
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Iwana

na 52. posiedzeniu Senatu
w dniu 9 kwietnia 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
W nawi¹zaniu do pisma, które otrzyma³em od Stowarzyszenia Organizatorów Oœrodków Innowacji

i Przedsiêbiorczoœci w Polce, ul. Rubie¿ 46, Poznañ, sk³adam oœwiadczenie senatorskie dotycz¹ce pro-
blemu niedostatecznego wsparcia, w ramach Programu Operacyjnego „Kapita³ Ludzki”, dla innowacyj-
nych, opartych na wiedzy form przedsiêbiorczoœci realizowanych w œrodowisku akademickim.

Zgodnie z za³o¿eniami Programu Operacyjnego „Kapita³ Ludzki” dzia³anie 6.2, uprzywilejowanymi grupa-
mi docelowymi s¹ przede wszystkim osoby fizyczne zamierzaj¹ce rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (z wy-
³¹czeniem osób, które prowadzi³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹ z wykorzystaniem œrodków publicznych w okresie
jednego roku przed z³o¿eniem wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu), w tym w szczególnoœci:

– osoby pozostaj¹ce bez zatrudnienia przez okres co najmniej dwunastu kolejnych miesiêcy w ci¹gu
ostatnich dwudziestu czterech miesiêcy przed przyst¹pieniem do projektu,

– kobiety (zw³aszcza powracaj¹ce oraz wchodz¹ce po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie zwi¹za-
nej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci),

– osoby do dwudziestego pi¹tego roku ¿ycia,
– osoby niepe³nosprawne,
– osoby po czterdziestym pi¹tym roku ¿ycia,
– osoby zamieszkuj¹ce w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkañcy miast do dwudzie-

stu piêciu tysiêcy mieszkañców zamierzaj¹cy podj¹æ zatrudnienie w obszarach niezwi¹zanych z pro-
dukcj¹ roœlinn¹ i/lub zwierzêc¹.

Oœwiadczenie moje dotyczy tego katalogu. Nie zosta³y w nim wymienione osoby, które ukoñczy³y studia wy¿-
sze b¹dŸ s¹ studentami ostatnich lat studiów. Czêsto s¹ to osoby po dwudziestym pi¹tym roku ¿ycia aktywne
zawodowo. Wspieranie innowacyjnoœci gospodarki nie mo¿e byæ realizowane bez uwzglêdnienia tej grupy.

Proszê o rozwa¿enie, czy nie by³by potrzebny program wspieraj¹cy m³odych ludzi, na przyk³ad studentów
ostatniego roku studiów, doktorantów, absolwentów uczelni wy¿szych, jak równie¿ osoby z wykszta³ceniem
wy¿szym do trzydziestego pi¹tego roku ¿ycia, które zamierzaj¹ rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w dziedzi-
nach strategicznych dla polskiej gospodarki, co w znacz¹cy sposób mog³oby podnosiæ jej innowacyjnoœæ.

Potrzeba rozszerzenia zakresu i form finansowania przedsiêbiorczoœci akademickiej wynika ze zmian,
jakie ostatnio nast¹pi³y na rynku pracy w Polsce, ale tak¿e z zasadniczych przewartoœciowañ w polityce
wspierania przedsiêbiorczoœci zaobserwowanych w krajach OECD. Zauwa¿a siê tam odejœcie od prefero-
wania nowo zak³adanych przedsiêbiorstw czy te¿, szerzej, przejawów samozatrudnienia na rzecz zwiêk-
szania udzia³u firm o potencjale rozwojowym w ogólnej liczbie przedsiêbiorstw. Na podstawie analizy
d³ugofalowych trendów w krajach OECD i na œwiecie obserwuje siê, ¿e stopa przedsiêbiorczoœci general-
nie spada wraz ze wzrostem PKB, zw³aszcza w stadium, w którym znajduje siê Polska, a wiêc przechodze-
nia od fazy uprzemys³owienia do fazy opartej na innowacjach (wiedzy). W Europie mo¿na generalnie
zauwa¿yæ pewne zjawisko nasycenia liczb¹ przedsiêbiorstw. Narzêdzia polityki nowej generacji maj¹ wiêc
przede wszystkim na celu aktywacjê firm o potencjale rozwojowym, opartych na wiedzy.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister o rozwa¿enie i podjêcie skutecznych dzia³añ w spra-
wie uruchomienia na zasadach ogólnopolskiego konkursu skierowanego do absolwentów uczelni pro-
gramu, w ramach którego wspierane by³yby projekty o innowacyjnym znaczeniu dla naszej gospodarki.

Projekty te mog³yby byæ oceniane na podstawie biznesplanu pod wzglêdem ich zgodnoœci z kryte-
riami zawartymi w NSRO oraz innowacyjnoœci zgodnie z za³o¿eniami opracowanymi przez PARP.

Proponowana alokacja œrodków mog³aby byæ realizowana na przyk³ad w formie bonu z maksymaln¹
kwot¹ wsparcia nie wiêksz¹ ni¿ 100 tysiêcy z³. Wysokoœæ dotacji by³aby zale¿na od decyzji oceniaj¹cego
wniosek oraz wartoœæ projektu.

Ponadto ka¿dy beneficjent by³by zobowi¹zany do utrzymania firmy przez okreœlony czas. W razie gdyby
dzia³alnoœæ zosta³a zakoñczona przed up³ywem tego terminu, dotacja by³aby zwracana w ca³oœci wraz z na-
le¿nymi kwotami odsetek okreœlanych w regulaminie konkursu. Ca³oœæ przyznanej dotacji mog³aby byæ
umarzana po kilku latach prowadzenia dzia³alnoœci zgodnej ze zg³oszonym wnioskiem konkursowym.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan




