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Cel opracowania określony w umowie  
 

Zgodnie z umową, celem opracowania jest analiza istniejącego otoczenia regulacyjnego, 

koncepcja założeń regulacyjnych oraz standardów prawnych opracowywania i przyjmowania 

Lokalnych Programów Gospodarczych w oparciu o przeprowadzone prace analityczne i koncepcyjne 
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ich działania, a także koncepcja funkcjonowania, założenia regulacyjne i standardy prawne umów dla 

współpracy lokalnych MŚP, jako podwykonawców wobec wiodących firm wraz z analizą i oceną oraz 

wskazaniem formuł możliwych do stosowania instrumentów w ramach lokalnych programów 

gospodarczych realizowanych przez Lokalne Organizacje Gospodarcze, ocena ex ante. W ramach 

projektu Zamawiający wymaga, by Wykonawca sformułował założenia 4 aktów prawnych i w oparciu 

o nie 4 projektów aktów prawnych. Analiza jest składową zagadnienia pt.: „Stworzenie koncepcji 

założeń regulacji prawnych wraz z analizą środowiska regulacyjnego, w tym wskazanie zakresu 

ewentualnych zmian w regulacjach na poziomie ustawowym oraz sformułowanie propozycji 

projektów aktów prawnych i towarzyszących dokumentów organizacyjnych odzwierciedlających 

wnioski zawarte w badaniach ekonomicznych realizowanych w ramach projektu”. 

Mając na uwadze zrealizowanie celu umowy oraz uwzględniając konieczność translacji treści 

powyższego zadania na język prawniczy, Autor podzielił je na kilka osobnych podzadań tj.:   

 Dokonał analizy istniejącego otoczenia regulacyjnego lokalnych programów gospodarczych w 

oparciu o przeprowadzone prace analityczne i koncepcyjne ich działania, 

 Przedstawił koncepcję założeń regulacyjnych opracowywania i przyjmowania Lokalnych 

Programów Gospodarczych, 

 Przedstawił koncepcję funkcjonowania, założenia regulacyjne i standardy prawne umów dla 

współpracy lokalnych MŚP, jako podwykonawców wobec wiodących firm, 

 Dokonał analizy i oceny oraz wskazał formuły możliwych do stosowania instrumentów w 

ramach lokalnych programów gospodarczych realizowanych przez Lokalne Organizacje 

Gospodarcze, 

 Przygotował projekty 7 aktów prawnych wraz z oceną skutków regulacji proponowanych 

aktów prawnych. W tym zakresie umowa zakłada co prawda przygotowanie 4 aktów, jednak 

w trakcie sporządzania opracowania Autor uznał, że zasadnym byłoby zamieścić w nim 

projekty czyniące zadość słusznym przemyśleniom autorów prac analitycznych i 

koncepcyjnych realizowanych w ramach SGH oraz konkluzjom Raportu NIK pt. Wspieranie 

przedsiębiorczości przez gminy. Lata 2014–2017 z lipca 2017 r.1  

Zgodnie z treścią umowy, praca została wykonana z wykorzystaniem prac analitycznych i 

koncepcyjnych realizowanych w ramach SGH. Chodzi tu o opracowania (przekazane autorowi 

opracowania w wersjach roboczych) G. Kubalskiego, P. Rusella oraz R. Kasprzaka. Wykorzystano w 

niej także sugestie innych wykonawców projektu, jakie przedstawiono podczas wideokonferencji w 

dn. 08. czerwca 2020 r.  

Opracowanie uwzględnia stan prawny na 16 czerwca 2020. 

                                                           
1
 Raport ten dostępny jest na stronie internetowej podmiotu: 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,17395,vp,19964.pdf [18.06.2020] 
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Zakres i struktura opracowania 

 

Produkt Zawartość/uwagi/predykaty dodatkowe 

Analiza istniejącego otoczenia regulacyjnego  lokalnych 
programów gospodarczych w oparciu o przeprowadzone prace 
analityczne i koncepcyjne ich działania 

Zarysowanie otoczenia regulacyjnego dotyczącego lokalnych programów 
gospodarczych. 

Koncepcja założeń regulacyjnych opracowywania i przyjmowania 
Lokalnych Programów Gospodarczych 

 

Kwestie dotyczące m.in. przyjmowania LPG i ich zbieżności z innymi dokumentami 
dotyczącymi polityki rozwoju 

[produkty:  

 projekt uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia lokalnego programu 
gospodarczego gminy wraz z załącznikiem do tej uchwały pn. Lokalny Program 
Gospodarczy Gminy, w którym ujęto ramowe treści załącznika 

 projekt Zarządzenia burmistrza dotyczący utworzenia w urzędzie gminy referatu 
pn. „centrum wsparcia przedsiębiorcy” 

 projekt uchwały Rady Gminy powołujący stałą Komisję ds. Przedsiębiorczości] 

 

Koncepcja funkcjonowania, założenia regulacyjne i standardy 
prawne umów dla współpracy lokalnych MŚP, jako 
podwykonawców wobec wiodących firm 

Pozycja podwykonawców w relacjach z wiodącymi firmami 

[produkty:  

 projekt ustawy o zmianie niektórych postanowień zawartych w Art. 476¹ k.c. ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

 projekt ustawy o kontrolowanym naliczaniu kar umownych podwykonawcom] 

 projekt umowy o podwykonawstwo robót budowlanych] 
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Analiza i ocena oraz wskazania formuł możliwych do stosowania 
instrumentów w ramach lokalnych programów gospodarczych 
realizowanych przez Lokalne Organizacje Gospodarcze 

Analiza środowiska funduszy pożyczkowych/poręczeniowych  

[produkt:  

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego] 

 

Projekty 7 aktów prawnych 

 Załącznik 1 projekt ustawy o zmianie niektórych postanowień zawartych w Art. 476¹ 
k.c. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

 Załącznik 2 projekt ustawy o kontrolowanym naliczaniu kar umownych 
podwykonawcom 

 Załącznik 3 projekt Zarządzenia burmistrza dotyczący utworzenia w urzędzie gminy 
referatu pn. „centrum wsparcia przedsiębiorcy” 

 Załącznik 4 projekt uchwały Rady Gminy powołujący stałą Komisję ds. 
Przedsiębiorczości 

 Załącznik 5 projekt Regulaminu udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego 

 Załącznik 6 projekt uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia lokalnego programu 
gospodarczego gminy wraz z załącznikiem do tej uchwały pn. Lokalny Program 
Gospodarczy Gminy, w którym ujęto ramowe treści załącznika 

 Załącznik 7 Wzór umowy o podwykonawstwo robót budowlanych 
 

Streszczenie Syntetyczne opis opracowania 
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Opis metody analizy i formułowania wniosków, w tym wniosków istotnych 

dla regulacji prawnej    
 

            W opracowaniu zastosowano podejście sekwencyjne, polegające wpierw na zarysowaniu 

tematu, a potem podjęciu zasadniczej analizy zagadnień będących przedmiotem tej części projektu. 

W pierwszej kolejności, w każdym z rozdziałów, podjęto zagadnienia ściśle teoretyczne, stanowiące 

prawniczą rekapitulację wniosków sformułowanych w ekonomicznej części projektu. Następnie 

przedstawiono analizę prawna w tym zakresie – nakierowaną na określenie dopuszczalnych 

możliwości działania jst w analizowanym kierunku albo – ewentualnie, gdy to potrzebne – omówienie 

zasadniczych zagadnień regulacyjnych. W dalszej części dokonano sformułowania założeń 

legislacyjnych, w tym omówiono zasadnicze konstrukcje rozwiązań. W miarę możliwości 

przedstawiono także istniejące, w odniesieniu do nich, alternatywy legislacyjne. Immanentna częścią 

opracowania są także załączniki wraz z syntetyczną oceną skutków regulacji proponowanych aktów 

prawnych. 

W opracowaniu wykorzystano metodę badawczą formalno – dogmatyczną. 

Z prac analitycznych i koncepcyjnych realizowanych w ramach SGH dotyczących tworzenia 

metodyki lokalnych programów rozwoju MŚP i otrzymanych w ramach zadania relewantne były 

opracowania Grzegorza Kubalskiego pt.: Analiza możliwości wdrażania potencjalnych instrumentów 

wsparcia dla MŚP w formule trwałej współpracy pomiędzy lokalnym samorządem na poziomie gmin, 

lub ich grup, albo w ramach powiatu, ze środowiskami przedsiębiorców wraz z określeniem 

optymalnych prawnych form trwałej instytucjonalnej współpracy samorządu lokalnego ze 

środowiskami przedsiębiorców oraz oceną możliwości zaimplementowania w Polsce hybrydowych 

struktur w formie wspólnych instytucji samorządu i przedsiębiorców, zapewniających dostęp do 

informacji, szkoleń i bieżącego doradztwa, jak również możliwości oddziaływania na bieżącą politykę 

JST i kształtowanie lokalnych programów gospodarczych w formule „Quangos”, Piotra Russela pt.: 

Analiza i identyfikacja formuł regulacji instrumentów wsparcia, możliwych do zastosowania  w 

ramach instytucji LOG na rzecz programowania aktywnej polityki prorozwojowej gmin w oparciu o 

wyniki badań ankietowych oraz badań NIK i analiz Biura Analiz Sejmowych. Rekomendacje w zakresie 

możliwości stosowania w warunkach krajowych, europejskich i pozaeuropejskich instrumentów 

wsparcia, w kontekście wyników badań, oraz w szczególności z ocen wynikających z dotychczasowych 

badań ankietowych oraz Rafała Kasprzaka pt. Suplement do raportu z zadania obejmującego analizy 

społeczno-ekonomiczne na potrzeby opracowania metodyki Programu Rozwoju Gospodarczego (PRG) 

gminy obejmujące: analizę danych źródłowych, analizę wzorcowych rozwiązań stosowanych w 

jednostkach samorządu terytorialnego.  
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Analiza istniejącego otoczenia regulacyjnego lokalnych programów 

gospodarczych w oparciu o przeprowadzone prace analityczne i koncepcyjne 

ich działania 
 

Zagadnienia ogólne 

 

Od wprowadzenia zmian ustrojowych w Polsce jednostki samorządu jednostki samorządu 

terytorialnego są głównym podmiotem „administracji świadczącej”, misją której jest zapewnianie 

mieszkańcom określonych świadczeń i innych korzyści, a także podnoszenie jakości życia zbiorowego. 

W ostatnim czasie znacznie wzrosło jednak w Polsce zainteresowanie wspieraniem przedsiębiorczości 

na poziomie lokalnym. Jest to konsekwencją uznania, że tego typu inicjatywy są najskuteczniejszym 

sposobem zatrzymania procesu wyludniania małych miejscowości oraz zmniejszenia bezrobocia. 

Niezależnie od tego, przedsiębiorstwa i zatrudniani przez nie pracownicy to dla samorządów także 

„tkanka społeczna” oraz źródło dochodów podatkowych, dzięki którym mogą one realizować swoje 

zadania. W realiach polskich tak istotne z punktu widzenia wspierania przedsiębiorczości kwestie jak 

przepisy podatkowe, prawo urbanistyczne, czy przepisy związane z ochroną środowiska, znajdują się 

tak właściwie poza obszarem ich kompetencji. W oparciu o obowiązujące prawo samorządy mogą 

jednak podejmować inne działania, które, w większym bądź mniejszym stopniu, sprzyjają rozwojowi 

lokalnej przedsiębiorczości, stanowią zachętę dla inwestorów. Mogą też inicjować lub wspierać 

inicjatywy zwiększające szanse na powstanie na ich obszarze nowych podmiotów. Co istotne, 

wszystkie samorządy mogą przy tym korzystać z tego samego katalogu narzędzi wsparcia, ale, ich 

skuteczność zależy od takich czynników jak zaangażowanie wybieranych okresowo lokalnych 

włodarzy i członków ciał stanowiących, czy geograficzne usytuowanie. 

Chcąc zidentyfikować i skatalogować instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez 

jednostki samorządu terytorialnego w Polsce (jst) zasadnym jest zwrócenie uwagi przede wszystkim 

na samorząd gminny. Jest tak z kilku powodów. Przede wszystkim ustawodawca przyznał gminie 

przymiot podmiotu samodzielnego, wyposażonego we własny majątek oraz zdolnego do osiągania 

dochodów. Uczynił gminę podmiotem odpowiedzialnym za kształtowanie polityki rozwoju lokalnego, 

tj. odpowiedzialnymi za tworzenie warunków do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Będąc źródłem unormowań dotyczących warunków oraz możliwości wspierania przedsiębiorczości 

przez organy samorządowe, ustawa o samorządzie gminnym wprowadza także regulacje służące za 

podstawę do tworzenia w tym zakresie unormowań szczegółowych. Przyjmując za punkt wyjścia 

zawarte w tej ustawie regulacje, ustawodawca formułuje przepisy obligujące jednostki tego właśnie 

szczebla do podejmowania działań bezpośrednio lub pośrednio wspierających proces tworzenia i 

rozwoju przedsiębiorczości.  

 

Ustawy bezpośrednio oddziałujące na przyjmowanie i zakres lokalnych 
programów gospodarczych 
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Można wskazać wiele aktów prawnych rangi ustawowej, których przepisy odnoszą się – 

bezpośrednio lub pośrednio – do wspierania przedsiębiorczości i rozwoju aktywności gospodarczej 

przez jst. Poniżej zostaną omówione najważniejsze z nich. 

 

Konstytucja  

Aktem, w którym można szukać aksjologicznych zadań i kompetencji władz publicznych z 

zakresu wspierania lokalnej przedsiębiorczości jest Konstytucja RP z 1997 r. Nie odnosi się ona jednak 

wprost do tematu wspierania przedsiębiorczości przez jst. Uznaje za to, zasadę wolności działalności 

gospodarczej oraz własność prywatną za podstawę ustroju gospodarczego kraju (Art. 20). W Art. 65 

natomiast zakłada, że Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego 

zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i 

wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych”.  

Oznacza to, że władze jst, podejmując działania mające na celu walkę z bezrobociem, mogą 

jednocześnie wspierać przedsiębiorczość i wpływać na rozwój aktywności gospodarczej.  

Zgodnie z Art. 16 ust. 2 Konstytucji RP Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu 

władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd 

wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie natomiast z Art. 166 Zadania 

publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę 

samorządu terytorialnego jako zadania własne. Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, 

ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. 

Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych. Konstytucja uregulowała 

też zasady finansowania oraz podstawy ustroju jednostek samorządu terytorialnego. Artykuł 167 

Konstytucji gwarantuje jst udział w dochodach publicznych w stopniu zapewniającym możliwość 

zrealizowania powierzonych im zadań. Z kolei Art. 168 przewiduje, że Jednostki samorządu 

terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w 

ustawie. 

Warto dodać, że Konstytucja stanowi bezpośrednio o konieczności funkcjonowania 

samorządu gminnego. Co do pozostałych jednostek (tj. powiatów i województw), odsyła ona do 

regulacji ustawowych. Konstytucja przyznała gminie przymiot jednostki samodzielnej, zdolnej do 

wydawania aktów prawa miejscowego oraz posiadającej osobowość prawną.  

 

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

 

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla podstawowego, odpowiadają za realizację 

szeregu spraw z zakresu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Przepisy ustawy o samorządzie 

gminnym, jak również przepisy innych ustaw nie wskazują bezpośrednio, jako zadania gminy, czy w 

ogóle zadania ze sfery działalności administracji, szeroko rozumianego wspierania przedsiębiorczości. 

Źródeł działalności samorządów w tej materii należy szukać w ustawie o zasadach prowadzenia 
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polityki rozwoju2.. Ustawa definiuje politykę rozwoju jako zespół wzajemnie powiązanych działań 

podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, 

spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności 

gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej.  

Podstawowymi celami polityki rozwoju są:  

 trwały i zrównoważony rozwój kraju,  

 zachowanie spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej,  

 podnoszenie konkurencyjności gospodarki,  

 tworzenie nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej.  

 

Ustawa wymienia podmioty opracowujące strategie rozwoju. Są to: Rada Ministrów (w 

przypadku długookresowej oraz średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz Rada Ministrów albo 

sejmik województwa (w odniesieniu do strategii, o których mowa w art. 9 pkt 3 ustawy). Ustawa 

określa zamknięty katalog rodzajów strategii, jakie mogą być przyjmowane na podstawie przepisów 

tej ustawy.  

Zgodnie z ustawą politykę rozwoju prowadzą: 

 Rada Ministrów; 

 samorząd województwa; 

 związki metropolitalne; 

 samorząd powiatowy i gminny.  

Ustawa zakłada, że strategie rozwoju powiatów i gmin wchodzących w skład związku 

metropolitalnego oraz ich programy rozwoju muszą być zgodne ze strategią rozwoju związku 

metropolitalnego. 

W art. 15 Ustawa zakłada, że Programy [tj. programy operacyjne oraz programy rozwoju- 

przyp WK.] są dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym ustanawianymi w celu 

realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 

pkt 3, określającymi działania przewidziane do realizacji zgodnie z ustalonym systemem finansowania 

i realizacji, stanowiącym element programu. Ponadto przewiduje, że programy przyjmuje się w 

drodze uchwały lub decyzji odpowiedniego organu. Program określa w szczególności: 

 diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w odniesieniu do zakresu objętego 

programowaniem strategicznym oraz wyniki raportu ewaluacyjnego, o którym mowa w art. 

15 ust. 6; 

 cel główny i cele szczegółowe w nawiązaniu do średniookresowej strategii rozwoju kraju, 

narodowej strategii spójności lub strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, wraz z 

określonymi wskaźnikami; 

 priorytety oraz kierunki interwencji w zakresie terytorialnym, w tym w ujęciu wojewódzkim; 

 sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów szczegółowych; 

                                                           
2
 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658). 
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 plan finansowy, w tym m.in. źródła finansowania realizacji programu, czy informację o 

wysokości współfinansowania na poziomie programu i priorytetów; 

 podstawowe założenia systemu realizacji. 

Z postanowieniami tej ustawy koreluje Art. 18. Ustawy o samorządzie  gminnym, który zakłada, że do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w 

przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Przygotowanie tego dokumentu jest jednak 

nieobligatoryjne. Niezależnie od powyższego, nowela Ustawy z 2020 wprowadza możliwość przyjęcia 

strategii rozwoju ponadlokalnego, która to odpowiada na potrzebę planowania działań rozwojowych 

wykraczających (lub oddziałujących) poza granice administracyjne jednej jednostki terytorialnej. 

Przewiduje ponadto, że głównym dokumentem określającym politykę rozwoju i zasady jej realizacji 

będzie strategia średniookresowa. Zakłada ona m.in. powstanie tzw. obszarów strategicznej 

interwencji tj. terenów najsłabiej rozwiniętych, zagrożonych marginalizacją. Ustawa rozszerza też 

zapisy dotyczące celu powoływania stowarzyszeń gmin o „wykonywanie wspólnych zadań 

publicznych”.  

Inną, istotną z punktu widzenia lokalnych programów gospodarczych, zmianą są nowe 

instrumenty polityki regionalnej. Porozumienie terytorialne ma na przykład służyć uzgadnianiu i 

podejmowaniu działań istotnych z punku widzenia społeczności lokalnych (gminy, kilku gmin lub 

powiatu). 

 

Ustawa o rewitalizacji 

 

Jak zauważa Kurowska-Pysz3, rewitalizacja to odpowiedź na procesy degradacji społecznej, 

gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej oraz wynikające z nich zjawiska kryzysowe, które 

odciskają szczególne piętno na przestrzeni miejskiej. Ustawa o rewitalizacji4  definiuje rewitalizację 

jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 

kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i 

gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na 

podstawie gminnego programu rewitalizacji. Ustawa uznaje za interesariuszy rewitalizacji m.in. 

mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i 

podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, podmioty prowadzące 

lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, a także jednostki samorządu 

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Ustawa zakłada, że przygotowanie, koordynowanie i 

tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości 

gminy, stanowią jej zadania własne. W przypadku gdy gmina zamierza realizować to zadanie rada 

gminy wyznacza, w drodze uchwały (z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo 

                                                           
3
 J. Kurowska-Pysz; Lokalny program rewitalizacji jako strategiczny instrument ożywiania obszarów 

zdegradowanych w aspekcie wykorzystania środków unijnych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 327/2017, s.30. 
4
 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  
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prezydenta miasta) obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji5. Zgodnie z Art. 14 ustawy, program 

rewitalizacji przyjmuje, w drodze uchwały, rada gminy i jest on sporządzany dla obszaru rewitalizacji 

wyznaczonego w drodze uchwały. Zawiera on w szczególności: 

 szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

obejmującą analizę negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, oraz 

lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru; 

 opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy, w tym 

strategią rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych; 

 opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji; 

 cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub 

ograniczeniu negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1; 

 opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz 

gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, w tym m.in.: 

o listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz z ich opisami 

zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie 

podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną 

wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do 

celów rewitalizacji, o ile dane te są możliwe do wskazania, 

o charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

realizujących kierunki działań,; 

 szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym 

wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych; 

 opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, wskazanie kosztów 

tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu 

 system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji; 

 wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać ustanowiona Specjalna Strefa 

Rewitalizacji, o której mowa w art. 25, wraz ze wskazaniem okresu jej obowiązywania; 

 wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i 

zagospodarowania przestrzennego, w tym: 

o wskazanie zakresu niezbędnych zmian w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, 

o wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych do 

uchwalenia albo zmiany, 

o w przypadku wskazania konieczności uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji, o 

którym mowa w art. 37f ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym – wskazanie granic obszarów, dla których plan ten 

będzie procedowany łącznie z procedurą scaleń i podziałów nieruchomości, a także 

wytyczne w zakresie ustaleń tego planu. 

                                                           
5
 Za takowy uważa się obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną 

koncentracją negatywnych zjawisk (o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy), na którym z uwagi na istotne 
znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. 
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Jak słusznie zauważa Kurowska-Pysz, do niedawna procesy rewitalizacyjne łączono przede 

wszystkim ze zdegradowanymi obszarami poprzemysłowymi. Aktualnie obowiązująca ustawa (z 

2015 r.) daje pierwszeństwo wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów z dominującą funkcją 

mieszkaniową. Nowe podejście do celów rewitalizacji niesie również szereg implikacji dla zarządzania 

rozwojem lokalnym, m.in. w zakresie planowania strategicznego6. 

 

Ustawa o gospodarce komunalnej 

 

Ustawa o gospodarce komunalnej7, daje gminom prawo do tworzenia instytucji 

wspierających podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (np. agencje rozwoju 

regionalnego, centra wspierania biznesu, czy inkubatory przedsiębiorczości). Nie można jednak 

postawić znaku równości pomiędzy prowadzeniem przez jst gospodarki komunalnej w rozumieniu 

art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (zgodnie z nią gospodarka 

komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem 

jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług 

powszechnie dostępnych) a prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu Prawa 

przedsiębiorców. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek. 

Zgodnie z art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej, poza sferą użyteczności publicznej gmina może 

tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich, jeżeli łącznie zostaną spełnione 

następujące warunki: 

 istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym, 

  występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia 

wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wynikających z obowiązujących 

przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, a w 

szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia. 

Poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do 

nich także wtedy,  gdy zbycie składnika mienia komunalnego mogącego stanowić wkład niepieniężny 

gminy do spółki albo też rozporządzenie nim w inny sposób spowoduje dla gminy poważną stratę 

majątkową. Warto dodać, że ograniczenia nakładane na gminę, a dotyczące tworzenia spółek prawa 

handlowego i przystępowania przez nią do nich, nie mają zastosowania do posiadania przez gminę 

akcji lub udziałów spółek zajmujących się: 

                                                           
6
 Szerzej: J. Kurowska-Pysz; Lokalny program rewitalizacji jako strategiczny instrument ożywiania obszarów 

zdegradowanych w aspekcie wykorzystania środków unijnych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 327/2017, s.29 i nast. 
7
 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827). 
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 czynnościami bankowymi8, 

 czynnościami ubezpieczeniowymi, 

 działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz samorządu 

terytorialnego, 

 innych spółek ważnych dla rozwoju gminy, w tym prowadzących działalność w zakresie 

budownictwa mieszkaniowego na wynajem, oraz klubów sportowych działających w formie 

spółki kapitałowej. 

 

Ustawa prawo przedsiębiorców 

 

Przyjęta w 2018 r. ustawa9 stwierdza, że działalnością gospodarczą jest zorganizowana 

działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Zasada wolności 

działalności gospodarczej, wyrażona w art. 2 Prawa przedsiębiorców stanowi, że podejmowanie, 

wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach. 

Zasada ta obejmuje podmioty prywatne, ale nie wyłącza całkowicie jst z mechanizmów prowadzenia 

działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2. Ustawa wprowadziła zasadę, że „co nie jest prawem 

zabronione, jest dozwolone”. Wprowadziła też tzw. ulgę na start, czyli zwolnienie z opłacania składek 

ZUS w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (przedsiębiorca został 

zwolniony z opłacania składki zdrowotnej). Tym samym przedsiębiorcy mają swobodę w 

podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej, o ile przepis prawa nie zakazuje danego 

działania albo nie nakłada na nich obowiązku konkretnego działania. Pewne ograniczenia ustawa 

nakłada w tym zakresie na samorządy. Warto nadmienić, że ustawa zawiera jasne definicje mikro-, 

małego i średniego przedsiębiorcy (art.7). 

 

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji 

 

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji10 zmieniła zasady działania specjalnych stref 

ekonomicznych. Do wejścia w życie ustawy obejmowały one 14 wydzielonych administracyjnie 

obszarów, które stanowiły niespełna 0,10 % powierzchni kraju. Ustawa rezygnuje z kosztownego i 

czasochłonnego postępowania w sprawie zmiany granic stref ekonomicznych – znowelizowała 

instrument zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) dla przedsiębiorców będący jedną z 

form regionalnej pomocy publicznej, tym samym rozszerzając obszar, na którym możliwe jest 

uzyskanie zachęt inwestycyjnych do całego terytorium Polski11. Zgodnie z ustawą pomoc publiczna do 

                                                           
8
 Z uwagi na treść Art. 5 ustawy z dn 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2019 poz. 2357) należy przyjąć, 

że obejmują one także kwestie inwestycji kapitałowych i uczestnictwa w podmiotach realizujących taką 
działalność. Jest to istotne z punktu widzenia rozdziału 3 ustawy o gospodarce komunalnej.  
9
 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646). 

10
 Ustawa z dnia 10 maja o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1162, ze zm.) 

11
 Spółką właściwą w rozumieniu przedmiotowej ustawy jest np. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
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realizacji nowych inwestycji (np. utworzenie nowego zakładu produkcyjnego12 albo reinwestycje) jest 

realizowana m.in. w formie zwolnienia z podatków CIT oraz PIT przez okres od 10 do 15 lat (w 

zależności od ustalonej na podstawie mapy pomocy regionalnej dopuszczalnej intensywności pomocy 

publicznej dla obszaru, w którym ma być realizowana inwestycja)13. Warunkiem uzyskania wsparcia 

jest spełnienie kryteriów ilościowych i jakościowych (tj. poniesienie określonych kosztów 

kwalifikowanych), uzależnionych m.in. od wielkości przedsiębiorstwa i branży, a także lokalizacji oraz 

typu inwestycji14. Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, MŚP nie muszą fizycznie przenosić 

działalności do strefy i inwestować z dala od swojego obszaru działania. Do pozytywnych 

konsekwencji ustawy zalicza się zlikwidowanie bariery, która powodowała, że małe i średnie 

przedsiębiorstwa nie mogły korzystać z dobrodziejstw zwolnień podatkowych. Decyzja o wsparciu dla 

inwestora jest podejmowana przez zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi na danym 

terenie15. Warto tez dodać, że ustawodawca dodał również specjalną klauzulę o unikaniu 

opodatkowania – podatnicy, którzy podejmują czynności przede wszystkim w celu uzyskania 

zwolnienia od podatku dochodowego, czynności nierzeczywiste albo czynności, których głównym lub 

jednym z głównych celów jest uniknięcie opodatkowania lub uchylenie się od opodatkowania, nawet 

jeśli podatnik podejmował te czynności w zakresie działalności nieobjętej zwolnieniem, będą tracili 

prawo do zwolnienia z dniem dokonania pierwszej zakwestionowanej czynności. 

 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym16 określa zasady kształtowania 

polityki przestrzennej przez jst i organy administracji rządowej, a także zakres i sposoby 

postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich 

                                                           
12

 Pod terminem tym należy rozumieć założenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej 
istniejącego zakładu, dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio 
nieprodukowanych w zakładzie oraz zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. 

13
 Decyzje o wsparciu będą wydawane na okres 10 lat dla inwestycji zlokalizowanej na obszarze województw: 

dolnośląskiego, wielkopolskiego i śląskiego albo miasta stołecznego Warszawy oraz podregionu warszawskiego 
zachodniego; na okres 12 lat dla inwestycji zlokalizowanej na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, 
lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz 
na obszarach należących do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i 
warszawskiego wschodniego i na okres 15 lat dla inwestycji zlokalizowanej na obszarze województw: 
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, a także na obszarze specjalnej strefy 
ekonomicznej. 

14
 Kryteria te szczegółowo opisane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie 

pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. (Dz.U. 2018 poz. 
1713). 

15
 Przedsiębiorca, który chce inwestować i skorzystać z ulg, musi zgłosić odpowiedni wniosek do spółki 

zarządzającej SSE właściwą dla danego obszaru, jest on następnie weryfikowany pod kątem kryteriów 
jakościowych i ilościowych. Jeżeli je spełni, otrzymuje wsparcie ułatwiające rozwój biznesu. 
16

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 
717. 
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zagospodarowania i zabudowy17. Zgodnie z ustawą, polityka przestrzenna gminy oraz lokalne zasady 

zagospodarowania przestrzennego określone zostają w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminu, które jest sporządzane przez wójta 

(burmistrza/prezydenta miasta) dla obszaru znajdującego się w granicach administracyjnych gminy. 

Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Pomimo, 

że w świetle ustawy studium nie jest aktem prawa miejscowego dokument ten odrywa bardzo ważną 

rolę w polityce planowania przestrzennego gminy. W procesie tworzenia studium bierze się pod 

uwagę m.in. uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i 

uzbrojenia terenu, stan ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony. Ważnym aspektem jest także 

konieczność uwzględnienia potrzeb i możliwości rozwoju gminy, w tym:  

 kształtowanie się sieci transportowej, 

 kształtowanie się sieci transportu zbiorowego,  

 tworzenie rozwiązań przestrzennych optymalizujących ruch pieszy i rowerowy,  

 przyszłe kierunki działań inwestycyjnych związanych z uzbrojeniem terenu. 

  

Warto dodać, że w Art. 10 ust 5 ustawy wskazana jest konieczność przeprowadzenia analiz 

ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości 

finansowych gminy, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a–c, dla określenia maksymalnego  w skali 

gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w 

podziale na funkcje zabudowy18. 

 

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji 

dla Przedsiębiorcy 

 

Zgodnie z Art. 8 oraz 10 ustawy19 Wniosek o wpis do CEIDG może być sporządzony w postaci 

papierowej z zachowaniem zakresu i układu danych określonych w formularzu elektronicznym, o 

którym mowa w ustawie, a następnie złożony w wybranym urzędzie gminy.  Organ gminy potwierdza 

tożsamość składającego wniosek oraz, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. W przypadku gdy 

przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL okazuje on upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy 

paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. Jeżeli wniosek jest 

niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz wzywa do 

skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia 

wniosku bez rozpoznania. 

 

Ustawy samorządowe 

                                                           
17

 Co istotne, ustawa nie obejmuje problematyki rozwoju gospodarczego. 
18

 W tym temacie zob. uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 kwietnia 
2017 r.II SA/Łd 65/17. 
19

 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 

Informacji dla Przedsiębiorcy, (Dz.U. 2018 r. poz. 647). 
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Osobną kategorią są tzw. ustawy samorządowe20. Określają one ustrój jst, ale też przynależny im 

katalog kompetencji w zakresie wspieranie przedsiębiorczości. 

 

 Ustawa o samorządzie województwa  

Województwo, jako jednostka samorządowa, funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia z 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie województwa21. W art. 11. ust. 1 ustawodawca odniósł się do zadań 

tej jednostki administracyjnej, zobowiązując ją do przyjęcia strategii rozwoju województwa, która 

musi uwzględnić takie cele jak: 

 kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, 

 pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej; 

 pobudzanie aktywności gospodarczej; 

 podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa; 

 zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb 

przyszłych pokoleń. 

Art. 11. ust. 2. Ustawy stanowi natomiast, że samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju 

województwa, na którą składa się: 

 tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy 

 utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim; 

 pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji 

zadań z zakresu użyteczności publicznej;  

 wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli; 

 racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, 

 zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; 

 wspieranie rozwoju nauki i współpracy miedzy sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu 

technologicznego oraz innowacji; 

 wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego 

racjonalne wykorzystywanie; 

 promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa; 

 wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu. 

Warto dodać, że w myśl Art.12 ustawy obowiązkiem samorządu województwa jest też 

współpraca m.in., z organizacjami pozarządowymi oraz szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-

                                                           
20

 Do tego grona zalicza się także ustawę o ustroju m.st. Warszawy oraz (w ograniczonym zakresie) ustawę o 

lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. 

21
 Ustawa z dnia z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm.). 
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badawczymi przy tworzeniu strategii rozwoju oraz przy jej realizacji. Poza sferą użyteczności 

publicznej województwo może tworzyć spółki prawa handlowego. Chodzi tu o spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować do nich, jeżeli działalność spółek polega na 

wykonywaniu czynności: 

 promocyjnych, 

 edukacyjnych, 

 wydawniczych, 

 w zakresie telekomunikacji, służących rozwojowi województwa. 

 

 

 Ustawa o samorządzie powiatowym  

Powiat, jako jednostka samorządowa, funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia z 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym22. Jak słusznie zauważa Nawról, ustawodawca w ograniczony 

sposób powierzył tej jednostce administracyjnej zadania związane z rozwojem lokalnym, obligując 

jednak do opracowania wielu dokumentów programowych oraz wskazując, że do zadań zarządu 

powiatu należy w szczególności opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w 

przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju23. Również ustawa o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju24 zobowiązuje samorząd powiatowy do przyjęcia programu rozwoju powiatu. 

Podstawę prawną stanowi tu art. 19 ust. 3a ustawy, zgodnie z którym program rozwoju opracowany 

przez właściwy zarząd powiatu jest przyjmowany przez radę powiatu w drodze uchwały. Program 

rozwoju jest dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, ustanawianym w celu realizacji 

strategii, określającym działania przewidziane do realizacji i ma charakter wtórny w stosunku do 

strategii. Jest to o tyle ważne, że zarówno ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jak i 

ustawa o samorządzie powiatowym nie przewidują expressis verbis obowiązku uchwalania przez 

powiat strategii rozwoju (która należy odczytywać jako dokument określający podstawowe 

uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju), nie przewidują też treści, jakie strategia ta miałaby 

zawierać. Z drugiej strony, wydaje się, że prawo nie wyłącza do takiej opcji25. 

 

                                                           
22

 Ustawa z dnia z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 

23
 A. Noworól, Przegląd i ocena obowiązującego systemu zarządzania polityką rozwoju na poziomie 

regionalnym, subregionalnym, powiatowym i gminnym wraz z rekomendacjami dotyczącymi pożądanych zmian 

w celu budowy modelu spójnego z poziomem krajowym, Kraków, listopad 2014, s.26 

24
 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658). 

25
 Jako podstawę prawną wskazać można w szczególności art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym,, 

który zakłada, że rada powiatu ma kompetencje do podejmowania uchwał w innych sprawach zastrzeżonych 

ustawami do kompetencji rady powiatu. Przepis ten koreluje z ustawą o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, która wśród podmiotów prowadzących politykę rozwoju wymienia samorząd powiatowy i gminny (art. 

3 pkt 3), a do instrumentów prowadzenia polityki rozwoju zalicza strategie rozwoju, programy i dokumenty 

programowe (art. 4 pkt 1). Szerzej zob.: R. Cieślak, J. Zdanukiewicz , Jednostki samorządu terytorialnego jako 

beneficjenci środków europejskich, wyd. Wolters Kluwer, 2012, s.127-128. 
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 Ustawa o samorządzie gminnym 

Gmina jako jednostka samorządowa ma walor jednostki konstytucyjnej. Zgodnie z Art. 164 

Konstytucji RP Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Osobnym aktem jest 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym26. Do zadań własnych gminy, w myśl; art. 7, 

zaliczono m.in. sprawy: 

 ładu przestrzennego27, 

 gospodarki terenami, 

 gminnych dróg, ulic i mostów, 

 wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną 

oraz gaz, 

 działalności w zakresie telekomunikacji; 

 ochrony zdrowia; 

 pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 

 gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

 targowisk i hal targowych 

 lokalnego transportu zbiorowego. 

Realizując zadania własne, gmina podejmuje m.in. działania polegające na budowie infrastruktury 

technicznej, co bezpośrednie znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości na poziomie lokalnym. Dalsze 

uprawnienia gminy do podejmowania działań mających na celu stworzenie korzystnych warunków 

działalności gospodarczej wynika z szeregu innych ustaw. Do działań takich zaliczyć można np. 

ustalanie poziomu opłat lokalnych, stosowanie niższych niż maksymalnie dozwolone stawek 

podatków stanowiących dochody gminy, czy stosowanie ulg i zwolnień podatkowych.  

Zgodnie z Art. 1828 do kompetencji rady gminy należą m.in. sprawy związane z:  

 uchwalaniem budżetu gminy, rozpatrywaniem sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

podejmowaniem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu; 

 rozpatrywaniem raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia 

lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu; 

 uchwalaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

                                                           
26

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). 

27
 Zgodnie z Art. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod tym terminem należy 

rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w 
uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, 
środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno- estetyczne. 
28

 Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 listopada 2013 r. (III SA/Gd 

583/13 orzeczeniem WSA) przepis art. 18 ust. 1 stanowi ogólną normę kompetencyjną dla organu 

uchwałodawczego gminy w zakresie stanowienia prawa w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji 

rady gminy. Uzupełnia on jedynie upoważnienie, które musi wynikać z przepisu rangi ustawowej, przy czym 

upoważnienie to musi być wyraźne, a nie tylko pośrednio wynikające z ustawy. Ponadto powinno wskazywać 

organ administracji publicznej właściwy do wydania danego aktu normatywnego. 
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 uchwalaniem programów gospodarczych; 

 przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju; 

 

Inne ustawy 

Można wskazać wiele innych ustaw, których przepisy odnoszą się do wspierania 

przedsiębiorczości i rozwoju aktywności gospodarczej przez jst (zwłaszcza przez gminy). Chodzi tu 

przede wszystkim o ustawy: 

 ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm), 

 ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 

723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37), 

 ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),  

 ustawa o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97), 

 ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 711)29, 

 ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.), 

 ustawa o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.) 

 ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, 

poz. 404 ze zm.), 

 ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 482 ze zm.)30, 

 ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 

1227), 

 ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331). 

 

Inne akty mające wpływ na przyjmowanie lokalnych programów 
gospodarczych  

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Strategia Rozwoju Kraju 202031 jest elementem systemu zarządzania rozwojem kraju, którego 

fundamenty zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

                                                           
29

 Jednostki samorządu terytorialnego (w tym podmioty nadzorowane i utworzone przez jst) są zdecydowanie 
dominującym zamawiającym, który stosuje formułę PPP w Polsce. Szacuje się, że ponad 90% wszczętych 
postępowań zostało ogłoszonych przez jednostki tego szczebla. 
30

 Ustawa pozostaje w mocy do 2026 r. 

31
 Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. (M.P. 2012 poz. 882). 
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prowadzenia polityki rozwoju oraz w przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. 

dokumencie Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. Celem głównym Strategii jest 

wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów 

zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności.  

 

Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności32 jest 

dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego 

kraju oraz kierunki jego przestrzennego zagospodarowania z uwzględnieniem zasady 

zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. Strategia zakłada m.in.:  

 Rozwijanie infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne na obszarach 

wiejskich, 

 Rozwijanie systemu transportowego gwarantującego dostępność obszarów wiejskich m.in. 

poprzez rozbudowę i modernizację lokalnej infrastruktury drogowej i kolejowej oraz 

usprawnienie połączeń komunikacyjnych z najbliższymi ośrodkami miejskimi, 

 Modernizację systemu szkolnictwa technicznego i zawodowego, tak aby lepiej dostosować 
podaż do popytu na pracę, 

 Dążenie do usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy obszarami wiejskimi, 
szczególnie tymi o funkcjach typowo rolniczych, z najbliższymi ośrodkami miejskimi, 

 Wspieranie dywersyfikacji działalności rolniczej oraz rozwój przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich.  

 Modernizację infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich niezbędnej do rozwoju 
przedsiębiorczości i podniesienia jakości życia (m.in. wodociągi, kanalizacja sieć gazowa oraz 
infrastruktura teleinformatyczna itp.). 
 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030  

 

Przyjęta w 2011 r.33 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest najważniejszym 

dokumentem strategicznym w kwestii zagospodarowania przestrzennego Polski.  W dokumencie 

przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego RP w perspektywie najbliższych dwudziestu 

lat, określono cele i kierunki polityki zagospodarowania kraju służące jej urzeczywistnieniu oraz 

wskazano zasady oraz mechanizmy koordynacji i wdrażania publicznych polityk rozwojowych 

mających istotny wpływ terytorialny. 

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 

 

                                                           
32

 Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju 

Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności (M.P. 2013 poz. 121). 

33
 Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. 2012 poz. 252). 
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Strategia ma na celu przedstawienie jak powinny się rozwijać polskie regiony i jak władze 

centralne mogą im pomóc. Głównym założeniem strategii jest odejście od dotychczasowej polityki 

regionalnej, która wspierała głównie największe miasta. W przyjętej w 2019 r.34 strategii wskazano 

nowy model rozwoju regionalnego Polski. Przewidziano w nim zasadę społecznie i terytorialnie 

zrównoważonego rozwoju, dzięki któremu efektywnie będą rozwijane oraz wykorzystywane 

miejscowe zasoby i potencjały wszystkich regionów. Celem strategii jest wspomaganie tych 

obszarów, które nie mogą w pełni rozwinąć swojego potencjału rozwojowego, bo utraciły swoje 

funkcje społeczno-gospodarcze (np. przestały być miastami wojewódzkimi) przez co stały się mniej 

odporne na różne zjawiska kryzysowe (np. negatywne skutki procesów demograficznych). Zgodnie z 

oficjalnymi informacjami ze strony internetowej Rady Ministrów, strategia ma na celu wspieranie 

konkurencyjności regionów i zakłada kontynuację działań zmierzających do podniesienia jakości 

kapitału ludzkiego i społecznego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. W związku z tym 

wspierane będą lokalne przedsiębiorstwa35. W dokumencie przewidziano także zwiększenie roli i 

odpowiedzialności samorządów lokalnych jako podmiotów decydujących o polityce rozwoju w skali 

lokalnej.  

 

 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 

 

Obowiązująca od 2018 r. wersja wytycznych36 zakłada, że służą one zapewnieniu niezbędnego 

poziomu koordynacji działań podejmowanych w całym kraju z wykorzystaniem środków EFS w Celu 

Tematycznym (CT) 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 

Wyznaczają jednolite warunki i procedury wdrażania wsparcia w celu zapewnienia jednolitych 

standardów usług oferowanych przy udziale środków EFS osobom zagrożonym ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym oraz innym adresatom wsparcia w CT 9. Wytyczne zostały zawieszone w 

kwietniu 2020 na kanwie walki z pandemią COVID 19. 

 

 

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko- Pomorskiego do roku 202037 

 

                                                           
34

 Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia "Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2030". 

35
 https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/rada-ministrow-przyjela-projekt-krajowej-strategii-rozwoju-

regionalnego-2030[18.06.2020]. 

36
  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 (obowiązują od 24 października 2016 do 8 stycznia 

2018), zawieszona w dn. 22 kwietnia 2020 (pismo DZF-VI.7510.5.2020.IS) 

37
 Obecnie Urząd Marszałkowski w Toruniu pracuje na nową strategią rozwoju Województwa Kujawsko-

Pomorskiego do roku 2030 – „Strategią przyspieszenia 2030+”. 
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Jak wynika z przyjętej w 2013 r. Strategii38, jej celem powinno być wyprowadzenie 

województwa ze strukturalnych ograniczeń rozwoju, które od początku transformacji systemowej 

skutecznie uniemożliwiają rozwiązanie najważniejszego problemu rozwoju województwa – wysokiego 

poziomu bezrobocia (jako skutku niskiej konkurencyjności gospodarki) oraz hamują realizację 

ambitnych celów związanych przede wszystkim z rozwojem nowoczesnego sektora rolno-

spożywczego i powszechną innowacyjnością. […] strukturalne ograniczenia wynikają ze zbyt 

wysokiego (w stosunku do struktury agrarnej) uzależnienia ekonomicznego ludności wiejskiej od 

rolnictwa, połączonego z niskim poziomem przedsiębiorczości pozarolniczej oraz niedostosowaniem 

struktury wykształcenia do oczekiwań rynku pracy. 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-202039 został 

przygotowany w oparciu o regulacje zawarte, w przyjętym 17 grudnia 2013 r. przez Komisję 

Europejską, tzw. „pakiecie legislacyjnym” dla Polityki Spójności na lata 2014-2020. Celem Programu 

jest uczynienie województwa kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem 

Europy oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców. W ramach programu skupiono się na:  

 wspieraniu działań przedsiębiorstw w zakresie badań i rozwoju; 

  wzroście wydajności sektora MŚP 

 zwiększeniu wykorzystania miejskiego transportu publicznego; 

 poprawie ogólnej dostępności transportu; 

 poprawie dostępu do opieki zdrowotnej; 

 promowaniu trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności siły roboczej; 

 promowaniu włączenia społecznego; 

 inwestowaniu w edukację, szkolenia oraz szkolenia zawodowe mające na celu poszerzanie 

umiejętności oraz kształcenie ustawiczne. 

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 2013 r. 

 

W wyroku z dnia 7 listopada 2013 r.40 Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że przez 

[lokalny - przyp. W.K.] program gospodarczy należy rozumieć pewne założenia, wytyczne, jak również 

układ zamierzonych czynności odnoszących się do sfery gospodarczo-ekonomicznej danej jednostki 

samorządu terytorialnego.  

                                                           
38

 Uchwała Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r. 

39
 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/85786/RPO_WK-P_2014-

2020_z_30_01_2020_r.pdf[16.06.2020] 

40
 Wyrok WSA z dnia 7 listopada 2013 r. sygn. akt: III SA/Gd 583/13. 
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Koncepcja założeń regulacyjnych opracowywania i przyjmowania Lokalnych 

Programów Gospodarczych 

 

Zagadnienia ogólne 
 

Z badań przeprowadzonych przez Biuro Analiz Sejmowych i Najwyższą Izbę Kontroli, na które 

powołuje się dr Piotr Russel w opracowaniu pt. Analiza i identyfikacja formuł regulacji instrumentów 

wsparcia, możliwych do zastosowania w ramach instytucji LOG na rzecz programowania aktywnej 

polityki prorozwojowej gmin w oparciu o wyniki badań ankietowych oraz badań NIK i analiz Biura 

Analiz Sejmowych. Rekomendacje w zakresie możliwości stosowania w warunkach krajowych, 

europejskich i pozaeuropejskich instrumentów wsparcia, w kontekście wyników badań, oraz 

w szczególności z ocen wynikających z dotychczasowych badań ankietowych wynika, że znaczna część 

polskich gmin nie posiada żadnego dokumentu o charakterze strategicznym zawierającego cele i 

zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości. Autor opracowania podkreśla, że rekomendowanym 

rozwiązaniem jest przygotowanie lokalnych programów wspierania przedsiębiorczości przy możliwie 

dużej partycypacji lokalnych przedsiębiorców (w przypadku mniejszych gmin, zwłaszcza typowo 

rolniczych tego typu cele i zadania mogłyby stanowić część planu rozwoju lokalnego danej gminy). 

Podobne stanowisko zajął G.P. Kubalski w opracowaniu pod roboczym tytułem Analiza możliwości 

wdrażania potencjalnych instrumentów wsparcia dla MŚP w formule trwałej współpracy pomiędzy 

lokalnym samorządem na poziomie gmin, lub ich grup, albo w ramach powiatu, ze środowiskami 

przedsiębiorców wraz z określeniem optymalnych prawnych form trwałej instytucjonalnej współpracy 

samorządu lokalnego ze środowiskami przedsiębiorców oraz oceną możliwości zaimplementowania w 

Polsce hybrydowych struktur w formie wspólnych instytucji samorządu i przedsiębiorców, 

zapewniających dostęp do informacji, szkoleń i bieżącego doradztwa, jak również możliwości 

oddziaływania na bieżącą politykę JST i kształtowanie lokalnych programów gospodarczych w 

formule „Quangos”41. 

Starając się zdefiniować Lokalny Program Gospodarczy warto kierować się logiką, jaką 

zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny. W jednym z orzeczeń sąd przyjął, że „lokalny 

program gospodarczy” to zbiór pewnych założeń, wytycznych, jak również układ zamierzonych 

czynności odnoszących się do sfery gospodarczo-ekonomicznej danej jednostki samorządu 

terytorialnego42.  

Tego typu program może zostać przyjęty w drodze uchwały rady gminy, z zasady jako 

wieloletni43 program gospodarczy mający na celu uruchomienie pewnych działań w sferze społecznej, 

ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej i zmierzający do 

oddziaływania na struktury przedsiębiorczości lokalnej poprzez jej stymulowanie, tworzenie 

                                                           
41

 Tekst roboczej wersji opracowania został przekazany autorowi niniejszego opracowania 18.06.2020. 

42
 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 listopada 2013 r. ( III SA/Gd 583/13). 

43
 Posługując się terminologią z Art.9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju należy przyjąć, że 

strategia ta miałaby wymiar średniookresowy. 
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rozwiązań sprzyjających przyciąganiu nowych inwestorów i wykwalifikowanych pracowników oraz 

poprzez tworzenie nowoczesnych instytucji usługowych. Rada działałaby tu na podstawie art. 18 ust. 

2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym44. Należy mieć przy tym na uwadze, że uchwała w sprawie 

programu ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, którego ustalenia są wiążące wyłącznie 

dla organów gminy. Stąd regulacje takich programów nie mogą bezpośrednio kształtować uprawnień 

i obowiązków obywateli. Nie wynika z niego też samodzielna podstawa prawna do wydawania decyzji 

administracyjnych. 

 

Przyjmowanie Lokalnego Programu Gospodarczego i jego zbieżność z innymi 

dokumentami dotyczącymi polityki rozwoju 
 

Lokalny Program Gospodarczy opracowany jest przez właściwego wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) i przyjmowany następnie przez radę gminy w drodze uchwały. Program podlega 

ogłoszeniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

Podkreślenia wymaga, że dopuszczalna jest sytuacja, w której z inicjatywą w kwestii stworzenia 

draftu Lokalnego Programu Gospodarczego zwrócili się uprzednio do wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) radni. Czynność taka może przyjąć formę uchwały określającej ramowe założenia takiego 

Programu. Wskazanym byłoby, aby Lokalny Program Gospodarczy został przyjęty na okres dłuższy niż 

rok tak, aby wykraczał poza jedną kadencję organów jst stając się swoistym „zobowiązaniem” dla 

kolejnej (np. na 7 lat). Wskazanym byłoby, aby uchwała rady gminy w przedmiocie Lokalnego 

Programu Gospodarczego zawierała zobowiązanie burmistrza (wójta, prezydenta miasta) do 

corocznego sporządzania „raport monitoringowego” z realizacji tego programu za rok poprzedni.  

Lokalne Programy Gospodarcze powinny zawierać następujące elementy:  

1) Wprowadzenie (wyjaśniono by tu syntetycznie na przykład to, jaka była motywacja do 

podjęcia przedmiotowej uchwały; na tym etapie można też ogólne nakreślić dotychczasową 

sytuację gospodarczą w jst)   

2) cel programu (cel główny - np. pobudzanie przedsiębiorczości, zwiększanie atrakcyjności 

inwestycyjnej gminy, czy rozwój lokalnego rynku pracy) oraz ew. cele dodatkowe.  

3) Opis odbiorców działań i ich potrzeb 

Gmina przygotowując Program powinna zidentyfikować te branże gospodarcze, które mają 

szanse na rozwój oraz poprawę konkurencyjności i w kolejnych krokach opracować prognozę dla 

ich rozwoju w perspektywie do 7 lat. Branże powinny być wskazane jako kody PKD z dokładnością 

do poziomu grupy.   

4) Określenie wskaźników  

Wskaźniki obligatoryjne:  

                                                           
44

 Warto podkreślić, że użycie przez ustawodawcę zwrotu „programy gospodarcze” ma dość niejednorodne 

znaczenie, stąd stanowi legitymację do przyjmowania przez rady programów o różnych znaczeniach np. 

programów branżowych, strategicznego programu rozwoju gospodarczego, czy programów inwestycyjnych. 
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 Liczba nowoutworzonych miejsc pracy.  

 Liczba utrzymanych miejsc pracy.  

 Przychody gminy z tytułu PIT w ujęciu nominalnym oraz jako procent w przychodach 

gminy.  

 Przychody gminy z tytułu CIT w ujęciu nominalnym oraz jako procent w przychodach 

gminy.  

 Przychody gminy z tytułu opłaty targowej w ujęciu nominalnym oraz jako procent w 

przychodach gminy. 

 Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw.  

 Wolumen inwestycji prywatnych.  

 Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych.  

 Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą otrzymujących wsparcie.  

 Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych 

dla rynku.  

 Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych 

dla firm.  

 Liczba usług wsparcia oferowanych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą 

na obszarze gminy.  

5) Konsultacje społeczne. Wiele komponentów Lokalnego Programu Gospodarczego powinno 

być przedmiotem konsultacji społecznych z interesariuszami rozwoju gospodarczego gminy. 

W konsultacjach społecznych powinno uczestniczyć jak najwięcej osób deklarujących się jako 

przedsiębiorcy bądź osoby działające w instytucjach otoczenia biznesu. Proces konsultacji 

powinien być dostosowany do wymogów opisanych w Ustawie o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju. Słusznie zauważa w swoim opracowaniu Kubalski, że konsultacje te nie 

powinny mieć charakteru czynności pozornej. Oznacza to m.in., że nie powinny odbywać się 

na końcu procesu podejmowania decyzji, lecz w jego trakcie, a zasady prowadzenia dialogu 

nie powinny być z góry narzucone przez urzędników. Z racji na specyfikę prowadzonej przez 

wielu działalności gospodarczej, zalecanym jest, aby interesariusze mieli możliwość 

zgłaszania swoich uwag na odległość – np. przy wykorzystaniu platform multimedialnych 

pozwalających na dyskusję w czasie rzeczywistym. Niezależnie od powyższego, w zależności 

od koncepcji programu, jego założenia powinny być skonsultowane z innymi podmiotami, 

m.in. z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska czy Państwowym Wojewódzkim 

Inspektorem Sanitarnym. 

 

6) Zadania programu, w tym: 

 poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy (np. poprzez przyjęcie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego względnie miejscowego 

planu rewitalizacji 45), 

                                                           
45

 Jednym z postulatów zgłaszanych w pracach koncepcyjnych SGH było zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uzbrajanie terenów inwestycyjnych, podejmowanie działań w 

celu przygotowania dużych terenów inwestycyjnych mogących przyjąć inwestycje o znaczeniu krajowym i 

rozbudowę istniejących parków przemysłowych, a także wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych, w 

szczególności w gminach o charakterze nierolniczym, w którym dostępność terenów inwestycyjnych jest 

obecnie niewielka. 
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 wsparcie rozwoju „zielonej przedsiębiorczości”46, 

 pomoc w rozwoju pomysłów biznesowych i stawianiu pierwszych kroków w 

prowadzeniu własnej działalności, 

 pobudzanie kreatywności i postawy przedsiębiorczej, 

 wsparcie uczniów i studentów w wejściu na rynek pracy, 

 zachęcenie uczniów i studentów do pozostania lub powrotu gminy, 

 dopasowanie oferty edukacyjnej do zmieniających się warunków rynkowych, 

 podniesienie atrakcyjności wybranych przestrzeni miejskich, jako miejsca prowadzenia 

biznesu, 

 stworzenie systemu zachęt pozafinansowych dla osób podejmujących po raz pierwszy 

działalność gospodarczą na terenie gminy (np. szkolenia i doradztwo). 

7) Harmonogram wdrażania programu 

8) Budżet programu/plan finansowy programu  

Przed zatwierdzeniem programu przez radę gminy należy sporządzić prognozę finansową 

programu, w której przedstawione zostaną co najmniej:  

 Koszty związane z realizacją działań ujętych w Programie obejmujące m.in. nakłady na 

zakup terenów inwestycyjnych, koszty uzbrojenia terenów, koszty zadań 

inwestycyjnych, koszty operacyjne ponoszone w związku z realizacją działań 

przewidzianych w programie.  

 Przychody związane z realizacją działań ujętych w Programie obejmujące m.in. 

przychody ze sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.  

 Montaż finansowy Programu wskazujący w jakim stopniu będzie on finansowany ze 

środków gminy, dotacji celowej od właściwego wojewody oraz funduszy prywatnych.   

 

Perspektywa czasowa prognozy finansowej powinna obejmować co najmniej okres działania 

programu. W przypadku przyjęcia założeń o finansowaniu Programu z zobowiązań wykraczających 

poza okres obowiązywania Programu, prognoza powinna obejmować całość okresu obowiązywania 

zobowiązań. Opracowana prognoza powinna zostać zaopiniowana przez właściwą osobę 

odpowiedzialną za gospodarkę finansową gminy.  

9) System monitoringu i modyfikacji programu. Wskaźniki monitoringowe programu. 

Program powinien podlegać:  

 ocenie ex-ante na etapie przyjęcia przez radę gminy,  

 ocenie mid-term przeprowadzonej pomiędzy trzecim a czwartym rokiem 

realizacji programu.  

 ocenie ex-post przeprowadzonej w terminie do dwóch lat po zakończeniu 

okresu obowiązywania programu.  
                                                           
46

 Jak wynika z materiałów analitycznych i koncepcyjnych realizowanych w ramach SGH dotyczących tworzenia 

metodyki lokalnych programów rozwoju MŚP SGH potencjał naturalny województwa stwarza dogodne warunki 

dla rozwoju energetyki odnawialnej. Województwo kujawsko-pomorskie przoduje w kraju pod względem 

wykorzystania energii z wiatru (turbiny) i jest w czołówce regionów produkujących ją przy użyciu wody oraz 

biogazu 
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Lokalny Program Gospodarczy powinien być zbieżny z następującymi dokumentami 

podustawowymi: 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

 

Lokalny Program Gospodarczy powinien wpisać się w 

następujące obszary i cele: 

 III.2. Zapewnienie dostępu i określonych 

standardów usług publicznych 

 III. 3.1. Tworzenie warunków instytucjonalnych, 

prawnych i finansowych dla realizacji działań 

rozwojowych w regionach 

 III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju 

ośrodków regionalnych, subregionalnych i 

lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów 

wiejskich  

Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 

 

 Cel 6 Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost 

zatrudnienia i stworzenie workfarestate 

 Cel 8 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego 

równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 

wykorzystania potencjałów regionalnych, 

 Cel 11 Wzrost społecznego kapitału rozwoju. 

Koncepcja Przestrzennego  

Zagospodarowania  Kraju 2030  

 

Lokalny Program Gospodarczy powinien korespondować 

celami 1-6 zamieszczonymi w dokumencie. 

Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2010-2020 Regiony, 

Gminy, Obszary Wiejskie 

 

Lokalny Program Gospodarczy powinien być zbieżny z tą 

strategią. 

Wytyczne w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020 

Lokalny Program Gospodarczy powinien być zbieżny z 

tymi wytycznymi.  

Strategia Rozwoju Województwa 

Kujawsko- Pomorskiego do roku 2020 

 

Lokalny Program Gospodarczy powinien uwzględniać 

analizę SWOT dla województwa kujawsko-pomorskiego.  

Zgodnie ze strategią jedną z płaszczyzn powinno być 

rozwój przedsiębiorczości na bazie potencjałów 
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endogenicznych – zwłaszcza w sektorze rolno-

spożywczym oraz na bazie przestrzeni inwestycyjnych w 

rejonie węzłów autostradowych. 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020 

Podejmowanie działań zmierzających do ożywienia 

społeczno-gospodarczego obszarów miejskich i obszarów 

powiązanych z nimi funkcjonalnie poprzez aktywizację 

osób zamieszkujących obszary wiejskie oraz poprawę 

warunków uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i 

gospodarczym powinno być celem Lokalnego Programu 

Gospodarczego 

 

Projekt uchwały Rady Gminy w przedmiocie przyjęcia Lokalnego Programu Gospodarczego oraz 

ramowe założenia tej uchwały stanową Załącznik 6 do opracowania.  

 

Usprawnienie funkcjonowania administracji jednostki samorządu 

terytorialnego, jako element poprawiający funkcjonowanie Lokalnego 

Programu Gospodarczego 
 

Z badań przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, wynika, że w 73% 

skontrolowanych urzędów gmin nie utworzono komórek organizacyjnych odpowiedzialnych wprost 

za realizację zadań na rzecz wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego47. Podobne 

spostrzeżenia, ale pochodzące z województwa kujawsko-pomorskiego można odszukać w cytowanym 

już opracowaniu dra Piotra Russela. Autor zauważa, że badanie przeprowadzone przez firmę PwC 

pokazało, iż w blisko 1/5 ankietowanych gmin brak jest jakiejkolwiek komórki w urzędzie 

gminy/miasta, która byłaby odpowiedzialna za koordynację obsługi potencjalnych inwestorów, zaś w 

ponad 1/3 z nich przyjęto rozwiązanie, w którym obsługą potencjalnych inwestorów w gminie zajmuje 

się bezpośrednio włodarz lub jeden z jego zastępców – wydaje się, że nawet w mniejszych gminach 

rekomendowanym rozwiązaniem powinno być utworzenie punktu bezpośredniego kontaktu dla 

inwestorów (tzw. one stop shop). Taka sama potrzeba zgłoszona została w odniesieniu do organów 

stanowiących gminy. Autor zauważył, że zasadnym byłoby, aby funkcjonowały komisje, których 

przedmiotem działania byłaby problematyka rozwoju gospodarczego lub bezpośrednio wspierania 

przedsiębiorczości. Podobne uwagi – zarówno w odniesieniu do organów wykonawczych, jak i 

stanowiących gminy, zgłaszano w pracach analitycznych i koncepcyjnych realizowanych w ramach 

SGH. Jak wynika z opracowania dra Russela, badanie przeprowadzone przez firmę PwC wykazało, że 

wśród 55 gmin województwa kujawsko-pomorskiego, najczęstszym rozwiązaniem (37,7% wskazań) 

jest model, w którym obsługą potencjalnych inwestorów w gminie zajmuje się bezpośrednio włodarz 

lub jeden z jego zastępców. Tylko w co piątej badanej gminie (20,8% wskazań) za obsługę inwestorów 

                                                           
47

 Wspieranie przedsiębiorczości przez gminy Lata 2014–2017, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, lipiec 2018 r. 

Materiał dostępny na stronie: https://www.nik.gov.pl/plik/id,17395,vp,19964.pdf.[16.06.2020] 
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jest odpowiedzialny konkretny wydział lub departament usytuowany w strukturze wewnętrznej 

urzędu miasta lub gminy. Jeszcze mniejszy odsetek gmin (17,0%) decyduje się na utworzenie 

jednoosobowego stanowiska ds. kontaktu z inwestorami, a blisko 1/5 ankietowanych (18,9%) 

wskazuje na brak jakiejkolwiek komórki w urzędzie gminy/miasta, która byłaby odpowiedzialna za 

koordynację obsługi potencjalnych inwestorów. 

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym postulatom Autor opracowania sporządził projekt 

Zarządzenia burmistrza dotyczący utworzenia w urzędzie gminy referatu pn. „Centrum Wsparcia 

Przedsiębiorcy” oraz projekt uchwały Rady Gminy powołujący stałą Komisję ds. Przedsiębiorczości. 

Centrum Wsparcia Przedsiębiorcy byłoby samodzielnym referatem w strukturze urzędu gminy. 

Podstawowym założeniem jest wypracowanie jednolitego podejścia do obsługi inwestora 

(przedsiębiorcy) oraz uzyskanie lepszej, sprawniejszej i bardziej profesjonalnej obsługi inwestora w 

samorządzie, co z kolei wpłynie pozytywnie na wizerunek gminy i jej ocenę jako miejsca do lokowania 

inwestycji. Do zadań referatu należałoby m.in.: 

 Monitoring i promowanie przedsiębiorczości na terenie Gminy, 

 Koordynacja obsługi potencjalnych inwestorów,  

 Prowadzenie działań związanych ze wsparciem i rozwojem małej i średniej 

przedsiębiorczości, 

 Prowadzenie działalności informacyjnej, w tym zwłaszcza: 

 Współpraca z jednostkami samorządu gospodarczego, izbami i organizacjami wspierającymi 

rozwój gospodarczy Gminy. 

 sporządzanie raportu monitoringowego z wykonania lokalnego programu gospodarczego 

 Wspomaganie przedsiębiorców przy zakładaniu ich organizacji i stowarzyszeń, 

 Współpraca z przedsiębiorcami i organami prowadzącymi szkoły branżowe na terenie Gminy, 

w celu dostosowania kształcenia zawodowego dla potrzeb przedsiębiorców. 

Na zakończenie warto dodać, że tego typu jednostka bazowałaby na, opisanym w 

opracowaniu dra Russela, duńskim rozwiązaniu zakładającym istnienie „lokalnych jednostek usług 

biznesowych”. Zgodnie z opisem są to funkcjonujące na szczeblu gminnym jednostki, świadczące 

usługi doradcze zarówno dla nowych, jak i istniejących już podmiotów oraz pomoc w znalezieniu 

odpowiednich lokalizacji biznesowych. 

Stała Komisja ds. przedsiębiorczości byłaby odpowiedzią na zgłaszane m.in. przez NIK48, ale 

też pojawiające się w pracach analitycznych i koncepcyjnych realizowanych w ramach projektu przez 

SGH, postulaty, aby w strukturze rady każdej gminy funkcjonowała co najmniej jedna komisja, której 

przedmiotem działania byłyby m.in.: 

 konsultacje z przedstawicielami MŚP projektów uchwał Gminy, które pozostają w kręgu 

oddziaływania na MŚP 

 monitoring i promowanie przedsiębiorczości na terenie Gminy, 

 opracowywanie projektów strategii i planów rozwoju gminy i konsultacja tych opracowań z 

przedstawicielami MŚP. 

                                                           
48

 Zob. opracowanie: Wspieranie przedsiębiorczości przez gminy Lata 2014–2017, NIK, 2018, s.7. Materiał 

dostępny na stronie: https://www.nik.gov.pl/plik/id,17395,vp,19964.pdf. [16.06.2020] 
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 prowadzenie działań związanych ze wsparciem i rozwojem małej i średniej 

przedsiębiorczości, 

 sporządzanie projektów uchwal z zakresu wspierania lokalnej przedsiębiorczości, 

 współpraca z jednostkami samorządu gospodarczego, izbami i organizacjami wspierającymi 

rozwój gospodarczy Gminy 

 współpraca z przedsiębiorcami i organami prowadzącymi szkoły branżowe na terenie Gminy, 

w celu dostosowania kształcenia zawodowego dla potrzeb przedsiębiorców49. 

. Na posiedzenia komisji zapraszani byliby przedsiębiorcy, którzy realizują swoją działalność 

gospodarcza na terenie gminy. Na tej płaszczyźnie przedsiębiorcy mieliby możliwość opiniowania 

uchwał gminnych opracowywanych w komisji. Tego typu relacja niewątpliwie przyczyniłaby się do 

stworzenia pro-przedsiębiorczego klimatu inwestycyjnego. 

 

Projekt Zarządzenia burmistrza dotyczącego utworzenia w urzędzie gminy referatu pn. „Centrum 

Wsparcia Przedsiębiorcy” oraz projekt uchwały Rady Gminy powołujący stałą Komisję ds. 

Przedsiębiorczości stanowią Załączniki 3 i 4 do niniejszego opracowania.  

                                                           
49

 Jak wynika z cytowanego już opracowania dra Russela, wśród narzędzi instytucjonalno-organizacyjnych, które 

mogą być wykorzystywane przez JST do wspierania przedsiębiorczości, NIK wskazała na potrzebę zwiększenia 

aktywność gmin w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego dla potrzeb przedsiębiorców. Wydaje się to 

szczególnie istotne w świetle przeprowadzonych badań ankietowych, które ujawniły, iż najistotniejszą barierą 

hamującą rozwój działalności sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim są trudności w znalezieniu 

pracowników. Jak podaje Autor, tylko 23% ankietowanych przedsiębiorców z sektora MŚP może liczyć w woj. 

kujawsko-pomorskim na wsparcie w pozyskiwaniu pracowników. 
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Koncepcja funkcjonowania, założenia regulacyjne i standardy prawne umów 

dla współpracy lokalnych MŚP, jako podwykonawców wobec wiodących firm 
 

Wprowadzenie 

W oparciu m.in. o prace analityczne i koncepcyjne realizowane w ramach projektu przez SGH, 

a dotyczące tworzenia metodyki lokalnych programów rozwoju MŚP można sformułować tezę, że 

wpływ na rozwój MŚP mają relacje, jakie zachodzą pomiędzy podwykonawcami, a wiodącymi 

firmami, które występują w charakterze wykonawcy (bądź generalnego wykonawcy). Relacje te 

zauważalne są zwłaszcza w zakresie robót budowlanych. Podwykonawcy, to przedsiębiorstwa mające 

zazwyczaj duży kapitał i zatrudniające setki osób. Zasadą jest też, że mają one rozbudowane zaplecze 

prawno-administracyjne, a częstokroć także siedzibę i kadrę zarządzającą poza terytorium Polski. W 

procesie realizacji tych projektów przedsiębiorstwa zaliczane do MŚP działających na lokalnym rynku, 

podejmują się zazwyczaj wykonania określonego zadania lub jego części jako podwykonawca. Jest to 

dla nich korzystne – odpowiada bowiem ich możliwościom technicznym i finansowym. Wiąże się 

jednak z wieloma ryzykami. Zaliczani do MŚP podwykonawcy mają zazwyczaj ograniczone zasoby 

finansowe, niepełną wiedzę co do obowiązującego prawa, oraz ograniczone możliwości weryfikacji 

kondycji finansowej kontrahenta. Zazwyczaj są też podatni na utratę płynności oraz zmiany w świecie 

zewnętrznym. Zdarza się, że celem należytego i terminowego wykonania umowy podwykonawcy 

zaciągają zobowiązania albo zatrudniają dodatkowych pracowników. Biorąc pod uwagę same tylko 

zatory płatnicze, działanie takie można uznać jako bardzo ryzykowne. Z kolei odzyskanie od 

kontrahenta (wykonawcy) pieniędzy na drodze sądowej jest w polskich realiach skomplikowane i 

czasochłonne. Powyższe znalazło zresztą potwierdzenie w opracowaniu SGH pt. Analiza możliwości 

funkcjonowania LOG na rzecz współpracy lokalnych podwykonawców z kluczowymi firmami 

wiodącymi regionu oraz kraju wraz z określeniem formuł współpracy, przy wykorzystaniu możliwości 

wsparcia ze strony funduszy poręczeniowych lub pożyczkowych działających na rzecz tworzenia 

konsorcjów przetargowych, leasingu oraz factoringu, z uwzględnieniem potencjalnej roli LFRG, wraz z 

oceną proponowanych regulacji prawnych w formule OSR, jako jedną z barier rozwojowych dla 

małych i średnich przedsiębiorców wymieniono tam brak wystarczających środków na inwestycje 

(42%) oraz bak płynności finansowej (np. za późno spływające pieniądze od kontrahentów – 36%).  

 

Ramy prawne ochrony podwykonawców 

Jak wspomniano powyżej, pozycję wykonawców w relacjach z podwykonawcami można 

określić jako co najmniej uprzywilejowaną. Dominującą pozycję ograniczył jednak w pewnym stopniu 

polski ustawodawca z chwilą wprowadzenia do Kodeksu cywilnego (art. 647¹ Kodeksu cywilnego; 

dalej: k.c.50) oraz ustawy o zamówieniach publicznych (art. 143c ustawy o zamówieniach publicznych; 

dalej: pzp51) przepisów o solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę należną 

podwykonawcom. Regulacje te stworzyły narzędzia, które częściowo chronią podwykonawców w 

sytuacji zatorów płatniczych po stronie wykonawców bądź ich bankructw. Nie obejmują jednak 

                                                           
50

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). 
51

 Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 664.) 
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innych elementów składowych tych relacji. Co więcej, na gruncie kodeksu cywilnego nie są one 

kompletne, bo nie obejmują dostawy towarów i usług. 

Wykonawcy w relacjach z podwykonawcami bardzo często posługują się gotowymi wzorcami 

umów. Są one złożone i tworzone przy użyciu profesjonalnego języka prawnego, co jednak nie 

zwalnia podwykonawców, jako profesjonalistów, z obowiązku zapoznania się z ich treścią. Zgodnie z 

art. 385 §1 k.c. wzorzec taki wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy. 

Ustawa nie wyłącza jednak możliwości uregulowania stosunku pomiędzy stronami z pominięciem 

wzorca umownego – w całości bądź w części. W razie sprzeczności pomiędzy wzorcem a umową, 

uznaje się, że strony są związane umową. Pierwsza uwaga dotyczy tu tego, że bardzo często 

podwykonawcy nie mają świadomości, że wzorzec umowny nie jest obowiązującym powszechnie 

standardem rynkowym, lecz jedynie propozycją uregulowania praw i obowiązków stron. W 

szczególności nie wyklucza on podjęcia negocjacji umowy – po to, by określone postanowienia 

wzorca zmienić. Zasadnym byłoby też, aby umowa, której stroną jest podwykonawca wykonujący 

określone roboty budowlane, zawierała postanowienia dotyczące np. szczegółowego opisu robót, 

opis technologii, opis materiałów i rozliczenia związane z nimi, zasad zgłaszania potrzeby wykonania i 

akceptacji ew. robót dodatkowych, zasad rozliczenia za wykonanie poszczególnych etapów robót, 

odpowiedzialności za osoby, którym powierzono wykonanie czynności czy wreszcie warunki 

gwarancji.  

Co się natomiast tyczy pzp to w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Zamawiający nie ma pełnej dowolności. W art. 36 pzp wskazano minimalne wymagania, które muszą 

znaleźć się w SIWZ opracowywanym przez Zamawiającego. Zgodnie z pkt 16 specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia musi zawierać istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. W jednym z wyroków Krajowa Izba Odwoławcza orzekła52, że w 

ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zasada swobody umów doznaje 

trojakiego ograniczenia: 

1) Zamawiający nie może swobodnie wybrać kontrahenta, 

2) Zamawiający określa zasady, na których chce zawrzeć umowę, 

3) strony nie mogą swobodnie zmienić umowy już zawartej. 

 

Ochrona podwykonawców w kodeksie cywilnym 

 

Umowa o podwykonawstwo nie jest ściśle regulowana przez przepisy k.c. Postanowienia 

wprowadzające pewne mechanizmy ochronne podwykonawców wprowadzono do ustawy Kodeks 

cywilny w 2003 roku. Stworzono wówczas konstrukcję zakładającą możliwość przypisania 

inwestorom solidarnej współodpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. 

                                                           
52

 Wyrok z 28 listopada 2016 r. (sygn. akt KIO 2171/16) . Podobne stanowisko KIO zajęła w wyroku z 
17 marca 2017 r. r. (KIO 409/17)oraz w wyroku z 8 kwietnia 2018 r. (KIO 484/18). 
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Na skutek głosów zarzucających nieszczelność tych postanowień, regulacje te zostały znowelizowane 

w 2017 r. W myśl obecnego ich brzmienia (§1-6):   

 
§ 1.Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, 
których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub 
podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu 
dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy 
sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. 

§ 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca 
określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy 
przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. 

§ 3. Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w 
wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość 
przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których 
szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 
albo 2. W takim przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy 
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty 
budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o 
których mowa w § 1 albo 2. 

§ 4. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w § 1, wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 5. Przepisy § 1–4 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności inwestora, 
wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę 
wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. 

§ 6. Postanowienia umowne sprzeczne z treścią § 1–5 są nieważne.  

 

Przechodząc do analizy na wstępie należy zauważyć, że solidarna odpowiedzialność inwestora 

wynikająca z art. 647¹ k.c. dotyczy jedynie zapłaty wynagrodzenia podwykonawców robót 

budowlanych. Nie obejmuje zatem swym zasięgiem podwykonawców świadczących usługi lub 

dostawy – nawet, gdy są one ściśle powiązane z robotami budowlanymi, ani też roszczeń 

wykonawców niedotyczących stricte wynagrodzenia. Stąd, w wypadku robót budowlanych, ochrona 

na podstawie tych przepisów nie obejmuje np. firm wynajmujących sprzęt budowlany53, dostawców 

materiałów sypkich, ale też świadczących usługi projektowe czy np. prace geologiczne. Z uwagi na to, 

że w procesie inwestycyjnym gro tego typu usług świadczonych jest właśnie przez MŚP, zasadnym 

wydaje się przyznanie im ochrony na zasadach zastrzeżonych w art. Art. 476¹ k.c. dla robót 

budowlanych.  

W obecnym stanie prawnym odpowiedzialność solidarna inwestora z wykonawcą za zapłatę 

wynagrodzenia konkretnemu podwykonawcy, może powstać na dwa sposoby. Zakres rzeczowy robót 

budowlanych wykonywanych przez konkretnego podwykonawcę może zostać określony w umowie 

„głównej” zawieranej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Wówczas nie stosuje się procedury 

notyfikowania podwykonawców (patrz poniżej). Zawarcie takiej umowy będzie skutkowało 

powstaniem solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia na rzecz tego 

podwykonawcy. W drugim modelu odpowiedzialność ta powstaje wówczas, gdy wykonawca zgłosił 
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 Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 17 października 2008 roku (I CSK 106/08) przedsiębiorcy ci nie mają 

waloru podwykonawcy. 
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inwestorowi konkretnego podwykonawcę i wskazał zakres powierzanych mu robót, a inwestor nie 

zgłosił sprzeciwu w terminie 30 dni od daty dokonania zgłoszenia. Akceptacja ze strony inwestora 

konieczna jest także w sytuacji, w której zaakceptowany podwykonawca zamierza zawrzeć umowę z 

dalszym podwykonawcą. Zasadą jest, że inwestor wyraża swoją akceptację na podstawie 

przedstawionej mu pisemnej umowy (lub draftu takowej) z podwykonawcą. Dopuszczalne jest jednak 

udzielenie akceptacji w sposób dorozumiany np. w skutek czynności faktycznych inwestora 

świadczących o jego wiedzy i akceptacji podwykonawcy (szablonowym przykładem jest tu 

tolerowanie obecności pracowników podwykonawcy na placu budowy, czy odbieranie wykonanych 

przez niego robót)54. Domniemanie zgody inwestora znosi jednak sprzeciw, który inwestor może 

złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu notyfikacji, przy czym sprzeciw ten, pod rygorem 

nieważności, musi zostać zgłoszony zarówno wykonawcy, jak i podwykonawcy w formie pisemnej. 

Co istotne, na gruncie obowiązującego prawa zgłaszając sprzeciw inwestor nie musi podawać 

przyczyny takowego. Jest to sytuacja godząca w pozycję podwykonawcy tym bardziej, ze inwestor 

może zgłosić sprzeciw np. ostatniego dnia. Stąd zasadnym wydaje się wprowadzenie w ustawie 

wymogu sporządzenia przez inwestora uzasadnienia sprzeciwu. O solidarnej odpowiedzialności 

inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy przesądza data umowy o roboty budowlane zawarta 

przez podwykonawcę z wykonawcą, a nie data umowy głównej, którą zawarli inwestor i wykonawca.  

Ustawodawca przyjął, że zobowiązania inwestora wobec wykonawcy oraz podwykonawcy 

mają charakter samodzielny. Stąd zapłata wynagrodzenia na rzecz wykonawcy nie zwalnia inwestora 

z obowiązku zapłaty na rzecz podwykonawcy, jeśli ten ostatni nie uzyskał zapłaty od wykonawcy 

(zgodnie z art. 366 § 2 k.c. solidarna odpowiedzialność inwestora obowiązuje aż do zaspokojenia 

podwykonawcy). Tym samym podwykonawca może zwrócić się z roszczeniem o zapłatę 

wynagrodzenia bezpośrednio do inwestora. Zgodnie z art. 375 § 1 k.c. w takiej sytuacji inwestor, 

może podnieść jedynie te zarzuty, które przysługują mu osobiście względem podwykonawcy55 lub też 

zarzuty, które ze względu na sposób powstania lub treść zobowiązania są wspólne wszystkim 

dłużnikom. Na marginesie warto jednak zauważyć, że ubocznym efektem takiej konstrukcji jest 

możliwość wystąpienia niekorzystnej sytuacji po stronie inwestora, w której dokona on podwójnej 

zapłaty – najpierw na rzecz wykonawcy, a potem na rzecz podwykonawcy – jeśli wykonawca nie 

zapłacił podwykonawcy pomimo otrzymania wynagrodzenia od inwestora. Regres inwestora w 
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 W tym temacie zob. zwłaszcza Uchwałę Sądu Najwyższego sędziów z dnia 29 kwietnia 2008 r. sygn. III CZP 

6/08 (Biul. SN 2008, Nr 4, poz. 8). Sąd uznał, że do zgody wymaganej przez art. 6471 § 2 i 3 k.c. nie stosuje się 

art. 63 § 2 k.c. Zgoda ta może być wyrażona przez każde zachowanie, które ujawnia ją w sposób dostateczny 

(art. 60 k.c.); niezależnie od tego zgodę uważa się za wyrażoną w razie ziszczenia się przesłanek określonych w 

art. 6471 § 2 zdanie drugie k.c. 

55
 Nie zalicza się do nich roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy zawartej pomiędzy podwykonawcą, 

a wykonawcą. 
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stosunku do wykonawcy56 oraz wzajemne rozliczenia tej kwestii pomiędzy inwestorem, a 

wykonawcą57 są jednak indyferentne z punktu widzenia ochrony praw podwykonawcy. 

W art. 647¹ § 3 k.c. przyjęto, że rozkład ciężaru dowodu w odniesieniu do limitu 

odpowiedzialności inwestora spoczywa właśnie na nim. Górną granicę jego odpowiedzialności  nie 

może przekraczać wynagrodzenia przewidzianego dla wykonawcy za ten sam zakres prac określony w 

umowie z inwestorem. Stąd nawet jeśli podwykonawcy uda się (czy to w drodze negocjacji czy też w 

postępowaniu sądowym) podwyższyć umówione wynagrodzenie, odpowiedzialność inwestora 

pozostanie na pierwotnym poziomie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której inwestor 

zaakceptowałby rozszerzenie zakresu robót lub zmianę wynagrodzenia. Co więcej, bazując na 

przepisach k.c. dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia podwykonawca może dochodzić zapłaty 

od inwestora za prace dodatkowe, nieobjęte zgłoszeniem. 

 

Ochrona podwykonawców w ustawie Prawo zamówień publicznych 

 

Jak wynika z opracowania SGH pt. Analiza możliwości funkcjonowania LOG na rzecz 

współpracy lokalnych podwykonawców z kluczowymi firmami wiodącymi regionu oraz kraju wraz z 

określeniem formuł współpracy, przy wykorzystaniu możliwości wsparcia ze strony funduszy 

poręczeniowych lub pożyczkowych działających na rzecz tworzenia konsorcjów przetargowych, 

leasingu oraz factoringu, z uwzględnieniem potencjalnej roli LFRG, wraz z oceną proponowanych 

regulacji prawnych w formule OSR przybliżona wartość rynku zamówień publicznych w 2018 roku 

wyniosła łącznie ok. 307,2 mld zł, podczas gdy w 2017 roku było to ok. 234,6 mld zł. Najwięcej 

środków wydatkowano na roboty budowlane, tj. 46% ogólnej wartości zamówień, na dostawy – 30%, 

natomiast na usługi – 24%. Jest to zatem ogromny rynek, stanowiący istotną część całego obrotu 

gospodarczego odbywającego się w Polsce. Pozwala on wielu przedsiębiorstwom zaliczanym do MŚP 

na znalezienie odbiorców na swoje produkty i usługi, a niejednokrotnie w ogóle daje podstawy do 

prowadzenia działalności. 

 Od 2013 r. ustawa pzp przewiduje niezależne, względem k.c., zasady ochrony 

podwykonawców. Uzasadnienie ich uchwalenia było podobne do tych, które podnoszono w związku z 

solidarną odpowiedzialnością inwestora na gruncie k.c. Ich istota sprowadza się do wzmocnienia 

ochrony słusznych praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji zamówień 
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 Zasadą regresu przy odpowiedzialności solidarnej jest to, że jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił 

świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich 

częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, 

dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych (art. 376 § 1 KC). 

57
 W sytuacji takiej, zgodnie z 498 k.c. może dojść np. do potrącenia wynagrodzenia wypłaconego przez 

inwestora bezpośrednio na rzecz podwykonawcy z wynagrodzenia wykonawcy, do którego zapłaty 

zobowiązany jest inwestor. Niezależnie od tego, zabezpieczeniem inwestora może być wprowadzenie do 

umowy z wykonawcą postanowienia uzależniającego zapłatę wynagrodzenia na rzecz tego drugiego od 

zabezpieczenia przez niego roszczeń podwykonawcy bądź podwykonawców. Zabezpieczenie to mogłoby przyjąć 

formę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z której zaspokojony byłby podwykonawca. 
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publicznych, w szczególności zapewnienie terminowej oraz pełnej wypłaty należnego im 

wynagrodzenia. Mimo regulacji cywilnoprawnej powtarzały się bowiem sytuacje, w których 

należności związane z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane, nie były w ogóle 

regulowane lub były regulowane po terminie. Świadomość ta stawiała MŚP w niedogodnej pozycji w 

relacji z wykonawcą oraz inwestorem bądź wręcz odstraszało je od udziału w realizacji zamówień. W 

uzasadnieniu do projektu wskazano, że art. 143a-143c mają walor lex specialis w stosunku do 

art. 647¹ k.c. Stąd reżim odpowiedzialności zamawiającego i wykonawcą wobec podwykonawcy w 

związku z wykonywaniem zamówienia publicznego kształtowane są pierwszorzędnie w oparciu o 

obowiązujące przepisach pzp, a jedynie posiłkowo – na przepisach k.c. 

 
Art. 143a. Zapłata przy zamówieniach na roboty budowlane o terminie wykonywania ponad 
12 miesięcy 
1. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 
12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 
1) wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach – warunkiem zapłaty przez 
zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c bezpośrednia 
zapłata wynagrodzenia podwykonawcy ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych; 
2) całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych – 
zamawiający jest obowiązany przewidzieć udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych 
zaliczek przez zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c 
bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy ust. 1, biorącym udział w realizacji części 
zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. 
2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 1, wstrzymuje się odpowiednio: 
1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 
2) udzielenie kolejnej zaliczki 
– w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
3.W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zamawiający może wskazać w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie 
może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
 
Art. 143b. Obowiązek przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 
3. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d elementy umowy o roboty 
budowlane ust. 1 pkt 2, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
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podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 
4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z 
art. 143d elementy umowy o roboty budowlane ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez zamawiającego. 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 
6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d elementy umowy o roboty 
budowlane ust. 1 pkt 2, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d elementy 
umowy o roboty budowlane ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Zamawiający może określić 
niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o 
podwykonawstwo. 
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
10. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
 
Art. 143c. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy 
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 
wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
tej informacji. 
5.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co 
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 
8. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
 

 

 

W myśl ustawy ochroną objęto podwykonawców robót budowlanych, ale też dostaw i usług 

biorących udział w realizacji zamówienia publicznego. Tym samym podwykonawcy usług i dostaw 

zostali zrównani z podwykonawcami robót budowlanych. Jest to podstawowa różnica w porównaniu 

z regulacjami zawartymi w k.c. Ustawa obejmuje ochroną także dalszych podwykonawców58 (w 

zakresie podwykonawstwa na dostawy, usługi lub roboty budowlane realizowanego w ramach 

zamówienia na roboty budowlane).  

Ustawa pzp zakłada, że usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy 

o podwykonawstwo muszą być częścią zamówienia publicznego. Za część zamówienia na usługi, 

dostawy oraz roboty budowlane uznaje się wyodrębniony fragment wykonywanych usług, dostaw, 

lub robót. Ponadto, przedmiotem umowy o podwykonawstwo na usługi, dostawy, jak i roboty 

budowlane może być także realizacja świadczenia wchodzącego w skład opisu przedmiotu 

zamówienia, a także realizacja takiego świadczenia, które służy wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

Podwykonawcy dostaw lub usług, spełniającemu świadczenie służące realizacji zamówienia 

publicznego na roboty budowlane, przysługuje prawo dochodzenia zapłaty bezpośrednio od 

zamawiającego w ramach mechanizmu bezpośredniej płatności. Jeżeli podwykonawcą jest dostawca 

lub świadczący usługi, warunkiem objęcia ich mechanizmem bezpośredniej płatności jest 

przedłożenie stosownej umowy zamawiającemu. Zasada ta nie dotyczy podwykonawców, o których 

zamawiający nigdy się nie dowiedział lub podwykonawców wykonujących prace, których przedmiot 

został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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58

 W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane „umową o podwykonawstwo" w rozumieniu 

art. 2 pkt 9b pzp jest umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, 

dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 

zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na 

roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami. 
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Zanim zamawiający dokona płatności na rzecz podwykonawcy musi dokonać czynności 

mających na celu ustalenie zasadności zgłoszonych roszczeń. W ramach tego musi umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności roszczeń zgłoszonych przez 

podwykonawcę (termin na zgłoszenie uwag nie może być krótszy niż siedem dni od dnia doręczenia 

wykonawcy informacji). Jeżeli wykonawca zgłosi uwagi, zamawiający może uznać roszczenie 

podwykonawcy za zasadne bądź niezasadne i odpowiednio do tego dokonać na jego rzecz płatności 

lub nie. Ustawa zakłada, że jeżeli w sprawie pojawią się istotne wątpliwości co do wysokości należnej 

zapłaty albo podmiotu, na rzecz którego płatność ma być dokonana, zamawiający może złożyć żądaną 

przez podwykonawcę kwotę do depozytu sądowego. Konsekwencją uznania roszczenia 

podwykonawcy jest możliwość dokonania potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy kwoty wypłaconej 

podwykonawcy. 

Ustawa nie określa, jakie dokumenty powinien przedstawić podwykonawca zgłaszający 

żądanie otrzymania bezpośredniej płatności od zamawiającego. Wydaje się jednak oczywistym, że 

podwykonawca musi przedstawić wiarygodne dowody dotyczące zarówno tego że należycie wykonał 

zlecone zadanie, jak i to, że wystąpił do wykonawcy o zapłatę. 

Warto podkreślić, że w sytuacji uznania roszczenia podwykonawcy przez zamawiającego, 

temu drugiemu przysługuje ustawowe prawo do naliczenia kary umownej. Co więcej,  w przypadku 

wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty lub zapłaty na sumę większą niż 5% wartości 

umowy zawartej z wykonawcą może on odstąpić od umowy. 

 

Postulowane zmiany w prawie 

 

W doktrynie pojawia się wiele koncepcji rozwiązań prawnych, które chroniłyby 

podwykonawców umów w zakresie szerszym niż zapewniają to obowiązujące ustawy. W niniejszym 

opracowaniu Autor chciałby zaprezentować dwa z nich tj. projekt ustawy o zmianie niektórych 

postanowień zawartych w Art. 476¹ k.c. oraz projekt ustawy o kontrolowanym naliczaniu kar 

umownych podwykonawcom (stanowiące załączniki 1 i 2 do niniejszego opracowania). 

Projekt ustawy o zmianie niektórych postanowień zawartych w Art. 476¹ k.c. ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny wprowadzałby dwie zmiany. Po pierwsze, rozszerzałaby ochronę 

podwykonawców wynikającą z Art. 476¹ k.c. o te podmioty, które świadczą dostawy i usługi. 

Dotychczasowe rozwiązanie, w nieuprawniony sposób, chroni jedynie wykonawców robót 

budowlanych (sensu stricte). Tymczasem duża grupa MŚP wchodząca w relacje z dużymi firmami to 

podmioty świadczące usługi oraz dostawy. Dodatkowo postanowienia te nie są komplementarne z 

postanowieniami ustawy pzp. Drugą zmianą jest wprowadzenie instytucji ograniczającej sprzeciw 

inwestora. Na chwile obecną może być on złożony w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu 

notyfikacji, przy czym inwestor nie musi podawać przyczyny takowego. Z racji, że sytuacja ta godzi w 

pozycję podwykonawcy zasadnym jest wprowadzenie rozwiązania, w myśl którego inwestor musiałby 

merytorycznie uzasadnić swoją decyzję. 

Drugim postulatem jest uchwalenie ustawy o kontrolowanym naliczaniu kar umownych 

podwykonawcom. Ustawa miałaby na celu wprowadzenie do porządku prawnego instytucji 

Taryfikatora Kar Umownych, którego podstawowym celem byłoby wzmocnienie pozycji 

podwykonawców robót budowlanych, usług bądź dostaw. Taryfikator Kar Umownych, jako część 

umowy zawieranej pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą, stałby się podstawą do naliczania kar 
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umownych i zasad ich naliczania. Wymagałyby przy tym zaakceptowania przez zamawiającego. 

Projekt ustawy powinien przy tym zakładać, że wykonawca (co do zasady) nie może w trakcie 

realizacji umowy zmieniać sposobu ustalania ani wysokości kar umownych w inny sposób niż 

określony w Taryfikatorze. Co więcej, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, 

wystąpienie przesłanki do naliczania kar umownych stwierdzałby Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego. W tym zakresie ustawa powinna przewidywać procedurę odwoławczą (zażalenie do 

organu nadrzędnego) oraz możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego.  

 

Projekty omawianych aktów prawnych stanowią Załączniki 1 i 2 do niniejszego 

opracowania. 

 

Standardy prawne umów dla współpracy lokalnych MŚP, jako 
podwykonawców wobec wiodących firm  

W polskim porządku prawnym panuje zasada swobody umów. Oznacza ona, ze strony 

zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel 

nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. 

Stąd, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, strony umowy mają dowolność zarówno w swobodzie 

zawierania umowy, jak i swobodzie w kształtowaniu treści umowy. To drugie jest o tyle cenne, że  

strony, określając w umowie swoje prawa i obowiązki, mogą przyjąć bez modyfikacji rozwiązania 

dotyczące poszczególnych typów umów, uregulowane w k.c. (tzw. umowy nazwane), ale mogą także 

dokonać ich modyfikacji albo całkowicie od nich odstąpić i zawrzeć umowę nienazwaną, której treść 

ukształtują według swojego uznania.  

 

Elementy umowy 

 

Umowa zawierana pomiędzy podwykonawcami, a wiodącymi firmami powinna być zgodna z 

postanowieniami k.c. oraz ustawy pzp (w odniesieniu do drugiej z ustaw - jeżeli wykonawca zostanie 

wybrany w konsekwencji postępowania o udzielenie zamówienia). Poniżej zamieszczono katalog 

zagadnień, które powinny znaleźć się w umowie, w której podmiot z kręgu MŚP jest podwykonawcą 

robót budowlanych . 

 

Umowa powinna zawierać: 

1) Określenie rodzaju prawnego umowy 

2) Oznaczenie stron umowy i osób uprawnionych do ich reprezentacji 

3) Ustalenie systemu realizacji robót  

4) Dalsze podwykonawstwo 

5) Określenie przedmiotu umowy (czyli tego, co i jak ma być zrobione, jaka ma zostać 

wskazana technologia wykonania prac), 

6) Własność materiałów ew. także sposób (koszt) ich transportu  

7) Ustalenie terminów wykonania umowy, 
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8) Cena, ew. sposób jej obliczania59 

9) Warunki płatności (np. etapami, co miesiąc) 

10) Odbiory, zasady zgłaszania uwag 

11) Zasady odpowiedzialności60 (tu dodatkowo – kwestia kar umownych, rękojmia, 

gwarancja) 

12) Zasady dokonywania zmian w umowie 

13) Podpisy na umowie 

 

Draft takiej umowy stanowi Załącznik 7 do niniejszego opracowania. 

 

Inne postanowienia 

 

Niezależnie od powyższego i w zależności od rodzaju umowy (roboty budowlane, usługi, dostawy) w 

warto rozważyć, czy w umowie zawieranej pomiędzy podwykonawcą, a wiodącą formą nie 

wprowadzić postanowień dotyczących następujących kwestii: 

 

1) Ustalenie sądu właściwego dla rozstrzygania ew. sporów 

Właściwość sądu powinna być określona w sposób maksymalnie korzystny dla 
podwykonawcy. Dość często w umowach znajduje się zwrot, w myśl którego w przypadku sporu 
pomiędzy stronami umowy zostanie on poddany rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 
Wykonawcy. Jest to o tyle istotne, że duża część projektów infrastrukturalnych w województwie 
kujawsko-pomorskim realizowana jest z udziałem zagranicznych przedsiębiorstw. Koszty dochodzenia 
należności Podwykonawcy od Wykonawcy mającego siedzibę zagranicą będą w takiej sytuacji wyższe 
niż w przypadku, gdy sądem właściwym jest sąd polski (czasem wręcz przewyższające wysokość 
zobowiązania). Skala problemu jest jeszcze wyższa w sytuacji, gdy podwykonawca zawarł umowę z 
konsorcjum.  

Niezależnie od powyższego spór może zostać poddany właściwości sądu arbitrażowego. W 
tym wypadku należy zwrócić uwagę na koszty takiego postępowania. 

2)  Odpowiedzialność podwykonawcy  

 

                                                           
59

 Prawo nie narzuca sposobu określania ceny. Najbardziej powszechne są dwa, tj. ryczałt albo cena 

kosztorysowa. W pierwszym wypadku wskazanym będzie kalkulacja ceny, która pozwoli także na ustalenie 

zakresu prac. Co ważne, w tym modelu nie można zmienić ustalonej ceny za określone prace budowlane. W 

wypadku ceny kosztorysowej niezbędny będzie kosztorys inwestorski oparty na projekcie oraz przewidywanym 

zakresie i rodzaju robót. 

60
 Jeżeli strony nie postanowią inaczej obowiązują tzw. zasady ogólne – wynikające z k.c. Z punktu widzenia 

podwykonawcy są one o tyle korzystne, że przewidują konieczność udowodnienia przez wykonawcę 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz szkody będącej normalnym (typowym) następstwem 

tego niewykonania (art. 361, 471 i nast. k.c.). 
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Zgodnie z k.c. odpowiedzialność podwykonawcy kształtuje się na zasadzie ryzyka. Rygor ten może 

jednak zostać złagodzony w umowie. Strony mogą postanowić, że odpowiedzialność podwykonawcy 

jest ograniczona np. do działań umyślnych lub stanowiących rażące niedbalstwo. 

 

3) Gwarancja zapłaty 

 

Podwykonawca, oprócz skorzystania z ustawowej instytucji solidarnej odpowiedzialności 

może zastrzec w umowie z wykonawcą, że zapłata jego wynagrodzenia będzie zabezpieczona 

gwarancją bankową, akredytywą bankową, gwarancją ubezpieczeniową, czy poręczeniem 

bankowym. Niezależnie od tego może on żądać od wykonawcy dobrowolnego poddania się egzekucji 

co do obowiązku zapłaty przezeń wynagrodzenia (art. 777 ust 1 pkt 4 k.p.c.). 

 

4) Rachunek escrow 

 

Umowa wykonawcy z podwykonawcą mogłaby zawierać postanowienia dotyczące rachunku 

zastrzeżonego escrow. Na rachunku escrow przechowywane byłyby środki pieniężne przekazane 

przez wykonawcę, które bank wypłacałby podwykonawcy po spełnieniu warunków wynikających z 

zawartej umowy lub za zgodą inwestora. 

 

5) Rozliczenie przekazem 

 

W umowie o roboty budowlane może znaleźć się postanowienie, w myśl którego 

wynagrodzenie podwykonawcy zostanie rozliczone przekazem z rachunku inwestora. W 

konsekwencji tego, podwykonawca otrzyma swoje wynagrodzenie pomimo ewentualnej złej sytuacji 

finansowej wykonawcy, a zobowiązanie wykonawcy wobec podwykonawcy będzie zaspokojone. 

Podkreślenia wymaga, że jest to instytucja korzystna także z punktu widzenia inwestora, który może 

w ten sposób uniknąć sytuacji, w której dokona podwójnej zapłaty za te same prace. 

 

6) Własność materiałów 

 

Podwykonawca może w umowie zastrzec własność materiałów, którymi posłużył się przy 

wykonywaniu robót budowlanych aż do całkowitej zapłaty należnego mu wynagrodzenia61. 

 

7) Adresy do korespondencji 

Zamieszczenie tej kwestii w umowie jest zasadnym z punktu widzenia ochrony interesów 
podwykonawcy, bowiem ma on jasność co do tego na jaki adres kierować faktury, albo np. 
ewentualne wezwania do zapłaty. Jasna deklaracja w umowie da gwarancję, że druga strona nie 
będzie podnosiła, że adres ten był nieprawidłowy. Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku 
gdy stroną umowy z podwykonawcą jest konsorcjum. 

                                                           
61

 W wypadku robót budowlanych zastrzeżenie własności materiałów będzie częstokroć niemożliwe. Chodzi tu 

o sytuacje, w których dochodzi do połączenia bądź przetworzenia rzeczy będących własnością podwykonawcy z 

innymi (szablonowym przykładem jest tu sytuacja, w której będący własnością podwykonawcy piach zostaje 

zmieszany z betonem tworząc nową całość trwale połączoną z gruntem ). 
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Analiza i ocena oraz wskazania formuł możliwych do stosowania 

instrumentów w ramach lokalnych programów gospodarczych realizowanych 

przez Lokalne Organizacje Gospodarcze, ocena ex ante 
 

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców, które mogą znaleźć się w lokalnym 
programie gospodarczym  

Jak zauważa Kubalski, w ostatnich 20 latach w Polsce znacznie wzrosło zainteresowanie 

wspieraniem przedsiębiorczości na poziomie lokalnym. Uznaje się to za jeden z najskuteczniejszych 

sposobów zmniejszenia bezrobocia czy też zatrzymania migracji młodych, aktywnych osób do innych 

ośrodków. Autor słusznie też podkreśla, że wiele zdiagnozowanych barier współpracy może być 

usuniętych dzięki funkcjonowaniu wspólnych instytucji łączących jednostki samorządu lokalnego i 

lokalnych przedsiębiorców. Z drugiej strony żaden z aktów prawnych nie reguluje precyzyjnie kwestii 

dotyczących działań czy zadań samorządu gminnego w zakresie wspieranie przedsiębiorczości. Stąd 

Lokalne Programy Gospodarcze mogą przewidywać wiele instrumentów wsparcia przedsiębiorców. 

Jak zauważa Markowska-Bzducha62, kierując się kryterium charakteru danego instrumentu, wyróżnić 

można: 

 instrumenty administracyjne – decyzje administracyjne wydawane na podstawie odpowiednich 

norm ogólnych (np. decyzja o warunkach zabudowy, o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

pozwolenia na budowę, nakazy, zakazy); 

 instrumenty finansowe – oddziałujące na koszty funkcjonowania jednostek gospodarczych (np. 

lokalne podatki i opłaty), ale także umożliwiające finansowanie działalności inwestycyjnej (np. 

instrumenty dłużne, środki pomocowe z Unii Europejskiej); 

 instrumenty informacyjno-marketingowe – emitowane przez władze informacje (np. własna 

strona internetowa, oferta inwestycyjna zamieszczona w Internecie, interaktywna baza danych o 

firmach, informatory); 

 instrumenty infrastrukturalne – dotyczące zmiany warunków działalności przez kształtowanie 

materialnego otoczenia i własne inwestycje władz lokalnych (np. budowa obiektów infrastruktury 

technicznej, społecznej); 

 instrumenty instytucjonalne – przedsięwzięcia mające na celu tworzenie tzw. otoczenia biznesu 

(agencje rozwoju lokalnego, centra wspierania inwestora, inkubatory przedsiębiorczości, parki 

technologiczne, lokalne fundusze pożyczkowe/poręczeniowe). 

 instrumenty planistyczne – stanowią podstawę zarządzania rozwojem, wpływają na kształt 

struktury przestrzennej i ekonomicznej gminy (np. strategia rozwoju, plan rozwoju lokalnego, 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego); 

                                                           
62

 E. Markowska-Bzducha, Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości, Finanse 
Komunalne, Nr 9/2013, s. 9. W tym temacie zob. także: K. Krajewski, J. Śliwa, Lokalna przedsiębiorczość w 
Polsce. Uwarunkowania rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2004, s. 49. 
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 instrumenty prawne – wynikające z kompetencji władz lokalnych do tworzenia aktów prawa 

miejscowego (np. uchwały budżetowe, uchwały określające zasady gospodarowania mieniem 

komunalnym).  

 

Lokalne Organizacje Gospodarcze 

Potrzeba budowania efektywnych i trwałych form współpracy administracji i biznesu jest 

tematyką powszechnie obecną w dyskursie publicznym. Jedną z takich form są lokalne organizacje 

gospodarcze. Pod tym terminem należy rozumieć podmioty prawne tworzone z udziałem jednostek 

samorządu lokalnego oraz lokalnych przedsiębiorców, które to mają na celu wspieranie 

przedsiębiorczości na określonym terenie. Co więcej, pozwalają na eliminację wielu zdiagnozowanych 

barier współpracy pomiędzy jednostkami samorządu lokalnego, a lokalnymi przedsiębiorcami. W 

świetle przepisów prawa formą prawną, w jakiej miałaby funkcjonować lokalna organizacja 

gospodarcza może to być wyłącznie spółka kapitałowa, tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

lub spółka akcyjna63. Zgodnie z Art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej, poza sferą użyteczności 

publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich, jeżeli istnieją nie 

zaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym i występujące w gminie 

bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a 

zastosowanie innych działań i wynikających z obowiązujących przepisów środków prawnych nie 

doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku 

lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do 

posiadania przez gminę akcji lub udziałów spółek zajmujących się czynnościami bankowymi, 

ubezpieczeniowymi oraz działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz 

samorządu terytorialnego. Tym samym samorządy – dysponując własnymi środkami albo środkami 

unijnymi na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości – mogą współtworzyć LOG64.  

Jak słusznie zauważa Kubalski, Lokalna Organizacja Gospodarcza powinna stanowić forum 

konkretyzacji działań wspólnoty lokalnej niezbędnych z punktu widzenia lokalnych przedsiębiorców. 

Forum to powinno jednak swoim działaniem wykraczać poza zwykle opiniowanie poszczególnych 

uchwał istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców. Lokalna Organizacja Gospodarcza powinna być 

też głównym aktorem w procesie opracowywania i aktualizacji strategii rozwoju danej gminy, a także 

planów operacyjnych służących realizacji tej strategii – w zakresie związanym z rozwojem 

gospodarczym (lokalnych programów gospodarczych). Lokalna Organizacja Gospodarcza powinna 

służyć uzgadnianiu działań ukierunkowanych na przedsiębiorców i udzielać bezpośrednie wsparcie 

przy powstawaniu nowych podmiotów gospodarczych. Zadaniem Lokalnych Organizacji 

Gospodarczych winno być też udzielanie wsparcia doradczego dla podmiotów MŚP (chodzi tu 

zwłaszcza o pozyskiwanie środków zewnętrznych, usługi księgowe, czy usługi prawnicze)65. 

                                                           
63

  Wynika to z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. 

64
 W obecnym stanie prawnym możliwości takiej nie mają powiaty. Wynika to z art. 6 ust. 2 ustawy o 

samorządzie powiatowym powiat, zgodnie z którym powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej 
wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. 

65
 Jak zauważa Kubalski, wsparcie LOG powinno się ograniczać do bieżącej informacji dostosowanej do 

konkretnej sytuacji przedsiębiorcy. Przykładowo: prawnicy LOG mogą dokonać wstępnej oceny konkretnej 
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Dodatkowo, Lokalne Organizacje Gospodarcze powinny mieć narzędzia wsparcia uzależnione od 

lokalnej sytuacji, w szczególności w zakresie wsparcia istniejących MSP w zakupie terenów 

przewidzianych pod lokalizację nowych bądź rozbudowę istniejących przedsiębiorstw. Osobną 

kwestią jest udzielanie, w ramach instrumentów instytucjonalnych, wsparcia finansowego za 

pośrednictwem funduszy pożyczkowych/poręczeniowych funkcjonujących we współpracy z LOG. W 

kontekście tych ostatnich warto jednak dodać, że mogą one umacniać spójność społeczno-

gospodarczą województwa, bowiem nie ma przeszkód, aby działały na zasadzie porozumienia kilku 

gmin znajdujących się np. w obrębie tego samego powiatu.  

Instrumenty będące w gestii Lokalnych Organizacji Gospodarczych. Założenia i 
oferta funduszy pożyczkowych/poręczeniowych 

Działalność Lokalnych Organizacji Gospodarczych w ramach Lokalnych Programów 

Gospodarczych skupia się głownie wokół instrumentów instytucjonalnych takich jak agencje rozwoju 

lokalnego, centra wspierania inwestora, ośrodki innowacji, czy lokalne fundusze 

pożyczkowe/poręczeniowe. Te ostatnie, z uwagi na zgłaszane podczas wideokonferencji potrzeby, 

będą przedmiotem dalszej analizy. 

Jak wynika z Raportu NIK z 2017 r.66 ograniczony dostęp przedsiębiorców do finansowania 

działalności gospodarczej jest jedną z najistotniejszych barier rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju 

ekonomicznego kraju. Brak historii kredytowej bądź brak dostatecznego zabezpieczenia na majątku 

firmy stanowią niebagatelną przeszkodę np. w uzyskaniu przez przedsiębiorstwa kredytu bądź 

pożyczki67. W konsekwencji tego powstała luka popytowo-podażowa, która stała się podwaliną dla 

wszelkiego rodzaju instrumentów ułatwiających pozyskanie kapitału przez małe i średnie firmy. 

Oczywiście te bardziej rozsądne poszukują w tym zakresie wiarygodnego i bezpiecznego źródła 

finansowania. 

Fundusze pożyczkowe/poręczeniowe są stosunkowo młodymi instrumentami finansowymi. 

Należą do zwrotnych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Część z nich dysponuje jedynie 

własnymi środkami, większość natomiast otrzymuje unijne dofinansowanie, podpisując w tym celu 

stosowne umowy z PARP lub władzami samorządowymi (dotacje pochodzą tu z programów 

regionalnych). Fundusze działają na podstawie ogólnie obowiązującego prawa (k.c., k.s.h.), ale można 

przyjąć, że aktem, który stanowi dla nich sui generis „konstytucję” jest ustawa o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia68. Z kolei podstawowym 

                                                                                                                                                                                     
sytuacji, wskazać możliwości dalszego postępowania, oszacować szanse poszczególnych rozwiązań. Nie powinni 
jednak prowadzić bieżącej obsługi procesu wytoczonego przez danego przedsiębiorcę. 

66
 Wspieranie przedsiębiorczości przez regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe LBY.430.001.2017 Nr 

ewid. 7/2017/P/16/060/LBY. Materiał ze strony: https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-

nik/pobierz,lby~p_16_060_201608180927221471512442~01,typ,kk.pdf.[16.06.2020] 

67
 Problem ten dotyczy szczególnie przedsiębiorców o podwyższonym – w ocenie banków – ryzyku 

niewypłacalności, m.in. takich, jak rozpoczynający działalność. 

68
 Jak zauważa Hryniewicka, wśród ważniejszych dotyczących omawianego tematu należy wymienić dwa: w 

sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu oraz w sprawie udzielania 
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europejskim aktem prawnym określającym możliwe do stosowania instrumenty inżynierii finansowej 

jest Rozporządzanie Rady Wspólnoty Europejskiej69.  

Fundusz pożyczkowy to wyodrębniony księgowo fundusz, przeznaczony na udzielanie 

pożyczek mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom bądź podmiotom 

podejmującym działalność gospodarczą. Fundusze pożyczkowe należą do zwrotnych instrumentów 

wsparcia dla przedsiębiorców. Są to podmioty prowadzące działalność nienastawioną na 

maksymalizację zysku. W odróżnieniu od banków, nie są poddane żadnym specyficznym regulacjom 

prawnym (z wyjątkiem tych, które dotyczą zasad wykorzystywania przyznanego im finansowania ze 

środków publicznych), w tym nie podlegają zasadom prawa bankowego, ani nadzorowi Komisji 

Nadzoru Finansowego. Mogą stosować w zasadzie dowolne metodologie oceny ryzyka i zasady 

przyznawania pożyczek.  

Fundusz poręczeniowy to osoba prawna, której podstawowym celem jest tworzenie 

korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Fundusz nie działa w celu osiągnięcia zysku, 

a jeżeli go uzyska – przeznacza go na cele statutowe. Fundusz prowadzi działalność polegającą na 

udzielaniu poręczeń oraz gwarancji mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom albo też osobom 

podejmującym dopiero działalność gospodarczą.  

Aby fundusze mogły udzielać pożyczek i poręczeń muszą zgodnie z prawem spełnić wiele 

wymogów o charakterze technicznym, ekonomicznym oraz dotyczących etyki zawodowej70. 

Natomiast standardy ich działalności wyznaczone są przez następujące dokumenty: 

1) Obwieszczenie Komisji Europejskiej z 2008 r. 155/C z 2008 r.71 

2) Program rządowy „Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych/poręczeniowych dla małych i 

średnich przedsiębiorstw w latach 2009–2013”, przyjęty przez Radę Ministrów 3 lutego 

2009 r.72. 

3) Standardy działalności poręczycielskiej określonej przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

 

Podstawową zaletą funduszy jest to, że podmioty te mogą przeciwdziałać nierównemu 

dostępowi przedsiębiorców do finansowania na swoim obszarze73. Oferta funduszy jest adresowana 

                                                                                                                                                                                     
pomocy przez fundusze pożyczkowe/poręczeniowe. Zob.: M. Hryniewicka; Fundusze pożyczkowe i 
poręczeniowe dla przedsiębiorstw, MEiP 2014, s. 43 i nast. 

69
 Chodzi tu o Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

70
 W tym temacie zob. zwłaszcza: M. Hryniewicka; Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw, 

MEiP 2014, s. 44-48. 

71
 Obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie 

gwarancji (2008/C 155/02). 

72
 Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 

2009–2013, Warszawa 2011. Materiał dostępny na stronie: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-
rzadu/dokument-kierunki-rozwoju-funduszy-pozyczkowych-i-poreczeniowych-dla-malych.html.[16.06.2020] 

73
 W tym temacie zob. zwłaszcza: A. Janc, K. Waliszewski, Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym 

wsparciu sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wyd. CeDeWu, Warszawa 2015, s. 116–
119.  
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do tych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, jak i tych, którzy już działają na rynku lokalnym 

i chcą rozszerzyć swoją ofertę, ale nie posiadają wystarczającej historii kredytowej by uzyskać środki 

bądź poręczenie ze strony banku. Zaletą funduszu jest to, że jego formuła prawna oraz proste 

procedury działania z jednej strony minimalizują koszty funkcjonowania (pobierane opłaty pokrywają 

koszty bieżącej działalności funduszu), a z drugiej gwarantują należyty monitoring klientów. 

Najczęściej stosowanymi zabezpieczeniami są weksel własny in blanco, poręczenie osób fizycznych 

oraz hipoteka. Fundusze pożyczkowe/poręczeniowe udzielają poręczeń na podstawie przepisów k.c..  

Fundusze pożyczkowe/poręczeniowe działają jedynie w granicach określonego terytorium. 

Dlatego MŚP funkcjonujące w gminie (związku gmin), która(e) nie jest(są) objęta(e) zasięgiem 

żadnego funduszu, nie mają możliwości ubiegania się o poręczenie lub pożyczkę. Cele działalności 

funduszy są często powiązane ze specyfiką rynku na którym działają oraz strategią rozwoju lokalnego.  

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego 

określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się 

zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. 

Pożyczka może być udzielona m.in. na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe. 

Pożyczka z funduszu może być udzielona na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno- 

obrotowe, przy czym74 

 kwota potyczki wynosi zazwyczaj do 120 tys. zł na jeden cel (w wielu funduszach maksymalna 

kwota jest jednak wyższa i może wynieść nawet do 500 tys. zł), 

 okres spłaty pożyczki to najczęściej 36 miesięcy (w wielu funduszach istnieje możliwość 

udzielenia pożyczki o okresie spłaty nawet do 96 miesięcy, 

 dopuszczalny jest zazwyczaj kilkumiesięczny okres karencji w spłacie rat kapitału, 

 wymagany jest minimalny wkład własny pożyczkobiorcy (np. 20% wartości przedsięwzięcia), 

 oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od rynkowych stóp procentowych i nie może być 

niższe niż stopa referencyjna, która jest ustalana zgodnie z metodologią określoną w 

Komunikacie Komisji Europejskiej75.  

 od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna ustalana przez fundusz (wynosi 

najczęściej od 1% do 3% wartości pożyczki), 

 spłata pożyczki musi być zabezpieczona obligatoryjnie wekslem in blanco oraz dodatkowo w 

innej indywidualnie ustalanej formie (np. przez osoby trzecie, hipoteką, cesja wierzytelności z 

umów). Rodzaje zabezpieczeń mogą być łączone. 

Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać 

zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Jest to o tyle istotne, że 

instytucje finansujące tj. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, czy np. podmioty 

świadczące usługi leasingowe, wymagają od przedsiębiorców posiadania poręczenia od innej 

instytucji. Niezależnie od powyższego, poręczenie wymagane jest częstokroć w postępowaniach o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

                                                           
74

 Opracowano na podstawie: M. Hryniewicka; Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw, MEiP 
2014, s. 46-47. 

75
 Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych 

(Dz.Urz. UE C 14/6 z 19.01.2018 r.). 



50 
 

Standardy udzielania poręczeń kredytowych przez fundusze poręczeniowe zakładają, że76: 

 przedsiębiorca musi posiadać status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy 

(klasyfikowanych zgodnie z definicją Komisji Europejskiej), 

 prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski, 

 przedsiębiorca złożył wniosek o kredyt lub pożyczkę w instytucji finansowej (banku lub 

funduszu pożyczkowym), z którą dany fundusz poręczeniowy ma podpisaną umowę o 

współpracy, 

 poręczenie obejmuje kredyt lub pożyczkę przeznaczoną na cele bezpośrednio związane z 

podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, 

 maksymalna wartość poręczenia nie przekracza 5% kapitałów własnych funduszu 

poręczeniowego, 

 poręczenie może być udzielone do wysokości max. 80% kwoty kapitału przyznanego kredytu 

lub pożyczki, zaś wartość poręczenia w okresie jego trwania nie może przekroczyć 80% 

wysokości aktualnych zobowiązań, wynikających z zawartej umowy kredytowej bądź 

pożyczkowej; 

 poręczenie jest terminowe (maksymalny okres to 60 mcy – niezależnie od okresu 

kredytowania), 

 z wnioskiem wystąpił podmiot, na którym nie ciąży obowiązek zwrotu uzyskanej przez niego 

wcześniej pomocy publicznej, wynikającej z decyzji Komisji Europejskiej 

 odpowiedzialność funduszy z tytułu poręczenia nie obejmuje odsetek, prowizji, opłat oraz 

kosztów dochodzenia należności przez instytucję finansującą; 

 fundusze powszechnie akceptują karencję w spłacie zaciągniętego kredytu czy pożyczki; 

 

Konstrukcja prawna funduszy pożyczkowych/poręczeniowych  

 
Fundusze to instytucje o charakterze non profit działające na podstawie ogólnych przepisów 

prawa, tj. kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych. Mogą przybierać różne formy 

organizacyjno-prawne, tj.: 

 spółek kapitałowych (tj. spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością77), 

 spółdzielni, 

 fundacji, 

 stowarzyszeń. 

W zależności od przyjętej formy prawnej instytucji, podstawą funkcjonowania pojedynczego 

funduszu jest statut lub umowa spółki oraz regulamin określający m.in. szczegółowe warunki i 

procedury udzielania poręczeń. Większość funduszy działających w Polsce przyjmuje formę spółek 

kapitałowych. Wybór ten spowodowany jest natomiast wymaganiami formalnymi programów 

                                                           
76

 Opracowano na podstawie: M. Hryniewicka; Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw, MEiP 
2014, s. 47-48. 

77
 Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Jednostki samorządu 

terytorialnego mogą też przystępować do takich spółek. 
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dotyczących ich powstawania oraz możliwościami skutecznego aplikowania o środki na powiększenie 

kapitału pożyczkowego. Należy też dodać, że tego typu podmiot może być tworzony w każdym 

prawnie dopuszczalnym celu, majątek wspólników jest tu oddzielony całkowicie od majątku spółki, a 

możliwym jest też (w razie potrzeby) podwyższenie kapitału zakładowego (spółka z o.o.). To, co może 

być istotnym z punktu widzenia Lokalnych Organizacji Gospodarczych to fakt, że w modelu tym 

możliwe jest też różnicowanie praw i obowiązków wspólników wobec spółki.  

   

Kwestia pomocy publicznej  

 

Świadczona przez fundusze pożyczkowe/poręczeniowe pomoc może podlegać regulacjom 

dotyczącym pomocy publicznej. Chodzi tu zarówno o ustawę o warunkach dopuszczalności i 

nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców78, jak i prawo wspólnotowe. Zgodnie z Art. 1 i 

2 wspomnianej ustawy pomoc publiczna dla przedsiębiorców stanowi przysporzenie korzyści 

finansowych określonemu przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej. Przysporzenie takie stanowi pomoc, jeżeli: 

 jest realizowane bezpośrednio z krajowych środków publicznych lub z takich środków 

przekazanych innym podmiotom albo pomniejsza lub może pomniejszyć te środki oraz 

 narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych 

przedsiębiorców lub produkcji niektórych towarów. 

Ustawa ma zastosowanie do pomocy udzielanej w dowolnej formie, m.in. pożyczek lub kredytów 

udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, czy poręczeń lub gwarancji 

udzielanych przedsiębiorcom lub za zobowiązania przedsiębiorców - na warunkach korzystniejszych 

od oferowanych na rynku. 

W zakresie prawa unijnego, pojęcie pomocy publicznej wykształciło się w orzecznictwie 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na gruncie art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej79. Z uwagi na to, że środki unijne stanowią dochód budżetu państwa, w sytuacji, gdy 

beneficjent środków pochodzących z funduszy unijnych prowadzi działalność gospodarczą i spełnione 

są pozostałe przesłanki art. 107 ust. 1 TFUE (tj. korzyść, selektywność, groźba zakłócenia lub 

                                                           
78

 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla 

przedsiębiorców (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1177, z 2003 r. Nr 159, poz. 1537, Nr 188, poz. 1840, Nr 189, poz. 

1850, Nr 228, poz. 2261). 

79
 Zgodnie z art. 107 ust. 1 i 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) pomoc publiczna to pomoc 

udzielana przez państwo członkowskie lub ze źródeł państwowych, w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub 
grozi zakłóceniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych 
towarów, w zakresie, w jakim wpływa ona negatywnie na wymianę handlową pomiędzy państwami 
członkowskimi. Za zgodną z rynkiem wewnętrznym może zostać uznana pomoc przeznaczona na sprzyjanie 
rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub regionów, w których 
istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia, jak również regionów, o których mowa w artykule 349 
TFUE, z uwzględnieniem ich sytuacji strukturalnej, gospodarczej i społecznej, czy pomoc przeznaczona na 
ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia 
warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. 
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zakłócenie konkurencji oraz wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE), 

środki te stanowią pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.  

W przypadku projektów polegających na tworzeniu funduszy pożyczkowych/poręczeniowych 

albo dokapitalizowaniu funduszy istniejących, o pomocy publicznej można mówić na dwóch 

poziomach – tj. na poziomie beneficjenta projektu (funduszu) oraz na poziomie ostatecznych 

odbiorców (tj. przedsiębiorców korzystających z pożyczek/poręczeń). Ocena występowania pomocy 

publicznej na poziomie funduszu sprowadza się do ustalenia, czy fundusz przeniósł na odbiorców 

ostatecznych wszystkie korzyści ekonomiczne wynikające z dokapitalizowania. Warunek ten będzie 

można uznać za spełniony, jeżeli fundusz zaangażuje, w transakcje finansowe z odbiorcami 

ostatecznymi, całość otrzymanych środków publicznych (zasadniczo za wyjątkiem tych, które zostały 

przeznaczone na pokrycie bezpośrednich, kosztów operacyjnych) wraz z przychodami od tych 

środków wynikającymi np. z ich okresowego przechowywania na oprocentowanym rachunku 

bankowym80.  

Badanie występowania pomocy publicznej na poziomie ostatecznych odbiorców sprowadza 

się do ustalenia, czy instrumenty finansowe są oferowane przez fundusze przedsiębiorcom na 

warunkach rynkowych. Na ocenę w tym zakresie wpływ ma wiele czynników. W przypadku funduszy 

pożyczkowych są to wysokość oprocentowania pożyczki, próg zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, 

czy jakość zabezpieczeń przedstawionych przez wnioskodawcę. Za rynkową stopę oprocentowania 

pożyczki uważa się stopę nie niższą od tzw. stopy referencyjnej, ustalanej przez Komisję Europejską w 

oparciu o rzeczywiste wysokości stóp procentowych na danym rynku i publikowanej na stronach 

internetowych KE. W przypadku, gdy pożyczka nie jest wystarczająco zabezpieczona, za stopę 

rynkową uważa się stopę referencyjną odpowiednio powiększoną (np. o 400 pkt bazowych). 

Natomiast pożyczka udzielona przedsiębiorcy nieposiadającemu zdolności kredytowej będzie zawsze 

stanowiła pomoc publiczną. Podobnie sytuacja wygląda z funduszami poręczeniowymi.  

Wśród pomocy publicznej, z punktu widzenia funduszy, szczególną rolę może odgrywać 

pomoc de minimis. Jest to pomoc indywidualna o niewielkiej wartości finansowej, która może zostać 

udzielona przedsiębiorcom do wysokości nieprzekraczającej równowartości 200 tys. euro brutto w 

okresie kolejności 3 lat budżetowych81. Uznaje się, że pomoc ta nie wpływa na handel między 

państwami członkowskimi i/lub nie zakłóca bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji i dlatego nie 

wchodzi w zakres przepisu art. 107 ust. 1 TFUE. 

 

 

 

 

                                                           
80

 Szerzej zob. opracowanie: Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla 
administracji publicznej. MRR, 2008, s. 63- 

81
 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) oraz 

rozporządzeniem Komisji(UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom 

wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, s. 8, z 

późn. zm.). Warto dodać, że wątkiem są tu firmy z sektora transportu drogowego towarów, gdzie próg pomocy 

wynosi 100 tys. euro brutto. 
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ZAŁĄCZNIKI – PROJEKTY AKTÓW PRAWNYCH 
 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 projekt ustawy o zmianie niektórych postanowień zawartych w  Art. 476¹ k.c. 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

 

 

 

 

 

 

Ustawa z dnia……………… 

o zmianie niektórych postanowień zawartych w Art. 476¹ k.c. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny 

 

Art. 476¹ k.c. otrzymuje brzmienie  

§ 1. 

Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych oraz 

immanentnie powiązanych z tymi robotami dostawami bądź usługami, których szczegółowy 

przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem 

do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi 

zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy uzasadniony sprzeciw wobec wykonywania 

tych robót przez podwykonawcę. 

 

 

Ocena skutków aktu prawnego 

 

Opis ogólny 

 

 

Projekt ustawy o zmianie niektórych postanowień zawartych w Art. 476¹ k.c. 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ma na celu wprowadzenie do 

kodeksu cywilnego regulacji, która chroniłaby podwykonawców robót 

budowlanych, ale też dostaw i usług biorących udział w realizacji inwestycji. Jest 

to podstawowa różnica w porównaniu z regulacjami zawartymi w k.c. Projekt 
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ingeruje także w, opisaną w tym artykule kodeksu, instytucję sprzeciwu 

inwestora. Na chwile obecną może być on złożony w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia mu notyfikacji, przy czym inwestor nie musi podawać przyczyny 

takowego. Z racji, że sytuacja ta godzi w pozycję podwykonawcy zasadnym jest 

wprowadzenie rozwiązania, w myśl którego inwestor musiałby merytorycznie 

uzasadnić swoja decyzję. 

 

Podmioty, na 

które akt 

oddziałuje 

 

Inwestor, wykonawca, podwykonawcy reprezentujący MŚP 

 

 

Wyniki 

konsultacji 

 

 

Nowelizacja ustawy nie wymaga konsultacji społecznych. 

 

Analiza wpływu: 

 

- na sektor 

finansów 

publicznych 

 

Nowelizacja ustawy nie zmniejszy dochodów budżetu państwa.  

Nowelizacja zwiększy wydatki budżetu państwa w zakresie, w jakim prawo 

przyznaje bezpłatną pomoc prawną stronie w postępowaniu administracyjnym i 

skarżącemu w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 

Nowelizacja ustawy nie wpłynie na wydatki jst. 

- na rynek pracy 

 

Nowelizacja ustawy nie będzie miała wpływu na globalny rynek pracy. 

Nowelizacja ustawy może mieć pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy. 

- na 

konkurencyjność 

wewnętrzną i 

zewnętrzną 

gospodarki 

 

Nowelizacja ustawy pozytywnie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i 

zewnętrzną gospodarki. Jednym z jej wyznaczników jest poprawa kondycji MŚP 

jako podwykonawców umów. 

Źródła 

finansowania 

Nie dotyczy 

Źródła danych i Wejście w życie noweli ustawy nie będzie miało wpływu na rodzinę i obywateli. 
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wskazanie 

założeń 

Może mieć wpływ na gospodarstwa domowe. 

 

 

Zgodność z 

prawem UE 

 

Treść projektowanego aktu nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej 
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ZAŁĄCZNIK 2 Projekt ustawy o kontrolowanym  

naliczaniu kar umownych podwykonawcom 

 
 
 

 

Ustawa z dnia……………… 

o kontrolowanym naliczaniu kar umownych podwykonawcom 

 

 

Art. 1. Ustawa ma na celu zabezpieczenie podwykonawców przed nadużywaniem pozycji 

kontraktowej przez wykonawców, wyłonionych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) 

Art.2. ust.1. Przez umowę podwykonawstwa rozumie się umowę zawartą co najmniej w formie 

pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego 

wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą). 

ust.2. Ustawa ma zastosowanie także do umów zawieranych między podwykonawcami i 

dalszymi podwykonawcami. 

Art. 3. Wraz z ofertą wykonawca przedkłada zamawiającemu do akceptacji Taryfikator Kar 

Umownych, przeznaczony do stosowania w umowach z podwykonawcami. Do kar umownych 

wynikających z Taryfikatora stosuje się przepisy art. 483-484 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

kodeks cywilny. 

Art.4. Określone w Taryfikatorze zasady naliczania i wysokość kar umownych nie są podstawą do 

oceny oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i pozostają bez 

wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. 

Art.5. ust. 1. Określone w Taryfikatorze zasady naliczania i wysokość kar umownych wymagają 

zaakceptowania przez zamawiającego.  

ust. 2. Zaakceptowany przez zamawiającego Taryfikator, stanowi integralną część umowy 

zawartej pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą.  

Art.6. Wykonawca nie może w trakcie realizacji umowy zmieniać sposobu ustalania ani wysokości kar 

umownych w inny sposób niż określony w Taryfikatorze, chyba że zmiana taka wynika z przepisów 

prawa. 

Art.7. Wystąpienie przesłanki do naliczenia kary umownej winno być stwierdzone przez wykonawcę w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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Art.8. Wykonawca informuje podwykonawcę o rozpoczęciu naliczania kar umownych oraz terminach, 

od których następuje naliczanie tych kar niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia po dniu 

rozpoczęcia naliczania kar. 

Art.8. ust. 1. Jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego zaświadcza spełnienie określonych w Taryfikatorze przesłanek do naliczania kar 

umownych. Dokument ten ma walor zaświadczenia w rozumieniu ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. 

kodeks postępowania administracyjnego (dalej: kpa) i stanowi podstawę do potrącenia kary umownej 

z należnego podwykonawcy wynagrodzenia. 

ust. 2. W celu ustalenia przesłanki z ust.1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może 

wszcząć postępowanie wyjaśniające w rozumieniu przepisów kpa. 

Art.9. ust.1. Na postanowienie, o którym mowa w Art. 9 ust.1. stronom służy zażalenie do 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia postanowienia. 

ust.2. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje potrącenia kary umownej z należnego 

podwykonawcy wynagrodzenia.  

Art.10. Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zażalenia 

ma walor rozstrzygnięcia ostatecznego w administracyjnym toku postępowania. Podwykonawcy 

przysługuje w tym zakresie skarga do sądu administracyjnego na zasadach ogólnych.  

Art.11. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym, nie później 

jednak niż w terminie 21 dni wpływu skargi do sądu.  

 

 

Ocena skutków aktu prawnego 

 

Opis ogólny 

 

 

Projekt ustawy o kontrolowanym naliczaniu kar umownych podwykonawcom 

ma na celu wprowadzenie do porządku prawnego instytucji Taryfikatora Kar 

Umownych. Jego podstawowym celem jest wzmocnienie pozycji 

podwykonawców robót budowlanych, usług bądź dostaw. Taryfikator Kar 

Umownych, jako część umowy zawieranej pomiędzy wykonawcą a 

podwykonawcą stałby się podstawą do naliczania kar umownych i zasad ich 

naliczania. Wymagałyby przy tym zaakceptowania przez zamawiającego. Ustawa 

zakłada, że wykonawca (co do zasady) nie może w trakcie realizacji umowy 

zmieniać sposobu ustalania ani wysokości kar umownych w inny sposób niż 

określony w Taryfikatorze. Ustawa zakłada też, że jeżeli przedmiotem 

zamówienia są roboty budowlane, wystąpienie przesłanki do naliczania kar 

umownych stwierdzałby Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. W tym 

zakresie ustawa przewiduje procedurę odwoławczą (zażalenie do organu 
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nadrzędnego) oraz możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego.  

 

Podmioty, na 

które akt 

oddziałuje 

 

wykonawca, podwykonawcy, PINB, WINB, WSA, NSA  

 

 

Wyniki 

konsultacji 

 

Nowelizacja ustawy nie wymaga konsultacji społecznych. 

 

Analiza wpływu: 

 

- na sektor 

finansów 

publicznych 

 

Nowelizacja ustawy nie zmniejszy dochodów budżetu państwa.  

Nowelizacja zwiększy wydatki budżetu państwa w zakresie, w jakim prawo 

przyznaje bezpłatną pomoc prawną stronie w postępowaniu administracyjnym i 

skarżącemu w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 

Nowelizacja zwiększy wydatki budżetu państwa w zakresie kosztów ponoszonych 

rzez PINB i WINB (wydawanie zaświadczenia oraz rozpoznawanie zażalenia na 

odmowę wydania zaświadczenia, względnie odmowę wydania zaświadczenia o 

określonej treści)  

- na rynek pracy 

 

Nowelizacja ustawy nie będzie miała wpływu na globalny rynek pracy. 

Nowelizacja ustawy może mieć pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy. 

- na 

konkurencyjność 

wewnętrzną i 

zewnętrzną 

gospodarki 

 

Nowelizacja ustawy pozytywnie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i 

zewnętrzną gospodarki. Jednym z jej wyznaczników jest poprawa kondycji MŚP 

jako podwykonawców umów. 

Źródła 

finansowania 

Nie dotyczy 

Źródła danych i 

wskazanie 

założeń 

Wejście w życie noweli ustawy nie będzie miało wpływu na rodzinę i obywateli. 

Może mieć wpływ na gospodarstwa domowe. 
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Zgodność z 

prawem UE 

 

Treść projektowanego aktu nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej 
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ZAŁĄCZNIK 3 projekt zarządzenia burmistrza dotyczący  
utworzenia w urzędzie gminy referatu   

pn. centrum wsparcia przedsiębiorcy 
 

 

 

ZARZĄDZENIE NR ….. 

BURMISTRZA z dn. …………………..r. DOTYCZĄCY UTWORZENIA W URZĘDZIE GMINY REFERATU 

pn. CENTRUM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCY 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.0.713) 

zarządza się, co następuje: 

 

§1 

W Urzędzie Gminy tworzy się referat pn. Centrum Wsparcia Przedsiębiorcy.  

§2 

Na kierownika referatu wyznacza się ………………………………………………………………………………………. 

[Projekt zarządzenia zakłada, że Burmistrz wyznaczy kierownika spośród etatowych pracowników 

Urzędu Gminy zgodnie z art. 12 Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).  Alternatywą jest w tym wypadku konkurs na wolne stanowisko 

urzędnicze w myśl powyższej ustawy. W takiej sytuacji § 2 nie ma zastosowania] 

§3 

Do pracy w referacie wyznacza się: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[Projekt zarządzenia zakłada, że Burmistrz wyznaczy pracowników referatu spośród etatowych 

pracowników Urzędu Gminy zgodnie z art. 12 Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1282). Alternatywą jest w tym wypadku konkurs na 

wolne stanowisko urzędnicze w myśl powyższej ustawy. W takiej sytuacji § 3 nie ma zastosowania] 

§4 
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Na pisemny wniosek Kierownika Centrum Wsparcia Przedsiębiorcy Burmistrz może polecić 

pracownikom Gminy z innych referatów wykonywanie określonych zadań na rzecz Centrum Wsparcia 

Przedsiębiorcy. 

§5 

Do zadań referatu należy przede wszystkim: 

 Monitoring i promowanie przedsiębiorczości na terenie Gminy, 

 Koordynacja obsługi potencjalnych inwestorów,  

 Prowadzenie działań związanych ze wsparciem i rozwojem małej i średniej 

przedsiębiorczości, 

 Prowadzenie działalności informacyjnej, w tym zwłaszcza: 

 moderowanie zakładki na stronie internetowej Gminy, czy profilu Gminy w 

serwisie społecznościowym, moderowanie tych stron także w j. angielskim, 

 udział w targach, forach, festynach, kongresach, czy dożynkach, 

 pomoc w promowaniu marek firm działających w Gminie, 

 Współpraca z jednostkami samorządu gospodarczego, izbami i organizacjami wspierającymi 

rozwój gospodarczy Gminy. 

 sporządzanie raportu monitoringowego z wykonania lokalnego programu gospodarczego 

[jeżeli takowy został przyjęty przez stosowną Radę Gminy]  

 Wspomaganie przedsiębiorców przy zakładaniu ich organizacji i stowarzyszeń, 

 Współpraca z przedsiębiorcami i organami prowadzącymi szkoły branżowe na terenie Gminy, 

w celu dostosowania kształcenia zawodowego dla potrzeb przedsiębiorców, 

 Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie zatrudnienia,  

 Realizacja zadań Gminy dotyczących CEIDG. 

 Wykonywanie (w zakresie zleconym przez Burmistrza) czynności zmierzających do pozyskania 

przez Gminę gruntów pod działalność inwestycyjną, 

 

 

§6  

Kierownik referatu współpracuje z członkami Komisji Rady Gminy ds………………………… [chodzi tu o 

komisję rady gminy do zadań której należy szeroko rozumiana problematyka rozwoju gospodarczego 

lub bezpośrednio wspierania przedsiębiorczości w gminie, względnie odpowiadającej za strategię i 

plany rozwoju gminy – jeżeli takowa jest utworzona]. Kierownik referatu a obowiązek uczestniczyć w 

posiedzeniach komisji – jeżeli na takowe zostanie zaproszony. 

 

§7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

       BURMISTRZ 
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Ocena skutków aktu prawnego 

  

Opis ogólny 

  

  

Projekt zarządzenia burmistrza/wójta gminy powołującego Centrum Wsparcia 

Przedsiębiorcy.  

Centrum Wsparcia Przedsiębiorcy byłoby samodzielnym referatem w strukturze 

urzędu gminy. Podstawowym założeniem jest wypracowanie jednolitego 

podejścia do obsługi inwestora (przedsiębiorcy). Założeniem jest uzyskanie 

lepszej, sprawniejszej i bardziej profesjonalnej obsługi inwestora w samorządzie, 

co z kolei wpłynie pozytywnie na wizerunek gminy i jej ocenę jako miejsca do 

lokowania inwestycji. 

Alternatywą dla tej koncepcji, uwzględniającą częściowo postulaty zamieszczone 

w pracach koncepcyjnych wykonanych w ramach opracowania „Analiza barier 

prawnych realizacji istniejących instrumentów wsparcia dla MŚP ze strony 

jednostek samorządu terytorialnego jest utworzenie jednoosobowego 

stanowiska w urzędzie gminy albo rozdzielenie zadań na kilka osób (np. zastępcy 

burmistrza i kierowników kilku referatów). W obu sytuacjach można jednak 

zakładać, że byłoby to nieefektywne, a działania realizowane przez te podmioty 

byłyby niekompletne. 

Podmioty, na 

które akt 

oddziałuje 

 Zarządzenie będzie miało wpływ na funkcjonowanie urzędu gminy. 

Zarządzenie będzie miało wpływ na MŚP działające na terenie gminy. 

  

  

Wyniki 

konsultacji  

  

  

Projekt nie wymaga konsultacji społecznych. 

 

Analiza wpływu:    

  

- na sektor 

finansów 

publicznych  

  

  

Realizacja projektu zarządzenia nie zmniejszy dochodów budżetu państwa i nie 

zwiększy wydatków budżetu państwa.  

Realizacja projektu zarządzenia może wpłynąć na wydatki gminy, w zakresie, w 

jakim dotyczą one wynagrodzeń pracowników (dodatki do wynagrodzeń 

wynikające z kp, odpowiedni system motywacyjny) 

Realizacja projektu zarządzenia wpłynie na wydatki gminy, w zakresie, w jakim 
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dotyczą one wynagrodzeń pracowników w sytuacji, gdy Burmistrz nie wyznaczy 

pracowników referatu spośród dotychczas zatrudnionych etatowych 

pracowników urzędu gminy zgodnie z art. 12 Ustawy z 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych. 

- na rynek pracy   

  

Realizacja projektowanego aktu nie będzie miała wpływu na globalny rynek 

pracy.  

Realizacja projektowanego aktu pozytywnie wpłynęłaby na lokalny rynek pracy. 

Do zadań referatu należałoby bowiem współpraca z przedsiębiorcami i organami 

prowadzącymi szkoły branżowe na terenie Gminy, w celu dostosowania 

kształcenia zawodowego dla potrzeb przedsiębiorców oraz współpraca z 

powiatowym urzędem pracy w zakresie zatrudnienia. 

 - na 

konkurencyjność 

wewnętrzną i 

zewnętrzną 

gospodarki  

 Realizacja projektowanego aktu pozytywnie wpłynęłaby na konkurencyjność 

lokalnej gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw 

mających siedzibę w gminie. 

  

Źródła 

finansowania 

  

  

 

Środki gminne. Ok. 60.000-80.000 zł rocznie – w sytuacji, gdy osoby wykonujące 

określone zadania w referacie podjęłyby zatrudnienie w urzędzie gminy w 

ramach postępowania konkursowego. 

Jeżeli burmistrz/wójt obsadziłby referat osobami zatrudnionymi w urzędzie 

gminy, powstanie referatu nie zwiększyłoby dotychczasowych kosztów gminy w 

zakresie wynagrodzeń dla pracowników.    

Źródła danych i 

wskazanie 

założeń  

Wejście w życie projektowanego aktu nie będzie miało wpływu na rodzinę i 

obywateli. Może mieć wpływ na gospodarstwa domowe.   

 

  

Zgodność z 

prawem UE  

  

  

Treść projektowanego aktu nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej. 
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ZAŁĄCZNIK 4 projekt uchwały w sprawie powołania  

stałej gminnej komisji ds. przedsiębiorczości 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY GMINY w …………………… 

z dnia ……………….. 2020 

 

W SPRAWIE POWOŁANIA STAŁEJ KOMISJI DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

  

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) oraz …………………Statutu Gminy …………………….stanowiącego załącznik 

do Uchwały Rady Gminy …………………z dnia ……………….. (Dz. Urz. wojew. kujawsko-pomorskiego 

Nr…….., poz……… z dnia ………………..2020r.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.  Tworzy się Stałą Komisję ds. przedsiębiorczości w………………………… 

 

 

§ 2. Przedmiotem działania komisji będzie: 

 Dokonywanie wizytacji MŚP działających w Gminie,  

 Konsultacje z przedstawicielami MŚP projektów uchwał Gminy, które pozostają w kręgu 

oddziaływania na MŚP, 

 Monitoring i promowanie przedsiębiorczości na terenie Gminy, 

 Opracowywanie projektów strategii i planów rozwoju gminy i konsultacja tych opracowań z 

przedstawicielami MŚP, 

 Prowadzenie działań związanych ze wsparciem i rozwojem małej i średniej 

przedsiębiorczości, 

 Sporządzanie projektów uchwal z zakresu wspierania lokalnej przedsiębiorczości, 

 Współpraca z jednostkami samorządu gospodarczego, izbami i organizacjami wspierającymi 

rozwój gospodarczy Gminy, 

 Współpraca z przedsiębiorcami i organami prowadzącymi szkoły branżowe na terenie Gminy, 

w celu dostosowania kształcenia zawodowego dla potrzeb przedsiębiorców. 

 

§3. W skład komisji wchodzą 

 …………………………………………………………………... - przewodniczący Komisji 

 ……………………………………………………………………. – sekretarz Komisji 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………... 
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 ……………………………………………………………………. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 
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Ocena skutków aktu prawnego 

  

Opis ogólny 

  

  

Projekt zakłada powołanie Stałej Komisji ds. przedsiębiorczości. 

Stała Komisja ds. przedsiębiorczości byłaby odpowiedzią na zgłaszane m.in. przez 

NIK82, ale też pojawiające się w pracach analitycznych i koncepcyjnych 

realizowanych w ramach projektu przez SGH, postulaty aby w strukturze rady 

każdej gminy funkcjonowała co najmniej jedna komisja, której przedmiotem 

działania byłyby m.in. sprawy z zakresu współpracy z przedsiębiorcami, strategii i 

planów rozwoju gminy.  

Podmioty, na 

które akt 

oddziałuje 

Uchwała będzie miała wpływ na funkcjonowanie urzędu gminy. 

Uchwała będzie miała wpływ na MŚP działające na terenie gminy.  

  

Wyniki 

konsultacji  

  

Projekt nie wymaga konsultacji społecznych. 

 

Analiza wpływu:    

  

- na sektor 

finansów 

publicznych  

  

  

Realizacja projektu zarządzenia nie zmniejszy dochodów budżetu państwa i nie 

zwiększy wydatków budżetu państwa.  

Realizacja projektu zarządzenia może wpłynąć na wydatki gminy, w zakresie, w 

jakim dotyczą one wynagrodzeń diet dla radnych  

Zakłada się, że komisja będzie korzystała z zaplecza administracyjnego gminy, w 

tym z etatowych pracowników. 

- na rynek pracy   

  

Przyjęcie uchwały nie będzie miało wpływu na globalny rynek pracy.  

Przyjęcie uchwały  pozytywnie wpłynęłoby na lokalny rynek pracy. Do zadań 

komisji należałaby m.in. współpraca z przedsiębiorcami i organami 

prowadzącymi szkoły branżowe na terenie Gminy, w celu dostosowania 

kształcenia zawodowego dla potrzeb przedsiębiorców oraz współpraca z 

powiatowym urzędem pracy w zakresie zatrudnienia. 

 - na  Przyjęcie uchwały pozytywnie wpłynęłoby na konkurencyjność lokalnej 

                                                           
82

 Zob. opracowanie: Wspieranie przedsiębiorczości przez gminy Lata 2014–2017, NIK, 2018, s.7. Materiał 

dostępny na stronie: https://www.nik.gov.pl/plik/id,17395,vp,19964.pdf. [16.06.2020] 
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konkurencyjność 

wewnętrzną i 

zewnętrzną 

gospodarki  

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw mających 

siedzibę w gminie. 

Źródła 

finansowania 

Budżet gminy 

Źródła danych i 

wskazanie 

założeń  

Przyjęcie uchwały nie będzie miało wpływu na rodzinę i obywateli. Może mieć 

wpływ na gospodarstwa domowe.  

Zgodność z 

prawem UE  

 Treść uchwały nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej. 
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ZAŁĄCZNIK 5 projekt regulaminu udzielania pożyczek  
z funduszu pożyczkowego 

 

 

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK 

Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO [forma prawna funduszu, ew. przypisanie do jst] 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki i procedury stosowane przez 

Fundusz Pożyczkowy w ……[miejscowość] przy udzielaniu pożyczek otrzymywanych przez MSP. 

 

§ 1 

Definicje 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a. Analizie formalno-prawnej – należy przez to rozumieć weryfikację dokumentów i informacji - 

dostarczonych do Funduszu wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki - pod względem 

kompletności, prawidłowości wypełnienia oraz zgodności wnioskowanych warunków 

pożyczki z Regulaminem. 

b. Analizie ryzyka – należy przez to rozumieć analizę obejmującą analizę ekonomiczno-

finansową wnioskującego o udzielenie pożyczki dokonaną przez Fundusz Pożyczkowy. 

c. Beneficjencie – należy przez to rozumieć MSP, któremu udzielono pożyczkę; 

d. Funduszu – należy przez to rozumieć Fundusz Pożyczkowy ……….. [forma prawna, ew. 

przypisanie do jst.] 

e. Kapitał pożyczkowy – wartość środków finansowych, którymi dysponuje Fundusz, których 

źródłem jest kapitał zakładowy oraz środki pochodzące z innych rodzajów wsparcia (np. ze 

środków PARP, UE)”. 

f. Komisji Kwalifikacyjnej- należy przez to rozumieć Komisję Kwalifikacyjną Funduszu 

Pożyczkowego ……………..   

g. MSP – należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę o 

których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 

646) spełniającego warunki określone dla organizacji pożytku publicznego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020, z 2020 r. poz. 284). 

h. Okres trwania pożyczki – należy przez to rozumieć okres od momentu postawienia środków 

pieniężnych z pożyczki do dyspozycji Pożyczkobiorcy do dnia całkowitej spłaty pożyczki wraz z 

odsetkami i innymi kosztami określonymi w umowie pożyczki. 
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i. Pożyczce – należy przez to rozumieć finansowanie dłużne udzielane MSP przez Instytucję 

Finansującą na warunkach określonych w umowie pożyczki zawartej pomiędzy Instytucją 

Finansującą a MŚP. 

j. Pożyczkobiorcy – należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, z którym zawarto umowę 

pożyczki. 

k. Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Funduszu Pożyczkowego 

…………….. [jeżeli dotyczy] 

 

l. Wkład własny – należy przez to rozumieć udział bezzwrotnych środków pieniężnych 

Pożyczkobiorcy lub równowartość zakupionych oraz posiadanych środków obrotowych i 

trwałych potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia; 

m. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć MSP lub osoby, które planują rozpocząć 

działalność gospodarczą i tym samym nabyć status MSP, składające wniosek o udzielenie 

pożyczki przez Fundusz; 

n. Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o pożyczkę lub innego zobowiązania przez 

Fundusz. 

o. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Funduszu Pożyczkowego ……….. [jeżeli dotyczy]; 

p. zadłużenie przeterminowane – należy przez to rozumieć wierzytelność, której termin 

wymagalności upłynął, 

q. zdolność pożyczkowa – należy przez to rozumieć zdolność wnioskodawcy do terminowej 

spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umownych terminach. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Celem Funduszu jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających realizację 

rozwoju lokalnego, zmniejszanie bezrobocia i tworzenie miejsc pracy poprzez udzielanie 

pożyczek. 

2. Przedmiotem działania Funduszu jest udzielanie pożyczek MSP mającym siedzibę bądź 

realizującym inwestycje lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa 

kujawsko – pomorskiego oraz na terenie powiatu:…………………………………………….  

3. Fundusz jest zarządzany przez Zarząd Funduszu. 

4. Decyzje w sprawie udzielenia pożyczki przez Fundusz podejmuje Zarząd Funduszu, w ciągu 30 

dni roboczych od daty dostarczenia dokumentów niezbędnych do oceny pożyczkowej przez 

Fundusz. 

5. Organem opiniodawczym jest Komisja Kwalifikacyjna Funduszu, która opiniuje udzielenie 

pożyczki powyżej kwoty 400 000,00 zł. Zarząd Funduszu ma prawo skierować na obrady 

Komisji Kwalifikacyjnej udzielenie pożyczki na kwotę niższą/równą 400 000,00 zł.  

6. Nadzór nad funkcjonowaniem Funduszu sprawuje Rada Nadzorcza Funduszu. 

7. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w pracach Komisji Kwalifikacyjnej w 

charakterze obserwatorów, z głosem doradczym. 
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8. Fundusz jest zobowiązany do przestrzegania ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000.). 

 

§ 3 

Pożyczobiorcy 

1. Pożyczkobiorcami na podstawie Regulaminu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy spełniający 

kryteria mikroprzedsiębiorstwa, małego przedsiębiorstwa lub średniego przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646), 

nieznajdujący się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa 

na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji 

(Dz. Urz. UE C 249/1 z 31lipca 2014 roku), spełniający warunki określone w Załączniku I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz.U.UE.L.2014.187.1 z dnia 26 czerwca 2014 r.), posiadający siedzibę (a w przypadku osoby 

fizycznej – adres miejsca zamieszkania) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  oraz zarejestrowani w 

KRS lub wpisani do CEIDG. 

2. Fundusz udziela pożyczek Wnioskodawcom spełniającym następujące warunki: 

a) Przedsiębiorcy mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie ………………….[wpisać 

właściwe] 

b) posiadają zdolność do spłaty zaciąganych zobowiązań w terminach określonych w umowach 

zawartych z tymi instytucjami (zdolność pożyczkową) 

c) nie należą do grupy zagrożonych przedsiębiorców w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych 

dotyczących pomocy państwowej w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 

(Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014r.).  

 

§4 

 

Zakres przedmiotowy wykorzystania pożyczki 

 

Pożyczka może być przeznaczona wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych. 

Przedmiotem współfinansowania ze środków pożyczki mogą być w szczególności: 

 

a. sfinansowanie nabycia gruntu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej; 

b. zakup materiałów i surowców do produkcji, świadczenia usług lub prowadzenia prac 

naukowo-badawczych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; 

c. zakup pojazdów, w tym samochodów osobowych przeznaczonych do prowadzenia 

działalności gospodarczej lub samochodów rejestrowanych jako dostawcze; 

d. zakup ręcznych narzędzi pracy i wyposażenia; 

e. zakup środków transportu pionowego i poziomego (wózki widłowe, sztaplarki, wózki 

akumulatorowe, itp.); 
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f. zakup towarów handlowych; 

g. zakup usług do prowadzonej działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej i naukowo-

badawczej, w tym na marketing i promocję; 

h. zakup wartości niematerialnych i prawnych. 

i. zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów produkcyjnych, usługowych, 

handlowych, biurowych i pomocniczych; 

j. zakup, instalacja lub uruchomienie linii technologicznych i ich elementów, maszyn, urządzeń i 

aparatów. 

§ 5 

Rodzaje pożyczek oraz ich wysokość, okresy udzielania pożyczek 

1. Na podstawie Regulaminu Fundusz udziela następujących rodzajów pożyczek:  

1) Pożyczka MINI – dla uprawnionych podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą 

krócej niż 12 (dwanaście) miesięcy, w kwocie od 20 000 zł do 100 000 zł.  

2) Pożyczka MIDI – dla uprawnionych podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą 

dłużej niż 12 (dwanaście) miesięcy, w kwocie od 20 000 zł do 250 000 zł.  

3) Pożyczka MAXI dla uprawnionych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dłużej 

niż 12 (dwanaście) miesięcy, w kwocie od 100 000 zł do 400 000 zł.  

2. Maksymalna wartość pożyczki 

1) Maksymalna wartość Pożyczki MINI udzielonej jednorazowo jednemu przedsiębiorcy na 

określony cel nie może przekroczyć 100 000 zł.  

2) Maksymalna wartość Pożyczki MIDI udzielonej jednorazowo jednemu przedsiębiorcy na 

określony cel nie może przekroczyć 250 000 zł. 

3) Maksymalna wartość Pożyczki MAXI udzielonej jednorazowo jednemu przedsiębiorcy na 

określony cel nie może przekroczyć 400 000 zł. 

3.  

Pożyczki udzielane są na okres uzasadniony potrzebami przedsięwzięcia, z tym że maksymalny okres, 

na jaki może być udzielona pożyczka wynosi 60 miesięcy. Zarząd Funduszu może wyrazić zgodę na 

udzielenie pożyczki wraz z wydłużeniem określonym w umowach o współpracy na dłuższy okres, 

jednakże okres ten nie może być dłuższy niż 96 miesięcy. 

4. Łączna wartość zaangażowania środków Funduszu z tytułu pożyczek udzielonych na rzecz tego 

samego podmiotu (lub podmiotu powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo nie może przekroczyć 

5% kapitału pożyczkowego. 
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§6 

Warunki udzielenia pożyczki 

1. Wnioski o udzielenie pożyczki powinny być kierowane przez Wnioskodawcę do Funduszu. 

2. Wnioski o udzielenie pożyczki muszą zawierać pełną dokumentację niezbędną do oceny 

pożyczkowej. 

3. Złożone przez Wnioskodawcę dokumenty mogą być przekazane w formie elektronicznej bądź 

mieć formę kserokopii, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Fundusz. 

4. Wniosek jest rozpatrywany przez Komisję Kwalifikacyjną z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 i 5 po 

stwierdzeniu przez Fundusz kompletności złożonych dokumentów. 

5. Zarząd może zwrócić się do Wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych informacji na temat 

jego sytuacji prawnej i ekonomicznej oraz planowanego przez niego przedsięwzięcia. 

6. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje szczegółowej oceny wniosku wraz z załączoną 

dokumentacją i wydaje opinię na piśmie z zastrzeżeniem § 2 ust 4 i 5. 

7. Zarząd, biorąc pod uwagę opinię Komisji Kwalifikacyjnej, z zastrzeżeniem § 2 ust 4 i 5 

podejmuje decyzję o udzieleniu/nieudzieleniu pożyczki. W przypadku, gdy decyzja Komisji 

Kwalifikacyjnej jest negatywna Zarząd nie może podjąć decyzji o udzieleniu pożyczki. 

8. Pożyczka jest udzielana po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciąganego przez 

Wnioskodawcę zobowiązania. 

9. Pożyczka udzielana jest w PLN. 

10. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu 

obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji 

Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.Urz. 

UE C 14/6 z 19.01.2018 r.) lub komunikatu zastępującego ww. komunikat. 

11. Fundusz pobiera opłaty i prowizje za realizację procedury udzielania pożyczek. Stawki opłat  i 

prowizji określa uchwałą Zarząd Funduszu. 

12. Wszelkie opłaty związane z udzieleniem i zmianą umowy pożyczki oraz ustanowieniem, 

zmianą i zniesieniem zabezpieczeń ponosi Pożyczkobiorca.  

13. Wnioskodawca korzystający z pożyczki zobowiązany jest do udostępnienia prowadzonych 

ksiąg handlowych oraz wszystkich innych dokumentów i informacji pozostających w związku 

z prowadzoną działalnością. Dokumenty oraz informacje, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, Wnioskodawca zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie przedstawiciela 

Funduszu w terminie najpóźniej do 7 dni od dnia otrzymania tego żądania. Wnioskodawca 

zobowiązany jest również do pisemnego informowania Funduszu o wszelkich zmianach 

swojej sytuacji prawnej, majątkowej i ekonomicznej w terminie najpóźniej do 30 dni od dnia 

zaistnienia zmiany. 

 

§ 7 

Analiza wniosku o udzielenie pożyczki 

1. Wnioskodawca składa do Funduszu za pośrednictwem Instytucji Finansującej lub 

bezpośrednio w siedzibie Funduszu pisemny wniosek o udzielenie pożyczki.  
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2. Oceny i sprawdzenia wniosku pod względem oceny ryzyka oraz pod względem formalno-

prawnym i merytorycznym dokonuje Fundusz w terminie do 30 dni roboczych od daty 

rejestracji wniosku o pożyczkę bądź ostatecznego uzupełnienia dokumentacji pożyczkowej, 

przy założeniu. Ocenie i sprawdzeniu podlegają między innymi:  

a) prawdziwość danych dotyczących podmiotów ubiegających się o pożyczkę,  

b) rzetelność i poprawność przedstawionych informacji na temat przedsięwzięcia 

dotyczących analizy rynków sprzedaży i zaopatrzenia, sytuacji finansowej oraz 

kompetencji podmiotu ubiegającego się o pożyczkę,  

c) zakres uzasadnienia kosztów kwalifikowanych,  

d) zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami. 

3. Komisja Kwalifikacyjna opiniuje wniosek o pożyczkę, z zastrzeżeniem § 2 ust 4 i 5. 

4. Opinia Komisji Kwalifikacyjnej i wyrażenie zgody na udzielenie pożyczki danemu 

Wnioskodawcy, z zastrzeżeniem § 2 ust 4 i 5 upoważnia Zarząd do podjęcia decyzji w 

przedmiotowej sprawie. 

5. Decyzja Zarządu w przedmiocie pożyczki jest ostateczna. Od decyzji Zarządu, w przedmiocie 

pożyczki, Wnioskodawcy nie przysługuje żadna forma odwołania, w szczególności decyzja ta nie 

może być zmieniona przez żaden organ Funduszu lub jakikolwiek inny organ. 

6. Wysokość prowizji ustala Zarząd i określa jej wielkość w decyzji o przyznaniu pożyczki. 

7. Prowizję za pożyczkę Wnioskodawca wpłaca w siedzibie funduszu bądź opłaca przelewem na 

rachunek wskazany w umowie pomiędzy Wnioskodawcą a Funduszem.  

§8 

Zabezpieczenie spłaty pożyczki 

Warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę pożyczki jest od ustanowienia zabezpieczenia jej spłaty. 

Fundusz akceptuje następujące formy zabezpieczenia:  

I. obligatoryjnie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,  

II. fakultatywnie 

1) akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się Pożyczkobiorcy i poręczycieli 

rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 4 lub 5 k.p.c.,  

2) hipoteka,  

3) kaucja środków pieniężnych na lokacie, 

4) poręczenie instytucji finansowych,  

5) poręczenie osób trzecich,  

6) przelew wierzytelności,  

7) przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy 

ubezpieczeniowej,  

8) sądowy zastaw rejestrowy,  
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9) zastaw na akcjach lub udziałach. 

2. W terminie ustalonym przez Fundusz Pożyczkobiorca jest zobowiązany do ustanowienia 

dodatkowego zabezpieczenia pożyczki, w okresie jej spłaty, w przypadku:  

1) niedotrzymania warunków umowy,  

2) zagrożenia terminowej spłaty pożyczki, w szczególności z powodu złego stanu 

finansów Pożyczkobiorcy,  

3) gdy wartość ustanowionych zabezpieczeń zmniejszyła się lub gdy grozi zmniejszenie 

ich wartości.  

§ 9 

Umowa pożyczki 

1. Pożyczki udzielane są na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Funduszem a 

pożyczkobiorcą. 

2. Przez zawarcie umowy pożyczki Fundusz zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę określoną 

umownie kwotę środków pieniężnych, na zasadach określonych w umowie i Regulaminie. 

3. Zawarcie umowy pożyczki następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli obu stron wyrażonego 

złożeniem podpisu przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych w imieniu i na rzecz każdej ze stron umowy. 

4. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą i prowadząca 

działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej z innymi przedsiębiorcami albo 

wspólnik spółki jawnej, spółki partnerskiej lub spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

jako komplementariusz, Fundusz wymaga pisemnej zgody na zaciągnięcie pożyczki przez 

pozostającego w majątkowej wspólnocie małżeńskiej współmałżonka wnioskodawcy, a w 

przypadku, gdy wnioskodawcą jest inny podmiot niż wymieniony wyżej, przedłożenie stosownej 

uchwały lub decyzji wymaganej przepisami prawa będącej podstawą działania. 

5. Zgoda, o której mowa w ust. 4, nie jest wymagana przez Fundusz w sytuacji, kiedy współmałżonek 

jest poręczycielem lub przystępuje do długu. 

6. Nie podpisanie przez wnioskodawcę umowy jest traktowane jako rezygnacja wnioskodawcy z 

ubiegania się o pożyczkę.  

7. Wzór umowy pożyczki jest dostępny w siedzibie i na stronie internetowej Funduszu 

…………………………………………… 

§10 

Wypłata pożyczki 

1. Pożyczka wypłacana jest w terminie 3 dni po ustanowieniu zabezpieczenia jej spłaty i spełnieniu 

warunków określonych w umowie pożyczki. Zabezpieczenie może mieć charakter pomostowy do 

czasu ustanowienia i/lub uprawomocnienia się ustanowienia właściwego zabezpieczenia.  

2. Kwota pożyczki jest wypłacana przelewem jednorazowo lub w transzach na rachunek 

Pożyczkobiorcy określony w Umowie pożyczki. 



75 
 

§11 

Spłata pożyczki 

1. Raty kapitałowe pożyczki wraz z ratami odsetkowymi spłacane są zgodnie z harmonogramem 

spłat na konto Funduszu wskazane w Harmonogramie spłaty. 

2. Dopuszcza się wcześniejszą spłatę pożyczki. Wcześniejsza spłata pożyczki nie stanowi zmiany 

warunków umowy pożyczki. 

3. Za datę spłaty rat kapitałowych i rat odsetkowych przyjmuje się datę wpływu środków na 

rachunek bankowy Funduszu. 

4. Wpływające spłaty zaliczane będą w następującej kolejności: 

1) uzasadnione koszty Funduszu związane z obsługą i monitorowaniem pożyczki, w tym 

koszty monitów, 

2) odsetki za nieterminową spłatę rat kapitałowych, 

3)  raty odsetkowe przeterminowane, 

4) raty odsetkowe umowne, 

5) raty kapitałowe przeterminowane, 

6) raty kapitałowe umowne. 

§12 

Obowiązki Pożyczkobiorcy w trakcie umowy 

Pożyczkobiorca jest zobowiązany do: 

1) wykorzystania udzielonej pożyczki zgodnie z celem określonym w umowie, 

2) składania na żądanie Funduszu sprawozdań dotyczących swojej sytuacji finansowej, 

3) umożliwienia przedstawicielom Funduszu badania ksiąg i dokumentów oraz kontroli działalności 

firmy, 

4) powiadomienia Funduszu o zaciągniętych w bankach kredytach i pożyczkach oraz 

zobowiązaniach finansowych mających wpływ na sytuację finansową Pożyczkobiorcy,  

5) powiadamiania Funduszu o wszelkich zmianach organizacyjno – prawnych w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej, pod rygorem odpowiedzialności za powstałą z tego 

tytułu szkodę. 

3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedstawienia Funduszowi dokumentów potwierdzających 

wykorzystanie pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona. 

§13 

Wypowiedzenie umowy 

1. Fundusz może wypowiedzieć umowę pożyczki w całości lub w części w drodze jednostronnego 

oświadczenia woli w następujących przypadkach: 

a. naruszenia przez pożyczkobiorcę któregokolwiek z obowiązków określonych w umowie 
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b. braku możliwości ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, 

c. gdy pożyczkobiorca nie wywiązuje się ze zobowiązań dotyczących wizytacji lub udostępnienia 

żądanych danych, 

d. istotnego obniżenia realnej wartości złożonego zabezpieczenia, 

e. nie uruchomienia przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową, 

f. niedotrzymania przez pożyczkobiorcę terminu do udokumentowania zgodności 

wykorzystania pożyczki z jej celem zgodnie z zawartą umową pożyczki, 

g. niespłacenia przez pożyczkobiorcę całości albo części pożyczki lub odsetek w terminie 

wyznaczonym w umowie pożyczki, jeśli taki stan utrzymuje się powyżej 14 dni, 

h. podziału, likwidacji, wystąpienia podstaw dla wszczęcia postępowania upadłościowego lub 

naprawczego pożyczkobiorcy, 

i. pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej i majątkowej pożyczkobiorcy w sposób 

zagrażający terminowej spłacie pożyczki i odsetek, 

j. sprzedaży, bez zgody Funduszu, majątku będącego zabezpieczeniem spłaty pożyczki, 

niedopełnienia przez pożyczkobiorcę lub osobę udzielającą zabezpieczenia rzeczowego 

obowiązku dokonania ubezpieczenia majątkowego rzeczy stanowiących zabezpieczenie 

spłaty pożyczki, 

k. utraty przedmiotu zabezpieczenia, 

l. wszczęcia egzekucji wobec pożyczkobiorcy przez innych wierzycieli, jeśli wysokość 

egzekwowanej wierzytelności lub ich suma przekracza 20 % wartości zadłużenia pożyczki, lub 

w przypadku wszczęcia egzekucji z majątku będącego prawnym zabezpieczeniem pożyczki na 

rzecz Funduszu. 

m. wyjdzie na jaw, że informacje na podstawie których udzielono pożyczki, są niezgodne ze 

stanem faktycznym lub prawnym, 

n. wykorzystania pożyczki lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem, 

o. zmiany siedziby przedsiębiorcy lub lokalizacji finansowanego przedsięwzięcia bez zgody 

Funduszu, 

p. w innych sytuacjach zagrażających zdolności pożyczkobiorcy do terminowej spłaty pożyczki 

lub naruszenia warunków umowy w sytuacjach nie wymienionych wyżej. 

3. Okres wypowiedzenia umowy pożyczki wynosi 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po 

dacie doręczenia zawiadomienia. Zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy pożyczki 

wysyłane/doręczane jest do pożyczkobiorcy i poręczycieli, na ostatni adres wskazany przez 

pożyczkobiorcę i poręczycieli. W następnym dniu po upływie okresu wypowiedzenia, całe zadłużenie 

z tytułu udzielonej pożyczki wraz z odsetkami należnymi za okres korzystania z pożyczki i opłatami 

staje się wymagalne jako zadłużenie przeterminowane. 

4. Po upływie okresu wypowiedzenia, od całego zadłużenia przeterminowanego z tytułu udzielonej 

pożyczki, za każdy dzień opóźnienia w spłacie, nalicza się i pobiera odsetki ustawowe za opóźnienie. 

Jednakże, gdy pożyczka oprocentowana jest według stopy wyższej Fundusz naliczał będzie odsetki za 

opóźnienie według tej wyższej stopy. 

§14 

Postanowienia końcowe 
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1. Regulamin jest integralną częścią umowy Pożyczki i jest dostępny w siedzibie oraz na stronie 

internetowej Funduszu…………………………………  

2. Pożyczkobiorca przed zawarciem umowy zapoznał się z powyższym Regulaminem Funduszu. 

§13 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem …………. 

 

 

 

 

Ocena skutków aktu prawnego 

  

Opis ogólny 

  

 Fundusze pożyczkowe działają regionalnie. Są blisko lokalnych przedsiębiorców, 

znają ich potencjał oraz potrzeby i dostosowują do nich swoją ofertę. 

Dostępność oferty małych funduszy pożyczkowych jest stabilna i   ciągle rośnie. 

Zaangażowany kapitał jest systematycznie uwalniany wraz ze spłatą kolejnych 

rat pożyczki. Fundusze pożyczkowe mogą pochwalić się niskim wskaźnikiem 

wartości pożyczek windykowanych i straconych. 

Projekt zarządzenia burmistrza/wójta gminy powołującego Centrum Wsparcia 

Przedsiębiorcy.  

Regulamin powinien zawierać: 

1) Nazwę funduszu pożyczkowego, 

2) Postanowienia ogólne w tym zgłasza definicje pojęć używanych w 

Regulaminie funduszu pożyczkowego, 

3) Profil wspieranych MŚP (do kogo skierowana jest działalność 

pożyczkowa funduszu, w tym między innymi wszelkie ograniczenia lub 

czynniki wpływające na preferowanie bądź wykluczenie podmiotów z 

dostępu do środków funduszu) 

4) Zakres przedmiotowy udzielanych pożyczek (rodzaje kosztów 

podlegające finansowaniu, wskazanie kosztów niekwalifikowanych do 

objęcia pożyczką), 

5) Warunki udzielania pożyczek, 

6) Opis procedury przyznawania pożyczek (w tym forma i miejsce składania 

wniosków i załączników, organy odpowiedzialne za rozpatrywanie 

wniosków pożyczkowych i podejmowanie decyzji o przyznaniu pożyczek, 

terminy dot. oceny wniosków pożyczkowych) 

7) Dopuszczalne rodzaje zabezpieczenia pożyczki i sposoby ich 

ustanowienia 

8) Sposób i warunki wypłaty pożyczki na rzecz przedsiębiorcy. 
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9) Zasady spłaty pożyczek 

10) Obowiązki (np. sprawozdawcze) pożyczkobiorcy monitoring działalności 

pożyczkowej 

Podmioty, na 

które akt 

oddziałuje 

 Regulamin nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie jst ani administracji 

centralnej. 

Regulamin będzie miał wpływ na MŚP działające na terenie gminy. 

  

Wyniki 

konsultacji  

  

Regulamin nie wymaga konsultacji społecznych. 

 

Analiza wpływu:    

  

- na sektor 

finansów 

publicznych  

  

  

Realizacja projektu zarządzenia zasadniczo nie zmniejszy dochodów budżetu 

państwa i nie zwiększy wydatków budżetu państwa.  

Realizacja projektu zarządzenia może wpłynąć na wydatki jst, w zakresie, w jakim 

wnosi ona kapitał do Funduszu oraz z tytułu pożyczek straconych 

- na rynek pracy   

  

Realizacja projektowanego aktu nie będzie miała wpływu na globalny rynek 

pracy.  

Realizacja projektowanego aktu pozytywnie wpłynęłaby na lokalny rynek pracy. 

Do zadań Funduszu należałoby bowiem udzielanie wsparcia finansowego 

podmiotom MŚP  

 - na 

konkurencyjność 

wewnętrzną i 

zewnętrzną 

gospodarki  

 Realizacja projektowanego aktu pozytywnie wpłynęłaby na konkurencyjność 

lokalnej gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw 

mających siedzibę na obszarze działania Funduszu. 

Regulamin musi być zgodny z postanowieniami ustawy o warunkach 

dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców  

  

Źródła 

finansowania 

  

 Środki gminne, jakie powinny zostać wniesione w związku z przystąpieniem do 

Funduszu powinny zostać określone przez Radę Gminy  (np. wedle formuły:  

Rada Gminy wyraża zgodę na objęcie 5 udziałów przez jst w kapitale 

zakładowym Funduszu o wartości nominalnej 100.000 zł każdy. Wkład zostanie 

pokryty z budżetu gminy) 

Źródła danych i 

wskazanie 

założeń  

Wejście w życie projektowanego aktu nie będzie miało wpływu na rodzinę i 

obywateli. Może mieć wpływ na gospodarstwa domowe.   
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Zgodność z 

prawem UE  

  

 

Regulamin koresponduje m.in. z postanowieniami dotyczącymi:  

Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, o których mowa w 

Rozporządzeniu 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 

grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, ze zm.). 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 

1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 

371 z 27.12.2006, str. 1, ze zm.). 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) Nr 966/2012 z 

dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298 z 26.10.2012, str. 1, ze zm.). 

 

Znowelizowana nota wyjaśniająca w zakresie instrumentów inżynierii finansowej 

zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 8 lutego 

2012 r. Komisji Europejskiej (nota V). 

 

Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis. 
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ZAŁĄCZNIK 6 projekt uchwały w sprawie  
przyjęcia Lokalnego Programu Gospodarczego Gminy 

 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR 
 
 

RADY GMINY w ………………………. 

z dnia ………………….. 

 

 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Gospodarczego Gminy…………………. 

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Gospodarczy Gminy ………………… na lata 2020-……..  
Treść Programu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§2. Głównym celem Programu jest ……….[np. pobudzanie przedsiębiorczości, zwiększanie 
atrakcyjności inwestycyjnej gminy, czy rozwój lokalnego rynku pracy]. 
 
§ 3. Środki na realizację działań, wynikających z Lokalnego Programu Gospodarczego, będą 
ujmowane w kolejnych budżetach Gminy……………………, w miarę możliwości finansowych. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy………………………………………. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy w 
…………………… 
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Załącznik do uchwały Nr ……….. 

Rady Gminy …………………… 

z dnia ……………………………. 

 

 

Lokalny Program Gospodarczy Gminy………………………… 

 

KONCEPCJA RAMOWYCH ZAŁOŻEŃ LOKALNEGO PROGRAMU GOSPODARCZEGO 

 

Lokalne Programy Gospodarcze powinny zawierać następujące elementy:  

1) Wprowadzenie (np. motywacja do podjęcia uchwały, czy ogólne nakreślenie sytuacji w jst)   

[Przykładowe treści: 

Program określa średniookresowe kierunki działań, których podjęcie pozwoli osiągnąć 

zamierzony efekt, jakim ma być szeroko rozumiany rozwój gospodarczy Gminy……………. 

Proponowane przedsięwzięcia, które wskazano w tym opracowaniu, stanowią zbiór projektów i 

działań, które dzięki konsultacjom społecznym dostosowane zostały do możliwości 

organizacyjnych i finansowych Gminy oraz są zgodne ze wskazanymi w aktualnej Strategii 

Rozwoju Gminy. Program jest wspólnym efektem pracy władz gminy oraz przedsiębiorców. 

Osiągnięto to organizując pracę nad programem w dwóch etapach. Pierwszym z nich było 

opracowanie założeń do Programu, które zostały zaopiniowane przez odpowiednie organy, a 

następnie skonsultowane z przedsiębiorcami. To pozwoliło na opracowanie końcowej wersji 

Programu]. 

2) Cel programu [zasadnym jest tu rozbicie tego zagadnienia na dwa mniejsze tj.:  

„cel główny” (np. pobudzanie przedsiębiorczości, zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej 

gminy, czy rozwój lokalnego rynku pracy) oraz  

cele dodatkowe] 

3) Opis odbiorców działań i ich potrzeb 

4) Opis obszarów działania (np. gospodarka nieruchomościami, zagospodarowanie 

przestrzenne) 

5) Analizę SWOT83 

6) Zadania programu, w tym: 

 poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy (np. poprzez przyjęcie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego względnie 

miejscowego planu rewitalizacji 84), 

                                                           
83

 Jest to akronim, na który składają następujące komponenty oceny jst: „mocne strony”, „słabe strony”, 

„szanse”, „zagrożenia”.  

84
 Jednym z postulatów zgłaszanych w pracach koncepcyjnych SGH było zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uzbrajanie terenów inwestycyjnych, podejmowanie działań w 
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 wsparcie rozwoju „zielonej przedsiębiorczości”85, 

 pomoc w rozwoju pomysłów biznesowych i stawianiu pierwszych kroków w 

prowadzeniu własnej działalności, 

 pobudzanie kreatywności i postawy przedsiębiorczej, 

 wsparcie uczniów i studentów w wejściu na rynek pracy, 

 zachęcenie uczniów i studentów do pozostania lub powrotu gminy, 

 dopasowanie oferty edukacyjnej do zmieniających się warunków rynkowych, 

 podniesienie atrakcyjności wybranych przestrzeni miejskich, jako miejsca 

prowadzenia biznesu, 

 stworzenie systemu zachęt pozafinansowych dla osób podejmujących po raz 

pierwszy działalność gospodarczą na terenie gminy (np. szkolenia i doradztwo). 

 Harmonogram wdrażania programu 

 Budżet programu/plan finansowy programu (w tym: źródła finansowania realizacji programu, 

kwotę środków przeznaczonych na finansowanie realizacji programu i jej podział między 

poszczególne priorytety, informację o wysokości współfinansowania na poziomie programu i 

priorytetów), 

 System monitoringu i modyfikacji programu  

 Wskaźniki monitoringowe programu. 

 

Ocena skutków aktu prawnego 

  

Opis ogólny 

  

Projekt zakłada uchwalenie Lokalnego Programu Gospodarczego. Do zadań 

Programu należałaby m.in. kwestia poprawy atrakcyjności inwestycyjnej gminy, 

wsparcia rozwoju „zielonej przedsiębiorczości”, pomocy w rozwoju pomysłów 

biznesowych i stawianiu pierwszych kroków w prowadzeniu własnej działalności, 

pobudzania kreatywności i postawy przedsiębiorczej, wsparcia uczniów i 

studentów w wejściu na rynek pracy, podniesienie atrakcyjności wybranych 

przestrzeni miejskich, jako miejsca prowadzenia biznesu, stworzenia systemu 

zachęt pozafinansowych dla osób podejmujących po raz pierwszy działalność 

gospodarczą na terenie gminy. 

                                                                                                                                                                                     
celu przygotowania dużych terenów inwestycyjnych mogących przyjąć inwestycje o znaczeniu krajowym i 

rozbudowę istniejących parków przemysłowych, a także wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych, w 

szczególności w gminach o charakterze nierolniczym, w którym dostępność terenów inwestycyjnych jest 

obecnie niewielka. 

85
 Jak wynika z materiałów analitycznych i koncepcyjnych realizowanych w ramach SGH dotyczących tworzenia 

metodyki lokalnych programów rozwoju MŚP SGH potencjał naturalny województwa stwarza dogodne warunki 

dla rozwoju energetyki odnawialnej. Województwo kujawsko-pomorskie przoduje w kraju pod względem 

wykorzystania energii z wiatru (turbiny) i jest w czołówce regionów produkujących ją przy użyciu wody oraz 

biogazu 
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Podmioty, na 

które akt 

oddziałuje 

Uchwała będzie miała wpływ na funkcjonowanie urzędu gminy. 

Uchwała będzie miała wpływ na MŚP działające na terenie gminy.  

  

Wyniki 

konsultacji  

  

Projekt wymaga konsultacji społecznych. W szczególności chodzi tu o konsultacje 

z podmiotami zaliczanymi do MŚP realizującymi swoją działalność biznesową na 

terenie gminy  

 

Analiza wpływu:    

  

- na sektor 

finansów 

publicznych  

  

  

Realizacja projektu zarządzenia nie zmniejszy dochodów budżetu państwa i nie 

zwiększy wydatków budżetu państwa.  

Realizacja projektu zarządzenia może wpłynąć na wydatki gminy, w zakresie, w 

jakim dotyczą one kosztów sporządzenia Lokalnego Programu Gospodarczego. 

Gmina może zlecić przeprowadzenie analiz na potrzeby opracowania 

Programu podmiotom zewnętrznym (tzn. zlokalizowanym poza terenem 

administracyjnym gminy), jednakże w takim przypadku oferta złożona 

przez podmiot zewnętrzny musi przewidywać stworzenie konsorcjum z 

podmiotem funkcjonującym na obszarze gminy.  

- na rynek pracy   

  

Przyjęcie uchwały nie będzie miało wpływu na globalny rynek pracy.  

Przyjęcie uchwały  pozytywnie wpłynęłoby na lokalny rynek pracy.  

 - na 

konkurencyjność 

wewnętrzną i 

zewnętrzną 

gospodarki  

 Przyjęcie uchwały pozytywnie wpłynęłoby na konkurencyjność lokalnej 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw mających 

siedzibę w gminie. 

Źródła 

finansowania 

Budżet gminy 

Źródła danych i 

wskazanie 

założeń  

Inne:  Program powinien zostać zwolniony z obowiązku przeprowadzenia 

Analizy Oddziaływania na Środowisko o ile jego działania nie mają 

znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 w 

rozumieniu Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
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informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko86. 

Zgodność z 

prawem UE  

Zgodność z prawem UE, m.in. z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) nr 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

 

 

                                                           
86

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 

1227). 
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ZAŁĄCZNIK 7 Wzór umowy o podwykonawstwo 
robót budowlanych 

 

 

 

Wzór umowy o podwykonawstwo robót budowlanych 

 

UMOWA 

 

Zawarta w dniu ................ w ……………, pomiędzy: 

................................................................................................................................................. 

reprezentowaną przez: 

................................................................................................................................................. 

zwaną dalej „Zlecającym” 

a 

............................................................................................................................................... 

[należy podać pełną firmę spółki prawa handlowego (z o. o., akcyjnej, jawnej) jej siedzibę i adres, a 

także oznaczenie sądu rejestrowego i nr pod którym spółka jest wpisana do KRS; w przypadku 

przedsiębiorców będących osobami fizycznymi podać imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres 

zamieszkania, nazwę pod którą działalność jest prowadzona, adres prowadzenia działalności 

gospodarczej] 

 

reprezentowaną przez: 

................................................................................................................................................. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

 

 

§ 1 DEFINICJE 

 

Następujące określenia w Umowie lub w innym dokumencie opracowanym zgodnie z warunkami 

Umowy mają następujące znaczenie: 

a. „dzień” („dni”) – należy przez to rozumieć dzień kalendarzowy (dni kalendarzowe), chyba że 

z Umowy wynika, że chodzi o dzień roboczy (dni robocze); 

b. Inwestor- podmiot, z którym Zlecający zawarł umowę na roboty budowlane.  

c. „Kodeks Cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1145.) 

d.  „Odbiór końcowy” oznacza procedurę określoną w § 6 ust. 7 Umowy; 

e. „Odbiór ostateczny” oznacza procedurę określoną w § 6 ust. 8 Umowy; 
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f. „Podwykonawca” oznacza podwykonawcę w rozumieniu art. 647¹ Kodeksu Cywilnego; 

g. „Roboty dodatkowe” oznaczają czynności wykraczające poza zakres podstawowego 

przedmiotu Umowy, tj. poza zakres przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji 

projektowej; 

h. „Roboty zamienne” oznaczają wszelkie czynności objęte przedmiotem Umowy, których 

sposób realizacji został przez Strony ustalony odmiennie od pierwotnego w trakcie 

wykonywania Umowy; 

i. „Umowa” – oznacza niniejszy dokument wraz z załącznikami; 

j. „Ustawa Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst 

jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186); 

k. „Wynagrodzenie” oznacza wynagrodzenie brutto, określone w § 4 ust. 1, płatne na rzecz 

Wykonawcy przez Zlecającego, za wykonanie Umowy; 

 

 

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zlecający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na 

wykonaniu: 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

2. Przedmiot Umowy określony w ust. 1 wykonany zostanie zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do Umowy w 

zakresie obejmującym w szczególności: 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

3. Wykonawca przy realizacji Umowy może wykorzystać jedynie materiały/urządzenia/narzędzia 

spełniające obowiązujące normy i wymagania określone prawem.  

4. Szczegółowy zakres prac, który został powierzony Wykonawcy został określony w załączniku nr 5 

do Umowy, który powinien być tożsamy z zakresem prac przedstawionym w załączniku nr 5 do 

Umowy z Inwestorem, a jakiekolwiek zmiany w tym zakresie dla swej skuteczności wymagają 

odpowiedniego aneksu do Umowy oraz do Umowy z Inwestorem w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 3 TERMINY WYMONANIA UMOWY 

 

1. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w terminie: ………………………………………………. 

a) rozpoczęcie robót od ………………………………………………. 

b) zakończenie robót ………………………………………………. 

c) odbiór końcowy do……………………………………………… 

2. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uznaje się dzień protokolarnego Odbioru końcowego 

robót, potwierdzonego badaniami, pomiarami, ruchem próbnym i wpisem w Dzienniku Budowy [ew. 

inny dokument] 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z harmonogramem realizacji 

prac stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.  

4. Jeżeli opóźnienie w terminach wykonania przedmiotu Umowy, określonych w ust. 1 nastąpiło z 

przyczyn leżących po stronie Inwestora, termin ten ulega przesunięciu o czas trwania przyczyny 
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opóźnienia. W takim przypadku zmiana terminu prac zostanie zatwierdzona przez Strony w 

obustronnie podpisanym protokole, bez obowiązku sporządzania aneksu do Umowy. 

5. Inwestor a także Zlecający ponoszą odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez Wykonawcę w 

związku z przesunięciem terminu wykonania Umowy, w tym z przyczyn określonych w ust. 4. 

 

§ 4 WYNAGRODZENIE 

 

1. Zlecający zapłaci Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy łączną kwotę 

wynagrodzenia netto w wysokości …………… zł plus … % podatku od towarów i usług VAT, co stanowi 

łączną kwotę wynagrodzenia brutto w wysokości …………… zł 

(słownie:……………………………………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie za kompletny przedmiot Umowy zostało skalkulowane przez Wykonawcę z 

należytą starannością, w oparciu o udostępnione Wykonawcy dokumenty. Wynagrodzenie określone 

w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich 

zobowiązań określonych w Umowie. 

 

§ 5 DALSZE PODWYKONAWSTWO PRAC 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy wykona osobiście. Inwestor oraz Zlecający 

dopuszczają zlecanie prac przez Wykonawcę dalszym podwykonawcom.  

2. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana 

jest zgoda Zlecającego. 

3. Przed zawarciem umów z dalszymi podwykonawcami Wykonawca, na żądanie Zlecającego 

zobowiązuje się udzielić na piśmie wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców. 

4. Zlecenie wykonania części robót budowlanych dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zlecającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

5. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych dalszych podwykonawców w umowach z 

nimi zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona została klauzula (klauzule) 

dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie w jakim została ona 

uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z dalszymi podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady fizyczne z tytułu rękojmi , aby nie był on krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady fizyczne z tytułu rękojmi Wykonawcy wobec Zlecającego w 

postanowieniach niniejszej umowy. 

7. Umowy z dalszymi podwykonawcami powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 6 WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie przelewem 

bankowym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wystawić prawidłową fakturę VAT na dane Zlecającego. 

3. Zapłata faktur nastąpi w terminie 21 dni od daty ich otrzymania przez Zlecającego. 
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4. Zapłata faktur następować będzie z konta Zlecającego na rachunek Wykonawcy określony w 

Umowie tj.: …………………………………………………………. 

5. Strony przyjmują, że dniem zapłaty będzie dzień  uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

6. Zlecający jest płatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP ……………. uprawnionym do 

otrzymywania i wystawiania faktur VAT. 

7. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP ................. 

uprawnionym do otrzymywania i wystawiania faktur VAT. 

8. Wykonawca oświadcza, że wystawia, posiada i przechowuje wszelkie dokumenty zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 

r. poz. 710 z późniejszymi zmianami). 

9. Po dokonaniu przez Zlecającego zapłaty faktury Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 3 (trzech) dni, jest zobowiązany do wystawienia, podpisania i doręczenia Zlecającemu 

oświadczenia o dokonaniu na jego rzecz zapłaty faktury przez Zlecającego. Oświadczenie Wykonawcy 

powinno zawierać opis wykonanego przez Wykonawcę zakresu robót, zestawienie kwot, które były 

należne Wykonawcy za wykonanie tego zakresu robót oraz oświadczenie o otrzymaniu zapłaty 

wynagrodzenia (pokwitowanie) i braku dalszych roszczeń Wykonawcy w związku z wykonaniem tego 

zakresu robót. 

 

§ 7 OBOWIĄZKI ZLECAJĄCEGO 

 

Zlecający zapewnia Wykonawcy przeprowadzenie odbioru wykonanych robót i zapłatę 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 8 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Terminowe i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności bezwzględne 

przestrzeganie terminu postoju sieci podanego przed Zlecającego lub Inwestora. 

2) Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz 

bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu. 

3) Zawiadomienie Zlecającego o wpisie do Dziennika Budowy/Dziennika Realizacji i Kontroli Robót 

dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem. 

4) Realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy/Dziennika realizacji i Kontroli Robót. 

5) Zgłaszanie Zlecającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robót ulegających zakryciu 

bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w 

zamówieniu prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu do 

odbioru. 

6) Zgłaszanie wpisem do Dziennika Budowy/Dziennika Realizacji i Kontroli Robót czynności 

wykonywanych na każdym etapie prac/robót 

7) Wykonawca, oraz jego pracownicy, realizujący prace na rzecz Zlecającego zobowiązani są do 

uczestnictwa w przeprowadzonym przez Inwestora instruktażu o zagrożeniach, organizacji i 

prowadzenia prac w sposób zgodny z zasadami, przepisami bhp, ppoż., oraz gospodarki odpadami. 

Instruktaż ważny jest jeden rok od daty jego udzielenia. 
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8) Wyposażenie swoich pracowników w oznakowane własnym znakiem firmowym (nazwą) hełmy 

oraz odzież roboczą, pod rygorem wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia nie spełnienia tego 

wymogu. 

9) Obowiązek stosowania przepisów BHP, p. poż. oraz ochrony środowiska,  

10) Dokonanie wszelkich wymaganych Ustawą Prawo Budowlane czynności niezbędnych do oddania 

do użytkowania obiektu budowlanego. 

11) Przekazanie Zlecającemu wszelkiej dokumentacji związanej z użytymi i wbudowanymi 

urządzeniami i materiałami, w szczególności atesty, gwarancje jakości i gwarancje producenta. 

Wykonawca powinien przekazać Zlecającemu certyfikaty, deklaracje zgodności i/lub inne dokumenty 

wymagane przepisami szczegółowymi dotyczące materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy 

najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do Odbioru końcowego. 

 

§ 9 GWARANCJE I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zlecającemu gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone materiały (w 

przypadku, gdy gwarancji na te materiały nie udziela producent) i zapewnia, że zrealizowany obiekt 

zostanie oddany Zlecającemu bez zastrzeżeń pod względem jakości i będzie mógł być użytkowany w 

sposób należyty, a w okresie gwarancji nie wystąpią żadne wady i usterki. 

2. Strony ustalają następujący okres gwarancyjny 

[wykreślić jeśli nie dotyczy]: 

a) na roboty budowlane – 60 miesięcy, licząc od daty Odbioru, 

b) na armaturę – wg gwarancji producenta ale nie krócej niż 24 miesiące, licząc od daty Odbioru 

końcowego, 

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wad fizycznych ujawnionych w okresie 

gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zlecającego, uwzględniającym technologiczne możliwości 

realizacji. 

4. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zlecający 

będzie miał prawo do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania 

zgody sądu powszechnego, niezależnie od naliczenia kar umownych z tego tytułu. 

6. Zgłoszenie wady przez Zlecającego będzie następowało pisemnie lub pocztą elektroniczną. 

7. Uprawnienia z tytułu gwarancji, nie pozbawiają Zlecającego roszczeń z tytułu rękojmi. 

8. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

 

§ 10 UBEZPIECZENIA 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na 

kwotę………………………………. 

2. Polisę ubezpieczeniową, o której mowa w ust.1 Wykonawca złoży najpóźniej na 14 dni przed datą 

rozpoczęcia robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w majątku materialnym Zlecającego lub 

Inwestora, spowodowane przez siebie oraz osoby wykonujące czynności na rzecz Wykonawcy, bądź 

podlegające jego kierownictwu. Dla usunięcia wszelkich wątpliwości, postanowienia niniejszego 

ustępu nie będą interpretowane jako ograniczające odpowiedzialność Wykonawcy wobec 

Zlecającego lub Inwestora, wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
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5. Gdziekolwiek nastąpi całkowita lub częściowa awaria/ strata budynków, budowli, urządzeń, 

wyposażenia lub innego mienia objętego umową ubezpieczenia (szkoda), uprawnionym do 

otrzymania odszkodowania wynikającego z ubezpieczenia będzie właściciel zniszczonego mienia z 

zastrzeżeniem postanowień dotyczących cesji praw z polisy na rzecz Zlecającego lub usunięcia tej 

awarii/ straty. 

6. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego Wykonawca udzieli rozsądnej pomocy przy 

likwidacji szkody Zlecającemu, Inwestorowi i innym uczestnikom procesu budowy i montażu tak, aby 

proces likwidacji przebiegał szybko i bez zakłóceń. 

7. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej od dnia podpisania 

umowy do końca okresu gwarancji. 

 

 

§ 11 ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zlecający przewiduje możliwość zmiany umownych terminów realizacji przedmiotu Umowy, w tym 

harmonogramu realizacji prac, zmiany zakresu lub sposobu realizacji prac, w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: 

a) jeżeli konieczność zmiany nastąpiła w wyniku okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie 

Umowy w ustalonych pierwotnie terminach, z przyczyn leżących po stronie Zlecającego. W 

takim przypadku termin ten ulega przesunięciu o czas trwania przyczyny opóźnienia 

potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, 

b) w przypadku zlecenia Robót dodatkowych lub Robót zamiennych przez Zlecającego, jeżeli 

terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu 

umownego. W takim przypadku zmiana terminu następuje o okres niezbędny do 

dokończenia realizacji zadań w zmienionym zakresie lub przy zmienionym sposobie ich 

realizacji, 

c) jeżeli nastąpiła zmiana terminu okresu wyłączenia (postoju) sieci lub w przypadku odmowy 

właściciela, wieczystego użytkownika albo posiadacza nieruchomości na wejście na teren 

jego nieruchomości w zaplanowanym przez Zlecającego terminie lub zmiany warunków 

uzyskanej wcześniej zgody na wejście. W takim przypadku zmiana następuje w zakresie 

uzasadnionym zmienionym terminem wyłączenia (postoju) sieci, faktycznym uzyskaniem 

dostępu do nieruchomości lub zmianą warunków zgody na wejście, 

d) rezygnacja odbiorcy z dostaw energii cieplnej lub konieczność przyłączenia nowego odbiorcy 

do sieci objętej przedmiotem zamówienia skutkująca zmianą materiałów niezbędnych do 

użycia w celu wykonania przedmiotu zamówienia; 

e) konieczność zmiany przebiegu sieci wynikająca z odkrycia podczas prowadzenia robót 

istniejących urządzeń podziemnych nienaniesionych na mapy geodezyjne; 

f) wystąpienie siły wyższej w rozumieniu k.c. 

g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na treść 

Umowy lub realizację Robót na jej podstawie; 

2. Zmiany Umowy mogą być wprowadzane w dowolnym czasie aż do odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy. 

3. Wszelkie ewentualne zmiany wynagrodzenia dokonywane zgodnie z ust. 1 oparte będą na 

kosztorysie, w szczególności kosztorysie ewentualnych Robót dodatkowych lub Robót zamiennych, 

sporządzonym przez Wykonawcę i zweryfikowanym przez Zlecającego. Wykonawca ma obowiązek 
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telefonicznego poinformowania Zlecającego i niezwłocznego potwierdzenia na piśmie konieczności 

wykonania prac dodatkowych lub zamiennych. Powyższe kosztorysy zostaną sporządzone przez 

Wykonawcę w oparciu o stawki, narzuty i ceny publikowane w SEKOCENBUDZIE (poziom cen 

średnich) lub średnie ceny rynkowe właściwe dla województwa kujawsko-pomorskiego. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności zmiany Umowy, w tym wykonania Robót dodatkowych lub 

Robót zamiennych, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zlecającego na zmianę 

przed przystąpieniem do jej wykonania. Roboty dodatkowe lub zamienne będą mogły być wykonane 

po podpisaniu przez Zlecającego i Wykonawcę odpowiedniego protokołu, złożenia przez Wykonawcę 

i przyjęcia przez Zlecającego oferty na wykonanie Robót dodatkowych lub zamiennych, oraz zawarciu 

aneksu do Umowy na piśmie pod rygorem nieważności, podpisanego przez upoważnionych 

przedstawicieli obu stron. 

 

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zlecający ma prawo odstąpić od Umowy do momentu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 

wysyłając do Wykonawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu, podając przyczynę odstąpienia oraz 

uiszczając Wykonawcy część Wynagrodzenia odpowiadającą proporcjonalnie wykonanym przez 

Wykonawcę i odebranym przez Zlecającego do dnia odstąpienia robotom. 

2. Zlecający, wysyłając do Wykonawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 30 dni od 

wystąpienia jednej z poniższych przesłanek, ma prawo odstąpić od Umowy lub jej części z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy gdy: 

a) Wykonawca naruszył zasady wykonywania robót lub wykonuje je niezgodnie z Umową oraz 

nie usunął wskazanych naruszeń w terminie 7 dni od doręczenia wezwania przez Zlecającego, 

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zlecającego złożonego na piśmie, 

c) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni 

kalendarzowych, 

d) Wykonawca jest w zwłoce dłużej niż 30 dni względem przyjętego terminu na uruchomienie 

sieci, 

e) Wykonawca dokonał cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy bez pisemnej zgody 

Zlecającego, lub powierzył wykonywanie Umowy lub jej części podwykonawcy lub innej 

osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, 

f) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy uległa istotnemu pogorszeniu, w tym w 

szczególności w stopniu uzasadniającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości 

Wykonawcy. 

3. Zlecającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie rozwiązania lub odstąpienia od 

umowy zawartej przez Zlecającego z Inwestorem w sprawie Inwestycji. Wykonawcy przysługuje w 

takim przypadku należność za wykonane do dnia odstąpienia prace. 

4. Z dniem, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy stanie się skuteczne, wygasają 

wynikające z Umowy prawa i zobowiązania Stron za wyjątkiem praw i zobowiązań odnoszących się do 

wykonanych już prac. 

5. Strony potwierdzają, że w przypadku odstąpienia od Umowy ze skutkiem na dzień odstąpienia (na 

przyszłość), w pełni zachowują moc jej postanowienia względem robót zrealizowanych i 

protokolarnie odebranych przez Zlecającego i Inwestora zgodnie z postanowieniami Umowy do dnia 

odstąpienia, a Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za część robót wykonaną i przyjętą 
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protokolarnie zgodnie z postanowieniami Umowy przez Zlecającego do dnia odstąpienia. W 

przypadku odstąpienia ze skutkiem na dzień odstąpienia za roboty prawidłowo wykonane do 

momentu odstąpienia od Umowy i dotychczas jeszcze niezafakturowane Zlecający winien zapłacić 

Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od Umowy. 

6. Inwentaryzacja robót będzie stanowić podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy. Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie za należycie wykonaną do chwili odstąpienia część przedmiotu Umowy.  

 

§ 13 KARY I ODSZKODOWANIA 

 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań objętych 

Umową w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca płaci Zlecającemu kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy 

w wymaganym terminie, w następujących wysokościach: 

a) za opóźnienie od 1 do 10 dni włącznie – 0,2% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy 

określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia po terminie Odbioru końcowego, 

b) za opóźnienie powyżej 10 dni, ale nie dłuższe niż do 30 dni włącznie – 0,5% wartości 
wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia od 11 
dnia po terminie Odbioru końcowego,  

c) za opóźnienie powyżej 30 dni – 1% wartości Wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego 
w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia od 30 dnia po terminie Odbioru końcowego  

d) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji, w wysokości 1% wynagrodzenia 
netto Wykonawcy określonego w §4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia,  

e) z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 za wykonanie 
przedmiotu umowy,  

2. Zlecający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu bezpodstawnego opóźnienia w 
przeprowadzeniu Odbioru końcowego, w wysokości 1% wynagrodzenia netto Wykonawcy 
określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 
3. Maksymalna wysokość kar umownych jakie Strona zapłaci na rzecz drugiej Strony na mocy Umowy 
nie przekroczy 50 % Wynagrodzenia.  
4. Niezależnie od zastrzeżonych w umowie kar umownych, każda ze stron może dochodzić 
naprawienia poniesionej szkody na zasadach ogólnych.  
 

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo 
Budowlane. 
2. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy 
bez uprzedniej zgody Zlecającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
3. sadem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 
wykonawcy. 
4. W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy strony podejmą rokowania w celu 
polubownego załatwienia sporu. 
5. Nierozstrzygnięte polubownie spory wynikłe z tytułu realizacji Umowy rozpatrywane będą przez 
Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zlecającego. 
6. Zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności z wyłączeniem sytuacji określonych w § 3 ust. 4. 
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7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze stron. 
 

 

Zlecający      Wykonawca 

 

 

 

 

Ocena skutków aktu prawnego 

 Opis ogólny  Projekt umowy na roboty budowlane zawieranej pomiędzy wykonawcą a 

podwykonawcą 

Podmioty, na 

które akt 

oddziałuje 

Strony umowy, tj wykonawca oraz podwykonawca, ew. także dalsi wykonawcy  

  

Wyniki 

konsultacji  

Nie dotyczy 

 

Analiza wpływu:    

- na sektor 

finansów 

publicznych  

  

Nie dotyczy 

- na rynek pracy   

  

Nie dotyczy 

Nie dotyczy  

 - na 

konkurencyjność 

wewnętrzną i 

zewnętrzną 

gospodarki  

Nie dotyczy 

Źródła 

finansowania 

Nie dotyczy 

Źródła danych i 

wskazanie 

założeń  

Nie dotyczy 
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Zgodność z 

prawem UE  

Nie dotyczy 
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 Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 

664.) 

 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 nr 227 

poz. 1658) 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy 

publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1177, z 2003 r. Nr 159, poz. 1537, 

Nr 188, poz. 1840, Nr 189, poz. 1850, Nr 228, poz. 2261) 

 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827). 

 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646). 

 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, (Dz.U. 2018 r. poz. 647). 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 

1592 z późn. zm 

 Ustawa z dn 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2019 poz. 2357). 

 Ustawa z dnia z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 576 z 

późn. zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej 

udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. (Dz.U. 2018 poz. 

1713). 

 Uchwała Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 

2013 r. 

 Obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa 

w formie gwarancji (2008/C 155/02) 

Inne akty 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, 

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 (obowiązują od 24 

października 2016 do 8 stycznia 2018), zawieszona w dn. 22 kwietnia 2020 (pismo DZF-

VI.7510.5.2020.IS), 



97 
 

 Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia "Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego 2030", 

 Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. (M.P. 2012 poz. 882), 

 Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej 

Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności (M.P. 2013 poz. 121), 

 Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. 2012 poz. 252) 

 Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich 

przedsiębiorstw w latach 2009–2013, Warszawa 2011. Materiał dostępny na stronie: 

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/dokument-kierunki-rozwoju-

funduszy-pozyczkowych-i-poreczeniowych-dla-malych.html.[16.06.2020] 

  

Orzeczenia sądowe i inne 

 Wyrok Sądu Najwyższego z 17 października 2008 roku (I CSK 106/08) 

 Uchwała Sądu Najwyższego sędziów z dnia 29 kwietnia 2008 r. sygn. III CZP 6/08 (Biul. SN 

2008, Nr 4, poz. 8) 

 Wyrok WSA z dnia 7 listopada 2013 r. sygn. akt: III SA/Gd 583/13 

 Wyrok WSA z dnia 27 kwietnia 2017 r. II SA/Łd 65/17 

 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 listopada 2016 r., (KIO 2171/16) 

 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 marca 2017 r. r. (KIO 409/17) 

 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 kwietnia 2018 r. (KIO 484/18) 
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STRESZCZENIE 
 

Opracowanie jest prawną analizą istniejącego otoczenia regulacyjnego lokalnych programów 

gospodarczych w oparciu o przeprowadzone w SGH prace analityczne i koncepcyjne ich działania. W 

opracowaniu przedstawiono koncepcję założeń regulacyjnych opracowywania i przyjmowania 

Lokalnych Programów Gospodarczych. Przedstawiono także koncepcję funkcjonowania, założenia 

regulacyjne i standardy prawne umów dla współpracy lokalnych MŚP, jako podwykonawców wobec 

wiodących firm. Dokonano też analizy i oceny oraz wskazał formuły możliwych do stosowania 

instrumentów w ramach lokalnych programów gospodarczych realizowanych przez Lokalne 

Organizacje Gospodarcze. Niezależnie od tego, częścią opracowania są projekty 7 aktów prawnych 

wraz z oceną skutków regulacji proponowanych aktów prawnych.  

 

ABSTRACT 
 

The study is a legal analysis of the existing regulatory environment for a „local economic 

programs” – based on analytical and conceptual work carried out at SGH (Warsaw School of 

Economics). The study presents the concept of regulatory assumptions for the development and 

adoption of „Local Economic Programs”. The concept of functioning, regulatory assumptions and 

legal standards of contracts for cooperation of local SMEs as subcontractors to leading companies 

were also presented. An analysis and assessment the formulas of instruments that could be used as 

part of local economic programs implemented by Local Economic Organizations was also made and 

pointed out. Regardless, part of the study are projects of 7 legal acts together with an assessment of 

the effcts of regulation of proposed legal acts. 


