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22 lipca 1944

Ogłoszenie powstałego 
w Moskwie manifestu 
zdominowanego przez 
komunistów Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego, pozbawionego 
– w wyniku narzuconej przez 
władze sowieckie taktyki 
– treści wskazujących na 
wprowadzanie w Polsce 
komunizmu, zapowiadającego 
natomiast przywrócenie 
zrabowanej przez Niemców 
własności i poparcie państwa 
dla inicjatywy prywatnej. 

Sierpień 1944 

Dekret PKWN 
o obowiązkowych dostawach 
zbóż, ziemniaków, mleka 
i mięsa od chłopów.

6 września 1944 

Dekret PKWN o reformie 
rolnej, zakładający parcelację 
majątków ziemskich powyżej 
50 lub 100 (w zależności od 
regionu) hektarów. 

Styczeń 1945 

Przekształcenie PKWN w Rząd 
Tymczasowy; powołanie 
Komitetu Ekonomicznego Rady 
Ministrów na czele z Hilarym 

Mincem (przedwojennym 
komunistą, członkiem Biura 
Politycznego KC Polskiej Partii 
Robotniczej), który obejmuje 
jednocześnie stanowisko 
ministra przemysłu.

15 stycznia 1945

Powołanie Narodowego Banku 
Polskiego emitującego walutę 
– polski złoty. Rozpoczyna 
się akcja wymiany pieniędzy, 
przy czym każdy obywatel 
może wymienić tylko 
300 marek niemieckich 
i 500 zł „okupacyjnych” 
(przedsiębiorstwa prywatne  
– 2000 złotych), podczas gdy 

nadwyżka zostaje przejęta 
przez państwo.

10 listopada 1945 

Dekret o utworzeniu 
Centralnego Urzędu 
Planowania (CUP) 
z Czesławem Bobrowskim 
jako prezesem), skupiającego 
ekonomistów krytycznych 
wobec koncepcji 
komunistycznych. 

16 listopada 1945

Dekret o powołaniu 
Specjalnej Komisji do Walki 
z Nadużyciami i Szkodnictwem 
Gospodarczym (z Romanem 

Ruiny getta warszawskiego, 1945
Fot. Studium Polski Podziemnej w Londynie / Ośrodek KARTA
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Zambrowskim jako 
przewodniczącym), w celu 
zwalczania: spekulacji, 
korupcji, przemytu, 
handlu obcymi walutami, 
szabrownictwa, łapownictwa, 
przestępstw przeciwko 
monopolom państwowym. 
Komisja posiada prawo 
karania grzywną, przepadkiem 
mienia i obozem pracy 
przymusowej do 2 lat.

Grudzień 1945

I Zjazd Polskiej Partii 
Robotniczej i przyjęcie 
programu wyrażającego 
deklaratywnie chęć 

„unarodowienia” wielkiego 
i średniego przemysłu, 
kolei i banków, przy 
jednoczesnym zachowaniu 
inicjatywy prywatnej 
w małym przemyśle, handlu 
i rzemiośle (w tym czasie 80–
90% placówek handlowych 
znajduje się w rękach 
prywatnych).

3 stycznia 1946 

Ustawa Krajowej Rady 
Narodowej (ciała pełniącego 
funkcję parlamentu) 
o nacjonalizacji przemysłu. 
Podlegają jej wszystkie 
przedsiębiorstwa niemieckie 
i gdańskie, natomiast 
spośród polskich – wszystkie 
należące do wybranych 
17 gałęzi przemysłu (np.: 
górnictwo, nafciarstwo, 
cukrownictwo, poligrafia), 

zaś w pozostałych branżach 
– takie, które zdolne są 
zatrudnić 50 pracowników na 
jedną zmianę.

4 kwietnia 1946 

Uchwała rządu (opierająca 
się na rozwiązaniach 
dopuszczonych w 1928) 
o cofnięciu koncesji 
i postawieniu w stan likwidacji 
16 banków prywatnych.

30 czerwca 1946

Referendum, będące 
„sprawdzianem” postawy 
społeczeństwa przed 
planowanymi przez 
komunistów wyborami 
parlamentarnymi. Według 
oficjalnych – i całkowicie 
sfałszowanych z pomocą 

Pierwsze powojenne Międzynarodowe Targi Poznańskie, kwiecień 1947 
Fot. PAP

Plakat Henryka Tomaszewskiego 
– Pierwszy Zjazd Polskiej Partii 
Robotniczej, grudzień 1945 
Repro. Romuald Broniarek / Ośrodek 
KARTA
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do nich 24 tys. „szkodników 
gospodarczych”); dodatkowo 
powiatowe urzędy skarbowe 
mają prawo stosować 
domiary podatkowe wobec 
przedsiębiorstw prywatnych. 
Rezultatem tych działań jest 
m.in. spadek ilości prywatnych 
sklepów ze 134 tys. (1947)  
do 78 tys. (1949).

Lipiec 1947 

Odrzucenie przez rząd, 
pod presją sowiecką, 
amerykańskiego planu 
Marshalla – planu odbudowy 
gospodarczej Europy; 
wzmacnia to uzależnienie 
polskiej gospodarki od ZSRR.

2 lipca 1947 

Uchwalenie przez Sejm Planu 
Odbudowy Gospodarczej 
(„plan 3-letni”, jedyny w pełni 
wykonany plan w Polsce 
Ludowej), zakładającego 
względną równowagę między 
inwestycjami w przemysł 
ciężki a zaspokajaniem 
konsumpcyjnych potrzeb 
ludności.

24 września 1947

Na mocy dekretu rząd 
przejmuje ustalanie cen 
w przedsiębiorstwach 
państwowych 
i samorządowych, co 

Minc przedstawia w „Nowych 
Drogach” (organie 
teoretycznym KC) program 
„bitwy o handel” – zwalczenia 
pozostałości kapitalizmu 
w polskiej gospodarce. 

30 maja 1947

Uchwała rządu o tworzeniu 
sieci państwowych 
i spółdzielczych domów 
towarowych, które mają 
otrzymywać preferencyjne 
kredyty i zaopatrzenie.

2 czerwca 1947

Uchwalenie ustaw 
umożliwiających realizację 
koncepcji „bitwy o handel”: 
O zwalczaniu drożyzny 
i nadmiernych zysków w obrocie 
handlowym (prawo wyznaczania 
maksymalnej ceny detalicznej 
i hurtowej), O obywatelskich 
komisjach podatkowych 
i lustratorach społecznych 
i O zezwoleniach na prowadzenie 
przedsiębiorstw handlowych 
i zawodowe wykonywanie 
czynności handlowych. Od tej 
pory za ustalanie cen powyżej 
określonego administracyjnie 
limitu, a także skupowanie, 
gromadzenie lub ukrywanie 
towarów dla osiągnięcia 
„nadmiernego zysku” grozi do  
5 lat więzienia, wysoka 
grzywna, zajęcie mienia lub 
wysłanie do obozu pracy (przez 
następne kilka miesięcy trafia 

Sowietów – wyników, na drugie 
pytanie: czy chcesz utrwalenia 
w przyszłej konstytucji 
ustroju gospodarczego 
zaprowadzonego przez 
reformę rolną i unarodowienie 
podstawowych gałęzi 
gospodarki z zachowaniem 
ustawowych uprawnień 
inicjatywy prywatnej? – 
odpowiedzi na „tak”: 77,3%.

1 sierpnia 1946 

Zniesienie dostaw 
obowiązkowych.

19 stycznia 1947

Wybory do Sejmu 
Ustawodawczego, 
„legitymizujące” władzę 
komunistów. 

13–14 kwietnia 1947 

Podczas plenum KC PPR Hilary 
Minc przedstawia program 
budowy socjalizmu polegający 
na podporządkowaniu sektora 
prywatnego, spółdzielczego 
i samorządowego centralnemu, 
państwowemu ośrodkowi 
planowania gospodarczego. 
Rozpoczyna się okres walki 
państwa z dotąd tolerowanymi 
przejawami prywatnej inicjatywy 
w handlu, rzemiośle i usługach.

Maj 1947 
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15 sierpnia 1949

Zarządzenie Ministerstwa 
Obrony Narodowej, zgodnie 
z którym każdy poborowy 
może być wysłany na 3 lata 
do kopalni węgla lub uranu. 
Szczegółowe instrukcje 
wskazują, że ma to dotyczyć 
synów żołnierzy AK, kupców, 
rzemieślników, młynarzy, 
kułaków.

21 lipca 1950 

Uchwalenie przez Sejm 
ustawy o planie sześcioletnim, 
zgodnie z którym produkcja 
przemysłowa wzrosnąć ma 

gospodarcze państw 
socjalistycznych. 

10 lutego 1949 

Likwidacja CUP i powstanie 
Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego 
(PKPG) z Mincem na czele – 
głównego organu zarządzania 
gospodarką narodową 
opartego na wzorcach 
sowieckich; jednocześnie 
likwidacja Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu, 
podzielenie go na 6 ministerstw 
branżowych – przejaw 
stalinowskiego rozrostu 
biurokracji.

skutkuje trwającym przez 
cały okres komunizmu 
zerwaniem zależności 
kształtowania cen od 
mechanizmów rynkowych.

1 października 1947

Dekret o planowej gospodarce 
narodowej, stwarzający 
podstawy prawne planowania 
centralnego i obowiązujący  
do 1982.

21 kwietnia 1948 

Dekret o zmianie 
przedwojennej ustawy o izbach 
rzemieślniczych – Związek Izb 
Rzemieślniczych objęty zostaje 
centralnym planowaniem.

15–21 grudnia 1948 

Zjazd zjednoczeniowy 
PPR i PPS, powstanie 
Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej. Przewodniczącym 
KC PZPR zostaje Bolesław 
Bierut.

8 stycznia 1949 

W Moskwie powstaje 
Rada Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej, grupująca 
państwa obozu sowieckiego, 
w tym Polskę, mająca 
teoretycznie koordynować 
wspólne przedsięwzięcia 

Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS, przemawia delegat z Zabrza, Krauze-Krasowiecki.  
Wyżej, za stołem prezydialnym siedzą m.in.: Bolesław Bierut i Aleksander Zawadzki,  
aula Politechniki Warszawskiej, Warszawa, grudzień 1948 
Fot. NN, reprodukcja Kazimierz Seko / Ośrodek KARTA
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3 stycznia 1953 

Drastyczna podwyżka cen 
(„operacja R”), w wyniku której 
np.: cena soli wzrasta z 60 gr do 
1,2 zł, a chleba żytniego – z 1,45 do 
3 zł. Według obliczeń GUS, koszt 
utrzymania rodziny robotniczej 
w Warszawie w styczniu 
w porównaniu do grudnia 1952 
wzrasta o 45%. Zarządzenie 
kontroli targowisk w celu 
tropienia spekulacji, uderzenie 
w handlowców skupujących 
płody od rolników, których z kolei 
traktuje się łagodniej i zezwala 
na handel, o ile wywiązali się 
z dostaw obowiązkowych; 
jednoczesne z podwyżką 
zniesienie systemu kartkowego 
(wprowadzanego, na różne 
produkty, w latach 1951–52).

22 lipca 1952

Uchwalenie konstytucji, 
zmiana nazwy państwa 
z Rzeczpospolita Polska 
na Polska Rzeczpospolita 
Ludowa. Artykuł 7. nowej 
ustawy zasadniczej mówi 
iż Polska Rzeczpospolita 
Ludowa, opierając się na 
uspołecznionych środkach 
produkcji, wymiany, komunikacji 
i kredytu, rozwija życie 
gospodarcze i kulturalne kraju 
na podstawie narodowego 
planu gospodarczego, 
w szczególności przez 
rozbudowę państwowego 
przemysłu socjalistycznego, 
rozstrzygającego czynnika 
w przekształcaniu stosunków 
społeczno-gospodarczych.

o 158% (wcześniej mówiono 
o 85–95%), środki produkcji – 
63,5%, środki spożycia – 36,5%; 
realizacja planu polega przede 
wszystkim na, narzuconym 
odgórnie z Moskwy całemu 
blokowi komunistycznemu, 
rozwoju przemysłu ciężkiego 
i zbrojeniowego – jest to 
związane z wojną w Korei 
i wzrostem napięcia 
międzynarodowego. Codzienne 
potrzeby ludności zostają 
zepchnięte na dalszy plan, co 
w połączeniu z represjami 
wobec prywatnej inicjatywy 
doprowadza do znacznego 
zmniejszenia dostępności 
rozlicznych dóbr i usług.

30 października – 
8 listopada 1950

Wymiana pieniądza, 
w rezultacie której zasoby 
gotówkowe ludności 
zmniejszają się o 60% 
(stosunek wymiany 100:3 dla 
płac, 100:1 dla banknotów 
w obiegu); jednocześnie 
wprowadzony zostaje zakaz 
obrotu i posiadania walut 
obcych, złota i platyny, za co 
grożą surowe represje do kary 
śmierci włącznie.

1951 

Ponowne wprowadzenie 
dostaw obowiązkowych.

Pochód pierwszomajowy, Katowice, 1 maja 1954
Fot. Kazimierz Seko / Ośrodek KARTA



Kalendarium  2 0 2 01 9 4 4   

strona 7

społecznego na rzecz zmian 
politycznych i gospodarczych.

11 września 1956 

Wejście w życie ustawy 
o cechach rzemieślniczych 
i Związku Izb Rzemieślniczych 
– deklaracja większych swobód 
i poszanowania prywatnej 
własności.

19–21 października 1956 

VIII Plenum KC PZPR. 
I sekretarzem zostaje 
Władysław Gomułka, głoszący 
hasło zerwania z minionym 
okresem „błędów i wypaczeń”. 
Przemianom politycznym 
towarzyszy dynamiczny 
wzrost liczby prywatnych 
zakładów oraz upadek 
spółdzielni rolniczych. Zmienia 
się sytuacja prywatnych 

5 marca 1953 

W Moskwie umiera Józef 
Stalin, początek powolnego 
procesu „odwilży” w krajach 
komunistycznych. 

1955 

Zakończenie realizacji planu 
sześcioletniego. Wzrost 
dochodu narodowego osiągnął 
73,5% (przy zakładanych 112%). 
O ile produkcja przemysłowa 
zwiększyła się o 172%, to rolna  
– jedynie o 13% (zakładano 
50%). „Odwilż” umożliwia 
nasilającą się krytykę 
prymatu przemysłu 
ciężkiego i zbrojeniowego, 
marnotrawstwa, braków na 
rynku, wolno rosnących płac 
czy niewydolności rolnictwa 
(które próbowano poddać 
kolektywizacji, acz w znacznie 
mniejszym stopniu niż 
w pozostałych krajach bloków). 

12 marca 1956 

W Moskwie umiera Bolesław 
Bierut.

28 czerwca 1956 

Krwawe stłumienie przez 
siły bezpieczeństwa i wojsko 
protestów robotniczych 
w Poznaniu – jednego 
z przejawów narastającego 
w kraju poruszenia 

przedsiębiorców – choć ich 
działalność wciąż spotyka 
się z niechęcią władz, to 
zaczynają być akceptowani, 
a represje karne zastępowane 
są przede wszystkim 
finansowymi.

15 listopada 1956

Likwidacja PKPG, powołanie 
Komisji Planowania przy 
Radzie Ministrów.

Styczeń 1957

Powstanie Rady Ekonomicznej 
przy Radzie Ministrów 
z Oskarem Lange na czele  
– jej zadaniem ma być 
opiniowanie polityki 
gospodarczej państwa, szybko 
jednak zostaje pozbawiona 
jakiegokolwiek znaczenia, 
a ster gospodarki ponownie 

Stragany z owocami na placu Grzybowskim. Warszawa, wrzesień 1958
Fot. Romuald Broniarek / Ośrodek KARTA 
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jednego z dyrektorów 
warszawskiego Miejskiego 
Handlu Mięsem. W sprawie 
oskarżonych o malwersacje 
i korupcje przy handlu 
mięsem zapadają wyjątkowo 
wysokie wyroki, co miało 
być demonstracją wobec 
społeczeństwa, że za braki 
na rynku odpowiadają 
poszczególni aferzyści, nie 
zaś niewydolność całego 
systemu.

12 grudnia 1970 

Ogłoszenie decyzji Biura 
Politycznego KC PZPR 
o podniesieniu cen 
mięsa i innych artykułów 
spożywczych.

14 grudnia 1970

Początek robotniczych 
protestów przeciwko 
podwyżkom cen na Wybrzeżu, 
stłumionych krwawo przez 
wojsko.

20 grudnia 1970 

Edward Gierek zastępuje 
Gomułkę na stanowisku 
I sekretarza KC; nowa ekipa głosi 
hasło budowy gospodarczego 
dobrobytu (zgodnie z rzuconym 
później hasłem „Aby Polska 
rosła w siłę, a ludzie żyli 
dostatniej”), zrywając tym 
samym z „gomułkowską” 

18 czerwca 1959

Ustawa o odpowiedzialności 
karnej za przestępstwa 
przeciwko własności 
społecznej, zakładająca 
możliwość orzekania kary 
śmierci.

31 lipca 1959 

Wprowadzenie „poniedziałków 
bezmięsnych” – świadectwo 
narastających trudności 
z zaopatrzeniem ludności 
w artykuły spożywcze 
i bezradności władz wobec nich.

2 lutego 1965 

Wyrok w „aferze mięsnej”, 
skazanie na karę śmierci 
Stanisława Wawrzeckiego, 

przejmuje kierownictwo 
partyjne. 

1 lipca 1958

Ustawa o zezwoleniach 
na wykonywanie prac 
z zakresu przemysłu, 
rzemiosła, handlu 
i niektórych usług przez 
jednostki gospodarki 
nieuspołecznionej; 
ponowne zaostrzenie 
złagodzonych w 1956 
przepisów.  
Powrót do praktyki 
ścisłego koncesjonowania 
działalności gospodarczej 
przez urzędy państwowe.

Obchody piętnastolecia PRL, na trybunie 
stoją m.in.: Piotr Jaroszewicz, Nikita 
Chruszczow, Edward Gierek i Władysław 
Gomułka, w tle wisi portret Włodzimierza 
Lenina, Katowice, lipiec 1959
Fot. Romuald Broniarek / Ośrodek KARTA
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12 sierpnia 1976

Wprowadzenie kartek na 
cukier, jeden z pierwszych 
tak wyraźnych przejawów 
narastającego kryzysu 
gospodarczego, wynikającego 
z polityki Gierka, opartej 
w dużej mierze na kredytach 
zachodnich.

23 września 1976

Powstanie Komitetu 
Obrony Robotników, jawnej 
organizacji opozycyjnej, 
stawiającej sobie za cel 
obronę represjonowanych 
uczestników protestów 
czerwcowych oraz pomoc ich 
rodzinom.

Grudzień 1976 

Nowe, bardziej liberalne 
zasady opodatkowania 
rzemiosła i drobnej 
wytwórczości, również 
związane z postępującym 
kryzysem gospodarczym.

29 września 1977 

Przekształcenie się KOR 
w Komitet Samoobrony 
Społecznej „KOR”, wzywający 
do samoorganizacji 
społeczeństwa w walce 
z represjami politycznymi. 

28 października 1974 

Rozporządzenie Ministra 
Handlu Wewnętrznego 
i Usług umożliwiające osobom 
prywatnym prowadzenie 
handlu wyrobami spożywczymi 
i używkami pochodzenia 
zagranicznego.

6 lutego 1976

Rozporządzenie Urzędu Rady 
Ministrów dopuszczające 
możliwość tworzenia 
przedstawicielstw firm 
zagranicznych z udziałem 
obcego kapitału: obywatel 
PRL nie może być ich 
szefem, ale może być 
pracownikiem, na co Polacy 
odpowiadają namawianiem 
znajomych i rodziny 
z zagranicy do tworzenia 
takich firm i powierzania im 
przedstawicielstw w PRL.

24 czerwca 1976 

Ogłoszenie podwyżek cen; 
następnego dnia w Radomiu, 
Ursusie i innych miastach 
rozpoczynają się robotnicze 
protesty przeciw tej decyzji. 
Zostają one brutalnie 
spacyfikowane przez milicję, ale 
jednocześnie władze wycofują 
się z decyzji o podwyżkach. 

oszczędnością. W następnych 
latach odczuwalne staje się 
pewne poluzowanie rygorów 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Bujnie 
rozwija się m.in. aktywność tzw. 
badylarzy  
– sadowników.

1 stycznia 1972

Zniesienie dostaw 
obowiązkowych  
w rolnictwie.

14–15 grudnia 1972

Zjazd zjednoczeniowy 
istniejących central 
rzemieślniczych, powstanie 
Centralnego Związku 
Rzemiosła.

Pracownica ożarowskiej fabryki 
kabli w hali produkcyjnej, Ożarów 
Mazowiecki, kwiecień 1975 
Fot. Romuald Broniarek / Ośrodek KARTA
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17 września 1980

Powstanie Niezależnego 
Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność” 
w skali ogólnopolskiej.

Jesień 1980 

Powołanie Komisji do Spraw 
Reformy Gospodarczej 
z przedstawicielami „S” 
Ryszardem Bugajem 
i Waldemarem Kuczyńskim 
jako obserwatorami.

28 lutego 1981 

Wprowadzenie kartek na mięso.

2 lipca 1981 

Wprowadzenie przepisów 
liberalizujących opodatkowanie 
drobnej wytwórczości.14 sierpnia 1980 

Początek strajku w Stoczni 
Gdańskiej, kulminacji 
ogólnopolskiej fali strajkowej 
trwającej od lipca.

31 sierpnia 1980 

Podpisanie Porozumień 
Gdańskich pomiędzy władzą 
i strajkującymi.

Listopad 1977 

Wprowadzenie możliwości 
oddawania uspołecznionych 
placówek handlowych 
i gastronomicznych prywatnym 
ajentom.

7 lutego 1979 

Uchwała Rady Ministrów 
dopuszczająca tworzenie już 
nie przedstawicielstw, ale 
przedsiębiorstw z kapitałem 
zagranicznym; uproszczenie 
procedur ich tworzenia. 

Strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej, ludzie modlą się przed bramą, na której 
zawieszono  
portret Jana Pawła II i flagi, sierpień 1980, Gdańsk
Fot. Zbigniew Trybek / Ośrodek KARTA

Strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej  
im. Lenina, Tadeusz Mazowiecki i Lech 
Wałęsa, Gdańsk, sierpień 1980
Fot. Zbigniew Trybek / Ośrodek KARTA 



Kalendarium  2 0 2 01 9 4 4   

strona 11

najwyższego uprzywilejowania 
w handlu z USA. Sankcje 
przyczyniły się do dalszego 
upadku polskiej gospodarki. 
Ostatecznie zostały zniesione 
dopiero 19 lutego 1987 roku.

26 lutego 1982 

Uchwalenie pakietu ustaw 
mających reformować 
gospodarkę (jedna z prób 
legitymizowania wprowadzenia 
stanu wojennego); 
ustanowienie podziału na ceny 
odgórnie regulowane przez 
państwo, kształtowane przez 
uspołecznionych sprzedawców 
oraz umowne – wolnorynkowe 
(ustalane przez prywatnych 
rzemieślników, handlarzy, 
rolników); od tego roku sektor 
prywatny zaczyna w praktyce 
funkcjonować poza systemem 
centralnego planowania; 
następuje jego wyraźny rozwój, 

13 grudnia 1981

Wprowadzenie stanu 
wojennego.

23 grudnia 1981 

W odpowiedzi na ogłoszenie 
stanu wojennego USA 
wprowadza sankcje 
gospodarcze wobec PRL. 
Obejmowały one m.in. 
zablokowanie eksportu 
nowoczesnych technologii, 
ograniczenie dostępu do 
kredytów oraz cofnięcie klauzuli 

Wrzesień – październik 
1981 

I Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność”. 
Uchwalony 7 października 
program związku wzywa 
do przeprowadzenia 
szeroko zakrojonych reform 
gospodarczych, zniesienia 
prymatu biurokracji 
i nakazowo-rozdzielczego 
systemu kierowania polską 
ekonomią. 

25 września 1981 

Ustawa o zwalczaniu spekulacji, 
wymierzona w nielegalny 
handel, rozwijający się 
w warunkach ciągłych braków 
w zaopatrzeniu.

18 października 1981 

I sekretarzem KC PZPR zostaje 
gen. Wojciech Jaruzelski.

Premier Wojciech Jaruzelski 
w telewizji informuje o wprowadzeniu 
stanu wojennego,  
Warszawa, 13 grudnia 1981
Fot. Romuald Broniarek  
/ Ośrodek KARTA 

Czołg niedaleko Stoczni Gdańskiej, 
15 grudnia 1981 Fot. Leszek Pękalski / 
Ośrodek KARTA

Puste półki w sklepach, Warszawa, 1981 
Fot. Cezary Langda / PAP
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dwu–trzyletni okres szybkich 
zmian?) 66% głosujących 
(czyli 44,3% uprawnionych) 
głosuje „tak”. Ponieważ 
jednak ustawowy próg to 
50% uprawnionych, wynik 
referendum nie jest wiążący.

Grudzień 1987 

Utworzenie z inicjatywy 
Mieczysława F. Rakowskiego 
Towarzystwa Wspierania 
Inicjatyw Gospodarczych, 
które ma pomagać 
w przezwyciężaniu 
biurokratycznych trudności; 
umożliwia ono jednocześnie 
partyjnej kadrze gospodarczej 
stawianie pierwszych kroków 
w biznesie.

8 lutego 1988 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów dopuszczające 
tworzenie prywatnych 

stosowania kar więzienia za 
działalność opozycyjną. 

1987 

Według danych GUS, udział 
pozarolniczej gospodarki 
prywatnej w PKB wynosi 4,7% 
(w porównaniu do 2,3% w 1980), 
przy czym wartość ta może 
faktycznie być znacznie większa. 
Ilość jednostek gospodarki 
prywatnej wynosi 530 tys., 
w porównaniu z 357 tys. w 1981. 

Listopad 1987 

Wydzielenie PKO BP z NBP 
i reaktywowanie jako 
samodzielnego banku, 
nastawionego na obsługę 
ludności, mniejszych 
przedsiębiorstw, głównie 
spółdzielczych i prywatnych.

29 listopada 1987 

Propagandowe referendum 
w sprawie reform 
ekonomicznych i politycznych; 
na pierwsze pytanie, dotyczące 
reform gospodarczych (Czy 
jesteś za pełną realizacją 
przedstawionego Sejmowi 
programu radykalnego 
uzdrowienia gospodarki, 
zmierzającego do wyraźnego 
poprawienia warunków 
życia, wiedząc, że wymaga 
to przejścia przez trudny 

związany ze zwiększającą się 
niemożnością zapewnienia 
koniecznych wytworów oraz 
usług przez niewydolną 
gospodarkę „uspołecznioną”, 
a także z (szczególnie 
w drugiej połowie lat 80.) 
coraz silniejszymi więzami 
między kadrami partyjnymi 
a biznesem. 

20 lipca 1983 

Nowelizacja konstytucji, 
zagwarantowanie trwałości 
indywidualnych gospodarstw 
rolnych.

22 lipca 1983 

Zniesienie stanu wojennego.

Październik 1985 

Tygodnik „Wprost” rozpoczyna 
publikację cyklu reportaży 
o polskich milionerach.

Czerwiec 1986 

Przyjęcie Polski do 
Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego i Banku 
Światowego.

11 września 1986 

Ogłoszenie amnestii dla 
wszystkich więźniów 
politycznych. Od tej pory 
władza wycofuje się ze 

Wystawa polskiej motoryzacji, Fiat 126p, 
1986
Fot. Romuald Broniarek / Ośrodek KARTA 
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w 11 gałęziach produkcji 
(m.in. kopaliny, broń, 
spirytus). Rezultatem ustawy 
jest rejestracja w pierwszej 
połowie 1989 – 6 tys. 
prywatnych spółek prawa 
handlowego (14-krotny 
wzrost wobec stanu z końca 
1988).

Koniec 1988

Likwidacja Komisji Planowania 
przy Radzie Ministrów, 
przywrócenie CUP. 

1 stycznia 1989 

Zakończenie reglamentacji 
sprzedaży samochodów 
i benzyny.

likwidacja branżowych 
ministerstw gospodarczych 
i powołanie w ich miejsce 
jednego Ministerstwa 
Przemysłu. 

23 grudnia 1988 

Sejm uchwala ustawę 
o działalności gospodarczej: 
wolność jej prowadzenia 
na równych prawach 
dla wszystkich sektorów, 
zastąpienie konieczności 
uzyskania administracyjnego 
pozwolenia obowiązkiem 
zgłoszenia do ewidencji; 
oparcie na zasadzie 
legalizmu; obowiązek 
uzyskiwania koncesji 
tylko przy działalności 

spółek na bazie majątku 
przedsiębiorstw państwowych; 
powstają w ten sposób tzw. 
spółki nomenklaturowe – 
część dotychczasowej kadry 
kierowniczej ma możliwość 
uwłaszczenia się.

Kwiecień 1988 

Utworzenie Łódzkiego 
Banku Rozwoju, pierwszego 
niebędącego własnością 
państwa.

Lato 1988 

Ogólnopolska fala strajkowa, 
przynosząca powrót 
„Solidarności” na scenę 
polityczną kraju. 

31 sierpnia 1988 

Pierwsze spotkanie Lecha 
Wałęsy z ministrem spraw 
wewnętrznych generałem 
Czesławem Kiszczakiem, 
zapowiadające zwołanie 
obrad Okrągłego Stołu 
przedstawicieli władzy 
i opozycji. 

14 października 1988 

Powołanie rządu Mieczysława 
F. Rakowskiego; ministrem 
przemysłu – Mieczysław 
Wilczek, prywatny 
przedsiębiorca, jeden 
z najbogatszych Polaków; 

Obrady Okrągłego Stołu, Warszawa, 6 lutego 1989 
Fot. Anna Pietuszko / Ośrodek KARTA
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utworzenie giełdy papierów 
wartościowych.

17 kwietnia 1989

Relegalizacja NSZZ 
„Solidarność”.

4 czerwca 1989 

Częściowo wolne, oparte na 
porozumieniach Okrągłego 
Stołu, wybory parlamentarne, 
zakończone miażdżącym 
zwycięstwem kandydatów 
„Solidarności”.

Lipiec 1989 

Kraje z grupy G7 
(siedem najbardziej 
uprzemysłowionych państw 
świata) podejmują decyzję 
o przyznaniu pomocy 
ekonomicznej Polsce 
i Węgrom (program PHARE, 
rozszerzony później na inne 
kraje Europy Środkowej 
i Wschodniej).

1 sierpnia 1989

Wprowadzenie cen 
rynkowych w rolnictwie 
i gospodarce żywnościowej, 
czego natychmiastowym 
skutkiem staje się inflacja 
przechodząca w kolejnych 
miesiącach w hiperinflację; 
zniesienie kartek na mięso 
i cukier. 

wniesienie jako aportu do 
spółki o kapitale mieszanym.

4 kwietnia 1989 

Koniec obrad zespołu 
ds. gospodarki i polityki 
społecznej Okrągłego 
Stołu (którego rozmowy 
kończą się następnego 
dnia), przyjęcie Stanowiska 
w sprawie polityki społecznej 
i gospodarczej oraz reform 
systemowych akcentującego 
przede wszystkim 
rozwój samorządności 
i partycypacji pracowniczej, 
ale zapowiadającego też 
wprowadzenie pluralistycznej 
struktury własności, 
redukcję ingerencji 
państwa, decentralizację 
i demonopolizację, a także 

31 stycznia 1989 

Zmiana ustawy o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych: jednolite zasady 
dla wszystkich podmiotów 
niezależnie od formy 
własności; złagodzenie 
obciążeń fiskalnych; 
zniesienie podatku od 
ponadnormatywnych 
wynagrodzeń (blokujących 
swobodę kształtowania płac). 
Uchwalona zostaje również 
ustawa o prawie bankowym, 
umożliwiająca tworzenie 
banków przez osoby prawne 
i fizyczne.

6 lutego 1989 

Początek obrad Okrągłego 
Stołu.

15 lutego 1989 

Uchwalenie przez Sejm 
nowego prawa dewizowego: 
swoboda posiadania i obrotu 
walutami, możliwość tworzenia 
prywatnych kantorów.

24 lutego 1989 

Ustawa O niektórych 
warunkach konsolidacji 
gospodarki narodowej  

– możliwość przejmowania 
majątku państwowego 
przez dzierżawę, wynajęcie, 

Tadeusz Mazowiecki w Sejmie po 
zatwierdzeniu składu jego rządu, 
Warszawa, 12 września 1989 
Fot. Chris Niedenthal / FORUM
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przedsiębiorstw państwowych 
niezależnie od wyników 
finansowych oraz preferencji 
kredytowych dla monopolu 
państwowego w handlu 
zagranicznym, ujednolicenie 
przepisów podatkowych 
i celnych dla różnych 
podmiotów.

29 grudnia 1989

Nowelizacja konstytucji. 
Przywrócenie nazwy 
Rzeczpospolita Polska. 
Wedle nowej wersji ustawy 
zasadniczej RP gwarantuje 
swobodę działalności 
gospodarczej bez względu na 
formę własności. [...] a także 
chroni własność i prawo 
dziedziczenia oraz poręcza 
całkowitą ochronę własności 
osobistej. Wywłaszczenie jest 
dopuszczalne wyłącznie na 
cele publiczne i za słusznym 
odszkodowaniem.

13 lutego 1990 

Powstanie w Gdańsku Instytutu 
Badań nad Gospodarką 
Rynkową, pierwszej takiej 
placówki w Europie Środkowo-
Wschodniej. 

24 lutego 1990 

Powołanie Urzędu 
Antymonopolowego.

statutem określającym go 
jako organizację samorządu 
zawodowego i związek 
pracodawców oparty na 
dobrowolnym zrzeszeniu. 

11 grudnia 1989 

Ministerstwo Finansów 
uchyla obowiązek stosowania 
maksymalnych wskaźników 
wzrostu cen i zmniejsza 
liczbę towarów objętych 
obowiązkiem informowania 
o zamiarze podwyższenia 
ceny.

18 grudnia 1989 

Rada Unii Europejskiej 
uruchamia program 
bezzwrotnej pomocy 
ekonomicznej dla Polski 
i Węgier – PHARE (Poland 
and Hungary: Action for 
the Restructuring of the 
Economy) – rozszerzony 
w następnych latach 
o kolejne kraje Europy 
Środkowej. 

28 grudnia 1989

Przyjęcie przez Sejm pakietu 
ustaw składających się na 
Plan Balcerowicza, mających 
umożliwić transformację 
gospodarki polskiej 
z centralnego planowania 
w wolnorynkową – m.in. 
zniesienie gwarancji istnienia 

24 sierpnia 1989

Tadeusz Mazowiecki 
pierwszym niekomunistycznym 
premierem w bloku 
wschodnim.

12 września 1989 

Sejm przyjmuje skład rządu 
Mazowieckiego; Leszek 
Balcerowicz wicepremierem 
i ministrem finansów; premier 
zapowiada, iż rząd podejmie 
kroki inicjujące przejście 
do nowoczesnej gospodarki 
rynkowej wypróbowanej przez 
kraje rozwinięte. 16 września 
1989 – powstanie Centrum 
im. Adama Smitha, think-
tanku promującego idee 
wolnorynkowe. 

19 września 1989 

Podpisanie umowy o handlu 
i współpracy gospodarczej 
Polski z krajami Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej.

25 września 1989 

Utworzenie Biura 
Pełnomocnika Rządu ds. 
Przekształceń Własnościowych.

Grudzień 1989 

Przekształcenie Centralnego 
Związku Rzemiosła w Związek 
Rzemiosła Polskiego, ze 
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pojęcia firmy i prokury. 
Zmodyfikowane zostają także 
przepisy dotyczące czynności 
prawnych, w szczególności 
regulacje sposobów 
zawierania umów. 

28 lipca 1990 

Przyjęcie ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej, przełamanie 
monopolu państwowych 
instytucji ubezpieczeniowych.

Wrzesień 1990

Utworzenie Ministerstwa 
Przekształceń 
Własnościowych; Waldemar 
Kuczyński ministrem.

Wrzesień 1990 

Powstanie Fundacji 
„Fundusz Współpracy”, 
ustanowionej przez Skarb 
Państwa reprezentowany 
wówczas przez Witolda 
Trzeciakowskiego  
– członka Rady Ministrów 
odpowiedzialnego za 
koordynację pomocy 
zagranicznej. Celem 
Fundacji jest stymulowanie 
demokratycznych 
przekształceń i rozwoju 
polskiej gospodarki poprzez 
wspieranie działalności 
rządowych instytucji 
koordynujących pomoc 
zagraniczną, w szczególności 

5 lipca 1990 

Uchylenie przez Sejm ustawy 
z 25 września 1981 o zwalczaniu 
spekulacji. 

13 lipca 1990 

Przyjęcie ustawy 
o prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych.

28 lipca 1990 

Obszerna nowelizacja 
Kodeksu Cywilnego. 
Ponowne zdefiniowanie 
pojęcia przedsiębiorstwa 
i gospodarstwa rolnego, 
a także wprowadzenie 

23 marca 1990

Nowelizacja prawa lokalowego, 
od tej pory właściciel może 
swobodnie decydować 
o przeznaczeniu lokalu. 

27 maja 1990 

Pierwsze w pełni wolne wybory 
– samorządowe. Kolejny krok 
do decentralizacji, również 
gospodarczej.

31 maja 1990 
Rozporządzenie ministra 
finansów o zwolnieniu 
z podatku obrotowego 
i dochodowego części nowo 
otwieranych przedsiębiorstw.

Kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi w dniu 27 maja 1990;  
młodzi ludzie wieszają plakat na fasadzie Pałacu Kultury i Nauki, Warszawa
Fot. Wojciech Druszcz / Ośrodek KARTA
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1 marca 1992 

Wejście w życie części Układu 
Europejskiego dotyczącej 
handlu.

Kwiecień 1992 

Prezesi kilkunastu dużych 
polskich firm powołują Polską 
Radę Biznesu. 

17 listopada 1992 

Powstanie Fundacji Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw.

8 stycznia 1993

Wprowadzenie podatku VAT 
oraz podatku akcyzowego.

21–22 czerwca 1993 

Na szczycie w Kopenhadze 
Rada Europejska wyznacza 
kryteria (tzw. kryteria 
kopenhaskie) przyjęcia Polski 
do Unii Europejskiej.

Połowa 1993 

W sektorze prywatnym 
powstaje ponad 50% PKB, 
pracuje w nim prawie 60% 
ogółu zatrudnionych.

14 września 1993

Przyjęcie przez rząd 
wytycznych polityki 

16 kwietnia 1991 

Pierwsza sesja na 
warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych. 
Bierze w niej udział 7 domów 
maklerskich, które oferują akcje 
5 spółek: Tonsilu, Próchnika, 
Krosna, Kabli i Exbudu.

28 czerwca 1991 

Rozwiązanie Rady Wzajemnej 
Pomocy Gospodarczej. 

26 lipca 1991 

Ustawa wprowadzająca 
podatek dochodowy od osób 
fizycznych (PIT).

16 grudnia 1991 

Podpisanie Układu 
Europejskiego ustanawiającego 
stowarzyszenie miedzy 
Rzecząpospolitą Polską 
a Wspólnotami Europejskimi 
i ich państwami członkowskimi. 

15 lutego 1992 

Uchwalenie nowej ustawy 
o podatku dochodowym 
od osób prawnych (CIT) 
obowiązującej do dnia 
dzisiejszego. 

– przyjmowanie i dystrybucję 
środków pieniężnych 
i rzeczowych pochodzących 
z Unii Europejskiej, innych 
instytucji międzynarodowych 
oraz zagranicznych instytucji 
rządowych i prywatnych.

5 listopada 1990 

Powołanie przez Kongres 
USA Komisji ds. Rozwoju 
Małych Przedsiębiorstw 
w Europie Centralnej 
z zadaniem stworzenia 
instytucjonalnych form pomocy 
dla przedsiębiorców w Polsce, 
Czechosłowacji i na Węgrzech.

22 marca 1991 

Uchwalenie ustawy 
o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi i funduszach 
powierniczych.

Kwiecień 1991

Powstaje Business Centre Club, 
największy polski związek 
pracodawców. 

12 kwietnia 1991

Minister przekształceń 
własnościowych i minister 
finansów reprezentujący 
Skarb Państwa podpisują akt 
założycielski Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie.
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zagranicznych, głównie ze 
środków Unii Europejskiej. 
Fundacja przejmuje większość 
zadań Fundacji „Fundusz 
Współpracy” w zakresie 
wspierania małych i średnich 
przedsiębiorstw (MSP). 

8 sierpnia 1996 

Powołanie Komitetu 
Integracji Europejskiej, 
ciała ministerialnego 
odpowiedzialnego za proces 
integracji europejskiej. 
W październiku powstaje Urząd 
Komitetu Integracji Europejskiej 
– państwowa jednostka 
organizacyjna obsługująca 
Komitet Integracji Europejskiej.

15 października 1996 

Uchwała Rady Ministrów 
o reformie centrum 
administracyjno-
gospodarczego; likwidacja 
Centralnego Urzędu Planowania, 
Ministerstwa Przekształceń 
Własnościowych, Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu; utworzenie 
Ministerstwa Gospodarki 
i Ministerstwa Skarbu.

1997 

Start konkursu Polski Produkt 
Przyszłości, którego celem jest 
promocja i upowszechnianie 
osiągnięć twórców 
innowacyjnych technik 

Grudzień 1994 

Rusza Program Powszechnej 
Prywatyzacji. Jego celem miało 
być nadanie milionom Polaków 
udziałów w majątkach 512 
państwowych przedsiębiorstw. 
Po kilku latach program, 
wokół którego narosło wiele 
nieprawidłowości i afer, uznany 
został za porażkę. 

1 stycznia 1995 

Wejście w życie denominacji 
złotego w stosunku 10000:1.

6 czerwca 1995 

Rada Ministrów w związku 
z opracowaniem perspektywy 
na lata 1995–97 akceptuje 
program polityki wobec 
małych i średnich 
przedsiębiorstw – Małe 
i średnie przedsiębiorstwa 
w gospodarce narodowej. 
Program nie zakłada udziału 
środków budżetowych we 
wsparciu dla tego sektora.

Wrzesień 1995 

Zarejestrowanie powołanej 
przez Ministra Przemysłu 
i Handlu Polskiej Fundacji 
Promocji i Rozwoju Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw, 
instytucji przeważnie 
finansowanej z funduszy 

przemysłowej, będących 
podstawą do założeń 
polityki państwa wobec 
sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw.

1 lutego 1994 

Wejście w życie całości Układu 
Europejskiego.

15 lutego 1994 

Powołanie, na mocy uchwały 
Rady Ministrów, Komisji 
Trójstronnej ds. Społeczno-
Gospodarczych, w której 
zasiadają przedstawiciele 
rządu, organizacji 
pracodawców prywatnych 
i związków zawodowych; ma 
ona służyć jako forum dialogu 
w sprawie polityki społeczno-
gospodarczej państwa.

8 kwietnia 1994 

Polska składa w Atenach 
oficjalny wniosek w sprawie 
przystąpienia do Unii 
Europejskiej.

29 września 1994

Uchwalenie ustawy 
o rachunkowości, w której 
po raz pierwszy znajduje się 
klasyfikacja przedsiębiorstw 
według wielkości.
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członkostwa w UE były 
największe.

17 lutego 1998 

Powstanie Rady Polityki 
Pieniężnej. Do jej kompetencji 
należy m.in. ustalanie 
założeń polityki pieniężnej 
w Polsce oraz wysokości stóp 
procentowych Narodowego 
Banku Polskiego. 

Sierpień 1998 

Początek tzw. kryzysu 
rosyjskiego, który w Polsce 
skutkuje załamaniem się gałęzi 
gospodarki nastawionych na 
eksport na Wschód.

24 grudnia 1998 

Podpisane zostaje 
memorandum finansowe 
w sprawie Krajowego 
Programu Operacyjnego 
Phare 1998, opracowanego 
z uwzględnieniem 
ogólnych priorytetów 
zarysowanych w Partnerstwie 
dla Członkostwa, co 
zagwarantować ma pomoc 
Polsce w tych dziedzinach, 
w których potrzeby z punktu 
widzenia przygotowań 
do członkostwa w UE są 
największe. Program finansuje 
projekty inwestycyjne 
z dziedziny transportu oraz 
ochrony środowiska, a także 

papierami wartościowymi, 
również pozagiełdowy.

12–13 grudnia 1997 

Rada Europejska podejmuje 
decyzję o rozpoczęciu 
30 marca 1998 procesu 
rozszerzania Unii Europejskiej 
o Polskę i inne kraje regionu. 

24 grudnia 1998

Podpisanie memorandum 
finansowego w sprawie 
Krajowego Programu 
Operacyjnego Phare 
1998, opracowanego 
z uwzględnieniem ogólnych 
priorytetów zarysowanych 
w Partnerstwie dla 
Członkostwa, co miało 
zagwarantować pomoc 
Polsce w tych dziedzinach, 
w których potrzeby z punktu 
widzenia przygotowań do 

i technologii, które mają szansę 
zaistnieć na rynku polskim.

Lipiec 1997 

„Powódź tysiąclecia” 
w południowej Polsce niszczy 
ok. 9 tysięcy małych i średnich 
przedsiębiorstw i przynosi 
straty w tym sektorze 
wynoszące 643 miliony zł. 
Realizacja programu Unii 
Europejskiej, opracowanego 
w sierpniu i uruchomionego 
w listopadzie, mającego na 
celu odbudowę po klęsce 
żywiołowej, zostaje powierzona 
Polskiej Fundacji Promocji 
i Rozwoju Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. 

21 sierpnia 1997

Uchwalenie nowej ustawy 
regulującej publiczny obrót 

Powódź w Raciborzu, lipiec 1997
Fot. Robert Krzanowski / Agencja Gazeta
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projekty dotyczące rozwoju 
instytucjonalnego. Częścią 
Phare jest również program 
zintegrowanego rozwoju 
regionalnego, którego celem 
jest złagodzenie społecznych 
kosztów restrukturyzacji 
górnictwa i hutnictwa. 

Styczeń 1999

Powstanie Polskiej 
Konfederacji Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan, 
reprezentującej interesy 
prywatnych przedsiębiorców 
przed instytucjami państwa.

11 listopada 1999 

Przyjęcie przez Radę 
Ministrów dokumentu 
wyznaczającego kierunki 
działań rządu wobec małych 
i średnich przedsiębiorstw 
do 2002, zakładającego 
przeznaczenie środków 
budżetowych na rozwój 
tego sektora (poprzednie 
programy koncentrowały 
się na dofinansowywaniu 
upadających przedsiębiorstw 
państwowych).

19 listopada 1999 

Uchwalenie ustawy Prawo 
działalności gospodarczej  
– pierwszego aktu prawnego 
III RP, w którym zawarta jest 
definicja małych i średnich 
przedsiębiorstw.

2000 

Rozpoczęcie działalności 
programu PHARE Spójność 
Społeczna i Gospodarcza. 
Celem programu jest 
przygotowanie Polski do 
wykorzystania znacznie 
większych środków 
dostępnych po przystąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej, 
praktyczne zapoznanie 
się z mechanizmami 
stosowanymi w ramach 
polityki spójności UE 
oraz ukształtowanie 
odpowiedniego zaplecza 
instytucjonalnego gotowego 
do realizacji polityki spójności. 
W ramach Programu PHARE 
SSG realizowane są trzy typy 
projektów: infrastrukturalne, 
rozwoju zasobów ludzkich 
i rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

15 września 2000 

Uchwalenie ustawy Kodeks 
spółek handlowych.

9 listopada 2000 

Uchwalono ustawę 
o powołaniu Polskiej 
Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP). 
Agencja powstała w 2001 
r. w wyniku przekształcenia 
Polskiej Fundacji Promocji 
i Rozwoju Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw (działającej 
w latach 1996-2000). 
W 2001 r. Agencja liczyła 
77 pracowników. W 2002 
r. w ramach realizacji 
programu rządowego 
„Przede wszystkim 
przedsiębiorczość”, PARP 
przejęła zadania i obowiązki 
Agencji Techniki i technologii 

Ostatni dzień na warszawskiej giełdzie przed przeprowadzką do nowego budynku, 
Warszawa, 16 listopada 2000 
Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta
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oraz Polskiej Agencji 
Rozwoju regionalnego. 
Dzięki konsolidacji powstała 
jedna instytucja, podległa 
Ministerstwu Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej, 
odpowiedzialna za wdrażanie 
środków pomocowych 
z budżetu państwa oraz 
Unii Europejskiej na 
rzecz rozwoju polskiej 
przedsiębiorczości.

31 grudnia 2000 

Przestaje obowiązywać tak 
zwana ustawa Mieczysława 
Wilczka z 23 grudnia 1988, 
regulująca prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

1 stycznia 2001

Początek działalności PARP. 

22 marca 2001 

Prezydent Aleksander 
Kwaśniewski wetuje ustawę 
reprywatyzacyjną. 

2002

Przejęcie przez PARP 
organizacji konkursu Polski 
Produkt Przyszłości.

Marzec 2002

Przejęcie przez PARP zadań 
Agencji Techniki i Technologii. 

Maj 2002 

Przejęcie przez PARP zadań 
Polskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego.

13 grudnia 2002 

Zakończenie negocjacji 
akcesyjnych Polski z UE.

Wały Chrobrego w Szczecinie,  
kwiecień 2004 
Fot. Robert Stachnik / REPORTER

Łysa Polana, 30 kwietnia / 1 maja 2004 
Przepiłowywanie szlabanu granicznego 
między Polską a Słowacją 
Fot. Adam Golec / Agencja Gazeta

16 kwietnia 2003 

Polska podpisała traktat 
akcesyjny – podstawę prawną 
wstąpienia do Unii Europejskiej.

2004 

Początek działalności sieci 
Akademickich Inkubatorów 
Przedsiębiorczości, 
wspierających 
początkujących 
przedsiębiorców. W ciągu 10 
lat w jej ramach powstało 7 
tys. firm. 

1 stycznia 2004 

Obniżka CIT z 27 do 19%. 

21 lutego 2004 

Start pierwszego polskiego 
portalu społecznościowego 
grono.net. 

1 maja 2004 

Polska została członkiem Unii 
Europejskiej.

2 lipca 2004

Uchwalenie ustawy 
o swobodzie działalności 
gospodarczej, regulującej 
zasady podejmowania 
i wykonywania działalności 
gospodarczej.
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1 stycznia 2005 

PARP rozpoczęła realizację 
programu Komisji Europejskiej 
Euro Info Centre (obecnie: 
Enterprise Europe Network). 

2005 

Nowe kryteria definiujące małe 
i średnie przedsiębiorstwa 
w Unii Europejskiej. Średnie 
przedsiębiorstwa to podmioty 
o liczbie pracowników od 50 
do 249. Małe firmy mają do 49 
pracowników. Wyróżnia się też 
mikrofirmy o zatrudnieniu do 
9 osób włącznie. Dla potrzeb 
programów wsparcia konieczne 
jest też spełnienie przez 
podmiot gospodarczy kolejnych 
dwóch kryteriów, dotyczących 
przychodów i niezależności. 
Według kryterium przychodów 
średnie przedsiębiorstwo, 

poza odpowiednią wielkością 
zatrudnienia, nie może też 
przekroczyć pułapu 50 
milionów euro rocznego 
obrotu lub 43 milionów euro 
całkowitego bilansu rocznego. 
Roczny obrót lub całkowity 
bilans roczny małej firmy nie 
może przekraczać 10 milionów, 
zaś mikroprzedsiębiorstwa  
– 2 milionów.

21 lipca 2006 

Powołanie Komisji Nadzoru 
Finansowego, sprawującej 
nadzór nad rynkiem 
finansowym w Polsce. 

2007

Początek realizacji Narodowej 
Strategii Spójności określającej 
priorytety i obszary 
wykorzystania oraz system 

wdrażania funduszy unijnych: 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) oraz 
Funduszu Spójności w ramach 
perspektywy finansowej na 
lata 2007–13. W ramach nowej 
perspektyw finansowej PARP 
odpowiadała za realizację trzech 
programów operacyjnych: PO 
IG, PO RPW oraz PO KL.

9 maja 2007 

Rozpoczęto realizację 
Nowej Strategii Spójności 
określającej priorytety i obszary 
wykorzystana oraz system 
wdrażania funduszy unijnych: 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2007-2013. 

Na EXPO 2008 w Saragossie. Tematem trwającej trzy miesiące 
wystawy była „Woda i zrównoważony rozwój”.
Fot. Krzysztof Wojcik / Forum

Polski pawilion na EXPO 2010 w Szanghaju.
Fot. PARP
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6 lipca 2007 

Szczyt hossy na warszawskiej 
giełdzie. Zanotowany wówczas 
rekord do dziś pozostaje 
niepobity. 

21 grudnia 2007

Wejście Polski do strefy 
Schengen, zniesienie kontroli 
granicznych.

7 kwietnia 2008 

Powierzenie PARP do realizacji 
Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka (POIG).

18 lutego 2008 

PARP rozpoczęła realizację 
Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia (POPW). 
Zrealizowano m.in. projekt 
„Modernizacja i rozwój 
zintegrowanego systemu 
transportu zbiorowego 
w Olsztynie”.

20 czerwca 2008 

PARP rozpoczęła realizację 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (POKL). 

Prowadzono projekty 
szkoleniowo-doradcze dla 
przedsiębiorców, w tym dla 
firm rodzinnych. Uruchomiono 
portal www.inwestycjawkadry.

pl (obecnie: Baza Usług 
Rozwojowych).

14 czerwca – 14 września  
2008

W Saragossie odbyła się 
wystawa światowa EXPO 2008. 
Pawilon Polski, przygotowany 
przez PARP, otrzymał trzecią 
nagrodę w kategorii najbardziej 
atrakcyjnych pawilonów 
wystawowych. Pawilon 
odwiedziło około 400 tys. 
zwiedzających.

25 czerwca 2008 

Opublikowanie przez Komisję 
Europejską komunikatu Think 
Small First. A Small Business Act 
for Europe, w następnych latach 
podstawowego dokumenty 
określającego strategię dla 
wspierania małych i średnich 
przedsiębiorstw w Unii 
Europejskiej.

10 lipca 2008 

Ważna nowelizacja ustawy 
o swobodzie działalności 
gospodarczej, wprowadzająca 
m.in. możliwość zawieszenia 
działalności firmy na okres 2 lat 
bez konieczności późniejszego 
ponownego wpisania jej do 
ewidencji.

15 września 2008

Uruchomienie przez PARP – we 
współpracy z Uniwersytetem 
Jagiellońskim – badania „Bilans 
Kapitału Ludzkiego".

15 września 2008 

Ogłoszenie upadłości 
amerykańskiego banku 
Lehman Brothers i początek 
giełdowej paniki w USA. 
Wydarzenie to uznawane 
jest często za symboliczny 
początek globalnego kryzysu 
finansowego. 

Maj 2009 

Na konferencji prasowej 
premier Donald Tusk ogłasza, 
że Polska jako jedyny kraj 
trapionej kryzysem Unii 
Europejskiej odnotowała 
wzrost PKB (o 1,7%). Przez 
pewien czas o Polsce mówi się 
potem jako o „zielonej wyspie”. 

21 lipca 2009 

Zamieszki podczas likwidacji 
hali Kupieckich Domów 
Towarowych w Warszawie. 

23 lutego 2010

Uruchomiono Bilans Kapitału 
Ludzkiego we współpracy 
z Uniwersytetem Jagiellońskim, 
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kontynuacja do dziś. 
Dotychczas zrealizowano 
X edycji.

Marzec 2010 

W mediach rusza kampania 
PARP o nazwie „Inwestycje 
w kadry", promująca szkolenia 
pracownicze wśród małych 
i średnich przedsiębiorstw. 
Zadaniem kam panii jest 
przekonanie pracodawców, że 
pracownicy są ich kapitałem. 

17 czerwca 2010 

Przyjęcie przez Radę 
Europejską strategii „Europa 
2020” określającej priorytety 
rozwoju gospodarczego 
Unii: gospodarkę opartą 
na wiedzy i innowacjach, 
zrównoważonej 
i przyjaznej środowisku 
oraz charakteryzującej się 
wysokim zatrudnieniem. 

1 maja – 31 października 
2010

W Szanghaju odbyła się 
wystawa światowa EXPO 
2010. Pawilon Polski, 
przygotowany przez PARP, 
otrzymał srebrny medal 
za najbardziej kreatywną 
prezentację oraz w kategorii 
najlepsza promocja kraju. 
Pawilon odwiedziło około 
8 mln. zwiedzających.

2011

PARP występuje jako 
organizator Międzynarodowej 
Dorocznej Konferencji sieci 
Enterprise Europe Network 
oraz współorganizator 
I Europejskiego Kongresu 
Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw oraz 
Chińsko–Polskiego Forum 
Innowacyjnego w Szanghaju.

1 stycznia 2011 

Wchodzi w życie podwyżka 
podatku VAT od większości 
towarów i usług z 22 do 23%. 

25 marca 2011 

Uchwalenie Ustawy 
o ograniczaniu barier 
administracyjnych dla obywateli 
i przedsiębiorców, mającej na 
celu ułatwienie prowadzenie 
działalności gospodarczej. 
Wprowadza ona m.in. możliwość 
przedstawiania oświadczeń 
zamiast zaświadczeń, ogranicza 
również liczbę zezwoleń, licencji 
i zgód wydawanych przez 
administrację.

27 maja 2011 

PARP wraz z Uniwersytetem 
Ekonomicznym 
w Katowicach przystąpiła do 
międzynarodowego projektu 
badawczego na temat 

Dzień Polski na targach Expo 2010 w Szangha ju, tancerze Adam Chmielniak 
i Milana Burchardt, 21 maja 2010
Fot. Guo Lei / Xinhua News
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przedsiębiorczości Global 
Entrepreneurship Monitor. 

1 lipca 2011 

Wprowadzenie możliwości 
rejestrowania działalności 
gospodarczej przez Internet. 

1 lipca – 31 grudnia 2011 

Pierwsza prezydencja Polski 
w Radzie Unii Europejskiej. 
PARP była zaangażowana w 
organizację 7 międzynarodowych 
konferencji.

12 marca 2012 

Włączenie PARP przez 
Ministerstwo Gospodarki do 
programu wsparcia polsko- 
chińskiej współpracy 
gospodarczej w ramach 
strategii Go China.

31 marca 2012 

Poland Day w Dolinie 
Krzemowej, współorganizowany 
przez PARP. 

25 maja 2012

PARP uruchomiła pilotaż 
„Wsparcie na pierwsze 
wdrożenie wynalazku”, 
w ramach którego 
przeprowadzano oceny 
projektów na dużą skalę 
w formie panelu ekspertów. 

Rozwiązanie to przyjęło się 
w innych instytucjach.

23 października 2012 

PARP zainaugurowała 
Narodowy Program 
Przedsiębiorczości, który 
polegał na kampanii 
informacyjnej oraz konkursach 
wiedzy i pomysłów 
biznesowych. Zwycięzcy 
otrzymali wsparcie finansowe 
na rozwój działalności.

2013

Od momentu wstąpienia do 
UE Polska uzyskuje ponad 
82 miliardy euro dotacji 
z unijnych funduszy spójności. 
Ok. 30% tej kwoty trafia do 
przedsiębiorstw (wsparcie 
uzyskało ok. 28 tys. firm). 

15 stycznia 2013

Przyjęcie przez rząd Strategii 
Innowacyjności i Efektywności 
Gospodarki – „Dynamiczna 
Polska 2020” określającej 
kierunki działań w celu 
średniookresowego rozwoju 
polskiej gospodarki. 

5–9 marca 2013 

Agencja była odpowiedzialna 
za część wystawienniczą na 
targach CeBIT w Hanowerze 
– największej światowej 
wystawie teleinformatycznej. 
W ramach targów PARP 
przygotowała stoisko 
narodowe, udział Polski w 
ceremonii otwarcia targów 
oraz Wieczór Narodowy 
(Polish Night).

CeBIT o powierzchni wystawienniczej 450 tys. m² z 8500 wystawcami i z 870 tys. 
zwiedzających, był największymi targami teleinformatycznymi na świecie Fot. Wikipedia
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13 czerwca 2013 

Uchwalenie ustawy 
o ułatwieniu wykonywania 
niektórych zawodów, m.in. 
notariusza, adwokata, 
przewodnika turystycznego, 
detektywa i taksówkarza. 

11 października 2013 

Uchwalenie ustawy 
umożliwiającej pomoc 
państwa dla przedsiębiorców, 
którzy ponieśli duże straty 
wskutek kryzysu. Ustawa 
ma zapobiec redukcji miejsc 
pracy. 

26 września 2014 

Na mocy ustawy powstaje 
Polska Agencja Kosmiczna 
(POLSA).

2015  

Uruchomiono perspektywę 
finansową 2014-2020 
dla Polski. Powierzono 
realizację wybranych działań 
w ramach trzech programów 
operacyjnych.

1 maja – 31 października 
2015 

ŚW Mediolanie odbyła się 
wystawa światowa EXPO 
2015. Założeniem była 
promocja przemysłu rolno-
spożywczego wspierająca 
polskich przedsiębiorców 
w budowaniu handlowych 
relacji zagranicznych???.  
Pawilon odwiedziło około 1,6 
mln zwiedzających.

9 listopada 2015  

W ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (POWER) realizowane 

są projekty szkoleniowo-
doradcze dla przedsiębiorców 
miedzy innymi z zakresu 
zarządzania przedsiębiorstwem, 
zarządzaniem procesem 
innowacji. PARP wspiera 
działalność sektorowych 
Rad ds. Kompetencji, których 
rekomendacje wykorzystywane 
są w szkoleniach dla 
przedsiębiorców.

Listopad 2015 

Zdobycie przygotowanej na 
zlecenie Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości 
książki kulinarnej „Apetyt 
na Polskę” tytułu Najlepszej 
Książki Kucharskiej Roku 2015 
w piątej edycji konkursu Poland 
100 Best Restaurants. 

2016 

Powstanie Bazy Usług 
Rozwojowych. Portal zastąpił 

Ksiązka, wydana z okazji wystawy 
Expo 2015 
Fot. PARP

Polski pawilon na Expo 2015 odwiedziło 1,4 mln osób 
Fot. PARP
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popularny portal Inwestycja 
w Kadry. 

1 kwietnia 2016 

Wejście w życie programu 
Rodzina 500+, mającego za 
zadanie pomoc rodzinom 
w wychowaniu dzieci poprzez 
comiesięczne świadczenie 
wysokości 500 zł, program 
przyczynił się do znacznej 
poprawy sytuacji materialnej 
rodzin. 

14 kwietnia 2016 

Przyjęcie przez Parlament 
Europejski pakietu 
legislacyjnego dotyczącego 
nowych unijnych ram prawnych 
ochrony danych osobowych.

16 kwietnia 2016 

Zostaje powołany do życia 
Polski Fundusz Rozwoju jako 
spółka akcyjna należąca 
w całości do Skarbu Państwa. 
PARP wchodzi w skład 
Grupy PFR, w związku z czym 
następuje przekształcenie 
identyfikacji wizualnej PARP, 
w tym zmiana logotypu.

Czerwiec 2016 

Zostaje ogłoszony 
przez Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii 
Pakiet 100 Zmian dla Firm.

8 sierpnia 2016

PARP rozpoczęła realizację 
programu promocji branży 
IT/ICT. W ciągu trzech lat 
zorganizowano dotychczas 19 
stoisk narodowych, na których 
promowane były oferty 330 firm.

2017 

Przyjęcie przez Sejm ustawy 
ograniczającej handel 
w niedzielę, której projekt 
był inicjatywą obywatelską 
Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej  
(m.in. NSZZ „Solidarność”). 

14 lutego 2017

Rada Ministrów przyjęła 
Strategię na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju.

27 – 28 marca 2017

PARP wraz z Polskim 
Funduszem Rozwoju 
i Funduszem Wyszehradzkim 
zorganizowała międzynarodowy 
Kongres Innowatora – CEE 
Innovators Summit z udziałem 
premierów państw Grupy 
Wyszehradzkiej. Podpisano 
Deklarację Warszawską 
w sprawie działań na rzecz 
innowacyjności regionu.

10 czerwca – 10 września 
2017

Międzynarodowa Wystawa 
EXPO 2017 w Astanie. Polski 
pawilon, przygotowany przez 
PARP otrzymał złoty medal, 
w kategorii Architektura 
i design pawilonu do 400 m².

Styczeń 2018 

Rozpoczęcie przez PARP 
z PAIH i PFR programu 
partnerskiego Next Step 
Poland. Celem jest rozwój 
i podniesienie jakości 
ekosystemu innowacji.

27 lutego 2018 

Uruchomiono  Centrum Rozwoju 
MŚP w ramach którego 
świadczone są nieodpłatne 
szkolenia informacyjne 
skierowane do MŚP.

1 marca 2018 

Wejście w życie ustawy  
o ograniczeniu handlu  
w niedziele i święta.  
Do 31 grudnia 2018 handel  
dozwolony jedynie w pierwszą 
i ostatnią niedzielę miesiąca, 
a także dwie niedziele przed 
Świętami Bożego Narodzenia 
i jedną niedzielę przed 
Wielkanocą.
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23 – 27 kwietnia 2018 

Targi Hannover Messe, 
największe w Europie i jednej 
z największych na świecie 
wydarzeń poświęconych branży 
przemysłowej. Zorganizowanego 
przez PARP stoiska narodowego: 
prezentacja oferty przez niemal 
100 polskich firm, 8 regionów i 4 
strefy ekonomiczne.

30 kwietnia 2018 

Wejście w życie Konstytucji 
Biznesu – pakietu ustaw, których 
celem jest zreformowanie 
i uproszczenie przepisów 
dotyczących prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

8 maja 2018 

Zorganizowanie przez PARP 
wspólnie z Ministerstwem 

Przedsiębiorczości i Techno- 
logii cyklu konferencji „Prawo 
do Przedsiębiorczości”. 

25 maja 2018

Ostateczny termin przyjęcia 
rozporządzenia Unii Europejskiej 
o ochronie danych (RODO). 

12 – 15 listopada 2018 

Targi MEDICA w Düsseldorfie. 
Na zlecenie MPiT 
zorganizowanie przez 
PARP stoiska narodowego 
o powierzchni 240 m². Targi 
odwiedziło około 130 tys. osób.

Wrzesień 2018 

Polska zostaje przekwalifikowana 
z grupy rynków rozwijających 
się (Emerging Markets) do 
rozwiniętych (Developed 
Markets).

2 – 16 grudnia 2018 

Konferencja Narodów 
Zjednoczonych w sprawie 
Zmian Klimatu w Katowicach.

2019

Handel dozwolony jedynie 
w ostatnią niedzielę miesiąca, 
a także dwie niedziele przed 
świętami Bożego Narodzenia 
i jedną niedzielę przed 
Wielkanocą. 

1 stycznia 2019 

Wejście w życie Pakietu 
Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw.

1 stycznia 2019

Ogłoszenie aktualizacji Listy 
i Szczegółowego Opisu 
Krajowych Inteligentnych 
Specjalizacji. Jednym 
z priorytetów polityki 
rozwojowej Polski jest 
koncentracja tematyczna 
innowacji, czyli wspieranie 
rozwoju przedsięwzięć 
w dziedzinach, w których 

15-lecie członkostwa Polski w Unii.
Fot. PARP

Targi ARAB HEALTH, Dubai, 2018
Fot. PARP
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Polska ma szansę się 
specjalizować i tworzyć trwałą 
przewagę konkurencyjną.

28 – 31 stycznia 2019 

Targi Arab Health – największe 
i najważniejsze w branży 
medycznej targi na Bliskim 
Wschodzie i w Afryce Północnej. 
Wydarzenie co roku przyciąga 
ponad 4  tys. wystawców i 80 tys. 
zwiedzających z 160 krajów 
świata. Organizatorem polskiego 
wystąpienia na targach była 
Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości.

Marzec 2019 

Nowelizacja ustawy o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym.

1 maja 2019

15-lecie członkostwa 
Polski w Unii. Od początku 

członkostwa w UE do końca 
czerwca 2019 Polska otrzymała 
z budżetu UE kwotę netto 
w wysokości 100,7 mld euro.

27 czerwca 2019 

Nowa odsłona Akademii 
PARP, projektu szkoleniowo-
informacyjnego, oferującego 

nieodpłatne kursy e-learningowe 
z zakresu prowadzenia 
działalności gospodarczej. Na 
portalu zarejestrowało się ponad 
30 tys. osób. W ramach Akademii 
wydano 20,8 tys. certyfikatów 
potwierdzających odbycie 
szkoleń.

5 września 2019 

Wejście w życie ustawy 
o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami.

2 października 2019

Gala wręczenia nagród 
w konkursie Pracodawca Jutra 
2019. PARP przyznała nagrody 
firmom, które szczególnie 
dbają o rozwój kompetencji 
swoich pracowników. 
Laureatów wyłoniono 
w trzech kategoriach: mikro- 
i małe przedsiębiorstwa, 
średnie przedsiębiorstwa oraz 
duże przedsiębiorstwa.

30 października 2019 

Zainaugurowanie programu 
„Rozwój przedsiębiorczości 
i innowacji”, oferującego 
wsparcie innowacyjnych 
rozwiązań w firmach w ramach 
Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2014-2021, 
w trzech obszarach: zielone 
technologie, technologie 
poprawiające jakość życia 

Gala konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
Warszawa, 3 marca 2020, Fot. PARP

Flagi na święta majowe 2020, Warszawa
Fot. Andrzej Hulimka / Forum
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(w tym osób starszych) oraz 
niebieskie technologie, czyli 
rozwój firm z obszaru morza 
i wód śródlądowych.

1 stycznia 2020 

Na mocy Pakietu MŚP 
poszerzenie kategorii „małego 
podatnika”. 

31 stycznia 2020 

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii 
Europejskiej. 

3 marca 2020 

Gala XXII edycji konkursu Polski 
Produkt Przyszłości. Podczas 
gali zainaugurowanie obchodów 
20-lecia PARP.

11 marca 2020 

Ogłoszenie pandemii nowego 
koronawirusa przez Światową 
Organizacja Zdrowia (WHO).

II kwartał 2020 

Wejście w życie pakietu ustaw 
- Tarcz Antykryzsowych - 
przygotowanych przez rząd, który 
ma ochronić polskie państwo 
i obywateli przed kryzysem 
wywołanym pandemią Covid-19.

8 czerwca 2020

W odpowiedzi na sytuację 
związaną z  pandemią, 

Gala XXII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości, 
Warszawa, 3 marca 2020
Fot.  PARP

Tarcza antykryzysowa 3.0. Sejm przyjął 
ustawę z poprawkami Senatu 
Fot.  polskieradio.pl

Epidemia koronawirusa
Fot.  multimedia.europarl.europa.eu

PARP we współpracy 
z  Ministerstwem Funduszy 
i Polityki Regionalnej (MFiPR),  
uruchomiła program „Dotacje 
na kapitał obrotowy”. Na 
wsparcie przedsiębiorstw 
średniej wielkości 
przeznaczono 2,5 mld zł 
z funduszy unijnych w  ramach 
Programów Operacyjnych: 
Inteligentny Rozwój  
oraz Polska Wschodnia. 

W związku z pandemią Agencja 
wdraża szereg rozwiązań 
organizacyjnych oraz oferuje 
przedsiębiorcom nowe 
usługi (webinaria, spotkania 
korporacyjne on-line).

7 września 2020

PARP uruchomiła nową odsłonę 
Bazy Usług Rozwojowych 
wraz ze zmienionym serwisem 
informacyjnym. 


