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Stanowisko  
Komisji Gospodarki Narodowej 

z 3 sierpnia 2012 r. 
w sprawie równego dostępu mikro- i małych przedsiębiorstw  

do pomocy publicznej i pomocy de minimis 
 
 
 
 

Komisja Gospodarki Narodowej na posiedzeniu 18 lipca 2012 roku zapoznała się 

z przygotowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Akademię Liderów 

Innowacji i Przedsiębiorczości - Fundację dr. Bogusława Federa oraz Kancelarię Juris 

„Raportem na temat dostępu mikro- i małych przedsiębiorstw do pomocy publicznej w latach 

2010-2011”. Komisja wysłuchała również opinii zaproszonych do udziału w posiedzeniu 

przedstawicieli mikroprzedsiębiorców oraz organizacji przedsiębiorców. 

W oparciu o uzyskane informacje Komisja stwierdza, że już wstępne wyniki 

przeprowadzonych badań wskazują na znaczną dysproporcję w korzystaniu ze środków 

pomocy publicznej przez mikro- i małych przedsiębiorców. Przyczyną jest m.in. brak 

systemowego uporządkowania sytuacji mikro- i małych przedsiębiorstw; nadregulacja 

i nieczytelność prawa; niepełne realizowanie przepisów o planowaniu i programowaniu 

pomocy publicznej; brak w strategiach i programach operacyjnych – tak krajowych jak 

i regionalnych – właściwie zidentyfikowanych obszarów interwencji i priorytetów.  

Z prezentowanego badania wynika ponadto, że prowadzone przez organy władz 

publicznych działania w zakresie monitorowania, dokumentowania i sprawozdawczości nie 

pozwalają na pełną ocenę dostępu mikro- i małych przedsiębiorstw do pomocy publicznej, ze 

względu na brak jasnego wyróżnienia w obrębie całego sektora MSP odpowiednio mikro- 

i małych przedsiębiorstw. 

Mając na względzie znaczenie mikro- i małych przedsiębiorstw dla rozwoju polskiej 

gospodarki Komisja stwierdza, że dla zapewnienia im równego dostępu do szeroko pojętej 

pomocy publicznej konieczne jest określenie w programach operacyjnych priorytetów 

(szczególnie dla mikro- i małych przedsiębiorców), kierunków interwencji oraz wysokości 

środków przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorców, z podziałem między poszczególne 

priorytety. 
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Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia oraz kolejną perspektywę 

finansową w Unii Europejskiej na lata 2014-2020, istotnym jest rozważenie i przygotowanie 

założeń do nowych zapisów ustawowych. Modyfikacja przepisów powinna jednolicie 

i przejrzyście regulować programowanie operacyjne, zasady i procedury udzielania pomocy 

publicznej, zarówno w ramach programów operacyjnych, pomocy publicznej jak i pomocy de 

minimis.  

 

 

 

  Przewodniczący Komisji 

   

  Marek Ziółkowski 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 


