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Interpelacja w sprawie uregulowań prawnych dotyczących 
wspierania mikro i małych przedsiębiorstw oraz rozwoju 
infrastruktury

Panie Marszałku, na podstawie artykułu 192 Regulaminu Sejmu za Pana pośrednictwem 
kieruję interpelację do Ministra Rozwoju

Podczas dyżuru poselskiego w miejscowości Brusy spotkałem się z właścicielem firmy 
rodzinnej zatrudniającej około 50 osób. Na warunki niewielkiego miasteczka, jakim są Brusy 
(około 5 tysięcy mieszkańców), to relatywnie duży zakład pracy. Firma, z której właścicielem 
spotkałem się jest firmą o zasięgu globalnym, swoje produkty (urządzenia gimnastyczno- 
kulturystyczne, tzw. atlasy) sprzedaje między innymi do Stanów Zjednoczonych, Kanady, 
Australii, Nowej Zelandii, Indii, Chile, całej Europy. Właściciel zwracał uwagę, że jego firma,
o takim profilu działania, jaki przyjął nie mieści się w ramach przewidzianych przez decydentów 
urzędu marszałkowskiego, którzy są dysponentami środków unijnych przeznaczonych na 
wspieranie rozwoju firm. Właściciel firmy od wielu już lat zaprzestał tradycyjnych działań 
marketingowych na zasadzie ulotek, folderów, wyjazdów na targi branżowe. Od 1996 roku 
firma ma stronę internetową i tylko w ten sposób zapoznaje klientów z całego świata ze swoim 
produktami.

W 2014 światowy gigant Google, wyszedł naprzeciw potrzebom takim przedsiębiorców jak 
producent urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych z Brus i uruchomił platformę Google Adwords, 
która umożliwia realizację bardzo różnych form reklamowanych w Internecie. To 
zrewolucjonizowało działalność firmy, dając możliwości swobodnej reklamy praktycznie bez 
ograniczeń, co do zasięgu.

Chcąc wykorzystać możliwości oferowane przez Google firma musiała produkować najwyższej 
jakości filmy reklamowe, w tym celu sfinansowała powstanie własnego studia filmowego, w 
którym powstają bardzo profesjonalne filmy reklamowo- instruktażowe.

Właściciel firmy chciał skorzystać ze środków unijnych na wsparcie działań związanych między 
innymi z eksportem, reklamą i rozszerzaniem obszaru działania jego firmy. Uważnie śledził 
możliwości skorzystania z tego typu wsparcia w ramach RPO województwa pomorskiego. 
Pojawiła się taka możliwość w ramach programu wsparcia- Pomorski Broker Eksportowy. 
Program jak najbardziej kierowany do firm chcących eksportować swoje produkty na inne rynki, 
rozwijać swoją działalność. Niestety, założenia twórców tego programu są, co najmniej kilka lat 
do tyłu względem możliwości, jakie oferuje dzisiejszy świat



i potrzeb najnowocześniejszych firm. Okazało się, że pomoc dla firm, a w tym działaniu 2.3
z RPO jest mocno ograniczona do kilku działań, a mianowicie do udziału w targach, pomocy 
doradczej, misjach gospodarczych. Czytając założenia programu można odnieść wrażenie,
że pojawiła się ciekawa możliwość otrzymania wsparcia, gdyby firma chciała się rozwijać przez 
eksport. Z punktu widzenia firmy Pana z Brus, którego strategia działania odpowiada 
możliwością, jakie daje XXI wiek to jest projekt ułożony pod standardowe działania firmy, która 
chciałaby zdobywać rynki zagraniczne metodami dobrymi pod koniec XX wieku, kiedy jeszcze 
mało ludzi na świecie korzystało z Internetu.

Problem jest jednak w tym, że kiedy polska firma włącza myślenie nowoczesne, informatyczne, 
to niestety nie nadąża za tym myśleniem ani Komisja Europejska, ani Ministerstwo Rozwoju i 
instytucje dystrybuujące wsparcie UE dla firm. Przynajmniej na poziomie regionalnym, w 
województwie pomorskim, w którym leżą Brusy.

Już 15 lat temu właściciel firmy stwierdził, że nie warto wystawiać się na targach, nie warto 
korzystać z pomocy doradczej, nie warto drukować folderów i robić innych mało efektywnych 
działań, tylko należy działać w zupełnie inny sposób i zacząć szukać klientów na świecie, 
wykorzystując możliwości, jakie dają nowoczesne technologie, a takimi niewątpliwie jest 
Internet. Okazało się to dobrym wyborem, gdyż w tej chwili prawie 100% produkowanych 
urządzeń do ćwiczeń, sprzedaje na rynki zagraniczne.

Niestety za wizją właściciela firmy o zasięgu globalnym z niewielkich Brus nie nadąża strategia 
Komisji Europejskie i bezkrytyczne powielenie tej strategii przez nieistniejącego już Ministra 
Infrastruktury, który wydał rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 3 września 2015 r., w sprawie udzielania pomocy mikro przedsiębiorcom, małym
i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze, oraz udział w targach w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014–2020.

W imieniu przedsiębiorcy z Brus zwracam się z prośbą, o taką zmianę istniejących przepisów, 
żeby firmy tego typu jak opisany przypadek mogły korzystać z wsparcia Unii Europejskiej
i móc się rozwijać, zatrudniać więcej Polaków, płacić podatki i przyczyniać się do rozwoju 
naszego państwa.

Drugim, bardzo ważkim problemem dla tego przedsiębiorcy jest problem z Internetem.
W związku z profilem działalności firmy wymaga on stałego i stabilnego łącza z Internetem
o dużej przepustowości umożliwiającego przesyłania dużej ilości danych. Niestety, radiowe 
łącze, którym dysponuje jest zależne od warunków atmosferycznych (!), nie daje gwarancji 
stałego połączenia ze światem.

Jakie są plany i możliwości Ministerstwa Rozwoju dotyczące zapewnienia stabilnego łącza 
internetowego w miejscowości Brusy w województwie pomorskim?


