Enterprise Europe Network
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
e-mail:een@wsiz.rzeszow.pl
http://een.wsiz.rzeszow.pl
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SEMINARIUM - PRAWNE I PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO PRZEPISÓW PRAWA
TRANSPORTOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ – CZĘŚĆ II
Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium:
„Prawne i praktyczne podejście do przepisów prawa transportowego w Unii Europejskiej –
Część II”
Podczas II spotkania zostaną szczegółowo omówione m. in. następujące zagadnienia:

2.
3.

1.
Jak przygotować firmę do kontroli PIP?
Jak interpretować przepisy związane z: ważeniem pojazdów, dopuszczalnymi naciskami osi na
jezdnię oraz innymi ograniczeniami na określonych drogach.
Jak prawidłowo zabezpieczać przewożone ładunki - odpowiedzialność przewoźnika w tym
zakresie, przepisy konwencji CMR.
4.
Jak zatrudnić kierowcę spoza terenu UE?
Seminarium odbędzie się:
- dla przedsiębiorców z Jasła i okolic - 16 grudnia 2014r., w Jaśle
w Restauracji PERŁA ul. Floriańska 42- godz. 9:45-14:00
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- dla przedsiębiorców z Mielca i okolic - 17 grudnia 2014r.,w Agencji Rozwoju Regionalnego MARR
S.A; Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 1; ul. Wojska Polskiego 9- godz. 9:45-14:00
- dla przedsiębiorców z Rzeszowa i okolic - 18 grudnia 2014r.,
w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2 - godz. 9:45-14:00
Udział w spotkaniu jest w pełni bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń!!!
Zgłoszenia udziału pod nr. tel.:17 860 57 45; 17 852 49 75

SPOTKANIE - „ELEVATOR PITCH – CZYLI 30 SEKUND NA SPRZEDAŻ WŁASNEGO
POMYSŁU”
Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
serdecznie zaprasza na spotkanie nt.
„Elevator pitch – czyli 30 sekund na sprzedaż własnego pomysłu”
podczas którego swoimi doświadczeniami z zakresu rozmów z inwestorami w Dolinie Krzemowej
w USA dzielić się będą:
dr Marta Czyżewska – dyrektor Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ
oraz
Michał Ręczkowicz i Rafał Cencora – przedstawiciele spółek funduszu kapitałowego InnoFund
należącego do uczelni.
Jednocześnie gościć będziemy przedstawiciela Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.,
który opowie o rządowym programie wsparcia finansowego dla osób chcących założyć firmę –
„Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”
Prezentować będziemy również możliwości finansowania wysoko innowacyjnych biznesów
technologicznych ze środków Komisji Europejskiej.
Spotkanie odbędzie się w głównej siedzibie uczelni (ul. Sucharskiego 2 , Rzeszów) w najbliższy
poniedziałek (15 grudnia) o godzinie 11:45 w Sali RA236
Jeśli są Państwo zainteresowani powyższą tematyką, serdecznie zapraszamy.
Rejestracja na spotkanie dostępna jest pod tym adresem:
http://tiny.pl/qb1n5
KONFEDERACJA LEWIATAN - 13 REKOMENDACJI DLA RZĄDU
Prezentujemy Państwu kilka istotnych kwestii związanych z funkcjonowanie przedsiębiorczości
w Polsce, opracowanych na podstawie „Białej Księgi bis”, zawierającej 13 rekomendacji dla rządu
na ostatni rok działalności, opracowanych przez Konfederację LEWIATAN.
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Oto najważniejsze propozycje zmian dotyczące przedsiębiorców:
I. POLITYKA GOSPODARCZA
Stworzenie systemu wspierającego przedsiębiorstwa w inwestowaniu w badania i rozwój oraz
innowacje
I.1. Ustalenie definicji działalności jako badawczej i rozwojowej (do celów ulgi podatkowej),
która powinna znaleźć się w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, osób
fizycznych oraz ustawie o rachunkowości. Przy tworzeniu definicji można by oprzeć się
o definicję stosowaną przez GUS, która określa ten rodzaj działalności jako „systematycznie
prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy
o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej
wiedzy”.
I.2. Ustalenie zasad kwalifikowania działalności jako badawczej i rozwojowej – na tą chwilę
ponoszone koszty zakończonych prac rozwojowych wliczane są w koszty uzyskania
przychodów w postaci amortyzacji, w okresie nie dłuższym niż 5 lat. Niezbędne jest więc
rozszerzenie możliwości wliczania kosztów prac rozwojowych w koszty uzyskania
przychodów także w przypadku, kiedy nie zakończyły się one wdrożeniem. Można by
założyć, że brak wdrożenia nie byłby premiowany ulgą podatkową, ale zostałby objęty
kwalifikacją kosztów do kosztów uzyskania przychodów. Na tą chwilę nie ma również
możliwości wliczania w koszty uzyskania przychodów kosztów badań przemysłowych.
W związku z tym istnieje potrzeba wprowadzenia do ustawy o rachunkowości pojęcia
„badania przemysłowe” i zdefiniowania związanych z nimi kosztów zaliczanych do wartości
niematerialnych i prawnych albo bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.
I.3. Wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych –
konstrukcja ulgi powinna być prosta, w szczególności na użytek mikro i małych
przedsiębiorstw. Ponadto ulga ta musi zakładać, że przedsiębiorca będzie miał prawo do
dodatkowego odpisu z tytułu ponoszonych wydatków na prace B+R. Zakłada się, że
początkowo powinno to być nie mniej niż 50% poniesionych kosztów na prace B+R
odliczanych od wyniku finansowego brutto. Przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość
rozliczania ulgi w ciągu 5 lat, tak aby mogły z niej korzystać, gdy nakłady na B+R generują
jedynie koszty, a nie generują przychodów. Nieco inaczej sprawa powinna być rozwiązania
w stosunku do start-up’ów – te powinny mieć możliwość otrzymania ekwiwalentu
przysługującej ulgi w formie refundacji. Ponadto prawo skorzystania z ulgi na B+R powinno
dotyczyć również przedsiębiorstw, którym nie udało się skomercjalizować wyników prac
badawczo-rozwojowych oraz przedsiębiorstw działających w Specjalnych Strefach
Ekonomicznych, które na dzień dzisiejszy są wykluczone z możliwości skorzystania z ulgi na
zakup nowych technologii.
II. PRAWO GOSPODARCZE
II.1. Reforma rejestru klauzul niedozwolonych w celu uproszczenia środowiska prawnego,
w którym działają przedsiębiorcy – problemy związane z motywami i przesłankami uznania
danej klauzuli za niedozwoloną wynikają z uzasadnień do wyroków i nieraz dopiero
zapoznanie się z uzasadnieniem wyroku pozwala przedsiębiorcom na interpretację, dlaczego
dana klauzula umowna została uznana za naruszającą interesy konsumenta. Propozycje zmian
odnoszą się do wprowadzenia obligatoryjnego uzasadniania orzeczeń w sprawach o uznanie
postanowień wzorca umowy za niedozwolone, pozostawiania rozstrzygania spraw
cywilnoprawnych w wyłącznej kompetencji sądownictwa powszechnego. Ponadto ważne jest
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precyzyjne przesądzanie na poziomie ustawy, że abstrakcyjna kontrola wzorca umownego nie
może prowadzić do generalnego wyłączenia danej klauzuli z obrotu.
II.2. Ułatwienie przetwarza danych firm podlegających ujawnieniu w Centralnej Ewidencji
Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez przywrócenie w ustawie o swobodzie
działalności gospodarczej przepisu, który zezwoli na przetwarzanie danych przedsiębiorstw
udostępnianych w CEiDG do wszelkich zgodnych z prawem celów bez konieczności
wypełniania obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym
kosztownych obowiązków informacyjnych wobec podmiotów.
III. FUNDUSZE EUROPEJSKIE
III.1. Ustalenie i przekazanie do publicznej wiadomości:
 Terminu zakończenia negocjacji z KE dla każdego Programu Operacyjnego 20142020;
 Terminu przygotowania przepisów i dokumentów wykonawczych niezbędnych do
uruchomienia wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Programów Operacyjnych
2014-2020;
a także uruchomienie serwisu informacyjno-konsultacyjnego dla przedsiębiorców,
w ramach którego będą udostępniane projekty oraz ostateczne wersje dokumentów
kluczowych, które określać będą zasady wsparcia projektów.
III.2. Wypracowanie i wprowadzenie minimalnych standardów obsługi przedsiębiorców
w Instytucjach Wdrażających wsparcie na badania i rozwój, a także wsparcie inwestycyjne i szkoleniowe
poprzez:
 Wprowadzenie systemu wirtualnych kont dla wnioskodawców;
 Wypracowanie jednolitego formularza e-wniosków o dofinansowanie;
 Uzgodnienie dla wszystkich Programów Operacyjnych maksymalnego zakresu
wymogów formalnych;
 Zdefiniowanie kryteriów efektywności instytucjonalnej podmiotów wdrażających
wsparcie z funduszy europejskich oraz utworzenie systemu zbierania danych
niezbędnych do oceny efektywności podmiotów wdrażających.
Źródło: „Biała Księga bis – 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności”, Konfederacja LEWIATAN,
Warszawa, listopad 2014r.
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