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WPROWADZENIE 

Funkcjonujące w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa (dalej: MSP) określić można 

mianem soli gospodarki rynkowej i jednocześnie bazy demokratycznego porządku społeczno-

ekonomicznego1. Powoływanie do życia i funkcjonowanie MSP jest zdeterminowane prawnie 

w najszerszym z możliwych zakresów regulacyjnych. Negatywnym skutkiem tego jest 

ograniczenie faktycznej efektywności przedsiębiorstw z tych grup w stosunku do możliwej do 

zrealizowania efektywności jako następstwa przeprowadzenia koniecznych procesów derogacji i 

nowelizacji w ramach postulowanego- zarówno przez przedsiębiorców jak też przedstawicieli 

doktryny prawa gospodarczego, handlowego i podatkowego - procesu deregulacji 

wspomnianych obszarów funkcjonowania MSP. 

W obowiązującym obecne krajowym porządku prawnym prawodawca powierzył 

organom administracji publicznej, kompetencje prawodawcze. Warto jednak podkreślić, iż 

kompetencja organów administracji publicznej do wydawania aktów normatywnych o 

charakterze powszechnie obowiązującym nie narusza przyjętego modelu ustrojowego w ramach 

którego proces legislacyjny jest realizowany przez organy władzy ustawodawczej. Kompetencja 

ta wynikać bowiem musi z upoważnienia co najmniej ustawowego i nie może podlegać 

delegowaniu.  

W odniesieniu do organów jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) upoważnienie 

ustawowe dotyczy możliwości stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów prawa o 

charakterze wewnętrznym. Bez wspomnianego upoważnienia organy administracji publicznej nie 

mogą podejmować działań prawotwórczych, których rezultatem byłoby władcze kształtowanie 

sytuacji prawnej podmiotów usytuowanych na zewnątrz systemu administracji publicznej – 

w analizowanym zakresie podmiotami tymi są właśnie MSP.  

Włączenie przedsiębiorców w proces stanowienia aktów prawa miejscowego, czyli w 

proces legislacji administracyjnej, aby mógł zostać uznany za poprawny i legalny musi być 

procesem, w rezultacie przeprowadzenia którego wykreowane zostają normy prawne, które są 

zupełne i niesprzeczne zarówno w odniesieniu do innych aktów prawa miejscowego in specie ale 

przede wszystkim w odniesieniu do sytemu prawa in genere. Prawidłowa i należyta (w tym 

też legitymizowana) legislacja jest szczególnie istotna i konieczna w obecnym stanie systemu 

                                                           
1 P. F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002, s. 475. 



 

Page 3 of 33 
 

prawa krajowego, w ramach którego identyfikowany jest trwały i eskalujący proces określany w 

nauce i doktrynie prawa administracyjnego mianem „administratywizacji prawa”, a będący 

nierozerwalnie związany ze zjawiskiem inflacji legislacji delegowanej2.   

Aby wspieranie przez gminy przedsiębiorczości było aktywne i efektywne, zasadnym 

wydaje się włączenie do projektowania polityki prawa3 i procesu prawotwórstwa tych 

podmiotów, które dysponują najlepszą wiedzą o funkcjach i dysfunkcjach już obowiązujących 

uregulowań prawnych. Wiedza ta umożliwiłaby optymalizację procesów derogacyjnych, 

nowelizacyjnych i prawotwórczych, czyli samych przedsiębiorców lub przedstawicieli organizacji 

ich reprezentujących. Nadto końcowy rezultat tak uzgodnionych rozwiązań prawnych – zespoły 

norm prawnych, poddawałby się w wyższym stopniu internalizacji i uspołecznieniu, co 

zdecydowanie obniżyłoby koszty transakcyjne funkcjonowania i przedsiębiorców i organów 

administracji publicznej, oraz zredukowałoby konieczność i zakres posługiwania 

się zinstytucjonalizowanym przymusem prawnym.  

Kluczowym zidentyfikowanym problemem jest aktualny, zarówno w płaszczyźnie 

tworzenia prawa powszechnie obowiązującego, jak też w płaszczyźnie prawa miejscowego, brak 

przestrzegania a nawet bardzo często znajomości zasad techniki prawodawczej4. Formułowane 

są bowiem krytyczne stanowiska – których głównym źródłem pochodzenia są organy 

administracji publicznej – co do zasadności włączania przedsiębiorców w proces prawotwórczy 

oraz dokonujące predykcji ew. niebezpieczeństw dla systemu prawnego będących następstwem 

swoistego występowania przez przedsiębiorców w procesie prawodawczym w charakterze 

„iudex in causa sua”. Trzeba bowiem mieć na uwadze fakt, iż włączenie do procesu 

prawotwórczego przedsiębiorców, o ile może poprawić adekwatność merytoryczną regulacji 

prawnej o tyle z punktu widzenia formalnych wymogów tejże techniki i jednoczesnego wymogu 

                                                           
2 Tak E. Łętowska, J. Łętowski, O państwie prawa, administrowaniu i roli sądów w okresie 
przekształceń ustrojowych: szkice, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo 
Naukowe "Scholar", Warszawa 2005, s. 209.  
3 Polityka prawa służy realizacji określonej wizji tworzenia i stosowania prawa. W ramach założeń 
polityki prawa chodzi o sformułowanie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób tworzyć a następnie 
stosować prawo, aby było skutecznym i zarazem efektywnym ekonomicznie narzędziem osiągania 
założonych celów społecznych/gospodarczych/politycznych i in. Zob. A. Michalska, S. Wronkowska, 
Zasady tworzenia prawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 
1983, s. 26.  
4 Szerzej na temat zasad techniki prawodawczej i ich roli w procesie projektowania regulacji prawnej, 
a także skutkach ich nieprzestrzegania zob. S. Wronkowska, Technika prawodawcza, Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny Rok LII — zeszyt 1 — 1990, s. 1-19. 
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realizacji zasad systemu prawa, trudno oczekiwać podwyższenia stopnia poszerzenia zakresu 

spełniania tych wymogów i realizacji tychże zasad. Pojawia się w tym kontekście pytanie o to 

„czy i jakie konsekwencje dla sytuacji prawnej obywateli i innych podmiotów może mieć ́fakt, że 

jakaś ́ norma sytuację tę wyznaczająca została ustanowiona z naruszeniem dyrektyw techniki 

prawodawczej (dodać należy: wyznaczających warunki poprawności aktów normatywnych). 

Wydaje się, że konsekwencje prawne mogłyby być w takich przypadkach jedynie pośrednie. Nie 

wiązałyby się one z samym przez się naruszeniem jakiejś ́dyrektywy techniki prawodawczej, ale z 

tym, że poprzez jej naruszenie nastąpiło naruszenie obowiązującej normy prawnej kształtującej 

sytuację prawną jakiegoś ́ podmiotu lub naruszenie norm nakazujących ochronę ̨ pewnych 

wartości, np. zaufania obywatela do obowiązującego porządku prawnego”5.  

Zatem sytuacja niedochowania wierności zasadom techniki prawodawczej nie będzie 

miała skutków w sferze ważności i obowiązywania normy prawnej, a co najwyżej może 

skutkować w sferze jej efektywności motywacyjnej, behawioralnej czy też finistycznej. A zatem 

argument na rzecz niedopuszczania szerszego udziału przedsiębiorców w procesach 

prawodawczych z uwagi na ewentualne negatywne skutki w zakresie poziomu realizacji zasad 

techniki prawodawczej uznać należy za nieuprawniony, bo to właśnie organy administracji 

publicznej winny w tym procesie pełnić rolę strażników techniki prawodawczej, a 

przedsiębiorcom – zgodnie z założeniami koncepcji responsywnej administracji publicznej6 – 

winny oddać głos w kwestii merytorycznych uregulowań inwentywności ekonomicznej i 

przedsiębiorczości.  

Z wymienionych wyżej powodów wyrażono przekonanie, iż aktywne wspieranie 

przedsiębiorczości w funkcjonowaniu gminy nie może polegać i zostać ograniczone jedynie do 

wydania poszczególnych zaprojektowanych, choćby najbardziej trafnych aktów prawnych. 

Aktywne i efektywne zarazem prawne wspieranie przedsiębiorczości w ramach MSP musi z 

konieczności urzeczywistniać się czy też polegać – per analogia do procesu prawodawczego in 

genere - „(…) na tym aby przez tworzenie aktów nowych, eliminowanie pewnych aktów 

prawnych oraz nowelizowanie norm obowiązujących kształtować spójny, stabilny i przejrzysty 

system prawny sprzyjający kształtowaniu się stabilnego ładu społecznego”7, a w szczególności 

                                                           
5 S. Wronkowska, Technika prawodawcza, op. cit., s. 18-19. 
6 Szerzej nt. responsywnej administracji publicznej zob. M. Stępień, Responsywna administracja 
publiczna, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2007.  
7 Tak S. Wronkowska, Zmiany w systemie prawnym. (Z zagadnień techniki i polityki legislacyjnej), 
Państwo i Prawo, 1991, z. 8, s. 3.  
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ładu gospodarczego. Projektowane założenia regulacji oraz projekty aktów prawnych 

stanowić muszą punkt wyjścia dla dalszych prac legislacyjnych z czynnym i realnym 

uczestnictwem przedsiębiorców, w celu wypracowania adekwatnej i efektywnej regulacji 

prawnej kształtującej przyjazne otocznie prawno-gospodarcze i realizujące znamiona „dobrego 

prawa”8 w gospodarce. Przedmiotowe badanie nie zostało ograniczone li tylko do tworzenia 

prawa, ale uwzględniło wymiar kształtowania się prawa. Dobitnego podkreślenia wymaga 

bowiem fakt, iż w naukach prawnych od procesu tworzenia prawa odróżniane jest zjawisko 

„kształtowania się prawa”9. Owo zjawisko jest określeniem o szerszym zakresie znaczeniowym 

ponieważ obejmuje także różnego rodzaju czynniki i determinanty natury społecznej, politycznej 

czy ekonomicznej, które w różnym zakresie i różnym stopniu determinują ostateczny kształt i 

treść norm i aktów prawnych.  

 

METODOLOGIA BADAŃ 

Przedmiotowa analiza została przeprowadzona w końcowym etapie realizacji projektu 

i miała na celu komparatystykę problemów zdefiniowanych, jako hipotezy badawcze 

w metodologii badawczej w projekcie. Analizę przeprowadzono w oparciu o dostępne materiały 

źródłowe przekazane przez przedstawicieli Konsorcjum 

Zasadniczym elementem w niniejszym procesie badawczym była analiza desk – reserach, 

czyli analiza danych wtórnych (zastanych) - otrzymanych od zespołu ekonomistów wykonującego 

zadania badawcze uprzednio w stosunku do przedmiotowego badania ekspercko-doradczego. 

Desk Research to metoda badawcza, która sprowadza się do analizy zapisów dostępnych źródeł 

danych, obejmującej w szczególności ich kompilację, wzajemną weryfikację i przetwarzanie. 

Analiza taka stanowi podstawę do wypracowania wniosków na temat badanego problemu. 

Metoda desk - research nie posiada określonego czasu/fazy realizacji - pozyskiwanie i eksploracja 

danych trwa na ogół przez cały okres realizacji projektu badawczego. Jest tak m.in. dlatego, że 

                                                           
8 Szerzej na temat jakości prawa na gruncie stosunków prawno- gospodarczych w ujęciu 
teoretycznoprawnym zob. A. Kociołek-Pęksa, Model dobrego prawa na gruncie stosunków 
gospodarczych, (w:) P. Mochnaczewski (red.), A. Kociołek-Pęksa (red.), Dobre prawo. Złe prawo. W 
kręgu myśli Gustawa Radbrucha, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, Warszawa 2009, 
s. 246-275. 
9 L. Dubel, Ogólne problemy tworzenia prawa, (w:) A. Bałaban, L. Dubel, L. Leszczyński, Zasady 
tworzenia prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1986, s. 15.  
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dokumenty zastane są często na bieżąco uzupełnianie i zestawiane z materiałami pozyskanymi 

w trakcie pozostałych etapów badania. 

Przychylono się jednocześnie do twierdzenia zgodnie z którym „analiza wtórna nie jest 

strategią analityczną pozbawioną dylematów i trudnych wyborów, związanych z pogłębioną 

dbałością ̨ o kwestie poprawności realizacji badań jakościowych. Szczególnej uwagi wymaga 

dobór zestawów danych pierwotnych do wtórnych analiz, wybór optymalnego celu analizy 

jakościowej zastanych danych wtórnych, postawienie pytań́ badawczych oraz doprecyzowanie 

etycznych warunków korzystania zdanych pierwotnych”10. Pomimo tych zastrzeżeń na 

podkreślenie zasługuje fakt, iż „wtórna analiza danych daje wiele możliwości przeprowadzania 

badań poprzez zwiększanie saturacji treści na drodze analiz większych zestawów z danymi 

pierwotnymi. Ten typ prowadzenia badań umożliwia ponowną reinterpretację dostępnych 

danych, dając badaczom wtórnym możliwość ́generowania nowych koncepcji, ram teoretycznych 

i modeli kształtujących projekty badawcze”11. 

W niniejszym opracowaniu analizy wtórne realizowane są z użyciem danych zwanych 

pierwotnymi gdyż są to materiały empiryczne zwykle stanowiące zestawy danych surowych, 

pochodzące z konkretnych zakończonych projektów badań jakościowych. Podzielono pogląd 

zgodnie z którym rozróżnienie typów danych i analiz na pierwotne i wtórne nadaje w procesie 

projektowania badań wtórnych metodologicznej przejrzystości, zarówno w budowaniu koncepcji 

prowadzonych analiz wtórnych, ich realizacji, jak i przy pisaniu raportu z badań.12  

Pomocniczo posłużono się także badaniem z wykorzystaniem wywiadu pogłębionego – 

w literaturze specjalistycznej nazwane jest także in-depth interview (w skrócie IDI)13. Jest to 

metoda badań jakościowych polegająca na prowadzeniu indywidualnych rozmów z niewielką 

liczbą respondentów wybranych ze względu na ich powiązanie z tematem badań. Wywiad 

przeprowadzony został za pomocą scenariusza skonstruowanego zgodnie z metodologią nauk 

prawnych, a respondentami byli prawnicy specjalizujący się w problematyce 

administracyjnoprawnej, w szczególności w projektowaniu aktów prawa miejscowego oraz 

                                                           
10 Tak np. B. Borowska-Beszta, U. Bartnikowska, K. Ćwirynkało, Analiza wtórna jakościowych danych 
zastanych: przegląd założeń teoretycznych i aplikacji metodologicznych, Jakościowe Badania 
Pedagogiczne 2017 - Tom II - Nr 1, s .21 
11 Tamże.  
12 Ibidem, s.7.  
13 Szerzej na temat in-depth interview zob. M. Nicińska, Indywidualne wywiady pogłębione i 
zogniskowane wywiady grupowe - analiza porównawcza, ASK Research and Methods (ISSN 1234-
9224), s. 40-44. 
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regulaminów programów wsparcia finansowego dla MSP pochodzących ze środków budżetu 

lokalnego, krajowego oraz Unii Europejskiej. Z uwagi na charakter wiedzy stanowiącej przedmiot 

wywiadu – wysokospecjalistyczna wiedza ekspercka objęta klauzulą poufności - wywiady nie 

mogły zostać utrwalone za pomocą techniki rejestracji obrazu lub dźwięku, był to bowiem 

warunek sine qua non możliwości przeprowadzenia wywiadu.  

Tworząc założenia do przedmiotowych aktów prawnych oraz projekty aktów prawnych 

w badanym obszarze konieczne okazało się zastosowanie sui generis analogii iuris, mając 

oczywiście świadomość, iż stosowanie analogii stanowi metodę usuwania luk w prawie na 

płaszczyźnie stosowania prawa. Z tego też powodu należało dokonać jej adaptatywnego użycia 

stąd określenie „sui generis” mające oddać i podkreślić jej funkcjonalną odrębność od analogii 

w procesie stosowania prawa. Zdając sobie z sprawę z faktu, iż stosowanie analogii iuris 

wzbudzać może kontrowersje, dokonywano jej z pełnym poszanowaniem zasady pierwszeństwa 

analogii z ustawy.  

Owa sui generis analogia iuris niezbędna była do zdekodowania wartości immanentnie 

tkwiących u podstaw prawnej regulacji gospodarki dokonywanej w ramach konstytucyjnej 

zasady społecznej gospodarki rynkowej. W przedmiotowym badaniu podjęto więc także próbę 

odtworzenia/rekonstrukcji aksjologii regulacji prawno-gospodarczych, w celu uniknięcia 

w pracach projektodawczych zarówno determinacji jak też neutralizacji aksjologicznej14 (wartości 

w prawie) projektowanych rozwiązań prawnych 15. Uznano bowiem doniosłość decyzji 

prawotwórczych w zakresie pozytywnych następstw dbałości o komunikatywność tekstu 

prawnego – lecz nie tylko językową i semantyczną, ale właśnie aksjologiczną.  

Wychodząc oczywiście od podkreślenia istotnej roli zasad tworzenia prawa 

w redukowaniu negatywnych skutków fenomenu neutralizacji aksjologicznej, a zatem poza 

formalnoprawnym i merytorycznym wymiarami projektowanych rozwiązań prawnych 

w zidentyfikowanych jako wymagające regulacji obszarach funkcjonowania MSP, uwzględniony 

został także wymiar aksjologiczny projektowanych norm i aktów prawnych. Wspomniany wymiar 

aksjologiczny prawodawstwa stanowi bowiem niewątpliwą limitację procesów prawotwórstwa 

                                                           
14 Neutralizacja wartości w polskim prawie, to jest maskowanie (względnie: mistyfikowania) w 
procesie stanowienia i stosowania prawa wartości, których realizacji prawo realnie służy. Szerzej zob. 
K. Pałecki (red.), Neutralization of values in law, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.  
15 Szerzej na temat zasad wykładni a w szczególności analogii zob. T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp 
do prawoznawstwa, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2003, s. 179 oraz L. Morawski. Zasady 
wykładni prawa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora. Toruń 2006, 
s. 213.  
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gospodarczego16. Nadto dzięki poszerzeniu przedmiotowego badania o wymiar aksjologiczny 

(w tym etyczny) projektowane regulacje sprzyjały będą realizacji społecznej odpowiedzialności 

biznesu (CSR). Priorytetem w zakresie jakości przedmiotowego badania była realizacja zasady 

racjonalności prawodawczej i osiągnięcie takiego rezultatu procesu projektowania aktów 

prawnych, który można by ocenić jako racjonalny.  

Racjonalność w procesie prawodawczym występuje bowiem zasadniczo w trzech 

aspektach: po pierwsze dotyczy warunków, które powinny zostać spełnione w zakresie wiedzy i 

ocen, którymi posługuje się prawodawca; po drugie w zakresie metodologii przygotowania 

projektów aktów prawnych, wreszcie w zakresie specyfiki ustroju i organizacji struktur w ramach, 

których proces prawodawczy ma miejsce17. 

  

                                                           
16 Szerzej zob. A. Kociołek- Pęksa, Problematyka aksjologiczna jako uwarunkowanie procesów 
prawodawstwa gospodarczego oraz jego limitacji. Zagadnienia filozoficznoprawne, Kwartalnik 
Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i prace, Nr 1 (13)/2013, s. 37 – 72. 
17 Tak S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars Boni et 
Aequi, Poznań 2001, s. 133.  



 

Page 9 of 33 
 

Algorytm przebiegu procesu badawczego: 

 

analiza desk research badanie IDI analiza treści regulującej obowiązujących aktów 

prawnych sui generis analogie projekty założeń oraz projekty aktów prawnych 

 

 

Przeprowadzono wieloaspektową i wielowymiarową ocenę alternatywnych rozwiązań 

prawnych. Finalnie dokonana została globalna ocena całokształtu skutków i kosztów każdego 

z rozważanych sposobów unormowania przedmiotowej materii, w następstwie czego 

prezentowane w niniejszym badaniu projekty aktów prawnych uznano za najbardziej adekwatne 

dla potrzeb przedsiębiorców i najbardziej optymalne z punktu widzenia funkcjonowania zarówno 

organów administracji publicznej jak też przedsiębiorców. Ponadto dzięki analizom wtórnym 

danych pierwotnych, badania jakościowe zostały wzbogacone o nowe wymiary 

reprezentatywności.  
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WYNIKI ANALIZY 

W trakcie prowadzonego badania obejmującego analizę wyników badań uzyskanych uprzednio w 

trakcie realizacji Projektu oraz po przeprowadzeniu pogłębionych analiz stosowanych w Polsce i 

w krajach europejskich rozwiązań, zidentyfikowano cztery obszary, które w największym stopniu 

pretendują do uregulowania ich w formie projektu aktu prawnego – na przykład uchwały 

odpowiedniego organu jednostki samorządu terytorialnego.  

Poniżej wskazano owe zidentyfikowane , cztery obszary wraz z krótkim omówieniem wniosków i 

tezami regulacji, jakie mogłyby znaleźć się w danym projekcie aktu prawnego. Założono, że 

projekty te mogłyby funkcjonować w formie wariantowej, tj. dana jednostka mogłaby go przyjąć 

w całości albo też wybrać z niego jedynie te rozwiązania, którymi będzie szczególnie 

zainteresowana. 

 

OBSZAR I: włączenie przedsiębiorców w stanowienie prawa miejscowego 

W Polsce funkcjonują obecnie lokalne rozwiązania związane np. z powoływaniem rady/forum 

przedsiębiorców oraz rzadziej szczątkowe regulacje dotyczące konsultowania z przedsiębiorcami 

stanowionych aktów prawa miejscowego mające wpływ na obszar biznesu i inwestycji. Przede 

wszystkim regulacje takie dotyczą planowania przestrzennego. Brak jednak kompleksowych 

rozwiązań, które łączyłyby w sobie zarówno efektywne formy włączania biznesu w procedury 

decyzyjne na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, jak i rzeczywiste wsłuchiwanie się w 

opinie przedsiębiorców co do aktów prawa miejscowego mających wpływ na działalność 

przedsiębiorców. Przede wszystkim rzadko konsultuje się z przedsiębiorcami chociażby uchwały 

dotyczące podatków i opłat lokalnych, które wpływając na koszty, bezpośrednio wpływają także 

na realia prowadzonych działalności gospodarczych. 

Zidentyfikowano w tym zakresie możliwość stworzenia projektu kompleksowego aktu, który 

zakładałby: 

 ukonstytuowanie w danej JST rady/forum przedsiębiorców, które miałoby zapewnione 

realne kompetencje konsultacyjne (a nie tylko wówczas, gdy władze JST same zwrócą się 

o wydanie opinii); 

 utworzenie procedury obligatoryjnej konsultacji z przedsiębiorcami procedowanych 

projektów aktów prawna miejscowego wywierających choćby pośredni wpływ na realia 

działalności przedsiębiorstw; 

 zapewnienie efektywnych mechanizmów zapewniających, aby przyjęte rozwiązania nie 

pozostawały jedynie niewiążącymi narzędziami. 

 

OBSZAR II: dedykowana ścieżka obsługi przedsiębiorców/inwestorów 

Obecnie na terenie Polski funkcjonują rozmaite rozwiązania dotyczące ułatwień dla 

przedsiębiorców w obszarze procedowania ich spraw administracyjnych przez konkretne organy 

administracji, nie brak też wielu ciekawych przykładów praktycznego zastosowania rozmaitych 
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instrumentów w tym obszarze, to jednak nadal występują one niezwykle rzadko i nie mają 

charakteru kompleksowego.  

Zaproponowano w tym zakresie rozważanie następujących rozwiązań: 

 utworzenie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za koordynację obsługi 

przedsiębiorców/inwestorów przez urząd gminy, celem przypisania przedsiębiorców tej 

samej osoby kontaktowej we wszystkich bieżących sprawach w danej jednostce i 

koordynacji ich procedowania; 

 wprowadzenie tzw. Szybkiej Ścieżki Obsługi Inwestora, zakładającej procedowanie 

szczególnie istotnych postępowań administracyjnych poza kolejnością; 

 zapewnienie możliwości konsultacji projektu wniosków i podań składanych do organów 

administracji jeszcze przed ich formalnych złożeniem, zgodnie z założeniem, że szybsze i 

bardziej efektywne będzie wskazanie ewentualnych błędów i wprowadzenie zmian przed 

złożeniem wniosku niż wysyłanie formalnego wezwania do uzupełnień/zmian w trwającej 

procedurze administracyjnej. 

OBSZAR III: ulgi i zwolnienia podatkowe 

Kolejny obszar dotyczy stosowanych ulg i zwolnień podatkowych od podatków i opłat lokalnych. 

Chociaż są one powszechnie stosowane na terenie Polski, to cechują się ogromną 

różnorodnością, które w praktyce utrudniają ich stosowanie (np. przedsiębiorca prowadzący 

działalność w dwóch różnych JST podlega często różnym reżimom zwolnień i ulg, z których każda 

łączy się z koniecznością dopełnienia różnych formalności). Ponadto trzeba wskazać, że 

podstawowa ze stosowanych form zwolnień dotyczy podatków od nieruchomości, podczas gdy 

sami przedsiębiorcy wskazują na dużą uciążliwość innych opłat lokalnych, jak choćby związanych 

z wywozem nieczystości.  

Zidentyfikowane propozycje regulacyjne w tym obszarze to m. in.: 

 wprowadzenie np. w formie porozumień międzygminnych ujednolicania stosowania 

zwolnień i procedury ich przyznawania dla danego obszaru; 

 powiązanie stosowanych ulg i zwolnień z czynnikami takimi jak tworzenie nowych miejsc 

pracy lub brak pomniejszania liczby miejsc pracy, realnie wpływającymi na otoczenie 

lokalne; 

 objęcie zwolnieniami także obszarów najrzadziej nimi regulowanymi (np. wspomniane 

już opłaty za wywóz odpadów), które stanowią istotny koszt prowadzenia działalności 

gospodarczej na danym terenie. 

 

OBSZAR IV: współpraca w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego 

Czwarty ze zidentyfikowanych obszarów tematycznych dotyczy szkolnictwa, przede wszystkim w 

zakresie tworzenia efektywnych mechanizmów współpracy pomiędzy JST prowadzącymi dane 

szkoły, a przedsiębiorcami, którzy byliby zainteresowani organizacją zajęć praktycznych i 

zawodowych, w dalszej perspektywie także praktyk zawodowych dla uczniów. Obecnie tego typu 
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rozwiązania funkcjonują najczęściej na szczeblu szkolnictwa uniwersyteckiego (np. w formie 

studiów dualnych na studiach inżynierskich, prowadzonych przez uniwersytety w porozumieniu z 

przedsiębiorcami). Uznano, iż model ten mógłby zostać na mniejszą skalę zastosowany także do 

szkolnictwa niższych szczebli niż akademicki, wpływając na kształtowanie przyszłych kadr 

przygotowanych do pracy w znajdujących się na danym terenie zakładach produkcyjnych i 

usługowych. Jest on z powodzeniem wykorzystywany np. w obszarze współpracy hoteli i szkół 

zawodowych/techników hotelarskich lub gastronomicznych, ale poza tymi branżami funkcjonuje 

jedynie z rzadka. Co do zasady też nie istnieją regulacje obejmujące omawiane rozwiązania, a 

współpraca jest oparta na zasadzie porozumień zawieranych przez poszczególnych 

przedsiębiorców i konkretne szkoły.  

W omawianym zakresie zidentyfikowano w szczególności następujące możliwości: 

 utworzenie lokalnego programu, do którego mogliby przystępować także mniejsi i średni 

przedsiębiorcy, którzy nie są w stanie zapewnić zajęć zawodowych dla całej klasy, czy 

danego roku, ale byliby zainteresowani organizacją takich praktycznych zajęć 

szkoleniowych/praktyk dla mniejszej grupy uczniów. Sprzyjałoby to jednocześnie 

interakcji pomiędzy przedsiębiorcami zaangażowanymi w dany program; 

 zaproponowanie różnych form współpracy ze szkołami lokalnymi, w zależności od 

możliwości i potrzeb danego przedsiębiorcy i z zagwarantowaniem uwzględnienia 

rzeczywistych potrzeb uczniów; 

 wprowadzenie procedur w jasny sposób regulujących przystępowanie do programów, 

które czyniłyby go równym i dostępnym dla wszystkich spełniających określone i 

mierzalne kryteria. 
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PROJEKTY AKTÓW PRAWNYCH 

OBSZAR I: włączenie przedsiębiorców w stanowienie prawa miejscowego oraz aktów rady 

gminy niebędących prawem miejscowym 

Pomimo coraz większej roli organów opiniodawczych dedykowanych określonym grupom 

społecznym (np. młodzieżowe rady gmin, młodzieżowe rady seniorów itd.), które mają 

uwzględniać w polityce danej JST potrzeby odpowiednich grup społecznych, ciągle 

problematyczne jest zapewnienie realnego udziału przedsiębiorców w procesie stanowienia 

przez organy prawodawcze JST. Problem ten może zostać częściowo rozwiązany przez tworzone 

Lokalne Organizacje Gospodarcze, w związku z czym odstąpiono od pierwotnego zamysłu 

kształtowania niejako konkurencyjnych dla nich rad/forów przedsiębiorców. 

Natomiast aktualnym pozostaje utworzenie mechanizmu konsultacji określonych aktów prawa 

miejscowego oraz innych dokumentów stanowionych przez stanowiące organy JST wraz z 

zapewnieniem realnej możliwości ich konsultacji przez zainteresowanych, działających na danym 

terenie lub rozważających inwestycje w danej JST przedsiębiorców. 

Dlatego też zaproponowano projekt uchwały regulującej powyższe kwestie i zawierający katalog 

najistotniejszych z punktu widzenia przedsiębiorców aktów. 
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UCHWAŁA NR [] 

RADY GMINY [] / MIASTA [] 

z dnia dzień miesiąc 2020 r. 

w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego i innych aktów mających szczególne 

znaczenie dla przedsiębiorczości w Gminie/Mieście []  

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.): 

Rada Gminy / Miasta [] uchwala, co następuje: 

§ 1. W celu wspierania przedsiębiorczości oraz mając na względzie potrzebę szerokiej konsultacji 

z przedsiębiorcami aktów prawa miejscowego oraz innych uchwał stanowionych przez Radę 

Gminy / Miasta [], wprowadza się program konsultacji społecznych dla wspierania 

przyjmowania rozwiązań wspierających przedsiębiorczość (dalej: „Konsultacje”). 

§ 2. Konsultacje przebiegają w następujący sposób: 

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy/Miasta tworzy się specjalną zakładkę „Konsultacje 

z Przedsiębiorcami”; 

2) każdy projekt dotyczący uchwał wskazanych w § 3 tej uchwały, przed jego poddaniem 

pod głosowanie na sesji Rady Gminy / Miasta publikuje się w ww. zakładce, zachęcając 

jednocześnie do wnoszenia uwag i propozycji co do jego treści; 

3) czas na wniesienie uwag lub propozycji do treści aktu podlegającego konsultacjom nie 

może być krótszy niż 21 dni kalendarzowych, przy czym w sprawach pilnych Rada Gminy / 

Miasta może postanowić o skróceniu tego okresu do nie mniej niż 7 dni kalendarzowych; 

4) wszystkim zainteresowanym podmiotom umożliwia się wniesienie uwag drogą 

elektroniczną; 

5) po upływie terminu na wniesienie uwag projekt przedkładany jest Radzie Gminy / Miasta 

wraz z kompletnym wykazem zgłoszonych uwag oraz oznaczeniem podmiotów 

zgłaszających uwagi. Uwagi zgłoszone anonimowo nie podlegają rozpoznaniu; 

6) nie przedstawia się Radzie Gminy / Miasta projektu do głosowania, jeżeli znajduje się on 

w wykazie określonym § 3 tej uchwały i nie przeprowadzono w stosunku do niego 

Konsultacji. 

§ 3. Konsultacjom podlegają obligatoryjnie: 

1) akty prawa miejscowego nakładające na przedsiębiorców wszelkie podatki lub opłaty 

lokalne, chyba że stanowią one część uchwały na mocy której uchwala się budżet gminy; 

2)  akty prawa miejscowego przewidujące zastosowanie ulg lub zwolnień podatkowych 

dedykowanych przedsiębiorcom, chyba że stanowią one część uchwały na mocy której 

uchwala się budżet gminy; 

3) studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

4) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

5) programy gospodarcze w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym; 

6) polityki rozwoju w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy o samorządzie gminnym; 
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7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, których zakres działalności 

obejmuje wsparcie przedsiębiorczości; 

8) podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami, o ile odnoszą się one 

do uchwalania wspólnych programów gospodarczych, wprowadzania skorelowanych ulg i 

zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców lub innych spraw dotyczących wspierania 

przedsiębiorczości; 

9) podejmowanie innych uchwał, co do których Rada Gminy postanowi, że wpływają one na 

prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy i jako takie powinny podlegać 

Konsultacjom. 

§ 4. Wykonanie uchwały: 

1) w zakresie § 2 pkt 1 i 2 powierza się Wójtowi Gminy / Burmistrzowi Gminy / 

Prezydentowi Miasta []; 

2) w pozostałym zakresie powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy/Miasta.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa [] i obowiązuje od dnia następującego po jej ogłoszeniu. 
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OBSZAR II: dedykowana ścieżka obsługi przedsiębiorców/inwestorów 

Jak wynika z przeprowadzonych badań i analiz, jednym z kluczowych czynników wpływających na 

klimat inwestycyjny na terenie jednostek samorządu terytorialnego jest sposób obsługi przez 

urząd danej JST oraz tempo załatwiania spraw. Nie bez znaczenia pozostają również czynniki 

takie, jak możliwość umawiania spotkań na konkretną godzinę, uzyskiwanie odpowiedzi na 

wiadomości przesyłany drogą elektroniczną czy zapewnienie możliwości konsultacji w zakresie 

konkretnych problemów danego przedsiębiorstwa. 

Dlatego też postuluje się stworzenie praktycznych rozwiązań wspierających obsługę 

przedsiębiorców i inwestorów przez właściwe urzędy, zwłaszcza w zakresie przedsiębiorców 

tworzących na terenie danej JST miejsca pracy. Wydaje się, że rozwiązanie te w sposób oczywisty 

przełożą się na jakość obsługi przedsiębiorców, a co za tym idzie na klimat inwestycyjny w danej 

JST. 
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UCHWAŁA NR [] 

RADY GMINY [] / MIASTA [] 

z dnia dzień miesiąc 2020 r. 

w sprawie utworzenia dedykowanej ścieżki obsługi przedsiębiorców w Urzędzie Gminy []  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 713 t.j.): 

Rada Gminy / Miasta [] uchwala, co następuje: 

§ 1. W celu wspierania przedsiębiorczości oraz zmniejszenia bezrobocia na terenie Gminy / 

Miasta [], wprowadza się dedykowaną ścieżkę obsługi przedsiębiorcy w Gminie/Mieście []. 

§ 2. W celu realizacji tej uchwały Wójt/Burmistrz/Prezydent jest uprawniony w szczególności do 

wprowadzenia na mocy Regulaminu organizacyjnego urzędu gminy: 

1) utworzenia wyspecjalizowanego stanowiska ds. obsługi przedsiębiorców, w którego 

zakresie obowiązków znajdzie się dedykowana obsługa przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą na terenie gminy; 

2) utworzenia i wdrożenie systemu elektronicznego umawiania wizyt przedsiębiorców w 

urzędzie gminy na konkretny dzień i godzinę; 

3) zapewnienia dedykowanych opiekunów dla przedsiębiorców zatrudniających na terenie 

gminy więcej niż 10 pracowników i zapewnienie osoby kontaktowej po stronie urzędu 

gminy we wszystkich sprawach związanych z działalnością wskazanych przedsiębiorców; 

4) utworzenia dedykowanej skrzynki e-mail z zapewnieniem udzielania odpowiedzi 

przedsiębiorcom na wiadomości elektroniczne w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze; 

5) zapewnienia możliwości wstępnej konsultacji treści wniosków składanych do urzędu 

gminy przez przedsiębiorców z pracownikami urzędu oraz uzyskania wstępnej, ustnej lub 

mailowej oceny kompletności i prawidłowości formalnej przygotowywanego wniosku. 

§ 3. Dodatkowo wprowadza się zasadę, zgodnie z którą, w sytuacji, w której liczba 

rozpoznawanych przez urząd gminy w danym okresie spraw, w tym także spraw podlegających 

załatwieniu w trybie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, przekracza możliwości 

szybkiego rozpoznania wszystkich procedowanych spraw, sprawy z wniosków przedsiębiorców 

zatrudniających lub planujących zatrudniać na terenie gminy przynajmniej 10 pracowników 

rozpoznaje się poza kolejnością wpływu, z pierwszeństwem przed rozpoznaniem innych spraw.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy / Burmistrzowi Gminy / Prezydentowi 

Miasta []. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa [] i obowiązuje od dnia następującego po jej ogłoszeniu. 
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OBSZAR III: ulgi i zwolnienia podatkowe 

Ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią znakomite narzędzie do przyciągania inwestorów do danej 

gminy. Jako, że nie występuje ogólnokrajowa regulacja w tym zakresie, a jedynie rozproszone 

delegacje, zróżnicowanie występujące aktualnie na gruncie podatków lokalnych może być 

jednocześnie przeszkodą, jak i swego rodzaju bodźcem dla przedsiębiorców, by szukać 

odpowiedniego miejsca pod nową inwestycję. 

Spośród podatków lokalnych największe znaczenie ma podatek od nieruchomości. Zasady 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości zostały uregulowane w ustawie o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 t.j. ze zm.), zgodnie z którą opodatkowaniu 

podlegają: (i) grunty, (ii) budynki lub ich części, (iii) budowle lub ich części związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa również szereg zwolnień z opodatkowania 

podatkiem od nieruchomości. Niektóre spośród zwolnionych z opodatkowania kategorii 

przedmiotu opodatkowania są wprost na mocy ustawy zawężone przez wyłączenie możliwości 

wykorzystywania nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej.  

Niezależnie od powyższego, na mocy art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada 

gminy / rada miasta może wprowadzić jeszcze inne zwolnienia przedmiotowe w drodze uchwały. 

W szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) jako kluczowi uczestnicy obrotu 

powinni być beneficjentami i bezpośrednimi adresatami zachęt i ulg podatkowych.  

W badaniach, będących podstawą do zaproponowanej treści uchwały dotyczącej zwolnienia z 

podatku od nieruchomości dla MSP prezentowano pogląd, iż stosowane zwolnienia i ulgi 

podatkowe mogą, ale nie muszą w sposób istotny oddziaływać na rozwój przedsiębiorczości na 

danym terenie. 

Uzależnienie uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości od obowiązku utworzenia i 

utrzymania nowych miejsc pracy może być kluczowym bodźcem dla rozwoju inwestycji pod 

kątem zatrudniania pracowników. Z tego samego powodu przykładowa uchwała o zwolnieniu z 

podatku od nieruchomości nie obejmuje zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, a 

obejmuje jedynie budowle i budynki lub ich części.  

Przeprowadzone liczne badania i analizy w ramach REGIOGMINA oraz GOSPOSTRATEG pozwoliły 

na sformułowanie wniosku, iż pomimo tego że stosowanie ulg i zwolnień podatkowych jest dość 

powszechne, do tego stopnia, że są to najczęściej wykorzystywane instrumenty ekonomiczno-

finansowego wsparcia przez polskie władze lokalne, pozostaje jeszcze pole do rozszerzenia i 

rozwoju tej formy pomocy. Według badań przeprowadzonych przez NIK w 2018 roku, w 65% 

skontrolowanych gmin oraz w ponad 70% gmin objętych badaniem kwestionariuszowym 

stosowano niższe od maksymalnych stawki podatku od nieruchomości i środków transportu lub 

wprowadzono ulgi w tych podatkach, a jedynie w 6% skontrolowanych gmin stwierdzono 

nieprawidłowości w udzielaniu zwolnień podatkowych. Wskaźniki te sugerują, że świadomość 

władz lokalnych o znaczeniu tego mechanizmu jest zadowalająca. 

Zwolnienia i ulgi w podatkach lokalnych są atrakcyjne zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla 

gmin. Lokalne budżety mimo potencjalnego zmniejszenia wpływów, wcale nie doświadczają 
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spadków, gdyż preferencje podatkowe zwiększają zainteresowanie inwestorów, którzy 

podejmują więcej decyzji biznesowych o inwestycjach w danym regionie. Przedsiębiorcy z drugiej 

strony korzystają z obniżenia bieżących kosztów swojej działalności, by dalej móc się rozwijać i 

inwestować.  

W celu zwiększenia efektywności wykorzystania instrumentu zwolnienia z podatku od 

nieruchomości należy zwrócić szczególną uwagę na jego konstrukcję i uzależnić przyznanie 

zwolnienia od spełnienia warunków do udzielenia ulg i zwolnień np. od utworzenia i utrzymania 

określonej liczby miejsc pracy. Istotna jest również stabilność polityki podatkowej prowadzonej 

w danej gminie. 

W związku z powyższym, wydaje się być usprawiedliwionym udostępnienie gminom wzorca 

uchwały o zwolnieniu z podatku od nieruchomości do wykorzystania, co bezsprzecznie 

pozwoliłoby na pominięcie procesu konsultacji i dostosowywania konkretnych przesłanek 

zawartych w takim akcie prawa miejscowego. Ponadto, ujednolicenie tego obszaru wypływałoby 

na pewność przedsiębiorców co do gwarantowanych ulg w zakresie podatków lokalnych, co 

pozwoliłoby skupić się na innych czynnikach prosperowania przedsiębiorcy przy inwestycji. 

Wybór formy pomocy dla przedsiębiorców MŚP w formule pomocy de minimis ma tę istotną 

zaletę iż jest ona limitowana (co do zasady do EUR 200 tys na podmiot w ciągu 2 lat z 

wyłączeniem niektórych sektorów). W konsekwencji zatem, gmina nie pozbawia się 

bezwzględnie źródła dochodu w postaci wpływów z podatku od nieruchomości, a jedynie 

ogranicza to źródło do danego limitu, co w przypadku przedsiębiorców korzystających z innych 

instrumentów pomocowych i kumulacji z inną pomocą de minimis, może okazać się 

akceptowalną stratą. Do informowania o już uzyskanej pomocy de minimis służą uproszczone 

formularze, w formie przystępnej dla przedsiębiorców, zatem monitorowanie limitu przyznanej 

pomocy de minimis na podstawie takich formularzy nie będzie dodatkowo obciążało 

pracowników gminy.  
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UCHWAŁA NR [] 

RADY GMINY [] / MIASTA [] 

z dnia dzień miesiąc 2020 r. 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 t.j. ze zm.)  

Rada Gminy / Miasta [] uchwala, co następuje: 

§ 1. W celu wspierania przedsiębiorczości mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

zmniejszenia bezrobocia na terenie Gminy / Miasta [], wprowadza się zwolnienie od podatku 

od nieruchomości udzielane na zasadach określonych niniejszą uchwałą. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) nowej inwestycji – należy to rozumieć wybudowanie nowych lub rozbudowę istniejących 

budynków i budowli oraz oddanie ich do użytku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 t.j. ze zm.); 

2) utworzeniu nowych miejsc pracy – należy przez to rozumieć przyrost netto miejsc pracy w 

przedsiębiorstwie beneficjenta pomocy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym 

wymiarze czasu pracy w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy 

poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęto nową inwestycję; 

3) mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach – należy przez to rozumieć mikro- małych i 

średnich przedsiębiorców w rozumieniu Załącznika 1 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 art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, 

z późn. zm.) 

§ 3. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, a jej udzielanie 

następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 nr 352 z 24 grudnia 2013 r.) oraz w ustawie z 

dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 

2020 r. poz. 708 t.j.). 

§ 4. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres wskazany w § 4 ust. 3 budynki lub ich 

części oraz budowle lub ich części, będące własnością przedsiębiorców, stanowiące nowe 

inwestycje, związane z uruchomieniem lub poszerzeniem dotychczasowej działalności 

gospodarczej, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy. 

2. Zwolnienie przysługuje od dnia powstania obowiązku podatkowego od nowo wybudowanych 

oraz rozbudowywanych w ramach nowej inwestycji budynków i budowli lub ich części, zgodnie z 

przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
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3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 przysługuje przedsiębiorcy, 

który utworzył nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją i udzielane jest na okres: 

a) 1 roku – w przypadku utworzenia co najmniej [] nowych miejsc pracy, 

b) 2 lat – w przypadku utworzenia co najmniej [] nowych miejsc pracy, 

c) 3 lat – w przypadku utworzenia co najmniej [] nowych miejsc pracy, 

d) 4 lat – w przypadku utworzenia co najmniej [] nowych miejsc pracy, 

e) 5 lat – w przypadku utworzenia co najmniej [] nowych miejsc pracy. 

4. Dodatkowymi warunkami uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest: 

1) dokonanie zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy de minimis, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w terminie do sześciu miesięcy po 

zakończeniu nowej inwestycji; 

2) przedstawienie przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis: 

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 

się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy 

de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w 

tym okresie, 

b) pozostałych informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 

2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o 

pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.), 

c) przedstawienie dokumentów potwierdzających oddanie do użytku budynku lub 

budowli. 

3) prowadzenie działalności gospodarczej na nieruchomościach objętych zwolnieniem 

podatkowym w okresie korzystania przez przedsiębiorcę z tego zwolnienia; 

4) zwiększony stan zatrudnienia na terenie gminy / miasta [] stanowiący podstawę do 

uzyskania zwolnienia określonego w ust.1 nie może ulec zmniejszeniu w okresie korzystania 

przez przedsiębiorcę z tego zwolnienia. 

5. Podatnik traci w całości prawo do zwolnienia na mocy niniejszej uchwały, jeżeli liczba nowo 

utworzonych miejsc pracy w którymkolwiek momencie przed upływem okresu zwolnienia 

ulegnie zmniejszeniu poniżej []. 

§ 5. Zwolnień nie stosuje się do: 

1) przedsiębiorców posiadających zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych 

zobowiązań wobec budżetu Gminy / Miasta [], 

2) budynków przeznaczonych na działalność w zakresie handlu detalicznego oraz budowli z nimi 

związanych, 

3) działalności deweloperskiej w sektorze budownictwa użyteczności publicznej, mieszkaniowej 

polegającej na kupnie, sprzedaży, budowie oraz wynajmie nieruchomości, 
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4) budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na obrocie 

paliwami stałymi, płynnymi i gazem oraz dystrybucją i przesyłem energii, 

5) wykluczeń określonych w rozporządzeniu 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 nr 352 z 24 grudnia 2013 r.). 

§ 6. 1. Beneficjent pomocy de minimis, o której mowa w § 4 ust. 1, jest zobowiązany przedłożyć: 

1) w terminie miesiąca po spełnieniu warunku, o którym mowa w § 4 ust. 3, dokumenty 

potwierdzające utworzenie wymaganej liczby nowych miejsc pracy związanych z nową 

inwestycją; 

2) do 31 stycznia każdego roku podatkowego, w którym korzysta ze zwolnienia, bez wezwania 

organu podatkowego, informację: 

a) o pomocy de minimis otrzymanej w danym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, 

wraz z załączonymi wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis, albo 

oświadczeniami o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo 

oświadczeniem o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

b) o otrzymanej innej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących 

się do objęcia pomocą w związku z realizacją których udzielana jest pomoc de minimis 

albo informację o nieotrzymaniu pomocy publicznej, 

c) o realizacji warunków zawartych w § 4 ust. 3 i ust. 4 pkt. 3 i 4 niniejszej uchwały wraz z 

dokumentacją potwierdzającą stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty w okresie 

minionych dwunastu miesięcy, w tym potwierdzenia zgłoszenia zatrudnionych 

pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

d) o przedmiotach i podstawach opodatkowania podlegających zwolnieniu, wykazanych 

w złożonej deklaracji podatkowej. 

3) do 31 stycznia roku następującego po ostatnim roku, w którym korzystał ze zwolnienia, bez 

wezwania organu podatkowego, informację, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2 lit. c. niniejszej 

uchwały. 

2. Na podstawie informacji otrzymanych od przedsiębiorcy organ udzielający pomocy dokonuje 

oceny dopuszczalności pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

3. Przedsiębiorca korzystający z pomocy jest zobowiązany do powiadomienia organu 

udzielającego pomocy o wystąpieniu okoliczności mającej wpływ na utratę prawa do korzystania 

z pomocy de minimis na podstawie niniejszej uchwały najpóźniej w terminie 14 dni od dnia 

wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia. 

4. Przedsiębiorca korzystający z pomocy jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie, 

na wezwanie organu udzielającego pomocy, dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny 

oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania. 
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5. Przedsiębiorca, który nie spełnił warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia 

zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę za 

okres, w którym korzystał ze zwolnienia, zgodnie ze stosownymi przepisami. 

§ 7. 1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia w przypadku: 

1) postawienia podatnika w stan likwidacji, z dniem jej ogłoszenia; 

2) ogłoszenia upadłości podatnika, z dniem jej ogłoszenia; 

3) podania nieprawdziwych danych, co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania 

zwolnienia - za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia; 

4) zbycia nieruchomości, zmiany właściciela, przekształcenia lub podziału istniejącego podmiotu 

gospodarczego w okresie objętym zwolnieniem, z dniem zbycia, zamiany, przekształcenia lub 

podziału; 

5) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w okresie objętym zwolnieniem, z dniem 

zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej; 

6) powstania zaległości z zapłatą zobowiązań w stosunku do Gminy / Miasta []., z dniem 

powstania zaległości. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy / Burmistrzowi Gminy / Prezydentowi 

Miasta []. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa [] i obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku, przy czym prawa do zwolnienia nabyte 

w czasie obowiązywania uchwały trwają przez okres w niej przewidziany. 
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Załącznik 1 do Uchwały Nr [] Rady Gminy / Miasta [] z dnia dzień miesiąc 2020 r. 

 

.................................................................... 

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

.................................................................... 

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) 

 

Wójt Gminy / Burmistrz Gminy / 

Prezydent Miasta [] 

/adres/ 

 

ZGŁOSZENIE 

Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy w formie zwolnienia od podatku 

od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 

 

I. Podstawowe informacje o przedsiębiorcy 

1) Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................... 

2) Siedziba/Adres zamieszkania: 

a) województwo: ............................................................................................................ 

b) powiat: ........................................................................................................................ 

c) gmina: ......................................................................................................................... 

d) miejscowość: .............................................................................................................. 

e) ulica: ........................................................................................................................... 

f) nr domu: ..................................................................................................................... 

g) identyfikator gminy, w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania18 

................................................................................................................................. 

3) Numer identyfikacyjny REGON: ..................................................................................... 

4) Numer identyfikacji podatkowej (NIP): .......................................................................... 

5) Klasa rodzaju podstawowej działalności19: ....................................................................... 

                                                           
18

 pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w 
sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 
terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.) 
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6) Forma prawna przedsiębiorcy: ......................................................................................... 

7) Wielkość przedsiębiorcy20 (podkreślić właściwą pozycję) : 

– mikroprzedsiębiorca 

– mały przedsiębiorca 

– średni przedsiębiorca 

8) Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach związanych z pomocą udzielaną na 

podstawie Uchwały Nr [] Rady Gminy / Miasta [] z dnia dzień miesiąc 2020 r.:  

imię i nazwisko 

......................................................................................................................... 

stanowisko 

służbowe................................................................................................................. 

telefon: ............................................................ 

fax: .................................................................. 

e-mail: ............................................................. 

 

II. Dane dotyczące nieruchomości, na której realizowana będzie nowa inwestycja lub tworzone 

związane z nią nowe miejsca pracy: 

1) oznaczenie księgi wieczystej: .......................................................................................... 

2) nr i adres działki/działek: 

a) …………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………………… 

d) …………………………………………………………………………………………… 

e) …………………………………………………………………………………………… 

f) …………………………………………………………………………………………… 

g) …………………………………………………………………………………………… 

3) informacje o pozostałych przedmiotach opodatkowania (budynki, budowle) związanych z 

realizacją nowej inwestycji oraz/lub tworzeniem związanych z nią nowych miejsc pracy, z 

uwzględnieniem podstawy ich opodatkowania: 

........................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                                                     
19

 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.) 
20

 Określony według Załącznika 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. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) 



 

Page 26 of 33 
 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

III. Informacje dotyczące nowej inwestycji 

1) Opis nowej inwestycji oraz związanych z nią planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy: 

…....................................................................................................................................... 

…....................................................................................................................................... 

…....................................................................................................................................... 

…....................................................................................................................................... 

…....................................................................................................................................... 

2) Rodzaj nowej inwestycji (podkreślić właściwą pozycję) : 

– utworzenie nowego przedsiębiorstwa 

– rozbudowa przedsiębiorstwa 

3) Harmonogram realizacji inwestycji, z uwzględnieniem rozpoczęcia i zakończenia inwestycji 

oraz przewidywanym terminem utworzenia nowych miejsc pracy:  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

IV. Informacje dotyczące planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową 

inwestycją: 

1) Poziom średniego zatrudnienia z ostatnich pełnych 12 miesięcy w przeliczeniu na osoby 

zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, z wyszczególnieniem zatrudnionych na Gminy / 

Miasta []: 
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…............................................................................................................................................. 

2) Liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją: 

........................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że akceptuję warunki uzyskania pomocy publicznej określone w programie 

przyjętym uchwałą Nr [] Rady Gminy / Miasta [] z dnia dzień miesiąc 2020, zobowiązuję się 

je wypełnić i wyrażam wolę skorzystania z tej formy pomocy. 

Oświadczam, że pomoc publiczna w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości nie jest 

związana z wyłączeniami, o których mowa w art.1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L nr 352 z 24 grudnia 

2013 r.). 

 

…………………………………… 

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy: 

 

.................................................. 

miejscowość, data 

 

Załączniki: 

1) pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego i przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu 

budowy, 

2) dokumenty potwierdzające wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych, 

3) odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, 

4) zaświadczenie o ilości zatrudnionych pracowników za okres ostatnich 12 miesięcy. 

5) zaświadczenie o pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie 
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OBSZAR IV: współpraca w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego 

Obecnie współpraca szkół z przedsiębiorcami odbywa się w zdecydowanej większości bez 

pośrednictwa ze strony samorządów. Szkoły zawodowe w głównej mierze samodzielnie 

wyszukują i nawiązują kontakt z firmami, z którymi współpracują. 

Szkoły zawodowe współpracują ze starostami i/lub prezydentami miast na prawach powiatu, to 

te organy mają wpływ jakie kierunki i zawody są rozwijane w tego typu placówkach. 

Najczęstszą formą współpracy pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi a przedsiębiorcami są 

praktyki zawodowe, stanowiące obowiązkowy element kształcenia zawodowego. Przez obie 

strony są jednak co do zasady oceniane jako nieefektywne, gdyż trwają z reguły przez zbyt krótki 

okres czasu (np. miesiąc).  

Warto zwrócić uwagę, że zarówno samorząd jak i dyrektor danej szkoły zawodowej przed decyzją 

o otworzeniu klasy o konkretnym profilu, powinni zasięgnąć informacji wśród lokalnych 

przedsiębiorców aby zbadać zapotrzebowanie biznesu na pracowników. Po wstępnym 

rozpoznaniu, będzie wiadomo jaki rodzaj szkoleń i według jakiego cyklu powinno się 

zorganizować w danym terenie. Nieocenioną rolę może przy tym sprawować lokalny samorząd, 

który ma większe możliwości bezpośredniego dotarcia do przedsiębiorców.  

Kooperacja i współpraca szkół ze środowiskiem biznesowym będzie skutkowała obopólną, 

bezpośrednią korzyścią dla uczestników tej relacji, ukierunkowanej w głównej mierze na 

podnoszenie kwalifikacji i umiejętności młodzieży. Najlepiej przyswojona przez uczniów teoria 

nie zastąpi umiejętności praktycznych i doświadczenia, a nawet najlepszym absolwentom, 

niestety, nierzadko ich brakuje. Pośrednictwo szeroko rozumianego aparatu państwowego może 

dodatkowo wspomóc i usprawnić tę relację.  

Jak zostało już zaznaczone, szkoły często samodzielnie nawiązują relacje z przedstawicielami 

biznesu w regionie. Z drugiej strony, przedsiębiorcy również implikują działania mające na celu 

zawiązanie współpracy. Dotychczas najczęściej stosowanym mechanizmem pozyskiwania do 

współpracy praktykantów i stażystów przez przedsiębiorców jest bezpośrednia współpraca ze 

szkołami zawodowymi, oraz bezpośrednie przyjęcie do pracy osób, które same zgłaszają akces do 

pracy, na przykład w odpowiedzi na opublikowane na stronie internetowej oferty. Część 

podmiotów gospodarczych pozyskuje praktykantów i stażystów za pośrednictwem powiatowych 

urzędów pracy. Zdarza się również, że mikroprzedsiębiorstwa korzystają z kooperacji z cechem 

rzemiosł lub izbą rzemieślniczą. 

Władze powiatu, jako lokalnego podmiotu odpowiedzialnego za edukację na poziomie 

publicznych szkół ponadpodstawowych, mogłyby uczestniczyć w pośredniczeniu pomiędzy 

szkołami na szczeblu ponadpodstawowym i przedsiębiorcami.  

Wspólne działania szkół zawodowych z biznesem bardzo często realizowane są w ramach 

działania klastrów edukacyjnych, które pełnią przede wszystkim rolę pośrednika pomiędzy 

światem biznesu a oświatą, również pod względem marketingowym. Podejmowane przez te 

podmioty wspólne działania mają na celu inicjowanie współpracy szkół z pracodawcami i 

tworzenie trwałej sieci partnerów działających w obszarze edukacji, takich jak dostosowanie 

systemu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, polegające m.in. na 

organizacji praktycznych form nauczania, podniesieniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli 

podmiotów zawodowych oraz tworzenie klas patronackich. 
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Na wzór powyższego zaproponowano konkretne rozwiązania, które mógłby wspierać lokalny 

samorząd w pośrednictwie pomiędzy szkołami a biznesem, takie jak: 

 współtworzenie klas patronackich, 

 współfinansowanie wyposażenia warsztatów lub pracowni szkolnych, 

 współorganizacja egzaminów zawodowych, 

 doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym organizowanie szkoleń 

branżowych, 

 realizacja doradztwa zawodowego i promocja kształcenia zawodowego. 

Poniżej zaprezentowano szablon uchwały, której integralną częścią jest umowa o współpracę 

podmiotu samorządowego oraz przedsiębiorcy w zakresie dalszej współpracy ze szkołami 

ponadpodstawowymi, którą obie strony mogą dowolnie modyfikować i zmieniać w zależności od 

potrzeb.  
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UCHWAŁA Nr [] 

RADY POWIATU [] 

z dnia [] 2020 roku 

w sprawie ustalenia wzoru umowy o współpracę w sprawie organizacji patronatu w szkołach 

ponadpodstawowych na terenie powiatu [] / miasta na prawach powiatu []. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 

2020 r., poz. 920 t.j.) oraz art. 44 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 t.j.) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 

sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 1611 ze zm.) 

Rada Powiatu [] uchwala, co następuje: 

§1. Ustala się wzór umowy o współpracę starosty / prezydenta miasta na prawach powiatu z 

przedsiębiorcami w sprawie organizacji patronatu w szkołach ponadpodstawowych na terenie 

powiatu [] / miasta na prawach powiatu [] stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu []. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa []. 

 

*** 

 

ZAŁĄCZNIK  

Umowa o współpracy 

zawarta w dniu [] roku w [] między: 

spółką [] z siedzibą w [], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy [], [] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego za numerem [], posiadającą numer NIP [], numer REGON [], zwaną w dalszym 

ciągu umowy [], którą reprezentują: 

1) [] — Prezes Zarządu, 

2) [] — Członek Zarządu 

a starostą powiatu [] / prezydentem miasta na prawach powiatu [], reprezentowanym przez 

1) [] — [], 

zwanym dalej „Organem”, łącznie z [] zwane dalej „Stronami”, 

w sprawie organizacji patronatu spółki [] w lokalnych szkołach ponadpodstawowych na 

terenie powiatu [] / miasta na prawach powiatu []. 

Strony wspólnie i jednomyślnie wyrażają wolę i dostrzegają możliwość wzajemnej współpracy w 

zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w regionie [] oraz wyrażają przekonanie, 
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że wzajemna współpraca zapewni i wzmocni wykonywanie celów między [] a [], jak również 

wśród lokalnej społeczności. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, [] oraz Organ zawierają umowę o współpracę, 

której celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów oraz zwiększenie liczby 

przyszłych pracowników w zawodzie []. Dodatkowym celem niniejszej umowy jest zwiększenie 

zainteresowania młodzieży przedmiotami []. 

w związku z powyższymi deklaracjami 

[] oraz [] wyrażają wolę zawarcia niniejszej Umowy o współpracy i zamiar rozwoju 

współpracy w zakresie realizowanej działalności. 

§ 1 

1. [] obejmie swoim patronatem klasy kształcące uczniów w zawodach: [] w szkole 

ponadpodstawowej [] mieszczącej się na terenie powiatu [] / miasta na prawach powiatu []. 

2. Strony umowy zobowiązują się do: 

a) rzetelnej pracy wychowawczej oraz organizacyjnej na terenie szkoły ponadpodstawowej 

[], mającej na celu podniesienie poziomu kształcenia, w szczególności w kierunku [], 

oraz jak najlepsze przygotowanie uczniów do wykonywania powyższego zawodu w 

przyszłości; 

b) nieustannego unowocześniania procesu kształcenia oraz bazy dydaktycznej z 

uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych; 

c) nieustannego motywowania uczniów do podnoszenia swoich umiejętności oraz wiedzy 

poprzez organizowanie konkursów; 

d) popularyzowania różnych form podnoszenia kwalifikacji poprzez organizowanie szkoleń 

zarówno dla kadry nauczycielskiej jak i dla uczniów; 

e) umożliwienia dostępu do platform porozumiewania się szkoły ponadpodstawowej [] z 

[]; 

f) oddelegowania swoich przedstawicieli na spotkania z kandydatami do szkoły 

ponadpodstawowej [] i ich rodzicami w ramach tzw. „dni otwartych" w czasie trwania 

akcji promocyjnej szkoły ponadpodstawowej [] oraz dostarczenie niezbędnych 

materiałów informacyjnych na takie spotkania. 

2. Celem współpracy będzie podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, 

nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia 

zatrudnienia poprzez wspólne inicjatywy uwzględniające oczekiwania, wymagania i możliwości 

każdej ze Stron wraz z udziałem szkoły ponadpodstawowej [], a w szczególności w 

następujących formach współpracy: 

a) współorganizowanie praktyk zawodowych w zależności od potrzeb i możliwości [] 

b) organizowanie płatnego stażu dla wyróżniających się praktykantów, 

c) współorganizowanie wycieczek zawodowych, 
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d) uczestniczenie uczniów w kursach, szkoleniach, warsztatach specjalistycznych i wizytach 

studyjnych, 

e) możliwość ubiegania się o pracę przez najlepszych absolwentów, 

f) wzajemne promowanie kształcenia w zawodach takich jak: [], 

g) inicjowanie konkursów i sponsorowanie nagród dla uczniów, 

h) organizacja szkoleń, pokazów czy seminariów dla uczniów i nauczycieli, 

i) doposażenie pracowni warsztatów szkolnych w zakresie niezbędnych do kształcenia w 

zawodach takich jak: [], 

j) udostępnianie materiałów dydaktycznych, 

k) udostępnianie pomieszczeń i sal dydaktycznych, 

l) organizowanie wspólnych uroczystości, 

m) umieszczenie informacji o Patronacie na stronie internetowej szkoły ponadpodstawowej 

[] oraz stronie internetowej [] oraz Organu. 

3. Szczegółowe formy i zakres opieki, o której mowa w § 1 ust 3 lit. a – m będą uzgadniane 

przez Strony w formie odrębnych umów dotyczących poszczególnych przedsięwzięć, przy udziale 

i opinii szkoły ponadpodstawowej [].  

§ 2 

1. [] dołoży wszelkich starań do zapewnienia dobrych kontaktów z Organem oraz szkołą 

ponadpodstawową [], w celu wykonania niniejszej umowy jak i zamieszczenia informacji o 

Szkole w siedzibie firmy, na stronie internetowej oraz informacji o wynikach wzajemnej 

współpracy. 

2. Organ dołoży wszelkich starań do zapewnienia dobrych kontaktów z [] w celu 

wykonania niniejszej umowy jak i zamieszczenia logo i nazwy na własnych nośnikach 

informacyjnych oraz nośnikach szkoły ponadpodstawowej [] z adnotacją, że [] sprawuje 

patronat nad klasami [] i zamieści informacje na stronie internetowej o [] oraz informacje o 

wynikach wzajemnej współpracy. 

§ 3 

1. [] oraz Organ będą realizować wskazane w umowie cele w szczególności poprzez: 

a) współuczestnictwo w realizacji praktycznej nauki zawodu, poprzez współorganizację 

zajęć praktycznych, promocyjnych i praktyk zawodowych, 

b) pomoc w przygotowywaniu uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 

zawodzie, konkursów i olimpiad przedmiotowych, 

c) udział uczniów w organizowanych przez Strony kursach, szkoleniach, konferencjach, 

warsztatach, akademiach, dniach otwartych, uroczystościach i świętach, 

d) udział absolwentów w stażach zawodowych. 
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2. [] i Organ będą podejmować wspólne szczegółowe ustalenia w zakresie opisanym w 

ust. 1 odrębnie w każdym roku szkolnym. 

§ 4 

1. Osobami koordynującymi realizację niniejszej Umowy o współpracę ze strony: 

1) [] — Prezes Zarządu, 

2) [] — []  

3) szkoły ponadpodstawowej [] — dyrektor szkoły ponadpodstawowej [] 

§ 5 

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas nieoznaczony i wchodzi w życie z dniem jej 

podpisania. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 30-dniowego 

okresu wypowiedzenia. 

3. Wypowiedzenie powinno zostać doręczone drugiej Stronie na adres wskazany uprzednio 

przez Stronę na piśmie. 

4. Wszelkie zmiany Umowy winny zostać sporządzone na piśmie w formie aneksu. 

5. Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron oraz jednej dla szkoły ponad podstawowej []. 

 


