
 

Zmiany legislacyjne 

1. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla 
obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) 

A. Kultura oświadczeń 
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli  
i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) wprowadziła od 1 lipca 2011 r. prawo złożenia 
oświadczenia zamiast dotychczas wymaganych zaświadczeń.  

Obywatel i przedsiębiorca ma wybór. Może złożyć oświadczenie albo dostarczyć 
zaświadczenie. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. W przypadku wątpliwości organ może sam zweryfikować złożone 
oświadczenie kontaktując się z odpowiednimi organami administracji. Fakt prowadzenia 
działalności gospodarczej organ może sprawdzić w ogólnodostępnych bazach danych 
przedsiębiorców i przedsiębiorstw (CEIDG i e-KRS).  

Jeżeli obywatel lub przedsiębiorca nie jest pewny stanu faktycznego lub prawnego (np. czy 
nie zalega z płatnościami wobec US i ZUS, jaka jest wysokość jego dochodów) może 
dostarczyć zaświadczenie.  

Wprowadzenie oświadczeń jest wyrazem zaufania organów administracji do obywateli. Organ 
może szukać potwierdzenia danych zawartych w oświadczeniu wyłącznie w uzasadnionych 
przypadkach podejrzenia oświadczenia nieprawdy. Składanie oświadczeń nie może wydłużać 
procedur administracyjnych. 

Obywatele i przedsiębiorcy mogą składać następujące oświadczenia: 
 oświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON, 
 oświadczenie o niekaralności, 
 oświadczenie o dochodach, niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu 

skarbowego i składakami do ZUS, 
 możliwość składania kopii dokumentów, dyplomów świadectw zamiast 

dotychczasowych oryginałów i notarialnie poświadczonych kopii. 
Możliwość składania oświadczeń została wprowadzona w poszczególnych ustawach 
regulujących daną procedurę administracyjną. Pełna lista ustaw i dodatkowe informacje 
dotyczące „kultury oświadczeń” znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.  

B. Inne zmiany wynikające z ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych: 
 likwidacja zezwolenia na działalność w zakresie sporządzania planów urządzania lasu 

(ustawa o lasach),  
 likwidacja rejestru działalności regulowanej w prawie łowieckim,  
 zamiana zezwolenia na produkcję tablic rejestracyjnych na wpis do rejestru 

działalności regulowanej,  
 wprowadzenie możliwości przekształcania przedsiębiorców – osób fizycznych w spółki 

(zmiany w Kodeksie spółek handlowych), 
 obniżenie kosztów sądowych w sprawach cywilnych (koszty sądowe wpisu spółki do 

rejestru przedsiębiorców obniżono z 1000 zł do 500 zł oraz koszty związane  
z dokonaniem zmiany we wpisie z 400 zł na 250 zł), 

 możliwość przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego (prawo 
spółdzielcze), 

 wprowadzenie instytucji leasingu konsumenckiego, 



 

 umożliwienie sprzedaży alkoholu w pociągach, 
 rezygnacja z oddzielnej kasy do sprzedaży alkoholu w sklepach. 

2. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli  
i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378): 

 skrócenie okresu przedawnienia należności względem ZUS/KRUS oraz okresu przecho-
wywania przez przedsiębiorców dokumentów rozliczeniowych ZUS – z 10 do 5 lat,  

 likwidacja obowiązku publikowania sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B 
– w konsekwencji likwidacja opłaty za publikowanie sprawozdania,  

 zmniejszenie częstotliwości drukowania i przekazywania formularzy ZUS RMUA – 
raz na rok lub na żądanie pracownika, nie częściej jednak niż raz na miesiąc, 

 wydłużenie terminu na składanie deklaracji na podatek od nieruchomości – z 15 stycznia 
na 31 stycznia każdego roku, 

 zniesienie obowiązku uzyskiwania opinii rzeczoznawców ds. bhp w zakresie 
projektów budowy lub przebudowy obiektów, 

 zniesienie obowiązku podwójnego publikowania ogłoszenia wynikającego z Kodeksu 
postępowania cywilnego (Kpc), 

 wprowadzenie ogólnej interpretacji podatkowej na wniosek – możliwość 
występowania do MF przez wszystkich podatników i zobowiązanie MF do wydania 
takiej interpretacji, 

 wprowadzenie zwolnień i wyłączeń w zakresie podatku akcyzowego na węgiel i koks,  
 wydłużenie terminu na udzielenie pracownikom zaległego urlopu – do 30 września 

następnego roku (obecnie termin ten to 31 marca następnego roku.), 
 zniesienie odpowiedzialności solidarnej przedsiębiorców w ramach konsorcjum przy 

realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego 

3. Efektywność energetyczna 
Z dniem 11 sierpnia 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551), które nakładają zadania na jednostki 
samorządu terytorialnego w zakresie obniżania zużycia energii w sektorze komunalnym. 
Jednostki sektora publicznego realizując swoje zadania, stosują co najmniej dwa z pięciu 
środków poprawy efektywności energetycznej: 

 realizację i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; 
 zakup urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem 

energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 
 wymiana urządzenia, instalacji lub pojazdu na nowe charakteryzujące się niskim 

zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 
 sporządzenie audytu energetycznego dla budynku o powierzchni użytkowej powyżej 

500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą. 
 nabycie lub wynajęcie budynków efektywnych energetycznie, przebudowę lub remont 

użytkowanych budynków, oraz ich termomodernizację w rozumieniu ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 

Ponadto, informacje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej jednostka 
sektora publicznego umieszcza na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo 
przyjęty w danej miejscowości. 

Dodatkowo, ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne, które polegają na dodaniu do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia 



 

w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe nowego zadania dotyczącego planowania 
i organizacji działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań 
zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy.  

4. Odnawialne źródła energii 
Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym  
z najważniejszych kierunków Polityki energetycznej Polski do 2030 r. Na podstawie Polityki 
opracowany został Krajowy Plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD). 
KPD stanowi szczegółowe ujęcie ścieżki wzrostu energetyki odnawialnej w Polsce  
w perspektywie najbliższych 10 lat. Strategie, raporty oraz przewodniki, a także kierunki 
działań Rządu w kwestiach OZE znajdują się na stronie Ministerstwa Gospodarki 
(http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka). Udział energii z OZE  
w końcowym zużyciu energii brutto powinien w 2020 r. osiągnąć poziom minimum 15 %. 
Realizacja wzrostu OZE umożliwi osiągnięcie zmian, które przygotują naszą gospodarkę  
i społeczeństwo do wyzwań nowej ery, w której energetyka w znaczącej mierze opierać się 
będzie na rozproszonej generacji wykorzystującej m.in. OZE. Takie podejście umożliwi 
efektywne gospodarowanie złożami paliw kopalnych, które ulegają wyczerpaniu. Energetyka 
odnawialna tworzy lokalne miejsca pracy, zwiększa wpływy z podatków lokalnych oraz 
umożliwia zagospodarowanie surowców oraz odpadów powstających na terenie gmin. 

Wszystkie podmioty zainteresowane inwestycją w odnawialne źródła energii mają ustawowo 
zapewnione wsparcia systemowe dla każdej wytworzonej megawatogodziny energii 
elektrycznej. Średni poziom wsparcia w 2011 r. wynosił ok. 470 PLN/MWh. Kompendium 
informacji na temat obowiązków dla przedsiębiorców zainteresowanych OZE znajduje się na 
stronie URE (http://www.ure.gov.pl/portal/pdb/471/784/). 

Obecnie Ministerstwo Gospodarki jest w trakcie konsultacji społecznych projektu ustawy  
o OZE. Nowym elementem w tym projekcie jest stymulowanie działalności prosumenckiej tj. 
polegającej na wykorzystywaniu wytworzonej energii elektrycznej na potrzeby własne 
gospodarstw domowych i rolnych oraz sprzedaż ewentualnej nadwyżki do sieci. Ministerstwo 
Gospodarki planuje szereg uproszczeń procedur administracyjnych, a także ułatwień  
i wyłączeń, które zmniejszą obciążenia w trakcie realizacji nowych inwestycji w OZE. 

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1232/2011  
z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 
ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu 
w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania 
W dniu 7 stycznia 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) Nr 1232/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 
428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu 
w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. U. UE L 326 z 8.12.2011, s. 26). 
Rozporządzenie zmieniające ustanawia nowe generalne unijne zezwolenia na wywóz  
w odniesieniu do niektórych rodzajów eksportu, określone w załącznikach IIa-IIf, które ułatwiają 
eksport produktów podwójnego zastosowania do państw wymienionych w tym rozporządzeniu.  

6 Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych 
w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa 
Przedmiotowy projekt ustawy znajduje się na jednym z ostatnich etapów procesu 
legislacyjnego tj. przed akceptacją przez Radę Ministrów. Planuje się, że wejście w życie 
nowej ustawy nastąpi w pierwszej połowie 2012 r.  



 

Nowa regulacja pozwala na utrzymanie stosowania w offsetu pomimo wejścia w życie dyrektywy 
obronnej 2009/81/WE. Celem nowej ustawy jest efektywne wykorzystanie offsetu dla rozwoju 
potencjału obronnego RP. Offset ma oddziaływać na zapewnienie podstawowych interesów 
bezpieczeństwa państwa, uczestnictwo przedsiębiorstw w rozwoju potencjału obronnego RP.  

Znowelizowana ustawa wpłynie na przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, przedsiębiorstwa 
związane z przemysłem zbrojeniowym oraz przedsiębiorstwa z nimi współpracujące. 
Istotnym jest fakt, iż offset zapewnia transfer nowoczesnych technologii i rozwój prac 
naukowo badawczych w przemyśle obronnym oraz implikuje podniesienie kwalifikacji przez 
pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach biorących udział w realizacji zobowiązań 
offsetowych, a poprzez to podniesienie konkurencyjności rynku pracy.  

Nowa ustawa umożliwia rozwój małych i średnich przedsiębiorstw działających  
w obszarze europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programy operacyjne 

1. Działanie 4.5 PO IG „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki” 
Celem działania 4.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – „Wsparcie 
inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki”, jest poprawa konkurencyjności i podniesienie 
poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych  
i usługowych dokonujących inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym o dużej wartości 
i generujących znaczną liczbę miejsc pracy.  

Preferowane będą inwestycje związane z rozpoczęciem lub rozwinięciem działalności 
badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie.  

Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia z działania 4.5 PO IG - beneficjenci 
Przedsiębiorcy, bez względu na wielkość, zarejestrowani w Polsce mogą ubiegać się  
o dofinansowanie swoich projektów w ramach Działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym 
znaczeniu dla gospodarki.  
Zakres wsparcia w ramach działania 4.5 PO IG 

Poddziałanie 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym 
Inwestycje o charakterze innowacyjnym, obejmujące zakup lub wdrożenie rozwiązania 
technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata lub wartość 
sprzedaży na świecie wyrobów i usług wytworzonych w oparciu o tę technologię nie przekracza 
15% wartości sprzedaży w danej branży, oraz spełniające łącznie poniższe warunki: 

 wydatki kwalifikowane nie mniejsze niż 160 mln zł, 
 liczba nowych miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją inwestycji jest nie 

mniejsza niż 150. 
Poddziałanie 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze nowoczesnych usług 

 Centra Usług Wspólnych (CUW) i Centra IT (CIT) - inwestycje obejmujące zakup 
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, prowadzące do utworzenia, 
co najmniej 100 nowych miejsc pracy w związku z realizacją inwestycji. 

Centrum Usług Wspólnych (CUW) – wewnętrzna lub zewnętrzna jednostka 
przedsiębiorstwa przejmująca od podmiotów część zadań lub procesów z zakresu finansów, 
księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, administracji, logistyki, zaplecza bankowego  
i ubezpieczeniowego (back-office), badań rynkowych, wsparcia technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych (IT), co przyczyni się do optymalizacji (redukcji) kosztów i poprawy 
jakości danej usługi tych podmiotów. 

Centrum IT - zajmujące się rozwojem oprogramowania, testowaniem i zarządzaniem 
aplikacjami, zarządzaniem bazami danych, projektowaniem i wdrażaniem sieci, optymalizacją 
produktu oraz wspieraniem działań innowacyjnych. 

1. Centra Badawczo-Rozwojowe (CBR) - inwestycje dotyczące działalności B+R przez 
jednostki organizacyjne lub wyodrębnione organizacyjnie jednostki rozpoczynające 
lub rozwijające działalność, obejmujące zakup środków trwałych, wartości 
niematerialnych lub prawnych o wartości kosztów kwalifikowanych powyżej 2 mln zł, 
prowadzące do utworzenia nie mniej niż 10 nowych miejsc pracy personelu B+R  
w związku z realizacją inwestycji. 

Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) – jednostka organizacyjna lub wyodrębniona 
organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem 
jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do 



 

tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz 
wykwalifikowanej kadry, jeżeli w związku z realizacją inwestycji utworzonych zostanie, co 
najmniej 10 nowych miejsc pracy dla personelu zaangażowanego w działalność badawczo-
rozwojową (B+R), a koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na inwestycje, są większe niż 
2 mln PLN. 

Maksymalna intensywność wsparcia w ramach działania 4.5 POIG 
Podstawą do obliczania maksymalnej intensywności pomocy są koszty kwalifikowane. 

1. poddziałanie 4.5.1 - 30%. 
2. poddziałanie 4.5.2 w odniesieniu do projektów typu CUW i CIT - 30%.  
3. poddziałanie 4.5.2 w odniesieniu do projektów B + R: 

 na część inwestycyjną projektu od 30 do 70% wartości wydatków, zgodnie  
z mapą pomocy regionalnej, 

 na część szkoleniową – nie więcej niż 1 mln zł oraz 45% kosztów 
kwalifikowanych w części szkoleniowej dla mikro lub małego przedsiębiorcy, 35% 
dla średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku pozostałych przedsiębiorców, 

 na część doradczą – nie więcej niż 600 tys. zł oraz 50% wartości kosztów tych usług. 

2. Poddziałanie 6.2.1 POIG „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów 
i eksporterów" 

Jednym z działań resortu gospodarki mających na celu rozwój przedsiębiorczości 
we współpracy z regionami w zakresie wzrostu poziomu umiędzynarodowienia firm jest 
projekt Ministra Gospodarki, który zakłada utworzenie i funkcjonowanie w każdym 
województwie po jednym punkcie informacyjnym zwanym Centrum Obsługi Inwestorów 
i Eksporterów (COIE).  
COIE tworzą wspólną sieć określoną mianem „sieć COIE.” Jednostki świadczą 
przedsiębiorcom bezpłatną informację o rynkach zagranicznych i warunkach prowadzenia 
tam inwestycji, pomagają w pozyskiwaniu informacji nt. potencjalnych partnerów 
zagranicznych, ograniczając tym samym koszty wejścia przedsiębiorców na rynki 
zagraniczne. W ramach systemu, COIE blisko współpracują z 48 placówkami zagranicznymi 
Ministra Gospodarki, zwanymi Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad  
i Konsulatów RP (WPHI), funkcjonującymi w 43 krajach świata (www.trade.gov.pl), które je 
zasilają w niezbędne informacje.  

Projekt 6.2.1 pt. Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów jest odpowiedzią 
na potrzeby środowiska eksporterów wynikające z braku dostępu do kompleksowych, aktualnych 
i bezpłatnych usług informacyjnych w zakresie eksportu1 oraz prowadzenia inwestycji poza 
granicami kraju. Wpisuje się w potrzeby przedsiębiorstw prowadzących działania eksportowe 
i inwestycyjne za granicą, w warunkach spowolnienia gospodarczego.  

15 Urzędów Marszałkowskich zawarło z Ministrem Gospodarki Porozumienie Ramowe na 
utworzenie i funkcjonowanie na ich terenie COIE: dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, 
małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, 
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, śląskie, zachodniopomorskie.  

Jednakże niezależnie od miejsca lokalizacji swojej firmy, przedsiębiorca może prosić 
o informacje pro-eksport w każdym, funkcjonującym na dzień dzisiejszy COIE. 

                                                 
1 termin „eksport” oznacza zarówno wywóz towarów/świadczenie usług poza terytorium Wspólnoty, jak i 
wewnątrzwspólnotową (poza terytorium RP) dostawę towarów/świadczenie usług  



 

W chwili obecnej funkcjonuje COIE w woj.: 
 lubelskim w ramach Urzędu Marszałkowskiego (UM), 
 lubuskim w ramach UM, 
 łódzkim w ramach UM, 
 małopolskim w ramach UM, 
 mazowieckim w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., 
 opolskim w ramach Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, 
 podkarpackie w ramach UM, 
 podlaskim w ramach UM, 
 kujawsko-pomorskim w ramach UM, 
 świętokrzyskim w ramach UM, 
 warmińsko-mazurskim w ramach UM, 
 wielkopolskim w ramach UM, 
 śląskim w ramach UM, 
 zachodniopomorskim w ramach UM. 

Informacje dot. COIE znajdują się na stronie www. coie.gov.pl  
Podkreślenia wymaga fakt, iż stworzenie sieci COIE ma zagwarantować: 

 wsparcie na poziomie regionów trwale funkcjonujących, działających w ramach 
jednolitych standardów i procedur, rozpoznawalnych przez przedsiębiorców jednostek 
dysponujących informacją gospodarczą o rynkach międzynarodowych i rynku 
regionu, także w aspekcie inwestycyjnym, 

 dostęp przedsiębiorców do informacji z zakresu rynków międzynarodowych, 
propagowany poprzez prowadzone kampanie promocyjne w kraju, 

 zmniejszenie kosztów wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne,  
 zmniejszenie poziomu rozproszenia (atomizacji) wiedzy z zakresu eksportu  

i inwestowania poza Polskę, 
 większą efektywność wydatkowanych środków z funduszy strukturalnych, 
 bliższą współpracę regionów z WPHI i jednostek w ramach sieci, 
 rozwój kadry w obszarze eksportu i polskich inwestycji za granicą, także poprzez udział 

ekspertów zatrudnionych w COIE, w specjalistycznych szkoleniach benchmarkingowych, 
 lepsze dostosowanie poziomu wiedzy i umiejętności ekspertów do potrzeb 

przedsiębiorców / inwestorów zagranicznych, 
 większy wpływ na kreowanie postaw pro-eksportowych i pro-inwestycyjnych 

wśród przedsiębiorców. 

3. Poddziałanie 6.2.2 PO IG „Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach 
przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych” 

Celem poddziałania 6.2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – „Wsparcie 
działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla 
projektów inwestycyjnych”, jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów będących 
w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego. Poddziałanie zakłada dofinansowanie 
wstępnego przygotowania dużych, atrakcyjnych działek przeznaczonych pod inwestycje. 

 

 



 

Beneficjenci poddziałania 6.2.2 
W ramach poddziałania wsparcie finansowe mogą uzyskać jednostki (Jednostki samorządu 
terytorialnego oraz ich grupy – związki, stowarzyszenia i porozumienia JST), które zrealizują 
projekty związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych o pow. co najmniej 15 ha. 

W przypadku gdy teren inwestycyjny będzie się składać z kilku części, minimalna 
powierzchnia każdej z nich nie może być mniejsza niż 5 ha.  

Dopuszcza się, aby teren inwestycyjny składał się z kilku nie graniczących ze sobą obszarów. 
Beneficjent podejmuje zobowiązanie, że w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu 
wykorzysta powstałą dokumentację do realizacji odpowiednich inwestycji. 

Wspierane są projekty obejmujące przygotowanie (w zależności od zapotrzebowania) 
dokumentów dotyczących: 

 koncepcji zagospodarowania terenu, w tym oceny stanu infrastruktury technicznej, 
analizy kosztowej uzbrojenia, 

 kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenia warstw geologicznych, 
nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych,  

 studium wykonalności, w tym raport o barierach inwestycyjnych,  
 klimatu inwestycyjnego dla danej lokalizacji,  
 harmonogramów procesu inwestycyjnego,  
 analizy formalno-prawnej nieruchomości,  
 analizy kosztowej makroniwelacji,  
 oddziaływania na środowisko naturalne, 
 dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną związaną z uzbrojeniem terenu 

pod inwestycje, 
 a także projekty doradczo-promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w zakresie 

możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie 
informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym. 

Kryteria finansowania projektu 
 maksymalny udział środków EFRR w kwocie dofinansowania – 85% 
 dofinansowanie wydatków kwalifikowanych – do 85% 
 nie ma ograniczeń kwotowych dofinansowania 
 forma płatności – refundacja 

4. Poddziałanie 6.5.1 PO IG „Branżowe programy promocji”  
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom polskich przedsiębiorców w zakresie 
internacjonalizacji, Ministerstwo Gospodarki przygotowało branżowe programy promocji. Ich 
celem jest wsparcie udziału przedsiębiorców w różnorodnych przedsięwzięciach 
promocyjnych, które jako całość stanowić będą kompleksową promocję konkretnej branży. 
Do branż tych należą: meblarska, jubilersko – bursztynicza, usługi IT i ICT, produkcja 
jachtów i łodzi rekreacyjnych, przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny, produkcja 
sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej, branża stolarki okiennej i drzwiowej, 
budownictwo, branża ochrony i zachowania zabytków, kosmetyki, maszyny i urządzenia 
górnicze, odzież, dodatki, galanteria skórzana, turystyka medyczna, przemysł obronny oraz 
polskie specjalności żywnościowe. 

 
 



 

Branżowy program promocji składa się z dwóch części: 
 Komponent A obejmuje działania promujące produkty, usługi i przedsiębiorców  

z danej branży. Pomoc finansowa na udział przedsiębiorców w tych działaniach 
promujących udzielana jest w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG (na podstawie 
rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, 
warunków oraz trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców  
w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013). Pierwsze konkursy zostaną uruchomione 
jeszcze w I kwartale 2012 r. 

 Komponent B obejmuje działania promujące branżę jako całość. Efekt działań 
promujących oddziałuje na wszystkich przedsiębiorców skupionych w branży. Koszty 
organizacji działań promujących sfinansowane zostaną w całości przez Ministra 
Gospodarki.  

Realizacji branżowych programów promocji towarzyszyć będzie wdrożenie projektu Marka 
Polskiej Gospodarki. Projekt ten skupia się na wprowadzaniu w życie koncepcji Marki 
poprzez konkretne działania marketingowe realizowane na poziomie krajowym  
i międzynarodowym. Chodzi tu zarówno o poziom ogólnej promocji gospodarczej, jak  
i poziom promocji branżowej.  
Naszym celem jest aby idea przewodnia Marki Polskiej Gospodarki stała się rzeczywistością 
akceptowaną przez szerokie grono interesariuszy, którzy będą się z nią utożsamiali, co  
w konsekwencji przyczyni się do stworzenia pozytywnego wizerunku Polski w sferze 
gospodarczej. Efektem docelowym tych działań powinna być realizacja sformułowanej misji: 

 wzrost Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych, 
 wzrost eksportu polskich towarów i usług, 
 wzrost pozycji polskich marek na arenie międzynarodowej. 

Na podstawie wyników badań wizerunkowych opracowana została także koncepcja 
wizualizacji programu promocji polskiej gospodarki, w ramach której stworzono Księgę 
Marki Polskiej Gospodarki.  

Nowe logo polskiej gospodarki wykorzystuje barwy narodowe - biel i czerwień. Opracowany 
znak graficzny odwołuje się do sieci uzupełniających się ludzi, która układa się w literę P. 
Uzupełniony jest o napis Polska, dla którego dobrano specjalnie zaprojektowaną, łagodną 
czcionkę. Logo stwarza ogromne możliwości dalszej interpretacji graficznej, co pozwoli na 
opracowywanie atrakcyjnych materiałów promujących polską gospodarkę. 

Poddziałanie 6.5.2 PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” 

Celem poddziałania 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – „Wsparcie 
udziału przedsiębiorców w programach promocji”, jest wzmocnienie konkurencyjności 
gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów 
międzynarodowych, nawiązanie przez przedsiębiorców kontaktów gospodarczych, a także 
wypromowanie polskich specjalności eksportowych. Beneficjentami przedmiotowego 
poddziałania są przedsiębiorcy. Zasadniczymi instrumentami realizacji poddziałania 6.5.2 
będzie udzielanie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach 
promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. 

Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 6.5.2. PO IG 
Przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zgłosili swój udział w branżowym programie promocji lub 
programie promocji o charakterze ogólnym. 



 

 Rodzaje projektów kwalifikujących się do udziału w poddziałaniu 6.5.2. PO IG 

Wsparcie w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG będzie dedykowane dla przedsiębiorców 
biorących udział w branżowych programach promocji oraz programach promocji  
o charakterze ogólnym.  

Branżowe programy promocji i programy promocji o charakterze ogólnym zostaną wybrane 
przez ministra właściwego do spraw gospodarki w ramach realizacji projektu systemowego 
6.5.1 POIG „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”.  

Branżowy program promocji będzie to koncepcja obejmująca okres nie dłuższy niż 36 
miesięcy, w której określone będą: 

 rodzaje i terminy działań promujących jedną branżę lub producentów towarów 
jednego rodzaju,  

 rynki, na których prowadzone są działania promujące, 
 katalog rodzajów działalności związanych z daną branżą, usługami lub towarami 

jednego rodzaju,  
 katalog produktów, usług lub towarów jednego rodzaju, które będą objęte działaniami 

promującymi 

realizowana na podstawie umowy o realizację programu branżowego zawartej  
w ramach poddziałania 6.5.1 POIG, 2007 – 2013. 

Programy promocji o charakterze ogólnym będą to jednorazowe imprezy promujące 
Polskę i polską gospodarkę w kraju i za granicą, określone na liście programów promocji  
o charakterze ogólnym. 

 Maksymalna wartość wsparcia w ramach poddziałania 6.5.2. PO IG 
 Wielkość pomocy na udział w branżowym programie promocji nie może 

przekroczyć 75 % poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na 
udział w jednym branżowym programie promocji.  

 Wielkość pomocy na udział w programie promocji o charakterze ogólnym nie może 
przekroczyć 75 % poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą  
na udział w jednym programie promocji o charakterze ogólnym.  

5. Szkolenia dla pracowników administracji publicznej i sądów 
W ramach Projektu pn. Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem 
 i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei 
„jednego okienka” (UEPA) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki nadzoruje proces szkoleń pracowników 
administracji publicznej i sądów (łącznie około 12 500 osób). Uczestnicy szkoleń zdobędą 
praktyczne umiejętności w zakresie: 

 Posługiwania się podpisem elektronicznym, niezbędnym między innymi do 
współpracy z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 
(najnowszy sposób weryfikacji tożsamości),  

 Elektronicznej obsługi procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem 
działalności gospodarczej,  

 Elektronicznej obsługi pozostałych procedur związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, w tym Rejestrów Działalności Regulowanej,  

 Wykorzystywania i obsługi Portalu Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK)  
do komunikacji i współpracy z przedsiębiorcami, konsumentami oraz pozostałymi 
organami krajowymi i unijnymi.  



 

Projekt jest w stadium realizacji. Do końca 2011 roku łącznie przeszkolono około  
4 tys. osób. Szkolenia prowadzone są w cyklach trzydniowych. Rejestracja na szkolenia 
odbywa się za pośrednictwem PPK (http://www.eu-go.gov.pl), gdzie znajdą Państwo również 
więcej informacji na ten temat. 

6. Pojedynczy Punkt Kontaktowy 
Jednym z osiągniętych już rezultatów Projektu UEPA jest wdrożenie internetowego Portalu PPK, 
w drodze realizacji zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 grudnia 2006 
roku w sprawie usług na rynku wewnętrznym (123/2006/WE) (tzw. Dyrektywy usługowej). 
Portal PPK jest podzielony na kategorie przypisane przedsiębiorcom, obywatelom oraz 
pracownikom administracji publicznej. 

Korzyści, jakie zapewnia Portal PPK, swoim grupom docelowym, to m.in.: 
 Dostęp do informacji, jak realizować procedury związane z działalnością gospodarczą, 
 Możliwość elektronicznej realizacji wybranych procedur administracyjnych, 
 Szybki dostęp do danych o instytucjach i rejestrach publicznych, 
 Uzyskanie odpowiedzi na indywidualne pytania w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej poprzez Centrum Pomocy PPK, 
 Dostęp do bezpłatnych szkoleń e-learningowych. 
 Szczególnie serdecznie zachęcamy organy administracji publicznej do aktywnego 

włączenia się w działalność Portalu PPK. Proces ten umożliwia Panel 
Administracyjny - narzędzie, dzięki któremu każdy urząd w Polsce może: 

 Zarządzać swoimi danymi (kontakt, zasięg terytorialny, zakres działalności, dane 
administracyjne, dokumenty pomocne przy realizacji procedur), 

 Zarządzać pozostającymi w jego kompetencji procedurami administracyjnymi 
(tworzenie, weryfikacja, aktualizacja opisu procedury), 

 Wykonywać pozostające w jego kompetencji procedury administracyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inne projekty wsparcia 

1. Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości  
Konkurs Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości (ENP) organizowany jest przez Dyrekcję 
Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej od 2006 r., aby wyłaniać 
i nagradzać osiągnięcia instytucji publicznych w promowaniu przedsiębiorczości oraz 
rozwoju małych przedsiębiorstw, zwłaszcza na poziomie regionalnym i lokalnym. Co 
roku w każdym z uczestniczących państw do Konkursu zgłasza się ponad 300 inicjatyw, które 
konkurują ze sobą na etapie krajowym.  

Konkurs adresowany jest do samorządów terytorialnych gmin, powiatów dużych  
i małych miast, regionów oraz organizacji biznesowych wszystkich państw członkowskich 
UE. O nagrody mogą ubiegać się także projekty w formie partnerstwa publiczno-prywatnego 
pomiędzy władzami publicznymi i przedsiębiorcami oraz programy edukacyjne. Inicjatywy 
transgraniczne mogą być akceptowane, o ile zostaną nominowane wspólnie przez wszystkie 
zaangażowane państwa.  

Aby wziąć udział w Konkursie należy wykazać, w jaki sposób już zrealizowane 
przedsięwzięcia przyczyniły się do ułatwienia rozwoju biznesu oraz jak stymulowały 
gospodarkę regionu podczas dwuletniego okresu przed rokiem konkursowym.  

Udział w Konkursie Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości jest okazją do wypromowania 
zakończonych sukcesem inicjatyw i ich prezentacji na poziomie krajowym, a nawet 
europejskim. Dlatego też zachęcamy Państwa do mobilizacji instytucji, które aktywnie 
działają na rzecz szeroko rozumianej przedsiębiorczości, aby zgłaszały swoje projekty do 
udziełu w „eliminacjach” regionalnych. Zgłoszenia przyjmowane będą przez Urzędy 
Marszałkowskie poszczególnych województw. Następie podczas krajowego etapu Konkursu 
zostaną wyłonione najlepsze projekty, które zostaną nominowane przez Ministerstwo 
Gospodarki do nagród w jednej z pięciu kategorii konkursowych lub do głównej nagrody 
Konkursu, podczas europejskiego finału. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas 
uroczystej ceremonii, na którą zaproszeni zostaną wszyscy laureaci nominowani przez 
poszczególne kraje. W 2012 roku ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie,  
a jej współgospodarzem będzie sprawujący w tym czasie prezydencję Rady UE Cypr.  

Zapraszamy do śledzenia aktualnych informacji dotyczących realizacji Konkursu 
w 2012 roku na stronie www.mg.gov.pl. oraz na profilu ENP na Facebook’u. Zachęcamy 
również do kontaktu z Krajowym Punktem Kontaktowym Konkursu ,który funkcjonuje  
w Ministerstwie Gospodarki, w Departamencie Instrumentów Wsparcia:  

pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa 

e-mail: pawel.wojciechowski@mg.gov.pl 

tel. 22/693-52-03 

2. Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” 
Prowadzony przez Komisję Europejska program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” jest 
skierowany do początkujących przedsiębiorców lub osób zamierzających rozpocząć 
działalność gospodarczą. Korzyści, które płyną z udziału w programie są dwustronne.  

Początkujący lub przyszły przedsiębiorca poznaje w innym państwie Unii Europejskiej przez 
okres od 1 do 6 miesięcy zasady funkcjonowania firmy. Praca u boku doświadczonego 
przedsiębiorcy owocuje nie tylko doświadczeniem, lecz także realnymi kontaktami, które 
mogą okazać się przydatne w przyszłości. To również możliwość poznania potencjalnego 
rynku zagranicznego oraz poszerzenia bazy kontrahentów.  



 

Program daje również korzyści doświadczonemu przedsiębiorcy. Mając u boku osobę 
dysponującą świeżym spojrzeniem, może on usprawnić zarządzanie firmą, a także zdobyć 
wiedzę na temat nowych rynków zagranicznych, partnerów biznesowych i klientów. Część 
pobytu za granicą jest finansowana ze środków Unii Europejskiej.  

Realizacją inicjatywy zajmują się lokalne Punkty Kontaktowe, które zostały utworzone  
w każdym z państw członkowskich. Ich celem jest udzielanie szczegółowych informacji na 
temat programu, przyjmowanie aplikacji oraz pomoc w znajdowaniu odpowiednich partnerów 
zagranicznych. W Polsce są to obecnie dwie instytucje: 

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
ul. Rubież 46, 61-612 POZNAŃ  
Osoba odpowiedzialna:Pan Wojciech Przygocki Tel.+48 61 622 69 69 
wojciech.przygocki@ppnt.poznan.pl 

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne  
Grzybów ½, 09-533 SŁUBICE 
Osoba odpowiedzialna: Pani Ewa Smuk Stratenwerth Tel.+48 24 277 89 63 
ewapeter@poczta.onet.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania programu są dostępne na stronie: 
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu 

3. Programy: Bon na innowacje i Wsparcie na uzyskanie grantu 
W 2012 roku kontynuowana będzie przez PARP realizacja dwóch programów: Bon na 
innowacje i Wsparcie na uzyskanie grantu, na których realizację zaplanowano w budżecie 
MG ok. 10 mln zł.  

Celem programu Bon na innowacje jest zainicjowanie kontaktów przedsiębiorców ze sferą 
naukową. Mogą z niego skorzystać mikro i mali przedsiębiorcy, którzy w roku złożenia 
wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku  
o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług żadnej 
jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Wsparciem w ramach bonu na 
innowacje są objęte usługi w zakresie innowacji - dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu 
lub technologii. Przedsiębiorca może uzyskać wsparcie w maksymalnej wysokości 15 tys. zł.  

Celem programu Wsparcie na uzyskanie grantu jest zachęcenie przedsiębiorców do 
uczestnictwa w międzynarodowych programach innowacyjnych oraz do współpracy ze 
środowiskiem naukowym. Przedsiębiorca, który złożył wniosek projektowy (jako 
koordynator albo partner) w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach międzynarodowego 
programu innowacyjnego i otrzymał pozytywną ocenę formalną wniosku może wystąpić do 
PARP o wsparcie w celu pokrycia wydatków związanych z jego przygotowaniem 
i złożeniem. Wysokość wsparcia dla koordynatora projektu wynosi 75 tys. zł, a dla 
przedsiębiorcy uczestniczącego w projekcie jako partner – 35 tys. zł.  

Szczegółowe informacje na temat realizowanych programów są dostępne na stronie PARP 
www.parp.gov.pl. 

4. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (Program CIP) 

Przedsiębiorcy mogą również korzystać z instrumentów finansowych Programu ramowego 
na rzecz konkurencyjności i innowacji (Program CIP). Sześć polskich instytucji – trzy 
banki: BPH S.A., Pekao S.A., Paribas Bank Polska S.A., dwa fundusze poręczeniowe: 
POLFUND S.A. i Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o. o. oraz Europejski Fundusz 
Leasingowy S.A. skorzystało z tych instrumentów i dzięki otrzymanym poręczeniom 



 

Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego mogło złagodzić wymagania wobec przedsiębiorstw 
dotyczące m.in. wkładu własnego, okresu kredytowania i wymaganych zabezpieczeń. 
Informacje o Programie CIP, o instrumentach finansowych oraz o polskich pośrednikach są 
dostępne na stronie: www.cip.gov.pl/eip-kpkzbp.  

5. Baza wiedzy o nowych technologiach powstałych w instytutach badawczych 
nadzorowanych przez Ministra Gospodarki 
Przedsiębiorcy mogą korzystać z „Bazy wiedzy o nowych technologiach powstałych 
w instytutach badawczych nadzorowanych przez Ministra Gospodarki” dostępnej pod 
adresem www.innowacje.gov.pl.  

Baza służy gromadzeniu i udostępnianiu przedsiębiorcom ofert przygotowanych przez 
instytuty badawcze oraz przez przedsiębiorców, którym Minister Gospodarki nadał status 
Centrum Badawczo-Rozwojowego. Jej celem jest zwiększenie transferu nowych rozwiązań 
do praktyki gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy nie znajdą oferty spełniającej ich 
oczekiwania mają możliwość wprowadzania do Bazy zapytań o poszukiwane technologie.  

Korzystanie z Bazy i jej przeglądanie jest bezpłatne i nie wymaga zarejestrowania się. 
Rejestracja jest niezbędna dla tworzenia treści w Bazie – aktualności, profili, ofert, zapytań 
(publikowanych po akceptacji przez Redaktora portalu – pracownika Ministerstwa Gospodarki). 

6. Baza Projektów Partnerstwa Publiczno – Prywatnego 
Baza Projektów Partnerstwa Publiczno–Prywatnego została utworzona w ramach realizacji 
przepisu Art. 3 ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, 
poz.100),zgodnie z którym do zadań ministra właściwego do spraw gospodarki m.in. należy 
upowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego.  

Baza Projektów PPP, dostępna jest pod adresem www.bazappp.gov.pl. Celem Bazy jest zebranie i 
usystematyzowanie informacji na temat projektów partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce, 
a co za tym idzie propagowanie wiedzy na temat form współpracy podmiotów prywatnych  
z sektorem publicznym. Projekty zgrupowane są w trzech kategoriach: projekty planowane, 
realizowane oraz zakończone. Baza jest dostępna w czterech wersjach językowych: polskiej, 
angielskiej, niemieckiej i chińskiej.  

Ze względu na bezpieczeństwo oraz wiarygodność zawartych w Bazie informacji 
wyznaczono dwa poziomy dostępu do bazy. Pierwszy – ogólny przeznaczony dla wszystkich 
użytkowników oraz szczegółowy dostępny wyłącznie dla podmiotów publicznych. 
Korzystanie z Bazy i jej przeglądanie jest bezpłatne i nie wymaga zarejestrowania się. 
Rejestracja jest niezbędna dla podmiotów publicznych w celu tworzenia treści w Bazie Od 
października 2011 r. prowadzenie Bazy zostało powierzone Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Korzystanie z Bazy Projektów PPP ułatwi Państwu kontakt  
z administratorem (bazappp@mg.gov.pl lub ppp@parp.gov.pl), do którego można kierować 
wszelkie zapytania oraz sugestie dotyczące usprawnienia funkcjonowania Bazy. 
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