczoci.
Podstawowym zadaniem ZRP jest rozwijanie dzia³alnoci gospodarczej i spo³eczno-kulturalnej
rzemios³a i ma³ej przedsiêbiorczoci, udzielanie wszechstronnego wsparcia i ochrony prawnej,
a tak¿e reprezentowanie interesów rzemios³a i ma³ej przedsiêbiorczoci w kraju i za granic¹.
Do podstawowej dzia³alnoci Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego nale¿y w szczególnoci:
 reprezentowanie interesów rzemios³a i zrzeszonych w Zwi¹zku organizacji wobec organów w³adzy i administracji, s¹dów oraz organizacji spo³ecznych i gospodarczych w kraju i za granic¹;
 prowadzenie i rozwijanie dzia³alnoci spo³eczno-zawodowej, socjalnej i gospodarczej,
w sposób zapewniaj¹cy integralnoæ rzemios³a;
 podejmowanie inicjatyw legislacyjnych dotycz¹cych rzemios³a i ma³ej przedsiêbiorczoci;
 uczestniczenie w realizacji zadañ w zakresie owiaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla rzemios³a i ma³ej przedsiêbiorczoci;
 propagowanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu;
 upowszechnianie dorobku polskiego rzemios³a i ma³ej przedsiêbiorczoci i jego roli spo³eczno-gospodarczej;
 podejmowanie wszelkich dzia³añ maj¹cych na celu przygotowanie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw oraz ich organizacji do funkcjonowania w warunkach globalizacji obrotu towarowego, ze szczególnym uwzglêdnieniem Jednolitego Rynku.
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ZRP zajmuje siê promocj¹ interesów rzemios³a, wspó³pracuj¹c z organami administracji pañstwowej oraz innymi partnerami. Monitoruje prawo gospodarcze w odniesieniu do rzemios³a, analizuje i przygotowuje projekty nowych regulacji, inicjuje zmiany niekorzystnych rozwi¹zañ, w tym
w szczególnoci do przygotowywanych przez rz¹d propozycji zmian prawa podatkowego. Zwi¹zek przedstawia opracowania, zawieraj¹ce propozycje zmian w prawie podatkowym, zmierzaj¹ce do jego uproszczenia, ucilenia a tak¿e usuniêcia niespójnoci w przepisach podatkowych.
O zg³aszanych przez rzemielników i zrzeszone organizacje przypadkach rozbie¿noci w interpretacji przepisów dokonywanych przez urzêdy skarbowe, informuje Ministerstwo Finansów, wystêpuj¹c równoczenie o dokonanie urzêdowej wyk³adni spornego przepisu.
ZRP tworzy warunki do nawi¹zywania wspó³pracy gospodarczej z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Prowadzi informacjê gospodarcz¹ dla rodowiska, w tym upowszechnianie instrumentów i róde³ finansowania rozwoju oraz programów wspieraj¹cych funkcjonowanie MSP.
Organizuje gospodarcze spotkania bran¿owe, promocyjne i szkoleniowe (np. szkolenia specjalistów animatorów edukacji ekologicznej w MSP).
7.4.6. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP) dzia³a od stycznia 1999 r., reprezentuj¹c
pracodawców z ca³ej Polski i z ró¿nych ga³êzi gospodarki. PKPP zrzesza 24 organizacje bran¿owe, 19 zwi¹zków regionalnych i 15 cz³onków bezporednich (przedsiêbiorstwa). Do jej cz³onków nale¿y tak¿e Federacja Zak³adów Pracy Chronionej oraz W³oska Izba Przemys³owo-Handlowa. PKPP jest ustawowym cz³onkiem Komisji Trójstronnej. Bior¹c udzia³ w jej pracach opiniuje i proponuje zmiany do najwa¿niejszych aktów prawnych dla gospodarki takich, jak bud¿et,
prawo pracy, wskaniki wynagrodzeñ, dzia³anie komisji dialogu spo³ecznego. Ponadto Konfederacja uczestniczy w pracach wielu komisji sejmowych, opiniuje projekty ustaw, zg³asza poprawki do ustaw, które dotycz¹ dzia³alnoci przedsiêbiorstw, regulacji rynku podatkowego i rynku pracy oraz ma bezporedni wp³yw na najwa¿niejsze ustawy dla ca³ej gospodarki i finansów publicznych. PKPP uczestniczy równie¿ w pracach instytucji negocjuj¹cych przyst¹pienie Polski do Unii
Europejskiej, wspiera codzienn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ cz³onków, m.in. przez doradztwo, organizowanie szkoleñ i interwencje w sprawach bie¿¹cych problemów pracodawców.
PKPP jest tak¿e organizatorem ogólnopolskich konferencji na temat konkurencyjnoci sektora
prywatnego, dialogu spo³ecznego, rynku pracy, podatków oraz inwestycji zagranicznych, z udzia³em przedsiêbiorców, przedstawicieli rz¹du, parlamentu, samorz¹dów, zwi¹zków zawodowych
i polityków.
Jednym z wa¿niejszych obszarów aktywnoci PKPP jest monitoring sytuacji gospodarczej i politycznej oraz jej wp³yw na funkcjonowanie i poziom konkurencyjnoci przedsiêbiorstw. Konfederacja prowadzi sonda¿e i analizy w zakresie problemów prawnych i ekonomicznych bezporednio dotycz¹cych interesów pracodawców i przedsiêbiorców reprezentuj¹cych ró¿ne sektory gospodarki. Badania te stanowi¹ wa¿ne ród³o informacji dla planowanych przez Konfederacjê
dzia³añ lobbingowych.
PKPP nawi¹zuje równie¿ liczne kontakty bilateralne z organizacjami pracodawców i przedsiêbiorców krajów europejskich i Izb¹ Handlu USA. Uczestniczy w pracach Miêdzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie. Wspó³pracuje tak¿e z biurem UNIDO w Warszawie oraz z Miêdzynarodow¹ Organizacj¹ Pracodawców (IOE) w Genewie. PKPP uczestniczy w pracach wielu instytucji pañstwowych i organizacji zaanga¿owanych w proces negocjacji i opiniowania projektów
z dziedziny integracji z Uni¹ Europejsk¹ (miêdzy innymi  w Narodowej Radzie Integracji Euro189

pejskiej czy te¿ Polsko-Unijnym Wspólnym Komitecie Konsultacyjnym). Konfederacja jest równie¿ reprezentowana w strukturach miêdzynarodowych organizacji pracodawców i przedsiêbiorców. 7 grudnia 2001 roku PKPP sta³a siê cz³onkiem stowarzyszonym Zwi¹zku Europejskich Konfederacji Pracodawców i Przemys³u (UNICE) z siedzib¹ w Brukseli, który stanowi istotn¹ si³ê
oddzia³ywania na politykê Unii.
Analiza kierunków wspierania przedsiêbiorczoci przez organizacje skupiaj¹ce przedsiêbiorców
prowadzi do wniosku, ¿e s¹ one w zasadzie zbie¿ne z kierunkami deklarowanymi przez pañstwo.
Zasadniczy trzon dzia³alnoci tych organizacji opiera siê na lobbingu, doradztwie i szkoleniach
oraz organizowaniu ró¿nego rodzaju konkursów promuj¹cych przedsiêbiorczoæ. W mniejszym
 niestety  stopniu organizacje te sk³onne s¹ udzielaæ rzeczywistego np. finansowego wsparcia
swoim cz³onkom, czy przejmowaæ ich reprezentacje przed s¹dem.

7.5. Organizacje pomostowe i regionalne wspieraj¹ce innowacyjnoæ
Wzoruj¹c siê na wypracowanych modelach transferu techniki i technologii w gospodarce europejskiej w Polsce funkcjonuj¹ liczne instytucje ogniskuj¹ce swoje dzia³ania na wi¹zaniu sfery
B+R ze sfer¹ produkcyjn¹. Nale¿¹ do nich centra transferu technologii i informacji, parki technologiczne, inkubatory przedsiêbiorczoci i centra technologiczne, krajowe sieci informacyjne i krajowe sieci us³ug itp.
7.5.1 Centra transferu technologii i informacji
Instytucje pe³ni¹ce rolê centrów transferu technologii i informacji s¹ najczêciej:
 jednostkami sfery nauki (placówki naukowo-badawcze, instytuty, jednostki badawczo  rozwojowe) lub bêd¹ce integraln¹ ich czêci¹, czêsto te¿ stanowi¹ zaplecze merytoryczne uczelni,
 jednostkami pomostowymi lub integraln¹ czêci¹ jednostek pomostowych, np. parków technologicznych, agencji rozwoju regionalnego, inkubatorów przedsiêbiorczoci, fundacji itp.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci przeprowadzi³a w pierwszym kwartale 2003 roku
badania centrów transferu technologii i informacji. Ankietê rozes³ano do 30 instytucji, z których
odpowiedzia³o 21.2 W grupie badanych 16 by³o jednostkami sfery nauki, a 14 jednostkami pomostowymi lub bêd¹cymi integraln¹ czêci¹ jednostek pomostowych. Listê ankietowanych centrów transferu technologii i informacji zawiera aneks 3.
Opis materia³u badawczego dla 21 instytucji przedstawiony w zosta³ w nastêpuj¹cym uk³adzie:

2
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Podstaw¹ wyboru instytucji by³a lista centrów transferu technologii i informacji publikowana na stronach internetowych Stowarzyszenia Organizatorów Orodków Innowacji i Przedsiêbiorczoci (http://www.sooipp.org.pl/) rozszerzona o dodatkowe pozycje, miêdzy innymi 5 instytucji wspieraj¹cych dzia³ania w obszarze transferu technologii
i innowacyjnoci. Z dodatkowej listy na ankietê Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci odpowiedzia³y dwie:
Fundacja Centrum Innowacji F.I.R.E. i Biuro Promocji Inwestycji i Technologii UNIDO ITPO Warszawa. Trzy instytucje z bazowej listy uleg³y likwidacji, w dwóch przypadkach by³y to orodki badawczo-rozwojowe wydzielone
organizacyjnie z zak³adów przemys³owych i podlegaj¹ce MGPiPS, w trzecim Zak³ad Instytutu zajmuj¹cy siê transferem technologii. Na ankietê odpowiedzia³y wszystkie centra transferu technologii, fundacje, orodki i trzy instytuty. Europejskie Centrum Transferu Innowacji w Tczewie nades³a³o ankietê po zamkniêciu analizy.

Wykres 7.1. rednie zatrudnienie instytucji dla poszczególnych form prawnych

ród³o: Ankieta PARP

 umiejscowienie instytucji, forma prawna, lokalizacja, poziom zatrudnienia pe³noetatowego,
szacunkowa liczba klientów,
 zadania realizowane przez instytucje, charakterystyka kluczowych form dzia³alnoci,
 uczestnictwo w sieciach us³ug,
 charakterystyka bazy IT: sposoby dotarcia do klienta, strony internetowe, domeny, wewnêtrzne bazy danych,
 zewnêtrzne zasoby informacyjne, portale internetowe, z których instytucje korzystaj¹ najczêciej,
 oczekiwania wobec jednostki pomostowej PARP.
Na ogóln¹ grupê badanych firm 32% stanowi¹ struktury uczelniane, 14% jednostki badawczo-rozwojowe zatrudniaj¹ce najwiêcej pracowników i relatywnie najd³u¿ej prowadz¹ce dzia³alnoæ. Bior¹c pod uwagê formê organizacyjno-prawn¹, dominuj¹ce struktury to fundacja i spó³ka akcyjna.
Najstarsza z uczelnianych struktur zajmuj¹ca siê transferem technologii dzia³a od 1995 roku, najm³odsza od 2000 roku. rednie zatrudnienie w jednostkach uczelnianych wynosi 5,71 pracownika, za redni czas prowadzenia dzia³alnoci w ramach tych struktur to 5,57 lat.
Je¿eli chodzi o fundacje, redni czas dzia³ania wynosi 6 lat, przy przeciêtnym zatrudnieniu na
poziomie 7,8 pracownika pe³noetatowego. Najstarsza fundacja powsta³a w 1995 r., najm³odsza
dzia³a od 2002r. Do najm³odszych instytucji w badanej grupie nale¿¹ spó³ki z dwuletnim czasem
dzia³ania i rednim zatrudnieniem 4,67 pracownika. Pozosta³a grupa instytucji (inne) prowadzi
dzia³alnoæ przez oko³o 10 lat, przy przeciêtnym zatrudnieniu 13,1 pracownika. Najd³u¿szy sta¿
i najwy¿sze zatrudnienie maj¹ jednostki badawczo-rozwojowe3 .
Generalnie, instytucje zajmuj¹ce siê transferem technologii i informacji to instytucje m³ode,
z niewielk¹ liczebnoci¹ pe³noetatowego personelu. Wród ankietowanych jednostek jedna nie
3

Zestawienie instytucji z danymi o formie prawnej, czasie dzia³ania i klientach w skali roku zawiera tabela 1 w aneksie 3
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posiada ¿adnego pe³noetatowego pracownika. Trzy sporód instytucji s¹ jednostkami samodzielnymi, pozosta³e podmioty s¹ integraln¹ czêci¹ uczelni, agencji itp. Trzy jednostki badawczorozwojowe podlegaj¹ Ministerstwu Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, siedmiu badanych
usytuowanych jest przy uczelniach, z których 5 przy uczelniach technicznych, a 2 przy uniwersytetach. Wspomniane uczelnie to Politechniki: Warszawska (2 jednostki), Krakowska, Lubelska
i Wroc³awska oraz Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Zielonogórski. W pozosta³ej grupie
Wykres 7.2. Rozmieszczenie badanych instytucji

ród³o: Ankieta PARP

2 jednostki usytuowane s¹ przy: Fundacji Progress&Business oraz Fundacji Inkubator, natomiast
cztery przy jednostkach pomostowych i agencjach (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A., Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu, Górnol¹ska Agencja Przekszta³ceñ Przedsiêbiorstw S.A. i Agencja Rozwoju Przemys³u S.A.). Wszystkie wymienione agencje
wspó³pracuj¹ z PARP.
Badane instytucje zlokalizowane s¹ w du¿ych miastach. W Warszawie zlokalizowanych jest
6 instytucji, w Poznaniu i Krakowie po trzy.
Zadania realizowane przez instytucje, charakterystyka kluczowych form dzia³alnoci
Badanych poproszono o opis kluczowych obszarów dzia³alnoci. Otwarte pytanie pozwala³o na
analizê has³owo podanych form dzia³alnoci wed³ug nastêpuj¹cych grup tematycznych: transfer
technologii, kojarzenie partnerów, dzia³alnoæ powi¹zana z przedsiêbiorczoci¹ i finansowaniem
transferu technologii i innowacyjnoci, promocja i szkolenia. Skrótowe opisy sygnalizowa³y realizowane zadania, a nie sposoby ich realizacji.
Badane instytucje przytacza³y zadania dotycz¹ce: wspó³pracy ze sfer¹ B+R i penetracji dorobku
naukowego tej sfery w poszukiwaniu rozwi¹zañ technicznych, technologicznych i organizacyjnych wartociowych i innowacyjnych z punktu widzenia sektora MSP, kreowanie wspó³pracy
pomiêdzy sektorem B+R i MSP, organizacji przep³ywu informacji.
W poszukiwaniu krajowych innowacyjnych rozwi¹zañ jednostki zwracaj¹ siê do uczelni, polskich
instytucji naukowych i twórców techniki z preferencj¹ uczelni. Jest przy tym oczywiste, ¿e jed192

nostki usytuowane przy uczelniach wspó³pracuj¹ z g³ównie macierzystymi organizmami. Badane
jednostki posi³kuj¹ siê te¿ zasobami informatycznymi jednostek nadrzêdnych.
Kreowanie wspó³pracy pomiêdzy sektorem B+R i MSP, wed³ug hase³ podanych przez badanych,
realizowane jest poprzez inspirowanie rodowisk naukowych i studenckich do wprowadzania innowacji i transferu technologii do sektora MSP, pomoc w nawi¹zywaniu wspó³pracy jednostek
badawczych, uczelni z sektorem MSP, poszukiwanie dla potrzeb MSP wartociowych technicznie i innowacyjnych wyrobów i technologii, szkolenie konsultantów, których zadaniem jest wyszukiwanie i promocja rozwi¹zañ nadaj¹cych siê do komercjalizacji itp., kojarzenie partnerów do
realizacji przedsiêwziêæ innowacyjnych, przekazywanie ofert i zapytañ do rodowiska MSP.
Z us³ug wiadczonych na rzecz MSP wymieniono przede wszystkim: kojarzenie partnerów gospodarczych, audyt technologiczny, budowê strategii rozwoju pod k¹tem wdra¿anych technologii, doradztwo, konsulting, szkolenia w dziedzinie transferu technologii i innowacji, negocjacje
w transferze technologii, organizacjê i realizacjê procesów transferu technologii, pomoc w tworzeniu nowych firm innowacyjnych opartych o wdra¿anie nowych technologii.
Promocja produktów wiedzy i informacji odbywa siê poprzez publikacje, portale internetowe,
bazy danych krajowe i bazy sieci miêdzynarodowych. Dotyczy ona innowacyjnoci i transferu
technologii, dowiadczeñ w zakresie innowacyjnoci i transferu technologii oraz polskich ekspertów w tych dziedzinach, polskiej myli technicznej i rodzimych twórców techniki, instytucji
naukowych, produkcyjnych, us³ugowych i firm innowacyjnych, firm spin-off i spin-on.
W odniesieniu do dzia³alnoci ponadnarodowej instytucje wymieniaj¹: wspó³pracê miêdzynarodow¹, miêdzynarodowy transfer technologii, pomoc w nawi¹zywaniu naukowej i gospodarczej
wspó³pracy, promowanie rodzimych rozwi¹zañ technologicznych zagranic¹, wspomaganie
uczestnictwa w programach ramowych Unii Europejskiej.
Realizowane zadania dotycz¹ ró¿nych grup i podmiotów spo³ecznych: ludzi sfery nauki i przemys³u oraz instytucji naukowo-badawczych i podmiotów przemys³owych. Zatem maj¹ charakter
pomostowy. Obszar oddzia³ywania realizowanych zadañ nie ogranicza siê do obszaru Polski
i czêsto ma wymiar miêdzynarodowy, czemu sprzyja uczestnictwo w programach europejskich
i miêdzynarodowych sieciach. Zadania dotycz¹ nie tylko transferu, lecz tak¿e ró¿norodnych dzia³añ wspieraj¹cych innowacyjnoæ lub z innowacyjnoci¹ powi¹zanych, w tym wykonywanych na
rzecz sektora MSP.
Dzia³alnoæ orodków obejmuje poszukiwanie róde³ finansowania dla przedsiêwziêæ innowacyjnych i ich promocjê, analizowanie i opiniowanie wniosków kredytowych i biznes planów przeznaczonych do finansowania, przygotowywanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych oraz inne dzia³ania doradcze i promocyjne zwi¹zane z dopuszczaniem akcji firm innowacyjnych do obrotu publicznego, opiniowanie wniosków kredytowych z zakresu wysokich
technologii we wspó³pracy z instytucjami finansowymi, opracowywanie studiów wykonalnoci
i analiz gospodarczych, us³ugi szkoleniowe z zakresu róde³ finansowania przedsiêwziêæ innowacyjnych.
W grupie tematycznej doradztwo i us³ugi prawno-gospodarcze wymieniane przez firmy terminy klucze to: doradztwo biznesowe (w tym: inicjowanie przedsiêbiorczoci, wyszukiwanie segmentów rynku, audyty technologiczne, doradztwo w zakresie rozwoju firmy, kojarzenie partnerów), doradztwo prawno-gospodarcze i w zakresie zarz¹dzania, doradztwo w zakresie badania
zdolnoci patentowej, praw w³asnoci intelektualnej, lincencji, ochrona patentowa wybranych
pomys³ów, informacja patentowa, wdra¿anie zastrze¿eñ patentowych.
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Do innych zadañ identyfikowanych w ankiecie nale¿¹: pomoc we wdra¿aniu innowacyjnych systemów zarz¹dzania w przedsiêbiorstwach (systemy zarz¹dzania jakoci¹, systemy zarz¹dzania
rodowiskowego, systemy zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy), spotkania brokerskie,
udzielanie konsultacji in¿ynierskich, wspieranie firm spin-off, spin-on, rozwój firm polegaj¹cy
na coachingu (bezporedniej opiece biznesowej), inkubacji, znalezieniu finansowania oraz partnerów gospodarczych.
Badane instytucje inspiruj¹ tworzenie sieciowych powi¹zañ ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
z uczelniami oraz z innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi. Tworz¹ one sieci wspó³pracy
ludzi nauki, twórców techniki, biznesu, instytucji pomocowych, w³adz samorz¹dowych; uczestnicz¹ w tworzeniu inkubatorów nowych technologii, centrów technologicznych, studenckich inkubatorów przedsiêbiorczoci, parków naukowo-technologicznych itp.; wspó³pracuj¹ z Centrami
Doskona³oci, a tak¿e w zakresie opracowania i realizacji Regionalnych Strategii Innowacyjnoci4 .
Uczestnictwo w sieciach us³ug
Ankiet¹ objêto równie¿ uczestnictwo w krajowych i miêdzynarodowych sieciach us³ug5. W badanej grupie osiem firm wykazuje uczestnictwo w sieci Orodków Przekazu Innowacji (IRC)6.
W tej grupie znalaz³y siê Orodki Przekazu Innowacji na Polskê ( IRC Poland ): Centrum Transferu Technologii (CTT) w Gdañsku, CTT przy Politechnice Krakowskiej, CTT Wroc³aw dzia³aj¹ce w trzech obszarach realizacji na terenie Polski. Sporód instytucji 10 deklaruje uczestnictwo
w KSU, dwie s¹ uczestnikami Sieci Regionalnych Punktów Kontaktowych Programu Ramowego. Wród uczestników Regionalnych Strategii Innowacji Lubelskie CTT sygnalizuje tworzenie
regionalnej strategii innowacyjnej, Wroc³awskie CTT uczestniczy w Dolnol¹skiej Inicjatywie
Regionalnej, Fundacja Centrum Innowacji F.I.R.E. zg³osi³a siê do udzia³u w pracach zespo³u przygotowuj¹cego regionaln¹ strategiê innowacji dla woj. mazowieckiego, Centrum Przedsiêbiorczoci i Transferu Technologii Uniwersytet Zielonogórski uczestniczy w Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji, CTT w Mielcu w opracowaniu i realizacji Regionalnej Innowacyjnej Strategii
Województwa Podkarpackiego. W sumie 9 badanych sygnalizuje uczestnictwo w regionalnych
strategiach innowacji (RIS/RITTS) metodologiach w³anie promowanych na rynku polskim (opis
w tabeli 4, aneks 3).

4
5
6
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Opis kluczowych form dzia³alnoci znajduje siê w tabeli 5 w aneksie 3
Wykaz krajowych i miêdzynarodowych sieci us³ug, na które powo³uj¹ siê ankietowani zawiera tabela 4 w aneksie 3.
Ang. Innovation Relay Centres

Wykres nr 7.3. Rozk³ad uczestnictwa w najliczniej reprezentowanych sieciach us³ug

ród³o: Ankieta PARP.

Procentowo najliczniej jest reprezentowane uczestnictwo instytucji w KSU, stanowi¹ one 31%
badanej grupy. 27% badanych deklaruje uczestnictwo w sieci Orodków Przekazu Innowacji. Ten
sam procent badanych sygnalizuje uczestnictwo w realizacji Regionalnych Strategii Innowacji.
Rozk³ad nie uwzglêdnia jednostkowego uczestnictwa w sieciach us³ug i informacji, np. sieciach
tematycznych.
Charakterystyka bazy IT: sposoby dotarcia do klienta, strony internetowe, domeny, wewnêtrzne
bazy danych
Z ankietowanej grupy tylko jedna instytucja nie posiada w³asnej strony internetowej, przy czym
sygnalizuje, i¿ prace nad stron¹ i uruchomieniem komunikacji on-line trwaj¹. Szeæ instytucji nie
posiada w³asnej domeny internetowej, ale a¿ 5 z nich deklaruje w materia³ach wykorzystywanie
komunikacji on-line w systemach sk³adania zapotrzebowania na us³ugi / produkty informacyjne.
W trzech przypadkach oznacza to korzystanie z domen internetowych jednostek nadrzêdnych,
w dwóch prawdopodobnie ³¹czy siê z niew³aciw¹ odpowiedzi¹. Dwie instytucje nie wykorzystuj¹ w ogóle systemów sk³adania zapotrzebowania na us³ugê przy u¿yciu internetu. Dziewiêæ
z instytucji w komunikacji z klientem u¿ywa obu systemów sk³adania zapotrzebowania: przy u¿yciu komunikacji on-line i udostêpniania formularza w formacie doc i rtf. Warto zauwa¿yæ, ¿e oba
systemy s¹ jednakowo popularne. System komunikacji on-line wykorzystuje ponad 66,6% badanych.
Celem ankiety by³o równie¿ badanie, w jaki sposób realizowany jest transfer technologii do przedsiêbiorstw poprzez publikacje i utrzymywanie komputerowych baz danych oraz publikacjê informacji z tych baz. Ta forma transferu mo¿e byæ silnym impulsem do unowoczenienia technologii
w firmach.
Ankieta zawiera³a zapytanie o wewnêtrzne aplikacje bazodanowe wykorzystywane w transferze
technologii, kojarzeniu partnerów, wspomaganiu wdra¿ania, innowacyjnoci. W sumie otrzymano informacjê o 32 bazach od 19 jednostek. Nie wszystkie bazy powi¹zane by³y z narzucon¹ te-
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matyk¹. Wykonane w ró¿norodnych narzêdziach programowych (MS Access, Oracle, SQL itp.)
nie zawieraj¹ du¿ych zasobów7 .
Analiza form dostêpu dla wszystkich zg³oszonych baz wykaza³a8 , ¿e najbardziej popularn¹ form¹ udostêpniania informacji z baz danych jest raportowanie. Z 32 baz, w 13 zg³oszonych dane
udostêpniane s¹ t¹ drog¹. Zbli¿ona popularnoci¹ jest komunikacja on-line (10 baz posiada taki
dostêp). Dla dalszych trzech baz uruchamiana jest komunikacja on-line. Piêæ z ankietowanych
instytucji deklaruje jedynie wewnêtrzny u¿ytek z baz. Zatem stosowanie komunikacji on-line
z bazami w omawianych instytucjach traktowane jest na równi z tradycyjn¹ form¹ publikacji danych z baz. Nie zawsze stosunkowo d³ugi okres dzia³ania instytucji wi¹¿e siê z bogat¹ ofert¹ bazodanow¹. Zapewne jest to zwi¹zane z kosztami wi¹¿¹cymi siê z utrzymaniem tych baz.
Strony internetowe ankietowanych instytucji s¹ ród³em fachowej i u¿ytecznej informacji.
W zwi¹zku z wielowarstwow¹ dzia³alnoci¹ w witrynach instytucji znajduje siê wiele kompetentnych publikacji i adresów internetowych na temat programów krajowych i europejskich promuj¹cych innowacyjnoæ i wymianê technologiczn¹. Ciekawostk¹ jest publikacja kwartalnika
Innowacje w wersji elektronicznej (http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje/) na stronach Orodka
Transferu Innowacji przy Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Politechniki Warszawskiej. Instytut
Logistyki i Magazynowania z kolei uczestniczy w kszta³towaniu treci portalu bran¿owego s³u¿¹cego wymianie informacji i transferowi wiedzy logistycznej ( http://www.logistyka.net.pl/ ).
Zewnêtrzne zasoby informacyjne oraz portale internetowe, z których instytucje korzystaj¹ najczêciej
Na pytanie o zasoby zewnêtrzne / portale internetowe, z których instytucje korzystaj¹ najczêciej,
18 instytucji zg³osi³o informacje o 44 zasobach zewnêtrznych, do których odwo³uj¹ siê w wiêkszoci przypadków.
Wród zagranicznych serwisów informacyjnych wyranie mo¿na by³o wyodrêbniæ dwa: portal
internetowy Innovation Relay Centers Network i jego odpowiedniki polskie oraz CORDIS 
Community Research & Development Information. Pierwszy wymieni³o 8 instytucji, drugi 5.
Tylko raz wskazano na portal Komisji Europejskiej i portal Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
Instytucje dzia³aj¹ce w sieci Orodków Przekazu Innowacji korzystaj¹ w wiêkszoci z drugiego
poziomu zasobów IRC Net dostêpnych poprzez has³o. Serwisy umo¿liwiaj¹ znalezienie partnerów do realizacji programów miêdzynarodowych. Orodki Przekazu Innowacji zbieraj¹ i nastêpnie zg³aszaj¹ zapotrzebowania na technologie i oferty technologii przeznaczone do komercjalizacji do baz sieci IRC. Zasobami baz sieci pos³uguj¹ siê równie¿ przy wyszukiwaniu informacji.
Znajduj¹ siê wród nich bazy: BBC IRC  baza danych ofert i zapytañ technologicznych, Auto-

7

8
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Znacz¹cym zasobem jest np. UNIDO Exchange modu³ Technology Offers zawieraj¹cy 1 500 ofert technologii,
w tym 400 z Polski. Wykaz baz danych instytucji zawiera tabela 2 w aneksie 3
Informacja ankietowa definiowa³a formê dostêpu do zbiorów nastêpuj¹co. Pierwsza, klient zdalnie ³¹czy siê z baz¹,
precyzuje zapytanie i uzyskuje informacje zwrotne pe³ne lub tylko sygnalne. Porednictwo osób trzecich zostaje tu
wyeliminowane. W ten sposób równie¿ mo¿na przes³aæ zapotrzebowanie na us³ugê. Ta forma kontaktu wymaga
jednak udostêpnienia bazy poprzez internet i ³¹czy siê z ni¹ posiadanie odpowiedniego wyposa¿enia IT. Druga charakteryzuje siê tym, ¿e klient zewnêtrzny nie komunikuje siê bezporednio z baz¹, lecz uzyskuje informacje w formie raportów lub plików tekstowych generowanych na podstawie danych z bazy. Pozosta³e formy ³¹cz¹ siê z wewnêtrznym wykorzystaniem zasobów.

mating Matching IRC  system automatycznego znajdowania partnera, zasoby biblioteczne, dane
na temat imprez.
Uzyskane odpowiedzi wskazuj¹ na to, ¿e polskie centra transferu technologii i informacji, dzia³aj¹ce np. w sieci KSU, nie odwo³uj¹ siê do wyodrêbnionego polskiego ród³a internetowej informacji u³atwiaj¹cego ich pracê bie¿¹c¹. Zapotrzebowanie na koordynacjê i wsparcie dzia³añ prowadzonych w ramach sieci KSU zg³aszane jest w uwagach kierowanych do PARP.
Oczekiwania wobec PARP
Instytucje okrela³y równie¿ swoje oczekiwania wobec PARP. Z listy zg³oszonych wyodrêbniono
trzy grupy: oczekiwania ogólne, oczekiwania zwi¹zane z bazami danych i finansowaniem form
dzia³alnoci instytucji.
Uwagi poziomu ogólnego kierowane pod adresem PARP to: objêcie skoordynowanym wspomaganiem przez PARP (oraz inne agendy rz¹dowe) centrów transferu technologii i informacji,
wsparcie systemu transferu technologii i innowacji w ramach KSU. Zwracano uwagê na brak
oferty PARP wobec rodowisk akademickich i brak rodków na wspieranie Inkubatorów Przedsiêbiorczoci Akademickiej. Oczekiwane jest wsparcie w organizacji takich szkoleñ, jak zarz¹dzanie technologi¹ i negocjacje w transferze technologii dla przedsiêbiorstw i orodków KSU,
udzia³ pracowników PARP w lokalnych szkoleniach organizowanych dla MSP oraz generalnie
informacja na temat mo¿liwoci zdobycia funduszy na rozwój firm.
Najbardziej ogólne sporód analizowanych oczekiwañ dotycz¹ uczestnictwa PARP w udostêpnianiu b¹d wspó³pracy w udostêpnianiu danych z baz: technologii i wyrobów, ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw, ekspertów do spraw innowacyjnoci. Dwie z ankietowanych instytucji z³o¿y³y
oferty wspó³pracy: Biuro Promocji Inwestycji i Technologii UNIDO ITPO, oraz Fundacja Centrum Innowacji F.I.R.E. Centrum Transferu Technologii PCT proponuje udostêpnienie baz danych ma³ych i rednich przedsiêbiorstw z rejonu Podkarpacia przez PARP.
Kolejne oczekiwanie dotyczy wspierania doradczego i finansowego w budowaniu i wdra¿aniu
rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych sieciow¹ i grupow¹ pracê z bazami danych w ponadinstytucjonalnych strukturach, np. rozwijaj¹cej siê sieci KSI, czy funkcjonuj¹cej KSU. Proponuje siê tu rozwi¹zania informatyczne zbli¿one do stosowanych w sieci Orodków Przekazu Innowacji w oparciu o narzêdzia stosowane przez tê sieæ. Pojawiaj¹ siê równie¿ oczekiwania wobec wspierania
budowy baz danych dla tworz¹cych siê struktur budowanych w metodologii RIS i RITTS, dofinansowanie zakupów sprzêtu IT, pomocy w budowie systemów CRM, wsparcia doradczego
w budowaniu baz danych oraz mo¿liwoci ³¹czenia z innymi bazami.
Centrum Wspierania Innowacji PPNT wnosi o dofinansowanie (bêd¹cej w fazie projektowania)
bazy danych dla projektu RIS Innowacyjna Wielkopolska, s³u¿¹cej opracowaniu strategii rozwoju innowacyjnego Wielkopolski. Baza danych ma byæ podstaw¹ do ubiegania siê o unijne rodki wsparcia dzia³añ innowacyjnych.
Wymieniano propozycje dofinansowania (przez PARP) dzia³añ podnosz¹cych wiadomoæ wród
MSP we wdra¿aniu nowoczesnych technologii, dzia³alnoci doradczej zwi¹zanej z miêdzynarodowym transferem technologii, bezporedniego i poredniego funkcjonowania istniej¹cych instytucji wspierania rozwoju regionalnego i przedsiêbiorczoci w Polsce, dostêpu do róde³ informacji o innowacjach dla MSP, finansowych misji zagranicznych z udzia³em przedsiêbiorców,
imprez lokalnych (dni informacyjne, spotkania brokerskie itp.) z udzia³em MSP.
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Wysoki poziom bezrobocia przy stosunkowo niskiej elastycznoci rynków pracy w Polsce prowadzi do bardzo niekorzystnych zjawisk gospodarczych. Mo¿na im przeciwdzia³aæ na wiele ró¿nych sposobów, w tym wykorzystuj¹c szanse, jakie wi¹¿¹ siê z tworzeniem podstaw gospodarki
opartej na wiedzy czy koncepcjami budowy klastrów przemys³owych.

8.1. Elastycznoæ rynków pracy w Polsce w ujêciu regionalnym
W latach 19922001 mo¿na zaobserwowaæ silne zró¿nicowanie stóp bezrobocia oraz stóp wolnych miejsc pracy1 w ujêciu regionalnym. Wspó³czynniki zmiennoci stóp bezrobocia oscylowa³y na poziomie 0,220,26, natomiast wspó³czynniki zmiennoci stóp wolnych miejsc pracy
kszta³towa³y siê na poziomie 0,220,38. Stopy odp³ywów z bezrobocia2 do zatrudnienia charakteryzowa³y siê niewielkim zró¿nicowaniem w ca³ym analizowanym okresie. Wspó³czynniki
zmiennoci stóp odp³ywów z bezrobocia do zatrudnienia oscylowa³y na poziomie 0,0020,0053.
Wykres 8.1. Wspó³czynniki zmiennoci regionalnych stóp bezrobocia oraz stóp wolnych miejsc pracy w latach
19922001.

ród³o: Dane statystyczne GUS oraz Bezrobocie rejestrowane w Polsce, ró¿ne wydania z lat 19952002, obliczenia w³asne4.

1

2

3
4

Stopy wolnych miejsc pracy zdefiniowano jako relacje liczby wolnych miejsc pracy zg³oszonych w ci¹gu roku
w urzêdach pracy do redniokwartalnej liczby bezrobotnych w danym roku.
Stopy odp³ywów z bezrobocia do zatrudnienia zdefiniowano jako relacje odp³ywu z bezrobocia do zatrudnienia do
przeciêtnej liczby bezrobotnych w danym roku (liczonej jako rednia z liczby bezrobotnych na koniec ka¿dego
kwarta³u).
Nale¿y to uznaæ za bardzo niski wynik
Dane za lata 19921998 przeszacowano ze starych na nowe województwa przyjmuj¹c, ¿e poziom intensywnoci
(na jednego mieszkañca) wszystkich wielkoci ekonomicznych w poszczególnych gminach starych województw
by³ taki sam, jak w skali ca³ego starego województwa. Nastêpnie (w oparciu o odpowiednie dane ród³owe dotycz¹ce analizowanych wielkoci ekonomicznych i dane o liczbie ludnoci gmin z Banku Danych Lokalnych GUS na
stronie www.stat.gov.pl) oszacowano wielkoci poszczególnych zmiennych ekonomicznych na poziomie gmin i zagregowano je do poziomu województw wed³ug podzia³u administracyjnego z roku 1999.
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Mapa 8.1. Przeciêtny poziom stóp bezrobocia w ujêciu regionalnym w latach 19922001 (w %)

ród³o: Dane statystyczne GUS oraz Bezrobocie rejestrowane w Polsce, ró¿ne wydania z lat 19952002, obliczenia w³asne.

W latach 19921994 wyst¹pi³ znaczny spadek zró¿nicowania wspó³czynników zmiennoci stóp
wolnych miejsc pracy (z 0,38 do 0,21), co mog³o wynikaæ z poprawy funkcjonowania urzêdów
pracy.
Do 1998 roku zró¿nicowanie stóp bezrobocia w ujêciu regionalnym utrzymywa³o siê na wzglêdnie sta³ym poziomie. W latach 19982001 roku wyst¹pi³ niewielki spadek wspó³czynników
zmiennoci regionalnych stóp bezrobocia, co wynika³o z pogorszenia siê sytuacji na wszystkich
regionalnych rynkach pracy.
Najni¿szym przeciêtnym poziomem stóp bezrobocia charakteryzowa³y siê województwa: mazowieckie, wielkopolskie, l¹skie, ma³opolskie, lubelskie i opolskie. Niski poziom stóp bezrobocia
w tych regionach mo¿na t³umaczyæ stosunkowo wysokim poziomem bezrobocia ukrytego w rolnictwie5 . W przypadku województwa l¹skiego przyczyn¹ niskiego poziomu bezrobocia jawnego by³o zapewne ograniczenie restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa, co zaowocowa³o mniejsz¹
ni¿ zak³adana liczb¹ zwolnieñ pracowników tych bran¿.
Najwy¿szym przeciêtnym poziomem stóp bezrobocia charakteryzowa³o siê województwo warmiñsko-mazurskie. Podobnie wysoki poziom stóp bezrobocia odnotowano równie¿ w województwach zachodnio-pomorskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim. Przyczyn utrzymywania siê wysokiego poziomu bezrobocia w tych regionach nale¿y upatrywaæ w likwidacji PGR-ów na pocz¹tku okresu transformacji.
5

202

Dotyczy to przede wszystkim województwa lubelskiego, ma³opolskiego i opolskiego. Niski poziom bezrobocia
w województwie mazowieckim mo¿na natomiast t³umaczyæ specyficzn¹ struktur¹ zatrudnienia, która w samej Warszawie nale¿y do najnowoczeniejszych w skali ca³ej gospodarki, natomiast na jej obrze¿ach ma wybitnie archaiczny charakter, z wysokim bezrobociem ukrytym w rolnictwie.

Mapa 8.2. Przeciêtny poziom stóp odplywów z bezrobocia do zatrudnienia w latach 19922001 (w %)

ród³o: Dane statystyczne GUS oraz Bezrobocie rejestrowane w Polsce, ró¿ne wydania z lat 19952002, obliczenia w³asne.

Z porównania przeciêtnych stóp odp³ywu z bezrobocia do zatrudnienia (w latach 19922001)
w poszczególnych województwach mo¿na wyci¹gn¹æ szereg interesuj¹cych wniosków. Najwy¿szymi stopami odp³ywów z bezrobocia do zatrudnienia w analizowanym okresie charakteryzowa³y siê województwa pomorskie i lubuskie (przeciêtna stopa odp³ywu z bezrobocia do zatrudnienia wynios³a w tych województwach odpowiednio: 51,5% oraz 53,7%). Wysokimi przeciêtnymi stopami odp³ywów z bezrobocia od zatrudnienia charakteryzowa³y siê równie¿
województwa: zachodniopomorskie (48,3%), wielkopolskie (49,3%) i opolskie (48,3%). Województwa pomorskie i lubuskie charakteryzuj¹ siê nowoczesn¹ struktur¹ zatrudnienia oraz wysokim udzia³em zatrudnienia w us³ugach (udzia³ zatrudnienia w us³ugach w województwie pomorskim wyniós³ w 2000 roku 59,4%, za w województwie lubuskim 54%). Podobna sytuacja ma
miejsce w województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim i (w mniejszym stopniu) opolskim.
Najni¿szymi stopami odp³ywów z bezrobocia do zatrudnienia charakteryzowa³y siê województwa: lubelskie (38,9%), wiêtokrzyskie (41,6%), ma³opolskie (40,9%), l¹skie (41,4%), podkarpackie (38,3%) oraz mazowieckie (37,9%). Województwa: lubelskie, wiêtokrzyskie, ma³opolskie i podkarpackie to regiony typowo rolnicze, charakteryzuj¹ce siê znacznym udzia³em zatrudnienia w rolnictwie (w którym dominuj¹ indywidualne gospodarstwa rolne) oraz relatywnie
niskim udzia³em zatrudnienia w us³ugach. Niski poziom odp³ywów z bezrobocia do zatrudnienia
w województwie l¹skim wynika z faktu, i¿ województwo to charakteryzuje siê monokultur¹
przemys³ow¹. Niskie stopy odp³ywów z bezrobocia do zatrudnienia w województwie mazowieckim (poza Warszaw¹) wynikaj¹ z wysokiego odsetka pracuj¹cych w rolnictwie indywidualnym,
co czyni ów rynek pracy relatywnie ma³o mobilnym.
Najwy¿szym poziomem stóp wolnych miejsc pracy w analizowanym okresie charakteryzowa³y siê
województwa pomorskie oraz lubuskie. Województwa te odnotowuj¹ znaczny udzia³ zatrudnienia
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Mapa 8.3. Przeciêtne stopy wolnych miejsc pracy w latach 19922001 (w %)

ród³o: Dane statystyczne GUS oraz Bezrobocie rejestrowane w Polsce, ró¿ne wydania z lat 19952002, obliczenia w³asne.

w us³ugach, gdzie powstaje najwiêcej nowych miejsc pracy. Podobna sytuacja ma równie¿ miejsce
w województwie zachodniopomorskim i wielkopolskim. Najni¿szym poziomem stóp wolnych
miejsc pracy charakteryzuj¹ siê województwa: wiêtokrzyskie, podkarpackie i lubelskie. S¹ to regiony o przestarza³ej strukturze zatrudnienia, charakteryzuj¹ce siê bardzo wysokim udzia³em zatrudnienia w rolnictwie indywidualnym, co przek³ada siê na ma³¹ iloæ nowych miejsc pracy (i to zarówno tych, które faktycznie powstaj¹ w gospodarce, jak i tych, które s¹ zg³aszane do urzêdów pracy).
Najwy¿szymi odchyleniami stóp wzrostu odp³ywów z bezrobocia do zatrudnienia w stosunku do
tych, którymi ceteris paribus charakteryzowa³o siê województwo mazowieckie, wyst¹pi³y w województwach Polski zachodniej (wielkopolskie 15,1%; lubuskie 13,7%; pomorskie 13,1%; zachodniopomorskie 12,1%; dolnol¹skie 12,0% i opolskie 11,5%). S¹ to województwa o zró¿nicowanych poziomach stóp bezrobocia (od wysokich w województwach zachodniopomorskim
i lubuskim poprzez rednie w pomorskim i dolnol¹skim po niskie w województwach wielkopolskim i opolskim) i wysokich lub bardzo wysokich stopach odp³ywów z bezrobocia (poza województwem dolnol¹skim). Ponadto województwa te charakteryzuj¹ siê wzglêdnie nowoczesn¹
struktur¹ pracuj¹cych i wartoci dodanej z wysokim odsetkiem zatrudnienia i wartoci dodanej
w sektorze us³ug. rednimi wartociami oszacowañ parametrów w analizowanym okresie charakteryzowa³y siê województwa warmiñsko-mazurskie 9,95%, kujawsko-pomorskie 8,64%
i ³ódzkie 8,53%. S¹ to województwa o wysokich i bardzo wysokich stopach bezrobocia (warmiñsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie) i stopach odp³ywów z bezrobocia do zatrudnienia (rzêdu
4142% rocznie). Do województw o niskich oszacowaniach analizowanych odchyleñ nale¿¹ województwa: l¹skie 6,81%, wiêtokrzyskie 5,95% i ma³opolskie 5,13%. Z wyj¹tkiem województwa l¹skiego s¹ to województwa typowo rolnicze, o niskich lub bardzo niskich stopach odp³ywów z bezrobocia do zatrudnienia, niskich stopach bezrobocia i wysokim bezrobociu ukrytym
w rolnictwie. Po czwarte, do województw o bardzo niskich odchyleniach stóp wzrostu odp³ywów
z bezrobocia do zatrudnienia nale¿¹ województwa: podkarpackie 2,66%; podlaskie 2,54% i lu204

belskie 0,69%. Podobnie jak w trzeciej z grup województw, s¹ to województwa rolnicze, z wysokim bezrobociem ukrytym, niskim bezrobociem jawnym i niskimi stopami odp³ywów.
Analizuj¹c powy¿sze, mo¿na zaobserwowaæ ¿e regionalne zró¿nicowanie stóp bezrobocia w Polsce jest wzglêdnie du¿e i trwa³e. Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych województwami o najwy¿szych stopach bezrobocia s¹ województwa Polski pó³nocno-zachodniej oraz województwo warmiñsko-mazurskie. Na drugim biegunie znajduj¹ siê województwa po³udniowo-wschodniej
i wschodniej czêci kraju, o niskim bezrobociu jawnym i wysokim bezrobociu ukrytym w rolnictwie. Analizuj¹c stopy odp³ywów z bezrobocia do zatrudnienia mo¿na s¹dziæ, ¿e województwa
Polski zachodniej i pó³nocnej charakteryzuj¹ siê o ok. 5-10 punktów procentowych wy¿szymi
stopami owych odp³ywów ni¿ ma to miejsce w po³udniowo-wschodniej i wschodniej czêci kraju. Wysun¹æ st¹d mo¿na wniosek, i¿ województwa zachodniej czêci kraju tworz¹ wiêkszoæ nowych miejsc pracy. Jednak¿e wysokie stopy bezrobocia jawnego w tej czêci kraju sugeruj¹, i¿
wielkoci nap³ywów z zatrudnienia do bezrobocia s¹ tam wy¿sze, ni¿ w Polsce po³udniowowschodniej. wiadczy to o wy¿szej elastycznoci regionalnych rynków pracy w tej czêci kraju,
w stosunku do pozosta³ej czêci Polski. Wynikaæ to mo¿e z wy¿szej dynamiki tworzenia i likwidacji miejsc pracy (g³ównie) w dynamicznie rozwijaj¹cym siê sektorze us³ugowym.
Ponadto istotniejsze znaczenie dla znalezienia pracy przez bezrobotnego ma jej poszukiwanie
bezporednio w przedsiêbiorstwach ni¿ w urzêdach pracy. Wielkoci odp³ywów z bezrobocia do
zatrudnienia s¹ silnie uzale¿nione od stopy wzrostu PKB, co oznacza, ¿e w warunkach wysokiego wzrostu gospodarczego powstaje wy¿sza liczba nowych miejsc pracy ni¿ ma to miejsce przy
niskiej dynamice PKB. Wynika st¹d, ¿e wyj¹tkowo istotne dla kreacji nowych miejsc pracy jest
d¹¿enie do przypieszenia wzrostu gospodarczego. Dynamika tworzenia nowych miejsc pracy
jest wy¿sza w regionach o nowoczeniejszych strukturach pracuj¹cych, o wy¿szych odsetku pracuj¹cych w sektorze us³ugowym, które znajduj¹ siê g³ównie w Polsce pó³nocno-zachodniej.
Mo¿e to równie¿, porednio, wskazywaæ na udzia³ ma³ych, jednoosobowych firm w tworzeniu
dodatkowych miejsc pracy.

8.2. Samozatrudnienie jako tendencja wspierania przedsiêbiorczoci
i ograniczania bezrobocia
,,Jednym z przejawów przedsiêbiorczoci jest samozatrudnienie. Zjawisko to w obszarze OECD
ma tendencjê wzrastaj¹c¹ g³ównie z powodu wzrastaj¹cego outsourcingu oraz sp³aszczania struktur zarz¹dzania i wielkoci du¿ych firm. Samozatrudnienie zwi¹zane jest z tym rodzajem dzia³alnoci, której przedstawiciele podejmuj¹ decyzje operacyjne i s¹ odpowiedzialni za maj¹tek firmy,
a ich wynagrodzenie jest uzale¿nione od zysków. Dane do pomiaru wskanika samozatrudnienia
s¹ czerpane z narodowych urzêdów statystycznych i nie dziel¹ siê na poszczególne zawody. To
wp³ywa na ogólnoæ tego wskanika. Badania tendencji w samozatrudnianiu wykazuj¹ pozytywn¹ korelacjê w stosunku do zatrudnienia ogó³em. Na przyk³ad w Szwecji w okresie 197695
przedsiêbiorczoæ wyra¿ana by³a stopniem samozatrudnienia. Analizy OECD wykazuj¹, ¿e poziom samozatrudnienia w poszczególnych krajach jest kszta³towany przez szereg czynników wliczaj¹c w to PKB na 1 mieszkañca, poziom bezrobocia, poziom zatrudnienia, poziom opodatkowania.6

6
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Tendencja samozatrudniania jest zauwa¿ana od lat w wielu krajach. W Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii studenci i absolwenci szkó³ rednich s¹ zachêcani do tworzenia w³asnych firm,
a ¿eby tê tendencjê wzmocniæ wiele ministerstw pracy wprowadza specjalne programy pomagaj¹ce za³o¿yæ niedowiadczonym ludziom firmy, w których bêd¹ mogli pracowaæ na w³asny rachunek. Powód zaanga¿owania rz¹dów w tworzenie programów spieraj¹cych przedsiêbiorczoæ
jest jasny i wyt³umaczalny. Nowi przedsiêbiorcy odci¹¿aj¹ bud¿ety pañstw, nie pobieraj¹ zasi³ków zapomogowych i dla bezrobotnych, pracuj¹ na w³asne wynagrodzenia, sami op³acaj¹ sk³adki ubezpieczeniowe i zdrowotne.
Najszybciej rozwijaj¹c¹ siê grup¹ ma³ych przedsiêbiorstw jest grupa samozatrudniaj¹cych siê.
W ca³ej Kanadzie stanowili oni w 1999 r., 18% zarejestrowanych firm (dla porównania w roku
1991 tylko 12%). Dynamika przyrostu tego typu firm w ci¹gu 10 lat (od 19831993) wynios³a
55%. Okaza³o siê równie¿, ¿e ponad 46% samozatrudniaj¹cych siê da³o pracê innym osobom.
36% tych firm dzia³a w domu samozatrudniaj¹cego siê. Co ciekawe, wiêcej osób pracuje obecnie
na w³asny rachunek w handlu i us³ugach ni¿ w ca³ej bran¿y produkcyjnej. Badania opinii publicznej przeprowadzone w Kanadzie w 1999 roku wskazuj¹, ¿e wiêkszoæ pracowników ma³ych
firm jest bardzo zadowolona z pracy, a ich satysfakcja jest wiêksza ni¿ pracowników zatrudnionych w du¿ych firmach.7
W Tajwanie pracuj¹cy na w³asny rachunek stanowi¹ 21,4% wszystkich zatrudnionych. Co pi¹ta
osoba pracuje we w³asnej, jednoosobowej firmie. Tê sam¹ tendencjê mo¿na zauwa¿yæ w Europie, gdzie co dziesi¹ta osoba pracuje na w³asny rachunek. 95% firm zatrudnia mniej ni¿ 10 osób
daj¹c równoczenie pracê dla 1/3 si³y roboczej8. Te ma³e przedsiêbiorstwa, stanowi¹ce najliczniejsz¹ grupê sektora MSP w ka¿dym kraju, s¹ bardzo wra¿liwe na zmiany w otoczeniu i wahania koniunktury. Szybko pojawiaj¹ siê i szybko znikaj¹ z rynku. Problem niemo¿noci utrzymania siê na rynku nie jest tylko problemem tych aktywnych przedsiêbiorców, którzy z ró¿nych powodów maj¹ k³opoty z rozwiniêciem w³asnej dzia³alnoci. To sytuacja trudna równie¿ dla pañstwa
i wszystkich podatników, którzy bêd¹ musieli zniechêconego i bezsilnego ,,by³ego przedsiêbiorcê utrzymywaæ. Oprócz tych najmniejszych, na rynku dzia³aj¹ równie¿ pozosta³e przedsiêbiorstwa sektora MSP, które zatrudniaj¹ ponad 60% pracowników i wytwarzaj¹ nie mniej ni¿ 50%
PKB. Dlatego troskliwe i myl¹ce o rozwoju potencja³u w³asnego kraju rz¹dy wspieraj¹ dzia³alnoæ ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. Na wiecie firmy zatrudniaj¹ce do 10 pracowników stanowi¹ wiêkszoæ zarejestrowanych podmiotów. W Europie rednie zatrudnienie wynosi niewiele
ponad 7 pracowników w firmie.
W Polsce równie¿ coraz wiêcej uwagi powiêca siê kwestii samozatrudnienia. Pocz¹tkowo samozatrudnienie traktowane by³o jako wyraz wypaczenia stosunków pracy w przedsiêbiorstwach
sektora prywatnego. Za jego przyczynê uwa¿ano nadmiern¹ chêæ zysku w³acicieli firm, zbyt
wysokie koszty zatrudnienia pracowników oraz unikanie przestrzegania przepisów BHP i sanitarnych. Jednak¿e problem samozatrudnienia pojawi³ siê z tych samych powodów znacznie wczeniej, na pocz¹tku transformacji ustrojowej w Polsce. Du¿e przedsiêbiorstwa pañstwowe, w których dokonywano zwolnieñ z przyczyn ekonomicznych, oferowa³y odchodz¹cym pracownikom
mo¿liwoæ przejêcia b¹d wykupienia maszyn i narzêdzi pracy i wynajmowa³y do wykonania
prac firmy za³o¿one przez swoich dawnych pracowników. Nazywano tê strategiê ratowania wielkich przedsiêbiorstw strategi¹ spin-off. Identyczne przes³anki towarzyszy³y takiemu samemu zjawisku, jakie ma miejsce od kilku lat w prywatnych przedsiêbiorstwach dzia³aj¹cych w ma³o ren7
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A Profile of Small Business Growth and Employment in British Columbia, Report, BC STATS, Ministry of Finance
and Corporate Relations, Ministry of Small Business, Culture and Tourism, http://www.bcstats.gov.bc.ca/data/
bus_stat/sm_bus/sme.pdf

townych lub charakteryzuj¹cych siê wysok¹ sezonowoci¹ prac bran¿ach. Niestety, w przypadku
sektora prywatnego to samo dzia³anie nie jest nazywane eufemistycznie ratowaniem firmy, ale
patologi¹ gospodarki, choæ w obydwu przypadkach  przedsiêbiorstwa pañstwowego i prywatnego  chodzi o ten sam cel. Co ciekawe, badania nad sektorem prywatnym nie potwierdzaj¹, ¿e
wynajmowanie samozatrudniaj¹cych siê pracowników jest powszechnym zjawiskiem.
,,Najczêciej stosowan¹ form¹ zatrudnienia w MSP jest bezterminowa umowa o pracê  wskazuje j¹ 61,4% badanych firm. Jednak jej popularnoæ zmala³a w porównaniu do koñca 2000 r.
o 1,2% wskazañ. Wzros³a natomiast liczba wskazañ drugiej pod wzglêdem popularnoci terminowej umowy o pracê (31,8% wskazañ w porównaniu do 29,5% na koniec 2000 r.) oraz umów
zlecenie (z 3,7% do 4,4%). Taka tendencja jest zgodna z kierunkiem zmian zachodz¹cych na wiatowych rynkach pracy, gdzie sta³e zatrudnienie, zwi¹zane z ponoszeniem sztywnych kosztów
przez pracodawcê, coraz bardziej oddaje pola pracy czasowej czy wrêcz pracy wiadczonej na
rzecz jednego tylko kontraktu (najbli¿szym polskim odpowiednikiem takich stosunków pracy s¹
umowa zlecenie i umowa o dzie³o). Z badañ wynika, ¿e na razie polskie MSP stosunkowo rzadko
odwo³uj¹ siê do formu³y pracy zwi¹zanej z konkretnym zadaniem (outsourcing zatrudnienia) zaledwie 6,7% wskazañ ³¹cznie dla umów zleceñ i umów o dzie³o. Jeszcze mniej popularny jest
zakup us³ug od by³ych pracowników co jest stosunkowo czêsto stosowan¹ przez firmy du¿e metod¹ ograniczania kosztów.9
Wyniki badañ ankietowych10 zdaj¹ siê potwierdzaæ opiniê o istniej¹cych do czasu wprowadzenia
w lipcu 2002 roku zmian w Kodeksie pracy, zbyt sztywnych zapisach Kodeksu w tej materii,
utrudniaj¹cych zatrudnianie na czas okrelony. Umowy o pracê na czas okrelony stanowi³y
32,3% wszystkich umów stosowanych przez badanych pod koniec 2002 roku przedsiêbiorców.
Czas obowi¹zywania zmian prawnych by³ w momencie realizacji badañ stosunkowo krótki. Nale¿y spodziewaæ siê wzrostu zawieranych umów o pracê na czas okrelony, co powinno tak¿e
wp³yn¹æ na wzrost poziomu zatrudnienia, takie przynajmniej by³y intencje ustawodawcy. Z drugiej strony czêsto powtarzana jest inna tezê mówi¹ca, ¿e nie elastycznoæ zapisów Kodeksu pracy, a innowacyjnoæ przedsiêbiorstw i stosowanie nowoczesnych form zarz¹dzania prac¹ winny
wp³ywaæ i kszta³towaæ poziom zatrudnienia. Obraz najczêciej stosowanych w badanych firmach
form umów o pracê przedstawia poni¿szy wykres.

8

9

10

najwiêksz¹ grupê samozatrudniaj¹cych siê a¿ 18% zanotowano w Irlandii. W Anglii ponad dwa miliony ludzi (10%
pracuj¹cych) dzia³a na w³asny rachunek
Bia³kowska-Gu¿yñska A., Raport z badania kondycji ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w Polsce, pod red. Barbary
Szlefarskiej, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Warszawa Marzec 2002, s.6
Badania zrealizowane pod koniec 2002 roku przez ASM Centrum Badañ i Analiz Rynkowych na zlecenie Polskiej
Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Badanie przeprowadzono przy wykorzystania metody indywidualnego
wywiadu kwestionariuszowego wród 1181 przedsiêbiorstw dobieranych losowo (dobór próby warstwowy  nieproporcjonalny). Wyniki opublikowano w raporcie pt.: Kondycja ma³ych i rednich przedsiêbiorstw u progu 2003 r.,
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Warszawa 2002 r.
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Wykres 8.3. Najczêciej stosowane formy zatrudniania pracowników

ród³o: Badania ASM CBiAR zrealizowane w 2002 r. na zlecenie PKPP

Innym rodzajem samozatrudnienia jest samozatrudnianie absolwentów, dla których szans¹ na
odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy mo¿e byæ za³o¿enie w³asnej firmy11 . Zwiêkszenie
mo¿liwoci podejmowania w³asnej dzia³alnoci gospodarczej wymaga:
a) ograniczenia przeszkód i kosztów tworzenia przedsiêbiorstw,
b) uruchomienia w du¿ej skali programu udzielania tanich kredytów, porêczeñ kredytowych
i systemu dop³at do kosztów oprocentowania i zwi¹zanego z nimi profesjonalnego doradztwa,
c) okresowego zawieszenia pobierania od absolwentów zak³adaj¹cych w³asne przedsiêbiorstwo
emerytalno-rentowej czêci sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne.
Wsparcie ze strony pañstwa dla rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ firm MSP jest bardzo wa¿ne.
Przedsiêbiorstwa, które przetrwa³y nie tylko fazê wejcia na rynek, ale równie¿ fazê wzrostu
i utrzyma³y siê na rynku przez 3 lata, uwa¿a siê za firmy dowiadczone, które bez dodatkowej
pomocy powinny daæ sobie radê prowadz¹c dalsz¹ dzia³alnoæ.
Tam, gdzie wsparcie ze strony pañstwa jest intensywne, tam te¿ wystêpuje wiêkszy odsetek firm,
prze¿ywaj¹cych d³u¿ej ni¿ trzy lata na rynku. W krajach takich jak Australia, Finlandia czy Holandia, które stosuj¹ efektywn¹ politykê wsparcia MSP znajduj¹cych siê w fazie wzrostu odsetek
firm dojrza³ych jest najwy¿szy. W Polsce odsetek ten wynosi 51%, co oznacza, ¿e zaledwie co
druga firma w naszym kraju jest w stanie przetrwaæ wiêcej ni¿ trzy lata.
Analizuj¹c przyczyny, dla których w pewnych krajach odnotowuje sie wy¿sze wskaniki prze¿ycia firm ni¿ 3 lata, nale¿a³oby wzi¹æ pod uwagê kilka czynników  stopieñ wsparcia dla firm,
wspó³pracê miêdzy przedsiêbiorstwami, sieæ wspó³pracy, bariery wejcia i wyjcia z rynku, trudne warunki konkurencyjne albo niew³aciwe postrzeganie przez spo³eczeñstwa faktu upadku albo
niepowodzenia. Badania przeprowadzone w wielu pañstwach pokazuj¹, ¿e im wiêksza firma
wchodzi na rynek, tym wiêksze s¹ jej szanse na przetrwanie.12
11
12
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jest to dzia³anie wspierane i promowane przez MGPiPS w ramach programu Pierwsza Praca
Lundström Andres, Stevenson Lois, Patterns and Trends in Entrepreneurship, SME Policy and Practice in ten Economies, Volume 3 of the Entrepreneurship Policy for the Future Series, Swedish Foundation for Small Business
Research (FSI), Sweden, Örebro, Stockholm 2002, s.500

Wykres 8.4. Wskanik prze¿ycia firm (po 3 latach)

ród³o: Lundström Andres, Stevenson Lois, Patterns and Trends in Entrepreneurship, SME Policy and Practice in ten
Economies, Volume 3 of the Entrepreneurship Policy for the Future Series, Swedish Foundation for Small Business Research (FSI), Sweden, Örebro, Stockholm 2002, s.500

Powy¿sze obserwacje prowadz¹ do wniosku o koniecznoci udzia³u pañstwa w tworzeniu i zapewnianiu odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiêbiorczoci. Polityka wspierania przedsiêbiorczoci realizowana przez pañstwo ma decyduj¹ce znaczenie dla ogólnej kondycji gospodarki. Mo¿e byæ skutecznym narzêdziem kszta³towania w³aciwego klimatu dla prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej. Jest to tym bardziej istotne w obecnych warunkach, gdzie kluczow¹
rolê odgrywaj¹ nowoczesne technologie, transfer wiedzy i wymagaj¹ce wysokich nak³adów
finansowych prace badawczo-rozwojowe. W³aciwie realizowana proinnowacyjna polityka pañstwa mo¿e przyczyniæ siê, poprzez inicjowane zmiany strukturalne, do stworzenia nowych jakociowo miejsc pracy, a w efekcie, podniesienia poziomu konkurencyjnoci polskiej gospodarki.

8.3. Zmiany w strukturze rynku pracy w perspektywie gospodarki
opartej na wiedzy
8.3.1.Tworzenie podstaw gospodarki opartej na wiedzy
Budowanie gospodarki opartej na wiedzy powoduje liczne reperkusje na rynku pracy. Pojawia
siê coraz wiêcej przedsiêbiorstw opieraj¹cych swój rozwój o efektywne gospodarowanie zasobami wiedzy. Implikuje to powa¿ne zmiany w popycie na pracê. Powstaje zatem luka na rynku pracy, popyt rozmija siê z poda¿¹, gdy¿ dostosowywanie jakociowe poda¿y jest procesem kompleksowym i d³ugotrwa³ym. W ujêciu geograficznym wdra¿anie zasad zarz¹dzania wiedz¹
w przedsiêbiorstwie wywo³uje migracje zarobkowe, w ujêciu przedmiotowym przesuniêcie popytu na pracê w kierunku nowych ga³êzi przemys³u i kurczenie siê tradycyjnych przemys³ów, a w
ujêciu podmiotowym gospodarka oparta na wiedzy wymusza na pracobiorcach zdobywanie nowych umiejêtnoci zwi¹zanych ze zdobywaniem i zastosowaniem wiedzy. Kluczowym aktorem
rynku pracy staje siê jednostka nieustannie poszerzaj¹ca swoje zasoby wiedzy i potrafi¹ca elastycznie nimi gospodarowaæ.
209

Wdra¿anie w ¿ycie zasad gospodarki opartej na wiedzy powoduje zasadnicze praktyczne implikacje dla ekonomii. Stawia spo³eczeñstwo przed nowymi problemami. Po pierwsze rozwój sieci
teleinformatycznej, procesy globalizacji i otwarcie gospodarek przyczyniaj¹ siê do demokratyzacji wiedzy. Ro¿ne rodzaje wiedzy staj¹ siê powszechnie dostêpne, co oznacza, ¿e dostêp do tych
zasobów jest nie tylko coraz szybszy, ale tez coraz mniej kosztowny. Po drugie nacisk na innowacyjnoæ i szybki postêp wiedzy powoduj¹ skracanie cyklu ¿ycia produktów. Po trzecie pojawiaj¹ siê
zawirowania na rynku pracy zwi¹zane z kurczeniem siê jednych ga³êzi przemys³u
a rozwojem innych. Powstaj¹ nowe zawody i nowe metody pracy, jednoczenie niektóre stare, tradycyjne zawody zanikaj¹. Nowe umiejêtnoci staj¹ siê najwa¿niejszym elementem rekrutacji pracowników. Jednostki nie tylko czêciej zmieniaj¹ miejsce pracy, ale równie¿ czêciej ni¿ w przesz³oci zmieniaj¹ swój zawód. Po czwarte ronie rola takich sk³adników maj¹tkowych przedsiêbiorstw jak knowhow, banki danych, software i potencja³ uczenia siê, a maleje waga rodków trwa³ych.
Pojawianie siê efektów omawianych zmian jest procesem zdecydowanie ewolucyjnym. Praktyka
uczy, ¿e pierwsze podmioty, które przechwytuj¹ nowinki zwi¹zane ze zmian¹ stylu zarz¹dzania
i prowadzenia organizacji to najczêciej przedsiêbiorstwa miêdzynarodowe. Wolna wymiana produktów i myli oraz nasilaj¹cy siê proces internalizacji przedsiêbiorstw sprawiaj¹, ¿e to w³anie
w przedsiêbiorstwach przejawy zarz¹dzania wiedz¹ s¹ najszybciej widoczne. Tak wiêc pierwsza
fala przemian w gospodarce ma charakter mikroekonomiczny i zachodzi na poziomie pojedynczych przedsiêbiorstw lub organizacji, które realizuj¹ proces efektywnego gospodarowania swoimi zasobami wiedzy. Przedsiêbiorstwa dysponuj¹ potencja³em finansowym, który decyzj¹ zarz¹du mo¿e byæ przeznaczany na realizowanie procesów zarz¹dzania wiedz¹. Co wiêcej, efekty
wdra¿ania gospodarki opartej na wiedzy na szczeblu ogólnokrajowym s¹ zdecydowanie bardziej
opónione w stosunku do szybciej widocznych zmian w przedsiêbiorstwach.
Druga fala zmian obejmuje politykê szczebla najpierw rz¹dowego, nastêpnie regionalnego. Na
szczeblu rz¹dowym nowa strategia gospodarcza realizowana jest stopniowo i wymaga d³ugofalowych, systematycznych zmian. S¹ to miêdzy innymi: stwarzanie dostêpu obywatelom do po¿¹danej wiedzy, rozwój infrastruktury wiedzy oraz utrzymywanie odpowiednio wysokiego poziomu nak³adów na nowe technologie, edukacjê oraz badania i rozwój. Kluczowym zagadnieniem
pozostaje proinnowacyjna polityka pañstwa oraz umacnianie wspó³pracy przedsiêbiorstw z jednostkami naukowymi i stymulowanie w ten sposób dyfuzji wiedzy. Administracja pañstwowa ma
za zadanie po³¹czyæ w sieæ wymiany wiedzy obywateli, organizacje, ró¿ne grupy interesów wewn¹trz kraju. Jednoczenie istotnym zagadnieniem pozostaje szerokie uczestnictwo w miêdzynarodowej wymianie wiedzy i budowaniu gospodarki globalnej. Wizja gospodarki opartej na wiedzy wdra¿ana jest przez ogólnokrajow¹ i regionaln¹ politykê pañstwa, a ta jest efektem kompromisów i drobiazgowych ustaleñ polityków, co wyd³u¿a proces decyzyjny, a nieraz powoduje
niekorzystne kompromisy w zakresie alokacji zasobów finansowych pañstwa. Pañstwo odgrywa
równie¿ decyduj¹c¹ rolê w inicjowaniu i podtrzymywaniu zmian spo³ecznych; zmian postaw
i dzia³añ obywateli danego kraju.
Ostatnim i najd³u¿szym etapem s¹ zmiany zachodz¹ce w spo³eczeñstwie: zmiana indywidualnych
postaw i dostosowanie siê jednostek do wymogów nowych czasów. Obserwujemy te zmiany na
poziomie jednostki, która aktywnie poszukuje potrzebnej sobie wiedzy, jednostki permanentnie
ucz¹cej siê, posiadaj¹cej umiejêtnoci selekcji i aplikacji zdobytej wiedzy. Takie umiejêtnoci ju¿
s¹ poszukiwane przez pracodawców. Waga umiejêtnoci pozyskiwania wiedzy i samodoskonalenia siê bêdzie ros³a.
Wzrost ekonomiczny w gospodarkach opartych na wiedzy opiera siê na za³o¿eniu, i¿ rozwój wiedzy prowadzi do postêpu technologicznego i rozwoju ludzkich zasobów wiedzy, a tym samym do
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wzrostu wydajnoci ca³ej gospodarki. Nale¿y podkreliæ, ¿e zmiany w tych obszarach nie zachodz¹ w jednakowym tempie. Z powy¿szych rozwa¿añ wynika wyranie, ¿e nieuniknionym efektem wdra¿ania gospodarki opartej na wiedzy jest luka czasowa w przestawianiu siê na nowe zasady gry pomiêdzy przedsiêbiorstwem a pracownikiem. Przedsiêbiorstwa najszybciej i najpe³niej
przejmuj¹ nowe zasady i potrafi¹ efektywnie wdra¿aæ je w ¿ycie. Jednostki s¹ zdecydowanie bardziej bierne i zmiany spo³eczne na skalê masow¹ trwaj¹ zdecydowanie d³u¿ej ni¿ zmiany w sposobie zarz¹dzania w przedsiêbiorstwach.
Cytowane ju¿ badania kondycji polskich przedsiêbiorstw, zrealizowane na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, potwierdzaj¹ wagê jakoci zasobów ludzkich dla si³y ekonomicznej przedsiêbiorstwa. W trakcie analizy zebranych odpowiedzi skorelowano kondycjê ekonomiczn¹ firm (mierzon¹ deklaracjami uzyskiwanych zysków i posiadanych udzia³ów w rynku)
z wykszta³ceniem kadry zarz¹dzaj¹cej przedsiêbiorstwem. Okaza³o siê, ¿e najlepiej wykszta³cone osoby kieruj¹ firmami wzrostowymi lub stabilnymi. Z kolei w firmach spadkowych najwiêkszy udzia³ w zarz¹dzaniu maj¹ osoby z wykszta³ceniem rednim, chocia¿, co ciekawe, w tej kategorii firm odnotowano relatywnie najwy¿szy wskanik osób posiadaj¹cych wykszta³cenie wy¿sze z tytu³em naukowym13 . Szczegó³owo omawiane wyniki prezentuje poni¿szy wykres.
Wykres 8.5 Wykszta³cenie zarz¹du a kondycja ekonomiczna firm

ród³o: Badania ASM CBiAR zrealizowane w 2002 r. na zlecenie PKPP

Niepokoj¹ce s¹ inne wnioski z cytowanych badañ, zgodnie z którymi mo¿na mówiæ o odp³ywie
najlepiej wykszta³conych pracowników ze sfery dzia³alnoci gospodarczej, lub o braku zainteresowania najlepiej wykszta³conych tak¹ form¹ aktywnoci zawodowej. W ujêciu rednim najlepiej wykszta³cone kierownictwo maj¹ bowiem przedsiêbiorstwa powsta³e przed 25 laty. Grupa
firm najm³odszych prezentuje siê ju¿ pod tym wzglêdem znacznie gorzej. Mo¿e to wiadczyæ
13

Por. Kondycja ma³ych i rednich przedsiêbiorstw u progu 2003 r., Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Warszawa 2002 r, s. 39.
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o tym, ¿e stosunkowo mniej osób z wy¿szym wykszta³ceniem podejmuje siê tworzenia przedsiêbiorstw, lub o tym, ¿e odsetek zamykanych firm w³acicieli z wykszta³ceniem najwy¿ej rednim
jest znacz¹co wy¿szy ni¿ w przypadku osób z wy¿szym wykszta³ceniem14 .
8.3.2. Zmiany po stronie popytu na rynku pracy
Budowanie gospodarki opartej na wiedzy prowadzi do zmiany oczekiwañ pracodawców. Struktura popytu przechodzi znacz¹ce przeobra¿enia. Wspó³czesne organizacje potrzebuj¹ pracowników o wysokim poziomie umiejêtnoci przyswajania i aplikacji wiedzy, umiejêtnoci komunikacyjnych i elastycznoci (tzw. soft skills).
Po pierwsze, wraz z przyspieszeniem przemian technologicznych i wzrostem innowacyjnoci
przedsiêbiorstw, wzrasta zapotrzebowanie na pracowników wysoko wykwalifikowanych. Liczy
siê nie tylko poziom wykszta³cenia i dowiadczenia, ale równie¿ umiejêtnoæ sta³ego dostosowywania kwalifikacji do zmiennych i rosn¹cych wymagañ rynku. W organizacji opartej na wiedzy
ka¿de nieomal stanowisko staje siê bardziej wiedzoch³onne i wymaga permanentnego samodoskonalenia zawodowego, podnoszenia poziomu odpowiedniej wiedzy i umiejêtnoci aplikacji tej
wiedzy w miejscu pracy. Taka zmiana w strukturze popytu prowadzi do wykluczenia z rynku pracy czêci si³y roboczej. Wzrost wysoko op³acanych miejsc pracy odnosi siê do zawodów wymagaj¹cych pracy o wysokiej zawartoci wiedzy i intelektu, które wystêpuj¹ w wielu sektorach, ale
przede wszystkim w wytwórczoci nauko-ch³onnej, w jakociowo przoduj¹cych us³ugach produkcyjnych i finansowych, a tak¿e w us³ugach konsumpcyjnych o wysokim stopniu ró¿norodnoci.
Po drugie, wspó³czesny rynek pracy wymaga od pracobiorcy umiejêtnoci przekwalifikowywania siê. Postêpuj¹ce procesy automatyzacji, postêp technologiczny i przemiany strukturalne
w przemyle pozbawiaj¹ zatrudnienia ca³e grupy ludzi. W konsekwencji obserwujemy rosn¹ce
bezrobocie, z którego jedynym wyjciem pozostaje przekwalifikowanie siê pracownika. O kurcz¹cym siê zatrudnieniu w przemyle pisze P. Drucker15 . Powo³uje siê na fakt, ¿e w latach 19601990 zatrudnienie w przemyle spad³o z 25% zatrudnienia ogó³em do zaledwie 17%. Przyrost
pojawi³ siê w innych sektorach, g³ównie us³ug. Co najistotniejsze to fakt, i¿ produkcja przemys³owa wzros³a w tym czasie dwu i pó³krotnie. Mamy wiêc doczynienia z rosn¹c¹ lawinowo wydajnoci¹ pracy. Jest to zas³uga postêpu technicznego. W Polsce w ostatniej dekadzie obserwujemy analogiczne zmiany. Przy wzrocie produkcji przemys³owej ogó³em o blisko 40% w latach
19952001, zatrudnienie w przemyle spad³o w tych latach o 20% (patrz tabele poni¿ej).
Tabela 8.1: Produkcja sprzedana przemys³u w 2001 roku w cenach sta³ych 1995=100.
Wyszczególnienie

Sprzeda¿ w cenach sta³ych 1995=100

Sprzeda¿ przemys³u ogó³em
Górnictwo, kopalnictwo
Przetwórstwo przemys³owe

138
81
145

ród³o: Ma³y Rocznik Statystyczny 2002, GUS, Warszawa 2002 r.
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Za: Kondycja ma³ych i rednich przedsiêbiorstw u progu 2003 r., Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Warszawa 2002 r, s. 39.

Tabela 8.2: Zatrudnienie w przemyle w 1995 i 2001 roku w tys.
Wyszczególnienie
Zatrudnienie ogó³em
Zatrudnienie w przemyle

1995

2001

w tys.

w%

w tys.

w%

1995=100

15 129

100

14 963

100

98

3729

24

3008

20

80

ród³o: na podstawie Ma³ego Rocznika Statystycznego 2002, GUS, Warszawa 2002 r.

Powy¿sze dane obrazuj¹ zmiany zachodz¹ce na rynku pracy. Obserwowany wzrost sprzeda¿y produkcji przemys³owej spowodowany jest zwiêkszeniem siê niemal o po³owê sprzeda¿y przetwórstwa przemys³owego. Pomimo spadku sprzeda¿y górnictwa i kopalnictwa, sprzeda¿ przemys³u
ogó³em wzros³a o 38%. W tym samym okresie zatrudnienie w przemyle spad³o o 20% i co wiêcej, spadek ten jest wielokrotnie wiêkszy ni¿ ogólny spadek zatrudnienia w badanym okresie.
Obserwujemy wiêc zjawisko wiêkszej wydajnoci pracy w przemyle i rozwój przede wszystkim
przetwórstwa przemys³owego wysokiej wydajnoci. Opisywanym powy¿ej zmianom towarzyszy³y liczne zwolnienia pracowników. Zwolniona si³a robocza zmuszona jest do zmiany w³asnych
kwalifikacji: wzbogacenia ich, uaktualnienia lub te¿ nabycia nowego zawodu. Kluczowym zagadnieniem jest w tym przypadku elastycznoæ podmiotów rynku pracy i ich gotowoæ do
zmian.
Wreszcie po trzecie, nieuniknione jest geograficzne przemieszczanie siê si³y roboczej wraz z przeobra¿aniem siê struktury przemys³u w kraju. Kiedy zamo¿ne i szybko rozwijaj¹ce siê regiony
zaczynaj¹ dzi równie szybko upadaæ. Procesy te zachodz¹ zdecydowanie dynamiczniej ni¿ w
przesz³oci. Wspó³czesne zmiany zachodz¹ce w nowoczesnej gospodarce zmuszaj¹ ludzi, do tej
pory pracuj¹cych w stabilnym rodowisku pracy, do przesiedlania siê, czêsto wbrew swej woli,
w poszukiwaniu nowej pracy. Nie wszyscy s¹ gotowi na to wyzwanie i nie wszyscy je podejmuj¹. Bardzo istotnym czynnikiem rosn¹cego bezrobocia staje siê zatem brak mobilnoci si³y roboczej. Szczególnie ludzie bez wy¿szego wykszta³cenia, wykonuj¹cy prace fizyczne, przejawiaj¹
niechêæ i nieprzygotowanie do geograficznego przemieszczania siê. Dlatego te¿ jestemy wiadkami rz¹dowych programów ³agodzenia dysproporcji regionalnych, szczególnie na terenach niegdy wysoko zindustrializowanych.
Poda¿ pracy dostosowuje siê bardzo stopniowo do nowych wymagañ. Czêæ pracobiorców nie
chce przyjmowaæ do wiadomoci nowych regu³ gry i pozostaje na pozycji roszczeniowej, z poczuciem krzywdy i zdrady. Oportunizm pracobiorców i niechêæ do zmian wynika z faktu, ¿e zmiany i nowe technologie wi¹¿¹ siê dla nich ze zwolnieniami. Czas, jaki musi up³yn¹æ, aby poda¿
pracy dostosowa³a siê do zmian w strukturze popytu jest nieunikniony. Wynika to z natury tych
zmian. Zmiany jakociowe maj¹ to do siebie, ¿e s¹ d³ugotrwa³e. W takich przypadkach pesymici twierdz¹, ¿e efekty zmian widoczne bêd¹ dopiero w nastêpnym pokoleniu. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e zmiany w poda¿y zachodziæ musz¹ i bêd¹, natomiast tempo tych zmian zale¿y w du¿ej
mierze od polityki rz¹du i programów maj¹cych na celu skrócenie tego okresu dostosowawczego
do minimum.
Gospodarka oparta na wiedzy przyczynia siê do wzrostu konkurencyjnoci jednych gospodarek
wzglêdem drugich. W d³ugim okresie czasu niesie to za sob¹ wymierne korzyci dla wszystkich
podmiotów rynkowych i wzrost stopy ¿yciowej danego kraju. Niestety, korzyci wynikaj¹ce
z wdra¿ania gospodarki opartej na wiedzy nie rozk³adaj¹ siê równomiernie. Zdecydowanie wiêcej skorzystaj¹ podmioty elastyczne, gotowe na zmiany i potrafi¹ce efektywnie gospodarowaæ
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swoj¹ wiedz¹. Bezsporne jest równie¿ to, ¿e korzyci wynikaj¹ce z oparcia potencja³u gospodarki na wiedzy s¹ roz³o¿one w czasie. W krótkim okresie czasu wdra¿anie zasad gospodarki opartej
na wiedzy najpierw przez przedsiêbiorstwa, póniej przez inne organizacje i podmioty administracji, powoduje zaburzenia na rynku pracy. Zmiany w strukturze popytu zachodz¹ zdecydowanie szybciej ni¿ zmiany po stronie poda¿y na rynku pracy. Odpowiedzi¹ na te zaburzenia jest celowa polityka pañstwa, z czego najwa¿niejszym elementem jest nowoczesny system edukacji,
który w efekcie prowadzi do kszta³towania siê spo³eczeñstwa wiedzy. Nie bez znaczenia jest przy
tym organizowanie swoistych centrów wiedzy umo¿liwiaj¹cych nie tylko edukacjê, ale i wymianê praktycznych dowiadczeñ.

8.4. Wp³yw klastrów przemys³owych na tworzenie miejsc pracy
8.4.1. Klastry a liczba zatrudnionych
Dowiadczenia krajów Unii Europejskiej oraz USA wskazuj¹, ¿e istnienie klastra pozytywnie
wp³ywa na wielkoæ zatrudnienia w skupionych w nim firmach. Na podstawie analiz statystycznych wykazano, ¿e firmy skupione w klastrach osi¹gaj¹ wy¿sz¹ produktywnoæ i rentownoæ ni¿
firmy identycznych rozmiarów i tej samej bran¿y, ale dzia³aj¹ce poza organizacj¹ klastrów. Równie¿ stopa zwrotu z inwestycji, tempo tworzenia miejsc pracy oraz realne place s¹ w klastrach
przemys³owych wy¿sze, nawet w okresie recesji.
Badania, którymi objêto 34 klastry europejskie, w tym 15 wysokotechnologicznych oraz 19 opartych na przemys³ach tradycyjnych wykaza³y, ¿e 73% klastrów w ci¹gu ostatnich 10 lat (1991
2001) zwiêkszy³o zatrudnienie, 18% utrzyma³o zatrudnienie na mniej wiêcej tym samym poziomie, a tylko w 9% zatrudnienie zmala³o.
W USA wp³yw klastrów na zatrudnienie jest ró¿ny w zale¿noci od stanu, choæ generalnie dodatni. W Missouri klaster informatyczny zatrudnia³ w 1990 r. 1087 osób a w 2000 r. ju¿ 29482
osoby, co oznacza ponad 27 krotny wzrost, podczas gdy przyrost zatrudnienia w ca³ym
stanie wyniós³ dla tego okresu tylko 23,9%. R6wnie¿ w Pittsburgu klaster technologii informatycznych wykaza³ w okresie 1990-1999 wzrost z 20746 pracowników do 33143 pracowników, a
wiêc o 59,7%.
Mo¿na zak³adaæ, ¿e wzrost zatrudnienia w klastrach informatycznych ma wiêkszy zwi¹zek ze
wzrostem zapotrzebowania na wyroby tej bran¿y ni¿ z organizacj¹ klastrów sektora.
8.4.2. Klastry a poziom p³ac
Tezê o wy¿szych p³acach w klastrach potwierdzaj¹ zagregowane dane dotycz¹ce
regionu San Diego, gdzie przeciêtna p³aca w 16 tamtejszych klastrach by³a w 1998 r. o 26% wy¿sza ni¿ w przemys³ach niesklasteryzowanych. Generalnie, p³ace w klastrach opartych na zaawansowanych technologiach s¹ wy¿sze ni¿ w bran¿ach tradycyjnych. Wi¹¿e siê to te¿ z poziomem
wykszta³cenia pracowników firm, gdy¿ w przemys³ach wysokich technologii wymagane s¹ te¿
wysokie kwalifikacje. Na przyk³adzie Pittsburga udowodniono, ¿e wy¿szemu udzia³owi osób
z wy¿szym wykszta³ceniem w ogólnym zaludnieniu danego regionu towarzyszy szybszy przyrost zatrudnienia w klastrach. Wspó³czynnik korelacji miêdzy tymi wielkociami oszacowano na
0,708. W zwi¹zku z tym podjêto dzia³ania na rzecz przyci¹gania do regionu osób wykszta³conych, m.in. poprzez budowê centrów kulturalno-rozrywkowych oraz obiektów sportowych.
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Ujemnym czynnikiem wp³ywu klastrów na rynek pracy jest mo¿liwoæ wyst¹pienia
pewnej motywacji do redukcji zatrudnienia, zwi¹zanej z outsourcingiem. Przedsiêbiorstwa
dzia³aj¹ce w klastrze mog¹ zwalniaæ czêæ personelu, nabywaj¹c w zamian dan¹ us³ugê na wolnym rynku, od przedsiêbiorstwa, które posiadaj¹c nowoczesn¹ maszynê i niewielki, lecz
wykwalifikowany personel mo¿e obs³ugiwaæ po mniejszym koszcie ca³y klaster. Pojawianie siê
takich firm jest op³acalne w³anie z uwagi na ukszta³towanie siê klastra w regionie.
8.4.3. Klastry a rodzaj tworzonych miejsc pracy
Nie jest bez znaczenia, jakiego rodzaju miejsca pracy zostan¹ utworzone. Dzia³anie w obrêbie
klastra mo¿e pomóc przedsiêbiorstwu w rozwi¹zaniu kilku problemów o charakterze bie¿¹cym
(niedostatek popytu na wyroby) oraz przysz³ociowym (coraz mniejszy popyt na prace proste).
Dzieje siê tak z kilku przyczyn: uczestnicy klastra mog¹ byæ wytwórcami zarówno dóbr konsumpcyjnych, jak i inwestycyjnych, tak wiêc automatyzacja bêdzie co prawda zmniejsza³a zatrudnienie u producentów wyrobów konsumpcyjnych, lecz zwiêksza³a zatrudnienie u dostawców technologii. Dzia³anie w klastrze firm obs³uguj¹cych przedsiêbiorstwa z rdzenia przemys³owego (np.
centrów handlowych i rozrywkowych, restauracji, hoteli, baz transportowych) wygeneruje popyt
na prace proste, co zmniejszy w krótkiej perspektywie niedobór miejsc pracy dla osób o niskich
kwalifikacjach, jednoczenie zapewniaj¹c efektywnoæ tych stanowisk pracy. Przedstawiciele zawodów technicznych, jak lusarze czy elektrycy, mog¹ znaleæ popyt na swoje us³ugi na wolnym
rynku, zw³aszcza w sektorze ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, których czêsto nie staæ na zatrudnienie fachowca na ca³y etat. Oczywicie warunkiem powodzenia tego optymistycznego scenariusza jest istnienie popytu czyli licznych, aktywnych firm dzia³aj¹cych w klastrze.
Korzystanie z pracy na zlecenie mo¿e byæ wiêc postaci¹ outsourcingu. Z kolei wspó³praca przedsiêbiorstw sklasteryzowanych z uczelniami pozwoli zwiêkszyæ wskanik skolaryzacji na poziomie wy¿szym, dziêki czemu zwiêkszy siê stosunek poda¿y kadr zdolnych do prac zaawansowanych w relacji do poda¿y si³y roboczej o niskich kwalifikacjach. To pozwoli zredukowaæ problem nadwy¿ki nisko wykwalifikowanej si³y roboczej w d³ugim okresie. Dzia³alnoæ klastra
przemys³owego, w tym firm opieraj¹cych siê na zaawansowanej technologii, pozwoli znaleæ zatrudnienie kreatywnym absolwentom szkó³ wy¿szych, a w przysz³oci, byæ mo¿e otworzyæ w³asne przedsiêbiorstwa na zasadzie spin-off.

15 P. Drucker Spo³eczeñstwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s.61
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Postêp, jaki dokona³ siê w ostatnich latach w zrozumieniu problematyki konkurencyjnoci, zarówno z perspektywy teoretycznej jak te¿ z praktyki gospodarczej, pozwoli³ na wypracowanie
systemowych rozwi¹zañ dostosowanych do specyfiki wspó³czesnej gospodarki. Koncepcj¹, która nabra³a w tym zakresie szczególnego znaczenia sta³ siê klaster. W tym kontekcie istotne znaczenie ma te¿ polityka rozwoju oparta o klastry (ang. cluster-based policy b¹d cluster-oriented
policy), której zasadnicze elementy czy wrêcz ca³ociowe rozwi¹zania zosta³y wprowadzone
przez wiêkszoæ pañstw cz³onkowskich OECD.

9.1. Koncepcja klastrów a konkurencyjnoæ przedsiêbiorstw
W aspekcie ekonomicznym s³owo klaster po raz pierwszy zosta³o u¿yte przez Portera1. Wed³ug
definicji Portera klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powi¹zanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek wiadcz¹cych us³ugi, firm dzia³aj¹cych w pokrewnych sektorach
i zwi¹zanych z nimi instytucji (na przyk³ad uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeñ bran¿owych) w poszczególnych dziedzinach, konkuruj¹cych miêdzy sob¹, ale równie¿
wspó³pracuj¹cych. Klastry osi¹gaj¹ce masê krytyczn¹ (niezbêdna liczba firm i innych instytucji
tworz¹ca efekt aglomeracji) i odnosz¹ce niezwyk³e sukcesy konkurencyjne w okrelonych dziedzinach dzia³alnoci, s¹ uderzaj¹c¹ cech¹ niemal ka¿dej gospodarki narodowej, regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, g³ównie w krajach gospodarczo rozwiniêtych2.
Klastry w ujêciu przedmiotowym stanowi¹ specyficzn¹ formê przestrzennej organizacji sektorów przemys³u i us³ug uwa¿an¹ za najbardziej dojrza³¹ formê organizacji produkcji  w warunkach gospodarki postindustrialnej  z punktu widzenia zdolnoci do podtrzymywania rozwoju.
Jednoczenie ich cech¹ charakterystyczn¹ jest zdolnoæ do generowania i utrzymania przewagi
konkurencyjnej.
Klastry nie s¹ czym wyj¹tkowym. Struktury klastrowe zosta³y zidentyfikowanie w wielu krajach wiata. W ramach projektu Cluster Meta Project zebrano informacje dotycz¹ce ponad 700
ró¿nych klastrów. W Stanach Zjednoczonych w 2000 roku w 380 klastrach wytwarzano 60%
produkcji sprzedanej tego kraju, we W³oszech w roku 1994 lokalne dystrykty przemys³owe wytwarzaj¹ce 31% produkcji przemys³owej by³y odpowiedzialne za 43% krajowego eksportu.
Klastry powstaj¹ praktycznie we wszystkich sektorach gospodarki. Wystêpuj¹ zarówno w przemyle, jak i us³ugach, w sektorach wysokich technologii, jak i tradycyjnych. Charakteryzuj¹ siê
równie¿ ró¿nym poziomem innowacyjnoci i zaawansowania technologicznego, a tym samym
ró¿nymi strategiami i perspektywami rozwoju. Do najbardziej znanych klastrów wysokotechnologicznych nale¿¹ Dolina Krzemowa (pó³przewodniki i technologie informatyczne), Lombardia
(przemys³ teleinformatyczny i chemiczny), Cambridge (biotechnologia, przemys³ komputerowy
i informatyczny), Austin, Montpellier (telekomunikacja, oprogramowanie komputerowe, biotechnologia). Z kolei przyk³adem klastra w sektorze niskich technologii charakteryzuj¹cym siê jednoczenie wysok¹ innowacyjnoci¹ jest klaster oprawek do okularów oraz przemys³u przetwórstwa we³ny we W³oszech czy klaster meblowy w Danii. Oko³o 70% klastrów posiada siln¹ lub
bardzo siln¹ pozycjê konkurencyjn¹, natomiast 60% charakteryzuje siê wysok¹ innowacyjnoci¹.
Funkcjonowanie systemu produkcji typu klastrowego przynosi szereg potencjalnych korzyci dla
lokalnej, regionalnej, jak i narodowej gospodarki. Efektywnie funkcjonuj¹cy klaster prowadzi po
1
2

Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjnoæ przedsiêbiorstw, Organizacja i Kierowanie nr 4/2002
Brodzicki T., Szultka S., op.cit. str. 2
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pierwsze do wzrostu produktywnoci lokalnych przedsiêbiorstw ze wzglêdu na dostêp do relatywnie tanich, wyspecjalizowanych czynników produkcji oraz ró¿norodnych nak³adów wykorzystywanych w dzia³alnoci produkcyjnej. Po drugie, przestrzenna bliskoæ podmiotów gospodarczych stymuluje i wspiera ich innowacyjnoæ. Po trzecie, rozwijaj¹cy siê klaster charakteryzuje dynamiczny wzrost liczby narodzin nowych przedsiêbiorstw, co przek³ada siê na kreowanie
nowych miejsc pracy. Efektywnie funkcjonuj¹cy klaster powoduje równie¿ wiele efektów zewnêtrznych:
 wzrost dostêpnoci specjalistycznych us³ug oko³obiznesowych,
 inwestycje w infrastrukturê,
 zwiêkszenie dochodów ludnoci.
W niektórych przypadkach klaster mo¿e staæ siê swoistym motorem rozwoju regionalnego. Przyk³adem mog¹ byæ klastry wysokotechnologiczne w Austin (USA), brytyjskim Cambridge czy Penang w Malezji.

9.2. Typologia klastrów
Klastry mo¿na klasyfikowaæ wed³ug ró¿nych kryteriów3. Nale¿¹ do nich:
 stadium rozwoju: mo¿na wyró¿niæ klastry embrionalne, wzrostowe, dojrza³e oraz schy³kowe;
 zdolnoæ do kreowania miejsc pracy  klastry o rosn¹cym, stabilnym b¹d malej¹cym zatrudnieniu;
 zasiêg terytorialny klastra  w zale¿noci od umiejscowienia wzajemnie powi¹zanych podmiotów tworz¹cych klaster mo¿emy wyró¿niæ klastry o zasiêgu lokalnym, regionalnym, krajowym, ponadnarodowym;
 liczba horyzontalnie powi¹zanych sektorów  klastry w¹skie b¹d szerokie;
 liczba stadiów ³añcucha produkcyjnego  klastry g³êbokie  obejmuj¹ce zazwyczaj wszystkie etapy ³añcucha produkcyjnego; klastry p³ytkie  obejmuj¹ce jeden lub kilka etapów;
 pozycja konkurencyjna  klastry bêd¹ce liderami wiatowymi, krajowymi, lub posiadaj¹ce
przeciêtn¹ b¹d s³ab¹ pozycjê konkurencyjn¹;
 znaczenie technologii  klastry wysokich, rednich lub niskich technologii.
Spotyka siê równie¿ typologie klastrów oparte o kilka, nie zawsze rozdzielnych kryteriów. W ten
sposób wyró¿niæ mo¿na trzy rodzaje klastrów, dziel¹c je miêdzy innymi ze wzglêdu na wielkoæ
i strukturê w³asnoci podmiotów do nich nale¿¹cych:
 klastry pokrewne w³oskim dystryktom przemys³owym, których najbardziej znanym przyk³adem jest s³ynna amerykañska Dolina Krzemowa. Ten typ klastra charakteryzuje siê miêdzy
innymi dominacj¹ ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, siln¹ specjalizacj¹ oraz wzajemn¹ rywalizacj¹ z jednoczesnym systemem powi¹zañ sieciowych opartych przede wszystkim na
zaufaniu. Wystêpowanie tych czynników umo¿liwia elastyczn¹ specjalizacjê, wysok¹
produktywnoæ oraz kreuje znacz¹cy potencja³ innowacyjny;
 klaster hub-and-spoke4 charakteryzuj¹cy siê wspó³istnieniem na danym terenie du¿ych
przedsiêbiorstw powi¹zanych hierarchicznie z rozleg³¹ grup¹ firm sektora MSP (np. Seattle
 Boeing czy Toyota City). Klaster tego typu bazuje w du¿ym stopniu na sile wielkich korporacji, charakteryzuj¹c siê jednoczenie elastycznoci¹ dzia³ania oraz wykorzystaniem przewagi kosztowej;
3
4
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ród³o: Enright 2001, DTI 2001, Jacobs 1997
W dos³ownym t³umaczeniu: o i szprycha.

 klaster satelitarny z dominuj¹cym udzia³em ma³ych i rednich przedsiêbiorstw uzale¿nionych
od firm zewnêtrznych, którego przewaga lokalizacyjna opiera siê z regu³y na ni¿szych kosztach (np. Research Triangle Park w Pó³nocnej Karolinie czy region Manaus w Brazylii).

9.3. Polityka rozwoju oparta o klastry
Zasadniczym celem polityki opartej o klastry powinno byæ trwa³e podniesienie poziomu konkurencyjnoci lokalnej, regionalnej i narodowej gospodarki. Dzia³ania powinny skupiaæ siê na
wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej klastra poprzez ukierunkowanie rozwoju oraz wzrost specjalizacji kooperuj¹cych przedsiêbiorstw i instytucji dla osi¹gniêcia korzyci skali, podzia³u pracy oraz efektywnej kreacji w skali lokalnej wyspecjalizowanych czynników produkcji. Powinny
byæ one jednoczenie wsparte kompleksem innych dzia³añ (na przyk³ad w ramach polityki naukowej lub polityki konkurencji), dlatego te¿ jedn¹ z zasadniczych kwestii jest ich wzajemna
koordynacja w celu uzyskania efektów synergicznych. Efektywna i konsekwentnie wdra¿ana
polityka oparta o klastry mo¿e prowadziæ do przekszta³cenia siê klastrów w regionalne systemy
innowacji charakteryzuj¹ce siê efektywn¹ absorpcj¹ i tworzeniem innowacji procesowych, produktowych i organizacyjnych.
Rola czynnika publicznego w kreowaniu i stymulowaniu rozwoju klastra mo¿e byæ znacz¹ca.
W ka¿dym z czterech obszarów tzw. rombu przewagi konkurencyjnej5 mo¿liwe jest, a nawet zalecane, dzia³anie czynnika publicznego. W zakresie kszta³towania czynników produkcji dzia³ania w³adz powinny skupiæ siê na: rozwoju ogólnej i wyspecjalizowanej tzn. dostosowanej do specyficznych uwarunkowañ rozwoju danego klastra infrastruktury; organizowaniu wyspecjalizowanych programów owiatowych i szkoleniowych; wspieraniu prac badawczo-rozwojowych
na uczelniach nad technologiami bezporednio b¹d porednio zwi¹zanymi z obszarem funkcjonowania klastra. W zakresie sektorów pokrewnych i wspomagaj¹cych wskazane jest organizowanie i wspó³finansowanie forum spotkañ uczestników klastra, promowanie i zachêcanie do dzia³añ
w ramach klastra w celu przyci¹gniêcia innych kluczowych graczy, dostawców i us³ugodawców
oraz tworzenie zinstytucjonalizowanych form wsparcia w postaci parków technologicznych lub
przemys³owych. W odniesieniu do warunków popytu, obok wywierania nacisku na tworzenie
skutecznych przepisów stymuluj¹cych innowacyjnoæ przedsiêbiorstw, za szczególnie istotne nale¿y uznaæ dzia³anie w charakterze wyrafinowanego nabywcy (poprzez zamówienia publiczne)
produktów czy us³ug klastra. W kontekcie strategii i rywalizacji przedsiêbiorstw w³adze mog¹
podejmowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do eliminacji barier konkurencji w rodowisku lokalnym oraz
promowaæ zdolnoci eksportowe poszczególnych klastrów6 .

9.4. Klastry w Polsce
Wzrost zainteresowania problematyk¹ koncentracji przemys³u i powstawaniem zlokalizowanych
systemów produkcyjnych odnotowano w Polsce pod koniec lat 80-tych. Pocz¹tkowo znaczna
czêæ badaczy koncentrowa³a siê na fenomenie technopolii czyli na kompleksach przemys³owych
wysokiej technologii, stanowi¹cych przestrzenne koncentracje orodków naukowo-badawczych,
szkó³ wy¿szych, przedsiêbiorstw zaawansowanej technologii i szeroko rozwiniêtych us³ug dla
5

6

Wed³ug Portera (1990) istniej¹ cztery grupy czynników: czynniki poda¿owe, popytowe, przemys³y wspieraj¹ce oraz
strategia firm, od których zale¿y konkurencyjnoæ klastra, a które tworz¹ tzw. romb przewagi konkurencyjnej.
na podstawie Brodzicki T., Szultka St., Koncepcja klastrów a konkurencyjnoæ przedsiêbiorstw IBnGR, 2002
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przedsiêbiorstw. Wynika³o to z faktu, i¿  jak wskazywano  sektory wysokich technologii charakteryzuj¹ siê najwy¿szym stopniem innowacyjnoci, a przez to przyczyniaj¹ siê do wzrostu konkurencyjnoci poszczególnych regionów czy miast. Wynikiem tego jest  widoczne do dzi
w Polsce  pragnienie przyci¹gania firm wysokotechnologicznych oraz tworzenie w wielu miastach parków technologicznych, inkubatorów, maj¹cych byæ swego rodzaju wylêgarni¹ nowych, innowacyjnych firm operuj¹cych w dziedzinach wysokich technologii.
Dowiadczenia ostatnich lat pokaza³y, ¿e równie¿ firmy dzia³aj¹ce w sektorach tradycyjnych lub
rednich technologii mog¹ charakteryzowaæ siê wysok¹ innowacyjnoci¹. Przejawem tego nowego podejcia jest wzrost zainteresowania usprawnieniem procesów przep³ywu informacji pomiêdzy ró¿nymi podmiotami gospodarki regionalnej czy lokalnej oraz ich znaczeniem dla wprowadzania innowacji.
W ostatnich latach, wraz ze wzrostem zainteresowania teori¹ klastra, pojawi³y siê te¿ pierwsze
próby badania klastrów, czego wynikiem jest zidentyfikowany quasi klaster automatyki przemys³owej w Gdañsku, klaster poligraficzny w Warszawie, budowlany w regionie wiêtokrzyskim,
czy kszta³towanie siê struktur klastrowych na lubeszczynie7 .
Badania wskazuj¹, ¿e s¹ to jeszcze wczesne etapy rozwoju klastra, charakteryzuj¹ce siê dominuj¹c¹ kultur¹ konkurencji (brak postrzegania innych przedsiêbiorstw jako potencjalnych partnerów we wspó³pracy). Stanowi to istotn¹ przeszkodê w podniesieniu potencja³u i konkurencyjnoci przedsiêbiorstw skupionych w ramach klastra. Istotn¹ barier¹ jest równie¿ niechêæ do uczestnictwa w ró¿nego rodzaju stowarzyszeniach, zrzeszeniach, co powoduje, i¿ ograniczona
wspó³praca odbywa siê prawie wy³¹cznie na zasadach nieformalnych.
Przeprowadzone badania wskazuj¹ równie¿ na s³ab¹ wspó³pracê z sektorem B+R z jednej strony,
a z drugiej na niezrozumienie potrzeb biznesu przez rodowisko akademickie. Przedsiêbiorcy
wskazuj¹ na zbyt wysokie koszty takiej wspó³pracy, za przedstawiciele rodowisk akademickich i instytutów badawczych dostrzegaj¹ brak precyzji w formu³owaniu potrzeb przez przedsiêbiorców. W kontaktach przedsiêbiorca  sektor B+R wyranie widaæ te¿ brak porozumienia spowodowany niedoborem wyspecjalizowanej wiedzy ze strony przedsiêbiorców.
W Polsce  zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym nadal brakuje kompleksowej polityki nastawionej na wspieranie i rozwój klastrów. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest brak pog³êbionych badañ dotycz¹cych istnienia i funkcjonowania klastrów w polskiej gospodarce. Pomimo tego, w ostatnich latach podejmuje siê próby wspierania wspó³pracy w niektórych sektorach gospodarki. Przyk³adem mo¿e tu byæ ustawa o grupach producentów rolnych8 , która
umo¿liwia uzyskanie pomocy finansowej producentom rolnym zrzeszonym w takich organizacjach.
Identyfikacja klastrów
W 2002 roku próbê zbadania potencjalnych klastrów w Polsce podj¹³ Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ w ramach projektu badawczego zleconego przez Komitet Badañ Naukowych
i wspó³finansowanego ze rodków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci. Badania kon7

8
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Badania przeprowadzane przez Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ w latach 20022003; Tamowicz P., Wojnicka E., Brodzicki T., Szultka St., www.klastry.pl
Ustawa z dnia 15 wrzenia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich zwi¹zkach oraz o zmianie innych ustaw,
Dz.U. Nr 88, poz. 983.

centruj¹ siê na identyfikacji potencjalnych obszarów, w których mo¿liwe jest tworzenie siê klastrów. Rozpoczête badania s¹ wstêpem do analizy potencja³u i szans rozwoju takich struktur
w polskiej gospodarce, za ich efektem ma byæ propozycja wprowadzenia w ¿ycie instrumentów
polityki skierowanej na stymulowanie rozwoju klastrów9 .
Uzyskane rezultaty w czterech grupach  dwóch z przemys³ów tradycyjnych: budownictwa i przemys³u meblowego oraz dwóch z przemys³ów zaawansowanych technologicznie: biofarma-kosmetyki, elektroniki i informatyka przedstawione s¹ poni¿ej.
Przemys³ meblowy
Sektor meblowy wspó³wystêpuje z sektorami o charakterze surowcowym oraz z bran¿ami horyzontalnie powi¹zanymi z przetwórstwem drewna.
Na podstawie analizy statystycznej stwierdzono, ¿e na poziomie powiatów lokalizacja przedsiêbiorstw sektora meblowego (PKD 36110) jest dodatnio i statystycznie istotnie skorelowana z lokalizacj¹ przedsiêbiorstw reprezentuj¹cych sektory znajduj¹ce siê poni¿ej w ³añcuchu wartoci
dodanej (PKD 02011).
Pod wzglêdem liczby zidentyfikowanych zagêszczeñ sektora meblowego (PKD 361) bez
uwzglêdnienia sektorów pokrewnych na poziomie powiatów o wysokoci wspó³czynnika LQ
powy¿ej 1,25 wyranie dominuje województwo wielkopolskie wyprzedzaj¹c województwa warmiñsko-mazurskie oraz kujawsko-pomorskie i pomorskie. Na poziomie powiatów wskanik LQ
przyjmuje najwy¿sze wartoci dla powiatów: kêpiñskiego (woj. wielkopolskie), che³miñskiego
(kujawsko-pomorskie) oraz olenickiego (dolnol¹skie).
Na podstawie mapy zagêszczeñ uwzglêdniaj¹cej równie¿ sektory pokrewne, nale¿y stwierdziæ,
¿e specyficzn¹ cech¹ lokalizacji przemys³u meblowego w Polsce jest jego wyrana koncentracja
w pasie biegn¹cym przez województwa: dolnol¹skie, lubuskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz warmiñsko-mazurskie.

9

10
11

Celem pierwszego etapu by³a przestrzenna identyfikacja wystêpowania skupieñ przedsiêbiorstw z bran¿ pokrewnych i powi¹zanych. Za wzór badawczy pos³u¿y³a metoda wykorzystana przez brytyjskie Ministerstwo Przemys³u
i Handlu bazuj¹ce na wykorzystaniu wspó³czynnika lokalizacji (LQ  location quotient; LQ = (Eij/Ej)/(Ein/En),
gdzie Eij  zatrudnienie w przemyle lub np. wartoæ dodan¹, dochody, liczba firm i w regionie j, Ej 
ca³kowite zatrudnienie w regionie j, Ein  krajowe zatrudnienie w przemyle i, En ca³kowite zatrudnienie
w kraju. Jeli LQ=1 oznacza to, ¿e region posiada taki sam udzia³ zatrudnienia w danym przemyle jak gospodarka
narodowa. LQ wiêkszy ni¿ 1,25 jest zazwyczaj przyjmowany jako wiadcz¹cy o regionalnej specjalizacji w danym
sektorze). Wspó³czynnik ten pozwala zidentyfikowaæ lokalizacje, w których wystêpuje ponadprzeciêtna koncentracja przedsiêbiorstw z danej bran¿y. Dokonano wyboru kilkunastu grup PKD powi¹zanych wertykalnie lub horyzontalnie. Wybrano nastêpuj¹ce grupy przemys³ów: budownictwo, przemys³ meblowy, farmacja i kosmetyki, elektronika i informatyka, a tak¿e: przemys³ rybny, spo¿ywczy, skórzany, w³ókienniczy, papierowy i tworzyw sztucznych. Zidentyfikowano obszary geograficzne, w których zgodnie z przyjêtymi kryteriami istnieje najwiêksze
prawdopodobieñstwo istnienia klastra.
Dalsza analiza bazuj¹ca na dostosowanym do specyfiki sektora algorytmie decyzyjnym pozwoli³a na wyodrêbnienie potencjalnych klastrów w analizowanych przemys³ach w Polsce, które po naniesieniu na mapê stworzy³y mapê
potencjalnych klastrów.
Na wybranych losowo przedsiêbiorstwach zlokalizowanych w ramach wyodrêbnionych skupieñ przeprowadzono
badania ankietowe w celu identyfikacji wystêpowania cech charakterystycznych dla funkcjonuj¹cych, wzglêdnie
tworz¹cych siê dopiero, struktur typu klastrowego.
produkcja mebli
lenictwo wraz z dzia³alnoci¹ us³ugow¹
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Mapa 9.1. Zagêszczenia sektora meblowego i sektorów powi¹zanych w Polsce na poziomie powiatów

ród³o: Opracowanie IBnGR.

Druga wyrana koncentracja przedsiêbiorstw tego sektora wystêpuje na terenie Polski po³udniowo-wschodniej, na obszarze granicznym województw lubelskiego oraz podkarpackiego. Czynnikiem wp³ywaj¹cym na takie rozmieszczenie zagêszczeñ firm sektora meblowego jest, oprócz
oczywistej bliskoci róde³ surowca, s¹siedztwo tradycyjnych (eksportowych) rynków zbytu. Na
lokalizacjê zagêszczeñ ma równie¿ wp³yw obecnoæ du¿ych  powsta³ych jeszcze przez 1989 rokiem  firm meblowych. Sposób prywatyzacji i stosowana w ich przypadku metoda buy-out spowodowa³a powstanie wiêkszej liczby ma³ych firm prywatnych dzia³aj¹cych na potrzeby du¿ego
odbiorcy, o ustalonej renomie i zagospodarowanych rynkach zbytu.
Budownictwo
Do grupy budownictwo zakwalifikowany zosta³ bardzo szeroki przekrój sekcji PKD, co wynika
z faktu, ¿e pod pojêciem dzia³alnoci budowlanej mieci siê szereg przedsiêbiorstw bêd¹cych
ogniwami w ³añcuchu produkcyjnym sektora budowlanego. Nale¿y jednak podkreliæ, i¿ do analizy zosta³a przyjêta ca³a sekcja 45  budownictwo.
Najsilniejsza koncentracja w przemyle budowlanym wystêpuje w województwach po³udniowych
tj. dolnol¹skim, opolskim, l¹skim, ma³opolskim i wiêtokrzyskim. Na tych obszarach koncentruje siê równie¿ najbardziej szeroki wachlarz produkcji i us³ug zwi¹zanych z budownictwem,
którego historia siêga lat miêdzywojennych. Przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce na potrzeby sektora budownictwa by³y tu te¿ silnie rozbudowywane w latach powojennych.
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Mapa 9.2. Zagêszczenia sektora budowlanego i sektorów powi¹zanych w Polsce na poziomie powiatów

ród³o: Opracowanie IBnGR

Dostarcza³y one wielkiej gamy produktów i surowców budowlanych pocz¹wszy od wydobywania i przetwórstwa kamieni poprzez produkcjê cegie³, cementu itp., a skoñczywszy na us³ugach
finalnych czyli pracach budowlanych. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy by³ przede wszystkim ³atwy dostêp do surowców naturalnych wykorzystywanych przy produkcji materia³ów budowlanych. Spowodowa³o to powstawanie przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê produkcj¹ i dostarczaniem
materia³ów dla bran¿y budowlanej. Przedsiêbiorstwa stricte budowlane skoncentrowane s¹ w
wiêkszoci w pobli¿u wiêkszych aglomeracji miejskich takich jak Katowice, Kraków, Wroc³aw,
Poznañ czy Warszawa, czyli tam, gdzie popyt na koñcowy produkt tego przemys³u jest najwiêkszy.
Biofarma
Do grupy przemys³u farmaceutyczno-kosmetycznego zosta³y zaklasyfikowane trzy grupy PKD 
24412 , 24513 i 73114 , które charakteryzowa³y siê siln¹ korelacj¹ wspó³wystêpowania na poziomie powiatów.

12
13
14

produkcja wyrobów farmaceutycznych
produkcja rodków myj¹cych i czyszcz¹cych, wyrobów kosmetycznych i toaletowych
prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
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Przemys³y zaliczone do grupy biofarma-kosmetyki s¹ silnie skoncentrowane w pobli¿u wielkich
aglomeracji miejskich. Wydaje siê to oczywiste bior¹c pod uwagê, ¿e przemys³y te wymagaj¹
dostêpu do wysokospecjalistycznej wiedzy naukowej, której dostarczyæ mog¹ jedynie wielkie
orodki miejskie z ich orodkami akademickimi. Koncentracja ta wynika równie¿ z lokalizacji
przedsiêbiorstw chemicznych i farmaceutycznych w okresie PRL. Podobnie jak w przypadku firm
Mapa 9.3. Zagêszczenia sektora farmceutyczno-kosmetycznego w Polsce na poziomie powiatów

ród³o: Opracowanie IbnGR

sektora meblowego obecne skupienia przedsiêbiorstw sektora kosmetyczno-farmaceutycznego s¹
pochodn¹ sposobów i cie¿ek zastosowanych w prywatyzacji wiêkszych firm pañstwowych.
W grupie biofarma-kosmetyki dominuj¹c¹ rolê odgrywa zarówno powiat warszawski, jak i ca³a
aglomeracja warszawska z przyleg³ymi do niej powiatami: wo³omiñskim, pruszkowskim oraz
w mniejszym stopniu grodziskim, piaseczyñskim i otwockim. Nie jest to jednak obszar jednorodny  w powiecie warszawskim dominuje produkcja farmaceutyków, natomiast w powiatach pruszkowskim i piaseczyñskim silnie skoncentrowany jest przemys³ kosmetyczny. Poza t¹ aglomeracj¹ bran¿e z grupy bio s¹ jeszcze silnie skoncentrowane w Poznaniu, Krakowie, £odzi i pobliskich powiatach, powiecie pu³awskim oraz w nieco mniejszym stopniu we Wroc³awiu, Rzeszowie
oraz powiecie kutnowskim.
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Elektronika, informatyka i telekomunikacja (ETI)
Do grupy ETI zosta³o ³¹cznie jedenacie grup PKD, które zosta³y wy³onione na podstawie analizy korelacji bran¿.
Przemys³y ETI s¹, podobnie jak to ma miejsce w przypadku przemys³u farmaceutyczno-kosmetycznego, silnie skoncentrowane wokó³ wielkich aglomeracji miejskich, co implikowane jest bliskoci¹ czo³owych wy¿szych uczelni technicznych oraz instytutów naukowo-badawczych. Dominuj¹ca jest tu pozycja Warszawy, która charakteryzuje siê siln¹ koncentracj¹ w niemal wszystkich analizowanych grupach PKD (z wyj¹tkiem grupy 323  produkcja odbiorników
telewizyjnych i radiowych). Wokó³ Warszawy silnie skoncentrowany przemys³ ETI jest równie¿
w powiecie wo³omiñskim (szczególnie grupa 322  produkcja nadajników telewizyjnych radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej) oraz piaseczyñskim, który charakteryzuje siê bardzo siln¹ koncentracj¹ w produkcji elementów elektronicznych (PKD 322).

Mapa 9.4. Zagêszczenia w sektorach elektroniki, telekomunikacji i informatyki Polsce na poziomie powiatów

ród³o: Opracowanie IBnGR

Kolejnym obszarem geograficznym charakteryzuj¹cym siê du¿¹ koncentracj¹ przemys³u elektronicznego i informatycznego jest Górny l¹sk, szczególnie w takich miastach jak Katowice, Gliwice, Zabrze, Rybnik czy Bielsko-Bia³a. Wynika to ze znacznej koncentracji przemys³u w tym
regionie, która sprzyja powstawaniu szczególnie firm wiadcz¹cych us³ugi informatyczne.
Bardzo siln¹ koncentracj¹ cechuje siê równie¿ aglomeracja Trójmiejska. Gdañsk, zarówno w dziedzinie elektroniki, jak i us³ug informatycznych uzupe³niany jest przez Gdyniê i Sopot, charak227

teryzuj¹ce siê siln¹ koncentracj¹ w zakresie tworzenia oprogramowania i pozosta³ych us³ug informatycznych. Siln¹ koncentracj¹ w przemys³ach ETI charakteryzuj¹ siê inne wielkie aglomeracje tj. Wroc³aw i Kraków (szczególnie w produkcji sprzêtu komputerowego oraz oprogramowania i innych us³ug informatycznych). Wydaje siê, ¿e g³ównym czynnikiem lokalizacji skupieñ
sektorów ETI jest dostêp do wykwalifikowanej kadry oraz know-how. Jako zaprzeczenie tezy, i¿
przemys³ ETI skoncentrowany jest wy³¹cznie w wielkich orodkach miejskich, mo¿e pos³u¿yæ
przyk³ad powiatu m³awskiego, w którym silnie skoncentrowana jest produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych.
Jak wskazuj¹ przytoczone przyk³ady koncentracji sektorów przemys³owych w Polsce, zdecydowanie silniejsz¹ koncentracj¹ charakteryzuj¹ siê przemys³y zaliczone do high-tech (farmaceutyczno-kosmetyczny oraz ETI). Jest to wynikiem tego, ¿e przemys³y te wymagaj¹ dostêpu do zaawansowanego technologicznie zaplecza naukowego oraz wysoko wykwalifikowanej si³y roboczej.
Ponadto z analizy wynika, ¿e przemys³y wysokotechnologiczne  co szczególnie silnie widoczne
jest w przypadku przemys³u elektronicznego i informatycznego  skoncentrowane s¹ wokó³ wielkich orodków przemys³owych takich jak l¹sk, Warszawa czy inne aglomeracje. Wynika to
z faktu, ¿e badane ga³êzie przemys³u s¹ czêsto poddostawcami produktów porednich do produkcji zak³adów przemys³owych zlokalizowanych przede wszystkim w rejonach zurbanizowanych.
Przemys³ tradycyjny jest zdecydowanie bardziej równomiernie roz³o¿ony przestrzennie. Jednak
równie¿ w tym przypadku widaæ wyrane regiony produkcyjne, których lokalizacja warunkowana jest dostêpem do surowców, rynków zbytu czy te¿ wynika z historii gospodarczej regionu.
Analiza potwierdza hipotezê, i¿ przemys³ (równie¿ w gospodarce globalnej) wykazuje tendencje
do koncentracji. Sama koncentracja jednak¿e mo¿e przynieæ stosunkowo ograniczone korzyci
dla przedsiêbiorstw. Dopiero zmiana mylenia wród przedsiêbiorców  z konkurencyjnego na
kooperatywne, umiejêtnoæ ³¹czenia zasobów i praca w sieciach oraz wykorzystanie potencja³u
zaplecza naukowo-badawczego mo¿e trwale podnieæ pozycjê konkurencyjn¹ przedsiêbiorstw
w gospodarce.

9.5. Podsumowanie i wnioski
Jedn¹ z metod stymulowania przewagi konkurencyjnej polskich firm powinna byæ promocja
klastrów przemys³owych. Dzia³anie w obrêbie klastra mo¿e pomóc przedsiêbiorstwom
w rozwi¹zaniu wielu problemów o charakterze bie¿¹cym takich np. jak niedostatek popytu na
wyroby oraz przysz³ociowym, charakteryzuj¹cym siê zmniejszaniem siê popytu na prace proste.
Przewa¿aj¹ca czêæ przedsiêbiorstw sektorów zaawansowanych technologicznie powsta³a ponad
10 lat temu w wyniku restrukturyzacji maj¹tkowej du¿ych kompleksów gospodarczych wzglêdnie w wyniku ¿ywio³owego rozwoju prywatnej przedsiêbiorczoci. Ma³e przedsiêbiorstwa wysokich technologii zagro¿one s¹ marginalizacj¹ przede wszystkim ze wzglêdu na brak odpowiedniego zaplecza rozwojowego oraz niewielkie zasoby kapita³owe.
Przestrzenne rozmieszczenie sektora wysokich technologii w Polsce nie uleg³o znacz¹cej zmianie w wyniku procesu transformacji, co mo¿e w znacznym stopniu przyczyniæ siê do powstawania klastrów. Przedsiêbiorstwa zgrupowane w klastrach mia³yby te¿ wiêksze mo¿liwoci przyci¹gniêcia kapita³u zagranicznego. Obecnoæ kapita³u zagranicznego w przedsiêbiorstwach korzystnie wp³ywa na podniesienie poziomu technologicznego produktów oraz wydajnoæ produkcji,
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a tym samym konkurencyjnoæ eksportu. Kapita³ zagraniczny indukuje równie¿ przyspieszon¹
absorpcjê nowoczesnych rozwi¹zañ technologicznych przez resztê gospodarki. Utworzenie wokó³ centrów naukowobadawczych klastrów, zw³aszcza wysokotechnologicznych, polepszy³oby
te¿ przep³yw wiedzy z nauki do przedsiêbiorstw.
Jeli chodzi o politykê wsparcia klasteryzacji konieczna jest weryfikacja istniej¹cych powi¹zañ
miêdzy publicznymi ród³ami finansowania badañ, zapleczem naukowo-badawczym a przemys³em, która pozwoli na lepsze i efektywniejsze wykorzystanie rodków publicznych i prywatnych
na badania. Wysoki stopieñ otwarcia gospodarki krajowej na miêdzynarodow¹ presjê konkurencyjn¹ powinien, pomimo krótkookresowych kosztów niezbêdnych dostosowañ, w d³ugim okresie przyczyniæ siê jej wysokiej innowacyjnoci.
Dziêki ³¹czeniu siê innowacyjnych MSP w struktury klastrowe nast¹piæ mo¿e przypieszenie tempa absorpcji wspó³czesnych rozwi¹zañ technologicznych co pozwoli na szybsze wyeliminowanie istniej¹cej luki technologicznej.
Za³o¿enia koncepcji klastrów oraz dowiadczenia europejskie i amerykañskie mog¹ byæ przydatne w próbach adaptacji w narodowym systemie innowacji w Polsce15. Takie propozycje s¹ zawarte w projekcie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci gospodarki16. Istniej¹ przes³anki wykorzystania koncepcji klastrów w systemie wspierania innowacji
w Polsce. W Europie klastry wystêpuj¹ w wielu krajach i wyranie obserwuje siê, ¿e czêsto uzyskiwany jest synergiczny efekt ich wspó³pracy ekonomicznej. Szansê na powstawanie nowych
klastrów technologicznych w polskich orodkach regionalnych stwarza z jednej strony unowoczenianie technologii istniej¹cych przedsiêbiorstw w dziedzinach tradycyjnych  co wi¹¿e siê z
potrzeb¹ rozwoju sfery B+R i wzrostu kwalifikacji kadry, a z drugiej strony tak¹ szans¹ mo¿e
byæ powstawanie licznych ma³ych i rednich firm w dziedzinach nowoczesnych technologii.
Mog¹ one tworzyæ struktury klastrowe oparte o wspó³pracê szkó³ wy¿szych i jednostek badawczych, ma³ych firm innowacyjnych, organizacji pomostowych wspó³dzia³aj¹cych dla zdobycia
przewagi konkurencyjnej w niszy technologicznej, b¹d produktowej. W warunkach os³abienia
tzw. starych regionów przemys³owych istniej¹ mo¿liwoci zast¹pienia ich przez nowe orodki,
w których klastry bêd¹ tworzone wokó³ nowych dziedzin gospodarki.
W zwi¹zku z wejciem Polski do Unii Europejskiej nie jest wykluczone tworzenie ponadnarodowych klastrów technologii w pasie przygranicznym. Powstaje jednak w¹tpliwoæ, czy klaster
technologii, jako pewna struktura firm zgromadzonych wed³ug okrelonego podobieñstwa ma byæ
tworzony odgórnie, czy te¿ ma to byæ struktura tworzona przez firmy dzia³aj¹ce na zasadach
konkurencji. Z obserwacji dowiadczeñ zagranicznych wynika, ¿e ta druga droga wydaje siê bardziej efektywna i nie nale¿y instytucjonalizowaæ klastrów technologii jako organizacji, a raczej
obserwuj¹c inicjatywy regionalne wspieraæ firmy, których profil produkcji czy us³ug pozwoli na
wejcie w kooperacyjne uk³ady lokalne prowadz¹ce do wytworzenia siê klastra17.

15

16

17

Sosnowska A., Poznañska K., £obejko St., Brdulak J., Chinowska K., Systemy wspierania innowacji i transferu
technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce  analiza porównawcza, opracowanie przygotowane na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci, Warszawa, grudzieñ 2002 r.
E. Wolman: Rz¹dowe programy wspierania innowacyjnoci w kontekcie integracji z UE, VI Konferencja KSU
dla MSP, Warszawa 2002 r.
M. Porter, op.cit. s., 330340.
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Zasadnicze przeszkody we wprowadzaniu innowacji zwi¹zane s¹ nie tylko z otoczeniem, ale istniej¹ wewn¹trz samych przedsiêbiorstw. Do tej grupy przeszkód nale¿y zaliczyæ brak wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do prowadzenia badañ i prac rozwojowych oraz zarz¹dzania innowacjami, a tak¿e brak odpowiedniej infrastruktury technicznej. Niewystarczaj¹ca oferta ze strony ró¿nych instytucji naukowo-badawczych i brak instrumentów transferu technologicznego
jeszcze bardziej pog³êbiaj¹ niekorzystne warunki do wprowadzania innowacji w przedsiêbiorstwach.

10.1. Nauka i technika w roku 20011
W systemie nauki i techniki w Polsce w 2001 roku kontynuowane by³y wystêpuj¹ce ju¿ od kilku
lat pozytywne tendencje wzrostowe, dotycz¹ce liczby studentów szkó³ wy¿szych oraz liczby
przedsiêbiorstw przemys³owych i gospodarstw domowych z dostêpem do internetu. Wyst¹pi³y
równie¿ zjawiska negatywne, takie jak zmniejszenie realnej wartoci nak³adów na dzia³alnoæ
badawczo-rozwojow¹ (4796,1 mln z³. w roku 2000, 4858,1 mln z³. w roku 2001 przy wskaniku
relacji nak³adów w cenach bie¿¹cych do PKB wynosz¹cym 0,67 w roku 2000 i 0,65 w 2001) czy
spadek liczby wynalazków krajowych zg³oszonych do ochrony w Urzêdzie Patentowym RP do
poziomu najni¿szego w ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat. Mala³a systematycznie równie¿ wartoæ wspó³czynnika wynalazczoci, mierzonego jako liczba zg³oszeñ patentowych przypadaj¹c¹
na 10 tys. mieszkañców. Jego wartoæ spad³a z poziomu 1,4 w 1989 r. do poziomu 0,6 w 2000 r.,
podczas gdy w 1998 r. rednia wartoæ tego wskanika dla krajów OECD wynosi³a 6,0, a dla krajów UE 2,6. W tym samym roku najwy¿sz¹ wartoæ tego wskanika odnotowano w Japonii 
28,3, w Korei Po³udniowej  10,9, w Niemczech  5,8 i w Stanach Zjednoczonych  4,9. Najni¿sze wartoci osi¹gn¹³ on w Portugalii  0,1, na S³owacji  0,4 oraz w Turcji i w Meksyku po 0,0.
Wykres 10.1. Nak³ady na innowacje w przeliczeniu na 1 firmê przemys³ow¹ w Polsce (w tys. PLN)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Sosnowska A. i zespó³, Systemy wspierania innowacji i transferu technologii
w krajach Unii Europejskiej i w Polsce  analiza porównawcza. Materia³ przygotowany na zlecenie PARP, Warszawa 2003 r.

1

Analiza oparta zosta³a na najnowszych danych opublikowanych przez GUS: Nauka i technika 2001. Notatka sygnalna. Wyniki badañ. Warszawa padziernik 2002 oraz danych dodatkowych zebranych dla celów tego opracowania.
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Z kolei w zakresie dzia³alnoci innowacyjnej przedsiêbiorstw przemys³owych odnotowano (podobnie jak w roku 2000) spadek nominalnej wartoci nak³adów poniesionych na tê dzia³alnoæ
(nak³ady przypadaj¹ce na 1 przedsiêbiorstwo w tys. z³.: 1644,9 w 1999 roku, 1341,1 w 2000 roku
i 1327,5 w 2001 roku). Równoczenie zwiêkszy³a siê liczba przedsiêbiorstw, które tê dzia³alnoæ
prowadzi³y (udzia³ przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoæ innowacyjn¹ wynosi³ 25,1%
w 1999 roku, 32,1% w 2000 roku i 36,4% w 2001 roku)2 .
Wykres 10.2. Nak³ady na innowacje w przeliczeniu na 1 firmê przemys³ow¹ w Polsce (w tys. PLN)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Sosnowska A. i zespó³, op cit.

Wartoci cytowanych wskaników stawiaj¹ pod znakiem zapytania mo¿liwoæ wejcia w krótkim czasie systemu nauki i techniki w Polsce na cie¿kê przypieszonego wzrostu, okrelanego
w literaturze mianem procesu doganiania (catching up), tak jak to mia³o miejsce niedawno
w przypadku Korei Po³udniowej i Irlandii, a obecnie Hiszpanii i Portugalii  krajów, które ostatnio zaczynaj¹ szybko zmniejszaæ dystans dziel¹cy je od krajów wysoko rozwiniêtych (w roku
1999 Portugalia wyprzedzi³a Polskê pod wzglêdem wartoci relacji nak³adów na dzia³alnoæ B+R
do produktu krajowego brutto.
W procesie doganiania znacz¹c¹, a nawet wrêcz decyduj¹c¹ rolê odgrywa aktywnoæ podmiotów
gospodarczych. W Polsce od 2000 r. udzia³ podmiotów gospodarczych w finansowaniu dzia³alnoci B+R zmniejsza siê. Wartoæ jednego z najwa¿niejszych wskaników z zakresu statystyki nauki
i techniki, a mianowicie relacji nak³adów na dzia³alnoæ badawczo-rozwojow¹ do produktu krajowego brutto (GERD/PKB3 ) spad³a w 2001 r. do nie notowanej dotychczas wartoci 0,65 %.
2

3
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Nale¿y jednak pamiêtaæ i¿ liczba przedsiêbiorstw, które w danym roku ponios³y nak³ady na dzia³alnoæ innowacyjn¹ nie musi byæ równa liczbie przedsiêbiorstw, które faktycznie w danym roku innowacje wdro¿y³y.
GERD: Gross Domestic Expenditure on R&D jest to wskanik okrelony w miêdzynarodowej metodologii badañ
statystycznych dzia³alnoci B+R, zwanej systemem lub metodologi¹ Frascati. Jest to suma tzw. nak³adów wewnêtrznych na dzia³alnoæ B+R we wszystkich jednostkach w kraju prowadz¹cych tê dzia³alnoæ.

Sytuacja jaka siê wytworzy³a w sferze B+R w Polsce w latach 2000 i 2001 prowadzi do pog³êbienia ró¿nic dziel¹cych Polskê od rozwiniêtych krajów zachodnich, w których g³ównym wykonawc¹ i ród³em finansowania dzia³alnoci B+R s¹ podmioty gospodarcze (przedsiêbiorstwa w ró¿nych dzia³ach gospodarki), a przewa¿aj¹cym rodzajem badañ s¹ prace rozwojowe, czyli dzia³alnoæ B+R prowadzona bezporednio na rzecz gospodarki. Natomiast w Polsce od roku 2000
najwiêkszy udzia³ w nak³adach na dzia³alnoæ B+R maj¹ badania podstawowe, czyli prace badawcze o d³u¿szym horyzoncie czasowym, które dopiero w przysz³oci mog¹ przynieæ ewentualne korzyci dla gospodarki.
W rozwiniêtych krajach zachodnich w³asne zasoby finansowe firm s¹ g³ównym ród³em finansowania dzia³alnoci B+R. W Unii Europejskiej poziom wskanika GERD financed by industry
stanowi³ w ostatnich latach przeciêtnie ponad 50 % (w 1999 r. 55,5 %), a w przypadku OECD
ponad 60% (w 2000 r. 63,9%) ogó³u rodków wydatkowanych na dzia³alnoæ B+R. Od pocz¹tku
dekady lat 90. w obu przypadkach udzia³ podmiotów gospodarczych w finansowaniu dzia³alnoci B+R systematycznie wzrasta. W krajach o najwy¿szej wartoci relacji nak³adów na dzia³alnoæ B+R do produktu krajowego brutto takich jak Finlandia, Japonia, Korea Po³udniowa, Szwecja czy Stany Zjednoczone, rodki podmiotów gospodarczych stanowi¹ w ostatnich latach ok.
70 % ogólnej wartoci nak³adów na dzia³alnoæ B+R (najwiêcej w Japonii i Korei Po³udniowej,
gdzie w 2000 r. wartoæ ta wynosi³a 72,4%).
Jak wynika z danych opublikowanych w ubieg³ym roku przez Eurostat (Urz¹d Statystyczny Unii
Europejskiej) w roku 1999 we wszystkich krajach UE, z wyj¹tkiem Finlandii, udzia³ rodków
asygnowanych przez rz¹d na dzia³alnoæ B+R4 w wydatkach ogó³em bud¿etu pañstwa kszta³towa³ siê na ni¿szym poziomie ni¿ w Polsce. W Finlandii wynosi³ on 2,03 %, (by³ wiêc nieznacznie
wy¿szy ni¿ w Polsce), a we Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech  mniej wiêcej ok.
1,7 %. rednia dla UE15 wynosi³a w 1999 r. 1,54%. W najmniejszym stopniu dzia³alnoæ B+R
wspiera³y rz¹dy Irlandii i Grecji, dla których omawiany wskanik przyj¹³ w roku 1999 wartoci
równe mniej wiêcej po³owie wartoci redniej UE (odpowiednio: 0,82 % i 0,65 %)5 .

10.2. Dzia³alnoæ innowacyjna przedsiêbiorstw przemys³owych
w 2001 roku
W 2001 roku zwiêkszy³a siê liczba przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoæ innowacyjn¹, tzn.
liczba przedsiêbiorstw, które w danym roku ponios³y na ni¹ nak³ady (w roku 2001 udzia³ takich
przedsiêbiorstw wzrós³ do ponad 1/3 ogólnej liczby badanych podmiotów, podczas gdy w roku
1999 wynosi³ ok. 1/4). Zmniejszy³a siê natomiast w okresie 20002001 wartoæ nak³adów na innowacje, i to wyra¿ona zarówno w wartociach bezwzglêdnych, jak i w relacji do wartoci sprzeda¿y wyrobów.

4
5

Government Budget Appropriations or Outlays on R&D, w skrócie GBAORD
Laafia I., How much do Governments budget for R&D activities ?, Benchmarking Europe, the US and Japan, Statistics in focus, Theme 9 Science and Technology - 5/2001, Eurostat 2001).

235

Pozytywem jest odnotowany w roku 2001 wyrany wzrost efektywnoci dzia³alnoci innowacyjnej (po spadku odnotowanym rok wczeniej), czyli tzw. stopieñ odnowienia produkcji6 , mierzony wartoci¹ udzia³u produkcji sprzedanej wyrobów technicznie nowych i istotnie ulepszonych
(zmodernizowanych) wprowadzonych na rynek w ci¹gu ostatnich trzech lat w wartoci produkcji
sprzedanej wyrobów ogó³em. Zjawisko niepokoj¹ce to niewielki i ostatnio stale malej¹cy udzia³
nak³adów na dzia³alnoæ B+R w nak³adach ogó³em na dzia³alnoæ innowacyjn¹ w przemyle.
Wykres 10.3. Nak³ady inwestycyjne w rodki trwa³e redniej wielkoci firm w 2001 roku wed³ug rodzajów dzia³alnoci innowacyjnej (w PLN)

ród³o: Obliczenia PARP na podstawie danych GUS

W roku 2001 nak³ady na dzia³alnoæ innowacyjn¹ w przemyle (sekcje wed³ug PKD: C  Górnictwo i kopalnictwo, D  Przetwórstwo przemys³owe i E  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê) w przedsiêbiorstwach licz¹cych powy¿ej 49 pracuj¹cych wynios³y
ok. 11,5 mld z³. i by³y o ok. 6% ni¿sze od wartoci nominalnej nak³adów poniesionych na inno-

6

7
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Zgodnie z miêdzynarodow¹ metodyk¹ standardow¹ badañ statystycznych innowacji, zwan¹ metodologi¹ lub systemem Oslo, stopieñ odnowienia produkcji to wskanik oznaczaj¹cy udzia³ produkcji sprzedanej wyrobów bêd¹cych
innowacjami technicznymi, wprowadzonych na rynek w ci¹gu ostatnich trzech lat w wartoci ogó³em produkcji
sprzedanej wyrobów w danym roku. Za wyroby-innowacje uwa¿a siê, zgodnie ze wspomnian¹ metodyk¹, wyroby
nowe i istotnie ulepszone (zmodernizowane) bêd¹ce nowoci¹ przynajmniej z punktu widzenia wprowadzaj¹cego
je przedsiêbiorstwa
Na podstawie formularza PNT-02 (sprawozdanie o innowacjach w przemyle); formularz wype³niaj¹ osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹, w których liczba pracuj¹cych wynosi 50 osób i wiêcej.

wacje w roku 2000. W wymiarze realnym oznacza to oczywicie jeszcze bardziej, ni¿ w cenach
bie¿¹cych, znacz¹cy spadek wartoci rodków wydatkowanych przez badane przedsiêbiorstwa
przemys³owe na opracowanie i wdro¿enie innowacji technicznych.
Zgodnie z zaleceniami metodologii Oslo8 badane nak³ady obejmuj¹ wszelkie wydatki, bie¿¹ce
i inwestycyjne, poniesione w roku sprawozdawczym na wszystkie rodzaje dzia³alnoci innowacyjnej, na prace zakoñczone sukcesem (tzn. wdro¿eniem innowacji), nie zakoñczone (kontynuowane) i przerwane. Jest to tzw. bud¿et innowacji (innovation budget approach).
W 2001 roku redniej wielkoci firmy w Polsce inwestowa³y przede wszystkim w rodki trwa³e.
Najwiêksze nak³ady na rodki trwa³e ponosi³y firmy województw: l¹skiego, ³ódzkiego i mazowieckiego. Negatywnym zjawiskiem jest brak nak³adów na oprogramowanie i zakup technologii
w postaci dokumentacji i praw9 . Taka struktura nak³adów odzwierciedla negatywne trendy objawiaj¹ce siê tak¿e spadkiem nak³adów na dzia³alnoæ innowacyjn¹. Zmniejszenie wydatków na
oprogramowanie i zakup licencji mo¿e skutkowaæ w niedalekiej przysz³oci spadkiem poziomu
konkurencyjnoci firm w Polsce, szczególnie w kontekcie integracji z Uni¹ Europejsk¹ wp³yn¹æ
na zmniejszenie potencja³u ca³ej gospodarki.
Tabela 10.1. Nak³ady na innowacje poniesione przez redniej wielkoci firmy w 2001 r. wg rodzajów dzia³alnoci
innowacyjnej (w PLN)
Województwo
Dolnol¹skie

zakup gotowej technologii
w postaci dokumentacji
i praw

oprogramowanie

nak³ady inwestycyjne na
rodki trwa³e

4487,1

1254,3

137215,0

Kujawsko-pomorskie

941,4

627,0

70593,3

Lubelskie

791,4

1081,3

79324,2

Lubuskie

b.d.

1182,9

111817,9

£ódzkie

b.d.

1039,5

250242,0

Ma³opolskie

1082,8

1998,7

125044,5

Mazowieckie

2207,4

6221,9

196688,7

b.d.

785,1

65374,8

Opolskie
Podkarpackie

b.d.

670,6

43871,9

Podlaskie

b.d.

1152,1

64530,2

Pomorskie

156,0

1816,5

88535,7

l¹skie

13504,8

17963,8

586252,5

wiêtokrzyskie

b.d.

1470,6

40785,3

Warmiñsko-mazurskie

855,6

627,0

47224,8

5135,9

3207,6

127212,6

b.d.

548,5

51515,8

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

ród³o: Obliczenia PARP na podstawie danych GUS

8

9

Przy badaniu innowacyjnoci GUS pos³uguje siê definicj¹ zaproponowan¹ przez podrêcznik Oslo Manual, w którym przez innowacyjnoæ rozumie siê zdolnoæ przedsiêbiorstw do tworzenia i wdra¿ania innowacji oraz faktyczn¹ umiejêtnoæ wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno-technicznych za: Wiszniewski W. Innowacyjnoæ polskich przedsiêbiorstw przemys³owych. Procesy dostosowawcze do polityki innowacyjnej Unii Europejskiej, ORGMASZ, Warszawa 1999 r.
Patenty, licencje, know-how itp.
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Wydatki na nowoczesne IT, w tym oprogramowanie, s¹ jednym z najistotniejszych czynników
decyduj¹cych o potencjale innowacyjnym przedsiêbiorstw w przysz³oci.
Porównanie wysokoci wydatków na zakup oprogramowania i gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw do wartoci wydatków ponoszonych na cele inwestycji w rodki trwa³e, wypada na korzyæ tych ostatnich. Niewiele firm decyduje siê na zakup dokumentacji technologicznej
lub praw do u¿ytkowania technologii. Zarówno poziom nak³adów jak te¿ liczba firm, które decyduj¹ siê je ponieæ jest niewielka. Najwiêksze relatywnie nak³ady na zakup gotowej technologii
w postaci dokumentacji i praw ponosz¹ firmy z województw: l¹skiego (13.504,80 z³.), wielkopolskiego (5.135,90 z³.) i dolnol¹skiego (4.487,10 z³.). W województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, ma³opolskim i mazowieckim, a tak¿e pomorskim i warmiñsko-mazurskim wielkoæ nak³adów przedsiêbiorstw na zakup dokumentacji i praw jest wrêcz statystycznie pomijalny. Firmy z pozosta³ych województw nie ponosz¹  wes³ug danych GUS  ¿adnych nak³adów na
ten cel.
Niewiele wy¿sze s¹ te¿ wydatki na zakup oprogramowania. Dominuj¹c¹ pozycjê zajmuj¹ tu firmy z województwa l¹skiego (17.963,00 z³.) i mazowieckiego (6.221,90 z³.), gdzie poziom wydatków na oprogramowanie jest najwy¿szy. W pozosta³ych województwach wydatki na zakup
oprogramowania s¹ pomijalne w porównaniu do ponoszonych na zakup rodków trwa³ych.
Zmniejszenie nak³adów na dzia³alnoæ innowacyjn¹ w latach 2000 i 2001 nast¹pi³o pomimo wzrostu liczby przedsiêbiorstw, które tê dzia³alnoæ faktycznie prowadzi³y, czyli ponios³y omawiane
nak³ady. Spadek odnotowany zosta³ równie¿ w poziomie wartoci rodków przeznaczonych
w ramach dzia³alnoci innowacyjnej na szkolenie personelu zwi¹zane z wprowadzaniem innowacji technicznych (spadek blisko o 40%). A¿ o 25,1% w porównaniu z rokiem 2000 spad³y nak³ady na tzw. technologiê niematerialn¹, a mianowicie na dzia³alnoæ B+R, stanowi¹c¹ jedno
z najistotniejszych róde³ innowacji oraz, a¿ o 26% na zakup gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw. W najmniejszym za stopniu, bo zaledwie o 4,5%, spad³a wartoæ nak³adów
inwestycyjnych na maszyny i urz¹dzenia techniczne, stanowi¹ce g³ówne ród³o innowacji w warunkach polskich.
W latach 19961999 wartoæ wskanika efektów dzia³alnoci innowacyjnej w przemyle w Polsce zwiêksza³a siê z roku na rok, zbli¿aj¹c siê systematycznie do redniej wartoci tego wskanika w krajach UE i EFTA, odnotowanej w II rundzie programu Community Innovation Survey
(w roku 1996 w sekcji Przetwórstwo przemys³owe w krajach UE i EFTA uczestnicz¹cych w II
rundzie programu CIS rednia wartoæ wskanika efektów dzia³alnoci innowacyjnej wynosi³a
31%, a w przoduj¹cych pod tym wzglêdem Niemczech  ponad 40%).
Jak wynika z danych dotycz¹cych wskanika odnowienia produkcji w roku 2001 najwy¿sz¹ wartoæ, wynosz¹c¹ blisko 50%, wskanik ten przyj¹³ w dziale Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, a wiêc w dziale odznaczaj¹cym siê w ostatnich latach (nie tylko zreszt¹ w Polsce, ale tak¿e w krajach zachodnioeuropejskich uczestnicz¹cych w II rundzie programu CIS)
najwy¿szym stopniem innowacyjnoci, czyli najwiêkszymi udzia³ami przedsiêbiorstw wprowadzaj¹cych innowacje techniczne (70,6 % przedsiêbiorstw tego dzia³u licz¹cych powy¿ej 49 pracuj¹cych wprowadzi³o innowacje techniczne w latach 19982000, a 76,5 % zamierza³o wprowadziæ innowacje techniczne w latach 20012003)10 .

10

238

Dzia³alnoæ innowacyjna przedsiêbiorstw przemys³owych w latach 1998 - 2000, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2002 r.

Tabela 10.2. Nowe i zmodernizowane wyroby wprowadzone na rynek przez redniej wielkoci przedsiêbiorstwa
w latach 19912001
Liczba przedsiêbiorstw, które
Województwo

Dolnol¹skie

wprowadzi³y
uruchomi³y
nowe i zmoder- wyroby nowe
nizowane wyroby w skali rynku

Wartoæ sprzeda¿y w tys. PLN
wyrobów
nowych i zmodernizowanych

w tym
na eksport
bd

Udzia³ sprzeda¿y
wyrobów nowych
i zmodernizowanych w produkcji
sprzedanej wyrobów w %

100

30

627951,6

Kujawsko-pomorskie

71

13

264556,2

37574,5

10,8
5,4

Lubelskie

57

16

348433,9

69522,8

11,9

Lubuskie

36

7

332411,3

88170,9

13,4

£ódzkie

108

41

779278,5

177174,3

12,9

Ma³opolskie

114

56

507207,0

120003,5

7,7

Mazowieckie

172

36

1526677,2

322527,8

14,5

Opolskie

50

15

317849,3

50767,7

11,7

Podkarpackie

64

13

316779,6

94438,6

10,2

Podlaskie

33

19

123998,5

22664,6

Pomorskie

90

32

519881,7

l¹skie

bd

7,2
11,0

184

54

1555588,7

296058,6

wiêtokrzyskie

39

8

159019,7

23989,0

8,0

Warmiñsko-mazurskie

42

6

338233,9

81243,1

12,7

137

36

662954,8

216297,7

49

17

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

bd

bd

15,4

6,2
bd

ród³o: Obliczenia PARP na podstawie danych GUS

Liczba przedsiêbiorstw, które wprowadzi³y nowe lub zmodernizowane wyroby w skali kraju
w stosunku do liczby przedsiêbiorstw aktywnych w badanym okresie jest bardzo niewielka. Najwiêksza liczba firm, które w 2001 roku uruchomi³y produkcjê i wprowadzi³y na rynek nowe
i zmodernizowane wyroby, wystêpuje w województwach: l¹skim, mazowieckim, wielkopolskim,
ma³opolskim, ³ódzkim i dolnol¹skim. Wród tych firm jest te¿ najwiêcej podmiotów gospodarczych, które uruchomi³y produkcjê wyrobów nowych w skali rynku, na którym dzia³aj¹. Interesuj¹cym jest przypadek firm redniej wielkoci z województwa pomorskiego. W tym przypadku
niewielka liczba firm innowacyjnych generuje stosunkowo wysok¹ liczbê nowych  w skali rynku  produktów, co przek³ada siê te¿ na wysok¹ wartoæ sprzeda¿y wyrobów nowych i zmodernizowanych. Najwiêkszy udzia³ nowych i zmodernizowanych produktów w produkcji sprzedanej
jest wród firm województwa l¹skiego i mazowieckiego. Stosunkowo du¿y udzia³ nowych produktów znaleæ mo¿na w ofercie firm województw ³ódzkiego, warmiñsko-mazurskiego i lubuskiego. W przypadku przedsiêbiorstw z dwóch ostatnich województw tak du¿y udzia³ wyrobów
nowych i zmodernizowanych w ofercie w powi¹zaniu z niewielk¹ liczb¹ firm innowacyjnych
mo¿e byæ efektem tego, ¿e w obu przypadkach liczba redniej wielkoci firm w tych województwach jest niewielka.
Wyroby bêd¹ce innowacjami technicznymi s¹ w literaturze powszechnie uznawane za wa¿ny element konkurencyjnoci tak poszczególnych przedsiêbiorstw, jak i ca³ej gospodarki. W Polsce ich
udzia³ w eksporcie jest niewielki. W roku 2001 udzia³ wyrobów nowych i zmodernizowanych
w wartoci eksportu wyrobów ogó³em wynosi³ ok. 14%, o ok. 4% wiêcej ni¿ w roku 2000 i mniej
wiêcej tyle samo, co w roku 1999.
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Istotnym rozwi¹zaniem jest stosowanie zagranicznych rozwi¹zañ naukowo-technicznych w polskich firmach innowacyjnych. Krajowe firmy innowacyjne najczêciej stosuj¹ rozwi¹zania oparte na zasadach podpisywania umów licencyjnych z zagranicznym partnerem. Importowane rozwi¹zania naukowo-techniczne czêsto te¿ s¹ wynikiem inwestycji partnera zagranicznego w polskim przedsiêbiorstwie. Pomimo tego, ¿e implementacja zagranicznych rozwi¹zañ
naukowo-technicznych jest stosunkowo powszechna wród innych róde³ dostarczaj¹cych MSP
technologie dla procesów innowacyjnych, korzysta z takiego rozwi¹zania niewiele firm.
Zagraniczne rozwi¹zania naukowo-techniczne najczêciej wykorzystywane s¹ przez przedsiêbiorstwa z województw: mazowieckiego, l¹skiego, dolnol¹skiego, pomorskiego, wielkopolskiego
i ma³opolskiego.
Tabela 10.3. Zagraniczne rozwi¹zania naukowo-techniczne w redniej wielkoci firmach w 2001 (liczba rozwi¹zañ)

Województwa

Zagr. rozw. nauk.-techn. na podstawie
przedsiêbezp.
biorstwa umowy li- franchiinwest. zakup za
innych
badane cencyjnej
singu
uzgodnieñ zagragranic¹
nicznych

Dolnol¹skie

536

8

7

2

3

Kujawsko-pomorskie

424

2

2

4

2

Lubelskie

264

3

1

Lubuskie

224

2

£ódzkie

544

3

Ma³opolskie

512

10

2
3
1

1

liczba sprzedanych
razem

1
2

6

2

5

826

9

Opolskie

190

2

Podkarpackie

302

5

Podlaskie

157

12

6

4

33

5

9

1

3

2

4

Pomorskie

446

7

11

1

3

4

l¹skie

848

7

17

wiêtokrzyskie

186

4

4

1

Warmiñsko-mazurskie

264

2

Wielkopolskie

796

33

Zachodniopomorskie

286

1

6

2

2

za granicê

1

4

Mazowieckie

2

Licencje

2
1

2

3
3
4
1

6

2

ród³o: Obliczenia PARP na podstawie danych GUS

W 2001 roku polskie MSP najczêciej korzysta³y z zagranicznych rozwi¹zañ naukowo-technicznych, które zakupi³y na podstawie umowy licencyjnej. Z mo¿liwoci franchisingu skorzysta³o
jedynie 7 firm w skali kraju (trzy rozwi¹zania w województwie ³ódzkim, dwa w podlaskim i po
jednym w województwach mazowieckim i zachodniopomorskim). Niewiele lepiej przedstawia³a
siê liczba zastosowanych rozwi¹zañ naukowo technicznych w oparciu o bezporedni¹ inwestycjê
zagranicznego partnera. Z takiego rozwi¹zania skorzysta³y 33 firmy; g³ównie z województw:
opolskiego (9), mazowieckiego i wielkopolskiego (po 6), a tak¿e kujawsko-pomorskiego (4).
W 2001 roku polskie przedsiêbiorstwa zakupi³y jedynie 31 licencji od zagranicznych partnerów
w zakresie rozwi¹zañ naukowo-technicznych; najwiêcej  bo 6 licencji zakupi³y firmy z województwa wielkopolskiego, po cztery z województw l¹skiego i mazowieckiego, po trzy w województwie dolnol¹skim i pomorskim.
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Liczba licencji sprzedanych zagranicznym partnerom wynios³a w ca³ym 2001 roku jedynie 3
(dwie z województwa mazowieckiego i jedna z podkarpackiego), co wskazuje na bardzo niski
poziom technologiczny polskich przedsiêbiorstw.
Tabela 10.4. Zagraniczne rozwi¹zania naukowo-techniczne w redniej wielkoci firmach w 2001 r. (liczba przedsiêbiorstw)

Województwa

które
Licencje
w tym na podstawie
przedsiê- posiadabezp.
liczba sprzedanych
biorstwa ³y zagr. umowy franchi- innych
inwest. zakup za
licenbadane rozw.
granic¹
za
nauk. cyjnej singu uzgodnieñ zagrarazem granicê
nicznych
techn.

Dolnol¹skie

536

12

6

4

2

3

Kujawsko-pomorskie

424

7

2

2

3

2

Lubelskie

264

2

1

1

Lubuskie

224

3

2

2

£ódzkie

544

7

3

Ma³opolskie

512

10

6

Mazowieckie

826

22

7

Opolskie

190

6

2
3

1

1

1

3

2

1

10

5

4

5

3

1

1

1

2

2
2

4

2

Podkarpackie

302

5

Podlaskie

157

4

2

Pomorskie

446

10

4

5

1

3

l¹skie

848

18

5

12

2

4

wiêtokrzyskie

186

2

2

2

2

2

Warmiñsko-mazurskie

264

3

2

1

Wielkopolskie

796

12

5

4

Zachodniopomorskie

286

2

1

1

5

6

1

2

ród³o: Obliczenia PARP na podstawie danych GUS

W powy¿szych tabelach widaæ wyranie, ¿e liczba redniej wielkoci firm stosuj¹cych zagraniczne rozwi¹zania naukowo-techniczne jest niewielka. Niewielka jest te¿ liczba importowanych
samych rozwi¹zañ (125 rozwi¹zañ). Na wykresie 10.4 porównano liczbê badanych firm innowacyjnych z liczb¹ podmiotów posiadaj¹cych zagraniczne rozwi¹zania naukowo-techniczne. Odsetek firm posiadaj¹cych takie rozwi¹zania jest dramatycznie niski.
Czynnikiem decyduj¹cym o takiej sytuacji mo¿e byæ wysoki koszt stosowania zagranicznych rozwi¹zañ w polskich firmach. Polscy przedsiêbiorcy mog¹ tak¿e narzekaæ na techniczne przeszkody w nawi¹zywaniu kontaktów z zagranicznymi dostawcami rozwi¹zañ. Do tych technicznych przeszkód mo¿na zaliczyæ miêdzy innymi trudnoci w komunikacji z zagranicznymi partnerami czy utrudnienia ze strony otoczenia MSP w postaci ce³, podatków czy kosztów
niefinansowych zagranicznych rozwi¹zañ. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e polskie firmy najczêciej finansuj¹ inwestycje ze rodków w³asnych, choæ przedsiêbiorstwa redniej wielkoci korzystaj¹ w tym
zakresie równie¿ z kredytów bankowych.
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Wykres 10.4. Zagraniczne rozwi¹zania naukowo-techniczne w redniej wielkoci firmach w 2001 roku (liczba
przedsiêbiorstw)

ród³o: Obliczenia PARP na podstawie danych GUS

10.3. Transfer technologii w strategii MSP
Transfer nowej technologii do przedsiêbiorstwa powinien byæ traktowany jako proces ci¹g³y. Tylko sta³e unowoczenianie produktów i technologii daje szansê utrzymywania przewagi konkurencyjnej na rynku. Mimo to istniej¹ sytuacje wymuszaj¹ce decyzje strategiczne o wprowadzeniu
innowacji zmieniaj¹cych dotychczasowy poziom technologiczny firmy oraz kreuj¹ce nowe produkty czy us³ugi. Mo¿na wyró¿niæ kilka istotnych powodów, dla których przedsiêbiorstwo zwiêksza swoj¹ aktywnoæ innowacyjn¹:
 pojawianie siê nowych idei technologicznych w dziedzinach, w których firma chce zachowaæ kluczowe kompetencje,
 opracowanie wa¿nego wynalazku we w³asnym zapleczu badawczym rokuj¹cego sukces rynkowy,
 potrzeba odpowiedzi na dzia³anie konkurencji,
 sygna³y od klientów (odbiorców),
 korzystna oferta zakupu licencji z krajowej b¹d zagranicznej placówki badawczej,
 oferta joint-venture,
 nabycie (przejêcie) firmy wraz z technologi¹.
Wzrost aktywnoci innowacyjnej w firmie, która ma ambicje wyjcia poza w¹ski rynek lokalny
czêsto wi¹¿e siê z podejmowanym wysi³kiem umiêdzynarodowienia dzia³alnoci. Stwarza ono
dodatkowe wymagania odnonie innowacji, a czêsto jest okazj¹ do siêgniêcia po nowe, czêsto
zagraniczne ród³a nowej technologii.
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Podstawowym kryterium wyboru ród³a nowej techniki i technologii jest miejsce kreowanej innowacji w przyjmowanej d³ugookresowej strategii firmy.
Pierwszym istotnym aspektem, który nale¿y rozstrzygn¹æ podejmuj¹c decyzje o przyjêciu przez
firmê nowego rozwi¹zania w dziedzinie technologii jest okrelenie, czy bêdzie ona korzystaæ
z w³asnego, czy obcego projektu. Strategia korzystania z wewnêtrznych pomys³ów firmy daje
szansê na stworzenie indywidualnego projektu, który mo¿e je korzystnie wyró¿niæ w stosunku
do konkurentów. Ocena w³asnego projektu musi byæ po³¹czona z przeprowadzeniem wnikliwej
analizy porównawczej konkurencyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych cech projektów
oraz oceny ekonomicznej (nak³ady i koszty), a tak¿e analizy marketingowej uwzglêdniaj¹cej poznanie opinii klientów na temat badanego projektu. Punktem odniesienia dla przeprowadzanej
oceny powinny byæ najlepsze na wiecie rozwi¹zania przyjmowane w danej dziedzinie.

10.4. Transfer technologii z jednostek badawczo-rozwojowych do przedsiêbiorstw
Transfer technologii z placówek badawczych jest jedn¹ z form dop³ywu wiedzy technicznej do
przedsiêbiorstw. W Polsce sfera B+R jest w znacznej czêci wydzielona organizacyjnie z przedsiêbiorstw. Tworz¹ j¹ struktury ulokowane w szkolnictwie wy¿szym, prowadz¹ce badania naukowe (te maj¹ liczbow¹ przewagê jeli chodzi o zatrudnienie pracowników naukowych) oraz tzw.
resortowe jednostki badawczo-rozwojowe (JBR) w wiêkszoci podporz¹dkowane organizacyjnie
Ministerstwu Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Prywatne placówki badawcze s¹ nieliczne. Takie rozwi¹zanie sprzyja tradycyjnym, jednokierunkowym sposobom przekazywania wiedzy technologicznej o przewadze mechanizmu pchania innowacji do przedsiêbiorstw bez uruchamiania ssania innowacji przez przedsiêbiorców. Brak tego
ssania powoduje, ¿e programy badawcze jednostek badawczo-rozwojowych s¹ bardziej podporz¹dkowane naukowym ambicjom placówki, a w mniejszym stopniu skierowane na tworzenie
rozwi¹zañ praktycznych, zgodnych z oczekiwaniami rynku. Jest to tak¿e zwi¹zane z kryteriami
oceny JBR oraz sposobem ich finansowania ze rodków publicznych. Istnieje zatem pilna potrzeba kontynuowania rozpoczêtej reformy JBR w kierunku zbli¿enia ich problematyki badawczej
do oczekiwañ klientów i przedsiêbiorców11 .
Transfer technologii z JBR do przedsiêbiorstw mo¿e przybieraæ ró¿ne formy:
 informacji w ród³ach publikowanych i komputerowych bazach danych,
 przekazywania wiedzy eksperckiej (doradztwo),
 przekazywania dokumentacji technicznej (odp³atne b¹d nieodp³atne) projektów innowacji,
 sprzeda¿y licencji na wykorzystywanie patentów,
 przeprowadzenie modelowania procesów b¹d badañ ankietowych,
 certyfikacji jakoci,
 prowadzenia szkoleñ personelu technicznego firmy,
 udzia³u kadry JBR w prowadzeniu firmy.

11

Szerzej: A. Sosnowska: Reforma jednostek badawczo-rozwojowych. Badanie statutowe, KnoP, SGH, 2001 (maszynopis)
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Tabela 10.5. Zakup nowych technologii przez redniej wielkoci firmy w 2001 r. (liczba rozwi¹zañ)

Dolnol¹skie

4

2

3

Kujawsko-pomorskie

5

1

2

Lubelskie

1
1

1

1

3

1

Lubuskie
£ódzkie

4

Ma³opolskie

13

Mazowieckie

11

Opolskie

1

11

4

4

2
2

Podkarpackie

4

2

Podlaskie

5

2

Pomorskie

6

2

l¹skie

9

4

1

wiêtokrzyskie
1

Wielkopolskie

8

Zachodniopomorskie

1

inne kraje
poza europejskie

Japonia

USA

1
1

1

6
1

4

Warmiñsko-mazurskie

inne kraje
europejskie

kraje Unii
Europejskiej

Polska

Us³ugi konsultingowe
inne kraje
poza europejskie

Japonia

USA

inne kraje
europejskie

kraje Unii
Europejskiej

Województwa

Polska

Prace badawczo rozwojowe

1

2

5

13

11

1

1

2
3

1

8

6

1

1

ród³o: Obliczenia PARP na podstawie danych GUS

W 2001 roku polskie firmy redniej wielkoci zakupi³y ³¹cznie 89 prac badawczo-rozwojowych,
w tym jedynie 13 za granic¹ oraz ³¹cznie 103 us³ugi konsultingowe  57 w krajowych firmach
i 46 w zagranicznych, w tym 42 w krajach Unii Europejskiej.
Z polskich rozwi¹zañ w zakresie prac badawczo-rozwojowych skorzysta³o najwiêcej firm z województw: ma³opolskiego (13), mazowieckiego (11), l¹skiego (9) i wielkopolskiego (8). Z zagranicznych prac badawczo-rozwojowych (tworzonych w krajach Unii Europejskiej) skorzysta³o
10 firm w skali kraju; cztery z województwa l¹skiego, trzy z wielkopolskiego, dwie z pomorskiego i jedna z mazowieckiego. Z zagranicznych us³ug konsultingowych skorzysta³o 46 polskich
przedsiêbiorstw g³ównie z województwa l¹skiego  11, 6 z wielkopolskiego, po 5 z ³ódzkiego
i pomorskiego i 4 z mazowieckiego.
Transfer technologii na zasadach jej zakupu za granic¹ dotyczy przede wszystkim  jako róde³
takiego importu  krajów Unii Europejskiej. Zakup us³ug w postaci prac badawczo-rozwojowych
czy us³ug konsultingowych spoza krajów piêtnastki przez polskie firmy nie jest zbyt czêsto praktykowany. Polskie firmy redniej wielkoci zakupuj¹ najczêciej us³ugi konsultingowe. Mo¿na
domniemywaæ, ¿e dzieje siê to za porednictwem przedstawicielstw zagranicznych firm konsultingowych w Polsce. Zakup us³ug w postaci prac badawczo-rozwojowych realizowanych w zagranicznych instytucjach jest stosunkowo rzadkim zjawiskiem. Mo¿e to wynikaæ z potencjalnie
wysokich kosztów dla polskich przedsiêbiorstw zlecenia tego typu us³ug za granicê. W przypadku prac badawczo-rozwojowych ci¹gle dominuj¹c¹ rolê partnerów dla rodzimego biznesu pe³ni¹
polskie placówki naukowo-badawcze. Zakup us³ug z krajów Unii Europejskiej w 2001 roku dotyczy³ jedynie 4 podmiotów z województwa l¹skiego, 3 z wielkopolski, 2 z województwa po244

morskiego i jednej firmy z woj. mazowieckiego. Us³ugi konsultingowe dla redniej wielkoci firm
w Polsce w tym czasie realizowane by³y w prawie równym zakresie zarówno przez krajowe, jak
i unijne firmy doradcze.
Podkreliæ nale¿y, ¿e wymienione formy transferu s¹ w warunkach polskich stosunkowo s³abo
rozwiniête. Wynika to zarówno ze s³abej kondycji JBR, które podobnie jak ca³a sfera nauki, znalaz³y siê po 1989 roku w trudnej sytuacji materialnej, a co za tym idzie i kadrowej i st¹d s³abo
anga¿owa³y siê we wspó³pracê z przedsiêbiorstwami. Potencjalnie korzyci z takiej wspó³pracy
odnosz¹ zarówno JBR, jak i firmy wspó³pracuj¹ce. Badacze wykorzystuj¹ rodki dla tworzenia
nowej wiedzy, natomiast firmy zdobywaj¹ technologie i know-how, które mog¹ zastosowaæ
w praktycznej dzia³alnoci.
Mo¿liwe jest te¿ stosowanie rozwi¹zañ organizacyjnych, takich jak tworzenie organizacji u³atwiaj¹cych powstawanie firm innowacyjnych na styku placówka badawcza  przemys³, w wyniku
stwarzania warunków infrastrukturalnych i organizacyjnych twórcom wynalazków do dzia³alnoci produkcyjnej  parki nauki, technologie, centra technologii. Istotnym wydaje siê te¿ wspieranie finansowe (granty) tworzenia samodzielnych firm innowacyjnych przez pracowników naukowych wywodz¹cych siê z placówek badawczych, oraz tworzenie regionalnych struktur u³atwiaj¹cych dzia³anie ma³ym firmom wdra¿aj¹cym innowacje techniczne.
Wród pozosta³ych czynników organizacyjnych mo¿na wymieniæ:
 powstawanie funduszy wysokiego ryzyka (venture capital) uczestnicz¹cych finansowo i merytorycznie w zarz¹dzaniu innowacjami w firmach,
 programy pomocy rz¹dowej dla MSP wspieraj¹ce innowacje poprzez system gwarantowanych niskoprocentowych kredytów adresowanych do MSP,
 wykorzystywanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej skierowanych na pomoc dla
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw celem wyrównywania ró¿nic w poziomach rozwoju regionów,
Wymienione powy¿ej rozwi¹zania i wiele innych stosowane s¹ powszechnie w ró¿nych krajach
i mog¹ byæ traktowane jako odmienne formy wspomagania transferu innowacji, które mieszcz¹
siê w ramach polityki kompleksowego wspierania sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.

245

246

Rozdzia³ 11
Bilans negocjacji o cz³onkostwo Polski w UE
Swobodny przep³yw towarów,
osób, us³ug i kapita³u
Prawo spó³ek
Polityka konkurencji
Rybo³ówstwo
Polityka transportowa
Podatki
Unia Gospodarcza i Walutowa
Polityka spo³eczna i zatrudnienie
Polityka przemys³owa
Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa
Nauka i badania
Telekomunikacja i technologie
informacyjne
Energia
rodowisko
Ochrona konsumentów i zdrowia
Ocena rezultatów negocjacji akcesyjnych z punktu widzenia sektora
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw

248

W dniu 13 grudnia 2002 roku Polska zakoñczy³a negocjacje akcesyjne z Uni¹ Europejsk¹, ostatecznie zamykaj¹c 31 obszarów negocjacyjnych. Zakoñczenie rokowañ otwiera Polsce drogê do
Unii Europejskiej w 2004 roku. Powszechnie podkrela siê donios³e znaczenie tego faktu z historycznego punktu widzenia (powrót Polski do zachodnioeuropejskiej wspólnoty cywilizacyjnej).
Wa¿ne bêd¹ te¿ nowe mo¿liwoci dzia³ania Polski na arenie miêdzynarodowej, ju¿ jako cz³onka
potê¿nej organizacji spo³eczno-gospodarczej, jak¹ jest Unia Europejska. Niew¹tpliwie jednak dla
przedsiêbiorców najwa¿niejsze bêd¹ nowe mo¿liwoci wspó³pracy gospodarczej z jednej strony
oraz presja konkurencji przedsiêbiorstw unijnych z drugiej.
Poni¿ej omówione zostan¹ wyniki negocjacji w tych obszarach negocjacyjnych, które bêd¹ mia³y wp³yw na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w Polsce po jej przyst¹pieniu do Unii.
W Rozdziale wykorzystano dokument Rady Ministrów Raport na temat rezultatów negocjacji
o cz³onkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, grudzieñ 2002.

11.1. Swobodny przep³yw towarów, osób, us³ug i kapita³u
11.1.1. Swobodny przep³yw towarów
Rozdzia³ ten jest jednym z czterech filarów jednolitego rynku Unii Europejskiej i obejmuje uregulowania prawne tworz¹ce podstawy swobodnego obrotu towarami miêdzy pañstwami cz³onkowskimi, w tym uregulowania dotycz¹ce systemu oceny zgodnoci, bezpieczeñstwa towarów,
normalizacji i nadzoru rynku, zasad niedyskryminacji i znoszenia barier w handlu oraz zamówieñ publicznych.
W wyniku negocjacji Polska zastrzeg³a sobie mo¿liwoæ wyst¹pienia o okres przejciowy dotycz¹cy implementacji Dyrektywy 65/65/EWG odnosz¹cej siê do procedury rejestracyjnej farmaceutyków w zwi¹zku z koniecznoci¹ zharmonizowania prawa w zakresie produktów farmaceutycznych z dorobkiem prawnym UE. Jednoczenie Polska uzyska³a okres przejciowy dotycz¹cy
wa¿noci certyfikatów na wyroby medyczne, wydanych na podstawie poprzednio obowi¹zuj¹cego prawa. Uwzglêdniono wniosek Polski o okres przejciowy do 31 grudnia 2008 r. w odniesieniu do terminu zakoñczenia procedury rejestracji leków. Zgoda UE na uzyskanie okresu przejciowego zosta³a uzale¿niona od podjêcia przez Polskê nastêpuj¹cych zobowi¹zañ:
 dopuszczenie do obrotu wszystkich produktów farmaceutycznych na rynku polskim w dniu
31 grudnia 2008 r. bêdzie odbywaæ siê zgodnie z wymogami dorobku prawnego UE. Po up³ywie tego terminu produkty farmaceutyczne, nie spe³niaj¹ce tego warunku, zostan¹ wycofane
z rynku;
 Polska uznaje uprawnienie przyznane krajom cz³onkowskim w prawie UE, polegaj¹ce na niedopuszczeniu do obrotu na rynek UE produktów polskich do chwili dopuszczenia ich do obrotu w oparciu o procedurê zawart¹ w prawie unijnym;
 po przyst¹pieniu Polski do UE zostan¹ zniesione przepisy wprowadzaj¹ce obowi¹zek uzyskania dopuszczenia do obrotu produktów, wobec których nie stosuje siê takiego obowi¹zku
w UE;
 do dnia cz³onkostwa Polska bêdzie w pe³ni stosowaæ scentralizowan¹ procedurê dopuszczenia do obrotu oraz procedurê wzajemnego uznawania dla produktów farmaceutycznych, dostêpnych na rynkach w krajach UE;
 Polska zapewni utrzymanie dotychczas obowi¹zuj¹cego okresu ochrony danych.
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W celu wdro¿enia ca³oci prawodawstwa wspólnotowego w tym zakresie do dnia uzyskania przez
Polskê cz³onkostwa trzeba by³o stworzyæ system prawny, znacznie ró¿ni¹cy siê od dotychczasowego. Zalicza siê do niego przede wszystkim ustawê o normalizacji, ustawê o systemie oceny
zgodnoci, pakiet tzw. ustaw farmaceutycznych (ustawa prawo farmaceutyczne, ustawa o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), jak
równie¿ akty prawne dotycz¹ce bezpieczeñstwa ¿ywnoci (znowelizowana ustawa o warunkach
zdrowotnych ¿ywnoci i ¿ywienia oraz ustawa o materia³ach przeznaczonych do kontaktu z ¿ywnoci¹).
Najpowa¿niejszym problemem negocjacyjnym by³a koniecznoæ dostosowania do standardów
unijnych obowi¹zuj¹cej w Polsce procedury rejestracyjnej oraz zwi¹zany z tym obowi¹zek uzupe³niania dokumentacji produktów farmaceutycznych do dnia akcesji. Wymaga to nie tylko istotnych zmian w przepisach prawnych, ale równie¿ zwiêkszenia wydatków bud¿etu pañstwa, jak
i wydatków ponoszonych przez przedsiêbiorców  producentów produktów farmaceutycznych.
Dostosowanie systemu rejestracji wymaga te¿ przeszkolenia personelu zarówno w organie rejestracyjnym, jak i w sektorze wytwórców. Uzyskanie przez Polskê okresu przejciowego na wprowadzenie wspólnotowej procedury rejestracyjnej ma du¿e znaczenie dla polskiego sektora farmaceutycznego, ma tak¿e istotny wymiar spo³eczny i bud¿etowy. Pozwoli na utrzymanie na polskim rynku po przyst¹pieniu do UE du¿ej liczby produkowanych w Polsce leków. Dziêki temu
nie nast¹pi zwiêkszenie kosztów bud¿etowych na cele refundacji, nie ulegnie pogorszeniu sytuacja polskich przedsiêbiorstw farmaceutycznych, nie wzrosn¹ te¿ wydatki ponoszone przez konsumentów na zakup farmaceutyków. Polska uzyska³a najd³u¿szy sporód pañstw przystêpuj¹cych
do UE okres przejciowy na dostosowanie dokumentacji rejestracyjnej do wymogów wspólnotowych.
11.1.2. Swobodny przep³yw osób
Obszar negocjacyjny Swobodny przep³yw osób dotyczy miêdzy swobodnego przep³ywu pracowników.
Istotnym zagadnieniem w trakcie negocjacji by³o wzajemne uznawanie kwalifikacji i tytu³ów zawodowych. Polska zaakceptowa³a dorobek prawny UE w tej dziedzinie. Zosta³a wyra¿ona zgoda na zmianê tytu³u zawodowego lekarz stomatologii na lekarz dentysta.
Uzyskano potwierdzenie uznawania w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej polskich dyplomów pielêgniarskich, zarówno magisterskich jak i licencjackich. Rozwi¹zano te¿ problem
dotycz¹cy uznawania dyplomów szkó³ rednich. W przypadku pielêgniarek i po³o¿nych z wykszta³ceniem rednim wymagany bêdzie 5-letni okres praktyki pielêgniarskiej w ci¹gu siedmiu
lat od wydania przez Polskê specjalnego certyfikatu stwierdzaj¹cego posiadanie dyplomu.
W odniesieniu do wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych dostosowanie polskiego prawa do prawa UE wymaga³o przyjêcia m.in. ustawy o zasadach uznawania nabytych w pañstwach
cz³onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz
ustawy o zasadach uznawania nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych dzia³alnoci.
Zgodnie z oczekiwaniami, najtrudniejsz¹ kwesti¹ po stronie UE okaza³o siê przyznanie polskim
obywatelom prawa do podejmowania pracy w pañstwach cz³onkowskich UE od dnia uzyskania
cz³onkostwa. Mimo zró¿nicowanego podejcia tych pañstw do problemu (czêæ z nich  m.in.
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Holandia, Irlandia, Szwecja, Dania  akceptowa³a pe³niê swobody zatrudnienia), wobec sprzeciwu Niemiec i Austrii obawiaj¹cych siê destabilizacji na swoim rynku pracy, UE przyjê³a wspólne
stanowisko w sprawie koniecznoci zastosowania rozwi¹zañ przejciowych.
W rezultacie, na wniosek UE, ustanowiony zosta³ 7-letni okres przejciowy (w formule 2+3+2)
ograniczaj¹cy polskim obywatelom swobodê podejmowania pracy w UE. Tym niemniej podczas
dwóch pierwszych lat okresu przejciowego pañstwa cz³onkowskie UE bêd¹ mia³y mo¿liwoæ
otwierania swoich rynków pracy, a¿ do zniesienia wszelkich ograniczeñ. Ponadto w trakcie trwania okresu przejciowego obywatele nowo przyjêtych pañstw cz³onkowskich bêd¹ mogli skorzystaæ z rozwi¹zania daj¹cego im pierwszeñstwo w dostêpie do rynków pracy Unii przed obywatelami krajów trzecich. Najpóniej pod koniec drugiego roku cz³onkostwa Polski, obecne pañstwa
cz³onkowskie UE bêd¹ mia³y prawo zg³oszenia Komisji Europejskiej zamiaru przed³u¿enia obowi¹zywania okresu przejciowego o kolejne trzy lata. Je¿eli po up³ywie tego okresu zagro¿enie
destabilizacji rynku pracy nie ust¹pi, pañstwa cz³onkowskie bêd¹ mog³y wyst¹piæ do Komisji
o utrzymanie regulacji ograniczaj¹cych dostêp do rynków pracy o kolejne dwa lata. Okres 7 lat
stanowi wiêc maksymalny mo¿liwy wymiar d³ugoci trwania okresu przejciowego. Wiêkszoæ
pañstw cz³onkowskich z³o¿y³a deklaracje o gotowoci do skrócenia okresu lub wrêcz odst¹pienia
od jego zastosowania. Praktyka UE wskazuje, i¿ nigdy nie by³o potrzeby pe³nego wykorzystania
okresów przejciowych w zakresie swobody przep³ywu osób. W toku negocjacji Polska uzyska³a
mo¿liwoæ stosowania klauzuli wzajemnoci podczas obowi¹zywania okresu przejciowego.
Oznacza to, ¿e w odniesieniu do pañstwa cz³onkowskiego, które bêdzie stosowaæ wobec niej rodki
ograniczaj¹ce, Polska bêdzie mog³a przedsiêwzi¹æ podobne dzia³ania.
11.1.3. Swoboda wiadczenia us³ug
Podstaw¹ dorobku prawnego UE w tym obszarze jest zasada niedyskryminacji, tj. wolnoæ zak³adania przedsiêbiorstw na terenie ca³ej UE oraz zakaz stosowania przez pañstwa cz³onkowskie
ograniczeñ w transgranicznym wiadczeniu us³ug. Oznacza to m.in., ¿e ka¿dy, kto chce wiadczyæ us³ugi na terenie innego pañstwa cz³onkowskiego UE ni¿ to, w którym znajduje siê siedziba
jego przedsiêbiorstwa, ma do tego prawo i nie mog¹ byæ wobec niego stosowane ograniczenia
wynikaj¹ce z wymogu posiadania obywatelstwa, zameldowania czy cz³onkostwa w organizacji
zawodowej.
Polska zadeklarowa³a gotowoæ wdro¿enia ca³oci dorobku prawnego UE w tym obszarze do dnia
uzyskania cz³onkostwa, z wyj¹tkiem kwestii wdro¿enia do polskiego prawa regulacji dotycz¹cych systemu zabezpieczaj¹cego ochronê inwestorów na rynku kapita³owym zgodnego z prawem
unijnym (art. 4 Dyrektywy 97/9/EC). Dyrektywa ta zostanie wdro¿ona do 31 grudnia 2007 roku.
Przyjêcie przez Polskê regulacji dotycz¹cych omawianego obszaru wi¹¿e siê z ogromnym wysi³kiem dostosowawczym w tak istotnych dziedzinach dzia³alnoci gospodarczej jak bankowoæ,
ubezpieczenia, rynek papierów wartociowych i us³ugi inwestycyjne, ochrona danych osobowych,
us³ugi spo³eczeñstwa informacyjnego. Z drugiej strony stworzy to polskim instytucjom i operatorom gospodarczym mo¿liwoæ w³¹czenia siê w funkcjonowanie jednolitego rynku UE oraz uzyskanie nowych perspektyw rozwoju.
11.1.4. Swobodny przep³yw kapita³u
Prawodawstwo Unii Europejskiej ustanawia swobodny przep³yw kapita³u miêdzy pañstwami
cz³onkowskimi, a tak¿e zakaz ustanawiania nowych barier w przep³ywie kapita³u z pañstwami
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trzecimi po 31 grudnia 1993 r. Oznacza to swobodê dokonywania inwestycji we wszelkich dziedzinach, jak te¿ swobodê dokonywania p³atnoci w obrocie miêdzy pañstwami cz³onkowskimi.
Dotyczy to tak¿e inwestycji polegaj¹cych na nabyciu nieruchomoci. Ponadto, ten obszar negocjacyjny obejmuje kwestie zapobiegania praniu brudnych pieniêdzy oraz p³atnoci elektronicznych.
W prawie polskim sprawy te reguluj¹ przede wszystkim ustawy:
 prawo dewizowe, które wesz³o w ¿ycie 1 padziernika 2002 r., a które zapewnia swobodê
przep³ywu kapita³u i p³atnoci (w tym kapita³u krótkoterminowego) oraz
 w zakresie przeciwdzia³ania praniu brudnych pieniêdzy, ustawa z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdzia³aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoci maj¹tkowych pochodz¹cych
z nielegalnych lub nieujawnionych róde³ oraz przeciwdzia³aniu finansowaniu terroryzmu.
Istotne znaczenie maj¹ te¿ niektóre przepisy ustawy o dzia³alnoci gospodarczej, a szczegó³owe
uregulowania znajduj¹ siê w aktach prawnych dotycz¹cych niektórych dzia³ów gospodarki. Sprawy nabywania nieruchomoci reguluje ustawa o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców.
Wymieniæ tu nale¿y równie¿ niektóre umowy miêdzynarodowe, w tym zw³aszcza umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji.
Polska zadeklarowa³a pe³ne dostosowanie prawa polskiego do prawa UE z dniem uzyskania
cz³onkostwa w Unii Europejskiej, z wyj¹tkiem przepisów dotycz¹cych nabywania nieruchomoci przez cudzoziemców oraz inwestycji w sektorze transportu lotniczego. W wyniku niezwykle
trudnych negocjacji Polska w stosunku do innych kandydatów, uzyska³a d³u¿szy okres przejciowy w odniesieniu do nieruchomoci rolnych i lenych.
Polska otrzyma³a zgodê na dwa okresy przejciowe:
1. przez okres piêciu lat od daty uzyskania cz³onkostwa Polska bêdzie mog³a stosowaæ wobec
obywateli Unii Europejskiej (oraz pañstw cz³onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego) dotychczasowe przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców (co
oznacza utrzymanie wymogu uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji na nabycie nieruchomoci) w odniesieniu do tzw. drugich domów. Wy³¹czone z tej
kategorii bêd¹ nieruchomoci o charakterze rekreacyjnym nabywane w celu prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej (traktowane jako nabywane w celach inwestycyjnych). Okresem
przejciowym nie bêd¹ objête osoby zamieszka³e na terenie Polski przez okres czterech lat
przed nabyciem nieruchomoci;
2. przez okres dwunastu lat od daty uzyskania cz³onkostwa Polska bêdzie mog³a stosowaæ wobec obywateli Unii Europejskiej (oraz pañstw cz³onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego) przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców (co oznacza utrzymanie wymogu uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji na nabycie nieruchomoci) w odniesieniu do nieruchomoci rolnych i lenych. Okres
przejciowy nie obejmie rolników indywidualnych osiedlaj¹cych siê i prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ na zasadach samozatrudnienia w Polsce, pod warunkiem dzier¿awy i uprawiania przez nich nieruchomoci przez okres trzech, a w województwach warmiñsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnol¹skim i opolskim siedmiu lat przed nabyciem nieruchomoci.
Ponadto Polska zobowi¹za³a siê wprowadziæ jasne, przejrzyste, stabilne i obiektywne kryteria
wydawania zezwoleñ na nabywanie nieruchomoci na czas trwania okresów przejciowych. Rozci¹gniêcie na Polskê swobody przep³ywu kapita³u i przyjêcie dorobku prawnego UE w tym obszarze pozwoli w pe³ni w³¹czyæ nasz kraj w europejski, a tak¿e wiatowe obieg kapita³u. U³atwi
252

to znacznie dokonywanie zarówno inwestycji zagranicznych w Polsce, jak i prowadzenie dzia³alnoci polskich przedsiêbiorstw za granic¹. Umo¿liwi to Polakom uczestnictwo w rynku kapita³owym na terenie ca³ej Europy.
Uzyskane przez Polskê okresy przejciowe w sprawie nabywania nieruchomoci, pozwalaj¹ce
zachowaæ kontrolê nad obrotem najbardziej newralgicznymi kategoriami nieruchomoci, uchroni¹ polski rynek przed ewentualnymi negatywnymi zjawiskami, jakich mo¿na by³oby siê obawiaæ w zwi¹zku z pe³n¹ liberalizacj¹ tego rynku dla cudzoziemców od dnia cz³onkostwa.
W szczególnoci chodzi tu o zapobie¿enie spekulacyjnym dzia³aniom na rynku ziemi rolnej, której potencjalna wartoæ, w zwi¹zku ze wzrostem rentownoci produkcji rolnej, wzrastaæ bêdzie
w pierwszych latach cz³onkostwa szybciej ni¿ faktyczna cena uzyskiwana na rynku.

11.2. Prawo spó³ek
Obszar Prawa spó³ek sk³ada siê z piêciu grup tematycznych: prawa spó³ek, rachunkowoci spó³ek, ochrony w³asnoci intelektualnej, w tym ochrony w³asnoci przemys³owej, konwencji brukselskiej i konwencji z Lugano o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeñ s¹dowych w sprawach cywilnych i handlowych, oraz konwencji rzymskiej o prawie w³aciwym dla umownych stosunków
zobowi¹zaniowych.
Prawodawstwo wspólnotowe w tym obszarze ma na celu m.in. zniesienie wszelkich ograniczeñ
w zakresie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej wewn¹trz UE poprzez harmonizacjê prawa
spó³ek krajów cz³onkowskich. Polska zadeklarowa³a przyjêcie dorobku prawnego UE w tym obszarze i nie wyst¹pi³a o okresy przejciowe. Wyrazi³a zgodê na:
 wprowadzenie dodatkowego wiadectwa ochronnego na leki i rodki ochrony rolin (SPC)
z dat¹ uzyskania cz³onkostwa w UE, w drodze nowelizacji ustawy Prawo w³asnoci przemys³owej. Dodatkowe prawo ochronne przyznawane bêdzie dla produktów, które w dniu przyst¹pienia Polski do UE bêd¹ chronione wa¿nym patentem i w stosunku do których pierwsze
pozwolenie na wprowadzenie do obrotu zosta³o wydane po 1 stycznia 2000 r. Wniosek o
przyznanie dodatkowego prawa ochronnego bêdzie musia³ zostaæ z³o¿ony w ci¹gu szeciu
miesiêcy od dnia uzyskania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu. W przypadku produktów, dla których okres szeciu miesiêcy minie przed dat¹ akcesji, a które dopuszczono do
obrotu po 1 stycznia 2000 r., wniosek o przyznanie SPC bêdzie musia³ zostaæ z³o¿ony w ci¹gu szeciu miesiêcy od uzyskania przez Polskê cz³onkostwa w UE;
 dostosowanie do prawa wspólnotowego w zakresie prowadzenia badañ w trakcie trwania
ochrony patentowej;
 wprowadzenie specjalnego mechanizmu w zakresie równoleg³ego importu produktów farmaceutycznych.
W koñcowej fazie rokowañ ujawni³o siê bardzo wyranie wzajemne powi¹zanie rozdzia³u Prawa spó³ek z problematyk¹ Swobody przep³ywu towarów w czêci dotycz¹cej farmaceutyków.
Rezultaty rozmów w obu obszarach nale¿y postrzegaæ ³¹cznie i oceniæ jako zadowalaj¹ce z punktu widzenia interesów sektora leków w Polsce. W ocenie sektora wprowadzenie specjalnego mechanizmu importu równoleg³ego nie spowoduje negatywnych skutków dla polskich producentów
farmaceutyków.
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11.3. Polityka konkurencji
Obszar ten obejmuje dwie zasadnicze czêci. Pierwsza z nich dotyczy ochrony konkurencji
w stosunkach pomiêdzy przedsiêbiorstwami oraz w ich stosunkach z konsumentami (regu³y konkurencji skierowane do przedsiêbiorstw). Chodzi przede wszystkim o porozumienia antykonkurencyjne, zachowania o charakterze monopolistycznym oraz o nadu¿ywanie dominuj¹cej pozycji
na rynku.
Druga grupa przepisów dotyczy ochrony konkurencji w stosunkach miêdzy przedsiêbiorstwami
a w³adzami publicznymi (regu³y konkurencji skierowane do pañstwa). Chodzi w szczególnoci
o kwestie pomocy publicznej dla przedsiêbiorstw.
W odniesieniu do regu³ konkurencji skierowanych do przedsiêbiorstw, Polska deklarowa³a pe³ne
przejêcie i wdro¿enie dorobku prawnego UE najpóniej z dniem uzyskania cz³onkostwa. Znaczna czêæ przepisów prawa polskiego by³a zgodna z prawem wspólnotowym jeszcze przed rozpoczêciem negocjacji.
W odniesieniu do regu³ konkurencji skierowanych do pañstwa, Polska deklarowa³a wdro¿enie
prawa wspólnotowego najdalej od dnia uzyskania cz³onkostwa, jednak¿e z pewnymi wyj¹tkami.
Strona polska postulowa³a utrzymanie dotychczasowych zasad funkcjonowania specjalnych stref
ekonomicznych (SSE) w odniesieniu do przedsiêbiorstw, które rozpoczê³y dzia³alnoæ w tych
strefach przed dostosowaniem zasad ich funkcjonowania do prawa wspólnotowego, tj. przed
1 stycznia 2001 r. Ponadto Polska wnioskowa³a o wy¿sze ni¿ wynikaj¹ce z prawa wspólnotowego limity pomocy publicznej dla przedsiêbiorstw dokonuj¹cych inwestycji celem dostosowania
siê do standardów ochrony rodowiska.
Ostatecznie uzgodniono:
1. w odniesieniu do specjalnych stref ekonomicznych:
 okresy przejciowe dla ma³ych oraz rednich przedsiêbiorstw, odpowiednio do roku 2011
i 2010,
 zwiêkszony do 75% kosztów inwestycji pu³ap pomocy publicznej dla tych du¿ych przedsiêbiorstw, które uzyska³y zezwolenia na dzia³alnoæ w SSE do koñca 1999 roku oraz do
50% dla inwestorów, którzy uzyskali w trakcie roku 2000. Pomoc naliczana bêdzie od 1
stycznia 2001 r.
 pu³ap pomocy dla przedsiêbiorstw z sektora motoryzacyjnego na poziomie 30% kosztów
inwestycji.
2. w zakresie pomocy publicznej zwi¹zanej z inwestycjami dostosowuj¹cymi do standardów
ochrony rodowiska:
 Polska otrzyma³a zgodê na zwiêkszony pu³ap pomocy w zakresie analogicznym do okresów przejciowych uzgodnionych w obszarze rodowisko:
 w odniesieniu do Dyrektywy nr 76/464/WE w sprawie zanieczyszczenia powodowanego
przez niektóre niebezpieczne zwi¹zki odprowadzane do rodowiska wodnego Wspólnoty
i dyrektyw córek pomoc w granicach pu³apów pomocy regionalnej (podwy¿szonych
o 15% dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw),
 w odniesieniu do istniej¹cych instalacji zgodnych z systemem Zintegrowanego Zapobiegania Zanieczyszczeniom i Kontroli objêtych okresami przejciowymi w obszarze rodowisko pomoc w wysokoci 30% kosztów inwestycji do 31 grudnia 2010 r., a dla instalacji nie objêtych tymi okresami do 31 padziernika 2007 r.,
 w odniesieniu do du¿ych obiektów spalania (Dyrektywa 2001/80/WE) pomoc odpowiednia do okresu przejciowego w obszarze rodowisko.
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Przejêcie i wdro¿enie nowoczesnych europejskich regu³ konkurencji jest niezbêdne dla w³aciwego funkcjonowania gospodarki polskiej w realiach Jednolitego Rynku. Pozwoli to na lepsz¹
ochronê interesów konsumentów oraz przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na polskim rynku, tak krajowych, jak zagranicznych.
Uzgodnione w toku negocjacji wyj¹tki od zasad udzielania pomocy publicznej, w szczególnoci
dopuszczalny pu³ap pomocy publicznej zwi¹zanej z inwestycjami na poziomie 50% kosztów inwestycji, a dla niektórych przedsiêbiorstw w SSE 75% i wiêcej (praktycznie nieograniczony dla
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, które rozpoczê³y dzia³alnoæ w SSE przed 2000 r.), oznaczaj¹,
¿e warunki inwestowania w Polsce, pod wzglêdem regu³ pomocy publicznej, bêd¹ jednymi z najkorzystniejszych w poszerzonej Unii Europejskiej.

11.4. Rybo³ówstwo
Obszar negocjacyjny Rybo³ówstwo obejmuje cztery grupy tematyczne: zarz¹dzanie i kontrolê
zasobów, organizacjê wspólnego rynku, pomoc pañstwa i politykê strukturaln¹ oraz miêdzynarodowe umowy rybackie.
W swym wstêpnym stanowisku Polska zaakceptowa³a zasady Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie dostêpu do zasobów biologicznych, w tym regu³y wzglêdnej stabilnoci oparte na kwotach
po³owowych dla poszczególnych pañstw cz³onkowskich. Oznacza to dostêp Polski do wszystkich ³owisk Unii Europejskiej na Ba³tyku oraz na innych obszarach morskich w oparciu o regu³y
Wspólnej Polityki Rybackiej. Polskie jednostki po³owowe bêd¹ mog³y tak¿e prowadziæ dzia³alnoæ ryback¹ na ³owiskach dalekomorskich, którymi dysponuje UE. Kutry rybackie UE uzyskaj¹
dostêp do polskich ³owisk, w ramach przyznanych kwot po³owowych, z wy³¹czeniem pasa wód
terytorialnych.
Z uwagi na wy³¹czne kompetencje Wspólnoty Europejskiej w zakresie polityki rybackiej, kwoty,
jakimi dysponuje Polska na mocy umów miêdzynarodowych zostan¹ w³¹czone do zasobów po³owowych Wspólnoty. Polska zachowa jednak¿e prawo do po³owów w dotychczasowych wielkociach posiadanych w ramach istniej¹cych umów bilateralnych z krajami trzecimi.
W wyniku negocjacji UE zaakceptowa³a wniosek Polski o rozszerzenie regulacji prawnych UE
poprzez w³¹czenie szprota ba³tyckiego do systemu interwencji rynkowej. Wobec drastycznego
obni¿enia siê wielkoci ¿ywych zasobów Morza Ba³tyckiego, w szczególnoci dorsza, istnieje
pilna koniecznoæ zredukowania floty rybackiej na Ba³tyku i ograniczenia po³owów. Oznacza to
restrukturyzacjê sektora rybackiego, która przeprowadzana jest przy znacznym wsparciu z funduszy UE. Najwiêksze wsparcie dla tego sektora udzielane jest poprzez jeden z funduszy strukturalnych, Finansowy Instrument Sterowania Rybo³ówstwem (FIFG). Celem funduszu jest utrzymanie równowagi pomiêdzy zasobami rybo³ówstwa i ich eksploatacj¹, poprawa rentownoci
i konkurencyjnoci sektora oraz zapewnienie zrównowa¿onego rozwoju regionów zale¿nych od
rybo³ówstwa wraz z pomoc¹ socjaln¹ dla rybaków. Przekszta³cenia sektora rybackiego przy
wsparciu funduszy strukturalnych UE spowoduj¹ poprawê jego rentownoci i konkurencyjnoci
dziêki modernizacji floty rybackiej, inwestycje w infrastrukturê portow¹ oraz przetwórstwo rybne, a tak¿e promocjê produktów rybo³ówstwa.
Integracja z Uni¹ Europejsk¹ umo¿liwi polskim rybakom uzyskanie wy¿szych cen zbytu, a tak¿e
zapewni dostêp do wydajniejszych obecnie ³owisk zachodniego Ba³tyku. Poprawi siê sytuacja
polskich portów rybackich i przetwórni ze wzglêdu na zniesienie barier i przyci¹gniêcie rybaków
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z nowych krajów cz³onkowskich  Litwa, £otwa, Estonia. Polska uzyska³a korzystne warunki
udzia³u we Wspólnej Polityce Rybackiej poprzez:
 zachowanie obecnych praw do kwot po³owowych i uzyskanie dostêpu do ³owisk unijnych;
 objêcie interwencjonizmem rynkowym podstawowych gatunków ryb po³awianych w polskich obszarach morskich (rekompensaty za wycofywanie nadwy¿ek surowca z rynku);
 zastosowanie instrumentów finansowych w ramach funduszy strukturalnych pocz¹wszy od
pierwszego roku cz³onkostwa.

11.5. Polityka transportowa
Polityka transportowa UE dotyczy transportu lotniczego, morskiego, drogowego, kombinowanego, kolejowego i ¿eglugi ródl¹dowej w zakresie harmonizacji technicznej i bezpieczeñstwa, dostêpu do rynku i jego funkcjonowania, swobody wiadczenia us³ug i zak³adania przedsiêbiorstw
oraz pomocy pañstwa i stosunków zewnêtrznych w odniesieniu do kwestii transportu.
W zakresie transportu lotniczego Polska zadeklarowa³a, ¿e do momentu uzyskania cz³onkostwa
wdro¿y ca³oæ dorobku prawnego UE. Oznacza to, ¿e Polska wraz z dniem przyst¹pienia do UE
zliberalizuje dostêp do tras lotniczych zgodnie z Rozporz¹dzeniem 2408/92 w sprawie dostêpu
przewoników wspólnotowych do wewn¹trzwspólnotowych tras lotniczych oraz prawo do zak³adania przedsiêbiorstw lotniczych zgodnie z Rozporz¹dzeniem 2407/92 w sprawie licencjonowania przewoników lotniczych. Dostosowanie prawne i instytucjonalne do wymogów wspólnotowych osi¹gniête zostanie wraz z wejciem w ¿ycie ustawy Prawo lotnicze.
W zakresie transportu kolejowego Polska uzyska³a okres przejciowy do 3 grudnia 2006 roku w
odniesieniu do Dyrektywy 9/440 zmienionej Dyrektyw¹ 200/2 na dostêp dla licencjonowanych
przedsiêbiorstw kolejowych do sieci Transeuropejskiech Kolejowych Sieci Towarowych TERFN
(Trans-european Rail Freight Network) na terytorium RP, (zdefiniowanej jako sieæ odpowiadaj¹ca liniom kolejowym ujêtym w raporcie koñcowym TINA) i na udostêpnienie 20% rocznej ogólnej zdolnoci przepustowej licencjonowanym przedsiêbiorstwom kolejowym. Jednoczenie Polska przyzna miêdzynarodowym ugrupowaniom przedsiêbiorstw kolejowych i przedsiêbiorstwom
wykonuj¹cym przewozy kombinowane nieograniczony dostêp do polskiej sieci kolejowej w celach wykonywania przewozów miêdzynarodowych i tranzytu.
Warto podkreliæ, ¿e zaproponowane przez UE warunki zamkniêcia rozdzia³u w odniesieniu do
wnioskowanych przez Polskê okresów przejciowych w zakresie transportu drogowego (Dyrektywa 96/53, tzw. Dyrektywa naciskowa) oraz transportu kolejowego (Dyrektywa 9/440, zmieniona
Dyrektyw¹ 200/2) odpowiada³y w du¿ym stopniu postulatom przedstawionym przez Polskê w stanowisku negocjacyjnym z dnia 12 marca 2002 roku. Ró¿nice dotyczy³y pewnych szczegó³owych
warunków zastosowania okresu przejciowego w zakresie Dyrektywy 96/53. Akceptacja propozycji UE umo¿liwi³a osi¹gniêcie kompromisu negocjacyjnego w omawianym obszarze.
W zakresie transportu drogowego Polska uzyska³a okres przejciowy do 31 grudnia 2010 r.
w odniesieniu do Dyrektywy 96/53 ustanawiaj¹cej dla pewnych pojazdów drogowych, poruszaj¹cych siê wewn¹trz Wspólnoty, maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i miêdzynarodowym oraz maksymaln¹ dopuszczaln¹ wagê w ruchu miêdzynarodowym. Warunkami
koniecznymi do spe³nienia s¹:
 w miarê dostosowywania sieci drogowej, stopniowo bêdzie nastêpowa³o otwarcie polskiej
sieci drogowej dla maksymalnych wspólnotowych limitów obci¹¿eñ w transporcie miêdzynarodowym. Od dnia cz³onkostwa Polska udostêpni uzgodnione w trakcie negocjacji odcin256

ki sieci dróg TINA do ruchu w miêdzynarodowym transporcie drogowym, pod warunkiem
uzyskiwania ka¿dorazowo zezwoleñ administracyjnych na przejazd po odcinkach dróg niedostosowanych za odpowiedni¹ op³at¹. Od 1 stycznia 2009 roku wszystkie pojazdy okrelone w Dyrektywie 96/53 nie bêd¹ podlega³y ¿adnym op³atom na g³ównej drogowej sieci tranzytowej, uzgodnionej w trakcie negocjacji. W przypadku za³adunku i wy³adunku przejazd
po niedostosowanej czêci sieci drogowej o znaczeniu drugorzêdnym bêdzie dozwolony podczas trwania ca³ego okresu przejciowego,
 dodatkowe, czasowe op³aty za u¿ytkowanie niedostosowanej czêci sieci drogowej do standardów UE bêd¹ pobierane w sposób nie dyskryminacyjny i zró¿nicowany  w odniesieniu
do pojazdów wyposa¿onych w zawieszenie pneumatyczne, w taki sposób, ¿e pojazdy te bêd¹
p³aci³y ni¿sz¹ op³atê (o co najmniej 25%),
 pojazdy w miêdzynarodowym transporcie kombinowanym o ciê¿arze 44 ton nacisku, 10 ton
na pojedyncz¹ o bêd¹ mog³y poruszaæ siê po sieci dróg w Polsce dostosowanej ju¿ obecnie
do tego standardu, natomiast te, których nacisk na pojedyncz¹ o przekroczy 10 ton bêd¹
podlega³y systemowi dodatkowych op³at przewidzianych dla tego rodzaju pojazdów.
Od dnia uzyskania cz³onkostwa Polska uzyska pe³en dostêp do rynku miêdzynarodowych samochodowych przewozów towarowych.
Polscy przewonicy bêd¹ wy³¹czeni z mo¿liwoci wykonywania drogowych przewozów kabota¿owych w pañstwach cz³onkowskich UE przez 3 lata (z mo¿liwoci¹ przed³u¿enia go do maksimum 5 lat). Wy³¹czenie to dotyczy tak¿e mo¿liwoci wykonywania przewozów kabota¿owych
przez przewoników pañstw cz³onkowskich UE na terytorium naszego kraju. Polska uzyska³a jednoczenie zapewnienie o mo¿liwoci zawierania dwustronnych umów z pañstwami cz³onkowskimi UE w sprawie stopniowej liberalizacji tych us³ug.
Zarówno polscy przewonicy, jak te¿ korzystaj¹cy z us³ug przewoników odnios¹ korzyci
w wyniku przyjêcia przez Polskê standardów unijnych w zakresie polityki transportowej. Poprawi siê bezpieczeñstwo przewozów, a tak¿e jakoæ infrastruktury transportowej. Polska otrzyma
bowiem dodatkowe rodki na budowê nowych dróg, autostrad, linii kolejowych oraz modernizacjê istniej¹cej ju¿ infrastruktury. Dziêki liberalizacji przewozów lotniczych spadn¹ ceny biletów,
zwiêkszy siê iloæ i jakoæ wykonywanych us³ug, zarówno w odniesieniu do przewozów wewn¹trz kraju, jak te¿ do pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Dziêki procesom liberalizacji
us³ug transportowych polscy przewonicy bêd¹ mogli konkurowaæ na Jednolitym Rynku, rozwijaj¹c w ten sposób swoj¹ dotychczasow¹ dzia³alnoæ. Udzia³ w polityce transportowej Unii Europejskiej w d³u¿szej perspektywie bêdzie oznaczaæ zrównowa¿ony rozwój wszystkich rodzajów
transportu - drogowego, kolejowego, ¿eglugi ródl¹dowej, morskiego i lotniczego. To tak¿e dostêp do nowoczesnych technologii, miêdzy innymi do tworzonego obecnie systemu nawigacji
satelitarnej Galileo, który bêdzie szeroko stosowany w dziedzinie transportu.

11.6. Podatki
Obszar negocjacyjny Podatki dotyczy kwestii zwi¹zanych z podatkiem od towarów i us³ug
(VAT), podatkiem akcyzowym i podatkami bezporednimi; ponadto pomocy pañstwa o charakterze fiskalnym oraz wspó³pracy administracyjnej i wzajemnej pomocy miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (np. w zakresie unikania podwójnego opodatkowania).
Polska zadeklarowa³a gotowoæ do przyjêcia i wdro¿enia ca³okszta³tu prawodawstwa wspólnotowego z dniem uzyskania cz³onkostwa, zg³aszaj¹c jednoczenie kilka postulatów o okresy przej257

ciowe w odniesieniu do stawek podatku VAT i akcyzy na towary we wra¿liwych segmentach
rynku, wymagaj¹cych ze wzglêdów gospodarczych, spo³ecznych i bud¿etowych czasowej ochrony po przyst¹pieniu Polski do UE.
W wyniku negocjacji uzyskano:
 okres przejciowy do 31 grudnia 2007 r. na stosowanie obni¿onej stawki VAT w wysokoci
7% w budownictwie mieszkaniowym na dostawê nowych mieszkañ, us³ugi budowlane i remontowe;
 4-letni okres przejciowy na stosowanie super obni¿onej stawki VAT w wysokoci 3% na
rodki do produkcji rolnej, produkty i us³ugi;
 okres przejciowy do 31 grudnia 2007 r. na stosowanie stawki VAT w wysokoci 0% na niektóre ksi¹¿ki i czasopisma specjalistyczne;
 okres przejciowy do 31 grudnia 2007 r. na stosowanie zredukowanej stawki VAT w wysokoci 7% na us³ugi gastronomiczne;
 roczny techniczny okres przejciowy na stosowanie obni¿ek w podatku akcyzowym na paliwa ekologiczne;
 okres przejciowy do 31 grudnia 2008 r. na dojcie do minimalnego poziomu akcyzy na papierosy. Poczynaj¹c od 2002 roku Polska zobowi¹za³a siê do stopniowego podnoszenia stawek podatku akcyzowego na papierosy w latach 2002-2008;
 w zakresie podatku VAT akceptacjê wniosku o ustalenie limitu obrotów uprawniaj¹cego do
korzystania ze zwolnieñ podmiotowych w wysokoci 10.000 EURO.
Polska otrzyma³a zgodê na sta³e stosowanie stawki VAT w wysokoci 0% na miêdzynarodowe
przewozy pasa¿erskie.
Wra¿liwe sektory rynku uzyska³y czasow¹ ochronê u³atwiaj¹c¹ operatorom gospodarczym p³ynne w³¹czenie siê do funkcjonowania na Jednolitym Rynku UE. Dotyczy to przede wszystkim istotnego dla wzrostu gospodarczego kraju sektora budownictwa mieszkaniowego, rolnictwa oraz
wa¿nego spo³ecznie rynku wydawnictw.

11.7. Unia Gospodarcza i Walutowa
Obszar ten obejmuje cztery grupy problemów: koordynacjê polityki gospodarczej, politykê
fiskaln¹, politykê monetarn¹ i politykê kursu walutowego oraz przyjêcie wspólnej waluty euro.
Wymogiem cz³onkostwa w UE jest udzia³ w koordynacji polityki gospodarczej UE oraz dostosowanie polityki fiskalnej.
Polska zmierzaæ bêdzie tak¿e do wype³nienia kryteriów konwergencji, pozwalaj¹cych na przyjêcie wspólnej waluty. Ostatnim etapem poprzedzaj¹cym wejcie Polski do Unii Gospodarczej
i Walutowej bêdzie udzia³ w Europejskim Mechanizmie Kursowym.
Polska nie zg³asza³a problemów negocjacyjnych ani wniosków o okresy przejciowe w tym obszarze. Gotowoæ do przyjêcia przez Polskê wspólnej waluty przewidywana jest na prze³om lat
2006 i 2007.
Koniecznoæ spe³nienia w redniej perspektywie czasowej kryteriów konwergencji pozwoli
utrwaliæ zasady zdrowej polityki fiskalnej (dotycz¹cej dyscypliny bud¿etowej, w tym kryteriów
zbie¿noci okrelaj¹cy referencyjny poziom d³ugu i deficytu sektora finansów publicznych) i po258

lityki walutowej (dotycz¹cej w szczególnoci niezale¿noci banku centralnego, utrzymania stabilnego poziomu cen oraz d¹¿enia do stabilnego kursu walutowego), niezbêdnej z punktu widzenia prawid³owego rozwoju gospodarki. Przyjêcie mo¿liwie szybko, w ci¹gu 23 lat po uzyskaniu
cz³onkostwa, wspólnej waluty umo¿liwi pe³ny udzia³ Polski w Jednolitym Rynku, w tym równie¿ w procesie decyzyjnym o tym obszarze w Unii Europejskiej.

11.8. Polityka spo³eczna i zatrudnienie
Obszar Polityka spo³eczna i zatrudnienie obejmuje miêdzy innymi problematykê dotycz¹c¹ prawa pracy, przepisów z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Polska zadeklarowa³a gotowoæ wdro¿enia ca³oci dorobku prawnego UE w tym obszarze do dnia
uzyskania cz³onkostwa wystêpuj¹c jedynie o rozwi¹zanie przejciowe w odniesieniu do Dyrektywy 89/655/EWG w sprawie minimalnych wymagañ bezpieczeñstwa i higieny u¿ytkowania
sprzêtu przez pracowników i uzyskuj¹c okres przejciowy do 31 grudnia 2005 r. Uzasadnieniem
dla wniosku o okres przejciowy by³o przewidywane znaczne obci¹¿enie kosztami wdro¿enia
omawianej Dyrektywy ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.

11.9. Polityka przemys³owa
Prawodawstwo UE dotycz¹ce Polityki przemys³owej nie wymaga implementacji do krajowego
porz¹dku prawnego. Stanowi zestaw generalnych wytycznych w sprawie kierunków rozwoju
przemys³u. W odniesieniu do uregulowañ wydanych przez Europejsk¹ Wspólnotê Wêgla i Stali
strona Polska potwierdzi³a swoj¹ gotowoæ do ich przyjêcia i stosowania, gdyby pozosta³y one
w mocy po dacie przyst¹pienia do Unii Europejskiej (traktat o EWWiS wygas³ w lipcu 2002 r.).
Obszar ten dotyczy m.in.: przeciwdzia³ania praktykom monopolistycznym, wzmocnienia konkurencyjnoci przemys³u europejskiego i szczegó³owych regulacji zwi¹zanych ze sprzeda¿¹ produktów ze stali (m.in. cen i obrotu wyrobami hutniczymi). Polska zadeklarowa³a, ¿e akceptuje dorobek prawny UE dotycz¹cy Polityki przemys³owej i nie wyst¹pi³a o rozwi¹zania przejciowe.
Dla zapewnienia warunków niezbêdnych dla konkurencyjnoci przemys³u Polska zmierzaæ bêdzie do przyspieszania dostosowañ strukturalnych w przemyle, kszta³towania warunków sprzyjaj¹cych inicjatywom i rozwojowi przedsiêbiorstw, wspierania wspó³pracy miêdzy przedsiêbiorstwami, sprzyjania lepszemu wykorzystaniu potencja³u przemys³owego, rozwojowi polityk innowacyjnych, badañ i postêpu technologicznego. Najwa¿niejszym zagadnieniem odnosz¹cym siê
do tego obszaru jest restrukturyzacja i prywatyzacja przemys³u, w tym szczególnie przemys³u
¿elaza i stali oraz górnictwa wêgla kamiennego (kwestia stali by³a negocjowana w ramach rozdzia³u Polityka konkurencji).
Sprawne przeprowadzenie tych procesów, choæ nie wynika z potrzeby dostosowañ do konkretnych wymogów prawa wspólnotowego, jest konieczne dla uzyskania wzrostu konkurencyjnoci
przemys³u, dla sprostania warunkom liberalizacji handlu i wzrastaj¹cemu dostêpowi do polskiego rynku przedsiêbiorstw unijnych i wiatowych. Efektem tych dzia³añ jest poprawa konkurencyjnoci i kondycji finansowej zrestrukturyzowanych przedsiêbiorstw. Wprowadzenie standardów unijnych spowoduje, i¿ Polska bêdzie postrzegana jako kraj bezpiecznych inwestycji, przestrzegaj¹cy normy, wiarygodny i przewidywalny dla partnerów.
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11.10. Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa
Polityka wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw jest w UE przede wszystkim domen¹ pañstw
cz³onkowskich, tym niemniej w ramach dorobku wspólnotowego w omawianej dziedzinie znajduj¹ siê akty prawa wi¹¿¹ce pañstwa cz³onkowskie, a dotycz¹ce wspierania ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw.
W toku negocjacji akcesyjnych Polska w pe³ni zaakceptowa³a dorobek prawny UE w tym obszarze, bez ubiegania siê o rozwi¹zania przejciowe.
Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej bêdzie mia³o istotne znaczenie dla rozwoju tego wa¿nego dla polskiej gospodarki sektora. Dziêki wprowadzeniu przepisów unijnych poprawi siê otoczenie dla dzia³alnoci ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. Bêd¹ one mog³y uzyskaæ wsparcie dla
swej dzia³alnoci z funduszy strukturalnych, z których Polska bêdzie korzystaæ od pierwszego
dnia cz³onkostwa. Polska jest sygnatariuszem Europejskiej Karty Ma³ych Przedsiêbiorstw. Jest
tak¿e uczestnikiem wspólnotowego programu wspierania przedsiêbiorstw i przedsiêbiorczoci
w sektorze MSP.

11.11. Nauka i Badania
Polityka UE w tym obszarze opiera siê na zapisach Rozdzia³u XV Traktatu o UE (art. 130 g)
i obejmuje dzia³ania z zakresu wdra¿ania programów badawczych poprzez wspó³pracê miêdzy
przedsiêbiorstwami, instytucjami badawczymi, uniwersytetami z krajów cz³onkowskich oraz
z krajów trzecich. Polityka jest realizowana poprzez kilkuletnie programy ramowe, których celem jest wzrost miêdzynarodowej konkurencyjnoci europejskiego przemys³u, rozwój potencja³u
naukowo-technologicznego i poprawa warunków ¿ycia obywateli UE. Polska zadeklarowa³a przejêcie ca³oci dorobku prawnego UE w tym obszarze bez wystêpowania o rozwi¹zania przejciowe.
Polska od d³u¿szego czasu bierze udzia³ w dzia³alnoci UE na rzecz wspierania postêpu naukowego. Decyzja Rady Stowarzyszenia RP-UE z 4 sierpnia 1999 r. o stowarzyszeniu Polski z Pi¹tym Programem Ramowym Badañ, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej oraz
Memorandum Porozumienia z 29 padziernika 2002 r. o stowarzyszeniu Polski z Szóstym Programem Ramowym (2002-2006) otwieraj¹ Polsce dostêp do programów badawczo-rozwojowych
UE na zasadach obowi¹zuj¹cych kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej. Polska bierze te¿ udzia³
w informatycznym programie UE eContent. W ramach powy¿szych programów polscy przedsiêbiorcy mog¹ ubiegaæ siê o pomoc na dzia³alnoæ badawczo-rozwojow¹.

11.12. Telekomunikacja i technologie informacyjne
G³ówne elementy przepisów prawa wspólnotowego w obszarze Telekomunikacja i technologie
informacyjne obejmuj¹ zagadnienia liberalizacji, zasad otwartej sieci, us³ug powszechnych, koncesjonowania, telekomunikacji satelitarnej i ruchomej, uznawania zgodnoci, rynku us³ug pocztowych, technologii informacyjnych. Polska zadeklarowa³a wdro¿enie prawodawstwa wspólnotowego w tym obszarze przed dat¹ uzyskania cz³onkostwa.
Liberalizacja rynku telekomunikacyjnego, któr¹ Polska zobowi¹za³a siê przeprowadziæ, obejmuje m.in. wiadczenie miêdzynarodowych publicznych us³ug telekomunikacyjnych, telefonicz260

nych, telegraficznych oraz w zakresie instalowania i u¿ytkowania miêdzynarodowej sieci telekomunikacyjnej. Liberalizacja zwi¹zana jest te¿ ze zniesieniem ograniczeñ w dostêpie do tego rynku dla przedsiêbiorstw wywodz¹cych siê z krajów UE.
Polska zobowi¹za³a siê do stosowania zasady udostêpniania infrastruktury telekomunikacyjnej
i opartej na kosztach formu³y stawek za po³¹czenia miêdzyoperatorskie oraz zapewnienia funkcjonowania niezale¿nego organu reguluj¹cego, którym jest Urz¹d Regulacji Telekomunikacji
i Poczty. Dostosowania do przepisów wspólnotowych prowadz¹ do zwiêkszenia konkurencyjnoci na rynku oraz wp³yn¹ na zwiêkszenie dostêpnoci us³ug powszechnych. Wype³nianie kolejnych zobowi¹zañ dotycz¹cych udostêpniania czêstotliwoci operatorom cywilnym oznacza wiêksze mo¿liwoci rozwoju tego sektora. Realizacja przez Polskê programów UE dotycz¹cych podjêcia wspólnych dzia³añ na rzecz wdro¿enia spo³eczeñstwa informacyjnego u³atwi spo³eczeñstwu
polskiemu szeroki dostêp do nowych technologii informacyjnych.

11.13. Energia
G³ówne elementy przepisów wspólnotowych w tym obszarze dotycz¹ zasad tworzenia wewnêtrznego rynku gazu i energii elektrycznej, przejrzystoci cen, warunków tranzytu gazu, wspó³dzia³ania w zakresie rozwoju transeuropejskich sieci energetycznych, utrzymywania zapasów obowi¹zkowych paliw p³ynnych, zasad pomocy pañstwa dla górnictwa wêglowego, energetyki j¹drowej oraz efektywnoci energetycznej urz¹dzeñ.
Polska zadeklarowa³a wdro¿enie ca³oci dorobku prawnego UE w tym obszarze do momentu uzyskania cz³onkostwa z wyj¹tkiem przepisów dotycz¹cych obowi¹zkowych zapasów paliw. Uzyskano okres przejciowy do koñca 2008 r. w zakresie obowi¹zku utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej i/lub paliw ciek³ych. (Dyrektywa 68/44/EEC, zaktualizowana Dyrektyw¹
72/425/EEC).
Zobowi¹zania podjête przez Polskê stanowi¹ istotny czynnik wp³ywaj¹cy na przyspieszenie pozytywnych zmian na rzecz liberalizacji rynku energii. Koniecznoæ spe³nienia w bliskiej przysz³oci warunków funkcjonowania i konkurowania na Jednolitym Rynku powoduje przyspieszenie dzia³añ dostosowawczych w gospodarce, szczególnie w kontekcie prywatyzacji przedsiêbiorstw. Zobowi¹zanie siê Polski do utrzymywania zapasów obowi¹zkowych paliw p³ynnych oraz
dyferencjacja w zakresie róde³ zaopatrzenia w gaz, przyczyniaj¹ siê do podwy¿szenia bezpieczeñstwa energetycznego kraju. W nastêpstwie uzgodnieñ negocjacyjnych rz¹d przyj¹³ zrewidowane za³o¿enia polityki energetycznej Polski do roku 2020, w których przewidziano dalsze zmiany maj¹ce na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencyjnoci sektora energetycznego oraz nowy program prywatyzacji i restrukturyzacji sektora gazowego.

11.14. Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych
Obszar negocjacyjny Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych dotyczy
spraw z zakresu: wspierania wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, dzia³añ prowadz¹cych do
wzmocnienia spójnoci ekonomicznej i spo³ecznej oraz redukowania ró¿nic w poziomie rozwoju
regionów oraz zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów ³¹cznie z obszarami wiejskimi.
G³ównymi instrumentami finansowymi, za pomoc¹ których realizowane s¹ powy¿sze cele s¹ fundusze strukturalne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Spo³eczny,
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Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Finansowy Instrument
Wspierania Rybo³ówstwa) oraz Fundusz Spójnoci, wspó³finansuj¹cy inwestycje transportowe
i w zakresie ochrony rodowiska. Wszystkie regiony Polski zosta³y zakwalifikowane do pomocy
w ramach funduszy strukturalnych.
Polska w latach 2004 - 2006 uzyska 7,6 mld euro wyra¿onych jako rodki na zobowi¹zania
w ramach funduszy strukturalnych oraz 3,7 mld euro wyra¿onych jako rodki na zobowi¹zania
w ramach Funduszu Spójnoci. Fundusze unijne bêd¹ mog³y byæ wykorzystane m. in. na dzia³ania maj¹ce na celu wzrost konkurencyjnoci polskiej gospodarki, walkê z bezrobociem, budowê
dróg i autostrad, linii kolejowych, modernizacjê i budowê infrastruktury w zakresie ochrony rodowiska, rozwój obszarów wiejskich, a tak¿e modernizacjê rybo³ówstwa, budowê spo³eczeñstwa
informacyjnego oraz rozwój regionów przygranicznych.

11.15. rodowisko
Obszar negocjacyjny rodowisko obejmuje szeroko rozumian¹ ochronê przyrody, szczegó³owe zagadnienia jakoci wód i powietrza, zanieczyszczeñ przemys³owych, gospodarki odpadami,
bezpieczeñstwa j¹drowego i ochrony przed promieniowaniem, a tak¿e chemikaliów i organizmów
zmodyfikowanych genetycznie.
Obszar ten okaza³ siê jednym z najtrudniejszych w ca³ym procesie negocjacyjnym, zarówno pod
wzglêdem dostosowawczym ustawodawstwa polskiego do dorobku prawnego UE, jak i mo¿liwoci wdra¿ania norm ustanowionych w licznych dyrektywach i innych wspólnotowych aktach
prawnych.
Polska uzyska³a dziewiêæ okresów przejciowych, których rozpoczêcie zale¿y albo od daty wejcia w ¿ycie  dla Polski  wymienionych ni¿ej dyrektyw, albo daty obowi¹zywania norm, wyranie zaznaczonych w niektórych dyrektywach.
Okresy przejciowe odnosz¹ siê do:
 oczyszczania cieków komunalnych (Dyrektywa 91/271/EWG); wynegocjowano tu faktycznie cztery zró¿nicowane okresy przejciowe (w zale¿noci od rodzaju aglomeracji): do
31 grudnia 2008 roku w odniesieniu do systemów kanalizacji zbiorczej dla aglomeracji powy¿ej 10000 tzw. równowa¿nej liczby mieszkañców RLM); do 31 grudnia 2015 roku w odniesieniu do systemów kanalizacji zbiorczej dla aglomeracji od 2 tysiêcy do 10 tysiêcy RLM; do
31 grudnia 2015 roku dla zrzutów cieków z aglomeracji od 15 tysiêcy RLM do ponad 100
tysiêcy RLM oraz okres przejciowy do 31 grudnia 2010 roku w odniesieniu do oczyszczalni
cieków w zak³adach sektora przemys³u rolno-spo¿ywczego.
 zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeñ (Dyrektywa 96/61/WE): okres przejciowy do 31 grudnia 2010 roku dla 65 zanieczyszczaj¹cych powietrze i wody powierzchniowe i/lub gruntowe, zak³adów przemys³owych znajduj¹cych siê na licie za³¹czonej do stanowiska negocjacyjnego.
 opakowañ i odpadów opakowaniowych (Dyrektywa 94/62/WE): okres przejciowy do
31 grudnia 2007 roku.
 sk³adowisk odpadów (Dyrektywa 99/31/WE): okres przejciowy do 1 lipca 2012 roku, na
modernizacjê istniej¹cych lub budowê nowych sk³adowisk odpadów.
 zanieczyszczeñ powodowanych przez niektóre substancje odprowadzane do rodowiska
wodnego (Dyrektywa 76/464/EWG wraz z tzw. dyrektywami córkami, odnosz¹cymi siê
do ró¿nego rodzaju substancji niebezpiecznych): okres przejciowy do 31 grudnia 2007 roku.
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 redukcji zawartoci siarki w paliwach p³ynnych (dyrektywa 99/32/WE): okres przejciowy
do 31 grudnia 2006 roku.
 kontrolowania emisji lotnych zwi¹zków organicznych powstaj¹cych przy magazynowaniu
benzyn i ich dystrybucji z terminali do stacji obs³ugi (Dyrektywa 94/63/WE): okres przejciowy do 31 grudnia 2005 roku dotycz¹cy istniej¹cych instalacji do magazynowania benzyn, niezale¿nie od przepustowoci rocznej bazy magazynowej, instalacji do za³adunku i roz³adunku cystern na istniej¹cych terminalach oraz instalacji do za³adowywania zbiorników
istniej¹cych stacji paliw, jak równie¿ okres przejciowy do 31 grudnia 2004 r. na wymagania
dotycz¹ce instalacji do roz³adunku i za³adunku cystern na istniej¹cych terminalach o rocznej
przepustowoci powy¿ej 150 tys. ton benzyn.
 ochrony przed promieniowaniem jonizuj¹cym ze róde³ medycznych (Dyrektywa 97/43/
EURATOM): okres przejciowy do 31 grudnia 2006 roku.
 nadzoru i kontroli przesy³ania odpadów w obrêbie Wspólnoty Europejskiej i poza jej terytorium (Rozporz¹dzenie EWG/259/93): okres przejciowy do 31 grudnia 2007 roku. Zamkniêcie negocjacji w padzierniku 2001 roku objê³o dorobek prawny UE do koñca roku 1999.
W wyniku analiz prawa wspólnotowego przyjêtego po tej dacie Polska wyst¹pi³a o dodatkowy okres przejciowy w odniesieniu do Dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczenia
emisji niektórych zanieczyszczeñ do powietrza z du¿ych obiektów energetycznego spalania
paliw, z uwagi na fakt, i¿ proponowane w niej normy implikuj¹ nowe, powa¿ne inwestycje
w sektorze energetycznym. W efekcie wielomiesiêcznych bezporednich dyskusji ze rodowiskiem energetyków oraz konsultacji z Komisj¹ Europejsk¹ i pañstwami cz³onkowskimi
UE Polska wyst¹pi³a o okresy przejciowe w odniesieniu do tej dyrektywy i uzyska³a:
 okres przejciowy  od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2015 roku  na emisje dwutlenku siarki;
 okres przejciowy  od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2017 roku  na emisje py³ów;
 okres przejciowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017 roku  na emisje tlenków azotu,
dla wszystkich polskich elektrowni i elektrociep³owni, które znalaz³y siê na licie za³¹czonej
do polskiego stanowiska negocjacyjnego.
Negocjacje bardzo wyranie pokaza³y, ¿e ochrona rodowiska w Polsce, pomimo przeznaczania
do tej pory znacznych, jednych z najwiêkszych procentowo w wiecie, funduszy z bud¿etu pañstwa (1,6  1,8% PKB), wymaga dalszych, nie mniejszych ni¿ do tej pory, inwestycji proekologicznych, aby osi¹gn¹æ normy czystoci wód i ziemi oraz jakoci powietrza, przewidziane w konkretnych dyrektywach UE.
Odnosi siê to szczególnie do:
 dostosowania do wymogów UE takich instalacji przemys³owych jak: elektrociep³ownie o
mocy 50300 MW (Dyrektywa 2001/80), sk³adowisk odpadów komunalnych przyjmuj¹cych
1020 ton odpadów na dobê i zak³adów przemys³owych podleg³ych wojewodom, wymagaj¹cych ca³kowitych lub zasadniczych zmian technologicznych (Dyrektywa 99/31). Strona
polska zobowi¹za³a siê do przekazania, przed uzyskaniem cz³onkostwa w UE, wyczerpuj¹cych informacji dotycz¹cych ka¿dej z instalacji przemys³owych, zakresu ewentualnych niezgodnoci z wymogami Dyrektywy 96/61/WE, terminu ich dostosowania do norm UE, danych nt. eksportu (uzyskiwanego z produkcji w tych zak³adach), poziomu emisji zanieczyszczeñ i jej skutków transgranicznych; wszystkie istniej¹ce zak³ady przemys³owe objête
dyrektyw¹ musz¹ uzyskaæ zintegrowane pozwolenia (wraz z harmonogramem dostosowania) do 30 padziernika 2007 roku;
 aktów prawnych zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami: Dyrektywy ws. opakowañ i odpadów
z tych¿e (94/62/WE) i wspomnianego wy¿ej Rozporz¹dzenia 259/93 ws. nadzoru i kontroli
przesy³ania odpadów w obrêbie, do i poza terytorium Wspólnoty; zobowi¹zanie dotyczy wy263

generowania mocy produkcyjnych dla odzysku z odpadów opakowaniowych co najmniej
50% masy i poddawania recyklingowi 100% odpadów z opakowañ;
 Dyrektywy 91/271/EWG ws. oczyszczania cieków komunalnych, która jest szczegó³owym,
obszernym i skomplikowanym instrumentem prawnym, dotycz¹cym budowy i funkcjonowania systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni cieków, zgodnie ze stanowionymi
przez ni¹ normami, w zale¿noci od wielkoci aglomeracji; wynegocjowane okresy przejciowe, od 5 do 12 lat, zobowi¹zuj¹ Ministerstwo rodowiska i podleg³e mu instancje wojewódzkie i terenowe do zadañ inwestycyjnych, zgodnie z przedstawionym ju¿ UE planem
implementacyjnym; podobne zobowi¹zania zosta³y podjête w odniesieniu do dyrektyw ws.
zrzutów ró¿nych, w tym niebezpiecznych, substancji do wód powierzchniowych (76/464/
EWG wraz dyrektywami  córkami) i ws. Dyrektywy 75/440/EWG dotycz¹cej jakoci wód
powierzchniowych do poboru wody do picia, co do której strona polska nie ubiega³a siê o
rozwi¹zanie przejciowe, a wiêc wszystkie przedsiêwziêcia inwestycyjne zawarte w planie
implementacyjnym musz¹ byæ zrealizowane przed przyst¹pieniem do UE.
 Dyrektywy 98/83/WE ws. jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludnoæ.
rodowisko jest przyk³adem obszaru negocjacyjnego, w którym pozycje wyjciowe Unii Europejskiej i Polski by³y bardzo odleg³e. Z uwagi na ogromne koszty inwestycyjne zwi¹zane z implementacj¹ niektórych dyrektyw, szczególnie np. tzw. dyrektywy ciekowej implikuj¹cej oczyszczanie cieków komunalnych w aglomeracjach miejskich ró¿nej wielkoci lub dyrektyw zak³adaj¹cych drastyczne redukcje emisji zanieczyszczeñ pochodz¹cych ze wszystkich praktycznie
polskich elektrowni i elektrociep³owni oraz zak³adów przemys³owych przemys³u ciê¿kiego, strona polska wnosi³a o okresy przejciowe o d³ugich horyzontach czasowych. Pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej natomiast, ze swej strony, zarówno pod naciskiem w³asnej opinii publicznej, jak i debat w Parlamencie Europejskim, niew¹tpliwie odzwierciedlaj¹cych nastroje opinii
publicznej, by³y zainteresowane przyznaniem jak najmniejszej iloci i jak najkrótszych okresów
przejciowych.
W zgodnej ocenie ekspertów polskich i zagranicznych, wspomniane koszty inwestycyjne w Polsce to co najmniej 120 mld z³ w perspektywie najbli¿szych 10-15 lat, na które z³o¿¹ siê: budowa
ponad tysi¹ca oczyszczalni cieków, budowa nowych lub unowoczenienie starych sk³adowisk
odpadów, zamkniêcie starych, wys³u¿onych elektrowni, w przypadkach gdy ich unowoczenianie bêdzie nieop³acalne, unowoczenienie z punktu widzenia ochrony rodowiska dziesi¹tków
zak³adów przemys³owych przemys³u ciê¿kiego.
Ostatecznie Polska przed³o¿y³a wnioski o okresy przejciowe w przypadku 17 dyrektyw, wymagaj¹cych wielkich nak³adów inwestycyjnych. W wyniku ¿mudnych dyskusji wynegocjowano 10
okresów przejciowych, w tym trzy wnioski mocno rozbudowane, charakteryzuj¹ce siê tym, ¿e
dla jednej i tej samej dyrektywy uzyskano, w zale¿noci od konkretnych jej artyku³ów, kilka okresów przejciowych o ró¿nych czasokresach. Chodzi tu o dyrektywy dotycz¹ce: oczyszczania cieków komunalnych (4 ró¿ne okresy przejciowe w odniesieniu do czterech artyku³ów dyrektywy),
emisji zanieczyszczeñ przez elektrownie i elektrociep³ownie (3 ró¿ne okresy przejciowe dot. redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu i py³ów) oraz kontroli emisji lotnych zwi¹zków organicznych powstaj¹cych wskutek magazynowania paliw i ich dystrybucji do stacji obs³ugi (5 zró¿nicowanych okresów przejciowych w zale¿noci od wielkoci terminali).
Realizacja powy¿szych zadañ bêdzie testem na skutecznoæ wspó³pracy i koordynacji dzia³alnoci resortów gospodarczych: przemys³u ciê¿kiego, rolnictwa, energetyki, transportu, a nawet resortu zdrowia, a przede wszystkim resortu rodowiska. Wzmocniono struktury administracyjne,
zarówno w resorcie rodowiska, jak i orodkach terenowych, szczególnie wojewódzkich i powia264

towych. Wypracowano teksty licznych prawnych instrumentów wykonawczych do ustaw w celu
efektywnego dostosowania prawa polskiego w tym obszarze do dorobku prawnego UE. Liczne
okresy przejciowe pomog¹, lepszym roz³o¿eniem w czasie, we wdra¿aniu w ¿ycie podjêtych zobowi¹zañ i rzeczywistym dostosowaniu do norm UE.

11.16. Ochrona konsumentów i zdrowia
Obszar ten obejmuje bezpieczeñstwo zdrowotne i ekonomiczne konsumentów (zgodnie z katalogiem praw konsumentów), uproszczony tryb dochodzenia roszczeñ konsumenckich, bezpieczeñstwo produktów, odpowiedzialnoæ za produkt wadliwy oraz za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny oraz informowanie i reprezentacjê konsumentów. Polska nie wystêpowa³a
o rozwi¹zania przejciowe, deklaruj¹c pe³n¹ gotowoæ do wdro¿enia wszystkich regulacji prawnych do dnia akcesji.
W chwili otwarcia negocjacji polskie regulacje prawne dotycz¹ce ochrony konsumentów nie by³y
w pe³ni zgodne z wymogami wspólnotowymi. Istnia³a te¿ potrzeba podniesienia poziomu ochrony konsumentów wynikaj¹ca z koniecznoci wyrównania standardów ochronnych obowi¹zuj¹cych na jednolitym rynku UE.
G³ówne obszary zagro¿eñ interesów konsumentów wi¹za³y siê m.in. z brakiem regulacji w takich
dziedzinach, jak: bezpieczeñstwo produktu, niedozwolone klauzule umowne, odpowiedzialnoæ
producenta za produkt, nieuczciw¹, wprowadzaj¹c¹ w b³¹d reklam¹, z³¹ jakoci¹ towarów i us³ug,
trudnociami w dochodzeniu roszczeñ, s³absz¹ pozycj¹ na rynku konsumenta wzglêdem równych
formalnie, ale znacznie silniejszych ekonomicznie i organizacyjnie sprzedawców, nara¿enie konsumentów na agresywnoæ propozycji rynkowych.
W wyniku implementacji do prawa polskiego wymogów prawa wspólnotowego zwiêkszone zosta³o bezpieczeñstwo ekonomiczne konsumentów, zagwarantowane wprowadzonymi oraz znowelizowanymi przepisami takich aktów prawnych, jak ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkodê
wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny, ustawa o kredycie konsumenckim. Nast¹pi³o rozszerzenie rodków ochrony konsumentów przed nieuczciw¹ konkurencj¹, wprowadzono instytucjê
zezwolenia na reklamê porównawcz¹ pod warunkiem spe³nienia przes³anek zgodnoci z prawem
i dobrymi obyczajami, wprowadzono te¿ dodatkowe sankcje za zawinione czyny nieuczciwej
konkurencji.
W celu wzmocnienia ochrony konsumentów stworzone zosta³y podstawy prawne bezpieczeñstwa
produktu oraz mechanizmy kontroli poprzez wprowadzenie przepisu - dotychczas nieobecnego
w prawie polskim  zgodnie z którym do obrotu mog¹ byæ wprowadzane tylko te produkty, które
nie stwarzaj¹ ¿adnego zagro¿enia dla bezpieczeñstwa, ¿ycia i zdrowia ludzkiego. Wprowadzono
skuteczny system kontroli bezpieczeñstwa produktów, a tak¿e zasady i tryb przeciwdzia³ania naruszeniom przez przedsiêbiorców wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa.
Wdro¿enie wspólnotowych regulacji prawnych gwarantuje m.in. wprowadzenie w Polsce wysokich standardów bezpieczeñstwa dóbr i us³ug, eliminacjê z rynku produktów niskiej jakoci, ograniczenie liczby zachorowañ spowodowanych przez wadliwe technologie, nieprawid³owe przechowywanie towarów, u¿ywanie niew³aciwych jakociowo produktów i us³ug. Profesjonalnie przygotowane produkty, wytwarzane specjalnie dla konsumentów o precyzyjnie sformu³owanych
oczekiwaniach przyczyni¹ siê do istotnego podniesienia poczucia bezpieczeñstwa zdrowotnego
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i ekonomicznego obywateli. Dla przedsiêbiorców stanowi dodatkowe wyzwanie, od sprostania
którego zale¿eæ bêdzie konkurencyjnoæ polskich produktów i us³ug.

11.17. Ocena rezultatów negocjacji akcesyjnych z punktu widzenia sektora
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
Zakoñczenie rokowañ otwiera drogê do rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 roku, które bêdzie wydarzeniem o istotnym znaczeniu w skali wiatowej. Stworzy nowe perspektywy i mo¿liwoci wszechstronnego rozwoju o skutkach wykraczaj¹cych daleko poza granice Europy.
Cz³onkostwo Polski w NATO oraz nieodleg³a perspektywa cz³onkostwa w UE daj¹ Polsce mo¿liwoci dzia³ania na arenie miêdzynarodowej, które do niedawna by³y poza naszym zasiêgiem.
Wraz z zakoñczeniem rokowañ wzrasta pozycja Polski jako po¿¹danego partnera we wspó³pracy
gospodarczej. Przejêcie zasad reguluj¹cych funkcjonowanie jednolitego rynku UE w zakresie
polityki konkurencji, prawa spó³ek, swobody przep³ywu towarów, kapita³u, osób i us³ug przyczynia siê do znacznego wzrostu atrakcyjnoci inwestycyjnej Polski m.in. poprzez zwiêkszon¹
stabilnoæ prawn¹, przewidywalnoæ podejmowanych przez inwestorów dzia³añ oraz lepsze mo¿liwoci wykorzystania potencja³u wzrostu gospodarczego kraju. Zwiêkszone zainteresowanie
Polsk¹ jako miejscem potencjalnych inwestycji stwarza szansê wzrostu zatrudnienia oraz poprawy warunków ¿ycia Polaków. Potwierdzaj¹ to przyk³ady Hiszpanii, Irlandii i Portugalii, pañstw
cz³onkowskich, które potrafi³y spo¿ytkowaæ szansê rozwojow¹, jak¹ by³a akcesja do UE.
Osi¹gniête przez Polskê rezultaty negocjacyjne, mierzone liczb¹ oraz zakresem otrzymanych
okresów przejciowych, s¹ najlepsze sporód wszystkich pañstw kandyduj¹cych do cz³onkostwa.
Przystêpuj¹c do Unii Europejskiej Polska zyskuje przede wszystkim znaczne wzmocnienie swej
pozycji politycznej i gospodarczej oraz mo¿liwoæ bezporedniego wp³ywu na kszta³towanie
wspólnotowych polityk.
W negocjacjach uda³o siê osi¹gn¹æ niezwykle istotn¹ z punktu widzenia warunków cz³onkostwa
równowagê miêdzy ograniczeniem liczby okresów przejciowych niezbêdnych dla unikniêcia
efektów szokowych zwi¹zanych z przyst¹pieniem do UE, zw³aszcza w sektorach wra¿liwych oraz
zapewnieniem Polsce pe³ni praw cz³onkowskich. Uzyskane okresy przejciowe pozwalaj¹ Polsce
na znacznie ³atwiejsze wprowadzenie najniezbêdniejszych dostosowañ do standardów UE, umo¿liwiaj¹ tak¿e racjonalniejsze roz³o¿enie kosztów wynikaj¹cych z cz³onkostwa dla polskiego spo³eczeñstwa, polskich podmiotów gospodarczych oraz bud¿etu pañstwa.
Du¿e znaczenie ma fakt, i¿ dziêki uzyskanym okresom przejciowym realizacja procesów dostosowawczych bêdzie wspomagana przez rodki finansowe UE udostêpniane Polsce w ramach
funduszy strukturalnych.
Objêcie terytorium Polski pomoc¹ strukturaln¹ przyniesie istotny wzrost mo¿liwoci rozbudowy
infrastruktury oraz likwidacji wieloletnich zapónieñ rozwojowych na szczeblu regionalnym
i lokalnym.
Reasumuj¹c, z punktu widzenia rozwoju przedsiêbiorczoci w Polsce integracja z Uni¹ Europejsk¹ nie zacznie siê od daty 1 maja 2004. Dla polskich firm integracja rozpoczê³a siê ju¿ dawno
temu, razem z pierwszymi rozmowami akcesyjnymi, a co za tym idzie - pierwszymi zmianami
legislacyjnymi, czynionymi w celu dostosowania polskiego systemu prawnego i warunków pro266

wadzenia dzia³alnoci gospodarczej do regu³ unijnych. Integracja to jednak nie tylko zmiany
prawne, ale tak¿e szeroko rozumiane rodowisko biznesu. Powoduje ona z jednej strony wiêksz¹
presjê konkurencyjn¹ dla przedsiêbiorstw, koniecznoæ sprostania wiêkszym wymaganiom rynku, ale z drugiej strony daje wiêksze mo¿liwoci rozwoju, ekspansji na nowe rynki, wiêcej mo¿liwoci pozyskania nowych technologii, kapita³u na rozwój, inwestycji. To, co przyniesie korzyæ
wszystkim przedsiêbiorstwom to stabilny i bardzo przewidywalny system prawny i otoczenie,
w jakim prowadzona jest dzia³alnoæ gospodarcza, a w konsekwencji znaczne zmniejszenie ryzyka jej prowadzenia oraz liberalizacja wielu rynków (np. telekomunikacji, energii) prowadz¹ca do
zmniejszenia kosztów. Jeszcze wiêksze korzyci odnios¹ polscy przedsiêbiorcy po przyst¹pieniu
Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej i zast¹pieniu z³otówki przez euro. Obni¿¹ siê wtedy
op³aty za transfery bankowe, zniknie ryzyko kursowe, przedsiêbiorcy zdobêd¹ dostêp do tañszych
kredytów.
Polscy przedsiêbiorcy bardzo realnie oceniaj¹ szanse i zagro¿enia p³yn¹ce z przyst¹pienia Polski
do Unii Europejskiej. Dostrzegaj¹ wszystkie wspomniane wy¿ej korzyci, nie s¹ jednak wolni od
obaw. Otwarcie mówi¹ o obawach zwi¹zanych ze wzrostem konkurencji ze strony przedsiêbiorstw unijnych i niepewnoci¹, jak tej zwiêkszonej konkurencji sprostaj¹. Nie sposób te¿ pomin¹æ koszty, które musz¹ ponieæ firmy aby dostosowaæ siê do standardów europejskich (np.
w zakresie ochrony rodowiska, bhp czy bezpieczeñstwie produktów). Wydaje siê, ¿e wiêkszoæ
przedsiêbiorców ma poczucie, i¿ poradzi sobie z tymi trudnociami i ¿e integracja przyniesie
w rezultacie korzyci zarówno im, ich przedsiêwziêciom jak i ca³ej gospodarce1 .
W ocenie stosunku przedsiêbiorców do przyst¹pienia do Unii Europejskiej, jak i w ocenie ich
przygotowania do dzia³ania na rynku wspólnotowym, pomagaj¹ wyniki badañ socjologicznych.
W grudniu 2002 roku Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych zaprezentowa³a wyniki
badañ ankietowych przedsiêbiorstw, które pokazuj¹, ¿e najczêciej wymienian¹ przez przedsiêbiorców korzyci¹ zwi¹zan¹ z wejciem Polski do UE jest dostêp do wiêkszego rynku zbytu (ponad 43% wskazañ). W takim samym stopniu w³aciciele firm wyra¿aj¹ nadzieje na poprawê jakoci uregulowañ prawnych, chocia¿ z drugiej strony oczekiwana poprawa musia³aby byæ zwi¹zana w wielu przypadkach z poniesieniem przez nich dodatkowych kosztów dostosowawczych.
Wród oczekiwanych korzyci z przyst¹pienia do struktur UE, na trzecim miejscu znalaz³y siê
nadzieje na korzystniejsze warunki zaci¹gania kredytów bankowych (ponad 38% wskazañ). Dopiero na dalszym miejscu znalaz³y siê oczekiwania lepszego dostêpu do nowych technologii
i know  how, co w perspektywie w³¹czenia siê w rynek unijny wydaje siê wa¿niejszym czynnikiem konkurencyjnoci, ni¿ rozwi¹zania prawne i kredytowe2 . Szczegó³owo omawiane wyniki
prezentuje wykres 11.1.
Generalnie, obserwacja uzyskanych deklaracji oczekiwañ, wskazuje ¿e wci¹¿ najwiêkszym problemem dla polskich przedsiêbiorstw jest ich s³aba kondycja finansowa. Jest ona na tyle z³a, ¿e
poszukuj¹c sposobu utrzymania siê na rynku, przedsiêbiorcy kieruj¹ swoj¹ uwagê na ró¿ne formy pomocy publicznej. Ponad 40% badanych oczekuje, ¿e w warunkach funkcjonowania w strukturach UE zwiêkszy siê dostêp do rodków pomocy publicznej w postaci dofinansowania inwestycji ( 25,2%) i dotowania doradztwa dla przedsiêbiorstw (15,1%).

1 Por. Z. Mach Polscy przedsiêbiorcy o akcesji Polski do Unii Europejskiej Ekspertyza przygotowana na zlecenie
Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, 2002 r.
2
Por. Kondycja ma³ych i rednich przedsiêbiorstw u progu 2003 r., Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Warszawa 2002 r, s. 11.
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Wykres 11.1. Oczekiwane korzyci zwi¹zane z wejciem do UE

ród³o: Badania ASM CBiAR zrealizowane w 2002 r. na zlecenie PKPP

Wród zagro¿eñ zwi¹zanych z pe³nym otwarciem na rynek unijny, wskazywanych przez pytanych przedsiêbiorców najczêciej wymieniane s¹ ogromne obawy przed siln¹ konkurencj¹ firm
europejskich wkraczaj¹cych na polski rynek (70% wskazañ) i zwiêkszenia nap³ywu towarów importowanych (33%). Wspomnian¹ wczeniej koniecznoæ poniesienia przez polskie przedsiêbiorstwa kosztów dostosowania do prawa europejskiego dostrzega niemal co drugi pytany w³aciciel
firmy (ponad 44% wskazañ).
Tak¿e obawy przed dalszym wzrostem poziomu bezrobocia pozostaj¹ nadal jedn¹ z niepokojem
oczekiwanych konsekwencji przyst¹pienia Polski do UE (blisko 13% wskazañ). Omawiane wyniki odpowiedzi przedstawione zosta³y na poni¿szym wykresie.
W trakcie badañ kondycji polskich firm, zadano ich w³acicielom pytanie o poziom przygotowania do konkurowania z przedsiêbiorstwami europejskimi. Sygnalizowane wy¿ej obawy znajduj¹
Wykres 11.2. Obawy przedsiêbiorców zwi¹zane z przyst¹pieniem Polski do struktur Unii Europejskiej

ród³o: Badania ASM CBiAR zrealizowane w 2002 r. na zlecenie PKPP
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potwierdzenie w deklaracjach gotowoci do konkurowania na nowym rynku. Jedynie 6% badanych wyrazi³o zdecydowane przekonanie, ¿e ich firma jest przygotowana, aby sprostaæ konkurencji na rynku europejskim, 20% respondentów gotowoæ tak¹ deklarowa³o w sposób mniej stanowczy. Zdaniem autorów badañ, czêciej ni¿ co pi¹ty przedsiêbiorca (23%) przyznawa³, ¿e
w ogóle nie jest przygotowany do funkcjonowania na rynku europejskim, natomiast blisko 30%
badanych nie potrafi³o udzieliæ jednoznacznej odpowiedzi.
Wydaje siê, ¿e o powodzeniu gospodarczym polskich przedsiêbiorstw w nowych warunkach rynkowych, zadecyduje w du¿ej mierze kondycja lokalnych firm, a ta uzale¿niona jest nie tyle od
deklarowanej, co faktycznej zdolnoci do sprostania nasilonej konkurencji na Jednolitym Rynku
Unijnym3 . W coraz wiêkszym stopniu o rozwoju decyduje tam innowacyjnoæ w procesach produkcji, sposób docierania do klientów, zdolnoæ do precyzyjnego identyfikowania i zaspokajania
indywidualnych potrzeb odbiorców oraz umiejêtnoæ tworzenia wizerunku kojarzonego z jakoci¹ i niezawodnoci¹. Tymczasem polscy przedsiêbiorcy pok³adaj¹ nadzieje przede wszystkim
w przewadze kosztowej swoich firm, w ich opinii niska cena bêdzie najsilniejszym orê¿em polskich przedsiêbiorstw. Poni¿szy wykres przedstawia opinie przedsiêbiorców na temat si³y konkurencyjnej polskiego sektora MSP. Respondentów pogrupowano w trzech kategoriach na podstawie deklaracji wzrostu lub spadku zysków i udzia³ów w rynku, uzyskuj¹c podzia³ na firmy spadkowe, stabilne i wzrostowe.

Wykres 11.3. Ocena atrakcyjnoci polskich produktów w porównaniu do produktów unijnych w zale¿noci od kondycji ekonomicznej firmy

ród³o: Badania ASM CBiAR zrealizowane w 2002 r. na zlecenie PKPP

3

Za: Kondycja ma³ych i rednich przedsiêbiorstw u progu 2003 r., Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Warszawa 2002 r.
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Przedsiêbiorcy stanowi¹ tê grupê Polaków, wród których wiêkszoæ zdecydowanie popiera ideê
integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹. Jednak wa¿niejsze od deklarowanego poparcia jest to, czy
buduj¹ oni swoje poparcie na racjonalnych postawach opartych na rzetelnej wiedzy. Wydaje siê,
¿e przedsiêbiorcy w relatywnie mniejszym stopniu, ni¿ pozostali obywatele ulegaj¹ stereotypom,
w wiêkszym stopniu wiadomi s¹ korzyci, ale i kosztów jakie trzeba bêdzie ponieæ, by korzystaæ w pe³ni z udzia³u na wspólnotowym, konkurencyjnym rynku.
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12.1. Znaczenie etyki w ¿yciu gospodarczym na wiecie
W gospodarce wiatowej ronie przewiadczenie, ¿e etyka biznesu jest warunkiem koniecznym
powodzenia dzia³alnoci gospodarczej. Postêpowanie etyczne w przedsiêbiorstwie przynosi d³ugotrwa³e pozytywne efekty gospodarcze, kreuje dobry wizerunek firmy, kszta³tuje po¿¹dane relacje z innymi aktorami ¿ycia gospodarczego takimi jak klienci, dostawcy, pracownicy, instytucje finansowe, spo³ecznoci lokalne i media. Relacje te oparte s¹ na zasadzie zaufania. Nadu¿ywanie tego zaufania poprzez stosowanie nieetycznych zachowañ w biznesie mo¿e przynieæ
przedsiêbiorcy tylko krótkotrwa³e sukcesy finansowe. W obecnej gospodarce, gdzie liczy siê
przede wszystkim wizerunek i presti¿ firmy, takie dzia³ania nara¿aj¹ przedsiêbiorstwo na utratê
wiarygodnoci, a w efekcie  wymierny finansowo spadek wartoci w oczach potencjalnych konsumentów.

12.2. Etyka w Polsce po roku 1989
12.2.1. Krótkie omówienie
Transformacja ustrojowa oraz zmiany systemu gospodarczego w Polsce spowodowa³y zmiany
zachowañ ludzi dzia³aj¹cych w biznesie.1 Zmieni³y siê warunki prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej i problemy oraz wyzwania, jakim musz¹ od tej pory sprostaæ uczestnicy ¿ycia gospodarczego. Etyka biznesu zosta³a mocniej powi¹zana z wydajnoci¹ i organizacj¹ pracy, jakoci¹ produkowanych wyrobów oraz osi¹ganym zyskiem. Coraz czêciej jest ona postrzegana jako swoisty drogowskaz po¿¹danych zachowañ w dziedzinie biznesu.
Warto siê zatem zastanowiæ, czy elementy gospodarki nieoficjalnej i szeroko rozumiany brak etyki biznesu w Polsce przynosi naszej gospodarce wymierne korzyci czy wrêcz przeciwnie  straty, daj¹ce siê oszacowaæ np. zahamowaniem wzrostu gospodarczego i wzrostem ubóstwa spo³eczeñstwa.
12.2.2. Zachowania nieetyczne przedsiêbiorstw2
Nieetyczne zachowania przedsiêbiorstw mo¿na podzieliæ na nastêpuj¹ce obszary:
 relacje przedsiêbiorca-struktury administracyjne pañstwa
Przez lata istnienia w Polsce systemu nakazowo-rozdzielczego utrwali³y siê w wiadomoci
spo³ecznej stereotypy, ¿e pañstwo to oni. £amanie prawa lub dzia³anie na jego granicy by³o
uwa¿ane za konieczne dla sprawnego prowadzenia przedsiêbiorstwa, a co wa¿niejsze - by³o
akceptowane spo³ecznie. Przemiany spo³eczno-gospodarcze w Polsce zmieni³y warunki prowadzenia dzia³alnoci, nie spowodowa³y jednak zasadniczej zmiany wiadomoci spo³ecznej. Pomimo ¿e wiêkszoæ spo³eczeñstwa uwa¿a, ¿e trzeba p³aciæ podatki, to jednoczenie
powszechne jest przekonanie, ¿e bez oszukania fiskusa, dania ³apówki, przeniesienia ca³oci
lub czêci dzia³alnoci do szarej strefy nie da siê osi¹gn¹æ sukcesu.

1
2

Etyka biznesu, red J. Dietl, W. Gasparski, PWN 1999
Przygotowano na podstawie Raportu Zasady etycznej odpowiedzialnoci biznesu opracowanego przez Instytut
Badañ nad Demokracj¹ i Przedsiêbiorstwem Prywatnym w 1999 roku.
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 relacje przedsiêbiorca-spo³ecznoæ lokalna
Przedsiêbiorcy na równi z innymi obywatelami s¹ odpowiedzialni za tworzenie przyjaznych
warunków ¿ycia lokalnej spo³ecznoci. Maj¹ oni du¿e mo¿liwoci oddzia³ywania na te warunki, i to zarówno pozytywnego jak i negatywnego. Spo³eczna odpowiedzialnoæ przedsiêbiorcy oznacza d¹¿enie do tego, aby przewa¿a³y pozytywne dla otoczenia rezultaty funkcjonowania firmy, a oddzia³ywanie negatywne by³o jak najmniejsze.
 relacje przedsiêbiorca-pracownicy
W dobie wysokiego bezrobocia, gdzie praca sta³a siê po¿¹dan¹ wartoci¹, na przedsiêbiorcê
czyhaj¹ nowe pokusy, aby wykorzystuj¹c swoj¹ przewagê na rynku pracy podnieæ dochody
kosztem pracownika. Czêsto pracownik traktowany jest jako jeszcze jedno narzêdzie w zak³adzie pracy. Stosunki przedsiêbiorcy z zatrudnionymi charakteryzuj¹ siê du¿¹ drapie¿noci¹, sk³aniaj¹ do nie dotrzymywania umów i zobowi¹zañ wobec pracowników i zwiêkszenia liczby zachowañ nieformalnych.
 relacje przedsiêbiorca-klienci
Równie¿ w tej dziedzinie zmiany spo³eczno-gospodarcze oznacza³y g³êbokie przemiany
w kontaktach miêdzy przedsiêbiorcami a klientami. Rynek zmieni³ siê z rynku producenta
w rynek konsumenta. Pomimo, ¿e o klienta nale¿y obecnie zabiegaæ, w pogoni za zyskiem
zdarzaj¹ siê zachowania nieetyczne. Przedsiêbiorcy powinni zrozumieæ, ¿e zachowania takie
bardzo szybko niekorzystnie odbij¹ siê na wizerunku firmy, a dodatkowe zyski z nich wynikaj¹ce s¹ krótkotrwa³e. W d³u¿szej perspektywie firma traci zaufanie nabywców, co przynosi wymierne straty.
 relacje przedsiêbiorca-kontrahenci
Nieetyczne zachowania pomiêdzy partnerami handlowymi wprost przek³adaj¹ siê na koszty
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Tam, gdzie istnieje du¿y margines zaufania spo³ecznego, koszty jednostkowej transakcji s¹ ni¿sze. W przeciwnym wypadku trzeba ponosiæ dodatkowe koszty na sprawdzenie partnera, ubezpieczenie transakcji oraz wliczaæ w nie transakcje nieudane, a wynikaj¹ce z braku etyki czy nieuczciwoci kontrahenta. Te dodatkowe
koszty ponosi ca³e spo³eczeñstwo, gdy¿ przek³adaj¹ siê one na ceny towarów i us³ug.
 relacje przedsiêbiorca-konkurenci
Nieuczciwa konkurencja eliminuje z rynku firmy dzia³aj¹ce legalnie i zgodnie z regu³ami
biznesu, przynosz¹c jednoczenie nieuzasadnione korzyci firmom stosuj¹cym takie zakazane praktyki.
 relacje przedsiêbiorca-udzia³owcy i akcjonariusze
Tu tak¿e koszty nieetycznych zachowañ ponosi ca³a gospodarka. Rezultatem ich jest bowiem
niechêæ akcjonariuszy do inwestowania w polskie przedsiêbiorstwa, a tak¿e odp³yw kapita³u
zagranicznego z kraju. Zmniejszone inwestycje bezporednio przek³adaj¹ siê na wielkoæ
dochodu narodowego w latach nastêpnych.
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Przyk³ady zachowañ nieetycznych
relacje przedsiêbiorca
struktury administracyjne
pañstwa

relacje przedsiêbiorca
spo³ecznoæ lokalna

relacje przedsiêbiorca
pracownicy

relacje przedsiêbiorca
klienci

relacje przedsiêbiorca
kontrahenci

relacje przedsiêbiorca
konkurenci

 oszustwa podatkowe, niep³acenie sk³adek ZUS, podatków i innych op³at, zatajanie prawdziwych dochodów i obrotów,
 zachowania korupcyjne: ³apówki, prezenty
 ukryte finansowanie polityków i ugrupowañ politycznych
 wykorzystywanie kontaktów z politykami do pozyskiwania poufnych informacji,
uzyskiwania pomocy publicznej, do promocji w³asnej firmy
 nieuczciwy udzia³ w przetargach publicznych
 dzia³alnoæ w szarej strefie
 wprowadzanie w b³¹d spo³ecznoci lokalnej, dzia³ania na jej niekorzyæ
 zanieczyszczanie rodowiska naturalnego, nieuzasadniona uci¹¿liwoæ dla rodowiska
 preferowanie kar zamiast dzia³añ na rzecz lokalnej spo³ecznoci
 wchodzenie w konflikty ze spo³ecznoci¹ lokaln¹
 stwarzanie sytuacji zagra¿aj¹cych zdrowiu lub ¿yciu ludzi
 dewastacja infrastruktury lokalnej
 wykorzystywanie pracownika (wyd³u¿anie czasu pracy, obni¿anie wynagrodzenia,
³amanie przepisów prawa pracy, zmuszanie pracownika do przyjêcia niekorzystnych warunków umowy o pracê), nie dotrzymywanie warunków pracy i p³acy,
 nieprzestrzeganie zasad BHP
 dyskryminacja pracowników ze wzglêdu na p³eæ, wiek, sytuacjê rodzinn¹ lub inne
kryteria
 nadu¿ywanie pozycji prze³o¿onego w stosunku do pracownika, nieodpowiednie
traktowanie (uwypuklanie b³êdów, nie szanowanie jego godnoci, brak obiektywnej oceny pracownika itd.)
 obarczanie pracownika iloci¹ pracy przekraczaj¹c¹ jego mo¿liwoci
 niejasne okrelenie obowi¹zków pracownika, wydawanie mu sprzecznych poleceñ
 uprzywilejowanie wybranych pracowników
 wymuszanie niekorzystnych warunków umów, w tym zmuszanie do transakcji wi¹zanych
 niejasne, niejednoznaczne formu³owanie umów
 uprzywilejowanie wybranych klientów
 przekazywanie (sprzeda¿) poufnych informacji o kliencie
 sprzeda¿ produktów wadliwych, np. przeterminowanych
 wprowadzanie klientów w b³¹d, ukrywanie prawdziwych informacji o produktach,
nieuczciwa reklama
 nie uznawanie s³usznych reklamacji
 wprowadzanie kontrahentów w b³¹d (np. podawanie nierealnych terminów)
 nie dotrzymywanie warunków umów
 nie dotrzymywanie terminów p³atnoci
 nie uznawanie s³usznych reklamacji
 nie informowanie o zagro¿eniach we wspó³pracy
 wykorzystywanie swojej przewagi rynkowej do narzucania niekorzystnych warunków umów
 dyskryminacja wybranych dostawców
 przyjmowanie prezentów i gratyfikacji od dostawców
 nie zapewnienie poufnoci informacji handlowej, nieuczciwe wykorzystywanie
tych informacji
 zamierzone (pozorne) bankructwo
 podwa¿anie reputacji konkurencji, dyskredytowanie jej
 nieuczciwe pozyskiwanie informacji o konkurencji, np. szpiegostwo przemys³owe
 podkupowanie pracowników konkurencji

relacje przedsiêbiorca
 dzia³ania na niekorzyæ spó³ki
udzia³owcy i akcjonariusze  uczestniczenie w pracach firmy konkurencyjnej
 dyskryminowanie drobnych lub wybranych udzia³owców, dzia³anie na ich niekorzyæ
 nieuzasadnione blokowanie decyzji innych udzia³owców
 podnoszenie wartoci kapita³u spó³ki w celu nieekwiwalentnej zmiany proporcji
udzia³owych
 przekazywanie poufnych informacji osobom nieupowa¿nionym
 zatajanie i ukrywanie lub podawanie nieprawdziwych informacji o kondycji i dzia³alnoci spó³ki
 zwo³ywanie walnych zgromadzeñ udzia³owców w miejscach i terminach niedostêpnych dla innych udzia³owców
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12.2.3. Zachowania nieetyczne pracowników
Przemiany spo³eczno gospodarcze, które nast¹pi³y w Polsce po roku 1989, a szczególnie nowe
dla wielu Polaków zjawisko bezrobocia, przyczyni³y siê do odnowienia w wiadomoci spo³ecznej etosu pracy i postrzegania pracy jako wartoci. Mimo tego wci¹¿ powszechne s¹ nieetyczne
zachowania równie¿ ze strony pracowników. Warto o tym wspomnieæ w tym miejscu, pracownicy bowiem czêsto zapominaj¹, ¿e wizerunek firmy i mo¿liwoci odniesienia przez ni¹ sukcesu
zale¿¹ nie tylko od w³aciciela i zarz¹du, ale w równym stopniu od nich samych.
Poni¿ej wymienione zosta³y nieetyczne zachowania pracowników, które mo¿na zaobserwowaæ
doæ powszechnie, a które czasem nie s¹ nawet przez zainteresowanych postrzegane jako naganne i niew³aciwe:
 przyw³aszczanie w³asnoci pracodawcy,
 wykorzystywanie sprzêtu przedsiêbiorcy dla uzyskania indywidualnych korzyci bez zgody
w³aciciela,
 nieusprawiedliwione nieobecnoci w pracy,
 nierzetelne wykonywanie obowi¹zków s³u¿bowych,
 nadu¿ywanie (wy³udzanie) zwolnieñ lekarskich,
 przed³u¿anie przerw niadaniowych i obiadowych,
 publiczne, nies³uszne krytykowanie pracodawcy, podwa¿anie wizerunku firmy,
 nieelastycznoæ w rozwi¹zywaniu konfliktów z pracodawc¹ lub innymi pracownikami,
 wykorzystywanie sporów dla osi¹gniêcia indywidualnych korzyci, np. doprowadzanie do
nies³usznych strajków,
 brak dba³oci o dobre stosunki miêdzyludzkie w zak³adzie pracy.

12.3. Szara strefa
Do szarej gospodarki zalicza siê dzia³alnoæ przedsiêbiorstw nielegalnych (nie zarejestrowanych
w systemie REGON), jak równie¿ dzia³alnoæ przedsiêbiorstw legalnych, ukrywaj¹cych czêæ
swoich dochodów (tzw. produkcja ukryta)3.
Produkcja nielegalna polega na wytwarzaniu wyrobów lub wiadczeniu us³ug, których wytwarzanie, sprzeda¿ czy dystrybucja jest zabroniona przez prawo (np. handel broni¹, fa³szowanie pieniêdzy, produkcja i sprzeda¿ narkotyków). Do produkcji nielegalnej zalicza siê tak¿e prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej przez osoby, które nie posiadaj¹ wymaganych przez prawo uprawnieñ (np. wiadczenie us³ug lekarskich bez wymaganych uprawnieñ).
Produkcja ukryta polega na wytwarzaniu towarów i wiadczeniu us³ug przez przedsiêbiorstwa
nielegalnie lub legalnie dzia³aj¹ce na rynku, z tym ¿e ca³oæ lub czêæ produkcji jest wiadomie
ukrywana przed organami administracyjnymi pañstwa. Oprócz wielkoci produkcji bardzo czêsto ukrywane jest te¿ faktyczne zatrudnienie. Przedsiêbiorstwa mog¹ tu zatrudniaæ pracowników
ca³kowicie na czarno tzn. nie rejestrowaæ ich w ZUS, mog¹ równie¿ ukrywaæ czêæ zarobków/
czasu pracy pracowników legalnie zatrudnionych4. Przyczyn¹ ukrywania produkcji i zatrudnienia jest przede wszystkim unikanie opodatkowania oraz p³acenia innych obci¹¿eñ dzia³alnoci
gospodarczej, takich jak c³a, sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne czy inne obowi¹zkowe fundu3
4
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sze, ale tak¿e unikanie przepisów prawnych, szczególnie tych dotycz¹cych prawa pracy (d³ugoæ
czasu pracy, godziny nadliczbowe, przepisy BHP i inne).
Powszechnie w badaniach statystycznych przyjmuje siê, ¿e istnienie szarej strefy jest zwi¹zane
z przedsiêbiorstwami ma³ymi, do 50 zatrudnionych osób, a szczególnie z mikroprzedsiêbiorstwami (do 9 zatrudnionych) i przedsiêbiorstwami jednoosobowymi. Nierejestrowane dochody i zatrudnienie w firmach du¿ych i rednich jest utrudnione, m.in. ze wzglêdu na koniecznoæ prowadzenia podwójnej ksiêgowoci, ale nie jest niemo¿liwe.
Szacuj¹c szar¹ strefê bierze siê pod uwagê:
 saldo obrotów nie sklasyfikowanych bilansu p³atniczego (nadwy¿ka skupu dewiz w kantorach nad sprzeda¿¹),
 poda¿ pieni¹dza na rynku (jego nadmierny i niewyt³umaczalny w inny sposób wzrost wiadczy o wzrocie szarej strefy),
 stopê bezrobocia,
 dynamikê wzrostu gospodarczego,
 wielkoæ obci¹¿eñ fiskalnych.
Szara gospodarka istnieje we wszystkich krajach, jednak jej zasiêg jest bardzo zró¿nicowany. Jest
ona tym wiêksza, im wy¿sza jest stopa bezrobocia, wolniejszy wzrost gospodarczy i wiêkszy fiskalizm. Dla przyk³adu w Unii Europejskiej stanowi rednio 15% PKB, a jej roczne dochody przekraczaj¹ bilion euro.
Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego w szarej strefie w 2000 roku w Polsce by³o
wytwarzane 14,8% PKB5 . Wstêpne szacunki pokazuj¹, ¿e w latach 20012002 udzia³ ten wzrós³
do oko³o 16%. Prof. Friedrich Schneider, miêdzynarodowy ekspert badaj¹cy szar¹ strefê w gospodarkach ró¿nych krajów, oszacowa³ ten udzia³ na poziomie 27,4%, a liczbê osób zatrudnionych w tej strefie na ok. 5 mln. Wszyscy specjalici s¹ zgodni, ¿e szara gospodarka w Polsce
powiêksza siê. Trafia do niej co najmniej 20 mld z³. rocznie. Wed³ug badañ Pentora6 37,8% Polaków zetknê³o siê ze wiadczeniem us³ug bez rachunku (a wiêc nie obci¹¿onych podatkiem VAT
i dochodowym, sk³adkami na ZUS i kasy chorych). Jeszcze wiêcej, a¿ 52,3%, zetknê³o siê
z prac¹ na czarno. Dochody z nieopodatkowanych róde³ czerpie dwie trzecie bezrobotnych Polaków. Specjalici Krajowej Izby Gospodarczej i izb bran¿owych szacuj¹, ¿e w szarej strefie wykonuje siê 40% wszystkich us³ug budowlanych, 75% z³omowania aut, 65% powypadkowych napraw aut, 50% handlu materia³ami budowlanymi, 30% handlu miêsem, 90% us³ug edukacyjnych
(tzw. korepetycji). W takich warunkach prowadzenie w pe³ni legalnej dzia³alnoci gospodarczej
staje siê coraz mniej op³acalne.
W trakcie badañ zrealizowanych w 2002 roku na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych7 , zadawano przedsiêbiorcom pytanie o opiniê, jak¹ czêæ obrotów i jak¹ czêæ zatrudnionych konkurenci z bran¿y ukrywaj¹ przed fiskusem. Uzyskane odpowiedzi da³y byæ mo¿e
nieco wyolbrzymiony obraz rozmiarów szarej strefy. Respondenci szacowali, ¿e konkurenci
z bran¿y ukrywaj¹ przed fiskusem 20,2% obrotów i 18,5% zatrudnienia.
5
6
7

Rachunki narodowe wed³ug sektorów i podsektorów instytucjonalnych 1995-2000 GUS Warszawa 2002
Zrobieni na szaro Wprost Nr 1053
Badania zosta³y zrealizowane pod koniec 2002 roku przez ASM Centrum Badañ i Analiz Rynkowych na zlecenie
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Badanie przeprowadzono przy wykorzystania metody indywidualnego wywiadu kwestionariuszowego wród 1181 przedsiêbiorstw dobieranych losowo (dobór próby warstwowy
 nieproporcjonalny). Wyniki opublikowano w raporcie pt.: Kondycja ma³ych i rednich przedsiêbiorstw u progu
2003 r., Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Warszawa 2002 r.
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Wykres 12.1. Postrzegany rozmiar szarej strefy a wyniki firmy w ostatnich dwóch latach

ród³o: Badania ASM CBiAR zrealizowane w 2002 r. na zlecenie PKPP

Przekonanie o wiêkszej skali szarej strefy maj¹ firmy spadkowe oraz te z sekcji budownictwo
i transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ.

Wykres 12.2. Postrzegany rozmiar szarej strefy wed³ug firm z poszczególnych sekcji EKD

ród³o: Badania ASM CBiAR zrealizowane w 2002 r. na zlecenie PKPP
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Wed³ug przedsiêbiorstw najwiêksza czêæ dochodów jest ukrywana przed fiskusem w województwie lubuskim, mazowieckim, podkarpackim i opolskim. Najwiêcej zatrudnionych na czarno ma
byæ w lubuskim, ³ódzkim i zachodniopomorskim.
Wykres 12.3. Postrzegany rozmiar szarej strefy wed³ug firm z poszczególnych województw

ród³o: Badania ASM CBiAR zrealizowane w 2002 r. na zlecenie PKPP

Z jednej strony istnienie szarej strefy jest przyk³adem patologii gospodarczej  odpowiedzi¹ na
nadmierny interwencjonizm pañstwa w ¿ycie gospodarcze, a przede wszystkim nadmierny fiskalizm. Z drugiej jednak strony podkrela siê znaczenie szarej strefy w ograniczaniu bezrobocia,
rozwoju postaw przedsiêbiorczych. Tak¿e samorz¹dy lokalne czêsto patrz¹ ³askawym okiem na
istnienie nierejestrowanej dzia³alnoci gospodarczej na swoim terenie, zapobiegaj¹c w ten sposób takim problemom spo³ecznym, jak bezrobocie.
Ekonomici podkrelaj¹, ¿e istnienie szarej strefy jest niekorzystne dla gospodarki. Jednak czêæ
z nich sk³onna jest przyznaæ, i¿ ma ona równie¿ pozytywne elementy. Szara gospodarka ³agodzi
spo³eczne skutki bezrobocia, gdy¿  jak szacuj¹ niektórzy8  50% osób zarejestrowanych jako
bezrobotni pracuje w tej strefie. Dziêki nierejestrowanej dzia³alnoci gospodarczej biedniej¹ce
gospodarstwa domowe s¹ w stanie kupiæ tañsze produkty i korzystaj¹ z tañszych us³ug (du¿y
udzia³ szara strefa ma w handlu, zw³aszcza targowiskowym).
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e szara gospodarka to nieuczciwa konkurencja w stosunku do firm dzia³aj¹cych ca³kowicie legalnie. Ni¿sze koszty pracy, niep³acenie podatków i innych op³at, nielegalny lub nieuczciwy import i eksport sprawiaj¹, ¿e przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce uczciwie nie mog¹
konkurowaæ cen¹ w stosunku do tych dzia³aj¹cych w szarej strefie. Ich przychody s¹ ni¿sze, co
prowadzi do ograniczenia produkcji, redukcji zatrudnienia, a w skrajnych przypadkach do bankructwa. Szara gospodarka dodatkowo niekorzystnie wp³ywa na sk³onnoæ do inwestowania i to
8

P. Blajer, P.Jab³oñski, W. Zieliñski - Szary cieñ coraz d³u¿szy; Rzeczpospolita z dnia 10.03.2003 roku
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zarówno w sektorze prywatnym (ni¿sza konkurencyjnoæ i ni¿sze dochody legalnie dzia³aj¹cych
firm oraz fakt, ¿e inwestycje w ten sektor s¹ finansowane g³ównie ze rodków w³asnych powoduje zmniejszenie dostêpnego kapita³u, a wiêc zmniejszenie mo¿liwoci i chêci do inwestowania),
jak i w sektorze publicznym (mniejsze dochody bud¿etu powoduj¹ mniejsze mo¿liwoci inwestowania). Jednoczenie nieuczciwa konkurencja sprawia, ¿e zmniejszaj¹ siê inwestycje zagraniczne. Przedsiêbiorstwa szarej strefy s¹ te¿ mniej zainteresowane postêpem technicznym i importem nowoczesnych technologii. Wszystko to sprawia, ¿e w d³ugim okresie istnienie szarej
gospodarki powoduje zmniejszenie dynamiki wzrostu Produktu Krajowego Brutto i narastanie
problemów gospodarczych i spo³ecznych.

12.4. Korupcja9
12.4.1. Definicja korupcji
Korupcja to, zgodnie z definicj¹ S³ownika Jêzyka Polskiego, przyjmowanie lub ¿¹danie przez
pracownika instytucji pañstwowej lub spo³ecznej korzyci maj¹tkowej lub osobistej w zamian za
wykonanie czynnoci urzêdowej lub za naruszanie prawa. Korupcja przejawia siê w ró¿nych formach: ³apownictwo (przekupstwo), zakup zamówieñ-kontraktów i innych korzyci rz¹dowych,
koncesji czy decyzji s¹dowych; uchylanie siê przed obowi¹zkiem celnym, podatkowym czy wynikaj¹cym z innych przepisów; kradzie¿; wiadome, niezgodne z prawem dysponowanie rodkami bud¿etowymi i maj¹tkiem bêd¹cym dobrem publicznym; faworyzowanie wybranych firm,
protekcja; nepotyzm, kumoterstwo; szanta¿, defraudacja publicznych pieniêdzy, wykorzystywanie wp³ywów dla w³asnej korzyci; finansowanie wyborów lub partii politycznych w zamian za
uzyskiwane wp³ywy10 .
12.4.2. Korupcja w polskim systemie prawnym
Zachowania korupcyjne s¹ w Polsce karalne11 . Zalicza siê do nich ³apownictwo (obie jego formy: czynn¹ i biern¹), p³atn¹ protekcjê, nadu¿ycie w³adzy oraz nadu¿ycie zaufania w obrocie gospodarczym.
Przestêpstwa korupcji zawiera przede wszystkim w swoim Rozdziale XXIX pt.: Przestêpstwa
przeciwko dzia³alnoci instytucji pañstwowych oraz samorz¹du terytorialnego Polski Kodeks
karny.
Najczêciej spotykan¹ form¹ korupcji jest ³apownictwo. W prawie karnym spotyka siê dwie jego
odmiany: biern¹ i czynn¹. Obie postacie s¹ okrelone jako przestêpstwa w Kodeksie karnym (kk).
Zgodnie z polskim prawem karnym, na mocy orzeczenia s¹du mo¿na zostaæ ukaranym grzywn¹,
ograniczeniem wolnoci lub pozbawieniem wolnoci zarówno w sytuacji, gdy przyjmuje siê ³apówkê (Art. 228 § 1 kk), jak i wówczas gdy siê j¹ daje (Art. 229 kk). Jest to bardzo wa¿ne, gdy¿
w wiadomoci spo³ecznej naganne jest jedynie branie ³apówek, wrêczanie ich za jest czêsto
usprawiedliwiane wy¿sz¹ koniecznoci¹.
9

10
11
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W rozdziale tym wykorzystano materia³y znajduj¹ce siê na stronie internetowej Fundacji Stefana Batorego Programu Przeciw korupcji www.batory.org.pl/program/przeciw-korupcji Program realizowany jest przez Fundacjê im.
Stefana Batorego, Helsiñsk¹ Fundacjê Praw Cz³owieka oraz Instytut Spraw Publicznych
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£apownictwo bierne, potocznie zwane sprzedajnoci¹, okrelono w Art. 228 § 1 Kodeksu karnego. Na mocy tego artyku³u mo¿na skazaæ osobê, która ³apówkê przyjmuje. Celem przepisu jest
zapewnienie bezinteresownoci dzia³ania funkcjonariuszy publicznych w instytucjach pañstwowych i samorz¹dowych. Karalne jest przyjêcie lub obietnica przyjêcia korzyci maj¹tkowej lub
osobistej (niematerialnej). Za przestêpstwo ³apownictwa biernego grozi kara pozbawienia wolnoci od 6 miesiêcy do lat 8. Je¿eli sprawca przestêpstwa ³apówkarstwa biernego dzia³a³ w celu
osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej lub tak¹ korzyæ osi¹gn¹³, s¹d  obok kary pozbawienia wolnoci  mo¿e wymierzyæ mu karê grzywny.
£apownictwo czynne, potocznie zwane przekupstwem, okrelono w Art. 229 Kodeksu karnego.
Na mocy tego artyku³u mo¿na skazaæ osobê, która ³apówkê daje. Przestêpstwo to mo¿e byæ pope³nione przez ka¿dego, w odró¿nieniu od omówionego wy¿ej przestêpstwa z Art. 228, którego
sprawc¹ mog³a byæ tylko osoba pe³ni¹ca funkcjê publiczn¹. Kar¹ za przestêpstwo ³apownictwa
czynnego jest pozbawienie wolnoci od 6 miesiêcy do lat 8. Przepisy te zrówna³y odpowiedzialnoæ  w danym typie przestêpstwa  zarówno tego, który korumpuje, jak i tego, który jest korumpowany.
Nale¿y w tym miejscu podkreliæ, ¿e specjalici12 nie s¹ zgodni co do zasadnoci karania zarówno przyjmuj¹cego, jak i daj¹cego ³apówkê. Nikt nie neguje nagannoci obu czynów. Jednak niektórzy podkrelaj¹, ¿e takie przepisy powoduj¹, i¿ pomiêdzy daj¹cym i przyjmuj¹cym ³apówkê
nastêpuje wspólny interes polegaj¹cy na nieujawnianiu tego faktu. W przypadku ujawnienia obie
strony zostan¹ ukarane (i wymiar kary nie ma tu wiêkszego znaczenia). Dlatego istnieje pogl¹d,
¿e penalizowane powinno byæ tylko ³apownictwo bierne, ³apownictwo czynne powinno zostaæ
bezkarne oprócz przypadków, gdy ³apówka nie zosta³a przyjêta i gdy dawana by³a za czynnoæ
naruszaj¹c¹ prawo. Spowodowa³oby to uchylenie solidarnoci miêdzy stronami, ale tak¿e wzmaga wzajemny lêk. Jeli urzêdnik ³apówkê przyjmie, daj¹cy pozostaje bezkarny, ³atwiej przyjdzie
mu zg³osiæ ten fakt wymiarowi sprawiedliwoci lub policji, gdy sam nie zostanie oskar¿ony
a bêdzie jedynie wiadkiem. Jednak jego ryzyko te¿ wzrasta. Gdy bowiem ³apówka nie zostanie
przyjêta to on bêdzie oskar¿onym, a wiadkiem uczciwy urzêdnik, który w takiej sytuacji te¿ chêtniej zostanie wiadkiem oskar¿enia.
Inne czyny zwi¹zane z korupcj¹, przewidziane Kodeksem karnym to:
P³atna protekcja, okrelona w Art. 230 kk, polegaj¹ca na wykorzystaniu swoich wp³ywów
i znajomoci w instytucji pañstwowej lub samorz¹du terytorialnego i porednictwie w za³atwieniu sprawy w zamian za udzielnie b¹d obietnicê korzyci maj¹tkowej. Sprawca przestêpstwa
p³atnej protekcji podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3. S¹d, obok kary pozbawienia wolnoci, mo¿e orzec karê grzywny, a osi¹gniêta korzyæ maj¹tkowa podlega przepadkowi.
Tzw. nadu¿ycie w³adzy, okrelone w Art. 231 Kodeksu karnego, polegaj¹ce na przekroczeniu
swoich uprawnieñ lub nie dope³nieniu obowi¹zków s³u¿bowych przez urzêdnika publicznego,
który jeli dzia³a na szkodê interesu publicznego lub na szkodê osoby lub firmy prywatnej - podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3. W sytuacji, gdy sprawca tego przestêpstwa dopuszcza
siê czynu w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnoci od 1 roku do 10 lat.
Oprócz omówionych wy¿ej przestêpstw z Rozdzia³u XXIX Kodeksu karnego, ze zjawiskiem korupcji wi¹¿¹ siê te¿ niektóre przestêpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, okrelone w Roz12

L. Tyszkiewicz Czy karaæ daj¹cego Rzeczpospolita, op. cit jw.
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dziale XXXVI Kodeksu. Znajduje siê wród nich m.in. nadu¿ycie zaufania okrelone w Art.
296 Kodeksu karnego. Artyku³ dotyczy osób, które s¹ zobowi¹zane do zajmowania siê sprawami
maj¹tkowymi lub dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowoci prawnej (np. szko³y, przedszkola, domu pomocy spo³ecznej itp.),
i które nie dope³ni³y ci¹¿¹cych na nich obowi¹zków lub nadu¿ywa³y udzielonych im uprawnieñ,
jeli ich dzia³ania doprowadzi³y do wyrz¹dzenia podmiotowi, w imieniu którego dzia³a³y, znacznej szkody maj¹tkowej. Osoby takie podlegaj¹ karze pozbawienia wolnoci od 3 miesiêcy do lat 5.
Artyku³ ten bêdzie m.in. podstaw¹ skazania osoby, która korzysta z przyznanych kompetencji,
ale czyni to niezgodnie z celem ich przyznania. Z mocy tego artyku³u mo¿e m.in. odpowiadaæ
radca prawny lub adwokat bêd¹cy pe³nomocnikiem do spraw maj¹tkowych, jak równie¿ wystêpuj¹cy jako pe³nomocnik procesowy, je¿eli zosta³ umocowany do podejmowania samodzielnie
decyzji dotycz¹cych spraw maj¹tkowych lub prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej mocodawcy i wykorzysta³ to na niekorzyæ podmiotu, w imieniu którego dzia³a.
12.4.3. Przyczyny korupcji w Polsce
Korupcja pojawia siê wszêdzie tam, gdzie stykaj¹ siê polityka i biznes, gdzie interwencjonizm
pañstwa jest silny, procedury skomplikowane a ¿ycie publiczne niejasne. Trudno opisywaæ kompleksowo zjawisko korupcji, gdy¿ nie poddaje siê ono miarom obiektywnym. Nie mo¿na go badaæ za pomoc¹ statystyki, gdy¿ jest to zjawisko z tzw. czarnej strefy i wiêkszoæ przypadków
nigdy nie zostanie ujawniona. Niemniej czynione s¹ próby rozpoznania zjawiska korupcji w Polsce, tak aby skutecznie mo¿na by³o z nim walczyæ.
W 2000 roku Najwy¿sza Izba Kontroli przedstawi³a raport13 o zagro¿eniu korupcj¹ w Polsce.
Opieraj¹c siê na wynikach kontroli przeprowadzonych w latach 19952000, przedstawiono w nim
najwa¿niejsze obszary zagro¿enia korupcj¹ w funkcjonowaniu instytucji publicznych oraz mechanizmy, które takim zagro¿eniom sprzyjaj¹.
Do podstawowych obszarów zagro¿enia korupcj¹ NIK zaliczy³:
1) prywatyzacjê  z uwagi na nieokrelanie celów poszczególnych przedsiêwziêæ prywatyzacyjnych, brak weryfikacji wycen prywatyzowanego maj¹tku oraz zbyt s³aby nadzór nad wyborem oraz postêpowaniem firm doradczych;
2) gospodarowanie maj¹tkiem publicznym  z powodu s³aboci nadzoru w³acicielskiego nad
tym maj¹tkiem i wskutek dopuszczenia do dowolnego, pozbawionego niezbêdnej kontroli
inwestowania tego maj¹tku w przedsiêwziêcia wspólne z kapita³em prywatnym;
3) dzia³alnoæ funduszy celowych i agencji  ze wzglêdu na istniej¹ce mo¿liwoci nadmiernej
swobody w dysponowaniu rodkami publicznymi, przy braku dostatecznych mechanizmów
kontroli, a tak¿e z uwagi na wystêpuj¹c¹ sk³onnoæ do dysponowania rodkami publicznymi wed³ug niejasnych, nieprzejrzystych kryteriów;
4) udzielanie zamówieñ publicznych  w zwi¹zku z utrzymuj¹cym siê zjawiskiem naruszania, czy wrêcz niestosowania ustawy o zamówieniach publicznych, zw³aszcza w jednostkach samorz¹du terytorialnego;
5) ustanawianie kontyngentów i udzielanie koncesji  z uwagi na nieprzejrzystoæ procedur
ich ustanawiania i udzielania, nieprzestrzeganie równych dla wszystkich zainteresowanych
warunków dostêpu do kontyngentów i koncesji;
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Zagro¿enie korupcj¹ w wietle badañ kontrolnych Najwy¿szej Izby Kontroli NIK, marzec 2002 rok

6) dzia³alnoæ administracji skarbowej  g³ównie ze wzglêdu na szeroki zakres udzielania ró¿norodnych ulg podatkowych, stosowanych przy znacznym zakresie dowolnoci;
7) dzia³alnoæ s³u¿b celnych  w zwi¹zku z nieprawid³owym, sprzyjaj¹cym korupcji systemem przeprowadzania odpraw celnych;
8) dzia³alnoæ organów nadzoru i inspekcji  z uwagi na ich organizacyjn¹ s³aboæ oraz zdarzaj¹ce siê przypadki prowadzenia przez pracowników tych s³u¿b na w³asny rachunek dzia³alnoci podlegaj¹cej ich nadzorowi;
9) dzia³alnoæ policji  w szczególnoci z uwagi na wystêpowanie zjawiska sponsorowania
policji, a tak¿e ze wzglêdu na znaczne nieprawid³owoci zwi¹zane z wykonywaniem kontroli pojazdów na drogach;
10) finansowanie badañ naukowych  z powodu braku nale¿ytej kontroli nad zlecaniem badañ
naukowych finansowanych ze rodków publicznych.
NIK wskaza³ te¿ najwa¿niejsze mechanizmy korupcjogenne, wystêpuj¹ce w dzia³alnoci instytucji publicznych i publicznych podmiotów gospodarczych, a mianowicie:
1) nadmiar kompetencji w rêku jednego urzêdnika  zw³aszcza niestosowanie w procedurach
podejmowania decyzji zasady wielu oczu, czyli rozdzielania czynnoci miêdzy ró¿nych
urzêdników dla zminimalizowania ryzyka przekupstwa;
2) dowolnoæ w podejmowaniu decyzji  g³ównie ze wzglêdu na czêsto spotykany brak jasnych
i przejrzystych kryteriów uzale¿niaj¹cych za³atwienie sprawy, wskutek czego urzêdnicy maj¹
mo¿liwoæ dzia³ania nie wed³ug okrelonych regu³, ale wed³ug w³asnego widzimisiê;
3) lekcewa¿enie dokumentacji i sprawozdawczoci  polegaj¹ce na czêstym odstêpowaniu od
wymaganego obowi¹zku sk³adania sprawozdañ, braku uzasadnienia podejmowanych decyzji, wskutek czego utrudnione jest sprawowanie bie¿¹cej kontroli procedur decyzyjnych;
4) s³aboæ kontroli wewnêtrznej  wynikaj¹ca ze z³ej organizacji i kadrowej szczup³oci jednostek kontroli wewnêtrznej oraz ich g³ównie doranego, a nie planowego dzia³ania. Jedynie niewielka czêæ decyzji podejmowanych przez urzêdników poddawana jest bie¿¹cej kontroli, co
powoduje nieujawnianie wielu decyzji wadliwych i niekorzystnych dla interesu publicznego;
5) nierównoæ w dostêpie do informacji  wyra¿aj¹ca siê g³ównie w tym, ¿e informacje na temat mo¿liwoci korzystania z niektórych uznaniowych przywilejów czy dostêpu do dóbr reglamentowanych nie s¹ w nale¿yty sposób udostêpniane podmiotom potencjalnie nimi zainteresowanym  uzyskuj¹ je jedynie wybrane podmioty, które maj¹ w³asne metody dotarcia
do tych informacji;
6) brak odpowiedzialnoci osobistej  polegaj¹cy miêdzy innymi na tym, ¿e w regulaminach
i statutach oraz innych przepisach wewnêtrznych instytucji publicznych nie zawsze precyzyjnie okrelona jest odpowiedzialnoæ za poszczególne zadania. Ponadto, wskutek nadu¿ywanej formu³y kolegialnego podejmowania decyzji, wystêpuje rozmywanie siê indywidualnej odpowiedzialnoci za powziête rozstrzygniêcia;
7) brak specjalnych rozwi¹zañ antykorupcyjnych  wyra¿aj¹cy siê przede wszystkim w s³aboci tzw. ustawy antykorupcyjnej, która w obecnej formule praktycznie pozbawiona jest realnych instrumentów egzekwowania jej przepisów, a nade wszystko brakuje w niej realnych
instrumentów weryfikacji owiadczeñ maj¹tkowych funkcjonariuszy publicznych.
12.4.4. Korupcja przy zamówieniach publicznych
Przeprowadzone badania opinii publicznej, jak równie¿ raporty organizacji badaj¹cych zjawisko
korupcji w Polsce (np. Banku wiatowego) wykaza³y, ¿e szczególnie nara¿one na nieprawid³owoci s¹ procedury dotycz¹ce zamówieñ publicznych.
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Z korupcj¹ w tym zakresie mo¿emy mieæ do czynienia zarówno po stronie zamawiaj¹cych, jak
i przyjmuj¹cych zlecenie (dostawców lub wykonawców). Zamawiaj¹cy mo¿e na przyk³ad, w zamian za korzyæ maj¹tkow¹, tak okreliæ przedmiot zamówienia, by tylko jedna firma spe³nia³a
postawione warunki. Przyjmuj¹cy zlecenie natomiast mo¿e na przyk³ad zaproponowaæ, w zamian
za zwyciêstwo w przetargu, gratyfikacjê dla osoby zasiadaj¹cej w komisji przetargowej w postaci
wyboru na doradcê technicznego osoby wskazanej przez zasiadaj¹cego w komisji.
Po stronie odpowiedzialnych za przeprowadzenie postêpowania zamówieniowego do korupcji
mo¿e dojæ tak¿e w formie przecieku wa¿nej informacji dotycz¹cej np. przedmiotu zamówienia. Przeciek taki stawia jednego z oferentów w korzystniejszej od pozosta³ych sytuacji, gdy oferent ten dysponuje dodatkowymi informacjami  kosztorysem inwestorskim czy kryteriami oceny oferenta  przez co mo¿e lepiej przygotowaæ swoj¹ ofertê.
Procedury zamówieñ publicznych zosta³y w Polsce uregulowane w ustawie z dnia 10 czerwca
1994 roku o zamówieniach publicznych. Maj¹ one chroniæ uczciwoæ konkurencji i pobudzaæ
dzia³anie wolnego rynku. W prawie o zamówieniach publicznych g³ówn¹ zasad¹ jest równe traktowanie wszystkich ubiegaj¹cych siê o takie zamówienia.
Ustawa na³o¿y³a na szereg podmiotów obowi¹zek przeprowadzania okrelonych procedur przy
zamawianiu robót budowlanych, dostaw i us³ug finansowanych ze rodków publicznych. Podmiotami tymi s¹ m.in.: pañstwowe jednostki bud¿etowe i zak³ady bud¿etowe, jednostki samorz¹du terytorialnego i samorz¹dowe jednostki organizacyjne i wszystkie inne jednostki w zakresie,
w jakim dysponuj¹ rodkami publicznymi.
Nale¿y podkreliæ, ¿e aby zminimalizowaæ uznaniowoæ decyzji, a co za tym idzie niebezpieczeñstwo korupcji, ustawodawca nakaza³, aby procedura udzielania zamówienia publicznego by³a
jawna i w przewa¿aj¹cej czêci pisemna.
12.4.5. Korupcja w Polsce  postrzeganie zjawiska korupcji w wietle badañ spo³ecznych
Ka¿dego roku Transparency International ocenia nasilenie korupcji w ró¿nych krajach wiata.
W roku 2002 Polska uzyska³a najgorszy wynik od czasu rozpoczêcia badañ tj. od roku 1988. Uzyskalimy 47 pozycjê na 102 sklasyfikowane kraje, ex aequo z Brazyli¹, Bu³gari¹, Jamajk¹ i Peru.
W porównaniu z rokiem poprzednim Polska spad³a o trzy miejsca. Od roku 1996, kiedy osi¹gnêlimy najlepszy jak do tej pory wynik  24 miejsce, pozycja Polski systematycznie obni¿a siê.
Korupcja sprawia, ¿e w Polsce nastêpuje utrata zaufania obywateli do pañstwa i jego struktur.
Objê³a ona wiele dziedzin ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego: administracjê publiczn¹, w tym
szczególnie na szczeblu samorz¹dowym; sektor przedsiêbiorstw pañstwowych; sektor bankowy
i ubezpieczeniowy; s³u¿bê zdrowia; instytucje kontrolno-nadzorcze; przetargi i zamówienia publiczne; edukacjê; wymiar sprawiedliwoci.
Mimo ¿e wzros³o zagro¿enie korupcj¹, wykrywalnoæ tego zjawiska jest niewielka. W latach
19982001 wszczêto jedynie 4996 postêpowañ w sprawach o korupcjê. Politycy m.in. w programach wyborczych deklarowali walkê z korupcj¹, ale realizacja tych deklaracji jest znikoma. Polityka antykorupcyjna pañstwa jest niespójna, a tymczasem zjawisko nasila siê.
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Zdecydowana wiêkszoæ Polaków uwa¿a14 , ¿e korupcja jest zjawiskiem powszechnie wystêpuj¹cym w Polsce. S¹dzi tak 91% Polaków. Tyle samo twierdzi, ¿e wród urzêdników pañstwowych i polityków czêste s¹ przypadki obsadzania stanowisk w podleg³ych sobie instytucjach
krewnymi i znajomymi. 71% badanych osób ma poczucie, ¿e wielu urzêdników pañstwowych
czerpie nieuprawnione korzyci z pe³nionych funkcji publicznych. Jedynie 21% uwa¿a, ¿e zjawisko to istnieje, ale nie jest czêste.
59% respondentów twierdzi, ¿e w naszym kraju przekupuj¹c parlamentarzystów i polityków mo¿na wp³yn¹æ na uchwalane ustawy lub innego rodzaju zmianê prawa. 85% s¹dzi, ¿e czêste jest
branie ³apówek za za³atwienie jakiej sprawy. 81% uwa¿a, ¿e ³apówki s¹ konieczne przy za³atwieniu kontraktów lub zamówieñ rz¹dowych, a 73% jest zdania, ¿e kontrakty takie s¹ za³atwiane pod naciskiem konkretnego lobby.
Prawie wszystkie wartoci wzros³y w porównaniu z porównywalnym badaniem przeprowadzonym
w roku 2000. Oznacza to, ¿e wed³ug badanych korupcja staje siê coraz wiêkszym problemem.
Szczegó³owe badania o postrzeganiu spo³ecznym korupcji przeprowadzi³ Instytut Spraw Publicznych razem z Programem Przeciw korupcji15 . Ju¿ na etapie pytañ o definicje korupcji okaza³o
siê, ¿e wcale nie jest to pojêcie powszechnie znane i zrozumia³e. A¿ 17% nie umia³o powiedzieæ,
co to jest korupcja, dodatkowo 5% nada³o temu pojêciu niew³aciwe znaczenie. Pozostali, w wiêkszoci uto¿samiali korupcjê z ³apownictwem i przekupstwem. Ogólnie zdecydowanie czêciej za
korupcjê uznano zachowania, które dotyczy³y sfery publicznej, takiej jak polityka, administracja
pañstwowa, dysponowanie maj¹tkiem publicznym. Zdecydowanie rzadziej jako korupcjê postrzegano zachowania polegaj¹ce na wrêczaniu drobnych prezentów czy okazywaniu wdziêcznoci (np. lekarzom czy nauczycielom).
Podobnie jak w poprzednich badaniach, w odczuciu badanych korupcja jest zjawiskiem powszechnym. 15% pytanych przyzna³o siê do wrêczenia ³apówki w ostatnim okresie, natomiast
32% stwierdzi³o, ¿e osobicie zna kogo, kto to zrobi³. 13% pytanych przyzna³o siê, ¿e proponowano im ³apówki. Jest to zbli¿ony odsetek do przyznaj¹cych siê do ³apownictwa czynnego, ale
nie s¹ to te same osoby. Uzyskane wyniki s¹ z pewnoci¹ zani¿one, jako ¿e treæ pytañ by³a dla
respondentów dra¿liwa.
Sporód osób, które przyzna³y siê do wrêczenia ³apówki 51% robi³a to kilkakrotnie. Najczêstszym powodem wrêczenia ³apówek by³o poczucie przymusu  jedyny sposób na za³atwienie sprawy. Badani wymieniali tak¿e przyczyny zwi¹zane z przyspieszeniem za³atwienia sprawy, wiêksz¹ rzetelnoci¹, mniejszym kosztem.
Bardzo wa¿ne jest nastawienie spo³eczne do tego zjawiska. Z badañ wynika, ¿e powszechnoæ
jego zdaje siê powodowaæ tolerowanie korupcji i akceptowanie zastanego stanu rzeczy. Przekonanie o tym, ¿e w pewnych sytuacjach nale¿y daæ ³apówkê ma charakter oczywisty dla badanych.
Jest to dla nich najbardziej efektywny sposób dzia³ania. Na pytanie sk¹d pochodzi wiedza, ¿e w
danej sytuacji nale¿y daæ ³apówkê, a¿ 51% badanych odpowiedzia³o, ¿e ogólnie wiadomo, ¿e
tak za³atwia siê podobne sprawy. Pozosta³ym kto o tym powiedzia³ (27%), tak sugerowa³a ro-
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Komunikat z sonda¿u Centrum Badania Opinii Spo³ecznej Korupcja i ³apownictwo w ¿yciu publicznym, luty
2003 r.
Raport z badañ Korupcja w dowiadczeniu codziennym Instytut Spraw Publicznych, Program Przeciw Korupcji, Warszawa 2001 r.
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dzina (8%). W 12% przypadków ³apówki wrêcz domaga³a siê druga strona. O postrzeganiu zjawiska korupcji jako oczywistego i w pewnym sensie akceptowanego dodatkowo wiadczy fakt,
¿e powszechnie rozmawia siê z innymi o tym zjawisku, nie jest ono utrzymywane w ukryciu
i uznawane za wstydliwe. £apówki za najczêciej wrêcza siê w miejscu pracy przyjmuj¹cego 
jest to wiêc pewnego rodzaju ostentacja.
Korupcja jest postrzegana jako zjawisko naganne, z którym nale¿y walczyæ. Jednak osobisty
udzia³ w korupcji zdecydowanie ³agodzi rygoryzm jej oceny. Osoby, które przyznaj¹ siê do dawania ³apówek rzadziej ni¿ pozostali uznaj¹, ¿e jest to proceder zawsze niemoralny. Czêciej potêpiaj¹ jedynie bierne ³apownictwo, zdecydowanie ³agodniej za czynne. Czêciej te¿ próbuj¹
usprawiedliwiæ takie zachowania, wskazuj¹c np. ¿e s¹ one wynikiem niskich pensji.
W opisywanych badaniach zmierzono intensywnoæ moralnego potêpienia ³apownictwa. 20%
badanych silnie potêpi³o to zjawisko, 31% potêpi³o je w sposób umiarkowany a 41%  w sposób
s³aby. 8% osób zupe³nie ³apownictwa nie potêpia.
12.4.6. Koció³ Katolicki o korupcji
O korupcji wypowiada siê tak¿e Koció³ Katolicki16 . Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e celem przedsiêbiorstwa nie jest po prostu wytwarzanie zysku, ale samo jego istnienie jako wspólnoty ludzi,
którzy na ró¿ny sposób zd¹¿aj¹ do zaspokojenia swych podstawowych potrzeb i stanowi¹ szczególn¹ grupê s³u¿¹c¹ ca³emu spo³eczeñstwu17 , Koció³ wyranie stwierdza, ¿e zysk nie mo¿e byæ
jedynym regulatorem ¿ycia firmy. Nale¿y braæ pod uwagê tak¿e czynniki ludzkie i moralne, które z perspektywy d³u¿szego czasu okazuj¹ siê przynajmniej równie istotne dla ¿ycia przedsiêbiorstwa, co wypracowane przez nie dochody.
Koció³ zwraca uwagê na negatywny klimat ¿ycia publicznego, wskazuj¹c na nagminne lekcewa¿enie podstawowych wartoci i ³amanie zasad etycznych. Przypomina, ¿e z katolick¹ moralnoci¹ nie mo¿na pogodziæ ¿adnej formy korupcji. Wszyscy sprawuj¹cy jak¹kolwiek w³adzê, na
czele z najwy¿szymi w³adzami pañstwowymi, powinni pamiêtaæ, ¿e pierwszym i najwa¿niejszym
kryterium prawomocnoci w³adzy jest nie tylko demokratyczny wybór, ale tak¿e sta³a i autentyczna troska o dobro wspólne. Przekszta³canie Pañstwa w oligarchiczn¹ grê interesów grup jawnych i tajnych, formalnych i nieformalnych, jest podwa¿eniem praworz¹dnoci w³adzy18 .
Odnosz¹c siê do etyki pracy i gospodarowania, Synod Plenarny19 stwierdza, ¿e s¹ moralnie niegodne: korupcja, a zw³aszcza domaganie siê ³apówek, tworzenie przez kadry kierownicze zak³adów pañstwowych  na bazie tych zak³adów i ich technologii  w³asnych firm prywatnych, przyw³aszczanie w³asnoci przedsiêbiorstwa, przestêpstwa podatkowe, fa³szowanie czeków i rachunków, marnotrawstwo i z³e wykonywanie pracy, zmuszanie zatrudnianych osób do pracy
w warunkach ur¹gaj¹cych ludzkiej godnoci, przynale¿noæ do organizacji mafijnych, wykorzystywanie sytuacji osób bezrobotnych, niepe³nosprawnych, cudzoziemców do ich zatrudniania bez

16
17

18

19
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por. dokumenty Episkopatu Polski dostêpne na stronie internetowej http://www.episkopat.pl/dokumenty
List spo³eczny Konferencji Episkopatu Polski W trosce o now¹ kulturê ¿ycia i pracy z dnia 30.10.2001 roku;
http://www.episkopat.pl/dokumenty
Komunikat z 231 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12.03.2003 r., http://www.episkopat.pl/
dokumenty
Dokument II Synodu Plenarnego Koció³ wobec ¿ycia spo³eczno-gospodarczego, z dnia 27 lutego 2001 roku;
http://www.episkopat.pl/dokumenty

¿adnych zabezpieczeñ socjalnych, nadu¿ywanie subwencji i wiadczeñ socjalnych oraz piractwo
fonograficzne20 . W zwi¹zku z powy¿szym Synod wezwa³ w³acicieli i kierowników przedsiêbiorstw do poszanowania godnoci i praw pracowników oraz zwiêkszenia wysi³ków maj¹cych
na celu humanizacjê procesu pracy. Do pracowników skierowa³ za apel o uczciw¹ i rzeteln¹ pracê oraz o budowanie wzajemnych stosunków na fundamencie cnoty solidarnoci.21

Podsumowanie
Nieetyczne zachowania zale¿¹ w du¿ym stopniu od kultury i dojrza³oci spo³eczeñstwa. Jednak
wiele z nich jest tak¿e pochodn¹ prowadzonej polityki gospodarczej. Kraje, gdzie obci¹¿enia na
rzecz bud¿etu s¹ najni¿sze, maj¹ te¿ najmniejsze rozmiary szarej gospodarki. Szacuje siê, ¿e aby
szara strefa nie ros³a, podatki nie powinny przekraczaæ 20% PKB22 . Rozwojowi szarej strefy
i korupcji sprzyja równie¿ niejasne i niestabilne prawo oraz nadmierna biurokracja przejawiaj¹ca siê w coraz wiêkszej, negatywnej roli pañstwa w ¿yciu gospodarczym. Kraje o najni¿szym
wskaniku korupcji (Finlandia, Dania, Szwecja) to pañstwa o charakterze wybitnie opiekuñczym,
ale z bardzo ma³ym przyzwoleniem spo³ecznym dla nieetycznych zachowañ. Tymczasem w Polsce mo¿na zaobserwowaæ wyran¹ sprzecznoæ w spo³ecznym nastawieniu do korupcji. Wiêkszoæ obywateli uwa¿a, ¿e jest to zjawisko naganne, niemoralne i nale¿y z nim walczyæ. Z drugiej strony jest ono postrzegane jako stale obecne w codziennym ¿yciu, a przez to powszechnie
praktykowane i, w pewnych sytuacjach, usprawiedliwione.

20
21
22

op. cit. jw.
op. cit. jw.
David E. A. Giles & Betty J. Johnson, 2000.  Taxes, Risk-Aversion and the Size of the Underground Economy
Econometrics Working Papers 0006, Department of Economics, University of Victoria
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Rozdzia³ 13
Bariery rozwoju przedsiêbiorczoci
Bariery instytucjonalne i prawne
Ekonomiczno-finansowe otoczenie
przedsiêbiorstw
Bariery wewnêtrzne
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W dniach 25 lutego  26 marca Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci przeprowadzi³a na
swoich stronach internetowych ankietê nt. zagadnieñ dotycz¹cych barier rozwoju przedsiêbiorczoci.
Badane bariery zosta³y podzielone na zewnêtrzne i wewnêtrzne (dotycz¹ce zarz¹dzania firm¹).
W ramach zewnêtrznych wyró¿niono bariery: prawne, instytucjonalnego systemu wsparcia oraz
dotycz¹ce ekonomiczno-finansowego otoczenia przedsiêbiorstw.
Podstronê z ankiet¹ odwiedzi³o w dniach badania 4842 osób. Poni¿ej przedstawione s¹ uzyskane
wyniki1 .

13.1. Bariery instytucjonalne i prawne
Jedno z pierwszych pytañ ankiety dotyczy³o zakresu korzystania przez przedsiêbiorców ze rodków publicznych asygnowanych w ramach programów wspierania przedsiêbiorczoci. Wród
badanych przewa¿aj¹c¹ grupê stanowili respondenci, którzy nigdy nie korzystali z ¿adnego instrumentu wsparcia. Stanowi¹ oni ponad dwie trzecie badanych.
Wykres 13.1. Czy Pana / Pani firma korzysta³a kiedykolwiek ze wsparcia instytucji rz¹dowych (w ramach programów wspierania przedsiêbiorczoci)

ród³o: Opracowanie w³asne PARP

Na pytanie, czy kiedykolwiek korzystali ze wsparcia instytucji rz¹dowych zaledwie 22% respondentów udzieli³o odpowiedzi twierdz¹cej. O niskim poziomie absorpcji rodków publicznych
przez przedsiêbiorców mo¿e, w pewnym stopniu, decydowaæ s³aba ocena form i jakoci wiadczonej pomocy.
Na pytanie, czy badany korzystaj¹cy z programów wspierania przedsiêbiorczoci, jest z takiej
pomocy zadowolony, a¿ 59% stwierdzi³o, ¿e nie.

1

Ankietê zaprojektowano i opracowano jej wyniki w Sekcji Analiz i Programowania Zespo³u Strategii PARP. By³a
ona skierowana do przedsiêbiorców reprezentuj¹cych sektor MSP. W trakcie badania nie poddawano weryfikacji
prawdziwoci deklaracji sk³adanych w tej mierze przez respondentów.
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Wykres 13.2. Je¿eli Pana / Pani firma korzysta³a programów wsparcia, to czy jest Pan / Pani z tej pomocy zadowolon(y)a?

ród³o: Opracowanie w³asne PARP

Rozk³ad odpowiedzi na powy¿sze pytanie mo¿e wiadczyæ o niedostosowaniu oferty programów
wsparcia do potrzeb przedsiêbiorców. Taka sytuacja mo¿e byæ wyrazem z³ej organizacji programów wsparcia na poziomie operacyjnym, czyli w trakcie ich realizacji.
O s³aboci publicznego systemu wspierania przedsiêbiorczoci dobitnie wiadcz¹ odpowiedzi respondentów na temat poziomu oferowanych programów. O tym, ¿e dostêpne obecnie programy
wsparcia przedsiêbiorczoci w pe³ni pokrywaj¹ zapotrzebowanie na nie, jest zdania zaledwie co
dziesi¹ty badany.
Wykres 13.3. Jak Pan / Pani ocenia poziom wsparcia publicznego adresowanego do sektora ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw?

ród³o: Opracowanie w³asne PARP

A¿ 62% badanych twierdzi, ¿e obecny poziom oferowanych przedsiêbiorcom programów wsparcia jest niewystarczaj¹cy, a 27% utrzymuje, ¿e jest on raczej niewystarczaj¹cy.
Interesuj¹co przedstawia siê w tym kontekcie odpowied na pytanie, czy ankietowany planuje
skorzystaæ w ci¹gu najbli¿szych dwunastu miesiêcy z którego z programów wspierania przedsiêbiorczoci.
Zainteresowanie programami deklaruje tu a¿ 85% badanych, za 15% twierdzi, ¿e nie planuje
skorzystaæ z programów wspierania przedsiêbiorczoci w ci¹gu najbli¿szego roku. Mo¿na zatem
zaryzykowaæ tezê, i¿ zdecydowana wiêkszoæ respondentów zak³ada udzia³ pañstwa (poprzez
akcesjê do programów wspierania przedsiêbiorczoci) w planach strategicznych swojej firmy.
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Wykres 13.4. Czy w Pana / Pani firmie planuje siê skorzystanie w ci¹gu najbli¿szych 12 miesiêcy z rz¹dowych
programów wspierania przedsiêbiorczoci?

ród³o: Opracowanie w³asne PARP

Jedn¹ z wa¿niejszych, obok niewydolnoci systemu pomocowego, barier w dzia³alnoci przedsiêbiorstw s¹ bariery prawne.
O istotnoci barier prawnych w funkcjonowaniu przedsiêbiorstw badanych wiadcz¹ odpowiedzi
na pytanie o ostatnie zmiany w polskim prawie gospodarczym. 69% badanych uwa¿a te zmiany
za negatywne lub raczej negatywne. Przeciwnego zdania jest jedynie 22% badanych, a a¿ 9%
twierdzi, ¿e ich nie zna.
Wykres 13.5. Jak Pan / Pani ocenia ostatnie zmiany w polskim prawie gospodarczym?

ród³o: Opracowanie w³asne PARP

Co bardzo istotne, przedsiêbiorcy nie czuj¹ siê dostatecznie dobrze informowani o zachodz¹cych
w polskim systemie legislacyjnym zmianach. Mo¿na zatem z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa
przyj¹æ, ¿e pañstwo nie ma jasnej i klarownej polityki informacyjnej w tym zakresie.
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Wykres 13.6. Czy uwa¿a Pan / Pani powszechnie dostêpn¹ informacjê prawn¹ za wystarczaj¹c¹?

ród³o: Opracowanie w³asne PARP

A¿ 79% badanych twierdzi, ¿e powszechnie dostêpna informacja na temat zmian w prawie jest
niewystarczaj¹ca. Jedynie 19% badanych potrafi uzyskaæ z powszechnie dostêpnych róde³ wystarczaj¹c¹ informacjê prawn¹.
G³ównymi ród³ami informacji o zmianach w prawie s¹ portale internetowe, prasa specjalistyczna i prasa codzienna. Interesuj¹co wygl¹da du¿y odsetek przedsiêbiorców poszukuj¹cych niezbêdnych informacji prawnych w internecie. Z portali internetowych korzysta w tym zakresie a¿ 44%
badanych, z prasy specjalistycznej 20%, za z prasy codziennej 17%.
Wykres 13.7. Z jakich róde³ ogólnodostêpnych informacji prawnych Pan / Pani korzysta?

ród³o: Opracowanie w³asne PARP

Na pytanie o ocenê skutecznoci przepisów wykonawczych do ustawodawstwa gospodarczego
59% odpowiada, ¿e przepisy te s¹ nieskuteczne lub raczej nieskuteczne. Jedynie 4% badanych
jest przeciwnego zdania.
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Wykres 13.8. Jak Pan / Pani ocenia skutecznoæ przepisów wykonawczych do ustawodawstwa gospodarczego?

ród³o: Opracowanie w³asne PARP

O nieznajomoci prawa w tym zakresie mo¿e wiadczyæ stosunkowo du¿a liczba odpowiedzi osób
deklaruj¹cych, ¿e nie zna przepisów wykonawczych. 29% respondentów jest wiadoma ró¿nic
jakociowych w obecnych przepisach wykonawczych i twierdzi, ¿e niektóre z nich s¹ skuteczne,
za inne nie.
Ponad 60% respondentów ocenia, ¿e poziom wsparcia ze strony pañstwa jest niewystarczaj¹cy,
a co trzeci, ¿e raczej niewystarczaj¹cy. Taki sam odsetek badanych bardzo negatywnie oceni³ jakoæ oferowanych programów pomocowych mimo, ¿e a¿ 80% z nich zamierza z takiej pomocy
skorzystaæ. Wydaje siê, ¿e t¹ deklaracjê nale¿a³oby wi¹zaæ ze s³ab¹ kondycj¹ finansow¹ przedsiêbiorstw. Firmy szukaj¹ jakichkolwiek mo¿liwoci dostêpu do kapita³u zewnêtrznego, czyni¹c
ze rodków pomocowych istotny element kreowanej strategii dzia³ania. W tej sytuacji nale¿a³oby
zwróciæ baczniejsz¹ uwagê na tworzenie spójnej polityki rozwoju przedsiêbiorczoci, która powinna byæ realizowana jednoczenie na trzech poziomach  krajowym, regionalnym i lokalnym.

13.2. Ekonomiczno-finansowe otoczenie przedsiêbiorstw
Na pytanie, czy jednolita stopa opodatkowania VAT jest korzystna dla firmy ankietowanego 46%
odpowiada, ¿e zdecydowanie tak lub raczej tak. Przeciwnego zdania jest 28% badanych. Nie ma
zdania w tej kwestii 11% badanych, za a¿ 17% twierdzi, ¿e jednolita stopa podatkowa VAT i jest
i nie jest korzystna, co mo¿e wiadczyæ o du¿ej wiadomoci realiów gospodarczych, a tak¿e o
tym, ¿e przedsiêbiorcy dostrzegaj¹ nie tylko kwestiê samego ujednolicenia stawki VAT, ale s¹
zainteresowani wysokoci¹ takiej ujednoliconej stawki.
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Wykres 13.9. Czy uwa¿a Pan / Pani, ¿e wprowadzenie jednolitej stopy podatku VAT by³oby korzystne dla Pana /
Pani firmy?

ród³o: Opracowanie w³asne PARP

Na pytanie o to czy progresywn¹ stopê opodatkowania uwa¿a ankietowany za korzystn¹ dla sektora MSP, 81% badanych odpowiada, ¿e taka stopa opodatkowania jest niekorzystna, za blisko
co czwarty j¹ akceptuje.

Wykres 13.10. Czy uwa¿a Pan / Pani progresywn¹ stopê podatkow¹ za korzystn¹ dla sektora ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw?

ród³o: Opracowanie w³asne PARP

Odpowiedzi na to pytanie prawie dok³adnie pokrywaj¹ siê z odpowiedziami na pytanie, czy podatek liniowy by³by korzystny dla firmy ankietowanego.

296

Wykres 13.11. Czy wprowadzenie podatku liniowego uwa¿a Pan / Pani za korzystne dla Pana / Pani firmy?

ród³o: Opracowanie w³asne PARP

Na tak zadane pytanie odpowiedzi twierdz¹cych (zdecydowanie tak i raczej tak) jest 74%,
przeciwnego zdania jest 21% badanych. Nie ma zdania w tej kwestii 3% badanych, za 2% twierdzi, ¿e taki podatek mo¿e byæ zarówno korzystny, jak i nie. W tym pytaniu równie¿ nie sprecyzowano w jakiej wysokoci podatek liniowy by³by akceptowalny, wobec czego wydaje siê, ¿e
w du¿ej mierze na rozk³ad odpowiedzi wp³yw maj¹ obiegowe opinie mediów.
Wykres 13.12. Czy wprowadzenie podatku liniowego uwa¿a Pan / Pani za korzystne dla polskiej gospodarki?

ród³o: Opracowanie w³asne PARP

O tym, ¿e wprowadzenie podatku liniowego by³oby korzystne dla ca³ej polskiej gospodarki jest
przekonanych 56% badanych. 30% twierdzi, ¿e taka zmiana systemu opodatkowania mog³aby
byæ raczej korzystna. O niekorzystnym wp³ywie na gospodarkê podatku liniowego jest zdania
5% badanych. O braku skrystalizowanej opinii w tym zakresie mo¿e wiadczyæ porównanie odpowiedzi na to pytanie z odpowiedziami na pytanie, czy podatek progresywny jest korzystny dla
sektora MSP. Na to ostatnie pytanie 19% badanych odpowiada, ¿e tak.
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Wykres 13.13. Czy uwa¿a Pan / Pani obni¿enie ustawowej p³acy minimalnej za korzystne dla swojej firmy?

ród³o: Opracowanie w³asne PARP

Podobnie przedstawia siê sytuacja, jeli chodzi o pytanie dotycz¹ce obni¿enia ustawowej p³acy
minimalnej. Ponad po³owa badanych twierdzi, ¿e obni¿enie p³acy minimalnej by³oby korzystne
dla ich firmy, a tylko 15% jest przeciwnego zdania.
Wykres 13.14. Jak spadek wartoci z³otówki w stosunku do euro wp³ynie na wielkoæ inwestycji w Pani / Pana
firmie?

ród³o: Opracowanie w³asne PARP

Kolejne pytanie dotyczy³o deprecjacji z³otówki w relacji z euro i wp³ywu tej deprecjacji na poziom inwestycji w firmie. 39% badanych wskazuje na mo¿liwoci zmniejszenia nak³adów na inwestycje, a tylko 6%, ¿e poziom inwestycji siê zwiêkszy.

13.3. Bariery wewnêtrzne
W badanych firmach bardzo istotne okaza³y siê wewnêtrzne bariery funkcjonowania zwi¹zane
z kwalifikacjami zarówno kadry kierowniczej, jak i pozosta³ych pracowników.
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Wykres 13.15. Czy wszyscy pracownicy kadry kierowniczej w Pana / Pani firmie posiadaj¹ wystarczaj¹ce kwalifikacje do sprawnego zarz¹dzania firm¹?

ród³o: Opracowanie w³asne PARP

Na pytanie, czy wszyscy pracownicy kadry kierowniczej posiadaj¹ wystarczaj¹ce kwalifikacje
do sprawnego zarz¹dzania firm¹ odsetek odpowiedzi nie i raczej nie wynosi a¿ 30%. 4% badanych nie posiada wystarczaj¹cej wiedzy o kwalifikacjach swojej kadry kierowniczej, za 66%
twierdzi, ¿e dysponuje odpowiednio wykwalifikowan¹ kadr¹ kierownicz¹.
Wykres 13.16. Czy wszyscy pracownicy w Pana / Pani firmie, poza kadr¹ kierownicz¹, posiadaj¹ wystarczaj¹ce
kwalifikacje do sprawnego wykonywania swoich zadañ?

ród³o: Opracowanie w³asne PARP

Podobnie zadane pytanie, dotycz¹ce jednak oceny kwalifikacji pracowników z pominiêciem kadry kierowniczej wskazuje, ¿e ju¿ co trzeci badany twierdzi, ¿e ich pracownicy nie s¹, lub raczej
nie s¹ wystarczaj¹co wykwalifikowani do sprawnego wykonywania swoich zadañ.
Przekonanych o dobrych kwalifikacjach pracowników jest 63% ankietowanych przedsiêbiorców.
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Wykres 13.17. Czy specjalici w Pana / Pani firmie posiadaj¹ profil wykszta³cenia zgodny z charakterem ich pracy?

ród³o: Opracowanie w³asne PARP

Równie¿ 52% badanych jest przekonanych o odpowiednim profilu wykszta³cenia zatrudnionych
specjalistów, zgodnym z wykonywanymi zadaniami. 5% badanych twierdzi, ¿e zatrudnieni w ich
firmie specjalici nie posiadaj¹ odpowiedniego profilu wykszta³cenia, a 43% uwa¿a, ¿e tylko niektórzy z nich posiadaj¹ odpowiedni profil wykszta³cenia zgodny z wykonywan¹ prac¹.
Przeprowadzone badania wyranie wskazuj¹, ¿e w procesie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej znacznie dotkliwiej odczuwane s¹ przez przedsiêbiorców bariery o charakterze zewnêtrznym (instytucjonalno-prawne) ni¿ wewnêtrznym. Te ostatnie s¹ prawdopodobnie mniej uwiadamiane przez przedsiêbiorców.
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ANEKS 1
Tablice statystyczne obrazuj¹ce stan sektora MSP
w Polsce w latach 20002001
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Tablica 1 Wartoæ dodana brutto wytworzona w przedsiêbiorstwach ro¿nej wielkoci w 2000 r.
z uwzglêdnieniem szarej strefy (w mln z³.)
Tablica 2 Struktura produktu krajowego brutto i wartoci dodanej brutto wytworzonej w przedsiêbiorstwach w 2000 r. z uwzglêdnieniem szarej strefy gospodarczej (w %)
Tablica 3 Wartoæ dodana brutto wytworzona w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci w 2001 r.
z uwzglêdnieniem szarej strefy gospodarczej (w mln z³.)
Tablica 4 Struktura produktu krajowego brutto i wartoci dodanej brutto wytworzonej w przedsiêbiorstwach w 2001 r. z uwzglêdnieniem szarej strefy gospodarczej (w %)
Tablica 5 Przedsiêbiorstwa zarejestrowane w systemie REGON wg sektorów w³asnoci oraz
sekcji gospodarki  stan w dniu 31.XII.2001 r.
Tablica 6 Liczba przedsiêbiorstw aktywnych wg sekcji EKD w 2001 r.
Tablica 7 Tempo zmian liczby przedsiêbiorstw aktywnych w latach 19962001 (rok poprzedni
= 100%)
Tablica 8 Pracuj¹cy w gospodarce narodowej  stan w dniu 31 XII 2001 r.
Tablica 9 Udzia³y pracuj¹cych w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci w ogólnej liczbie pracuj¹cych wed³ug sekcji gospodarki w latach 20002001 (liczba pracuj¹cych w sekcji
ogó³em = 100%)
Tablica 10 Struktura pracuj¹cych w sektorze rynkowym wg sekcji gospodarki w latach 2000
2001 ( liczba pracuj¹cych w sektorze rynkowym = 100%)
Tablica 11 Tempo zmian liczby pracuj¹cych wed³ug stanu na koniec lat 19962001 (rok poprzedni = 100%)
Tablica 12 Przeciêtna liczba pracuj¹cych w gospodarce narodowej w 2001 r. (w tys. osób)
Tablica 13 Tempo zmian przeciêtnej liczby pracuj¹cych w latach 19962001 (rok poprzedni =
100%)
Tablica 14 Przychody ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów w 2001 r. wg sektorów
w³asnoci i sekcji gospodarki
Tablica 15 Wskaniki rentownoci obrotu brutto w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób wed³ug sektorów w³asnoci i sekcji gospodarki w latach 19992001 ( w % )
Tablica 16 Wskaniki rentownoci obrotu netto w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób wed³ug sektorów w³asnoci i sekcji gospodarki w latach 19992001 ( w % )
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Tablica 17 Wskaniki p³ynnoci finansowej pierwszego stopnia w przedsiêbiorstwach ró¿nej
wielkoci prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób wed³ug sektorów w³asnoci i sekcji gospodarki w latach 19992001 (w %)
Tablica 18 Wskaniki p³ynnoci finansowej drugiego stopnia w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób wg sektorów w³asnoci i sekcji gospodarki w latach 19992001 (w %)
Tablica 19 Nak³ady inwestycyjne w gospodarce narodowej w 2001 r. wed³ug sekcji gospodarki
(w tys. z³.)
Tablica 20 Nak³ady inwestycyjne w sektorze publicznym w 2001 r. wed³ug sekcji gospodarki
(w tys. z³.)
Tablica 21 Nak³ady inwestycyjne w sektorze prywatnym w 2001 r. wed³ug sekcji gospodarki
(w tys. z³.)
Tablica 22 Nak³ady inwestycyjne na 1 pracuj¹cego w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci nale¿¹cych do sektora rynkowego wg sekcji gospodarki w 2001 r. ( ceny bie¿¹ce  w tys. z³.)
Tablica 23 rednie i du¿e przedsiêbiorstwa przemys³owe ponosz¹ce nak³ady na innowacje w latach 19992001
Tablica 24 Nak³ady na innowacje rednich i du¿ych przedsiêbiorstw przemys³owych w latach
19992001
Tablica 25 Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON wed³ug województw
w 2001 r.
Tablica 26 Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON wed³ug województw
oraz kategorii gmin  stan na 31.12.2001 r.
Tablica 27 Liczba przedsiêbiorstw aktywnych wed³ug województw w 2001 r.
Tablica 28 Liczba MSP aktywnych wed³ug województw w 1998 r. i w 2001 r.
Tablica 29 Pracuj¹cy w sektorze rynkowym wed³ug województw w 2001 r. (z wy³¹czeniem rolnictwa, lenictwa, administracji publicznej, edukacji i ochrony zdrowia)
Tablica 30 Przychody przedsiêbiorstw ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów wed³ug
województw w 2001 r.
Tablica 31 Nak³ady inwestycyjne przedsiêbiorstw wed³ug województw w 2001 r.
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Tablica 1. Wartoæ dodana brutto wytworzona w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci w 2000 r. z uwzglêdnieniem szarej strefy gospodarczej (w mln z³.)
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* Przedsiêbiorstwa: pañstwowe, komunalne, zagraniczne oraz stanowi¹ce w³asnoæ organizacji spo³ecznych i fundacji, pañstwowe jednostki organizacyjne (bez szkó³ wy¿szych i jednostek
si³ zbrojnych), spó³dzielnie, spó³ki (akcyjne, z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, partnerskie, cywilne), a tak¿e zak³ady osób fizycznych prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ z wy³¹czeniem indywidualnych gospodarstw rolnych. Do klasy przedsiêbiorstw nie s¹ tu natomiast zaliczane: jednostki bud¿etowe, zak³ady bud¿etowe,
gospodarstwa pomocnicze zak³adów bud¿etowych, rodki specjalne i fundusze celowe, organizacje spo³eczne, partie polityczne, zwi¹zki zawodowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje
wyznaniowe oraz szko³y wy¿sze i indywidualne gospodarstwa rolne.
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Tablica 2. Struktura produktu krajowego brutto i wartoci dodanej brutto wytworzonej w przedsiêbiorstwach w 2000 r. z uwzglêdnieniem szarej strefy gospodarczej (w %)

* Przedsiêbiorstwa: pañstwowe, komunalne, zagraniczne oraz stanowi¹ce w³asnoæ organizacji spo³ecznych i fundacji, pañstwowe jednostki organizacyjne (bez szkó³ wy¿szych i jednostek
si³ zbrojnych), spó³dzielnie, spó³ki (akcyjne, z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, partnerskie, cywilne), a tak¿e zak³ady osób fizycznych prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹, z wy³¹czeniem indywidualnych gospodarstw rolnych. Do klasy przedsiêbiorstw nie s¹ tu natomiast zaliczane: jednostki bud¿etowe, zak³ady bud¿etowe,
gospodarstwa pomocnicze zak³adów bud¿etowych, rodki specjalne i fundusze celowe, organizacje spo³eczne, partie polityczne, zwi¹zki zawodowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje
wyznaniowe oraz szko³y wy¿sze i indywidualne gospodarstwa rolne.

Tablica 3. Wartoæ dodana brutto wytworzona w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci w 2001 r. z uwzglêdnieniem szarej strefy gospodarczej (w mln z³.)
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* Przedsiêbiorstwa: pañstwowe, komunalne, zagraniczne oraz stanowi¹ce w³asnoæ organizacji spo³ecznych i fundacji, pañstwowe jednostki organizacyjne (bez szkó³ wy¿szych i jednostek
si³ zbrojnych), spó³dzielnie, spó³ki (akcyjne, z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, partnerskie, cywilne), a tak¿e zak³ady osób fizycznych prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ z wy³¹czeniem indywidualnych gospodarstw rolnych. Do klasy przedsiêbiorstw nie s¹ tu natomiast zaliczane: jednostki bud¿etowe, zak³ady bud¿etowe,
gospodarstwa pomocnicze zak³adów bud¿etowych, rodki specjalne i fundusze celowe, organizacje spo³eczne, partie polityczne, zwi¹zki zawodowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje
wyznaniowe oraz szko³y wy¿sze i indywidualne gospodarstwa rolne.
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Tablica 4. Struktura produktu krajowego brutto i wartoci dodanej brutto wytworzonej w przedsiêbiorstwach w 2001 r. z uwzglêdnieniem szarej strefy gospodarczej (w %)

* Przedsiêbiorstwa: pañstwowe, komunalne, zagraniczne oraz stanowi¹ce w³asnoæ organizacji spo³ecznych i fundacji, pañstwowe jednostki organizacyjne (bez szkó³ wy¿szych i jednostek
si³ zbrojnych), spó³dzielnie, spó³ki (akcyjne, z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, partnerskie, cywilne), a tak¿e zak³ady osób fizycznych prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ z wy³¹czeniem indywidualnych gospodarstw rolnych. Do klasy przedsiêbiorstw nie s¹ tu natomiast zaliczane: jednostki bud¿etowe, zak³ady bud¿etowe,
gospodarstwa pomocnicze zak³adów bud¿etowych, rodki specjalne i fundusze celowe, organizacje spo³eczne, partie polityczne, zwi¹zki zawodowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje
wyznaniowe oraz szko³y wy¿sze i indywidualne gospodarstwa rolne.

Tablica 5. Przedsiêbiorstwa zarejestrowane w systemie REGON wg sektorów w³asnoci oraz sekcji gospodarki 
stan w dniu 31.XII.2001 r.
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Tablica 6. Liczba przedsiêbiorstw aktywnych wg sekcji EKD w 2001 r.
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Tablica 7. Tempo zmian liczby przedsiêbiorstw aktywnych w latach 19962001 (rok poprzedni = 100%)

313
*
**
***
****

W latach 19961999 bez sekcji J.
W latach 19961998 przedsiêbiorstwa o liczbie zatrudnionych 0 - 50.
W latach 19961998 przedsiêbiorstwa o liczbie zatrudnionych 50 - 250.
W latach 19961998 przedsiêbiorstwa o liczbie zatrudnionych powy¿ej 250.

Tablica 8. Pracuj¹cy w gospodarce narodowej  stan w dniu 31 XII 2001 r.
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Tablica 9. Udzia³y pracuj¹cych w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci w ogólnej liczbie pracuj¹cych wed³ug sekcji gospodarki w latach 2000-2001 (liczba pracuj¹cych w sekcji ogó³em = 100%)
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Tablica 10. Struktura pracuj¹cych w sektorze rynkowym wg sekcji gospodarki w latach 20002001 ( liczba pracuj¹cych w sektorze rynkowym = 100% )
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Tablica 11. Tempo zmian liczby pracuj¹cych wed³ug stanu na koniec lat 19962001 (rok poprzedni = 100% )

* W latach 19961998 do 50 zatrudnionych, od roku 1999 do 49 zatrudnionych.
** W latach 19961998 od 51 do 250 zatrudnionych, od roku 1999 od 50 do 249 zatrudnionych.
*** W latach 19961998 powy¿ej 250 zatrudnionych, od roku 1999 powy¿ej 249 zatrudnionych.
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Tablica 12. Przeciêtna liczba pracuj¹cych w gospodarce narodowej w 2001 r. ( w tys. osób )
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Tablica 13. Tempo zmian przeciêtnej liczby pracuj¹cych w latach 19962001 (rok poprzedni = 100% )

* W latach 1996  1998 do 50 zatrudnionych, od roku 1999 do 49 zatrudnionych.
** W latach 1996  1998 od 51 do 250 zatrudnionych, od roku 1999 od 50 do 249 zatrudnionych.
*** W latach 1996  1998 powy¿ej 250 zatrudnionych, od roku 1999 powy¿ej 249 zatrudnionych.
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Tablica 14. Przychody ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów w 2001 r. wg sektorów w³asnoci i sekcji
gospodarki (ceny bie¿¹ce  w mln z³)
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Tablica 15. Wskaniki rentownoci obrotu brutto w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób wed³ug sektorów w³asnoci i sekcji gospodarki w latach 19992001
(w %)
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Tablica 16. Wskaniki rentownoci obrotu netto w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci prowadz¹cych ksiêgi
rachunkowe i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób wed³ug sektorów w³asnoci i sekcji gospodarki w latach 19992001
(w %)
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Tablica 17. Wskaniki p³ynnoci finansowej pierwszego stopnia w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób wed³ug sektorów w³asnoci i sekcji gospodarki w latach
19992001 (w %)

323

Tablica 18. Wskaniki p³ynnoci finansowej drugiego stopnia w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób wg sektorów w³asnoci i sekcji gospodarki w latach
19992001 (w %)
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Tablica 19. Nak³ady inwestycyjne w gospodarce narodowej w 2001 r. wed³ug sekcji gospodarki (w tys. z³.)
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Tablica 20. Nak³ady inwestycyjne w sektorze publicznym w 2001 r. wed³ug sekcji gospodarki (w tys. z³.)
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Tablica 21. Nak³ady inwestycyjne w sektorze prywatnym w 2001 r. wed³ug sekcji gospodarki (w tys. z³.)
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Tablica 22. Nak³ady inwestycyjne na 1 pracuj¹cego w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci nale¿¹cych do sektora
rynkowego wg sekcji gospodarki w 2001 r. (ceny bie¿¹ce  w tys. z³.)
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Tablica 23. rednie i du¿e przedsiêbiorstwa przemys³owe ponosz¹ce nak³ady na innowacje w latach 19992001
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Tablica 24. Nak³ady na innowacje rednich i du¿ych przedsiêbiorstw przemys³owych w latach 19992001
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Tablica 25. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON* wed³ug województw w 2001 r. (stan w dniu
31.12.2001 r.)

* bez sekcji L, P i Q
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Tablica 26. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON wed³ug województw oraz kategorii gmin 
stan w dniu 31.12.2001.
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Tablica 27. Liczba przedsiêbiorstw aktywnych wed³ug województw w 2001 r.

333

Tablica 28. Liczba MSP aktywnych wed³ug województw w 1998 r. i w 2001 r.
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Tablica 29. Pracuj¹cy w sektorze rynkowym wed³ug województw w 2001 r. (z wy³¹czeniem rolnictwa, lenictwa,
administracji publicznej, edukacji i ochrony zdrowia)
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Tablica 30. Przychody przedsiêbiorstw ze sprzeda¿y produktów,towarów i materia³ów wed³ug województw w 2001 r.
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Tablica 31. Nak³ady inwestycyjne przedsiêbiorstw wed³ug województw w 2001 r.
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ANEKS 2
Wykaz uchwalonych i wydanych
w 2002 roku aktów prawnych
maj¹cych wp³yw na dzia³alnosæ MSP

Lp.

Regulacja prawna

Adres publikacyjny

Data wejcia w ¿ycie

Zakres regulacji. Najwa¿niejsze postanowienia

1.

Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie usta- Dz.U. nr 19, poz. 185
wy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz
o zmianie ustawy  Kodeks wykroczeñ

25 marca 2002 r.

Ustawa precyzuje:
 pojêcie miejsca wiadczenia us³ug dla osób prawnych, fizycznych
i jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej,
maj¹cych siedzibê na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza ni¹,
 chwilê powstania obowi¹zku podatkowego z tytu³u podatku od
towarów i us³ug,
 wysokoæ podatku nale¿nego w przypadku wiadczenia us³ug
w handlu i gastronomii (akcyzowy).

2.

Ustawa z dnia 25 stycznia 2002 r. o zmianach Dz.U. nr 25, poz. 253
w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rz¹dowej i jednostek im
podporz¹dkowanych oraz o zmianie niektórych
ustaw

1 stycznia 2003 r.

Od 1 stycznia 2003 r. organem w³aciwym w sprawie zagospodarowania przestrzennego jest minister w³aciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (czyli minister infrastruktury), a nie prezes Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
(UMiRM).

3.

Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym Dz.U. nr 41, poz. 363
wspieraniu inwestycji

19 maja 2002 r.

Ustawa okrela zasady i formy udzielania wsparcia finansowego
przedsiêbiorcom dokonuj¹cym nowych inwestycji lub tworz¹cym
nowe miejsca pracy zwi¹zane z tymi inwestycjami. Przedsiêbiorcy
mo¿na udzieliæ wsparcia finansowego dla nowej inwestycji w przypadku, gdy:
 wartoæ nowej inwestycji jest nie mniejsza ni¿ równowartoæ
kwoty 10.000.000 euro lub
 wartoæ nowej inwestycji jest nie mniejsza ni¿ równowartoæ
kwoty 500.000 euro, w przypadku gdy inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniej¹cego przedsiêbiorstwa i wi¹¿e
siê z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy lub 50 miejsc
pracy w przypadku inwestycji w jednym z obszarów wsparcia,
przez nie mniej ni¿ 5 lat, lub
 w wyniku nowej inwestycji zosta³o utworzonych co najmniej 20
nowych miejsc pracy na nie mniej ni¿ 5 lat, lub
 nowa inwestycja wprowadza innowacjê technologiczn¹, lub
 nowa inwestycja wp³ywa na poprawê stanu rodowiska miejsca
pracy zwi¹zanego z tymi inwestycjami.
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4.

Ustawa z dnia 8 maja 2002 r. o likwidacji Pol- Dz.U. nr 66, poz. 596
skiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz
o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci

31 maja 2002 r.

Likwiduje siê z dniem 31 maja 2002 r. Fundacjê pod nazw¹ Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, zadania Fundacji przejmuje
Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci, dzia³aj¹ca na podstawie odrêbnych przepisów.

5.

Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach Dz.U. nr 71, poz. 655
uznawania nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych dzia³alnoci

Ustawa wejdzie w ¿ycie
z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolit¹ Polsk¹
cz³onkostwa w Unii Europejskiej

Obywatele pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, których kwalifikacje zosta³y uznane zgodnie z zasadami okrelonymi w ustawie,
maj¹ prawo podjêcia lub wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej
dzia³alnoci na takich samych zasadach jak osoby, które kwalifikacje do ich podjêcia lub wykonywania uzyska³y w Rzeczypospolitej
Polskiej.
Ustawa nie narusza zasad uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania innych dzia³alnoci lub zawodów, nabytych
w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej, okrelonych
w przepisach odrêbnych.

6.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2002 r. o zmianie Dz.U. nr 74, poz. 675
ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu

Ustawa wejdzie w ¿ycie
z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolit¹ Polsk¹
cz³onkostwa w Unii Europejskiej

Cudzoziemiec mo¿e wykonywaæ pracê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je¿eli posiada zezwolenie na pracê wydane przez wojewodê w³aciwego ze wzglêdu na siedzibê pracodawcy. Z tego
obowi¹zku s¹ zwolnieni:
 cudzoziemcy posiadaj¹cy zezwolenie na osiedlenie siê,
 cudzoziemcy, którym nadano status uchodcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
 cudzoziemcy posiadaj¹cy obywatelstwo pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej,
 cudzoziemcy  cz³onkowie rodziny cudzoziemca posiadaj¹cego
obywatelstwo pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej innego
ni¿ Rzeczpospolita Polska, który na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej wykonuje pracê lub prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹,
 cudzoziemcy  cz³onkowie rodziny cudzoziemca posiadaj¹cego
obywatelstwo pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej innego
ni¿ Rzeczpospolita Polska, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów o prawie sta³ego pobytu, obowi¹zuj¹cych pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej,
 cudzoziemcy  cz³onkowie rodziny cudzoziemca posiadaj¹cego
obywatelstwo pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej inne-

go ni¿ Rzeczpospolita Polska, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów o prawie pobytu
pracowników i osób pracuj¹cych na w³asny rachunek, które zakoñczy³y dzia³alnoæ zawodow¹, obowi¹zuj¹cych pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej,
 cudzoziemcy  cz³onkowie rodziny cudzoziemca posiadaj¹cego
obywatelstwo pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej innego ni¿ Rzeczpospolita Polska, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów dotycz¹cych prawa pobytu studentów, obowi¹zuj¹cych pañstwa cz³onkowskie
Unii Europejskiej,
 cudzoziemcy zwolnieni z obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
pracê na podstawie odrêbnych przepisów.
7.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Dz.U. nr 89, poz. 804
Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie
ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

1 lipca 2002 r.

Ustawa reguluje zasady i tryb zniesienia Generalnego Inspektora
Celnego i podleg³ych mu organów, zasady przeniesienia zadañ i
kompetencji znoszonych organów Inspekcji Celnej, a tak¿e zmiany
w zadaniach i kompetencji kontroli skarbowej.
Dotychczasowe zadania i kompetencje inspektorów kontroli skarbowej jako organów kontroli skarbowej w zakresie postêpowania
kontrolnego przejmuj¹ odpowiednio  Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej oraz nowo utworzone organy kontroli skarbowej 
dyrektorzy urzêdów kontroli skarbowej.

8.

Ustawa z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie
ustawy  Prawo w³asnoci przemys³owej

Dz.U. nr 108, poz. 945
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15 padziernika 2002 r.,  nowa definicja wzoru przemys³owego,
niektóre przepisy wejd¹  dwa nowe rozdzia³y  rozdzia³ 5 Dodatkowe prawo ochronne
w ¿ycie z dniem uzyskaoraz rozdzia³ 9 Przepisy szczególne dotycz¹ce wynalazków bionia przez Rzeczpospolit¹
technologicznych, dodatkowe prawo ochronne przyznawane jest
Polsk¹ cz³onkostwa w
dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony rolin,
Unii Europejskiej
 nowelizacja zawiera grupê przepisów reguluj¹cych zasady postêpowania po uzyskaniu przez Polskê cz³onkostwa w UE. Dotyczy to
m.in. zakresu wyczerpania praw w³asnoci przemys³owej oraz obowi¹zków publikacyjnych i rejestracyjnych Urzêdu Patentowego.
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9.

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie Dz.U. nr 113, poz. 983
ustawy  Prawo w³asnoci przemys³owej

4 sierpnia 2002 r.

10.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia³ach Dz.U. nr 117, poz. 1007
wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego

24 sierpnia 2002 r., nie- Ustawa okrela:
które przepisy wesz³y w  zasady wydawania oraz cofania pozwoleñ na nabywanie oraz
¿ycie 1 stycznia 2003 r.
przechowywanie materia³ów wybuchowych przeznaczonych do
u¿ytku cywilnego,
 zasadnicze wymagania dla wprowadzanych do obrotu materia³ów
wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego, zaliczonych do klasy 1 materia³ów niebezpiecznych z wy³¹czeniem amunicji i wyrobów pirotechnicznych,
 zasady przemieszczania materia³ów wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego i jego kontroli, z wy³¹czeniem wyrobów pirotechnicznych,
 procedury oceny zgodnoci oraz sposób oznaczania tych materia³ów.
Przepisy ustawy stosuje siê do przedsiêbiorców i jednostek naukowych, z wy³¹czeniem jednostek naukowych bêd¹cych jednostkami
organizacyjnymi Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo Policji. Przepisy ustawy stosuje siê tak¿e do osób zagranicznych i
przedsiêbiorców zagranicznych w zakresie przemieszczania materia³ów wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego.
Przepisów ustawy nie stosuje siê do materia³ów wybuchowych nabywanych, przechowywanych i przemieszczanych przez Si³y
Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Ochrony Rz¹du, Agencjê Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencjê Wywiadu, Stra¿
Graniczn¹, Policjê, S³u¿bê Wiêzienn¹ oraz armie pañstw obcych
przebywaj¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie Dz.U. nr 121, poz. 1031
ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych

1 stycznia 2003 r.

Licencjobiorca mo¿e udzieliæ sublicencji na u¿ywanie znaku towarowego w zakresie udzielonego mu upowa¿nienia.
Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy mo¿e wyst¹piæ z roszczeniami przeciwko licencjobiorcy lub sublicencjobiorcy
w razie naruszenia postanowieñ umowy sublicencyjnej.

Umowy maj¹tkowe ma³¿eñskie podlegaj¹ podatkowi, je¿eli przynajmniej jedna ze stron umowy ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podatnicy s¹ obowi¹zani, bez wezwania organu podatkowego, z³o¿yæ deklaracjê w sprawie podatku od czynnoci cywilnoprawnych
oraz obliczyæ i wp³aciæ podatek w terminie 14 dni od dnia powsta-

nia obowi¹zku podatkowego, z wy³¹czeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez p³atnika. P³atnicy przekazuj¹ pobrany
podatek na rachunek urzêdu skarbowego w³aciwego ze wzglêdu
na siedzibê p³atnika.
Notariusze, jako p³atnicy podatku, s¹ obowi¹zani do przekazywania urzêdowi skarbowemu w³aciwemu ze wzglêdu na siedzibê
p³atnika odpisów sporz¹dzanych aktów notarialnych dotycz¹cych
czynnoci cywilnoprawnych stanowi¹cych przedmiot opodatkowania.
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12.

Ustawa z dnia 4 lipca 2002 r. o zmianie ustawy Dz.U. nr 121, poz. 1032
o porêczeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne

31 lipca 2002 r.

Do dnia 31 grudnia 2002 r. Rada Ministrów, na wniosek ministra
w³aciwego do spraw finansów publicznych, mo¿e udzielaæ, w
imieniu Skarbu Pañstwa, kredytodawcom porêczeñ lub gwarancji sp³aty czêci lub ca³oci kredytów bankowych wraz z odsetkami, zaci¹ganych przez Agencjê Rynku Rolnego, pod warunkiem przeznaczenia ich na finansowanie nastêpuj¹cych zadañ
Agencji Rynku Rolnego:
 interwencyjnych na rynkach krajowych pszenicy, ¿yta, miêsa
wieprzowego, miêsa wo³owego, mleka i przetworów mlecznych,
tytoniu i skrobi ziemniaczanej,
 okrelonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej (Dz. U. Nr 11, poz. 83) oraz w ustawie z
dnia 6 wrzenia 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów
mlecznych (Dz. U. Nr 129, poz. 1446 i Nr 154, poz. 1797 oraz z
2002 r. Nr 107, poz. 937),
 zwi¹zanych z przygotowaniem do pe³nienia funkcji agencji p³atniczej.
Porêczenia lub gwarancje mog¹ byæ równie¿ udzielane pod warunkiem przeznaczenia objêtych nimi kredytów na sp³atê kredytów
wraz z odsetkami zaci¹gniêtych na finansowanie ww. zadañ.
£¹czna kwota porêczeñ i gwarancji nie mo¿e przekroczyæ
2.000.000.000 z³otych. Porêczenia i gwarancje s¹ udzielane na
wniosek kredytobiorcy. Od porêczeñ i gwarancji nie wnosi siê op³aty prowizyjnej.

13.

Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o ochronie przed Dz.U. nr 125, poz. 1063
przywozem na polski obszar celny towarów
subsydiowanych

4 listopada 2002 r.

Ustawa okrela rodki ochronne przed przywozem na polski obszar
celny towarów subsydiowanych, wyrz¹dzaj¹cych szkodê przemys³owi krajowemu oraz zasady i tryb postêpowania w sprawie stoso-
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wania tych rodków. Je¿eli krajem pochodzenia lub krajem eksportu towaru bêd¹cego przedmiotem postêpowania antysubsydyjnego
jest kraj bêd¹cy cz³onkiem wiatowej Organizacji Handlu (WTO),
rodki wyrównawcze i postêpowania antysubsydyjne bêd¹ stosowane z zachowaniem wymogów okrelonych w Porozumieniu w sprawie subsydiów i rodków wyrównawczych oraz w Porozumieniu
w sprawie rolnictwa (Dz. U. z 1996 r. Nr 9, poz. 54).
Do postêpowania antysubsydyjnego, z wyj¹tkiem postêpowania dotycz¹cego z³o¿enia i zwrotu zabezpieczenia oraz zwrotu c³a wyrównawczego, nie stosuje siê przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego.
14.

Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o zasadach Dz.U. nr 126, poz. 1067
ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników

23 sierpnia 2002 r.

Podatnicy prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ do³¹czaj¹ do zg³oszenia identyfikacyjnego uwierzytelnione lub urzêdowo powiadczone kopie dokumentów potwierdzaj¹cych informacje objête zg³oszeniem, w szczególnoci: wypisu z Krajowego Rejestru S¹dowego, umowy spó³ki, dokumentu potwierdzaj¹cego uprawnienie do
korzystania z lokalu lub nieruchomoci, w których znajduje siê siedziba, zawiadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, prokury.
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych dokonuj¹
zg³oszenia identyfikacyjnego nie póniej ni¿ wraz ze z³o¿eniem
pierwszego, od dnia wejcia w ¿ycie ustawy, zeznania rocznego, w
terminie przewidzianym do jego z³o¿enia.
P³atnik dostarcza podatnikowi formularz zg³oszenia identyfikacyjnego w terminie 7 dni od dnia potr¹cenia pierwszej zaliczki na podatek dochodowy lub od dnia z³o¿enia owiadczenia w sprawie rozliczenia rocznego.
Podatnicy maj¹ obowi¹zek aktualizowania danych objêtych zg³oszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zg³oszenia aktualizacyjnego we w³aciwym urzêdzie skarbowym.
W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, dla których p³atnikiem jest organ emerytalny lub rentowy,
podatnik dokonuje zg³oszenia aktualizacyjnego za porednictwem
p³atnika, który jest obowi¹zany przekazaæ zg³oszenie urzêdowi
skarbowemu w³aciwemu dla podatnika w terminie 14 dni od dnia
z³o¿enia przez podatnika tego zg³oszenia.
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15.

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2002 r. o ochronie nie- Dz.U. nr 126, poz. 1068
których us³ug wiadczonych drog¹ elektroniczn¹ opartych lub polegaj¹cych na dostêpie warunkowym

7 listopada 2002 r.

Ustawa okrela zasady ochrony prawnej niektórych us³ug wiadczonych odp³atnie drog¹ elektroniczn¹ opartych lub polegaj¹cych
na dostêpie warunkowym. Us³ugami chronionymi s¹:
 rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów telewizyjnych
i radiowych w rozumieniu przepisów o radiofonii i telewizji,
 inne us³ugi wiadczone na indywidualne ¿¹danie us³ugobiorcy
drog¹ elektroniczn¹ bez jednoczesnej obecnoci stron jeli s¹
wiadczone za wynagrodzeniem i oparte na dostêpie warunkowym.

16.

Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o wiadczeniu Dz.U. nr 126, poz. 1069
przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

5 luty 2003 r.

Ustawa okrela zasady i warunki wiadczenia pomocy prawnej
w Rzeczypospolitej Polskiej przez prawników zagranicznych.
Pomoc prawna oznacza dzia³alnoæ w zakresie odpowiadaj¹cym
uprawnieniom adwokata lub radcy prawnego i obejmuje w szczególnoci udzielanie porad prawnych, sporz¹dzanie opinii prawnych,
opracowywanie projektów aktów prawnych oraz wystêpowanie
przed s¹dami i urzêdami.

17.

Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie usta- Dz.U. nr 126, poz. 1070
wy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

8 wrzenia 2002 r.

Ustawa modyfikuje pojêcie listu zastawnego. Zgodnie z przyjêtym
zapisem list zastawny jest papierem wartociowym imiennym lub
na okaziciela, którego podstawê emisji stanowi¹ wierzytelnoci
banku hipotecznego z tytu³u:
 kredytów w czêci zabezpieczonej wraz z nale¿nymi odsetkami,
gwarancj¹ lub porêczeniem Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Centralnego, rz¹dów lub banków centralnych
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju, z wy³¹czeniem pañstw, które restrukturyzuj¹ lub restrukturyzowa³y swoje zad³u¿enie zagraniczne w ci¹gu ostatnich 5 lat, oraz gwarancj¹ lub porêczeniem Skarbu Pañstwa zgodnie z przepisami odrêbnych ustaw, albo
 kredytów udzielonych ww podmiotom, albo
 kredytów w czêci zabezpieczonej wraz z nale¿nymi odsetkami,
gwarancj¹ lub porêczeniem jednostek samorz¹du terytorialnego
oraz kredytów udzielonych jednostkom samorz¹du terytorialnego.

18.

Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

7 listopada 2002 r.

Ustawa modyfikuje definicjê czynu nieuczciwej konkurencji.

Dz.U. nr 126, poz. 1071
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19.

Ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. o zmianie usta- Dz.U. nr 127, poz. 1085
wy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego

24 sierpnia 2002 r.

Agencja, na podstawie przyjêtego przez Radê Ministrów programu,
mo¿e przekazaæ za czêciow¹ odp³atnoci¹ albo bezp³atnie czêæ
zapasów produktów rolnych i ich przetworów oraz produktów i pó³produktów ¿ywnociowych na potrzeby:
 niektórych jednostek sektora finansów publicznych, a w szczególnoci: jednostek organizacyjnych pomocy spo³ecznej, szpitali, jednostek wojskowych, szkó³ i placówek owiatowo-wychowawczych oraz zak³adów karnych,
 organizacji pozarz¹dowych wykonuj¹cych zadania z zakresu pomocy spo³ecznej lub udzielaj¹cych pomocy humanitarnej.
Program przyjmuje Rada Ministrów, uwzglêdniaj¹c sytuacjê na
rynkach rolnych, stan zapasów i rezerw Agencji Rynku Rolnego,
terminy przydatnoci do spo¿ycia produktów rolnych i spo¿ywczych oraz konieczny nadzór nad ich rozdzia³em.
Prezes Agencji og³asza corocznie, do dnia 31 marca, w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski informacjê o realizacji zadañ Agencji wynikaj¹cych z programu.

20.

Ustawa z dnia 19 lipca 2002 r. o zmianie usta- Dz.U. nr 127, poz. 1088
wy o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoci pracodawcy

24 sierpnia 2002 r.

Dysponent Funduszu mo¿e, za zgod¹ ministra w³aciwego do spraw
finansów publicznych, zaci¹gaæ kredyty i po¿yczki na zaspokajanie roszczeñ pracowniczych.
Minister Skarbu Pañstwa, w ramach uzupe³niania rodków brakuj¹cych na pokrycie kosztów postêpowania upad³ociowego, mo¿e
udzielaæ Funduszowi wsparcia finansowego ze rodków finansowych gromadzonych na wyodrêbnionym rachunku rodków specjalnych, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 25 wrzenia 1981 r.
o przedsiêbiorstwach pañstwowych

21.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie usta- Dz.U. nr 127, poz. 1090
wy o pomocy pañstwa w sp³acie niektórych
kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom
wyp³aconych premii gwarancyjnych oraz o
zmianie niektórych ustaw

12 sierpnia 2002 r.

Ustawa okrela zasady premii gwarancyjnej przyznawanej w³acicielom ksi¹¿eczek mieszkaniowych, zawiera wzór do obliczania
wielkoci premii gwarancyjnej.

22.

Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o op³acie skarbowej

1 stycznia 2003 r.

Ustawa zawiera szczegó³owy wykaz przedmiotów op³aty skarbowej, stawki oraz zwolnienia.

Dz.U. nr 135, poz. 1143
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23.

Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie usta- Dz.U. nr 135, poz. 1145
wy o warunkach zdrowotnych ¿ywnoci i ¿ywienia oraz innych ustaw

11 wrzenia 2002 r., niektóre przepisy wesz³y w
¿ycie 10 listopada 2002
r., 1 stycznia 2003 r. oraz
1 stycznia 2004 r.

Przedsiêbiorca wprowadzaj¹cy po raz pierwszy do obrotu w kraju
rodki spo¿ywcze specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego, które
nie nale¿¹ do grup okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 3, lub dietetyczne rodki spo¿ywcze specjalnego
przeznaczenia medycznego ma obowi¹zek powiadomiæ o tym
G³ównego Inspektora Sanitarnego najpóniej przy pierwszym
wprowadzeniu rodka spo¿ywczego do obrotu, przedk³adaj¹c równoczenie wzór etykiety.

24.

Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie usta- Dz.U. nr 135, poz. 1146
wy  Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw ( w tym m.in. nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z
pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotycz¹cych zak³adu pracy oraz nowelizacja ustawy o zak³adowym funduszu wiadczeñ socjalnych)

1 stycznia 2003 r., niektóre przepisy wesz³y
w ¿ycie 29 listopada
2002 r.

Nowelizacja kodeksu pracy wprowadzi³a istotne zmiany w zakresie:
 wymiaru czasu pracy
 wynagrodzenia za pracê w godzinach nadliczbowych
 zasad udzielania urlopów wypoczynkowych
 wynagrodzenia za czas choroby.

25.

Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie usta- Dz.U. nr 135, poz. 1144,
wy  Prawo energetyczne
z wyj¹tkiem przepisu
art. 1 pkt 28

1 stycznia 2003 r.

Przedsiêbiorstwa energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciep³a s¹ obowi¹zane zapewniaæ wszystkim podmiotom, na zasadzie równoprawnego
traktowania, wiadczenie us³ug przesy³owych polegaj¹cych na
przesy³aniu paliw lub energii od wybranego przez te podmioty dostawcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciep³a, na zasadach i w zakresie okrelonych w ustawie; wiadczenie us³ug przesy³owych odbywa siê na podstawie umowy o wiadczenie us³ug
przesy³owych,

26.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych Dz.U. nr 141, poz. 1176
warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o
zmianie Kodeksu cywilnego

1 stycznia 2003 r.

Ustawê stosuje siê do dokonywanej w zakresie dzia³alnoci przedsiêbiorstwa sprzeda¿y rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tê rzecz w celu niezwi¹zanym z dzia³alnoci¹ zawodow¹ lub
gospodarcz¹ (towar konsumpcyjny).
Ustawy nie stosuje siê do sprzeda¿y energii elektrycznej, jak równie¿ do gazu i wody, chyba ¿e s¹ sprzedawane w ograniczonej iloci lub w okrelonej objêtoci. Ustawy nie stosuje siê tak¿e do
sprzeda¿y egzekucyjnej oraz sprzeda¿y dokonywanej w postêpowaniu upad³ociowym albo innym postêpowaniu s¹dowym.
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27.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach Dz.U. nr 141, poz. 1177
dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorców

5 padziernika 2002 r.

Ustawa okrela warunki dopuszczalnoci, zasady udzielania oraz
nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiêbiorców.
Pomoc publiczna dla przedsiêbiorców stanowi przysporzenie korzyci finansowych okrelonemu przedsiêbiorcy w zakresie prowadzonej przez niego dzia³alnoci gospodarczej. Przysporzenie takie
stanowi pomoc, je¿eli:
 jest realizowane bezporednio z krajowych rodków publicznych
lub z takich rodków przekazanych innym podmiotom albo pomniejsza lub mo¿e pomniejszyæ te rodki oraz
 narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych przedsiêbiorców lub produkcji niektórych towarów.
Przepisy ustawy stosuje siê do pomocy udzielanej w dowolnej formie, w szczególnoci w formie:
 dotacji oraz ulg i zwolnieñ podatkowych,
 dokapitalizowania przedsiêbiorców na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
 po¿yczek lub kredytów udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
 porêczeñ lub gwarancji udzielanych przedsiêbiorcom lub za zobowi¹zania przedsiêbiorców  na warunkach korzystniejszych od
oferowanych na rynku,
 zaniechania poboru, odroczenia p³atnoci lub roz³o¿enia na raty
p³atnoci podatku b¹d zaleg³oci podatkowej oraz umorzenia
zaleg³oci podatkowej b¹d odsetek za zw³okê,
 umorzenia b¹d zaniechania ustalania lub poboru nale¿nych od
przedsiêbiorcy wiadczeñ pieniê¿nych, stanowi¹cych rodki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, innych
ni¿ podatki, albo odraczania lub rozk³adania na raty p³atnoci takich wiadczeñ,
 zbycia lub oddania do korzystania mienia bêd¹cego w³asnoci¹
Skarbu Pañstwa, pañstwowych osób prawnych albo jednostek
samorz¹du terytorialnego lub ich zwi¹zków  na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, z wyj¹tkiem zbycia lub
oddania do korzystania mienia bêd¹cego w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa, przejêtego w celu zabezpieczenia roszczeñ wynikaj¹cych z
udzielonych porêczeñ lub gwarancji Skarbu Pañstwa.
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28.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewi- Dz.U. nr 141, poz. 1178
zowe

1 padziernika 2002 r.

Ustawa okrela obrót dewizowy z zagranic¹ oraz obrót wartociami dewizowymi w kraju, a tak¿e dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie kupna i sprzeda¿y wartoci dewizowych oraz porednictwa w
ich kupnie i sprzeda¿y.

29.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie usta- Dz.U. nr 141, poz. 1179
wy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 stycznia 2003 r.

Ustawa wprowadza zmiany w s³owniku pojêæ ustawowych, modyfikuje dochody, zasady zaliczania dochodów, zakres kosztów.

30.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie usta- Dz.U. nr 141, poz. 1181
wy o izbach aptekarskich oraz ustawy  Prawo
farmaceutyczne

2 padziernika 2002 r.

Sta¿ odbywany jest w aptece, która uzyska³a pozytywn¹ opiniê wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, a tak¿e opiniê okrêgowej rady aptekarskiej, wydan¹ na wniosek dziekana wydzia³u farmaceutycznego. Opinia powinna uwzglêdniaæ ocenê osób nadzoruj¹cych odbywanie przez studenta farmacji sta¿u w aptece,
wyposa¿enia oraz warunków lokalowych apteki, a tak¿e zakresu
zadañ wykonywanych w tej aptece pod k¹tem prowadzonego procesu dydaktycznego.

31.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie usta- Dz.U. nr 141, poz. 1182
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

1 stycznia 2003 r.

Ustawa wprowadza nieograniczony obszar podatkowy tylko dla
podatników zamieszka³ych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zmiany w zasadach zaliczania niektórych przychodów i odliczania
kosztów, modyfikuje definicjê dochodów.

32.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie usta- Dz.U. nr 141, poz. 1183
wy o zrycza³towanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osi¹ganych przez
osoby fizyczne

1 stycznia 2003 r.

Ustawa reguluje opodatkowanie zrycza³towanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osi¹ganych przez
osoby fizyczne:
 prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹,
 nieprowadz¹ce pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej, osi¹gaj¹ce przychody z tytu³u umowy najmu, podnajmu, dzier¿awy,
poddzier¿awy lub innych umów o podobnym charakterze,
 wykonuj¹ce wolne zawody,
 bêd¹ce osobami duchownymi.

33.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie usta- Dz.U. nr 143, poz. 1196
wy o wprowadzeniu ustawy  Prawo ochrony
rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych ustaw

6 wrzenia 2002 r.

Przedsiêbiorcy wykonuj¹cy dotychczas dzia³alnoæ w zakresie
przywozu do Polski odpadów w postaci mieszaniny odzie¿y u¿ywanej i zu¿ytej, których zezwolenia G³ównego Inspektora Ochrony rodowiska na przywóz odpadów do kraju utraci³y wa¿noæ z
dniem 1 lipca 2002 r., s¹ zobowi¹zani, w okresie 3 miesiêcy od dnia
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wejcia w ¿ycie niniejszej zmiany ustawy, do uzyskania zezwolenia na sprowadzanie odpadów w postaci mieszaniny odzie¿y u¿ywanej i zu¿ytej. Zezwolenia mog¹ byæ wydane na czas okrelony
nie d³u¿szy ni¿ do dnia przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej.
Do czasu uzyskania zezwolenia przedsiêbiorcy mog¹ prowadziæ
dotychczasow¹ dzia³alnoæ, je¿eli posiadaj¹ zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie odzysku wydane na podstawie ustawy o odpadach lub ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu
czystoci i porz¹dku w gminach.
Przedsiêbiorcy, nieposiadaj¹cy zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie odzysku wydanego na podstawie ustawy o odpadach lub ustawy o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach,
mog¹ prowadziæ dotychczasow¹ dzia³alnoæ w tym zakresie do czasu uzyskania zezwoleñ:
 na sprowadzanie odpadów z zagranicy oraz
 na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie odzysku, wydanych na
podstawie ustawy o odpadach lub ustawy o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach, nie d³u¿ej ni¿ przez okres 3 miesiêcy od
dnia wejcia w ¿ycie niniejszej zmiany ustawy.
34.

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. o zmianie usta- Dz.U. nr 143, poz. 1197
wy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

20 wrzenia 2002 r.

W przypadku realizacji przez Agencjê zadañ okrelonych w programie SAPARD, minister w³aciwy do spraw rozwoju wsi, w porozumieniu z ministrem w³aciwym do spraw finansów publicznych, w drodze rozporz¹dzenia:
 okrela podzia³ rodków programu SAPARD miêdzy poszczególne dzia³ania tego programu,
 mo¿e okreliæ podzia³ rodków w ramach dzia³añ programu SAPARD miêdzy poszczególne województwa albo sektory: mleczarski, miêsny, rybny oraz owoców i warzyw uwzglêdniaj¹c postanowienia w³aciwych umów miêdzynarodowych.
Podzia³u dokonuje siê w odniesieniu do:
 rodków okrelonych w umowach finansowych zawartych miêdzy Komisj¹ Wspólnot Europejskich a Rz¹dem Rzeczypospolitej
Polskiej dotycz¹cych programu SAPARD,
 krajowych rodków publicznych przeznaczonych na wspó³finansowanie programu SAPARD.

35.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu
us³ug drog¹ elektroniczn¹

36.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie usta- Dz.U. nr 144, poz. 1209
wy o dop³atach do oprocentowania kredytów
udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielêgniarkom, po³o¿nym i technikom
medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów

Dz.U. nr 144, poz. 1204
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8 marca 2003 r.

Ustawa okrela:
 obowi¹zki us³ugodawcy zwi¹zane ze wiadczeniem us³ug drog¹
elektroniczn¹,
 zasady wy³¹czania odpowiedzialnoci us³ugodawcy z tytu³u
wiadczenia us³ug drog¹ elektroniczn¹,
 zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystaj¹cych z us³ug wiadczonych drog¹ elektroniczn¹.

23 wrzenia 2002 r.

Minister w³aciwy do spraw zdrowia przekazuje w danym roku bud¿etowym rodki na realizacjê dop³at do oprocentowania kredytów
oraz umorzeñ, na zasadach okrelonych w umowie zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na wyodrêbniony rachunek w tym
banku.
Umowa okrela w szczególnoci:
 limit rodków przeznaczonych na dop³aty i umorzenia,
 zasady, tryb i terminy przekazywania ministrowi w³aciwemu do
spraw zdrowia informacji o wysokoci kwot planowanych umorzeñ i zawartych umowach,
 czynnoci bankowe dokonywane w zwi¹zku z wykonywaniem
niniejszej ustawy oraz przys³uguj¹ce z tego tytu³u wynagrodzenie banku,
 szczegó³owy tryb przekazywania i rozliczania rodków na dop³aty i umorzenia oraz tryb zwrotu do bud¿etu pañstwa rodków pochodz¹cych z dop³at przez banki, które podpisa³y z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowê, na podstawie art. 3 ust. 2. Dop³aty stosuje siê do oprocentowania kredytów udzielanych przez
banki lekarzom, lekarzom stomatologom, pielêgniarkom, po³o¿nym, zwanym, którzy nie nabyli uprawnieñ do wiadczeñ emerytalnych w dniu zawarcia umowy kredytowej oraz nie korzystaj¹
z uprawnieñ do wiadczeñ rentowych, je¿eli:
 rozwi¹zano z nimi umowê o pracê w publicznym zak³adzie opieki zdrowotnej z przyczyn dotycz¹cych pracodawcy oraz podjêli
dzia³alnoæ po dniu 1 stycznia 2000 r., albo
 byli zatrudnieni w publicznym zak³adzie opieki zdrowotnej w
dniu 1 stycznia 2002 r. i z³o¿¹ pisemne owiadczenie o gotowoci rozwi¹zania umowy o pracê oraz podjêcia dzia³alnoci.
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37.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. organizacji ryn- Dz.U. nr 150, poz. 1238
ku przetworów owocowych i warzywnych

16 padziernika 2002 r.,
niektóre przepisy wejd¹
w ¿ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹
Polsk¹ cz³onkostwa w
Unii Europejskiej

Ustawa okrela zakres zadañ oraz w³aciwoæ jednostek organizacyjnych i organów w sprawach zwi¹zanych z udzielaniem pomocy
finansowej dla producentów oraz przetwórców owoców i warzyw,
w tym zasady prowadzenia rejestru przetwórców i grup producentów owoców i warzyw wytwarzaj¹cych przetwory oraz tryb przeprowadzania kontroli dotycz¹cych zasadnoci wpisu do tego rejestru i wyp³acania pomocy finansowej, w zakresie organizacji rynku
przetworów owocowych i warzywnych uregulowanym w przepisach Unii Europejskiej.

38.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie Dz.U. nr 152, poz. 1264
ustawy o wyrobach medycznych

1 padziernika 2002 r.

Wytwórca zobowi¹zany jest do niezw³ocznego zg³oszenia wyrobu
medycznego stosowanego w weterynarii, wprowadzonego do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do Rejestru Wytwórców
i Wyrobów Medycznych.
Do zg³oszenia o wpis do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych do³¹cza siê:
 deklaracjê zgodnoci albo
 deklaracjê zgodnoci z podaniem numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej  w przypadku wyrobu medycznego klasy
I maj¹cego funkcjê pomiarow¹ lub bêd¹cego sterylnym wyrobem
medycznym, wyrobu medycznego klasy IIa, IIb lub III, aktywnego wyrobu medycznego do implantacji i wyrobu medycznego do
diagnostyki in vitro z listy A lub B albo do samodzielnego testowania, albo
 owiadczenie z podaniem numeru identyfikacyjnego jednostki
notyfikowanej  w przypadku dokonywania sterylizacji ró¿nych
wyrobów medycznych w celu wprowadzenia ich do obrotu jako
systemu lub zestawu zabiegowego,
 wzór etykiety, ulotki informacyjnej oraz instrukcji u¿ywania.

39.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie Dz.U. nr 152, poz. 1265
ustawy  Prawo farmaceutyczne

1 padziernika 2002 r.

Podmiot odpowiedzialny za badanie kliniczne produktu leczniczego lub przysz³ego produktu leczniczego, lub inny podmiot podejmuj¹cy te badania zg³asza je do Centralnej Ewidencji Badañ Klinicznych, prowadzonej przez Prezesa Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, zwanego dalej Prezesem Urzêdu.
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40.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy Dz.U. nr 153, poz. 1271
wprowadzaj¹ce ustawê  Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych i ustawê  Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi

1 stycznia 2004 r., niektóre przepisy wesz³y w
¿ycie 3 padziernika
2002 r.

Ustawa wprowadza zmiany w systemie s¹downictwa administracyjnego poprzez zniesienie zamiejscowych orodków NSA, a na ich
miejsce wprowadza wojewódzkie s¹dy administracyjne.

41.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie Dz.U. nr 153, poz. 1272
ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o
podatku akcyzowym

1 padziernika 2002 r.

Mali podatnicy, którzy wybrali metodê kasow¹, sk³adaj¹ w urzêdzie
skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i us³ug
za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego
po kwartale, w którym powsta³ obowi¹zek podatkowy.
Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mog¹ równie¿
sk³adaæ deklaracje po uprzednim pisemnym zawiadomieniu urzêdu
skarbowego, w terminie do koñca kwarta³u poprzedzaj¹cego kwarta³, za który bêdzie po raz pierwszy sk³adana deklaracja kwartalna.

42.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o zmianie Dz.U. nr 155, poz. 1286
ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy
 Prawo o miarach

30 wrzenia 2002 r.

Przyrz¹dy pomiarowe zalegalizowane lub uwierzytelnione przed
dniem wejcia w ¿ycie ustawy, niespe³niaj¹ce jej przepisów, mog¹
byæ nadal legalizowane, o ile spe³niaj¹ wymagania dotychczasowych przepisów, lecz nie d³u¿ej ni¿ przez 10 lat od dnia wejcia
w ¿ycie ustawy, z wy³¹czeniem przyrz¹dów kontrolnych, o których
mowa w przepisach o czasie pracy kierowców.

43.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restruktu- Dz.U. nr 155, poz. 1287
ryzacji niektórych nale¿noci publicznoprawnych od przedsiêbiorców

30 wrzenia 2002 r.

Ustawa okrela:
 warunki restrukturyzacji nale¿noci publicznoprawnych od
przedsiêbiorców;
 zasady ustalania nale¿noci podlegaj¹cych restrukturyzacji i tryb
postêpowania restrukturyzacyjnego;
 warunki uzyskania preferencji podatkowych dla przedsiêbiorców
nieposiadaj¹cych zaleg³oci podatkowych.
Restrukturyzacj¹ s¹ objêci przedsiêbiorcy, o których mowa w przepisach o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorców, w szczególnoci którzy trac¹ zdolnoæ
do konkurowania na rynku, wyra¿aj¹c¹ siê zw³aszcza w znacznym
stopniu: zmniejszeniem obrotów, nadmiern¹ zdolnoci¹ produkcyjn¹, wzrostem zapasów, spadkiem zyskownoci lub ponoszeniem
strat, jak równie¿ wzrostem zad³u¿enia i brakiem mo¿liwoci uzyskania bankowych kredytów, porêczeñ lub gwarancji.
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44.

Ustawa z dnia 7 lipca 2002 r. o zmianie ustawy
o finansach publicznych

45.

46.

Dz.U. nr 156, poz. 1300

25 padziernika 2002 r.

Ustawa precyzuje zasady rozliczeñ dla rodków pochodz¹cych z
funduszy strukturalnych i funduszu spójnoci Unii Europejskiej.
Wprowadza delegacjê dla Ministra Finansów do ustalania m.in.:
 trybu ustalania podmiotów dysponuj¹cych rodkami,
 trybu uruchamiania tych rodków,
 trybu i terminów sporz¹dzania planów finansowych dokonywania wydatków.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie Dz.U. nr 166, poz. 1360
oceny zgodnoci

1 stycznia 2003 r., z wyj¹tkiem art. 32, który
wszed³ w ¿ycie z dniem
og³oszenia, tj. 7 padziernika 2002 r.

Ustawa okrela:
 zasady funkcjonowania systemu oceny zgodnoci z zasadniczymi i szczegó³owymi wymaganiami dotycz¹cymi wyrobów, jak
równie¿ procesów ich wytwarzania, które mog¹ stwarzaæ zagro¿enie albo s³u¿¹ ochronie lub ratowaniu ¿ycia, zdrowia, mienia
oraz rodowiska;
 zasady i tryb udzielania akredytacji oraz autoryzacji;
 sposób zg³aszania Komisji Europejskiej i pañstwom cz³onkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek oraz autoryzowanych laboratoriów;
 zadania Polskiego Centrum Akredytacji;
 zasady sprawowania nadzoru nad wyrobami podlegaj¹cymi ocenie zgodnoci oraz organy w³aciwe w tych sprawach.

Ustawa z dnia 12 wrzenia 2002 r. o portowych Dz.U. nr 166, poz. 1361
urz¹dzeniach do odbioru odpadów oraz pozosta³oci ³adunkowych ze statków

1 stycznia 2003 r.

Zarz¹dzaj¹cy portami maj¹ zapewniæ statkom normalnie korzystaj¹cym z portu lub przystani dostêp do urz¹dzeñ do odbioru odpadów statkowych i pozosta³oci ³adunkowych. Urz¹dzenia odbiorcze powinny posiadaæ odpowiedni¹ wydajnoæ, a ich eksploatacja
nie powinna powodowaæ nieuzasadnionych opónieñ w ruch statków. Nale¿y zapewniæ odbiór odpadów olejowych i ich mieszanin,
cieków (wymienionych w za³¹czniku IV konwencji MARPOL
1973/78) oraz mieci obejmuj¹cych odpady zwi¹zane z ³adunkiem,
inne ni¿ pozosta³oci ³adunkowe. Natomiast do odbioru pozosta³oci ³adunkowych zobowi¹zano odbiorcê ³adunku. Zarz¹dzaj¹cy portami bêd¹ sporz¹dzaæ okresowe raporty o funkcjonowaniu i stopniu wykorzystania urz¹dzeñ do odbioru odpadów. Armatorom (lub
agentom reprezentuj¹cym armatora) oraz kapitanom statków trzeba równie¿ przekazaæ aktualne i dostêpne informacje o trybie i sposobie odbioru odpadów statkowych. W razie niemo¿liwoci przy-

jêcia okrelonych rodzajów odpadów nale¿y niezw³ocznie poinformowaæ o tym kapitana statku lub agenta reprezentuj¹cego armatora
i jednoczenie wskazaæ najbli¿szy port lub przystañ gotowe do ich
odbioru.
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47.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie Dz.U. nr 167, poz. 1372
ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi

9 listopada 2002 r.

Zezwolenia wydaje siê na podstawie pisemnego wniosku przedsiêbiorcy.
Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
 oznaczenie przedsiêbiorcy,
 siedzibê i adres przedsiêbiorcy,
 numer w rejestrze przedsiêbiorców,
 miejsce prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
 wnioskowany limit  dotyczy wy³¹cznie wniosku o wydanie zezwolenia,
 wnioskowany termin wa¿noci zezwolenia.

48.

Ustawa z dnia 12 wrzenia 2002 r. o elektro- Dz.U. nr 169, poz. 1385
nicznych instrumentach p³atniczych

12 maja 2002 r., przepisy ustawy dotycz¹ce instytucji pieni¹dza elektronicznego stosuje siê
od dnia uzyskania przez
Rzeczpospolit¹ Polsk¹
cz³onkostwa w Unii Europejskiej

Ustawa okrela zasady wydawania i u¿ywania elektronicznych instrumentów p³atniczych, w tym instrumentów pieni¹dza elektronicznego, prawa i obowi¹zki stron umów o elektroniczne instrumenty p³atnicze oraz zasady tworzenia, organizacji, dzia³alnoci oraz
nadzoru, a tak¿e likwidacji instytucji pieni¹dza elektronicznego.
Przepisów ustawy nie stosuje siê do elektronicznych instrumentów
p³atniczych u¿ywanych przez banki w celu realizowania wzajemnych p³atnoci w miêdzybankowych systemach rozliczeniowych.
Jeli wydawca kart p³atniczych jest jednoczenie ich akceptantem i
umowa nie przewiduje mo¿liwoci akceptacji tych kart poza w³asn¹ sieci¹ wydawcy, przepisy ustawy stosuje siê tylko w zakresie
ochrony posiadacza i wykonywania obowi¹zków informacyjnych
wobec Narodowego Banku Polskiego.

49.

Ustawa z dnia 12 wrzenia 2002 r. o normali- Dz.U. nr 169, poz. 1386
zacji

1 stycznia 2003 r.

Polskie Normy mog¹ korzystaæ z ochrony jak utwory literackie, a
autorskie prawa maj¹tkowe do nich przys³uguj¹ krajowej jednostce
normalizacyjnej. Wyroby spe³niaj¹ce wymagania Polskich Norm
oznaczane s¹ na zasadzie dobrowolnoci znakiem zgodnoci z Polsk¹ Norm¹ pod warunkiem uzyskania certyfikatu zgodnoci upowa¿niaj¹cego do takiego oznaczenia. Wy³¹czne prawo do wyra¿ania zgody na oznaczenie wyrobu znakiem zgodnoci z Polsk¹ nor-
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m¹ przys³uguje przy tym krajowej jednostce normalizacyjnej. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego mo¿e upowa¿niæ jednostki certyfikuj¹ce do wydawania certyfikatu zgodnoci z Polsk¹
Norm¹. Kto oznacza wyroby znakiem zgodnoci z Polsk¹ Norm¹
bez uzyskania certyfikatu zgodnoci upowa¿niaj¹cego do takiego
oznaczenia, podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega, kto
oznacza znakiem zgodnoci z Polsk¹ Norm¹ wyroby nie spe³niaj¹ce odpowiednich wymagañ Polskiej Normy lub deklaruje zgodnoæ
z Polsk¹ Norm¹ wyrobów nie spe³niaj¹cych tych wymagañ.
50.

Ustawa z dnia 12 wrzenia 2002 r. o zmianie Dz.U. nr 169, poz. 1387
ustawy  Ordynacja podatkowa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

1 stycznia 2003 r.

Ustawa wprowadza:
 nowe zasady obliczania terminów zmiany w zasadach kontroli
skarbowej,
 zasadê ochrony podatnika.

51.

Ustawa z dnia 10 padziernika 2002 r. o orga- Dz.U. nr 181, poz. 1514
nizacji rynku rybnego oraz o zmianie ustawy
o rybo³ówstwie morskim

30 stycznia 2003 r.

Ustawa okrela zasady organizacji rynku rybnego.
Organizacja rynku rybnego obejmuje:
 zasady wprowadzania na rynek produktów rybo³ówstwa i produktów rybactwa;
 zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji producentów rybnych;
 zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji miêdzybran¿owych;
 zasady i warunki udzielania, ze rodków publicznych, pomocy
finansowej tym organizacjom.

52.

Ustawa z dnia 26 wrzenia 2002 r. O admini- Dz.U. nr 188, poz. 1572
strowaniu obrotem z zagranic¹ towarami

1 stycznia 2003 r.

Ustawa okrela zasady administrowania obrotem towarami z zagranic¹.
Przepisów ustawy nie stosuje siê do obrotu towarami z zagranic¹
w takim zakresie, w jakim obrót ten jest uregulowany odrêbnymi
przepisami prawa oraz umowami miêdzynarodowymi, których stron¹ jest Rzeczpospolita Polska.

53.

Ustawa z dnia 28 padziernika 2002 r. o zmia- Dz.U. nr 197, poz. 1662
nie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych

1 stycznia 2003 r.

Ustawa wprowadza:
 rozszerzenie obowi¹zku niesienia op³aty reprograficznej,
 uchylenie licencji ustawowej dla operatorów sieci kablowych,
 zmianê sposobu liczenia okresu ochrony utworu audiowizualnego,

Porz¹dkuje pola eksploatacji utworów rozszerzaj¹c je na internet.
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54.

Ustawa z dnia 28 padziernika 2002 r. o prze- Dz.U. nr 199, poz. 1671
wozie drogowym towarów niebezpiecznych

1 stycznia 2003 r., niektóre przepisy wejd¹ w
¿ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.

Ustawa okrela zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonuj¹cych czynnoci zwi¹zane z tym przewozem oraz organy w³aciwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach.

55.

Ustawa z dnia 30 padziernika 2002 r. o ubez- Dz.U. nr 199, poz. 1673
pieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy
pracy i chorób zawodowych

1 stycznia 2003 r., nie- Ustawa okrela:
które przepisy wesz³y w  rodzaje wiadczeñ z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawo¿ycie 28 listopada 2002
dowych oraz warunki nabywania prawa do tych wiadczeñ;
r. oraz 1 padziernika  zasady i tryb przyznawania wiadczeñ, ustalania ich wysokoci
2003 r.
oraz zasady ich wyp³aty;
 zasady ró¿nicowania stopy procentowej sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zale¿noci od zagro¿eñ zawodowych i ich skutków;
 zasady finansowania prewencji wypadkowej.

56.

Ustawa z dnia 30 padziernika 2002 r. o zaopa- Dz.U. nr 199, poz. 1674
trzeniu z tytu³u wypadków lub chorób zawodowych powsta³ych w szczególnych okolicznociach

1 stycznia 2003 r.

Ustawa okrela:
 rodzaje wypadków powsta³ych w szczególnych okolicznociach,
uzasadniaj¹cych przyznanie wiadczeñ;
 rodzaje wiadczeñ z tytu³u wypadków i chorób zawodowych powsta³ych w szczególnych okolicznociach;
 zasady przyznawania wiadczeñ, ustalania ich wysokoci oraz
zasady wyp³aty wiadczeñ;
 zasady finansowania wiadczeñ.

57.

Ustawa z dnia 10 padziernika o minimalnym Dz.U. nr 200, poz. 1679
wynagrodzeniu za pracê oraz o zmianie niektórych ustaw

1 stycznia 2003 r.

Od dnia 1 stycznia 2003 r. ustala siê minimalne wynagrodzenie w
wysokoci 800 z³.

58.

Ustawa z dnia 10 padziernika 2002 r. o zmia- Dz.U. nr 200, poz. 1680
nie ustawy o podatku rolnym

1 stycznia 2003 r.

Ustawa przewiduje m.in. opodatkowanie podatkiem rolnym
wszystkich gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako u¿ytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na u¿ytkach rolnych. Likwidacji ulega rozwi¹zanie polegaj¹ce
na tym, ¿e czêæ u¿ytków rolnych nie spe³niaj¹cych normy obszarowej gospodarstwa rolnego by³a objêta podatkiem od nieruchomoci. Nowa ustawa zmienia te¿ definicjê gospodarstwa rolnego, okre-
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la podatników podatku rolnego, którymi s¹ osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne ( w tym spó³ki nieposiadaj¹ce osobowoci prawnej), bêd¹ce w³acicielami, posiadaczami samoistnymi
i u¿ytkownikami gruntów, a tak¿e posiadaczami gruntów stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego. Obowi¹zek podatkowy ci¹¿y tak¿e na jednostkach organizacyjnych Lasów Pañstwowych i Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa. Nowe przepisy okrelaj¹ podstawy i stawki opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych i oddzielnie dla pozosta³ych
gruntów. Od 1 stycznia mo¿liwe jest ³¹czne ustalenie zobowi¹zania
pieniê¿nego osobom, na których ci¹¿y obowi¹zek podatkowy w
zakresie podatku rolnego oraz jednoczenie z tytu³u podatku od nieruchomoci i podatku lenego w jednej decyzji (nakazie p³atniczym).
59.

Ustawa z dnia 28 padziernika 2002 r. o zmia- Dz.U. nr 200, poz. 1681
nie ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 stycznia 2003 r.

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne w³asnoci rzeczy znajduj¹cych siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw maj¹tkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytu³em:
 spadku,
 darowizny,
 zasiedzenia,
 nieodp³atnego zniesienia wspó³w³asnoci,
 zachowku, je¿eli uprawniony nie uzyska³ go w postaci uczynionej przez spadkodawcê darowizny lub w postaci powo³ania do
spadku albo w postaci zapisu.
Podatkowi podlega równie¿ nabycie praw do wk³adu oszczêdnociowego na podstawie dyspozycji wk³adcy na wypadek jego mierci.

60.

Ustawa z dnia 30 padziernika 2002 r. o zmia- Dz.U. nr 200, poz. 1683
nie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

1 stycznia 2003 r.

Ustawa normuje:
 podatek od nieruchomoci,
 podatek od rodków transportowych,
 podatek od posiadania psów,
 op³atê targow¹,
 op³atê miejscow¹,
 op³atê administracyjn¹.
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61.

Ustawa z dnia 30 padziernika 2002 r. o zmia- Dz.U. nr 200, poz. 1684
nie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych

1 stycznia 2003 r.

Od 1 stycznia 2003 r. podatek dochodowy od osób prawnych, z zastrze¿eniem art. 21 i 22 u.p.d.o.p., wynosi 27 proc. Podstawy opodatkowania. Nowa stawka podatku ma zastosowanie do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2003 r.  je¿eli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy albo od
pocz¹tku roku podatkowego rozpoczynaj¹cego siê po dniu 31 grudnia 2002 r.  je¿eli rokiem podatkowym podatnika jest inny okres
ni¿ rok kalendarzowy. Je¿eli rok podatkowy podatnika rozpocz¹³ siê
przed dniem 1 stycznia 2003 r., do koñca tego roku podatkowego
podatnik stosuje stawkê podatku obowi¹zuj¹c¹ go w pierwszym
dniu tego roku podatkowego.

62.

Ustawa z dnia 24 listopada 2002 r. o zmianie Dz.U. nr 200, poz. 1689
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw

1 stycznia 2003 r.

W ustawie tej Sejm podwy¿szy³ sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne z 7,75 proc. do 8 proc. przychodu ubezpieczonego. Podwy¿ki
tej nie bêdzie mo¿na odpisaæ od podatku dochodowego od osób fizycznych, co w rzeczywistoci oznacza podwy¿szenie podatków.
Znowelizowana ustawa o p.u.z. w sposób szczegó³owy i ca³ociowy reguluje kwestie dotycz¹ce ubezpieczenia ¿o³nierzy oraz nadzoru nad ubezpieczeniem zdrowotnym. Przyjête rozwi¹zania pozwalaj¹ na funkcjonowanie ubezpieczenia zdrowotnego w dotychczasowy sposób do dnia wejcia w ¿ycie ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Dziêki nim uniknie siê wydatków z bud¿etu pañstwa zwi¹zanych
ze zmiana podmiotu sprawuj¹cego nadzór nad ubezpieczeniami zdrowotnymi, czyli Urzêdu Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych, na Komisjê Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Funduszami Emerytalnymi.

63.

Ustawa z dnia 30 padziernika 2002 r. o pomo- Dz.U. nr 213, poz. 1800
cy publicznej dla przedsiêbiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy

23 grudnia 2002 r.

Ustawa okrela zasady i warunki restrukturyzacji przedsiêbiorców
o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy, a tak¿e tryb postêpowania w sprawach restrukturyzacji.
Przepisów ustawy nie stosuje siê do przedsiêbiorców:
 wpisanych do w³aciwego rejestru lub ewidencji w okresie 2 lat
przed dniem z³o¿enia wniosku o wszczêcie postêpowania restrukturyzacyjnego, z zastrze¿eniem przepisów rozdzia³u 10;
 wobec których og³oszono upad³oæ albo otwarto postêpowanie
likwidacyjne.
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64.

Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniaj¹ca Dz.U. nr 213, poz. 1803
ustawê o podatku od towarów i us³ug oraz o
podatku akcyzowym, ustawê o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawê  Kodeks karny skarbowy

1 stycznia 2003 r.

Na wniosek zainteresowanego urz¹d skarbowy jest obowi¹zany do
potwierdzenia, czy podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i us³ug. Zainteresowanym mo¿e byæ zarówno
sam podatnik, jak i osoba trzecia maj¹ca interes prawny w z³o¿eniu
wniosku.

65.

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie Dz.U. nr 216, poz. 1824
ustawy o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby
prawne oraz o zmianie niektórych ustaw

1 stycznia 2003 r.

Porêczenie i gwarancja mog¹ byæ udzielane po dokonaniu analizy
ryzyka wyp³at przez Skarb Pañstwa z tytu³u udzielonych porêczeñ
i gwarancji. Nie udziela siê ich, je¿eli z analizy takiej wynika, ¿e
podmiot, którego zobowi¹zania maj¹ byæ objête porêczeniem lub
gwarancj¹, nie bêdzie w stanie wykonaæ tych zobowi¹zañ. Warunkiem udzielenia porêczenia lub gwarancji jest z³o¿enie wniosku o
udzielenie porêczenia lub gwarancji zawieraj¹cego dane umo¿liwiaj¹ce dokonanie analizy.

66.

Artyku³ 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 23 listopa- Dz.U. nr 216, poz. 1825
da 2002 r. o zmianie ustawy  Prawo o ruchu
drogowym

1 stycznia 2003 r., pozosta³e przepisy 17 stycznia 2003 r.

Autobus o dopuszczalnej masie ca³kowitej przekraczaj¹cej 10 t, samochód ciê¿arowy i pojazd silnikowy sk³adaj¹cy siê z pojazdu silnikowego z³¹czonego z naczep¹ (tzw. pojazd cz³onowy) o dopuszczalnej masie ca³kowitej przekraczaj¹cej 12 t powinien byæ wyposa¿ony w homologowany ogranicznik prêdkoci montowany przez
producenta lub jednostkê przez niego uprawnion¹, ograniczaj¹cy
maksymaln¹ prêdkoæ autobusu do 100 km/h, a samochodu ciê¿arowego i pojazdu cz³onowego o d.m.c 12 ton do 85 km/h, tak aby
prêdkoæ rzeczywista tego pojazdu nie mog³a przekroczyæ 90 km/
h. Przytoczonego przepisu nie stosuje siê do pojazdów zarejestrowanych przed 1 stycznia 1988 r. Do pojazdów zarejestrowanych w
okresie od 1 stycznia 1988 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. wymóg
zamontowania ograniczników prêdkoci stosuje siê od dnia 1 stycznia 2004 r.

67.

Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie Dz.U. nr 230, poz. 1920
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

1 stycznia 2003 r.

Umo¿liwia osobom ubezpieczonym powy¿ej 65 roku ¿ycia zakup
jednego opakowania niektórych leków za symboliczn¹ z³otówkê.
Mog¹ byæ one wydane na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub felczera maj¹cego umowê z kas¹ chorych upowa¿niaj¹c¹
do wystawiania takich recept. Lista leków zostanie opublikowana co
najmniej raz w roku w rozporz¹dzeniu ministra zdrowia po zasiêgniêciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej.
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68.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dop³atach do Dz.U. nr 230, poz. 1922
oprocentowania kredytów mieszkaniowych
o sta³ej stopie procentowej

7 stycznia 2003 r.

Ustawa okrela zasady stosowania dop³at do oprocentowania d³ugoterminowych kredytów o sta³ej stopie procentowej, udzielanych
przez banki na cele zwi¹zane z budownictwem mieszkaniowym,
realizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tak¿e ród³a finansowania dop³at oraz zasady rozliczeñ z tytu³u przekazanych bankom dop³at.

69.

Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. o zmianie usta- Dz.U. nr 230, poz. 2921
wy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego

1 stycznia 2003 r.

Od 1 stycznia 2003 r. zmiany kontraktu w ramach limitów okrelonych na podstawie programu wsparcia uzgadniaj¹ i zatwierdzaj¹
minister i marsza³ek województwa w formie pisemnego zgodnego
owiadczenia. Takie zmiany w kontrakcie wymagaj¹ tylko powiadomienia sejmiku i rz¹du.

70.

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o restruktu- Dz.U. nr 233, poz. 1956
ryzacji zobowi¹zañ koncesyjnych operatorów
stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych

28 grudnia 2002 r.

Ustawa okrela zasady i tryb restrukturyzacji zobowi¹zañ operatorów eksploatuj¹cych stacjonarne publiczne sieci telefoniczne z tytu³u op³at za udzielenie koncesji na wiadczenie strefowych us³ug
telekomunikacyjnych oraz zwi¹zanych z nimi op³at prolongacyjnych, przez ich:
 umarzanie, w zwi¹zku z poniesieniem nak³adów inwestycyjnych
na infrastrukturê telekomunikacyjn¹;
 zamianê na udzia³y albo akcje lub obligacje.
Ustawê stosuje siê do tych zobowi¹zañ, których termin p³atnoci
zosta³ okrelony:
 w decyzji o udzieleniu koncesji, przekszta³conej w zezwolenie
telekomunikacyjne, lub
 w decyzji wydanej przez ministra w³aciwego do spraw ³¹cznoci
i przypada po dniu wejcia w ¿ycie ustawy.
Ustawy nie stosuje siê do przedsiêbiorców znajduj¹cych siê w likwidacji lub upad³oci.

71.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie usta- Dz.U. nr 238, poz. 2021
wy o us³ugach detektywistycznych oraz ustawy
 Prawo o ruchu drogowym

1 stycznia 2003 r.

Koncesje na dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie us³ug detektywistycznych, udzielone przed dniem 1 stycznia 2001 r., które na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.  Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178 ze zm.) sta³y siê zezwoleniami, po spe³nieniu przez przedsiêbiorcê warunków okrelonych w
ustawie o us³ugach detektywistycznych podlegaj¹ wymianie na zezwolenia wydawane w trybie tej ustawy, w terminie do dnia 31
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grudnia 2003 r., a po up³ywie tego terminu trac¹ moc. Przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o wymianê zezwolenia s¹ obowi¹zani z³o¿yæ organowi zezwalaj¹cemu wniosek o wymianê zezwolenia, w terminie do dnia 30 czerwca 2003 r. Osoby wykonuj¹ce czynnoci detektywa przed 1 stycznia 2003 r. obowi¹zane s¹ uzyskaæ licencjê w
terminie do dnia 31 grudnia 2003 r., a w przypadku nie uzyskania
licencji do tego dnia  zaprzestaæ wykonywania tych czynnoci.
Jak z kolei wynika z nowelizacji prawa o ruchu drogowym, przedstawienie tzw. wiadectwa oryginalnoci przy rejestracji pojazdu
bêdzie wymagane dopiero 1 stycznia 2004 r.
72.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie usta- Dz.U. nr 238, poz.2022
wy  Prawo wodne

31 grudnia 2002 r.

Spó³ki wodne, które w dniu wejcia w ¿ycie ustawy wykonywa³y
dzia³alnoæ w zakresie uregulowanym ustaw¹ o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków, mog¹ prowadziæ tê dzia³alnoæ nie d³u¿ej ni¿ 2 lata od dnia wejcia w ¿ycie
ustawy.

73.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie usta- Dz.U. nr 240, poz. 2055
wy o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw
pañstwowych oraz niektórych innych ustaw

14 stycznia 2003 r., niektóre przepisy wesz³y w
¿ycie 1 stycznia 2003 r.

Pañstwowe osoby prawne s¹ obowi¹zane uzyskaæ zgodê ministra
w³aciwego do spraw Skarbu Pañstwa na dokonanie czynnoci
prawnej w zakresie rozporz¹dzenia sk³adnikami aktywów trwa³ych
w rozumieniu przepisów o rachunkowoci, zaliczonymi do wartoci niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwa³ych lub
inwestycji d³ugoterminowych, w tym oddania tych sk³adników do
korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wk³adu do spó³ki lub spó³dzielni, je¿eli
wartoæ rynkowa przedmiotu rozporz¹dzenia przekracza równowartoæ w z³otych kwoty 50.000 euro, obliczonej na podstawie
redniego kursu og³oszonego przez Narodowy Bank Polski wed³ug
stanu z dnia wyst¹pienia o zgodê.

74.

Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji Dz.U. nr 240, poz. 2059
niektórych rynków rolnych

Ustawa wejdzie w ¿ycie
z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolit¹ Polsk¹
cz³onkostwa w Unii europejskiej,
niektóre
przepisy wejd¹ w ¿ycie
1 lipca 2003 r., art. 14

Ustawa okrela zadania oraz w³aciwoæ jednostek organizacyjnych
i organów w zakresie:
 zakupu i sprzeda¿y interwencyjnej zbó¿,
 udzielania pomocy finansowej dla producentów zbó¿, rolin oleistych, w tym lnu uprawianego na ziarno, rolin wysokobia³kowych, rolin str¹czkowych, lnu i konopi uprawianych na w³ókno,
 udzielania pomocy finansowej dla pierwszych przetwórców s³o-

wszed³ w ¿ycie 1 stycznia 2003 r.

75.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2002 r. o wiadczeniu
us³ug ratownictwa medycznego

Dz.U. nr 241, poz. 2073

1 stycznia 2003 r.

76.

Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie Dz.U. nr 241, poz. 2074
ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

1 stycznia 2003 r.






my lnianej lub konopnej na w³ókno oraz osób traktowanych jako
przetwórcy,
udzielania pomocy finansowej dla producentów chmielu,
udzielania pomocy finansowej dla producentów surowca tytoniowego,
obs³ugi Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego
okrelonych przepisami Unii Europejskiej.

Ustawa okrela jednostki wiadcz¹ce us³ugi ratownictwa medycznego i zasady ich finansowania.
Jednostkami wiadcz¹cymi us³ugi ratownictwa medycznego s¹:
 szpitalne oddzia³y ratunkowe;
 zespo³y ratownictwa medycznego, w tym lotnicze pogotowie ratunkowe;
 centra powiadamiania ratunkowego.
wiadczenia zdrowotne, udzielane osobom objêtym powszechnym
ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach us³ug ratownictwa medycznego, finansowane s¹ na zasadach okrelonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Kasy chorych zawieraj¹ umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych w szpitalnych oddzia³ach ratunkowych oraz przez zespo³y ratownictwa medycznego, w³¹czonych do systemu Pañstwowego Ratownictwa Medycznego.
Jednostki lotniczego pogotowia ratunkowego s¹ finansowane z bud¿etu pañstwa z czêci, której dysponentem jest minister w³aciwy
do spraw zdrowia. Finansowanie odbywa siê na podstawie umowy
zawartej miêdzy ministrem w³aciwym do spraw zdrowia a jednostk¹ lotniczego pogotowia ratunkowego. Do umowy nie stosuje siê
przepisów o zamówieniach publicznych.
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Ustawa wprowadza:
 uproszczenia dla osób prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ i
osób z nimi wspó³pracuj¹cych poprzez zwolnienie ich z obowi¹zku sk³adania miesiêcznych sprawozdañ,
 zasadê przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS w
formie elektronicznej dla przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych powy¿ej 5 osób (do tej pory obowi¹zek taki dotyczy³ firm zatrudniaj¹cych powy¿ej 20 osób).
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77.

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o zmianie Dz.U. 2003 nr 2, poz. 16
ustawy o zamówieniach publicznych

24 stycznia 2003 r.

Umowy w sprawach zamówieñ publicznych s¹ jawne i podlegaj¹
udostêpnianiu na zasadach okrelonych w przepisach o dostêpie do
informacji publicznej.

78.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie Dz.U. 2003 nr 3, poz. 24
ustawy o nabywaniu przez u¿ytkowników wieczystych prawa w³asnoci nieruchomoci

14 stycznia 2003 r., z
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
dnia 24 padziernika
2002 r.

Na wniosek osoby fizycznej bêd¹cej w dniu 26 maja 1990 r. oraz w
dniu wejcia w ¿ycie ustawy u¿ytkownikiem wieczystym lub
wspó³u¿ytkownikiem wieczystym nieruchomoci po³o¿onych na
obszarach Pañstwa Polskiego, wymienionych w dekrecie z dnia 6
wrzenia 1951 r. o ochronie i uregulowaniu w³asnoci osadniczych
gospodarstw ch³opskich na obszarze Ziem Odzyskanych, a tak¿e
osoby bêd¹cej jej nastêpc¹ prawnym, z³o¿ony nie póniej ni¿ w ci¹gu czterech lat od dnia wejcia w ¿ycie ustawy, starosta  w odniesieniu do nieruchomoci Skarbu Pañstwa albo wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marsza³ek województwa  w odniesieniu do nieruchomoci bêd¹cej w³asnoci¹ jednostki samorz¹du
terytorialnego, wydaje decyzjê o nabyciu prawa w³asnoci nieruchomoci.

79.

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o zmianie Dz.U. 2003 nr 6, poz. 63
ustawy o negocjacyjnym systemie kszta³towania przyrostu przeciêtnych wynagrodzeñ u
przedsiêbiorców oraz o zmianie niektórych
ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego Polskie Koleje Pañstwowe

1 stycznia 2004 r.

U przedsiêbiorcy, który osi¹gn¹³ dodatni wynik finansowy za poprzedni rok obrotowy wykazany w zatwierdzonym sprawozdaniu
finansowym, przyrost przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w
danym roku ustalaj¹, w drodze porozumienia, strony uprawnione
do zawarcia zak³adowego uk³adu zbiorowego pracy. Porozumienie
to powinno uwzglêdniaæ sytuacjê i mo¿liwoci finansowe przedsiêbiorcy oraz wskaniki ustalone zgodnie z art. 3 ust. 3 lub art. 3 ust. 5.
Porozumienie, powinno byæ zawarte w terminie miesi¹ca od dnia
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok poprzedni.
U przedsiêbiorców, u których porozumienie nie zosta³o zawarte,
przyrost przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia ustala pracodawca, w drodze zarz¹dzenia, w terminie 14 dni od koñca lutego
ka¿dego roku. W przypadku gdy przedsiêbiorca nie osi¹gn¹³ dodatniego wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy, ale w trakcie roku obrotowego sytuacja finansowa przedsiêbiorcy uleg³a poprawie w stopniu umo¿liwiaj¹cym w ca³oci pokrycie straty netto
za rok poprzedni oraz osi¹gniêcie dodatniego wyniku finansowego
w tym roku, strony uprawnione do zawarcia zak³adowego uk³adu
zbiorowego pracy mog¹ ustaliæ, w drodze porozumienia, przyrost

przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia, nie wy¿szy jednak ni¿
okrelony wskanikami ustalonymi zgodnie z art. 3 ust. 3 lub art. 3
ust. 5.W przypadku gdy rok obrotowy nie pokrywa siê z rokiem
kalendarzowym, do ustalenia przyrostu przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia, przyjmuje siê maksymalny roczny wskanik przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia og³oszony na dany
rok kalendarzowy, w którym rozpoczyna siê rok obrotowy.
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80.

Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie Dz.U. 2003 nr 6, poz. 65
ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu oraz ustawy o systemie owiaty

5 luty 2003 r.

Ustawa precyzuje pojêcie:
 bezrobotnego,
 agencji zatrudnienia,
 prac interwencyjnych.
Wprowadza ograniczenia w wiadczeniu us³ug porednictwa pracy.

81.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie Dz.U. 2003 nr 7, poz. 78
ustawy o odpadach oraz niektórych innych
ustaw

6 luty 2003 r.

Ustawa precyzuje zasady gospodarki odpadami niebezpiecznymi i
obowi¹zki spoczywaj¹ce na wytwórcy takich odpadów, okrela
w³aciwoci odpadów, które powoduj¹, ¿e s¹ one niebezpieczne.

82.

Paragraf 126 ust. 1 rozporz¹dzenia z dnia 22 Dz.U. nr 38, poz. 354
stycznia 2002 r. W sprawie zakresu, trybu, formy i terminów dostarczania informacji przez
niektóre podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ maklersk¹ oraz rachunki papierów wartociowych

1 stycznia 2003 r., wiêkszoæ przepisów rozporz¹dzenia wesz³a w ¿ycie 28 kwietnia 2002 r.

Paragraf ten nak³ada obowi¹zek przesy³ania do Komisji Papierów
Wartociowych i Gie³d informacji dotycz¹cych dzia³alnoci i sytuacji finansowej domów maklerskich, zagranicznych osób prawnych, prowadz¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia³alnoæ maklersk¹ w formie oddzia³u oraz banków prowadz¹cych
dzia³alnoæ maklersk¹ i banków prowadz¹cych rachunki papierów
wartociowych za pomoc¹ systemu informatycznego wskazanego
przez komisjê.

83.

Rozporz¹dzenie z dnia 29 marca 2002 r. w Dz.U. nr 44, poz. 413
sprawie trybu szczegó³owych zasad zwrotu
sk³adek na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe z tytu³u zatrudnienia absolwenta

10 maja 2002 r.

Rozporz¹dzenie okrela tryb i szczegó³owe zasady zwrotu sk³adek
na ubezpieczenie rentowe i ubezpieczenie wypadkowe oraz wzory
wniosków o dokonanie zwrotu tych sk³adek za osoby zamieszka³e
w rejonach uznanych za zagro¿one szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

84.

Rozporz¹dzenie z dnia 16 kwietnia 2002 r. w Dz.U. nr 55, poz. 475
sprawie prowadzenia postêpowañ o zamówienia publiczne na zasadach szczególnych

28 maja 2002 r.

W postêpowaniu prowadzonym na zasadach szczególnych o zamówienie udzielane w sytuacji wyst¹pienia lub bezporedniego zagro¿enia wyst¹pieniem klêski ¿ywio³owej nie stosuje siê przepisów
ustawy dotycz¹cych:
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obowi¹zku publikacji og³oszeñ o wszczêciu postêpowania,
terminów,
odwo³añ,
wymogu zatwierdzania przez Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych wyboru trybu udzielenia zamówienia innego ni¿ przetarg
nieograniczony.
W postêpowaniu prowadzonym na zasadach szczególnych o zamówienie udzielane i realizowane za granic¹ nie stosuje siê przepisów
ustawy dotycz¹cych:
 preferencji krajowych,
 obowi¹zku publikacji og³oszeñ o wszczêciu postêpowania,
 odwo³añ,
 wymogu zatwierdzania przez Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych wyboru trybu przetargu ograniczonego i przetargu dwustopniowego,
 innych przepisów ni¿ wymienione, je¿eli s¹ one niezgodne z prawem pañstwa, na którego terytorium jest udzielane i realizowane
zamówienie.
W postêpowaniu prowadzonym na zasadach szczególnych, którego przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzêt wojskowy, którego
przedmiot objêty jest tajemnic¹ pañstwow¹, albo dotycz¹cym istotnych interesów bezpieczeñstwa pañstwa:
 nie stosuje siê przepisów ustawy dotycz¹cych:
a) wymogu zatwierdzenia przez Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych wyboru trybu udzielania zamówienia innego ni¿ przetarg
nieograniczony,
b) obowi¹zku publikacji og³oszeñ,
c) jawnoci postêpowania,
d) odwo³añ,
e) terminów,
 zamawiaj¹cy mo¿e udzieliæ zamówienia w trybie przetargu ograniczonego albo przetargu dwustopniowego, niezale¿nie od wyst¹pienia ustawowych przes³anek wyboru tych trybów.
O wszczêciu postêpowania o udzielenie zamówienia na zasadach
szczególnych rozstrzygaj¹, w ramach swojego zakresu dzia³ania:
Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, cz³onkowie Rady

Ministrów, Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli, kierownicy centralnych urzêdów administracji rz¹dowej oraz wojewodowie.
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85.

Rozporz¹dzenie z dnia 22 kwietnia 2002 r. w Dz.U. nr 55, poz. 477
sprawie listy towarów tekstylnych i odzie¿owych wy³¹czonych spod dzia³ania ustawy o
ochronie przed nadmiernym przywozem na
polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzie¿owych

28 maja 2002 r.

Og³asza siê listê towarów tekstylnych i odzie¿owych wy³¹czonych
spod dzia³ania ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie przed
nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzie¿owych:
 przêdza z we³ny czesanej, zawieraj¹ca 85% lub wiêcej masy we³ny, nieprzeznaczona do sprzeda¿y detalicznej,
 pozosta³e tkaniny z poliestrowych w³ókien ciêtych,
 szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne, z materia³ów
w³ókienniczych, dziane lub szyde³kowane,
 worki i torby stosowane do pakowania towarów, z juty lub innych
w³ókien ³ykowych,
 zestawy tkanin i przêdzy, z dodatkami lub bez, do wykonywania
kilimów, obiæ, haftowanej bielizny sto³owej i serwetek lub podobnych artyku³ów w³ókienniczych.

86.

Rozporz¹dzenie z dnia 5 marca 2002 r. w spra- Dz.U. nr 56, poz. 512
wie listy odpadów innych ni¿ niebezpieczne,
których przywóz z zagranicy nie wymaga zezwolenia G³ównego Inspektora Ochrony rodowiska

29 maja 2002 r.

Ustala siê listê odpadów innych ni¿ niebezpieczne, których przywóz z zagranicy nie wymaga zezwolenia G³ównego Inspektora
Ochrony rodowiska. Traci moc rozporz¹dzenie Ministra Ochrony
rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 6 kwietnia
1998 r. w sprawie okrelenia listy odpadów, których przywo¿enie z
zagranicy nie wymaga zezwolenia G³ównego Inspektora Ochrony
rodowiska (Dz. U. Nr 47, poz. 299 i z 2000 r. Nr 20, poz. 251).

87.

Rozporz¹dzenie z dnia 8 maja 2002 r. w spra- Dz.U. nr 56, poz. 513
wie wniosku o wydanie zezwolenia na przewóz
lub na wywóz odpadów niebezpiecznych za
granicê

29 maja 2002 r.

Wprowadza siê obowi¹zek sk³adania wniosku o wydanie zezwolenia na wywóz odpadów niebezpiecznych za granicê. Wzór formularza znajduje siê w za³¹czniku do rozporz¹dzenia.

88.

Rozporz¹dzenie z dnia 26 marca 2002 r. zmie- Dz.U. nr 58, poz. 541
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie op³at za
udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

31 maja 2002 r.

Nie stosuje siê zmniejszania op³at za udzielenie koncesji je¿eli rozpowszechniany program zawiera bloki programowe powiêcone
wy³¹cznie telesprzeda¿y. Wy¿ej wymienione op³aty to: op³ata za
udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu, który nie zawiera reklam i audycji sponsorowanych, wynosi 20% op³aty ustalonej na podstawie przepisów § 16.
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89.

Rozporz¹dzenie z dnia 26 marca 2002 r. w Dz.U. nr 60, poz. 546
sprawie wymagañ zasadniczych dla urz¹dzeñ
u¿ywanych na zewn¹trz pomieszczeñ w zakresie emisji ha³asu do rodowiska

1 stycznia 2003 r.

Op³ata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu, w
którym reklamy zajmuj¹ nie wiêcej ni¿ 2% dziennego czasu nadawania programu i nie wiêcej ni¿ 3 minuty w ci¹gu godziny, wynosi
50% op³aty ustalonej na podstawie przepisów § 1-6, a w przypadku
kiedy reklamy zajmuj¹ nie wiêcej ni¿ 7% dziennego czasu nadawania programu i nie wiêcej ni¿ 6 minut w ci¹gu godziny, op³ata wynosi 75% op³aty ustalonej na podstawie przepisów § 1-6.
Przepisów rozporz¹dzenia nie stosuje siê do sprzêtu przeznaczonego do przewozu towarów lub osób transportem drogowym, kolejowym, powietrznym oraz wodnym, a tak¿e sprzêtu specjalnie zaprojektowanego i wykonanego na potrzeby wojska, policji i s³u¿b ratownictwa. Rodzaje urz¹dzeñ podlegaj¹cych ograniczeniu emisji
ha³asu, podlegaj¹cych tylko oznaczeniu gwarantowanego poziomu
mocy akustycznej oraz metody pomiaru ha³asu emitowanego przez
urz¹dzenia okrelaj¹ za³¹czniki do rozporz¹dzenia. Natomiast producent (lub jego upowa¿niony przedstawiciel) powinien, dla ka¿dego typu urz¹dzenia spe³niaj¹cego wymagania okrelone w rozporz¹dzeniu, wstawiæ deklaracjê zgodnoci WE. Deklaracja powinna byæ napisana w jêzyku polskim, lecz mo¿e byæ tak¿e napisana
lub przet³umaczona na jêzyk kraju, w którym urz¹dzenie bêdzie
wprowadzane do obrotu lub oddane do u¿ytkowania. Deklaracjê
przechowuje siê przez 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego
egzemplarza urz¹dzenia. Urz¹dzenia podlegaj¹ce ograniczeniu emisji ha³asu oraz gwarantowanego poziomu mocy akustycznej wprowadzone do obrotu lub oddane do u¿ywania, które spe³niaj¹ wymagania okrelone w rozporz¹dzeniu i dla których wystawiono deklaracjê zgodnoci WE, podlegaj¹ tak¿e oznakowaniu znakiem
zgodnoci CE i oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej LWA.

90.

Rozporz¹dzenie z dnia 13 maja 2002 r. w spra- Dz.U. nr 60, poz. 548
wie wykazu przejæ granicznych, którymi mo¿e
byæ realizowany miêdzynarodowy obrót odpadami

21 maja 2002 r.

Miêdzynarodowy obrót odpadami mo¿e byæ realizowany wy³¹cznie przez cile okrelone przejcia graniczne:
1. Na granicy pañstwowej z Republik¹ S³owack¹:
Barwinek (drogowe), Chy¿ne (drogowe), Muszyna (kolejowe).
2. Na granicy pañstwowej z Republik¹ Czesk¹:
Cha³upki (kolejowe), Cieszyn-Boguszowice (drogowe), KudowaS³one (drogowe), Miêdzylesie (kolejowe), Mieroszów (kolejowe),

Zawidów (kolejowe), Zebrzydowice (kolejowe).
3. Na granicy pañstwowej z Republik¹ Federaln¹ Niemiec:
Gubinek (drogowe), Jêdrzychowice (drogowe), Ko³baskowo (drogowe), Kostrzyn (kolejowe), Kunowice (kolejowe) Olszyna (drogowe), Wêgliniec (kolejowe).
4. Na granicy pañstwowej z Federacj¹ Rosyjsk¹:
Bezledy (drogowe), Braniewo (kolejowe).
5. Na granicy pañstwowej z Republik¹ Litewsk¹:
Budzisko (drogowe), Trakiszki (kolejowe).
6. Na granicy pañstwowej z Republik¹ Bia³orusi:
Bobrowniki (drogowe), Kukuryki (drogowe), Kunica (drogowe),
Terespol (kolejowe).
7. Na granicy pañstwowej z Ukrain¹:
Dorohusk (drogowe), Korczowa (drogowe), Przemyl (kolejowe).
8. Morskie przejcia graniczne:
Gdañsk, Gdynia, Ko³obrzeg, Szczecin, winoujcie.
9. Lotnicze przejcia graniczne:
Gdañsk-Rêbiechowo, Kraków-Balice, Poznañ-£awica, RzeszówJasionka, Warszawa-Okêcie.
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91.

Rozporz¹dzenie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w Dz.U. nr 62, poz. 565
sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadaj¹cych uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytu³u odpowiedzialnoci zawodowej w budownictwie

5 czerwca 2002 r.

Rozporz¹dzenie okrela:
 sposób prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadaj¹cych
uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytu³u odpowiedzialnoci zawodowej,
 dokumenty, na podstawie których dokonuje siê wpisów do centralnych rejestrów,
 wzory rejestrów.

92.

Rozporz¹dzenie z dnia 8 maja 2002 r. w spra- Dz.U. nr 68, poz. 629
wie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie us³ug detektywistycznych

20 czerwca 2002 r.

Okrela siê wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie us³ug detektywistycznych.

93.

Rozporz¹dzenie z dnia 22 maja 2002 r. w spra- Dz.U. nr 71, poz. 658
wie wymagañ dotycz¹cych wyposa¿enia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie
musz¹ spe³niaæ przedsiêbiorcy prowadz¹cy

1 lipca 2002 r.

Przepisy rozporz¹dzenia reguluj¹:
 wymagane wyposa¿enie techniczne przy obs³udze technicznej
i naprawie urz¹dzeñ ch³odniczych i klimatyzacyjnych lub innych
urz¹dzeñ, wykorzystuj¹cych substancje kontrolowane,
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dzia³alnoæ, w której wykorzystywane s¹ substancje kontrolowane

 wymagane wyposa¿enie techniczne przy odzysku zu¿ytych substancji kontrolowanych, ich recyklingu i regeneracji oraz przekazywaniu do ponownego stosowania,
 wymagane minimalne kwalifikacje, jakie musz¹ spe³niaæ przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na:
a) obs³udze technicznej i naprawie urz¹dzeñ ch³odniczych i klimatyzacyjnych wykorzystuj¹cych substancje kontrolowane, odzysku
tych substancji, ich recyklingu i regeneracji oraz przekazywaniu do
ponownego stosowania,
b) niszczeniu substancji kontrolowanych lub produktów je zawieraj¹cych,
c) unieszkodliwianiu odpadów zawieraj¹cych substancje kontrolowane, z wyj¹tkiem zu¿ytych opakowañ,
d) wytwarzaniu produktów przy u¿yciu substancji kontrolowanych

94.

Rozporz¹dzenie z dnia 28 maja 2002 r. w spra- Dz.U. nr 74, poz. 686
wie listy odpadów, które posiadacz odpadów
mo¿e przekazywaæ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebêd¹cym przedsiêbiorcami, do wykorzystania na ich w³asne
potrzeby

28 czerwca 2002 r.

Rozporz¹dzenie zawiera listê rodzajów odpadów, które posiadacz
odpadów mo¿e przekazywaæ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bêd¹cym przedsiêbiorcami, do wykorzystania na
ich w³asne potrzeby.

95.

Rozporz¹dzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Dz.U. nr 75, poz. 690
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie

12 grudnia 2002 r.

Rozporz¹dzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ budynki i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia, ich usytuowanie na
dzia³ce budowlanej oraz zagospodarowanie dzia³ek przeznaczonych
pod zabudowê, zapewniaj¹ce spe³nienie wymagañ art. 5 i 6 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane. Przepisy rozporz¹dzenia
stosuje siê przy projektowaniu i budowie, w tym tak¿e odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu
u¿ytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych
spe³niaj¹cych funkcje u¿ytkowe budynków, a tak¿e do zwi¹zanych
z nimi urz¹dzeñ budowlanych. Przy nadbudowie, przebudowie i
zmianie sposobu u¿ytkowania budynków istniej¹cych lub ich czêci wymagania mog¹ byæ spe³nione w sposób inny ni¿ podany w
rozporz¹dzeniu, stosownie do wskazañ ekspertyzy technicznej w³aciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych, uzgodnio-

nych z w³aciwym komendantem wojewódzkim Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej lub pañstwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. Dla budynków na
terenach zamkniêtych uzgodnienia, dokonuje siê z w³aciwymi
s³u¿bami odpowiadaj¹cymi za bezpieczeñstwo po¿arowe i sanitarne. Dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub
obszarów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ na podstawie ustaleñ
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekspertyza,
podlega równie¿ uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Przepisy rozporz¹dzenia odnosz¹ce siê do budynku o okrelonym przeznaczeniu stosuje siê tak¿e do ka¿dej czêci budynku o
tym przeznaczeniu. Do budynków wielorodzinnych zawieraj¹cych
dwa mieszkania stosuje siê przepisy rozporz¹dzenia odnosz¹ce siê
do budynków jednorodzinnych.
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96.

Rozporz¹dzenie z dnia 6 czerwca 2002 r. w Dz.U. nr 80, poz. 723
sprawie rejestrów prowadzonych przez Urz¹d
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

4 lipca 2002 r.

Rozporz¹dzenie okrela:
 szczegó³owe zasady prowadzenia rejestru patentowego, rejestru
wzorów u¿ytkowych, rejestru wzorów przemys³owych, rejestru
znaków towarowych, rejestru oznaczeñ geograficznych oraz rejestru topografii uk³adów scalonych,
 szczegó³owe zasady prowadzenia pomocniczego rejestru znaków
towarowych zarejestrowanych przez Biuro Miêdzynarodowe
wiatowej Organizacji W³asnoci Intelektualnej z moc¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy miêdzynarodowej, której stron¹ jest Rzeczpospolita Polska,
 warunki i tryb dokonywania wpisów w rejestrach,
 zasady i tryb przegl¹dania rejestrów oraz wydawania z nich wyci¹gów.

97.

Rozporz¹dzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. w Dz.U. nr 85, poz. 770
sprawie szczegó³owego trybu sk³adania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej
inwestycji

26 czerwca 2002 r.

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji w
danym roku bud¿etowym sk³ada siê bezporednio w Ministerstwie
Gospodarki lub za porednictwem poczty. Wp³yniêcie wniosku
wraz z wymaganymi dokumentami potwierdza siê w Ministerstwie
Gospodarki pieczêci¹ z dat¹ wp³ywu. W przypadku wniosku przes³anego poczt¹ za datê z³o¿enia wniosku uznaje siê datê stempla
pocztowego. W przypadku z³o¿enia przez tego samego przedsiêbiorcê kolejnego wniosku dotycz¹cego danej inwestycji za aktual-
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ny uznaje siê ostatni z³o¿ony wniosek. W przypadku niekompletnego lub nieprawid³owo wype³nionego wniosku organ udzielaj¹cy
wsparcia finansowego wzywa wnioskodawcê do jego uzupe³nienia
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego z³o¿one po up³ywie terminu ich sk³adania pozostawia siê bez rozpoznania. Organ udzielaj¹cy wsparcia finansowego informuje wnioskodawcê o przyczynie pozostawienia wniosku
bez rozpoznania.
98.

Rozporz¹dzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. w Dz.U. nr 85, poz. 771
sprawie szczegó³owego trybu terminów udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji

26 czerwca 2002 r.

Zespó³ do Spraw Udzielania Wsparcia Finansowego Przedsiêbiorcom, utworzony na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji przekazuje ministrowi w³aciwemu do spraw gospodarki opiniê w sprawie z³o¿onych wniosków w terminie:
 60 dni po up³ywie terminu sk³adania wniosków w przypadku
wniosków z³o¿onych w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca danego roku,
 30 dni po up³ywie terminu sk³adania wniosków w przypadku
wniosków z³o¿onych w terminie od dnia 1 padziernika do dnia
31 padziernika danego roku.
Wsparcia finansowego nowej inwestycji dokonuje siê w nastêpuj¹cy sposób:
 dla udzielenia wsparcia finansowego nowej inwestycji na podstawie wniosków z³o¿onych w terminie od dnia 1 marca do dnia 31
marca danego roku przeznacza siê do 80% wartoci rodków bud¿etowych okrelonych w ustawie bud¿etowej,
 dla udzielenia wsparcia finansowego na podstawie wniosków z³o¿onych w terminie od dnia 1 padziernika do dnia 31 padziernika danego roku przeznacza siê pozosta³e rodki bud¿etowe.

99.

Rozporz¹dzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. w Dz.U. nr 85, poz. 773
sprawie wysokoci oraz szczegó³owych zasad
pobierania wpisu od odwo³ania wnoszonego w
postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

1 lipca 2002 r.

Podstawê do ustalania wpisu od odwo³ania wnoszonego w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowi kwota bazowa ustalona w ustawie bud¿etowej na dany rok, dla pracowników pañstwowej sfery bud¿etowej. Zmiana podstawy nastêpuje po
up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawy bud¿etowej na dany rok.
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100.

Rozporz¹dzenie z dnia 19 czerwca 2002 r. w Dz.U. nr 86, poz. 781
sprawie szczegó³owego zakresu zbieranych danych rynkowych

26 czerwca 2002 r.

Rozporz¹dzenie okrela:
 szczegó³owy zakres zbieranych danych rynkowych,
 sposób wy³aniania przedsiêbiorców obowi¹zanych do przekazywania danych rynkowych,
 formy i terminy przekazywania danych rynkowych.
Szczegó³owy zakres zbieranych danych rynkowych obejmuje dane
w zakresie:
 poziomu ceny:
a) skupu,
b) sprzeda¿y,
c) gie³dowej,
d) targowiskowej,
e) hurtowej,
f) producenta,
g) importera,
 wielkoci obrotu.

101.

Rozporz¹dzenie z dnia 24 czerwca 2002 r. w Dz.U. nr 91, poz. 816
sprawie wzorów og³oszeñ o zamówieniach publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówieñ Publicznych oraz dodatkowe informacje
zawarte w og³oszeniach

1 lipca 2002 r.

Okrela siê wzory og³oszeñ o zamówieniach publicznych:
 o przetargu nieograniczonym, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia,
 zaproszenia do sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w przetargu ograniczonym, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia,
 informacji o wstêpnej kwalifikacji, stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do
rozporz¹dzenia,
 o przetargu dwustopniowym, stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do rozporz¹dzenia,
 o wyniku postêpowania, stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do rozporz¹dzenia,
 o planowanych zamówieniach publicznych o wartoci powy¿ej
500.000 euro, stanowi¹cy za³¹cznik nr 6 do rozporz¹dzenia.

102.

Rozporz¹dzenie z dnia 24 czerwca 2002 r. w Dz.U. nr 91, poz. 817
sprawie dokumentów, jakich zamawiaj¹cy
mo¿e ¿¹daæ od dostawcy lub wykonawcy w
celu potwierdzenia spe³niania warunków
uprawniaj¹cych do udzia³u w postêpowaniu o
zamówienie publiczne

1 lipca 2002 r.

Rozporz¹dzenie okrela rodzaje dokumentów jakie mo¿e ¿¹daæ zamawiaj¹cy w celu potwierdzenia spe³niania przez dostawców lub
wykonawców warunków okrelonych w rozporz¹dzeniu.

376

103.

Rozporz¹dzenie z dnia 12 czerwca 2002 r. w Dz.U. nr 95, poz. 843
sprawie okrelenia s¹dów rejonowych prowadz¹cych ksiêgi wieczyste

1 lipca 2002 r.

Rozporz¹dzenie okrela s¹dy rejonowe prowadz¹ce ksiêgi wieczyste, w których utworzone zostaj¹ wydzia³y do prowadzenia tych
ksi¹g, w tym równie¿ zamiejscowe wydzia³y ksi¹g wieczystych,
oraz okrela obszary ich w³aciwoci miejscowej. Ustala siê s¹dy rejonowe prowadz¹ce ksiêgi wieczyste, tworzy wydzia³y ksi¹g wieczystych w tych s¹dach i okrela obszary ich w³aciwoci miejscowej.

104.

Rozporz¹dzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. w Dz.U. nr 96, poz. 851
sprawie szczegó³owych warunków zawierania
i wykonywania umów sprzeda¿y miêdzy
przedsiêbiorcami a konsumentami

1 lipca 2002 r.

Rozporz¹dzenie okrela szczegó³owe warunki zawierania i wykonywania, w zakresie dzia³alnoci przedsiêbiorstwa, umów sprzeda¿y rzeczy ruchomych z udzia³em konsumentów oraz zasady i tryb
postêpowania w tych sprawach.

105.

Rozporz¹dzenie z dnia 24 czerwca 2002 r. w Dz.U. nr 96, poz. 860
sprawie wymagañ w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzaj¹cych
szczególne zagro¿enie dla rodowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urz¹dzeñ

15 lipca 2002 r.

Rozporz¹dzenie okrela:
 wymagania w zakresie wykorzystywania i przemieszczania PCB,
o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
 Prawo ochrony rodowiska,
 wymagania w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz¹dzeñ, w których by³y lub s¹ wykorzystywane PCB,
 wymagania techniczne, jakie nale¿y spe³niæ przy wykorzystywaniu i oczyszczaniu urz¹dzeñ lub instalacji, w których by³y lub s¹
wykorzystywane PCB,
 sposób inwentaryzowania urz¹dzeñ lub instalacji, w których by³y
lub s¹ wykorzystywane PCB,
 terminy przedk³adania odpowiednio wojewodzie albo wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o:
a) rodzaju, iloci i miejscach wystêpowania wykorzystywanych
PCB,
b) instalacjach i urz¹dzeniach, w których PCB by³y lub s¹ wykorzystywane,
c) czasie i sposobie usuwania PCB oraz instalacji i urz¹dzeñ, w których PCB by³y lub s¹ wykorzystywane,
d) czasie i sposobie zast¹pienia PCB substancjami innymi, mniej
szkodliwymi dla rodowiska,
 formê i uk³ad przedk³adanych informacji,
 terminy, w których powinny byæ oczyszczone lub wyeliminowane instalacje lub urz¹dzenia, w których by³y lub s¹ wykorzystywane PCB.

Wykorzystywanie PCB dopuszcza siê w u¿ytkowanych urz¹dzeniach lub instalacjach, nie d³u¿ej ni¿ do dnia 30 czerwca 2010 r.
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106.

Rozporz¹dzenie z dnia 19 czerwca 2002 r. w Dz.U. nr 97, poz. 884
sprawie wysokoci zabezpieczenia maj¹tkowego roszczeñ osób trzecich wobec przedsiêbiorcy wykonuj¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹
okrelon¹ w ustawie  Prawo ³owieckie

16 lipca 2002 r.

Wysokoæ okrelonej w umowie sumy ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej i sumy gwarancji ubezpieczeniowej wynosi 4%
rocznego przychodu z tytu³u wykonywania przez przedsiêbiorcê
dzia³alnoci gospodarczej, uzyskanego w roku obrotowym poprzedzaj¹cym rok zawarcia umowy, jednak nie mniej ni¿ równowartoæ
15.000 euro.
Je¿eli zawarcie umowy nast¹pi³o w roku obrotowym, w którym
przedsiêbiorca podj¹³ dzia³alnoæ gospodarcz¹, wysokoæ okrelonej
w umowie sumy ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej i sumy
gwarancji ubezpieczeniowej wynosi równowartoæ 15.000 euro.

107.

Rozporz¹dzenie z dnia 10 czerwca 2002 r. w Dz.U. nr 99, poz. 894
sprawie szczegó³owych zasad uwidaczniania
cen towarów i us³ug oraz sposób oznaczania
cen¹ towarów przeznaczonych do sprzeda¿y

18 lipca 2002 r.

Rozporz¹dzenie okrela:
 szczegó³owe zasady uwidaczniania cen towarów i us³ug w miejscach sprzeda¿y detalicznej oraz wiadczenia us³ug,
 sposób oznaczania cen¹ towarów przeznaczonych do sprzeda¿y
detalicznej, w tym przypadki, w których przez wyznaczony okres
nie wymaga siê oznaczania towarów cen¹.

108.

Rozporz¹dzenie z dnia 10 lipca 2002 r. w spra- Dz.U. nr 107, poz. 940
wie wykonania niektórych przepisów ustawy o
doradztwie podatkowym

29 lipca 2002 r.

Rozporz¹dzenie okrela:
 sposób, tryb i zakres podawania do publicznej wiadomoci danych dotycz¹cych osób wpisanych na listê doradców podatkowych,
 szczegó³owe warunki odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzaje zatrudnienia
traktowane na równi z t¹ praktyk¹,
 regulamin przeprowadzania egzaminów na doradcê podatkowego,
 wysokoæ wynagrodzenia Przewodnicz¹cego Pañstwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, sposób
ustalania i wysokoæ wynagrodzeñ cz³onków Komisji za udzia³
w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzanie egzaminów i przygotowywanie projektów pytañ i zadañ egzaminacyjnych oraz zasady przys³uguj¹cego cz³onkom Komisji zwrotu
kosztów podró¿y i noclegów poniesionych w zwi¹zku z udzia³em w pracach Komisji.
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109.

Rozporz¹dzenie z dnia 4 lipca 2002 r. w spra- Dz.U. nr 108, poz. 948
wie kryteria i warunki techniczne, którym musz¹ odpowiadaæ kasy rejestruj¹ce, oraz warunki stosowania tych kas przez podatników

17 lipca 2002 r.

Rozporz¹dzenie okrela:
 warunki niezbêdne do stosowania kas rejestruj¹cych,
 obowi¹zki podatników prowadz¹cych ewidencjê przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych,
 zmiany w s³owniku pojêæ ustawowych.

110.

Rozporz¹dzenie z dnia 4 lipca 2002 r. w spra- Dz.U. nr 111, poz. 972
wie zaniechania poboru podatku od niektórych
dochodów (przychodów)

19 lipca 2002 r.

Zarz¹dza siê zaniechanie poboru podatku dochodowego:
 od osób fizycznych, od dochodów stanowi¹cych równowartoæ
nieodp³atnych wiadczeñ otrzymanych z tytu³u korzystania przez
osoby fizyczne z us³ug informacyjno-doradczych, wiadczonych
przez punkty konsultacyjno-doradcze dzia³aj¹ce, na podstawie
odrêbnych przepisów, w ramach rz¹dowego programu wsparcia
dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
 od osób prawnych, od dochodów stanowi¹cych równowartoæ
nieodp³atnych wiadczeñ otrzymanych z tytu³u korzystania przez
podatników, bêd¹cych podatnikami podatku dochodowego od
osób prawnych, z us³ug informacyjno-doradczych, wiadczonych
przez punkty konsultacyjno-doradcze dzia³aj¹ce, na podstawie
odrêbnych przepisów, w ramach rz¹dowego programu wsparcia
dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
Przepis ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych
od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.

111.

Rozporz¹dzenie z dnia 8 lipca 2002 r. w spra- Dz.U. nr 115, poz. 998
wie dokonywania i rozpatrywania zg³oszeñ
znaków towarowych

7 sierpnia 2002 r.

Rozporz¹dzenie okrela:
 szczegó³owe wymogi dotycz¹ce zg³oszenia znaku towarowego,
 szczegó³owy zakres i tryb rozpatrywania zg³oszeñ.

112.

Rozporz¹dzenie z dnia 16 lipca 2002 r. w spra- Dz.U. nr 115, poz. 1002
wie zabezpieczenia nale¿ytego wykonania
umowy o zamówienie publiczne

7 sierpnia 2002 r.

Rozporz¹dzenie okrela rodzaje oraz wartoæ zamówieñ, co do których konieczne jest zabezpieczenie nale¿ytego wykonania umowy,
wysokoæ zabezpieczenia oraz sposób jego wnoszenia i zwrotu. Zamawiaj¹cy ¿¹da od wykonawcy zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy, je¿eli wartoæ robót budowlanych lub us³ug bêd¹cych
przedmiotem zamówienia publicznego przekracza równowartoæ w
z³otych kwoty 30.000 euro. Wysokoæ zabezpieczenia, jakiego zamawiaj¹cy ¿¹da od wykonawcy zamówienia, ustala siê w stosunku
procentowym do ceny ofertowej.

 je¿eli przedmiotem zamówienia s¹ us³ugi, zabezpieczenie ustala
siê w wysokoci od 3% do 5% ceny ofertowej.
 je¿eli przedmiotem zamówienia s¹ roboty budowlane o wartoci
przekraczaj¹cej równowartoæ w z³otych kwoty 130.000 euro, zabezpieczenie ustala siê w wysokoci od 3% do 5% ceny ofertowej.
 je¿eli przedmiotem zamówienia s¹ roboty budowlane o wartoci nieprzekraczaj¹cej równowartoci w z³otych kwoty 130.000 euro, zabezpieczenie ustala siê w wysokoci od 5% do 10% ceny ofertowej.
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113.

Rozporz¹dzenie z dnia 5 lipca 2002 r. w spra- Dz.U. nr 115, poz. 1003
wie szczegó³owych wymagañ, jakim powinny
odpowiadaæ programy ochrony powietrza

7 sierpnia 2002 r.

Okrela siê szczegó³owe wymagania, jakim powinny odpowiadaæ
programy ochrony powietrza, które s¹ sporz¹dzane w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej. Program ochrony powietrza sk³ada siê z nastêpuj¹cych niezbêdnych czêci:
 opisowej,
 wyszczególniaj¹cej obowi¹zki i ograniczenia wynikaj¹ce z realizacji programu,
 uzasadnienia zakresu okrelonych i ocenionych zagadnieñ.

114..

Rozporz¹dzenie z dnia 18 lipca 2002 r. w spra- Dz.U. nr 120, poz. 1022
wie uprawnieñ do us³ugowego prowadzenia
ksi¹g rachunkowych

12 sierpnia 2002 r.

Rozporz¹dzenie okrela warunki uprawniaj¹ce do us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych, w tym:
 kwalifikacje i wymagania, których spe³nienie uprawnia do us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych,
 wykaz dokumentów sk³adanych przez osoby fizyczne ubiegaj¹ce
siê o wydanie certyfikatu ksiêgowego oraz wzór certyfikatu ksiêgowego potwierdzaj¹cego te kwalifikacje,
 tryb dzia³ania i organizacjê Komisji Egzaminacyjnej powo³ywanej
przez ministra w³aciwego do spraw finansów publicznych dla
sprawdzenia w drodze egzaminu kwalifikacji osób ubiegaj¹cych
siê o wydanie certyfikatu ksiêgowego, sposób wynagradzania
cz³onków Komisji Egzaminacyjnej, tryb przeprowadzania egzaminu oraz wysokoæ i sposób wnoszenia op³aty egzaminacyjnej,
 sposób prowadzenia wykazu osób posiadaj¹cych certyfikat ksiêgowy.

115.

Rozporz¹dzenie z dnia 24 lipca 2002 r. w spra- Dz.U. nr 120, poz. 1023
wie ogólnych warunków obowi¹zkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej

29 lipca 2002 r.

Rozporz¹dzenie okrela ogólne warunki obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej za szkody wyrz¹dzone przy
wykonywaniu czynnoci, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z
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dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, w tym:
 datê powstania obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia,
 podstawowy zakres odpowiedzialnoci zak³adu ubezpieczeñ,
 minimaln¹ sumê gwarancyjn¹ ubezpieczenia,
 zakres praw i obowi¹zków ubezpieczaj¹cego i zak³adu ubezpieczeñ, wynikaj¹cych z umowy ubezpieczenia.

podmiotów wykonuj¹cych doradztwo podatkowe

116.

Rozporz¹dzenie z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmie- Dz.U. nr 128, poz. 1095
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie dotacji
przedmiotowej do kolejowych przewozów pasa¿erskich

12 sierpnia 2002 r.

Rozporz¹dzenie okrela zmiany w sprawie dotacji przedmiotowej
do kolejowych przewozów pasa¿erskich. Rozliczenia z bud¿etem
dotacji za okres od dnia 1 sierpnia 2002 r. do dnia wejcia w ¿ycie
niniejszego rozporz¹dzenia dokonuje siê jednoczenie z rozliczeniem dotacji za pierwszy okres rozliczeniowy nastêpuj¹cy po dniu
wejcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia.
Wzór rozliczenia dotacji, okrelony w za³¹czniku do niniejszego
rozporz¹dzenia, stosuje siê do przewozów zrealizowanych od dnia
1 sierpnia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.

117.

Rozporz¹dzenie z dnia 8 sierpnia 2002 r. w Dz.U. nr 128, poz. 1096
sprawie sposobu i szczegó³owych warunków
spe³nienia obowi¹zku ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej przez kwalifikowany podmiot

16 sierpnia 2002 r.

Rozporz¹dzenie okrela sposób i szczegó³owe warunki spe³nienia
obowi¹zku ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej przez kwalifikowany podmiot za szkody wyrz¹dzone odbiorcom us³ug certyfikacyjnych.

118.

Rozporz¹dzenie z dnia 9 sierpnia 2002 r. w Dz.U. nr 128, poz. 1101
sprawie okrelenia szczegó³owego trybu tworzenia i wydawania zawiadczenia certyfikacyjnego zwi¹zanego z podpisem elektronicznym

16 sierpnia 2002 r.

Rozporz¹dzenie okrela tryb tworzenia i wydawania:
 zawiadczenia certyfikacyjnego, wydawanego przez ministra
w³aciwego do spraw gospodarki albo podmiot upowa¿niony w
trybie art. 23 ust. 4 lub 5 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym, zwanego dalej podmiotem upowa¿nionym, za pomoc¹ którego dane s³u¿¹ce do weryfikacji powiadczenia elektronicznego s¹ przyporz¹dkowane do ministra w³aciwego do spraw gospodarki lub podmiotu upowa¿nionego;
 zawiadczenia certyfikacyjnego, wydawanego przez ministra
w³aciwego do spraw gospodarki albo podmiot upowa¿niony, za
pomoc¹ którego dane s³u¿¹ce do weryfikacji powiadczenia elektronicznego s¹ przyporz¹dkowane do kwalifikowanego podmiotu wiadcz¹cego us³ugi certyfikacyjne;
 zawiadczenia certyfikacyjnego, wydawanego przez kwalifiko-

wany podmiot wiadcz¹cy us³ugi certyfikacyjne, za pomoc¹ którego dane s³u¿¹ce do weryfikacji powiadczenia elektronicznego
s¹ przyporz¹dkowane do ministra w³aciwego do spraw gospodarki lub podmiotu upowa¿nionego;
 zawiadczenia certyfikacyjnego, wydawanego przez kwalifikowany podmiot wiadcz¹cy us³ugi certyfikacyjne, za pomoc¹ którego dane s³u¿¹ce do weryfikacji powiadczenia elektronicznego
tego podmiotu s¹ do niego przyporz¹dkowane.

381

119.

Rozporz¹dzenie z dnia 3 lipca 2002 r. w spra- Dz.U. nr 129, poz. 1110
wie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
ich klasyfikacj¹ i oznakowaniem

28 sierpnia 2002 r.

Ustala siê wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacj¹ i oznakowaniem, stanowi¹cy za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

120.

Rozporz¹dzenie z dnia 1 sierpnia 2002 r. w Dz.U. nr 134, poz. 1140
sprawie komunalnych osadów ciekowych

10 wrzenia 2002 r.

Rozporz¹dzenie okrela:
 warunki, jakie musz¹ byæ spe³nione przy wykorzystywaniu komunalnych osadów ciekowych;
 dawki komunalnych osadów ciekowych, które mo¿na stosowaæ
na gruntach;
 zakres, czêstotliwoci i metody referencyjne badañ komunalnych
osadów ciekowych i gruntów, na których osady te maj¹ byæ stosowane.

121.

Rozporz¹dzenie z dnia 30 lipca 2002 r. w spra- Dz.U. nr 137, poz. 1151
wie wy³¹czenia niektórych kategorii porozumieñ, zawieranych miedzy przedsiêbiorcami
prowadz¹cymi dzia³alnoæ ubezpieczeniow¹,
spod zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê

12 sierpnia 2002 r., obowi¹zuje do 31 lipca
2007 r.

Rozporz¹dzenie okrela:
 warunki, jakie musz¹ byæ spe³nione, aby porozumienia, zawierane miêdzy przedsiêbiorcami prowadz¹cymi dzia³alnoæ ubezpieczeniow¹, zosta³y uznane za wy³¹czone spod zakazu, o którym
mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 klauzule, których wystêpowania w porozumieniu nie uznaje siê
za naruszenie art. 5 ustawy;
 klauzule, których wystêpowanie w porozumieniu stanowi naruszenie art. 5 ustawy;
 okres obowi¹zywania wy³¹czenia.

122.

Rozporz¹dzenie z dnia 30 lipca 2002 r. w spra- Dz.U. nr 137, poz. 1152
wie wy³¹czenia niektórych kategorii porozu-

12 sierpnia 2002 r., obowi¹zuje do 31 lipca
2007 r.

Rozporz¹dzenie okrela:
 warunki, jakie musz¹ byæ spe³nione, aby porozumienia dotycz¹ce transferu technologii zosta³y uznane za wy³¹czone spod zaka-
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zu, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów,
 klauzule, których wystêpowania w porozumieniu nie uznaje siê
za naruszenie art. 5 ustawy (klauzule dozwolone);
 klauzule, których wystêpowanie w porozumieniu stanowi naruszenie art. 5 ustawy (klauzule niedozwolone);
 okres obowi¹zywania wy³¹czenia.

mieñ dotycz¹cych transferu technologii spod zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê

123.

Rozporz¹dzenie z dnia 8 sierpnia 2002 r. w Dz.U. nr 137, poz. 1160
sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
us³ug detektywistycznych

12 wrzenia 2003 r.

Rozporz¹dzenie okrela:
 rodzaj dokumentacji dotycz¹cej zatrudnionych detektywów, zawieranych i realizowanych umów oraz sprawozdañ sporz¹dzanych po zakoñczeniu spraw w zakresie prowadzonej przez przedsiêbiorcê dzia³alnoci gospodarczej w zakresie us³ug detektywistycznych;
 formy prowadzenia dokumentacji;
 okres przechowywania dokumentacji.
Przedsiêbiorca prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie
us³ug detektywistycznych obowi¹zany jest prowadziæ:
 wykaz zatrudnianych detektywów;
 rejestr zawartych umów wraz z opisem stanu ich realizacji.
Stan realizacji umów jest opisywany w odrêbnej ksiêdze stanowi¹cej aneks do rejestru zawartych umów. Po zakoñczeniu sprawy
przedsiêbiorca sporz¹dza sprawozdanie, do którego stosuje siê
przepisy art. 13 ustawy o us³ugach detektywistycznych.

124.

Rozporz¹dzenie z dnia 13 sierpnia 2002 r. w Dz.U. nr 142, poz. 1188
sprawie wy³¹czenia okrelonych porozumieñ
specjalizacyjnych i porozumieñ badawczo 
rozwojowych spod zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê

20 wrzenia 2002 r., Rozporz¹dzenie okrela:
obowi¹zuje do 31 grud-  warunki, jakie musz¹ byæ spe³nione, aby porozumienia zawierania 2007 r.
ne miêdzy przedsiêbiorcami bêd¹cymi konkurentami lub miêdzy
przedsiêbiorcami niebêd¹cymi konkurentami zosta³y uznane za
wy³¹czone spod zakazu, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 klauzule, których wystêpowania w porozumieniu nie uznaje siê
za naruszenie art. 5 ustawy (klauzule dozwolone);
 klauzule, których wystêpowanie w porozumieniu stanowi naruszenie art. 5 ustawy (klauzule niedozwolone);
 okres obowi¹zywania wy³¹czenia.
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125.

Rozporz¹dzenie z dnia 13 sierpnia 2002 r. w Dz.U. nr 142, poz. 1189
sprawie wy³¹czenia okrelonych porozumieñ
wertykalnych spod zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê

20 wrzenia 2002 r., Rozporz¹dzenie okrela:
obowi¹zuje do 31 grud-  warunki, jakie musz¹ byæ spe³nione, aby porozumienia wertykalne zosta³y uznane za wy³¹czone spod zakazu, o którym mowa w
nia 2007 r.
art. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, ;
 klauzule, których wystêpowania w porozumieniu nie uznaje siê
za naruszenie art. 5 ustawy (klauzule dozwolone);
 klauzule, których wystêpowanie w porozumieniu stanowi naruszenie art. 5 ustawy (klauzule niedozwolone);
 okres obowi¹zywania wy³¹czenia.

126.

Rozporz¹dzenie z dnia 10 wrzenia 2002 r. Dz.U. nr 161, poz. 1335
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie op³at za
korzystanie ze rodowiska

1 stycznia 2003 r.

5 groszy rocznie za 1 mkw. powierzchni to op³ata za wody opadowe i roztopowe odprowadzane z powierzchni zanieczyszczonych o
trwa³ej nawierzchni znajduj¹cych siê na terenie portów i lotnisk.
Nowelizacja zmienia te¿ wspó³czynniki ró¿nicuj¹ce jednostkow¹
stawkê op³at w przypadku, gdy ujmowana woda podziemna lub powierzchniowa nie jest poddawana ¿adnym procesom uzdatniania
oraz gdy jest ona poddawana procesom membranowym (np. ultrafiltracji, elektrolizie). Ponadto nowelizacja rozporz¹dzenia obni¿a
op³aty za chlorki i siarczany wprowadzane do wód powierzchniowych ródl¹dowych dla obszaru dzia³ania Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej w Gdañsku.

127.

Rozporz¹dzenie z dnia 1 padziernika 2002 r. Dz.U. nr 176, poz. 1453
w sprawie sposobu udostêpniania informacji o
rodowisku

1 stycznia 2003 r., niektóre przepisy wejd¹ w
¿ycie 1 lipca 2003 r., 1
padziernika 2004 r., 1
kwietnia 2006 r. i 1 padziernika 2009 r.

Dane o rodowisku bêd¹ musieli publikowaæ wojewodowie i starostowie w tzw. publicznych sieciach telekomunikacyjnych. Mo¿na
je udostêpniæ tak¿e w mediach i wydawnictwach specjalistycznych.
Wojewoda musi przedstawiaæ dane dotycz¹ce m.in. klasyfikacji
stref jakoci powietrza i pomiarów substancji w powietrzu i pól
elektomagnetycznych, ocen jakoci wód powierzchniowych i podziemnych, a tak¿e mapy akustyczne i miejsca o przekroczonych
normach ha³asu. Natomiast starosta musi ujawniæ dane o okresowych badaniach jakoci gleb i ziemi, w tym o terenach zanieczyszczonych w stopniu przekraczaj¹cym istniej¹ce standardy oraz pomiary ha³asu w du¿ych aglomeracjach (pow. 100 tys. mieszkañców). Oprócz wyników pomiarów i rocznych ocen jakoci bêd¹ te¿
publikowane wieloletnie oceny jakoci lub klasyfikacje okrelaj¹ce
kierunki i dynamikê zmian oraz komentarze.
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128.

Rozporz¹dzenie z dnia 15 padziernika 2002 r. Dz.U. nr 186, poz. 1550
w sprawie dopuszczalnoci pomocy publicznej
w sektorze motoryzacyjnym

1 stycznia 2003 r.

Pomoc w sektorze motoryzacyjnym dopuszczalna jest na: restrukturyzacjê przedsiêbiorstw, na prace badawczo  rozwojowe, na
utrzymanie poziomu zatrudnienia lub utworzenie nowych miejsc
pracy, na rozwój ma³ych i rednich przedsiêbiorców, na ochronê
rodowiska, na szkolenia na potrzeby okrelonych przedsiêbiorców
(bezporednio zwi¹zane z rozwojem ich przedsiêbiorstw), na pokrycie kosztów bie¿¹cej dzia³alnoci przedsiêbiorcy oraz na nowe inwestycje. Dopuszczalna jest równie¿ pomoc dorana. Rozporz¹dzenie
stosuje siê do przedsiêbiorców, których dzia³alnoæ obejmuje produkcjê, monta¿ lub prace projektowo  wdro¿eniowe dotycz¹ce:
 silników spalinowych, ze spalaniem wewnêtrznym, a tak¿e niektórych innych silników stosowanych w pojazdach mechanicznych,
 samochodów osobowych,
 pozosta³ych pojazdów mechanicznych przeznaczonych do przewozu osób, pojazdów mechanicznych przeznaczonych do przewozu towarów,
 nadwozi pojazdów mechanicznych, z wy³¹czeniem przyczep i
naczep.

129.

Rozporz¹dzenie z dnia 15 padziernika 2002 r. Dz.U. nr 186, poz. 1551
w sprawie dopuszczalnoci pomocy publicznej
w sektorze w³ókien syntetycznych

1 stycznia 2003 r.

Pomoc publiczna w sektorze w³ókien syntetycznych dopuszczalna
jest na: restrukturyzacjê przedsiêbiorstw, na prace badawczo  rozwojowe, na utrzymanie poziomu zatrudnienia lub utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiêbiorstwach, na ochronê rodowiska,
na szkolenia na potrzeby okrelonych przedsiêbiorców (bezporednio zwi¹zane z rozwojem ich przedsiêbiorstw), na pokrycie kosztów bie¿¹cej dzia³alnoci przedsiêbiorcy oraz na nowe inwestycje.
Dopuszczalna jest równie¿ pomoc dorana. Rozporz¹dzenie stosuje siê do przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoæ obejmuj¹c¹:
 procesy formowania lub teksturowania w³ókien syntetycznych i
przêdzy z w³ókien ci¹g³ych powsta³ych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezale¿nie od ich koñcowego
zastosowania,
 procesy polimeryzacji, w³¹cznie z polikondensacj¹, je¿eli urz¹dzenia do polimeryzacji i formowania w³ókien i przêdzy, o których mowa w pkt. 1, s¹ po³¹czone w jedn¹ liniê technologiczn¹,
 procesy dodatkowe zwi¹zane z procesem formowania lub tekstu-

rowania, je¿eli urz¹dzenia s¹ po³¹czone w jedn¹ liniê technologiczn¹.
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130.

Rozporz¹dzenie z dnia 30 padziernika 2002 r. Dz.U. nr 190, poz. 1588
w sprawie okrelenia kwoty uprawniaj¹cej do
zwolnienia od podatku od towarów i us³ug

1 stycznia 2003 r.

Wartoæ sprzeda¿y towarów i us³ug, o której mowa w art. 14 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us³ug
oraz o podatku akcyzowym, uprawniaj¹cej do zwolnienia VAT,
okrelona zosta³a w kwocie 40 900 z³.

131.

Rozporz¹dzenie z dnia 25 listopada 2002 r. w Dz.U. nr 200, poz. 1691
sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokoci kwoty przychodu podlegaj¹cych opodatkowaniu zrycza³towanemu

1 stycznia 2003 r.

Kwota przychodu podlegaj¹cego opodatkowaniu 20-proc. zrycza³towanym podatkiem dochodowym (PIT-8A) z tytu³u umów zlecenia lub o dzie³o, w zwi¹zku z osobicie wykonywan¹ dzia³alnoci¹,
np. naukow¹, literack¹ lub dziennikarsk¹  146 z³.

132.

Rozporz¹dzenie z dnia 29 listopada 2002 r. w Dz.U. nr 200, poz. 1692 oraz
sprawie ró¿nicowania stopy procentowej sk³ad- nr 203, poz. 1720
ki na ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zale¿noci od zagro¿eñ zawodowych i ich skutków

1 stycznia 2003 r.

W tym rozporz¹dzeniu zosta³y okrelone stopy procentowe sk³adek
na obowi¹zkowe ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych
grup dzia³alnoci, nale¿nych za okres od 1 stycznia 2003 r. Sk³adka
w procentach podstawy wymiaru wynosi w poszczególnych grupach dzia³alnoci:
2,26  budownictwo,
0,97  handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego,
0,97  hotele i restauracje,
1,47  transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ,
0,97  porednictwo finansowe,
1,20  obs³uga nieruchomoci, wynajem, nauka i us³ugi zwi¹zane z
prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
0,97  administracja publiczna i obrona narodowa, obowi¹zkowe
ubezpieczenia spo³eczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
organizacje i zespo³y eksterytorialne,
1,73  edukacja,
1,47  ochrona zdrowia i opieka spo³eczna,
2,26  produkcja niesklasyfikowana gdzie indziej.

133.

Rozporz¹dzenie z dnia 26 listopada 2002 r. w Dz.U. nr 204, poz. 1727
sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotycz¹cych zanieczyszczenia powietrza

1 stycznia 2003 r.

Okrelono m.in. zakres i sposób przekazywania przez wojewodê
G³ównemu Inspektorowi Ochrony rodowiska wyników klasyfikacji stref s³u¿¹cych do oceny jakoci powietrza  dane te nale¿y dostarczyæ do 30 czerwca nastêpnego roku, licz¹c od ostatniego dnia
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roku, z którego dane wykorzystano do klasyfikacji stref. Jednak¿e
za rok 2002 sk³adanie dokumentów musi byæ dokonane do 30 marca 2003 r. Ponadto wojewoda musi przekazaæ wyniki pomiarów
poziomu substancji w powietrzu i wyników klasyfikacji tych stref.
Wojewoda musi te¿ poinformowaæ o stwierdzonych przekroczeniach alarmowych poziomów substancji w powietrzu. Natomiast
ministrowi rodowiska wojewoda musi przekazaæ informacjê o programach ochrony powietrza. Wszystkie wyniki przekazuje siê pisemnie, a od czasu wdro¿enia publicznej sieci telekomunikacyjnej
 drog¹ elektroniczn¹. Szczegó³owy zakres i formê przekazywanych danych okrelaj¹ za³¹czniki do rozporz¹dzenia.
134.

Rozporz¹dzenie z dnia 6 grudnia 2002 r. zmie- Dz.U. nr 214, poz. 1810
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego i wyp³acania wynagrodzenia za czas urlopu
oraz ekwiwalentu za urlop

1 stycznia 2003 r.

W nowym rozporz¹dzeniu okrelono sposób postêpowania w przypadku udzielenia urlopu w terminie póniejszym ni¿ pierwotnie
ustalony z pracodawc¹, je¿eli nie opracowuje on planu urlopów.
Rozporz¹dzenie zmienia sposób ustalania urlopu w wymiarze proporcjonalnym, w przypadku gdy w okresie zatrudnienia branym
pod uwagê przy ustalaniu takiego urlopu pracownik uzyska³ u danego pracodawcy prawo do urlopu wypoczynkowego w wy¿szym
wymiarze, ze wzglêdu na osi¹gniêcie odpowiednio d³u¿szego okresu zatrudnienia. Nowe rozwi¹zanie jest korzystniejsze dla pracowników, dotychczasowa regulacja obni¿a³a bowiem wymiar urlopu
proporcjonalnego przys³uguj¹cego takiemu pracownikowi. Zwiêkszono równie¿ katalog nale¿noci wyp³acanych pracownikom, które nie s¹ uwzglêdnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego.
Do nale¿noci tych zaliczono tzw. dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli popularn¹ trzynastkê. Zmieniono tak¿e sposób obliczania
wspó³czynnika s³u¿¹cego do ustalenia ekwiwalentu za jeden dzieñ
urlopu. Od nowego roku wspó³czynnik ten ustala siê odejmuj¹c od
liczby dni w danym roku kalendarzowym ³¹czn¹ sumê przypadaj¹cych w tym roku niedziel i wi¹t oraz dni wolnych od pracy wynikaj¹cych z rozk³adu czasu pracy w piêciodniowym tygodniu pracy,
a otrzymany wynik dzieli przez 12.

135.

Rozporz¹dzenie z dnia 6 grudnia 2002 r. zmie- Dz.U. nr 214, poz. 1811
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie sposobu
ustalania wynagrodzenia w okresie niewykony-

1 stycznia 2003 r.

W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesiêcznej w sta³ej wysokoci, za przepracowan¹ czêæ miesi¹ca, je¿eli pracownik za pozosta³¹ czêæ tego miesi¹ca otrzyma³ wynagrodzenie

wania pracy oraz wynagrodzenia stanowi¹cego
podstawê obliczania odszkodowañ, odpraw,
dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia
oraz innych nale¿noci przewidzianych w kodeksie pracy

okrelone w art. 92 Kodeksu pracy, miesiêczn¹ stawkê wynagrodzenia dzieli siê przez 30 i otrzyman¹ kwotê mno¿y przez liczbê
dni wskazanych w zawiadczeniu lekarskim o czasowej niezdolnoci pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczon¹ kwotê
wynagrodzenia odejmuje siê od wynagrodzenia przys³uguj¹cego za
ca³y miesi¹c
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136.

Rozporz¹dzenie z dnia 6 grudnia 2002 r. zmie- Dz.U. nr 214, poz. 1812
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w
sprawach zwi¹zanych ze stosunkiem pracy
oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

1 stycznia 2003 r.

Pracodawcy zatrudniaj¹cy mniej ni¿ 20 pracowników musz¹ poinformowaæ pracowników na pimie o zasadach organizacji pracy w
firmie, w szczególnoci o obowi¹zuj¹cych normach czasu pracy,
terminach dni wolnych od pracy, wynikaj¹cych z rozk³adu czasu
pracy w piêciodniowym tygodniu pracy, porze nocnej, terminie,
miejscu i czasie wyp³aty wynagrodzenia, przyjêtym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecnoci w pracy oraz
usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy. W aktach osobowych zatrudnionego musi pozostaæ dokument potwierdzaj¹cy fakt przekazania pracownikowi takich informacji przez pracodawcê. Ponadto
zmienione rozporz¹dzenie pozwala pracodawcy na ¿¹danie od pracownika przedstawienia wiadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzaj¹cych okresy zatrudnienia,
obejmuj¹cych okresy pracy przypadaj¹ce w roku kalendarzowym,
w którym pracownik ubiega siê o zatrudnienie. Zosta³y równie¿
wprowadzone zmiany w grupie dokumentów zwi¹zanych z ustaniem zatrudnienia. Chodzi m.in. o pisemne ¿¹danie wydania wiadectwa pracy pracownikowi zatrudnionemu ponownie przez pracodawcê bezporednio po ustaniu lub wyganiêciu stosunku pracy.
Rozszerzony zosta³ katalog gromadzonych dokumentów zwi¹zanych z nawi¹zaniem stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia.
Pracodawca bêdzie móg³ gromadziæ dokumenty zwi¹zane z obni¿eniem wymiaru czasu pracy w przypadku pracownicy uprawnionej do urlopu wychowawczego, która chce powróciæ do pracy w
zmniejszonym wymiarze czasowym.

137.

Rozporz¹dzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. Dz.U. nr 219, poz. 1837
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie prowadzenia podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów

1 stycznia 2003 r.

Od 1 stycznia 2003 r. pracodawcy zobowi¹zani do prowadzenia
podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów musz¹ w imiennych
kartach przychodów zatrudnianych przez siebie pracowników
umieszczaæ oprócz dotychczasowych informacji jego PESEL. Po-
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datnicy rozpoczynaj¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ w trakcie roku i
zobowi¹zani do za³o¿enia ksiêgi maj¹ 20 dni, od dnia jej za³o¿enia,
na powiadomienie o tym fakcie urzêdu skarbowego, w³aciwego
wed³ug miejsca zamieszkania. Dotyczy to równie¿ rolników zobowi¹zanych do za³o¿enia ksiêgi w trakcie roku podatkowego.
138.

Rozporz¹dzenie z dnia 10 grudnia 2002 r. w Dz.U. nr 219, poz. 1845
sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów

1 stycznia 2003 r.

Rejestr prowadzony jest w formie ksiêgi ewidencyjnej oraz w formie systemu informatycznego. Do rejestru farmaceutów okrêgowa
rada aptekarska wpisuje osobê, która uzyska³a prawo wykonywania zawodu. Dane, jakie powinny znaleæ siê w rejestrze, okrela
ustawa o izbach aptekarskich. Zmian i wykreleñ w rejestrze okrêgowa rada aptekarska dokonuje m.in.: po przekazaniu przez farmaceutê informacji o zmianie danych objêtych rejestrem; na podstawie prawomocnego orzeczenia s¹du apelacyjnego w sprawie upomnienia nagany, zawieszania prawa wykonywania zawodu.

139.

Rozporz¹dzenie z dnia 10 grudnia 2002 r. w Dz.U. nr 219, poz. 1846
sprawie zakresu znajomoci jêzyka polskiego
koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Polski oraz egzaminu z jêzyka
polskiego

1 stycznia 2003 r.

Zgodnie z przepisami, niezbêdny do wykonywania zawodu farmaceuty zakres znajomoci jêzyka polskiego w mowie i pimie obejmuje m.in. rozumienie tekstu pisanego, a w szczególnoci literatury fachowej; porozumiewanie siê z pacjentami; pisanie zgodnie z
zasadami ortografii. Egzamin potwierdzaj¹cy znajomoæ jêzyka
przeprowadza Naczelna Rada Aptekarska na wniosek cudzoziemca, po uiszczeniu przez niego op³aty.

140.

Rozporz¹dzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. w Dz.U. nr 223, poz. 1870
sprawie oznaczenia wyrobów znakami skarbowymi akcyzy

1 stycznia 2003 r.

Niniejsze rozporz¹dzenie okrela m.in. stosowanie znaków skarbowych akcyzy, a w tym zwolnienia niektórych wyrobów z tego obowi¹zku, wzory banderol podatkowych i legislacyjnych umieszczanych na opakowaniach jednostkowych i krajowych wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich. Ponadto okrela szczegó³owe sposoby umieszczania banderol na opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich, wzór
o wydanie oraz sprzeda¿ banderol lub wydanie upowa¿nieñ do wydania banderol. Dodatkowo precyzuje wysokoæ zaliczki na podatek akcyzowy odpowiadaj¹cy wartoci banderol podatkowych,
uprawniaj¹cej do ich otrzymania, wysokoæ kwot stanowi¹cych co
najmniej 80 proc. kosztów wytworzenia tych banderol oraz wysokoæ nale¿noci za sprzeda¿ banderol legislacyjnych.
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141.

Rozporz¹dzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. w Dz.U. nr 226, poz. 1885
sprawie ustanowienia taryfy celnej

1 stycznia 2003 r.

Taryfa utrzymuje zerowe stawki celne na obrót wiêkszoci¹ towarów pochodz¹cych z Unii Europejskiej, a tak¿e pañstw rodkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (CEFTA). Obni¿one zostan¹ c³a na nieliczne towary rolne z Czech, Wêgier i S³owacji. Pojawi¹ siê te¿ pewne zmiany w tzw. nomenklaturze scalonej,
wed³ug której klasyfikuje siê towary w taryfie.

142.

Rozporz¹dzenie z dnia 11 grudnia 2002 r. w Dz.U. nr 229, poz. 1914
sprawie okrelenia niektórych wzorów owiadczeñ, deklaracji i informacji podatkowych obowi¹zuj¹cych w zakresie podatku dochodowego
od osób fizycznych

1 stycznia 2003 r.

W rozporz¹dzeniu okrelono wzory 25 owiadczeñ, deklaracji, za³¹czników oraz informacji podatkowych dotycz¹cych rozliczeñ podatku dochodowego od osób fizycznych. Okrelone w nim wzory
formularzy powinny byæ stosowane dopiero do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych od 1 stycznia 2003 r.

143.

Rozporz¹dzenie z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U. nr 229, poz. 1915
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych zasad poboru podatku od czynnoci
cywilnoprawnych

1 stycznia 2003 r.

W rozporz¹dzeniu  zgodnie z nowelizacj¹ ustawy o podatku od
czynnoci cywilnoprawnych  na³o¿ono na notariuszy obowi¹zek
przesy³ania do urzêdu skarbowego odpisów aktów notarialnych
wpisanych do rejestru tego podatku w terminie do 7 dnia ka¿dego
nastêpnego miesi¹ca. Ponadto do urzêdu musi trafiæ odpis rejestru
podatku. W samym rejestrze pojawi siê nowa rubryka, w której nale¿y uwidoczniæ datê wpisania ka¿dego aktu notarialnego ujêtego
w rejestrze. Pewnej modyfikacji uleg³ równie¿ wzór deklaracji podatku. W nowych formularzach pojawi³o siê nowe miejsce, w którym nale¿y ujawniæ szczegó³owe informacje dotycz¹ce umowy
spó³ki i jej zmiany. Rozporz¹dzenie wesz³o w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2003 r., ale zgodnie z jego ustaleniami podatnicy bêd¹
mogli do 30 czerwca 2003 r. sk³adaæ deklaracje wed³ug starych
wzorów.

144.

Rozporz¹dzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. w Dz.U. nr 229, poz. 1917
sprawie okrelenia wzorów deklaracji, informacji oraz owiadczeñ podatkowych obowi¹zuj¹cych w zakresie podatku dochodowego od
osób prawnych

1 stycznia 2003 r.

Minister finansów ustali³ w tym rozporz¹dzeniu wzory 17 deklaracji, zeznañ, informacji oraz owiadczeñ podatkowych zwi¹zanych
z rozliczaniem podatku dochodowego od osób prawnych. Nowe
wzory deklaracji, zeznañ, informacji oraz owiadczeñ podatkowych
dotycz¹cych podatku dochodowego od osób prawnych powinny
byæ stosowane dopiero do dochodów (strat) uzyskanych od 1 stycznia 2003 r. Podatnicy, których rok podatkowy rozpocz¹³ siê przed 1
stycznia 2003 r., a zakoñczy po dniu wejcia w ¿ycie nowego rozporz¹dzenia, powinni sk³adaæ zaznania o wysokoci osi¹gniêtego
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dochodu (poniesionej straty) za ten rok podatkowy ju¿ wed³ug nowych wzorów.
145.

Rozporz¹dzenie z dnia 16 grudnia 2002 r. Dz.U. nr 230, poz. 1926
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla pañstwowych zak³adów bud¿etowych i gospodarstw pomocniczych pañstwowych jednostek
bud¿etowych oraz okrelenia szczegó³owych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji

1 stycznia 2003 r.

Stawka dotacji przedmiotowych dla pañstwowego zak³adu bud¿etowego i gospodarstw klasyfikowanych w bud¿ecie pañstwa wed³ug czêci bud¿etowych wynosi:
Kultura fizyczna i sport  w wysokoci nieprzekraczaj¹cej 130 z³
dziennie na jedn¹ osobê korzystaj¹c¹ z us³ug w zakresie szkolenia
sportowego, wiadczonych przy wykorzystaniu infrastruktury sportowej przez pañstwowy zak³ad bud¿etowy Centralny Orodek
Sportu,
Sprawiedliwoæ  w wysokoci 400 z³ rocznie na jednego nieletniego wdra¿anego do pracy spo³ecznie u¿ytecznej i przygotowywanego do zawodu w warsztatach szkolnych prowadzonych w formie
gospodarstw pomocniczych przy zak³adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
rodowisko  w wysokoci nieprzekraczaj¹cej 100 z³ rocznie w przeliczeniu na 1 ha powierzchni bêd¹cej w zarz¹dzie parku narodowego, na której ochronê gospodarki lenej, rezerwatowej oraz przyrody
prowadzi gospodarstwo pomocnicze przy parku narodowym.

146.

Rozporz¹dzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. w Dz.U. nr 234, poz. 1968
sprawie poboru przez notariuszy podatku od
spadku i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy
czynnoci zwi¹zanych z poborem podatku

1 stycznia 2003 r.

Notariusze stali siê p³atnikami podatku równie¿ od umów nieodp³atnego zniesienia wspó³w³asnoci. S¹ obowi¹zani pobraæ podatek
z chwil¹ sporz¹dzenia aktu notarialnego, jak równie¿ przes³aæ w³aciwemu urzêdowi skarbowemu odpisy aktów notarialnych dotycz¹cych czynnoci cywilnoprawnych, z tytu³u których ci¹¿¹ na nich
obowi¹zki p³atnika. Od 1 stycznia 2003 r., je¿eli przedmiotem aktu
notarialnego, który ma byæ sporz¹dzony, lub dokumentu co do którego notariusz ma uwierzytelniæ podpis, ma byæ zbycie praw do
spadku albo zbycie lub obci¹¿enie rzeczy lub praw maj¹tkowych
uzyskanych przez zbywcê w drodze spadku lub zasiedzenia, notariusz mo¿e sporz¹dziæ akt lub uwierzytelniæ w³asnorêcznoæ podpisu tylko za uprzedni¹ pisemn¹ zgod¹ urzêdu skarbowego albo po
stwierdzeniu przez urz¹d skarbowy, ¿e nabycie spadku jest zwolnione od podatku lub ¿e nale¿ny podatek zosta³ zap³acony albo prawo do wydania decyzji ustalaj¹cej wysokoæ zobowi¹zania podatkowego uleg³o przedawnieniu.
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147.

Rozporz¹dzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. w Dz.U. nr 234, poz. 1971
sprawie kas rejestruj¹cych

1 stycznia 2003 r.

W okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2004 r. obowi¹zek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nale¿nego przy zastosowaniu
kas rejestruj¹cych dotyczy podatników, którzy nie byli przed tym okresem zobowi¹zani do rozpoczêcia ewidencjonowania i jednoczenie u
których wysokoæ obrotów osi¹gniêtych z dzia³alnoci okrelonej w
art. 29 ust. 1 ustawy w ci¹gu 2002 r. przekroczy³a kwotê 40 000 z³.
Podatnicy tacy obowi¹zani s¹ do rozpoczêcia ewidencjonowania od 1
maja 2003 r. Od pocz¹tku tego roku obowi¹zek ewidencjonowania za
pomoc¹ kas, bez wzglêdu na osi¹gniêt¹ wielkoæ obrotu, dotyczy podatników kontynuuj¹cych po dniu 1 stycznia 2003 r. dzia³alnoæ o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, którzy byli obowi¹zani do
rozpoczêcia ewidencjonowania przed t¹ dat¹, z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych w tym okresie przepisów o terminach instalowania poszczególnych kas przez podatników lub którym wyznaczono terminy
instalowania kas w roku 2003 zgodnie z tymi przepisami.

148.

Rozporz¹dzenie z dnia 24 grudnia 2002 r. w Dz.U. nr 240, poz. 2061
sprawie informacji podatkowych

1 stycznia 2003 r.

Niniejsze rozporz¹dzenie zast¹pi³o od 1 stycznia 2003 r. przepisy
rozporz¹dzenia ministra finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa
(Dz.U. nr 40, poz. 463), m.in. w czêci dotycz¹cej obowi¹zków podatników w zakresie sporz¹dzania informacji podatkowych o umowach cywilnoprawnych. Rozporz¹dzenie to wprowadza te¿ nowe
rozwi¹zania prawne. Od 1 stycznia okolicznoæ zarejestrowania
pojazdu samochodowego, podlegaj¹cego opodatkowaniu podatkiem od rodków transportowych powoduje, ¿e organ gminy zajmuj¹cy siê t¹ rejestracj¹ zobowi¹zany bêdzie do przekazania stosownej informacji o tym fakcie organowi podatkowemu w³aciwemu w sprawach podatku od rodków transportowych.

149.

Rozporz¹dzenie z dnia 24 grudnia 2002 r. w Dz.U. nr 240, poz. 2063
sprawie naliczania odsetek za zw³okê oraz
op³aty prolongacyjnej, dokonywania zaokr¹gleñ oraz zakresu informacji, które musz¹ byæ
zawarte w rachunkach

1 stycznia 2003 r.

Rozporz¹dzenie to jest jednym z nowych aktów wykonawczych do
Ordynacji podatkowej, zastêpuj¹cych czêciowo przepisy rozporz¹dzenia ministra finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr
40, poz. 463). Dotyczy przepisów reguluj¹cych zasady zaokr¹glania podstaw opodatkowania, op³aty prolongacyjnej, zasad obliczania odsetek od zaleg³oci w sytuacji z³o¿enia wniosku o umorzenie
zaleg³oci podatkowej.
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150.

Rozporz¹dzenie z dnia 24 grudnia 2002 r. w Dz.U. nr 240, poz. 2070
sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych
grup p³atników z obowi¹zku pobierania podatku

1 stycznia 2003 r.

Rozporz¹dzenie znajduje zastosowanie do osób fizycznych uzyskuj¹cych dochody (przychody) z tytu³u diet i innych nale¿noci zwi¹zanych z podró¿¹ s³u¿bow¹. W stosunku do dochodów (przychodów) uzyskiwanych z tego tytu³u w okresie od 1 stycznia 2003 r.
do 31 grudnia 2004 r. postanowiono o zaniechaniu poboru podatku
dochodowego. Nie dotyczy to jednak wszystkich podatników, a tylko cz³onków zwi¹zków zawodowych, organizacji pracodawców,
samorz¹dów zawodowych i gospodarczych  w zwi¹zku z realizacj¹ przez tych cz³onków celów statutowych, ponadto osób dzia³aj¹cych w imieniu osób prawnych bêd¹cych cz³onkami wspomnianych
organizacji, a tak¿e osób wykonuj¹cych czynnoci zwi¹zane z pe³nieniem obowi¹zków spo³ecznych lub obywatelskich, osób nale¿¹cych do sk³adów zarz¹dów, rad nadzorczych, komisji lub innych
organów stanowi¹cych osób prawnych oraz osób wykonuj¹cych
dzia³alnoæ na podstawie kontraktu mened¿erskiego lub umów o
podobnym charakterze  jeli pe³ni¹ swoje obowi¹zki na podstawie
wyboru (powo³ania).

151.

Rozporz¹dzenie z dnia 30 grudnia 2002 r. w Dz.U. nr 241, poz. 2095
sprawie zawartoci o³owiu, kadmu, rtêci i chromu szeciowartociowego w opakowaniach

1 stycznia 2003 r.

Dla opakowañ szklanych maksymalna suma zawartoci metali ciê¿kich w opakowaniu mo¿e wynosiæ 200 mg/kg, pod warunkiem spe³nienia takich wymagañ, jak: metale ciê¿kie nie mog¹ byæ celowo
wprowadzone w procesie produkcji opakowañ oraz przekroczenie
zawartoci metali ciê¿kich w opakowaniu szklanym mo¿e byæ jedynie skutkiem u¿ycia do produkcji materia³ów pochodz¹cych z
recyklingu.
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Tabela 1. Wykaz badanych instytucji
Nazwa instytucji

Forma prawna

Dzia³alnoæ

Pe³ne etaty

Liczba
klientów

Centrum Transferu Technologii
Inkubator Przedsiêbiorczoci
IN-MARR w Mielcu

Dzia³ Inkubatora, wydzia³ gospodarczy non-profit spó³ki akcyjnej

1998

Centrum Transferu Technologii
 £ÓD

Fundacja

1995

4

140

Centrum Transferu Technologii
Fundacja Progress & Bisiness

Fundacja

1991

7

240

Centrum Wspierania Innowacji,
Fundacja
Poznañski Park Naukowo-Technologiczny

2000

10

setki

Fundacja Centrum Innowacji
F.I.R.E.

Fundacja

2002

5

60

Fundacja Partnerstwo dla
rodowiska

Fundacja

1997

13

250

Instytut Logistyki i Magazynowania

Jednostka Badawczo-Rozwojowa

1963

94

kilka tysiêcy

Instytut Technologii Drewna

Jednostka Badawczo-Rozwojowa

1952

71

110

Zak³ad Informacji Naukowej,
Jednostka Badawczo-Rozwojowa
Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego

1985

104

200

30

Biuro Promocji Inwestycji i Technologii UNIDO ITPO Warszawa

Placówka Dyplomatyczna

1983

10

2700

Centrum Transferu Technologii
PCT

Spó³ka akcyjna

2000

3

70

Regionalne Centrum Innowacji
i Transferu Technologii

Spó³ka akcyjna

2001

4

250

wiêtokrzyskie Centrum Innowacji Spó³ka z o.o.
i Transferu Technologii

2002

7

410

Centrum Transferu Technologii
w Gdañsku

Stowarzyszenie

1996

3

100

Lubelskie Centrum Transferu
Technologii

Uczelnia  jednostka bud¿etowa

1996

11

121

Orodek Transferu Innowacji

Uczelnia  jednostka bud¿etowa

1997

2

75

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

Uczelnia  jednostka statutowa

1997

13

4000

Centrum Przedsiêbiorczoci
i Transferu Technologii, Uniwersytet Zielonogórski

Uczelnia  jednostka wewnêtrzna
bez osobowoci prawnej

2000

1

120

Centrum Transferu Technologii
Politechniki Warszawskiej

Uczelnia  pozawydzia³owa jednostka organizacyjna

1999

1

120

Uniwersytecki Orodek Transferu
Technologii UW

Uczelnia  pozawydzia³owa jednostka organizacyjna

1998

2

30

Wroc³awskie Centrum Transferu
Technologii

Uczelnia  pozawydzia³owa jednostka organizacyjna

1995

10

1000

rednia:

17,86

477,43

rednia bez uwzglêdnienia najbardziej liczebnych jednostek badawczo-rozwojowych:

5,90

462,67
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Tabela 2. Wykaz baz badanych instytucji
Nazwa instytucji
Biuro Promocji Inwestycji i Technologii
UNIDO ITPO
Warszawa

Baza

Opis wielkoci
zasobów

Opis bazy / s³owa kluczowe

UNIDO Exchange  modu³ Platforma elektroniczna implementowana i zarz¹dzana przez 1500 ofert technologii
Centralê UNIDO w Wiedniu http://exchange.unido.org w tym 400 z Polski
Technology Offers
http://exchange2.unido.org/
unidoex/index1.htm
Web  Data system  IDM
server technology

UNIDO, exchange, technology, marketplace, transfer

Centrum PrzedsiêResUZ
biorczoci i Transferu http://resuz.zgora.pl/
Technologii, Uniwersytet Zielonogórski
PHP, Oracle

ResUZ jest baz¹ danych o zespo³ach badawczych, groma- aktualnie 29 aktywnych
dzi informacje dotycz¹ce wszystkich grup badawczych dzia- zespo³ów
³aj¹cych na Uniwersytecie Zielonogórskim

Centrum Transferu
System rejestracji i archiwiTechnologii Fundacja zacji innowacji i nowych
Progress & Bisitechnologii
ness

Rozbudowany system bazodanowy. Obs³uga wymaga specjalistycznego szkolenia. Aplikacja umo¿liwia rejestracjê,
przeszukiwanie i dokonywanie selekcji i innych typowych
operacji bazodanowych dla szerokiego zakresu innowacji.
Zapis danych przez specjalistê, nie jest planowane udostêpnienie w sieci

Centrum Transferu
Technologii Fundacja
Progress & Bisiness

Centrum Transferu
Technologii PCT

dane personalne, kierownicy zespo³ów, profile badawcze, publikacje, realizowane projekty, wspó³praca miêdzynarodowa

Clipper 5.0

innowacje, bezpieczeñstwo, transfer technologii

System rejestracji i wstêpnej oceny pomys³ów innowacyjnych on-line
http://www.pbf.pl/sri/pl/
form.php

System komunikacji interaktywnej + baza danych. Prosta obs³uga przez korzystaj¹cych z portalu www.pbf.pl. Aplikacja
umo¿liwia rejestracjê, przeszukiwanie i dokonywanie selekcji i innych typowych operacji bazodanowych dla uproszczonych opisów innowacji. System w trakcie rozbudowy.

XML/PHP, MS Access

innowacje, wynalazczoæ, transfer technologii
300

Baza danych firm innowacyjnych
MS Access

bran¿e, regiony, projekty, oferty, zapotrzebowania, targi, misje gospodarcze, wspó³praca miêdzynarodowa

Centrum Transferu
Technologii Politechnika Krakowska

FEMIRC

Baza danych klientów CTT PK

MS Access

transfer technologii, kojarzenie partnerów, wdra¿anie innowacyjnoci, programy ramowe

Centrum Transferu
Technologii Politechniki Warszawskiej

Transfer technologii z
uczelni do przemys³u  tematy innowacyjne

Baza zawiera adresy polskich przedsiêbiorstw innowacyjnych, 70 tematów
z którymi CTT nawi¹za³o wspó³pracê oraz oferowane przez
pracowników uczelni innowacyjne tematy do wdro¿enia

MS Access

innowacje, biotechnologie, ochrona rodowiska, bioin¿ynieria, automatyka, e-biznes, robotyka

Tematy prac magisterskich
i doktorskich zleconych
przez zak³ady przemys³owe
i us³ugowe

Baza zawiera zg³oszone przez zak³ady przemys³owe proble- 50 tematów prac
my do rozwi¹zania, które mog¹ byæ rozwi¹zane w ramach
prowadzonych prac magisterskich lub rozpraw doktorskich
przez studentów / doktorantów PW

MS Access

architektura, automatyka, budowa maszyn, transfer technologii, nowoczesne technologie, in¿ynieria chemiczna, samochody

Centrum Transferu
Technologii Politechniki Warszawskiej

Centrum Transferu
Technologii w Gdañsku

> 4000

Krajowy Bank Technologii Polskie oferty technologii przekazane potencjalnym klien- 11
http://www.ctt.gda.pl/final/ tom w celu nawi¹zania wspó³pracy
index.html
MySQL, HTML,
Windows 98

biotechnologia, ochrona rodowiska, wzornictwo przemys³owe, informatyka, oferty technologii

Centrum Transferu
Technologii w Gdañsku

Oferty Pracy

Zestaw ofert osób poszukuj¹cych pracy i pracodawców pro- poszukuj¹cych: 64,
ponuj¹cych pracê
proponuj¹cych: 14

SQL

poszukuj¹cy pracy, pracodawcy

Centrum Transferu
Technologii w Gdañsku

Baza Technologii BBS/Projekt IRC ( baza w budowie )

Zestaw ofert technologii i zapytañ o technologie, pochodz¹cych z krajów Unii Europejskiej

SQL

bran¿e
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Centrum Wspierania Baza profili technologiczInnowacji, Poznañski nych
Park Naukowo-Technologiczny

Fundacja Centrum
Innowacji F.I.R.E.

Fundacja Partnerstwo dla rodowiska

Instytut Logistyki
i Magazynowania

Instytut Technologii
Drewna

Instytut Technologii
Drewna

Baza profili technologicznych polskich i zagranicznych firm ponad 80 profili temaz 10 bran¿ przemys³owych, uczestnicz¹cych w salonie Na- tycznych
uka dla Gospodarki podczas 3. Miêdzynarodowego Dnia
Transferu Technologii na 74 Miêdzynarodowych Targach
Poznañskich.

Apache, MySQL, CGI

technology offer, technology request

Baza projektów innowacyjnych

Baza zawiera podstawowe informacje o projektach innowa- 100
cyjnych zg³oszonych do Fundacji Centrum Innowacji FIRE.
Umo¿liwia przeszukiwanie wg bran¿y.

VBA

innowacje, projekty innowacyjne

INFOSTAT

Baza danych o rozwi¹zaniach technicznych, technologicz- 50 MB
nych i organizacyjnych, w tym wiêkszoæ z zakresu ochrony
rodowiska (energia odnawialna, odpady itp. )

MS Access

ochrona rodowiska

Trade Point Poznañ
http://www.ilim.poznan.pl/str_glowna.htm

Trade Point Poznañ jest jednym z elementów wiatowej sie- w sieci funkcjonuje oko³o
ci Trade Point s³u¿¹cej kojarzeniu partnerów, wymianie ofert 150 punktów
handlowych oraz informacji gospodarczych w szczególnoci
pomiêdzy firmami z sektora MSP

Oracle

oferta kupna, oferta sprzeda¿y

Drewinf
http://www.itd.poznan.pl/
r_baz.htm

Baza biblioteczno-dokumentacyjna o krajowych i zagranicz- 16 000 rekordów
nych materia³ach dotycz¹cych drzewnictwa i meblarstwa

Micro CDS/ISIS

surowiec drzewny, obróbka drewna, tworzywo drzewne, wyroby z drewna, proces produkcji, organizacja produkcji,
przemys³ drzewny, przemys³ meblarski

Drzewnictwo

Relacyjna baza danych o producentach przemys³u drzewne- 200 MB
go i przemys³ach przerobu drewna

D'Base for windows

drewno, sektor leno-drzewny, producenci

Partner
Lubelskie Centrum
Transferu Technologii

Jezyk XML + narzêdzia

Baza danych s³u¿y do wyszukiwania przedsiêbiorstw z wo- 120 firm z regionu
jewództwa lubelskiego oraz przedsiêbiorstw reprezentuj¹- lubelskiego
cych okrelone bran¿e, a dzia³aj¹cych na terenie Polski.
Baza s³u¿y do szybkiego wyszukiwania partnerów, kierowania do okrelonych firm nap³ywaj¹cych do nas ofert biznesowych, informowania o organizowanych seminariach, szkoleniach, pokazach itp. Wyszukiwania w bazie danych mo¿na
dokonywaæ przez podanie s³owa kluczowego, np. nazwy
bran¿y, firmy, produktu, us³ugi, miejscowoci.
gospodarka, partnerzy biznesowi

Orodek Transferu
Innowacji

Promocja samozatrudnienia Strona internetowa dostêpna pod adresem:
http://www.warszawastartup.pl

Orodek Transferu
Innowacji

Gazeta INNOWACJE w
wersji elektronicznej

Wydawanie kwartalnika Innowacje publikowanego na stronie internetowej:
http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje

Baza firm z terenu wojewiêtokrzyskie Cenwództwa wiêtokrzyskiego
trum Innowacji i
Transferu Technologii
Uniwersytecki Orodek Transferu Technologii UW

Oferta Uniwersytetu
Warszawskiego

Baza danych zawieraj¹ca modu³y eksperci, aparatura specjalna, programy, technologie

MS Access

Wroc³awskie Centrum Strona intranetowa WCTT
Transferu Technologii

Strona wewnêtrzna pracowników WCTT rejestry , dokumenty wewnêtrzne

Share point windows
Wroc³awskie Centrum Strona internetowa WCTT
Transferu Technologii http://www.wctt.wroc.pl/
Zak³ad Informacji
Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i
Górnictwa Skalnego

CDS/ISIS

Baza danych ofert i zapytañ technologicznych, baza danych szkoleñ. Mo¿liwoæ zapytañ i zg³oszeñ on-line
Oprogramowanie narzêdziowe do tworzenia i utrzymywania baza danych CDS/ISIS
tekstowych baz danych.
mo¿e zawieraæ do 16 mln
rekordów
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Tabela 3. Wymienione i opisane w ankiecie zasoby zewnêtrzne, z których badane instytucje korzystaj¹
Bazy danych systemu SIGOP.

Centrum Gospodarki Odpadami. Instytut
Budownictwa i Górnictwa Skalnego

System Informatycznego Gospodarki Odpadami w Polsce  SIGOP rozwijanego od 1984 roku. W chwili obecnej w bazach danych SIGOP zarejestrowano m. in.: 450 technologii gospodarczego wykorzystania odpadów128 zagranicznych technologii wykorzystania odpadów 500 firm
zagospodarowuj¹cych i unieszkodliwiaj¹cych odpady 240 pozycji bibliograficznych ok. 100 aktów prawnych.
www.igo.katowice.pl/bazy/

Katalog ofert badawczych i technologicz- Katalog zawiera oferty badawcze i technologiczne powsta³e w laboratoriach Politechniki l¹skiej. Oferty zaklasyfikowano do 12 grup problenych powsta³ych w laboratoriach
mowych. Odpowiadaj¹ one w przybli¿eniu problematyce badawczej rePolitechniki l¹skiej.
alizowanej na poszczególnych Wydzia³ach Politechniki l¹skiej. Dostêpny jest równie¿ katalog rynkowy ofert.
www.polsl.gliwice.pl/alma.mater/technologie.htlml
American Association for Advancement
of Science  EurekAlert!
American Association for Advancement of
Science

Serwis o nowociach naukowo-in¿ynieryjnych, w tym technologiach.

FAO STAT FORESTRY DATA

Baza danych o miêdzynarodowym sektorze leno-drzewnym

FAOSTAT

www.fao.org

NORMY
Politechnika Lubelska

Wykaz Polskich Norm, Europejskich, ISO oraz IEC udostêpnianych w
Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki G³ównej Politechniki Lubelskiej. Baza stworzona dziêki dofinansowaniu z funduszy KBN.
www.infona.pol.lublin.pl

European Patent Office

Baza danych patentów

www.aaas.org

www.european-patent-office.org
SCIENCE DIRECT, SPRINGER LINK,
ACADEMIC PRESS
Politechnika Lubelska
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System sieciowego udostêpniania naukowych baz danych poprzez ICM
vls.icm.edu.pl

Tabela 4. Opis krajowych i miêdzynarodowych sieci us³ug wymienianych przez badanych
Krajowy System Us³ug

Krajowy System Us³ug dla MSP powsta³ w 1996 roku. Jego celem jest podnoszenie konkurencyjnoci polskich MSP poprzez dostarczanie im wysokiej jakoci
us³ug oraz przygotowanie ich do procesu integracji z Uni¹ Europejsk¹.

Polskie Orodki Przekazu Innowa- Dzia³aj¹ od lipca 2000, powo³ane w wyniku konkursu og³oszonego w ramach 5 Procji Innovation Relay Centers (IRC) gramu Ramowego Unii Europejskiej. W Polsce Orodki Przekazu Innowacji dzia³aj¹ w trzech obszarach realizacji:
IRC East Poland (woj. mazowieckie, lubelskie, podlaskie, pomorskie, warmiñskomazurskie)
http://www.irc-eastpoland.org.pl/,
IRC South Poland (woj. ³ódzkie, ma³opolskie, podkarpackie, l¹skie, wiêtokrzyskie)
http://www.transfer.edu.pl/,
IRC West Poland (woj. dolnol¹skie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie,
wielkopolskie, zachodniopomorskie)
http://www.wct.wroc.pl/.
 Europejska Sieæ IRC Orodków Przekazu Innowacji dzia³a w ramach Programu
Innowacyjnoæ / MSP Komisji Europejskiej. Sieæ ta z³o¿ona z blisko 70 orodków obejmuje swym zasiêgiem Uniê Europejsk¹, Islandiê, Norwegiê, Szwajcariê (kraj stowarzyszony) oraz Izrael i kraje Europy rodkowo-Wschodniej.
 Zasadniczym celem sieci IRC jest promocja innowacyjnoci i wymiany technologicznej miêdzy organizacjami w Europie. Dzia³alnoæ obejmuje m.in. doradztwo, konsulting oraz szkolenia. Wszystkie te dzia³ania s³u¿¹ zaspokojeniu potrzeb
ka¿dej organizacji oraz lokalnego przemys³u. Sieæ IRC wiadczy us³ugi firmom,
zw³aszcza MSP. Równie¿ uniwersytety i instytuty badawcze korzystaj¹ z us³ug
IRC w zakresie transferu ich osi¹gniêæ do przemys³u.
 Nadrzêdnym zadaniem sieci jest pomoc regionom europejskim i przedsiêbiorstwom w identyfikacji ich potrzeb technologicznych, jak równie¿ w znalezieniu
rozwi¹zañ technologicznych. Orodki IRC pomagaj¹ w prowadzeniu negocjacji
w zakresie transferu technologii oraz zajmuj¹ siê promocj¹ innowacji w ca³ej Europie we wspó³pracy z Europejsk¹ Sieci¹ IRC.
 Orodki IRC dzia³aj¹ jako niezale¿ne organizacje (konsorcja), które zosta³y wyselekcjonowane w drodze ogólnodostêpnego konkursu, przez co s¹ najlepszymi
centrami transferu innowacyjnoci w poszczególnych regionach.
http://www.iecnet.lu/, http://irc.cordis.lu/showroom/
Sieæ regionalnych Punktów
Kontaktowych

Krajowy Punkt Kontaktowy VI PR UE (dotychczas V Programu Ramowego UE)
koordynuje dzia³ania sieci, do której nale¿y 8 Regionalnych, 140 Lokalnych i 31
Bran¿owych Punktów Kontaktowych.
http://www.npk.gov.pl/
 G³ówne zadania RPK to wspó³praca z KPK, przekaz informacji, akwizycja ofert,
kontakty z instytucjami badawczymi i firmami, pomoc w pisaniu projektów, organizacja szkoleñ, nadzór i koordynacja pracy Lokalnych PK, przygotowywanie
materia³ów promocyjnych dotycz¹cych w³asnego regionu oraz podpisanie wspó³pracy z zaprzyjanionymi regionami UE.
 Zadania LPK to przede wszystkim przekaz informacji ale tak¿e akwizycja ofert,
kontakty z instytucjami badawczymi i firmami oraz roboczy kontakt z RPK i BPK.
 Rol¹ BPK w sieci jest konsultacja tematyczna w wybranej w¹skiej specjalnoci,
pomoc w pisaniu projektów, poszukiwanie partnerów oraz akwizycja ofert.
Adresy Regionalnych Punktów Kontaktowych znajduj¹ siê na stronie internetowej:
http://www.6pr.pl/s5o/adresy/siec-RPK.html
Adresy Lokalnych Punktów Kontaktowych znajduj¹ siê na stronie internetowej:
http://www.6pr.pl/s5o/adresy/siec-LPK.html
Adresy Bran¿owych Punktów Kontaktowych znajduj¹ siê na stronie internetowej
http://www.6pr.pl/s5o/adresy/siec-BPK.html
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Orodki EuroInfo

http://www.euroinfo.org.pl/, http://europa.delpol.pl/
Euro Info Centre  program Komisji Europejskiej dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. W Polsce dzia³a 12 orodków, w Europie dzia³a oko³o 300. Dzia³alnoæ
orodków obejmuje:
 informacje o programach dla MSP,
 oferty wspó³pracy, poszukiwanie partnerów, rynki zagraniczne,
 targi, seminaria, konferencje,
 prawo wspólnot europejskich,
 klub eksportera,
 informacje zwi¹zane z integracj¹ z UE.

RIS i RITTS

Metodologie RIS (Regionalne Systemy / Strategie Innowacyjne ) i RITTS (Regionalna Strategia Innowacji i Transferu Technologii) sprawdzone w krajach UE opieraj¹ siê na oddolnym procesie wspó³pracy miêdzy ró¿nymi podmiotami systemu
innowacji: przedsiêbiorstwami, uczelniami, instytucjami badawczymi, dostawcami
us³ug finansowych i doradczych, w³adzami samorz¹dowymi oraz instytucjami u¿ytecznoci publicznej. W budowie strategii wykorzystywane s¹ profesjonalne ekspertyzy potrzeb gospodarki w zakresie innowacji oraz budowy narzêdzi dostosowuj¹cych poda¿ ze strony nauki i instytucji wspomagaj¹cych
http://www.ris-silesia.org.pl/  RIS Silesia
http://www.ppnt.poznan.pl/cwi/ris.php/  RIS Wielkopolska itp.

Unido ITPO Network
Internetional Centers

http://www.unido.org/exchange
Zadaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemys³owego UNIDO
z siedzib¹ w Wiedniu jest wspieranie procesów industrializacji i pomaganie krajom
rozwijaj¹cym siê oraz krajom w okresie transformacji w uzyskaniu w³aciwego
miejsca w globalizuj¹cej siê gospodarce wiatowej. Organizacja posiada 36 placówek i 12 biur w ponad czterdziestu krajach wiata (jednym z biur jest warszawskie
biuro UNIDO). Ten potencja³ zosta³ w 2002 roku po³¹czony internetow¹ platform¹
informacyjn¹ UNIDO Exchange umo¿liwiaj¹c¹ dostêp do zasobów informacji
i wiedzy zgromadzonych przez organizacjê i jej partnerów w ponad 40 krajach, nawi¹zanie wspó³pracy handlowej, technologicznej i inwestycyjnej z partnerami na
ca³ym wiecie.

ESTO  European Science and
Technology Observatory

Sieæ organizacji afiliowanych przy Komisji Europejskiej  DG Jiont Research Centre's (JRC's) Institute for Prospective Technological Studies (IPTS)  dzia³aj¹ca od
1997 roku. Obecnie ESTO tworz¹ instytucje, które posiadaj¹ dowiadczenie w zakresie zastosowañ nauki i najnowszych technologii, polityki technologicznej, prognozowaniu czy ocenie na szczeblu narodowym.

Krajowa Sieæ Innowacji

W ramach KSU wyodrêbniona zostanie grupa orodków wiadcz¹cych us³ugi o
charakterze innowacyjnym, tworz¹cych Krajow¹ Sieæ Innowacji, do zadañ których
bêdzie nale¿a³a pomoc w zakresie tworzenia warunków do transferu i komercjalizacji nowych rozwi¹zañ technologicznych oraz realizacji przedsiêwziêæ innowacyjnych w przedsiêbiorstwach sektora MSP. W sk³ad Krajowej Sieci Innowacyjnej
bêd¹ mog³y wchodziæ organizacje wiadcz¹ce us³ugi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe, przy czym przynale¿noæ do KSI uzale¿niona bêdzie od uzyskania akredytacji w KSU w zakresie us³ug o charakterze innowacyjnym.

Sieæ INNOWACJE/REKIN

http://www.innowacje.pl
Sieæ instytucji, przedsiêbiorstw, uczelni, orodków badawczych oraz organizacji
wspieraj¹cych innowacje, której celem jest promocja innowacyjnoci w rozwoju
regionalnym.
Sieæ stanowi ród³o informacji, kierowanej szczególnie do MSP, o: dostawcach
technologii, technologiach gotowych do wdro¿enia, ród³ach finansowania wdro¿eñ, krajowych i miêdzynarodowych programach wspierania dzia³alnoci innowacyjnej. Sieæ ta powsta³a jako wynik realizacji projektu (Phare)  rozwój krajowego
i regionalnego systemu innowacji w Polsce, którego celem by³a integracja inicjatyw i sieci instytucji dzia³aj¹cych w Polsce na rzecz wspierania dzia³alnoci innowacyjnej. Sieæ obejmuje dwadziecia jeden regionalnych instytucji, które otrzyma-
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³y dofinansowanie na realizacjê zadañ w dziedzinie wspierania procesów transferu
technologii i dzia³añ innowacyjnych, jak równie¿ dzia³añ wspólnych maj¹cych na
celu utrwalenie zwi¹zków wspó³pracy pomiêdzy tymi instytucjami. Czêæ instytucji z sieci REKIN nale¿y do Krajowego Systemu Us³ug.
Sieæ instytucji zrzeszonych
w EAN International

http://www.ean.pl
Miêdzynarodowe Stowarzyszenie EAN International utworzone na bazie prawa
belgijskiego w 1977r. Instytut Logistyki i Magazynowania  EAN Polska pe³ni od
1990 roku rolê organizacji polskiej EAN i reprezentuje polskie przedsiêbiorstwa ze
wszystkich sektorów gospodarczych w miêdzynarodowym stowarzyszeniu. Zadaniem krajowej organizacji EAN jest zarz¹dzanie systemem EAN.UCC w Polsce,
adaptowanie miêdzynarodowych standardów dla potrzeb polskich przedsiêbiorstw,
udzielanie informacji o standardach EAN.UCC i pomoc w ich wdra¿aniu oraz przydzielanie nr identyfikacyjnych EAN/UCC. System EAN.UCC jest zestawem standardów umo¿liwiaj¹cych efektywne zarz¹dzanie globalnymi ³añcuchami dostaw,
obejmuj¹cymi wiele bran¿, poprzez unikaln¹ identyfikacjê produktów, jednostek
wysy³kowych, zasobów, lokalizacji i us³ug.
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Tabela 5. Lista Centrów Transferu Technologii i Informacji
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Nazwa instytucji / adres
Jednostka nadrzêdna
Forma prawna / dzia³alnoæ ....
Adres http

Dyrektor
Dane kontaktowe

Biuro Promocji Inwestycji i Technologii UNIDO
ITPO Warszawa

Dyrektor:
Krzysztof Loth

ul. Aleja Niepodleg³oci 186
00-608 Warszawa

Osoba do kontaktów:
Pawe³ Gêbski

UNIDO  Organizacja Narodów Zjednoczonych ds.
Rozwoju Przemys³owego z siedzib¹ w Wiedniu
[anp.: United Nations Industrial Development Organization UNIDO (Viena International Centre)]

tel.: (0 22) 825 91 86
fax: (0 22) 825 89 70
ips-waw@unido.pl

Klienci
Zatr.

Kluczowe formy dzia³alnoci:

2700
10

 zarz¹dzanie technologi¹  Technology Management
 negocjacje w transferze technologii  Technology Transfer Negotiations
 identyfikacja, opracowanie i publikacja ofert polskich technologii w bazie UNIDO-Exchange
 dzia³alnoæ doradcza, szkoleniowa, promocyjna w wymienionym powy¿ej zakresie

120
1








stymulowanie innowacyjnoci
promowanie przedsiêbiorczoci
transfer nowoczesnych technologii
koordynacja wymiany informacji i dowiadczeñ
realizacja zadañ uczelni
us³ugi zewnêtrzne dla: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek u¿ytecznoci
publicznej

140
4









miêdzynarodowy transfer technologii
audyt technologiczny
biznes plan
wspieranie firm spin-off
poszukiwanie i wdra¿anie technologii
promowanie rodzimych rozwi¹zañ technologicznych zagranic¹
poszukiwanie róde³ finansowania dla wdra¿ania nowych technologii

Placówka Dyplomatyczna
1983
www.unido.pl
Centrum Przedsiêbiorczoci i Transferu Technologii, Uniwersytet Zielonogórski
ul. Podgórna 50,
65-246 Zielona Góra

Dyrektor: Zygmunt Jocz
tel.: (0 48) 328 26 85, 328 32 09
fax: (0 48) 328 26 85, 328 32 98
cptt@uz.zgora.pl

Uniwersytet Zielonogórski
Uczelnia  jednostka wewnêtrzna bez osobowoci
prawnej
2000
www.cptt.uz.zgora.pl
Centrum Transferu Technologii  £ÓD
ul. Piotrkowska 143, 90-434 £ód
Fundacja Inkubator
Fundacja
1995
www.inkubator.org.pl

Dyrektor: Jerzy Wojtas
tel.: (0 42) 637 23 75
fax: (0 42) 637 23 15
j.wojtas@inkubator.org.pl

Centrum Transferu Technologii Fundacja Progress & Bisiness
ul. Miechowska 5b,
30-041 Kraków

Prezes:
Andrzej M. Skulimowski

240
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 aktywne poszukiwanie rozwi¹zañ naukowych w zakresie zaawansowanych technologii nadaj¹cych siê do wdro¿enia
 analizowanie i opiniowanie wniosków kredytowych i biznesplanów projektów
przeznaczonych do finansowania
 badania marketingowe i analizy rynku
 opiniowanie wniosków kredytowych z zakresu wysokich technologii we wspó³pracy z instytucjami finansowymi
 przygotowywanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych oraz
inne dzia³ania doradcze i promocyjne zwi¹zane z dopuszczaniem akcji firm innowacyjnych do obrotu publicznego
 doradztwo w zakresie badania zdolnoci patentowej, praw w³asnoci intelektualnej, patentów, licencji; ochrona patentowa wybranych pomys³ów
 opracowywanie biznesplanów, studiów wykonalnoci i analiz gospodarczych,doradztwo prawno-gospodarcze i w zakresie zarz¹dzania
 szkolenie konsultantów, których zadaniem jest wyszukiwanie i promocja rozwi¹zañ nadaj¹cych siê do komercjalizacji; doradztwo w zakresie jakoci i weryfikacji
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 poszukiwanie dla potrzeb MSP wartociowych technicznie i potencjalnie rynkowych innowacyjnych wyrobów i technologii opracowanych szczególnie przez polskich twórców techniki i polskie instytucje naukowe
 propagowanie wiedzy o technologiach i osi¹gniêciach nauki szczególnie polskiejwspieranie wprowadzania innowacji i procesów transferu technologii do MSPkojarzenie partnerów do realizacji przedsiêwziêæ innowacyjnych
 promocja polskiej myli technicznej, polskich twórców techniki, instytucji naukowych, produkcyjnych i us³ugowych firm innowacyjnych
 promocja róde³ finansowania przedsiêwziêæ innowacyjnych
 tworzenie sieci wspó³pracy ludzi: nauki, twórców techniki, biznesu, innych podobnych instytucji pomocowych, w³adz samorz¹dowych, itp.
 promocja polskich dowiadczeñ w zakresie innowacyjnoci i transferu technologii
oraz polskich ekspertów w tych dziedzinach
 wspó³praca z Politechnik¹ Rzeszowsk¹: promowanie uczelni, kadry naukowej,
firm spin-off i spin-on, promowanie 5 i 6 PR UE, wspó³praca z Centrum Doskona³oci PRz COMODEC, kreowanie wspó³pracy uczelni z przedsiêbiorcami, promocja technologii opracowanych przez Politechnikê, inspirowanie rodowisk naukowych i studenckich w zakresie instytucji wprowadzania innowacji i transferu
technologii do MSP poprzez tworzenie inkubatorów nowych technologii, centrów
technologicznych, studenckich inkubatorów przedsiêbiorczoci, parków naukowotechnologicznych, itp.; wspó³praca w zakresie opracowania i realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjnoci Województwa Podkarpackiego

tel.: (0 12) 636 01 00
fax: (0 12) 636 87 87
pbf@agh.edu.pl

Fundacja Progress & Bisiness
Fundacja
1991

www.pbf.pl
Centrum Transferu Technologii Inkubator
Przedsiêbiorczoci IN-MARR w Mielcu
ul. Wojska Polskiego 9,
39-300 Mielec

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
w Mielcu
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Dzia³ Inkubatora, wydzia³ gospodarczy non-profit
spó³ki akcyjnej
1998
www.mielec.pl/marr/index.html

Dyrektor: Jerzy Bajorek
tel.: (0 17) 788 78 44, 788 78 22
fax: (0 17) 788 66 18
in-marr@biznes.mielec.pl
in-marr@inkubator.ptc.pl
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Centrum Transferu Technologii PCT

Kierownik: Pawe³ Wacnik

ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów

tel.: (0 17) 852 06 00 w. 233
fax: (0 17) 852 06 11
irc@rarr.rzeszow.pl

70
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Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

 promocja i wspieranie innowacyjnoci i transferu technologii
 us³ugi informacyjne
 us³ugi doradcze w zakresie poszukiwania partnerów do wspó³pracy technologicznej
 us³ugi szkoleniowe  ród³a finansowania przedsiêwziêæ innowacyjnych, grupowe
wdra¿anie systemów zapewnienia jakoci

Spó³ka akcyjna
2000
www.rarr.rzeszow.pl/irc
Centrum Transferu Technologii Politechnika
Krakowska
ul. Warszawska 24,
31-155 Kraków

Dyrektor: Tomasz Maczuga
tel.: (0 12) 628 28 45
fax: (0 12) 632 47 95
ctt@transfer.edu.pl
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transfer technologii
kojarzenie partnerów
wspomaganie wdra¿ania innowacyjnoci
wiedza o technologiach
wspomaganie uczestnictwa w programach ramowych Unii Europejskiej
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1

 organizowanie i realizacja badañ oraz us³ug technicznych
 wiadczenie us³ug dydaktycznych o charakterze interdyscyplinarnym
 promocja i upowszechnianie osi¹gniêæ nauki i techniki w zakresie nowych technologii, konstrukcji, oprogramowania itp., w szczególnoci powsta³ych w Politechnice Warszawskiej i udzia³ w ich wdra¿aniu
 stymulowanie bezporedniej wspó³pracy pomiêdzy uczelni¹ i podmiotami gospodarczymi poprzez dzia³alnoæ informacyjn¹ doradcz¹ i szkoleniow¹
 inicjowanie, pobudzanie oraz udzia³ w opracowywaniu miêdzynarodowych programów
badawczych oraz programów edukacyjnych dla kadry kierowniczej, nauczycieli akademickich i in¿ynierów, dotycz¹cych jakoci, przedsiêbiorczoci i kultury pracy
 wspó³praca z instytucjami rz¹dowymi i prywatnymi placówkami naukowymi, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i za granic¹, w dziedzinach maj¹cych zwi¹zek
z kszta³ceniem i upowszechnianiem dzia³añ pro-jakociowych i proinnowacyjnych
 inspirowanie tworzenia sieciowych powi¹zañ ma³ych i rednich przedsiêbiorstw z
uczelniami oraz z innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi

Politechnika Krakowska
Uczelnia  jednostka statutowa
1997
www.transfer.edu.pl
Centrum Transferu Technologii Politechniki
Warszawskiej

ul. Koszykowa 80
02-008 Warszawa
Politechnika Warszawska
Uczelnia  pozawydzia³owa jednostka
organizacyjna
1999
www.ctt.pw.edu.pl

Dyrektor:
W³adys³aw W³osiñski
tel.: (0 22) 660 71 66
fax: (0 22) 660 71 67
ww@ctt.pw.edu.pl

 pomoc w wdra¿aniu innowacyjnych systemów zarz¹dzania w przedsiêbiorstwach
(systemy zarz¹dzania jakoci¹, systemy zarz¹dzania rodowiskowego, systemy zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy )
Centrum Transferu Technologii w Gdañsku

Dyrektor: Anna J. Podhajska

ul. Grunwaldzka 529
80-320 Gdañsk

tel.: (0 58) 552 14 98
fax: (0 58) 552 14 98
ctt@post.pl
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setki
10

 us³ugi informacyjne, szkoleniowe i doradcze w dziedzinie transferu technologii
i innowacji
 pomoc w uczestnictwie w 6 PR UE
 transfer technologii
 doradztwo technologiczne, konsulting, szkolenia, pomoc w negocjacjach
 informacja patentowa
 pomoc w kojarzeniu partnerów gospodarczych z Polski i krajów Unii Europejskiejpromocja innowacji na terenie Wielkopolski, budowa strategii innowacyjnego rozwoju regionu

Stowarzyszenie
1996

organizacja i realizacja procesów transferu technologii
inspirowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych
promowanie przedsiêbiorczoci i nowatorskich rozwi¹zañ
pomoc w nawi¹zaniu naukowej i gospodarczej wspó³pracy miêdzynarodowej
tworzenie baz danych o podmiotach gospodarczych poszukuj¹cych wspó³pracy,
wspieranie oraz organizowanie nauki i dydaktyki

www.ctt.gda.pl
Centrum Wspierania Innowacji, Poznañski Park
Naukowo-Technologiczny
ul. Rubie¿ 46
61-612 Poznañ

Kierownik: Jacek Guliñski
tel.: (0 61) 827 97 42
fax: (0 61) 827 97 41
ppnt@ppnt.poznan.pl

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Fundacja
2000
www.ppnt.poznan.pl/cwi
Europejskie Centrum Transferu Innowacji
(ECTI)

Dyrektor:
Aleksandra Jêdrzejewska

tel. (0 58) 531 69 50
fax: (0 58) 777 62 86
ced@tczew.com.pl
Centrum Edukacji Doros³ych  Centrum Kszta³cenia ecti@tczew.com.pl
Ustawicznego w Tczewie
ul. 30 Stycznia 1
83-110 Tczew

Zak³ad bud¿etowy
1997

405

www.ced.tczew.com.pl

 pomoc lokalnym firmom w znalezieniu i nawi¹zywaniu kontaktów miêdzy partnerami wdra¿aj¹cymi nowe technologie
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Fundacja Centrum Innowacji F.I.R.E.

Wiceprezes: Karol Lityñski

ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa

tel.: ( 0 22 ) 460 36 93, 94, 95
fax: (0 22) 460 36 94

Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci, Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej

fire@innowacje.org.pl

60
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 tworzenie nowych firm innowacyjnych, opartych o wdra¿anie nowych technologii
 rozwój firm w prowadzonym przez Fundacjê Programie Wsparcia, polegaj¹cym
na coachingu (bezporedniej opiece biznesowej), inkubacji, znalezieniu finansowania oraz partnerów gospodarczych
 popularyzacja wiedzy o innowacjach i postaw przedsiêbiorczoci

250
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 udzielanie informacji i doradztwo w zakresie rozwi¹zañ technicznych, technologicznych i organizacyjnych dla MSP ( cz³onków Klubu Czysty Biznes ) w ochronie rodowiska
 ukierunkowane upowszechnianie wród MSP innowacji i nowych technologii mog¹cych byæ wdro¿onych w polskich przedsiêbiorstwach

kilka
tysiêcy
94

 gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy o najnowoczeniejszych technikach zbierania i przetwarzania danych wspieraj¹cych logistykê: systemy ADC, EDI; standardy EAN.UCC; katalog elektroniczny oparty na wy¿ej wymienionych standardach; magazynowe systemy typu WMS; zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP
 instytucja pe³ni (od 1990 r) rolê organizacji polskiej EAN i reprezentuje polskie
przedsiêbiorstwa ze wszystkich sektorów gospodarczych w miêdzynarodowym stowarzyszeniu EAN International

110
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 badanie w³aciwoci drewna i materia³ów drewnopochodnych- ochrona drewna
i materia³ów drewnopochodnych
 ochrona rodowiska naturalnego i miejsca pracy
 higienicznoæ materia³ów i utylizacja odpadów

Fundacja
2002
www.innowacje.org.pl
Fundacja Partnerstwo dla rodowiska
ul. Bracka 6/6,
31-005 Kraków

Dyrektor:
Rafa³ Serafin
Kierownik:
Tomasz Makowski

www.epce.org.pl

tel.: (0 12) 430 24 43
fax: (0 12) 429 47 25
biuro@epce.org.pl

Instytut Logistyki i Magazynowania

Dyrektor: Grzegorz Szyszka

ul. Estkowskiego 6,
61-755 Poznañ

tel.: (0 61) 852 76 81
fax: (0 61) 852 63 76
office@ilim.poznan.pl

Fundacja
1997

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej
Jednostka Badawczo-Rozwojowa
1963
www.ilim.poznan.pl
Instytut Technologii Drewna
ul. Winiarska 1,
60-654 Poznañ

Dyrektor:
W³adys³aw Strykowski

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej
Jednostka Badawczo-Rozwojowa
1952

 ekonomika drzewnictwa
 atestacja i certyfikacja materia³ów i wyrobów z drewna

tel.: (0 61) 849 24 00
fax: (0 61) 822 43 72
office@itd.poznan.pl

www.itd.poznan.pl
Lubelskie Centrum Transferu Technologii

ul. Nadbystrzycka 36,
20-618 Lublin

Kierownik: Stanis³aw P³aska
tel.: ( 0 81) 538 12 67
fax: (0 81) 538 12 67
automat@lctt.pol.lublin.pl
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 wdra¿anie (tak¿e transfer) nowoczesnych technologii innowacyjnych
 rozwój i przygotowanie produkcji
 komputerowa integracja i wspomaganie: wytwarzania (CIM - CAD/CAM/CNC),
dzia³alnoci medycznej, systemów pomiarowych, systemów zapewnienia jakoci
(CAQ)
 analiza, opis i optymalizacja z³o¿onych, wielowymiarowych procesów technologicznych
 monitorowanie, nadzorowanie i sterowanie procesami technologicznymi i transportowymi
 doradztwo biznesowe (w tym: inicjowanie przedsiêbiorczoci, wyszukiwanie segmentów rynku, audyty technologiczne, doradztwo w zakresie rozwoju firmy, kojarzenie partnerów)
 szkolenia specjalistyczne ( w tym: systemy zapewnienia jakoci, technologie informatyczne CAD/CAM, sterowanie maszyn i robotów CNC)
 dzia³alnoæ informacyjna (organizacja otwartych dni techniki i technologii w formie pokazów, organizacja seminariów)

75
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 pomoc w ³¹czeniu jednostek badawczych z MSP
 udzielanie konsultacji in¿ynierskich
 promocja i wspieranie rozwoju sieci akademickich, badawczych i przemys³owychpromocja samozatrudnienia (http://www.warszawastartup.pl)
 wydawanie kwartalnika Innowacje (http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje/)
 organizowanie wspó³pracy ponadnarodowej

Politechnika Lubelska
KATEDRA AUTOMATYZACJI
Uczelnia  jednostka bud¿etowa
1996
automat.pol.lublin.pl/LCTT/index.html
Orodek Transferu Innowacji
ul. Narbutta 85/309,
02-524 Warszawa
Politechnika Warszawska
INSTYTUT MECHANIKI I KONSTRUKCJI
Uczelnia  jednostka bud¿etowa
1997
imik.wip.pw.edu.pl/OTI

Dyrektor: Helena Korolewska-Mróz
tel.: (0 22) 660 86 09
fax: (0 22) 660 86 09
innowacje@wip.pw.edu.pl

407
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Regionalne Centrum Innowacji i Transferu
Technologii
ul. Astrów 10,
40-045 Katowice

Kierownik:
Joanna Michnik - S³omka
tel.: (0 32) 251 64 21
fax: (0 32) 251 58 31
joanna@gapp.pl

250
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us³ugi szkoleniowo, doradczo-informacyjne z zakresu:
 budowa strategii rozwoju pod k¹tem wdra¿anych technologii,
 zarz¹dzanie projektami innowacyjnymi,
 techniki produktywnoci i zarz¹dzanie innowacjami,
 waloryzacja technologiczna  kojarzenie partnerów,
 zarz¹dzanie informacj¹,
 tworzenie sieci przedsiêbiorstw Systemów Produktywnoci Lokalnej.

Prezes: Artur Bartosik

410
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 us³ugi doradcze dla MSP,
 us³ugi szkoleniowe dla MSP ( szkolenia nt. rozpoczynania i prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej z zakresu marketingu, finansów i prawa, specjalistyczne szkolenia bran¿owe, szkolenia ogólne-komputerowe ),
 us³ugi informacyjne dla MSP ( kojarzenie partnerów gospodarczych, dostarczanie
informacji tele-adresowych, przygotowywanie informacji prawnych i ekonomicznych, prowadzanie badañ rynkowych,
 konferencje i seminaria,
 us³ugi marketingowe.

30
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 wyszukiwanie opracowañ naukowych, które mog³yby staæ siê przedmiotem transferu i komercjalizacji technologii innowacyjnych
 wdra¿anie technologii innowacyjnych i zastrze¿eñ patentowych UW oraz innych
placówek naukowo badawczych
 pozyskiwanie podmiotów gospodarczych zainteresowanych badaniami, szkoleniami oraz innymi formami wspó³pracy, które mog¹ byæ oferowane w oparciu o potencja³ jednostek UW
 szkolenia dla pracowników i studentów UW w kwestiach zwi¹zanych z komercjalizacj¹ opracowañ naukowych oraz doradztwo w tym zakresie,
 wspieranie przedsiêbiorczoci rodowiska akademickiego (Inkubator Przedsiêbiorczoci)

Górnol¹ska Agencja Przekszta³ceñ Przedsiêbiorstw S.A.
Spó³ka akcyjna
2001
www.gapp.pl/rctt/
wiêtokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu
Technologii
Al. 1000-lecia Pañstwa Polskiego 7,
25-314 Kielce

tel.: (0 41) 34 32 910
fax: (0 41) 34 32 912
biuro@it.kielce.pl

Spó³ka z o.o.
2002
www.it.kielce.pl
Uniwersytecki Orodek Transferu Technologii
UW
ul. Pasteura 7,
02-093 Warszawa

Dyrektor:
Wojciech Dominik
Koordynator projektów:
Krzysztof Gulda

tel.: (0 22) 824 39 12
fax: (0 22) 824 38 94
uott@uott.uw.edu.pl
Uczelnia  pozawydzia³owa jednostka organizacyjna
uott@innowacje.pl
1998
Uniwersytet Warszawski

uott.uw.edu.pl
Wroc³awskie Centrum Transferu Technologii
ul. £ukasiewicza 3/5,
50-372 Wroc³aw

Kierownik: Jan Koch
Z-ca kierownika:
Grzegorz Gromada

ok.1000
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 audyty technologiczne
 szkolenia i doradztwo techniczne
 spotkania brockerskie ( indywidualne spotkania partnerstwo )

 misje gospodarcze
 przekazywanie informacji o ofertach i zapytaniach technologicznych do MSP

Politechnika Wroc³awska

tel.: (0 71) 320 33 18
Uczelnia  pozawydzia³owa jednostka organizacyjna fax: (0 71) 320 39 48
wctt@wctt.pl
1995
www.wctt.wroc.pl
Zak³ad Informacji Naukowej, Technicznej
i Ekonomicznej Instytutu Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego
ul. Racjonalizacji 6/8,
02-673 Warszawa
Ministerstwo Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Jednostka Badawczo-Rozwojowa
1985
www.imbigs.org.pl

Dyrektor: Eugeniusz Budny
Kierownik: Z.M. Nowicki
tel.: (0 22) 843 02 01
fax: (0 22) 843 59 81
imb@imbigs.org.pl
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 informatyzacja procesów informacyjnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem systemów dla ma³ych i rednich bibliotek- pe³ni funkcjê krajowego dystrybutora oprogramowania CDS/ISIS opracowanego przez UNESCO (wygodne narzêdzie informacyjno-wyszukiwawcze, które od 1985 roku zosta³o nieodp³atnie udostêpnione
prawie 1 000 polskim instytucjom)
 utrzymuje specjaln¹ witrynê internetow¹ (www.iinte.edu.pl/klub.htm) dla potrzeb
u¿ytkowników CDS/ISIS w Polsce i organizuje co roku konferencjê naukow¹
w Warszawie
 tworzy bazy danych CDS/ISIS; przygotowywane s¹ aplikacje CDS/ISIS opracowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami instytucji zamawiaj¹cej
 udostêpnianie baz danych CDS/ISIS w internecie
 szkolenie u¿ytkowników CDS/ISIS
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Spis u¿ywanych skrótów
ASM CBiAR
ATT
BGK
BHP
CEFTA
CIG
CIT
Dz.U.
EKD
EUR (euro)
GUS
IBnGR
IRC
IT
KBN
KERM
KPA
KSU
MG
MP
MPiH
MGPiPS (dawniej MG)
MRRiB
MSP
NBP
NIP
NPPC
NPR
NUTS (NTS)

OECD
PARP
PCN
PFPiRMSP
PGR
PHARE

ASM Centrum Badañ i Analiz Rynkowych
Agencja Techniki i Technologii
Bank Gospodarstwa Krajowego
Bezpieczeñstwo i higiena pracy
rodkowo Europejska Umowa o Wolnym Handlu
Centrum Informacji Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki
Podatek od dochodów osób prawnych
Dziennik Ustaw
Europejska Klasyfikacja Dzia³alnoci
Jednostka monetarna Unii Europejskiej
G³ówny Urz¹d Statystyczny
Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹
Europejska Sieæ Orodków Przekazu Informacji
Technologia informacyjna
Komitet Bada Naukowych
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
Kodeks Postêpowania Administracyjnego
Krajowy System Us³ug
Ministerstwo Gospodarki
Monitor Polski
Ministerstwo Przemys³u i Handlu
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa
Narodowy Bank Polski
Numer Identyfikacji Podatkowej
Narodowy Program Przygotowania do Cz³onkostwa w Unii Europejskiej
Narodowy Plan Rozwoju
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(Polska: NTS 1  obszar ca³ego pañstwa, NTS 2  województwa,
NTS 3  podregiony, NTS 4  powiaty i miasta na prawach powiatu,
NTS 5  gminy)
Organisation for Economic Cooperation and Development (Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci
Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego
Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Ma³ych i Srednich Przedsiêbiorstw
Pañstwowe Gospodarstwa Rolne
Poland, Hungary Assistance for Restructurisation of Economy
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PIT
PKB
PKD
PKPP
RCSS
REGON
RM
RP
S.A.
SSE
STEP
TK
UE
UOKiK
USD
VAT
WIG
WIG 20
WIRR
ZBSE
ZUS
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Podatek od dochodów osób fizycznych
Produkt krajowy brutto
Punkt Konsultacyjno-Doradczy
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych
Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej
Rada Ministrów
Rzeczpospolita Polska
Spó³ka akcyjna
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Program Rozwoju Przedsiêbiorczoci
Trybuna³ Konstytucyjny
Unia Europejska
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Dolar amerykañski
Podatek od towarów i us³ug
Warszawski Indeks Gie³dowy
Indeks cenowy, liczony na podstawie wartoci portfela akcji 20 wiod¹cych spó³ek notowanych na rynku podstawowym
Warszawski Indeks Rynku Równoleg³ego
Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych

