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Przedmowa

Założenia społeczno-gospodarczego wymiaru rynku Unii Europejskiej, którego 
istota opiera się na zrównoważonym wzroście, społecznej gospodarce rynkowej 
o wysokiej konkurencyjności zmierzającej do pełnego zatrudnienia i postępu spo-
łecznego oraz wysokim poziomie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, 
znajdują odniesienie we współczesnej wizji Europy. Europa rozpoczyna proces trans-
formacji, który prowadzi do neutralności klimatycznej i przywództwa cyfrowego. 

Transformacja ekologiczna i cyfrowa jest wynikiem konsekwentnej realizacji 
polityki unijnej zdefiniowanej w programie strategicznym Rady Europejskiej na lata 
2019–2024. Istotnymi elementami transformacji przemysłowej Europy są budowanie 
pogłębionego i bardziej scyfryzowanego jednolitego rynku oraz rozwój przedsiębior-
czości z wykorzystaniem potencjału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)1 za-
pewnianiające długotrwały i stabilny wzrost oparty na wiedzy. W programie „Small 
Business Act” dla Europy uznano wiodącą rolę MŚP w gospodarce UE. Powinno to 
skutkować długotrwałym procesem wprowadzania kompleksowych ram polityki 
upraszczania, modernizacji i zróżnicowania instrumentów służących wspieraniu 
MŚP i stwarzających im warunki umożliwiające dostosowanie do wyzwań związa-
nych z ochroną środowiska oraz funkcjonowaniem jednolitego rynku cyfrowego. 

Monografia pt. Publicznoprawne aspekty udziału sektora MŚP w procesie reali-
zacji strategicznych celów polityki rozwoju jest wynikiem badań międzynarodowego 
zespołu naukowców z Polski, Hiszpanii oraz Chile. Zagadnienia objęte analizą 
odnoszą się do działań o najwyższym priorytecie z punktu widzenia rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego, którymi są przeciwdziałanie zmianom klimatu i sprostanie 
wyzwaniom wynikającym z cyfryzacji. Bariery w korzystaniu z jednolitego rynku 
cyfrowego dotyczą w głównej mierze małych i średnich przedsiębiorstw, które są 
dominującą grupą podmiotów aktywnie funkcjonujących w gospodarce. Ich dzia-
łania i nakłady na innowacje mają bezpośrednie przełożenie na realizację strate-

1 W opracowaniu monograficznym na potrzeb badań przyjęto zamienne określanie MŚP jako sektora 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw bądź sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Kryteria 
kwalifikacji określa Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu, które są analogiczne do kryteriów przyjętych w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 
2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
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gicznych celów rozwoju. Autorzy opracowania, dokonując analizy przepisów prawa 
unijnego oraz systemów prawa krajowego, podjęli próbę identyfikacji prawnych 
i administracyjnych barier wobec MŚP, oceny skuteczności istniejących narzędzi 
wsparcia, identyfikacji obszarów wymagających interwencji ustawodawcy unijnego 
bądź krajowego oraz sformułowania propozycji de lege ferenda.

Opracowania zamieszczone w monografii zostały przygotowane w ramach gran-
tu badawczego pt. „Publicznoprawne aspekty udziału sektora MŚP w jednolitym 
rynku cyfrowym (zielone technologie)” przez międzynarodowy zespół badawczy 
reprezentujący jednostki zagraniczne – z Hiszpanii: Universidad de Alicante, Uni-
versitat Oberta de Catalunya, Universidad CEU San Pablo w Madrycie i Universidad 
Internacional de la Rioja, z Chile Universidad Santo Tomás – oraz jednostki kra-
jowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. Monografia Publicznoprawne aspekty udziału sektora 
małych i średnich przedsiębiorców w procesie realizacji strategicznych celów polityki 
rozwoju nie mogłaby zostać udostępniona szerokiemu gronu zainteresowanych bez 
finansowego wsparcia ze strony Władz Wydziału Prawa i Administracji UAM w Po-
znaniu, za co w imieniu Autorów opracowania dziękuję. Szczególne podziękowania 
za współpracę i wsparcie naukowe kieruję do Pani Profesor Marty Villar Ezcurra 
(Universidad CEU San Pablo, Madryt).

Katarzyna Kokocińska
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Presentación

Los supuestos de la dimensión socioeconómica del mercado de la Unión Europea, 
cuya esencia se basa en el crecimiento sostenible, una economía social de mer-
cado altamente competitiva orientada al pleno empleo y al progreso social, y un 
alto nivel de protección y mejora de la calidad del medio natural, encuentra su 
referencia en la visión contemporánea de Europa. Europa se está embarcando 
en un proceso de transformación que conduce a la neutralidad climática y al 
liderazgo digital.

La transformación ecológica y digital es una aplicación coherente de la política 
de la UE definida en el programa estratégico del Consejo Europeo de 2019 a 2024. Un 
elemento importante de la transformación industrial de Europa es la construcción 
de un mercado único más profundo y digital, así como el desarrollo del espíritu 
empresarial mediante el progreso potencial de las pymes para garantizar un creci-
miento basado en el conocimiento estable y a largo plazo. La “Small Business Act” 
para Europa reconoce el papel de liderazgo de las pymes en la economía de la UE, 
lo que debería dar lugar a un largo proceso de introducción de un marco político 
integral para simplificar, modernizar y diversificar los instrumentos de apoyo a las 
pymes que creen las situaciones adecuadas para que las pymes se adapten a las 
condiciones ambientales, desafíos y el funcionamiento del mercado único digital.

La monografía titulada: “Aspectos de derecho público de la participación del 
sector de las pymes en el proceso de implementación de los objetivos estratégicos 
de la política de desarrollo” es el resultado de una investigación realizada por un 
equipo internacional de científicos de Polonia, España y Chile. Los temas cubiertos 
por el análisis se refieren a actividades con la máxima prioridad desde el punto de 
vista del desarrollo socioeconómico; es decir, la lucha contra el cambio climático 
y los desafíos de la digitalización. Las barreras para el uso del Mercado Único Di-
gital afectan principalmente a las pequeñas y medianas empresas, que son el grupo 
dominante de las entidades que operan activamente en la economía. Sus actividades 
y gastos en innovación tienen un impacto directo en la implementación de los obje-
tivos estratégicos de desarrollo. Los autores del estudio, al analizar las disposiciones 
de la legislación de la UE y los sistemas jurídicos nacionales, intentaron identificar 
las barreras legales y administrativas para las pymes, evaluar la eficacia de las he-
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rramientas de apoyo existentes, identificar las áreas que requieren la intervención 
de la UE o del legislador nacional y formular una propuesta de lege ferenda. Los 
estudios incluidos en la monografía son el resultado de la aplicación de la beca de 
investigación titulado „Aspectos de derecho público de la participación del sector 
de las PYMES en el Mercado Único Digital (tecnologías verdes)” por un equipo de 
investigación internacional que representa las universidades extranjeras: Univer-
sidad de Alicante, Universitat Oberta de Catalunya, Universidad CEU San Pablo, 
Madrid, Universidad Internacional de la Rioja, España, Universidad Santo Tomás, 
Chile y las universidades nacionales: Universidad Adam Mickiewicz en Poznan 
y Universidad Jan Kochanowski en Kielce.

La monografía Aspectos de derecho público de la participación del sector de las 
PYMES en el proceso de implementación de los objetivos estratégicos de la política de 
desarrollo no podría ponerse a disposición de un amplio grupo de personas intere-
sadas en el tema sin el apoyo financiero de las autoridades de la Facultad de Derecho 
y Administración de la Universidad Adam Mickiewicz en Poznan; por lo cual, en 
nombre de los autores del estudio, me gustaría expresar mi agradecimiento. Final-
mente, me gustaría expresar mi más profunda gratitud a la Prof. Dra. Dña. Marta 
Villar Ezcurra, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad 
San Pablo-CEU en Madrid, por la colaboración y su apoyo científico hasta la fecha.

Katarzyna Kokocińska
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