Stanowisko
Komisji Gospodarki Narodowej
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie działalności Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług na rzecz rozwoju
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014-2020
Komisja Gospodarki Narodowej na posiedzeniu 10 grudnia 2013 roku zapoznała się
z informacją na temat działania Krajowego Systemu Usług i zadań Punktów Konsultacyjnych.
Komisja wysłuchała opinii przedstawicieli agencji rozwoju regionalnego oraz reprezentantów
instytucji zarządzających programami operacyjnymi: Ministerstwa Gospodarki i Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług (PK KSU) stanowią ogólnopolską
sieć oferującą bezpłatne usługi informacyjne oraz współfinansowane (dofinansowanie
obejmuje do 90% wartości) usługi doradcze dla osób rozpoczynających i prowadzących
działalność gospodarczą. PK KSU funkcjonują od 13 lat. Rocznie korzysta z nich średnio 45
tysięcy klientów, z czego 40% to małe i średnie firmy, a pozostali to osoby zamierzające
rozpocząć działalność gospodarczą, których nie byłoby stać na skorzystanie z rynkowej oferty
doradztwa biznesowego. W 276 PK KSU pracuje ponad 1200 konsultantów. Doradcy
przeprowadzają klienta przez wszystkie etapy związane z zakładaniem firmy, wpisem do
Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, doradzają w podstawowych obszarach
działalności firmy (organizacja, marketing, finanse). W latach 2012–2013 zrealizowano 7,7
tysiąca usług doradczych dla przedsiębiorstw oraz 4 tysiące usług asysty w rozpoczynaniu
działalności gospodarczej. Punkty są równomiernie rozłożone na terenie całego kraju, co
zwiększa ich dostępność. Prowadzą je głównie agencje rozwoju regionalnego, wybrane przez
PARP w drodze konkursu. System jest współfinansowany ze środków UE w ramach
Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki”.
W oparciu o uzyskane informacje Komisja stwierdza, że Punkty Konsultacyjne
sprawdziły się i powinny kontynuować swoją działalność.
W opinii Komisji ich atutami są: znajomość lokalnych rynków pracy i warunków
inwestowania
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certyfikowanych i szkolonych przez PARP. Zlokalizowane w każdym regionie kraju Punkty
mają konkretną, dopasowaną do potrzeb biznesu ofertę.
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Z prezentowanych na posiedzeniu Komisji stanowisk przedstawicieli agencji
rozwoju regionalnego wynika, że najważniejszym problemem jest wstrzymanie świadczenia
usług doradczych i informacyjnych od 1 stycznia 2014 r. Umowy wygasły z końcem
ubiegłego roku. Nie ma jak dotąd decyzji o kontynuacji usług. Brak środków może
doprowadzić do zniweczenia budowanego przez lata z publicznych pieniędzy kapitału
ludzkiego i wyrobionej wśród przedsiębiorców dobrej marki PK KSU.
Biorąc pod uwagę znaczenie usług doradczych dla rozwoju mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, Komisja postuluje określenie ich roli w planowanych programach
operacyjnych. W nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020 należy rozważyć
umożliwienie agencjom rozwoju regionalnego dalszych działań z zakresu rozwoju firmy w
ramach Punktów Konsultacyjnych. Trzeba uwzględnić obecne doświadczenia Krajowego
Systemu Usług nadzorowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz
wynik audytu Komisji Europejskiej.
Komisja Gospodarki Narodowej za zasadne uznaje też warunkowe przedłużenie
okresu realizacji projektu systemowego dotyczącego świadczenia usług doradczych w ramach
Punktów Konsultacyjnych KSU, do czasu określenia źródeł stabilnego finansowania przez
właściwy resort. Umożliwiłoby to szybkie ogłoszenie nowych konkursów i zagospodarowanie
oszczędności wynikających z dotychczasowej realizacji programu, bez ponoszenia
dodatkowych nakładów. Komisja apeluje do resortów: gospodarki, pracy i polityki społecznej
oraz infrastruktury i rozwoju o pilne decyzje w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji

Marek Ziółkowski
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