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Działania w ramach projektu „Branże w dialogu” w październiku: 

 

● II Europejski Konwent MŚP i wielobranżowe spotkanie członków stowarzyszonych 

UEAPME, Bruksela 

 

● Udział w spotkaniu Komitetu UEAPME ds. Gospodarczo-Finansowych, Grupy 

Roboczej ds. Badań oraz w spotkaniu przygotowawczym Komitetu UEAPME ds. 

Społecznych, Bruksela 

 

● Przygotowania do organizacji szkolenia „Sztuka negocjacji” – Spała, 22-24.11.2012 

 

 

 



 

 
 

II EUROPEJASKI KONWENT MŚP  
i SPOTKANIE WIELOBRANŻOWE CZŁONKÓW 

STOWARZYSZONYCH UEAPME 
 

Bruksela, 1 października 2012 r. 
 
 

 
1 października 2012 r. w Brukseli odbyły się dwa spotkania, organizowane z inicjatywy Europejskiej 
Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME): 

 II Europejski Konwent Małych i Średnich Przedsiębiorstw – organizowany przez UEAPME we 
współpracy z Komisją Europejską; 

 Spotkanie branżowe organizacji stowarzyszonych w UEAPME, do których należą również 
europejskie organizacje branżowe. 

 
W powyższych spotkaniach udział wzięły dwie grupy uczestników projektu „Branże w dialogu”.  
 
Branżę rzemiosł artystycznych reprezentowali:   

 Gołembowski Przemysław - Ekspert branżowy ds. europejskich; 

 Szydłowska-Piekarska - Ekspert branżowy ds. europejskich; 

 Werbeniec Olga - Ekspert branżowy ds. europejskich. 

Towarzyszyła im Agata Poczmańska, jako osoba upoważniona przez Sekretarza ds. branżowych. 

 

Drugą grupę stanowili przedstawiciele różnych branż: 

 Wroński Waldemar - Ekspert branżowy ds. europejskich, branża złotniczo-jubilerska; 

 Śliwowski Jakub - Ekspert branżowy ds. europejskich, branża złotniczo-jubilerska; 

 Salamon Szymon - Współpracownik Eksperta branżowego ds. europejskich, branża krawiecko-
tekstylna. 

Towarzyszyła im Edyta Doboszyńska – Sekretarz ds. branżowych w projekcie. 

 
II Europejski Konwent MŚP odbył się w siedzibie Komisji Europejskiej, budynku zwanym Charlemagne. 
Spotkanie otworzyła uroczyście Gunilla ALMGREN, Prezydent UEAPME.  
 
Pierwsza część Konwentu poświęcona była programom Unii Europejskiej na lata 2014-2020,  
w kontekście korzyści, jakie mogą one przynieść przedsiębiorcom. Propozycje dotyczące programu 



 

„Horyzont 2020” omówiła Máire GEOGHEGAN-QUINN, Komisarz ds. Badań, Innowacji i Nauki.  
W swoim wystąpieniu Pani Komisarz skupiła się na finansowych instrumentach wsparcia dla 
przedsiębiorców, którymi mają być przede wszystkim pożyczki i gwarancje finansowe oraz wspieranie 
wczesnego stadium wzrostu inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP o potencjale 
innowacyjnym.1 
 
„Horyzont 2020” to nowy europejski program finansowania, za pomocą którego wdrażane będą 
założenia „Unii Innowacji” – jednej z inicjatyw flagowych strategii „Europa 2020”. Program został 
ogłoszony w komunikacie Komisji Europejskiej KOM(2011)808 i zatwierdzony 30 listopada 2011 r. 
Jego podstawowym celem jest utrzymanie Unii Europejskiej w światowej czołówce pod względem 
konkurencyjności i innowacyjności oraz zrównoważony rozwój jej gospodarki. Realizacja programu 
przewidziana jest na lata 2014-2020. 
 
Struktura „Horyzontu 2020”2 opiera się na trzech filarach, które są głęboko zakorzenione w strategii 
„Europa 2020”: 

 Doskonałość w nauce (Excellence in science) 
 Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership) 
 Wyzwania społeczne (Societal challenges). 

 
Założenia programu „COSME” przedstawiała Valentina SUPERTI, Zastępczyni Szefa Gabinetu 
Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajani. Program „COSME” (Programme for the 
Competitivness of Enterprises and SMEs) to nowa propozycja Komisji Europejskiej na rzecz wspierania 
małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2014-2020, który stanowi kontynuację Programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP (Competitiveness and Innovation Framework 
Programme). Budżet „COSME” wynosi 2,5 mld euro. Realizacja programu ma na celu ułatwienie 
dostępu do finansowania dla MŚP, kreowanie odpowiedniego środowiska sprzyjającego tworzeniu 
nowych przedsiębiorstw, wspieranie przedsiębiorczości w Europie i wzmacnianie konkurencyjności 
europejskiej gospodarki oraz wspieranie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. 
Program ma pomóc uwolnić potencjał wzrostu przedsiębiorstw, koncentrując się na pobudzaniu 
przemysłu.3 
 

Koos RICHELLE, Dyrektor Generalny w DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia 
Społecznego omówił założenia funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej 
perspektywie finansowej. Zasady określające sposób funkcjonowania EFS w latach 2014-2020 
Komisja Europejska zaproponowała w październiku 2011 r. Propozycje te stanowią element ogólnego 
pakietu legislacyjnego dotyczącego przyszłej unijnej polityki spójności.  

                                                 
1
 Tekst wystąpienia Komisarz GEOGHEGAN-QUINN: "The Horizon 2020 programme: what's in it for SMEs".  

2
 Wszystkie dokumenty dotyczące programu „Horyzont 2020” dostępne są na stronie: 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents. 
3
 Dokumenty dotyczące programu „COSME” dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm. 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/663&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents
http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm


 

 

Komisja dostrzega znaczenie kapitału ludzkiego jako głównego motoru wzrostu. Przedstawiona 
propozycja przyznaje EFS minimalny udział w środkach polityki spójności w wysokości 84 mld euro. 
Udział środków EFS ma wynosić co najmniej 25% w przypadku regionów słabiej rozwiniętych, 40% 
w przypadku regionów w okresie przejściowym i 52% w przypadku regionów lepiej rozwiniętych. 

Kładzie się większy nacisk na zwalczanie bezrobocia wśród ludzi młodych, wspieranie „aktywnego 
starzenia się” oraz tworzenie szans dla osób i grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, na 
przykład Romów. Komisja proponuje przeznaczenie co najmniej 20% środków EFS na działania 
związane z integracją społeczną, w stosunku do aktualnych 13%. Ponadto EFS ma pomagać 
państwom członkowskim w modernizowaniu rynków pracy i polityk społecznych, a także zwiększy 
wsparcie dla działań innowacyjnych i współpracy międzynarodowej. 

Komisja proponuje znaczne zintensyfikowanie działań mających na celu uproszenie zarządzania EFS, 
w szczególności w zakresie mniejszych dotacji. Mają temu służyć prostsze zasady zwracania kosztów 
(„uproszczone opcje kosztowe”), których przestrzeganie będzie wręcz obowiązkowe w przypadku 
małych projektów. 



 

Umowy o partnerstwie, zawierane między Komisją a państwami członkowskimi, będą określać 
krajowe zobowiązania dotyczące realizacji celów strategii Europa 2020. Inwestycje ze środków EFS 
mają być w pełni zgodne z celami strategii Europa 2020 oraz celami w zakresie zatrudnienia, edukacji 
i walki z ubóstwem. 

Na zakończenie tej części Konwentu,  Nicholas MARTYN, Zastępca Dyrektora Generalnego w DG ds. 
Polityki Regionalnej przedstawił plany dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 z perspektywy 
małych i średnich przedsiębiorstw.4  

 

 

 
 

                                                 
4
 6 października 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wnioski ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-

2020 (http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm). W okresie 2012–2013 są 
omawiane przez Radę Europejską i Parlament Europejski. Nowe rozporządzenia powinny wejść w życie w roku 2014. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm


 

Po przerwie rozpoczęto panel dyskusyjny, w którym wzięli udział następujący goście: 
 

 Dennis Cornelis DE JONG, Komitet ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, 
Parlament Europejski 

 Joanna DRAKE, Zastępca Rzecznika MŚP (SME Envoy) 

 Yiannis KONTOS, Rzecznik MŚP (SME Envoy), Cypr 

 Richard PELLY, Dyrektor Wykonawczy, Europejski Bank Inwestycyjny 

 Dimitrias DIMITRIADIS, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – Grupa Pracodawców 
 

Podczas debaty w/w osób i debaty z publicznością, poruszono kilka kluczowych zagadnień z punktu 
widzenia sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz planów UE na lata 2014-2020. 
Zaznaczono m.in. że zasada „think small first” (najpierw myśl z perspektywy małego) jest za mało 
akcentowana i uwzględniana podczas przygotowywania programów, które adresowane są do MŚP  
i mają na celu ich wspieranie. Zwrócono uwagę, że jest wiele inicjatyw uruchamianych na szczeblu 
UE, jednak dla pojedynczego przedsiębiorcy są one niezrozumiałe lub niedostępne. Stwierdzono, że 
Europa potrzebuje polityki, która będzie zachęcać do przedsiębiorczości oraz kreować warunki 
umożliwiające łatwe zakładanie przedsiębiorstw i łatwy dostęp do finansowania inwestycji. 
Uczestnicy wyrazili pogląd, że w przyszłych programach realizujących politykę spójności, pomimo 
znaczenia wspierania działań proinnowacyjnych, nie może zabraknąć miejsca dla branż tradycyjnych, 
które w wielu krajach stanowią ważną część gospodarki. 

 
Na zakończenie spotkania, Prezydent UEAPME, Gunilla Almgren omówiła główne wyzwania  
i problemy zgłaszane przez organizacje członkowskie UEAPME, w tym organizacje branżowe  
i zrzeszonych w nich przedsiębiorców. Andrea BENASSI, Sekretarz Generalny UEAPME, zapowiedział 
prezentację Listy niezbędnych działań na rzecz MŚP, koniecznych do podjęcia w najbliższych 
miesiącach, przygotowaną przez UEAPME.5 
 
W drugiej części dnia, w siedzibie UEAPME odbyło się spotkanie z organizacjami branżowymi 
Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Gospodarzami spotkania byli 
Gunilla Almgren, prezydent UEAPME i Andrea Benassi, Sekretarz Generalny UEAPME. 
 
Spotkanie zorganizowano jako kolejne z serii spotkań dyskusyjnych zaplanowanych przez G. Almgren 
w celu lepszego poznania problemów organizacji branżowych i innych organizacji stowarzyszonych 
UEAPME oraz wzmocnienia procesu ich integracji z UEAPME. Podczas spotkania omówiono sprawy 
branżowe i międzysektorowe, które nie zostały podjęte podczas ostatnich spotkań Walnego 
Zgromadzenia UEAPME oraz posiedzeń Rady Administracyjnej.  W trakcie dyskusji wymieniano się 
pomysłami dotyczącymi przyszłych wyzwań, możliwości, oczekiwań ze strony członków UEAPME. 
 
W trakcie spotkania Edyta Doboszyńska w imieniu uczestników projektu „Branże w dialogu” 
poruszyła problem braku platformy współpracy branżowej i wymiany informacji w ramach UEAPME  

                                                 
5
 Lista dostępna jest na stronie internetowej UEAPME: http://www.ueapme.com/IMG/pdf/121001_SME_to_do_list.pdf 

http://www.ueapme.com/IMG/pdf/121001_SME_to_do_list.pdf


 

i pomiędzy członkami UEAPME w przypadku spraw dotyczących tych branż, które nie zorganizowały 
forum branżowego w UEAPME i które nie są reprezentowane przez organizacje branżowe UEAPME. 
 
Na przykład przedsiębiorcy branży spożywczej czy budowlanej mogą korzystać z kontaktów i wartości 
dodanej sieci współpracy, jaka została zbudowana w ramach Forum Spożywczego UEAPME,  
w pierwszym przypadku, czy Forum Budowlanego UEAPME i Europejskiej Federacji Budowlanej jako 
lidera Forum, w drugim przypadku. Takiej możliwości nie mają przedsiębiorcy z bardziej 
zróżnicowanych, mniej liczebnych, czy słabiej zorganizowanych instytucjonalnie branż, np. branży 
rzemiosł artystycznych.  
 
Wnioskiem z tej dyskusji było to, że UEAPME powinno koncentrować się zarówno na obecnie 
istniejących formach współpracy branżowej, jak też rozwijać nowe inicjatywy. Niekoniecznie trzeba te 
inicjatywy instytucjonalizować. Na początek wystarczy umożliwienie wymiany kontaktów między 
przedsiębiorcami z różnych państw członkowskich i ich organizacjami, ułatwienie pozyskiwania 
informacji na wybrane tematy oraz tzw. wrażliwość  specjalistów ds. horyzontalnych w UEAPME na 
sprawy branżowe i informowanie organizacji członkowskich UEAPME o inicjatywach europejskich, 
które ich zdaniem mogą mieć szczególne znaczenie lub skutki dla określonych branż. 
 
 
 

 
Spotkanie Komitetu UEAPME ds. Gospodarczo-Finansowych  

i Grupy Roboczej ds. Badań 
 

Bruksela, 17 października 2012 r. 
 
 
 
W ramach realizacji zadania 5 projektu „Branże w dialogu” – Wypracowanie i przetestowanie 
branżowego systemu konsultacji i uzgodnień – Specjaliści ZRP biorą udział w spotkaniach Komitetów 
Problemowych UEAPME. 17 października 2012 w Brukseli odbyło się spotkanie Komitetu ds. 
Gospodarczych i Finansowych. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowała Halina Matejek, Główny 
Specjalista w Zespole Rozwoju Przedsiębiorczości ZRP. 
 
Spotkanie prowadził Dieter Philipp, Przewodniczący Komitetu ds. Gospodarczych i Podatkowych oraz 
Wiceprezydent UEAPME. Pierwszym tematem była sytuacja gospodarcza w Europie, którą 
zaprezentował i omówił Massimo Suardi, Dyrektor Departamentu ds. sytuacji gospodarczej i prognoz w 
Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej (DG ECFIN). 
 



 

Następnie przedstawiono wstępne wyniki Barometru 2012 europejskiego rzemiosła i MŚP (II półrocze 
2012 r.). Stwierdzono, że przeprowadzanie oceny sytuacji firm rzemieślniczych i MŚP  jest użyteczne. 
Barometr przedstawia aktualną sytuację przedsiębiorstw oraz przewidywania na najbliższą przyszłość. 
Stwierdzono, że tym razem najważniejsze były  dane zbierane  w odniesieniu do zatrudnienia. 
 
W dalszej części skupiono się na kwestii finansów sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
kolejnej generacji instrumentów finansowych dla tego sektora. Przedstawiciele Komisji Europejskiej 
zaprezentowali takie instrumenty finansowe jak program „COSME” i  „Horyzont 2020”. Nowy program 
„COSME” ma na celu promocję: dostępu do finansowania, wspierania przedsiębiorczości oraz 
tworzenia nowych firm. Zdaniem KE, nowy program wzmocni konkurencyjność przedsiębiorstw  
i stworzy nowe miejsca pracy,  co  przyczyni się  do wzrostu unijnej gospodarki.  Program „Horyzont 
2020” ukierunkowany będzie na badania naukowe i innowacje. Jest to przewodnia inicjatywa strategii 
„Europa 2020”, której celem jest zwiększenie konkurencyjności Europy.  
 
Na zakończenie spotkania przedstawiciel UEAPME, Dyrektor Gerhard Huemer, przedstawił założenia 
Porozumienia Bazylejskiego. Mianem Bazylei lub Porozumienia Bazylejskiego określa się zespół 
regulacji dotyczących wymogów kapitałowych i zarządzania ryzykiem w bankach działających 
transgranicznie. Celem tego jest zwiększenie stabilności banków. Obecnie obowiązuje porozumienie 
Bazylea II, natomiast została opracowana, głównie z powodu kryzysu, jej nowsza wersja nazywana 
Bazyleą III. Okres implementacji trzeciej Bazylei jest stosunkowo długi - wprowadzanie jej wszystkich 
postanowień ma zakończyć się na początku 2019 r. Bazylea III wprowadza instytucję dodatkowego 
„buforu kapitałowego”, którego rolą będzie absorpcja strat przez banki w okresie kryzysów. Drugim 
proponowanym buforem jest „bufor kapitałowy antycykliczny”. Wdrożenie tego instrumentu zależeć 
będzie od warunków ekonomicznych i bankowych w danym państwie. Dodatkowo, banki uznane za 
kluczowe muszą liczyć się ze zwiększeniem wymogów kapitałowych, m.in. trzeba będzie wziąć pod 
uwagę zwiększenie rezerw celowych. 
 
Po przerwie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Badań, działającej w ramach Komitetu UEAPME 
ds. Gospodarczo-Finansowych. Spotkaniu przewodniczył Gerhard Huemer. Na wstępie przedstawił 
szczegółowe wyniki Barometru Europejskiego Rzemiosła i MŚP. Podziękował organizacji 
członkowskiej z Polski – Związkowi Rzemiosła Polskiego - za udział w badaniach. G. Huemer 
szczegółowo przedstawił także wyniki  tegorocznego badania Test UEAPME na temat „Small Business 
Act”, w którym ZRP przedstawił wyniki badania zrealizowanego w branżach objętych projektem 
Branże w dialogu. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Spotkanie przygotowawcze Komitetu UEAPME ds. Społecznych 

 
Bruksela, 19 października 2012 r. 

 
 
 
W październiku odbyło się także spotkanie przygotowawcze Komitetu UEAPME ds. Społecznych. 
Związek Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Branże w dialogu” reprezentowała Edyta 
Doboszyńska. Podczas spotkania podjęto dyskusję na temat negocjacji w sprawie czasu pracy 
prowadzonych na szczeblu Unii Europejskiej. Omówiono także zagadnienia związane z rozwojem 
branżowego dialogu społecznego i udziału w tym procesie członków UEAPME. Uczestnicy 
podsumowali Trójstronny Szczyt Społeczny, który odbył się 18 października 2012 r. Na zakończenie 
dyskutowano na temat kolejnego spotkania Komitetu Dialogu Społecznego, jakie zaplanowano na 23 
października 2012 r. 

 
 
 
 

Planowane działania projektowe w kolejnych miesiącach: 
 

 
- 8 listopada 2012 – spotkanie uzgodnieniowe branży budowlanej, Warszawa 

- 9 listopada 2012 – udział Ekspertów z branży budowlanej w spotkaniu Forum Budowlanego 

UEAPME, Bruksela 

- 19 listopada 2012 – spotkanie Grupy Roboczej ds. Podatków w ramach Komitetu UEAPME ds. 

Gospodarczych i Finansowych, Bruksela 

- 19 listopada 2012 – spotkanie uzgodnieniowe branży krawiecko-tekstylnej, Warszawa 

- 21 listopada 2012 – spotkanie Komitetu UEAPME ds. Zrównoważonego Rozwoju, Bruksela 

- 22-24 listopada 2012 – szkolenie „Sztuka negocjacji”, Spała 

- 5 grudnia 2012 – spotkanie uzgodnieniowe branży motoryzacyjnej, Warszawa 

- 10 grudnia 2012 – spotkanie uzgodnieniowe branży rzemiosł artystycznych, Warszawa  

 



 

 

Warto wiedzieć… 
 
 

 

ŁATWIEJ O DOTACJE 
 
Zachęcamy do lektury artykułu na temat zmian w dostępie do unijnych środków finansowych m.in. 
dla przedsiębiorców, na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: 
http://ec.europa.eu/polska/news/121029_finansowanie_pl.htm 
 
 
 

POKOJOWA NAGRODA NOBLA 2012 DLA UNII EUROPEJSKIEJ 
 
Polecamy zapoznanie się z komentarzem Martina Schulza, Przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego, na temat Pokojowej Nagrody Nobla przyznanej w tym roku Unii Europejskiej: 
http://www.europarl.pl/view/pl/Aktualnosci/news/news-2012/news-2012_October/nobel_ue.html 

http://ec.europa.eu/polska/news/121029_finansowanie_pl.htm
http://www.europarl.pl/view/pl/Aktualnosci/news/news-2012/news-2012_October/nobel_ue.html

