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Wykaz skrótów i pojęć występujących w Programie 

BIP 

 

Biuletyn Informacji Publicznej 

 

Minister 

 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 

 

Ministerstwo / MPiT 

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

 

Ustawa 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.) 

 

Interesariusze 

 

Podmioty współpracujące z Ministerstwem Przedsiębiorczości      

i Technologii, w tym organizacje pozarządowe w rozumieniu Ustawy 

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy 

 

Organizacje 

pozarządowe 

Organizacje pozarządowe w rozumieniu Ustawy oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy 

 

Program 

 

„Partnerstwo w sferze realizacji zadań publicznych” Program 

współpracy Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z organizacjami 

pozarządowymi i innymi interesariuszami na lata 2019 – 2020  

Symbole i nazwy komórek organizacyjnych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 

 

BDG  Biuro Dyrektora Generalnego 

BM  Biuro Ministra 

DAG  Departament Analiz Gospodarczych 

DDR  Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych  

DGE  Departament Gospodarki Elektronicznej 

DHM  Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej 

DIN  Departament Innowacji 

DK  Departament Komunikacji 

DMP  Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

DNP  Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych 

DOT  Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego  

DRI  Departament Rozwoju Inwestycji  

DSE  Departament Spraw Europejskich 
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WSTĘP 

 

Uwarunkowania formalno-prawne. 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1
 

nałożyła na ministrów obowiązek przyjmowania, w drodze zarządzenia, po przeprowadzeniu 

stosownych konsultacji, rocznych lub wieloletnich programów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy
2
.  

 

 W związku z powyższym w MPiT opracowano niniejszy Program, który po przeprowadzeniu 

wymaganych konsultacji został przyjęty w formie zarządzenia Ministra Przedsiębiorczości 

i  Technologii. Jest to Program dwuletni i będzie realizowany w latach 2019 – 2020. 

 

 

Działalność pożytku publicznego a zadania realizowane przez MPiT. 

 

Działalność pożytku publicznego została ustawowo zdefiniowana jako działalność społecznie 

użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych, wśród 

których są m.in. zadania w zakresie: 
 

 działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
 

 działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 

oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej. 
  

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organy administracji 

publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy, prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.  
 

 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej 

„gospodarka”
3
, obejmującym sprawy gospodarki, w tym konkurencyjności gospodarki, 

współpracy gospodarczej z zagranicą, oceny zgodności, miar i probiernictwa, własności 

przemysłowej, innowacyjności, działalności gospodarczej, promocji gospodark i polskiej 

w kraju i za granicą oraz współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego
4
.  

Obsługę Ministra zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) utworzone 

w dniu 9 stycznia 2018 r.
5
 

 

 

 

                                                 
1
 t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450, ze zm. 

2
 m.in. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu  terytorialnego, spółdzielnie socjalne. 
3
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii (Dz.U. z 2018 r. poz. 93). 
4
 Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r.  o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 762, ze zm.).  

5
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Przedsiębiorczości 

i Technologii (Dz.U. z 2018 r. poz.102). 
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Głównymi celami strategicznymi określonymi w planie działalności Ministra Przedsiębiorczości 

i Technologii
6
 są: 

 

 poprawa otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorców, 

 tworzenie lepszych warunków dla zwiększenia innowacyjności przemysłu, 

 wsparcie działań na rzecz umiędzynarodowienia polskiej gospodarki,  

 kształtowanie lepszych warunków dla wzrostu efektywności inwestycji,  

 zapewnienie jakości zarządzania procesami rozwojowymi.  

   

Celem priorytetowym działalności Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, wynikającym 

z układu zadaniowego budżetu państwa jest natomiast wzrost wydajności i konkurencyjności 

gospodarki. 
 

 

Prace Ministerstwa koncentrują się na zmianach otoczenia prawnego prowadzenia biznesu w 

Polsce, poprzez realne ułatwienia dla przedsiębiorców, zdejmujące z nich wiele 

biurokratycznych obciążeń.  
 

Zmienia się też relacja na linii przedsiębiorca - administracja. Przedsiębiorcy są partnerami 

Ministerstwa, a nie klientami. Wspólnie z nimi Ministerstwo pracuje nad 

jak najkorzystniejszymi rozwiązaniami, które sprawiają, że prowadzenie działalności 

gospodarczej w Polsce staje się łatwiejsze.  
 

Szczególnie ważne dla Ministerstwa są przedsięwzięcia zaawansowane technologicznie. 

Nie mniej istotne zadania realizowane przez MPiT dotyczą tworzenia warunków dla wzrostu 

eksportu polskich produktów i usług na globalne rynki oraz upowszechniania elektronicznych 

form płatności. Ministerstwo realizuje także programy w obszarze rozwoju innowacji 

oraz wspiera działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, koordynując program          

E- bus dotyczący bezemisyjnego, nowoczesnego transportu miejskiego. 

 

Najważniejsze programy i projekty realizowane przez Ministerstwo.  

 Konstytucja Biznesu 

To pakiet 5 ustaw, które w sposób systemowy, jasno i zwięźle określają fundamenty ustroju 

gospodarczego Polski w duchu wolności gospodarczej. Jest dla firm „kartą praw 

podstawowych”, która obejmuje podstawowe zasady prowadzenia biznesu i przysługujące 

przedsiębiorcom gwarancje. Większość zmian zawartych w Konstytucji Biznesu weszła w życie 

30 kwietnia 2018 roku. 

 Sukcesja firm 

 

7 czerwca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby 

fizycznej, szerzej znaną jako ustawa o sukcesji firm (ustawa weszła w życie 25 listopada 

2018r.). Dzięki tej regulacji przedsiębiorstwo nie będzie „umierało” wraz ze swoim właścicielem.  

                                                 
6
 Plan działalności Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na rok 2019 dla działu administracji rządowej gospodarka. 
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 Mały ZUS 

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy o tzw. „Małym ZUS-ie” dla małych firm. Dzięki temu 

rozwiązaniu najmniejsi przedsiębiorcy mogą uiszczać składki na ubezpieczenie społeczne 

adekwatne do swoich przychodów, a nie – jak dotychczas – w wysokości ponad 1200 zł 

miesięcznie. 

 

 Polska Strefa Inwestycji 

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji zmieniła zasady działania Specjalnych Stref 

Ekonomicznych. Poszerza ona obszar, na którym możliwe jest uzyskanie zachęt inwestycyjnych 

z 0,08% do całych 100% terenów inwestycyjnych w Polsce. Dzięki odejściu od ograniczeń 

terytorialnych MŚP nie muszą przenosić się do poszczególnych Stref  i inwestować z dala 

od swojego obszaru działania. Ustawa wprowadza też nowe mechanizmy udzielania 

przedsiębiorcom wsparcia dla nowych inwestycji na terytorium Polski. 

 Pakiet dla MŚP 

Nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie 

podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP) to prawie 50 uproszczeń, dzięki którym 

w kieszeniach przedsiębiorców zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł. 

 Start in Poland 

Największy program dla start-upów w Europie Środkowo-Wschodniej, w ramach którego startuje 

konkurs na akceleratory, które rozwiną produkty 400 startupów we współpracy ze średnimi 

i dużymi firmami.  

 Walka z zatorami płatniczymi 

Krótsze terminy płatności, publikowanie informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty 

przez największe firmy – to główne zmiany w propozycji przepisów, które mają ograniczać 

zatory płatnicze. Nowe przepisy mają wejść w życie, w większości, 1 czerwca 2019 roku; ulga 

na złe długi ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. 

 Prosta Spółka Akcyjna 

Dzięki proponowanym przez Ministerstwo rozwiązaniom, polskie przedsiębiorstwa innowacyjne 

będą mogły łatwiej niż obecnie założyć spółkę i pozyskać kapitał potrzebny do rozwoju swojej 

działalności. MPiT zakłada, że ustawa zaczęłaby obowiązywać w pierwszym kwartale 2020 r. 

Jest to ostatnie rozwiązanie z pakietu ułatwień dla przedsiębiorców – 100 zmian dla firm. 
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 E-akta 

Skrócenie obowiązku przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat, możliwość 

prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, zamiast papierowej 

oraz domyślne przekazywanie pensji na konto bankowe pracownika – przewiduje ustawa 

dotycząca elektronizacji i krótszego okresu przechowywania akt pracowniczych (tzw. e-akta 

pracownicze), która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. 

 Przemysł 4.0 

Konsekwencją realizacji projektu „Polska Platforma Przemysłu 4.0” zawartego w „Strategii 

na  rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, przyjętej 

przez rząd w lutym 2017 r. jest powołanie przez ministra właściwego ds. gospodarki Fundacji 

Platforma Przemysłu Przyszłości. Nowo powołany podmiot ma się koncentrować 

na dostosowaniu polskiej gospodarki do wyzwań wynikających z czwartej rewolucji 

przemysłowej. Poprzedzały ją trzy rewolucje: 1.0 przemysłowa (wynalezienie maszyny parowej 

pod koniec XVIII wieku); 2.0 zastosowanie elektryczności pod  koniec XIX; 3.0 automatyzacja 

przemysłu w okresie PRL-u (industrializacja nastawiona na przemysł ciężki). 

Czwarta rewolucja przemysłowa (4.0) zakłada wykorzystanie najnowszych technologii cyfrowych 

do przekształcenia zakładów wytwórczych w inteligentne fabryki (smart factories), co umożliwi 

skokowy wzrost ich produktywności. Dotyczy ona nie tylko inwestycji, ale także kultury 

zarządzania, która powinna stać się bardziej elastyczna w obliczu dynamicznie zmieniającej się 

rzeczywistości. 

 

Identyfikacja kluczowych grup interesariuszy w obszarze zadań MPiT. 

  

MPiT wdrażając i realizując szereg programów oraz projektów, a także podejmując prace 

nad kolejnymi rozwiązaniami, zainteresowane jest współpracą z jak najszerszym kręgiem 

potencjalnych interesariuszy, którzy mogą być zaangażowani w proces kreowania 

oraz opiniowania nowych instrumentów i mechanizmów wsparcia dla szeroko pojętego rozwoju 

przedsiębiorczości i technologii lub też być zainteresowani poszczególnymi projektami 

oraz efektami ich wdrażania i funkcjonowania. Relacje MPiT z interesariuszami mają charakter 

obustronny, wpływając też na proces decyzyjny.  
 

Wśród różnych grup interesariuszy ważne miejsce mają też organizacje pozarządowe. 

Ich przedstawiciele uczestniczą m.in. w pracach zespołów doradczych funkcjonujących 

w Ministerstwie. Ta grupa interesariuszy dysponuje szczególnie dużą wiedzą o problemach 

występujących w sferze zadań publicznych oraz bogatym doświadczeniem w ich rozwiązywaniu.  

Jest ona ważnym partnerem administracji publicznej w kreowaniu i realizowaniu polityki 

zaspokajania potrzeb na rzecz różnych grup społecznych. 
 

 

Dokonując analizy otoczenia zewnętrznego MPiT pod kątem identyfikacji kluczowych grup 

interesariuszy, należy uwzględnić interesariuszy, na których wpływ może wywierać działalność 

prowadzona przez MPiT oraz interesariuszy, którzy wywierają wpływ na działalność MPiT, 

np. poprzez różne formy współpracy ale również i poprzez konstruktywną krytykę, W efekcie 

można stworzyć następującą „mapę” interesariuszy w obszarze zadań realizowanych 

przez MPiT:  
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Rys. Mapa interesariuszy  
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1.  Cel główny i cele szczegółowe Programu.  

1.1. Cel główny. 

Tworzenie warunków dla partnerskiej, aktywnej i efektywnej współpracy Ministerstwa 

 z jak najszerszym kręgiem interesariuszy, na rzecz rozwoju polskiej gospodarki i przedsiębiorczości.
 

 1.2.   Cele szczegółowe: 

 zaangażowanie interesariuszy w realizację zadań na rzecz zrównoważonego 

i odpowiedzialnego rozwoju polskiej gospodarki, 

 otwartość administracji publicznej na opinie i potrzeby obywateli, 

 tworzenie efektywnego modelu współpracy Ministerstwa z interesariuszami, 

 budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 

 budowanie wizerunku społecznie odpowiedzialnej administracji publicznej. 

2. Zasady współpracy. 

Objęta Programem współpraca Ministerstwa z interesariuszami jest realizowana 

z zachowaniem następujących zasad:  

 pomocniczości - opiera się na założeniu, że podmioty administracji publicznej 

nie powinny ingerować w sprawy interesariuszy w zakresie, w którym są oni w stanie 

działać z własnej inicjatywy. 
 

 suwerenności stron - strony mają prawo do obustronnej niezależności w sposobie 

wykonywanych przez nie zadań i rozwiązywania problemów społecznych. Istotna 

jest tutaj symetryczność praw i obowiązków stron współpracy. 
 

 

 partnerstwa - polega na ścisłej i przejrzystej współpracy pomiędzy Ministerstwem, 

a interesariuszami. Podmioty te dążą do wypracowania jak najlepszego rezultatu, 

działając na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. 
 

 efektywności - zakłada, że wspólne działania są prowadzone sprawnie, 

z wykorzystaniem najskuteczniejszych narzędzi oraz z uwzględnieniem obowiązku 

racjonalnego dysponowania środkami publicznymi. 
 

 uczciwej konkurencji - opiera się na założeniu, że interesariusze mają prawo równego 

dostępu do realizacji zlecanych przez administrację rządową zadań publicznych. 
 

 jawności - zakłada wzajemne i rzetelne informowanie stron o planowanych kierunkach 

działań, budując tym samym obustronne zaufanie i przyczyniając się do tworzenia 

partnerskich relacji. 
 

Ponadto współpraca Ministerstwa z interesariuszami może odbywać się pomocniczo 

w oparciu o zasady określone w normie AA1000 - Zasada odpowiedzialności 

w międzynarodowym standardzie CSR pozwalającym na zaangażowanie interesariuszy 

w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Standard ten zawiera trzy zasady: 
 

 włączania - interesariusze powinni być angażowani we wspólne działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju. 
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 istotności - dotyczy konieczności identyfikacji oraz określenia kwestii istotnych 

przy współpracy z interesariuszami. 
 

 odpowiadania - odpowiadanie na kwestie podnoszone przez interesariuszy powinno 

odbywać się w sposób wyczerpujący i wyważony, bez zbędnej zwłoki wykorzystując 

kompetencje, potencjał i procesy pozwalające na realizację odpowiedzi. 

3.  Zakres przedmiotowy współpracy. 

Współpraca dotyczy spraw będących w gestii Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, 

a mianowicie: 
 

 kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej; 
 

 podejmowania działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności 

gospodarki polskiej; 
 

 formułowania założeń współpracy gospodarczej z zagranicą; 
 

 współpracy z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym 

oraz prowadzenia działań w zakresie kształtowania i realizacji zasad wymiany handlowej 

Unii Europejskiej z krajami trzecimi, w tym w szczególności w ramach wspólnej polityki 

handlowej Unii Europejskiej; 
 

 promocji gospodarki, w tym wspierania rozwoju eksportu i inwestycji polskich za granicą 

oraz wspierania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 
 

 kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 

strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego 

pokoju i bezpieczeństwa w związku z porozumieniami i zobowiązaniami 

międzynarodowymi; 
 

 wprowadzania środków administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami, 

a także przywozu i wywozu technologii; 
 

 udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie polityki gospodarczej. 

Współpraca prowadzona jest z uwzględnieniem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju (SOR) oraz Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (Agenda 2030). 

Głównym celem SOR jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski 

przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym
7
, 

środowiskowym i terytorialnym. Celami szczegółowymi są natomiast: 
 

 trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość 

organizacyjną, 

 rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony, 

 skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu 

i gospodarczemu. 

                                                 
7
 Wymiar ekonomiczny zrównoważonego rozwoju opiera się na założeniu, że pozostałe jego wymiary nie będą hamować 

postępu, stanowiąc jego stymulatory, wymuszające postęp technologiczny, podnoszenie poziomu wykształcenia 

społeczeństwa, jego zwiększony udział w podejmowaniu decyzji i w odpowiedzialności za te decyzje, tworzenie nowych 

miejsc pracy, rozwój aktywności i przedsiębiorczości, a także wzrost efektywności wykorzystania surowców, materiałów 

i pracy ludzkiej.  
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Agenda 2030 stanowi z kolei wizję rozwoju świata, kierunek oraz deklarację działań na rzecz 

tworzenia warunków dla zrównoważonego rozwoju w ujęciu globalnym, regionalnym 

i lokalnym
8
. Ma ona na celu:  

 wyeliminowanie ubóstwa i głodu we wszystkich postaciach i wymiarach;  

 ochronę planety przed degradacją oraz podejmowanie pilnych działań w zakresie zmian 

klimatu, tak aby mogła ona służyć potrzebom obecnych i przyszłych pokoleń;  

 zapewnienie wszystkim ludziom możliwości korzystania z dobrodziejstw dostatniego 

i satysfakcjonującego życia oraz to, aby postęp gospodarczy, społeczny i technologiczny 

przebiegał w zgodzie z naturą;  

 wspieranie pokojowego, sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa, wolnego od lęku 

i przemocy;  

 mobilizowanie środków do wdrożenia Agendy 2030 przy udziale wszystkich krajów, 

interesariuszy i obywateli.  

4. Formy współpracy. 

4.1. Współpraca o charakterze niefinansowym.  

4.1.1. Konsultacje publiczne 

Konsultacje przygotowanych w Ministerstwie projektów, w tym aktów prawnych 

lub ich założeń, służą poznaniu opinii interesariuszy w procesie stanowienia prawa. 

Prowadzone są zgodnie z zasadami wyznaczonymi w Wytycznych do przeprowadzania 

oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego
9
. 

Konsultacje publiczne prowadzone są w sposób otwarty i powszechny, przy jednoczesnym 

zapewnieniu obywatelom możliwości wypowiedzenia się oraz otrzymania rzetelnej 

odpowiedzi na zgłoszone uwagi. Interesariusze mają możliwość przedstawienia opinii 

w zakresie konsultowanego projektu. Konsultacje publiczne powinny być uzupełnione 

o działania promujące wspólne wypracowywanie projektów aktów prawnych 

Organizator konsultacji zwraca szczególną uwagę, aby główne zagadnienia konsultowanego 

projektu były napisane zrozumiałym językiem. Odpowiedzi na zgłoszone uwagi powinny być 

udzielone w sposób merytoryczny, rzetelny, w trybie indywidualnym lub zbiorczym. 

Wszystkie konsultacje publiczne przeprowadzane w Ministerstwie opierają się o następujące 

zasady: 
 

 Dobra wiara - organizatorzy konsultacji są otwarci na odmienne zdanie uczestników 

konsultacji, również w zakresie zgłaszanych przez zainteresowane strony uwag, opinii 

oraz propozycji zmian w założeniach konsultowanych projektów. Ważna jest tutaj obustronna 

współpraca oraz zrozumienie odmiennych racji. 

 

 Powszechność - konsultowane projekty są dostępne publicznie (BIP Rządowego Centrum 

Legislacji, strony MPiT w serwisie polskiego rządu na portalu gov.pl - 

                                                 
8
 Obejmuje ona 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ (sustainable development goals, SDGs) oraz powiązanych z nimi 

169 zadań, które oddają trzy wymiary zrównoważonego rozwoju - gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Kluczowym 

dokumentem, poprzez który w Polsce następuje wdrażanie SDGs jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
9
 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 maja 2015 r., dostępny na stronie: 

https://www.rcl.qov.pl/book/wytyczne. 

 

http://www.rcl.qov.pl/book/
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https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia) w taki sposób, aby każdy obywatel 

mógł się z nimi szczegółowo zapoznać oraz wyrazić swój pogląd. 

 

 Przejrzystość - informacje o celu, przebiegu oraz wyniku konsultacji są powszechnie 

dostępne. Organizator dba o to, aby wszystkie zgłoszone uwagi oraz odpowiedzi 

organizatora były jawne, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej
10

. 

 Responsywność - każdemu interesariuszowi zgłaszającemu swoją opinię/uwagę 

do założeń konsultowanego projektu należy się rzetelna i merytoryczna odpowiedź 

udzielana bez zbędnej zwłoki, nie wykluczając przy tym możliwości udzielania 

odpowiedzi zbiorczych. 

 Koordynacja - aby konsultacje mogły zostać przeprowadzone w sposób prawidłowy, 

powinny one być koordynowane przez tzw. gospodarza konsultacji. 

Jest on odpowiedzialny za kwestie merytoryczne oraz organizacyjne w procesie 

przeprowadzania konsultacji. W MPiT za przebieg procesu konsultacji konkretnego 

projektu odpowiedzialna jest w każdym przypadku komórka organizacyjna, która 

zgodnie z obowiązującym w MPiT podziałem kompetencji przygotowuje dany projekt 

w wymiarze merytorycznym. 

 Przewidywalność - zasady przeprowadzania konsultacji powinny być określone 

w sposób przejrzysty i zrozumiały dla  każdego obywatela, z uwzględnieniem okresu 

na dokonanie analizy nadesłanych uwag. Konsultacje powinny trwać, co do zasady, 

nie krócej niż 21 dni. 

 Poszanowanie interesu ogólnego - ostateczne założenia konsultowanego projektu, 

niezależnie od liczby odmiennych opinii, powinny uwzględniać przede wszystkim dobro 

ogólne oraz interes publiczny. 

Ministerstwo prowadzi wykaz interesariuszy przeznaczony do wykorzystania przez 

administrację rządową w procesie konsultacji publicznych projektów aktów prawnych. Wykaz 

w sposób szczególny uwzględnienia organizacje reprezentujące przedsiębiorców. W wykazie 

znajduje się obecnie ponad 300 podmiotów. Wykaz zorganizowany jest w podziale 

tematycznym (np. finanse, branża kosmetyczna, farmaceutyczna, medyczna, branża 

spożywcza, usługi itp). Wszystkie podmioty, w tym organizacje pozarządowe, chcące brać 

udział w procesie konsultacji publicznych, mogą udostępnić dane kontaktowe w wykazie. 

Wykaz dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-

technologia/konsultacje-publiczne. 

 

Konsultacje projektów aktów legislacyjnych Unii Europejskiej z interesariuszami odbywają się 

zgodnie z mechanizmem konsultacji i prowadzenia prac legislacyjnych nad projektami aktów 

legislacyjnych UE: „Jak stosować mechanizm konsultacji i prowadzenia prac nad projektami 

aktów legislacyjnych UE ?”
11

. 

                                                 
10

 t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm. 
11

  - dokument ten został sporządzony celem https://www.rcl.gov.pl/sites/zalaczniki/proiektv_legislacyjne_UE.pdf
ujednolicenia systemu i sposobu komunikowania się oraz konsultowania zapisów projektów aktów legislacyjnych UE 
z interesariuszami. Charakter obowiązującego w UE procesu decyzyjnego wymaga prowadzenia bieżących konsultacji 
i dialogu z interesariuszami w trakcie całego okresu negocjacji aktu prawnego. W związku z powyższym konsultacje 
nie powinny ograniczać się do jednorazowego kontaktu przy opracowywaniu stanowiska RP do projektu danego aktu, 
czy potencjalnego zagrożenia dla interesu RP. 

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/konsultacje-publiczne
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/konsultacje-publiczne
https://www.rcl.gov.pl/sites/zalaczniki/proiektv_legislacyjne_UE.pdf
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4.1.2. Wzajemne informowanie o kierunkach działań  

Informowanie o kierunkach działań odbywa się poprzez zamieszczanie informacji na stronie 

internetowej Ministerstwa, oficjalnych stronach profilowych Ministerstwa na portalach 

społecznościowych lub drogą mailową. Ministerstwo może także informować o kierunkach 

podejmowanych działań w wydawanych okresowo publikacjach lub newsletterach. 

4.1.3. Patronat honorowy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 

Patronat honorowy Ministerstwa stanowi szczególne wyróżnienie i jednocześnie podkreśla 

wyjątkowy charakter organizowanego przedsięwzięcia. Wydarzenie, które ma zostać objęte 

patronatem honorowym, musi być bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami 

realizowanymi przez Ministerstwo. Ponadto wydarzenie nie może mieć charakteru 

komercyjnego. Szczegółowe warunki przyznawania patronatu honorowego zostały 

udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: 
 

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia//uzyskaj-patronaty-ministerstwa 

4.1.4. Bezpośrednie spotkania pracowników Ministerstwa z interesariuszami 

Jedną z form współpracy Ministerstwa z interesariuszami jest możliwość bezpośrednich 

spotkań pracowników Ministerstwa lub wizyty pracowników w siedzibach poszczególnych 

interesariuszy. Spotkania służą lepszemu poznaniu sposobu funkcjonowania danej organizacji 

oraz realizowanych przez nią zadań. Spotkania te stanowią ponadto platformę wymiany 

informacji, dają możliwość omówienia dotychczasowej współpracy z Ministerstwem 

albo ewentualnego podjęcia takiej współpracy. 

4.1.5. Organizacja cyklicznych spotkań przedstawicieli Ministerstwa z interesariuszami 

Spotkania dotyczą konkretnego obszaru tematycznego, w ramach którego uzasadniona 

jest współpraca Ministerstwa z interesariuszami. Celem tych spotkań jest wymiana 

doświadczeń w określonym obszarze oraz informowanie o wzajemnych kierunkach działań. 

4.1.6. Wspólna organizacja działań o charakterze lokalnym 

Współpraca Ministerstwa z interesariuszami w zakresie m.in. wsparcia merytorycznego 

przy organizacji wydarzeń mających wpływ na rozwój regionalny i lokalny. 

4.1.7. Wspólna organizacja wydarzeń (np. szkoleń, konferencji, seminariów) 

Merytoryczna lub logistyczna współpraca przy organizacji wspólnych szkoleń, konferencji, 

seminariów. W ramach takiej współpracy przewiduje się również udział przedstawicieli jednej 

strony w wydarzeniu organizowanym przez drugą stronę, np. szkolenie organizowane 

przez Ministerstwo dla interesariuszy. 

4.1.8. Wzajemne promowanie współpracy administracji publicznej z interesariuszami 

Działania promujące współpracę administracji publicznej z interesariuszami polegające m.in. 

na rozpowszechnianiu przez Ministerstwo informacji o wydarzeniach realizowanych przez 

interesariuszy, które wpisują się w obszar działalności Ministerstwa. 
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4.1.9.  Współpraca z interesariuszami w ramach prac zespołów opiniodawczo-doradczych  

Merytoryczna współpraca MPiT z sektorem pozarządowym odbywa się również poprzez 

kontakty z funkcjonującymi w Ministerstwie zespołami opiniodawczo-doradczymi, których 

członkami są różne grupy interesariuszy, w tym m.in. przedstawiciele organizacji 

pozarządowych i przedsiębiorców.  

Szczegółowe informacje na temat działalności każdego z w/w zespołów opiniodawczo-

doradczych dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/organy-pomocnicze-i-doradcze . 

4.2. Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi 

W oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Ministerstwo 

może zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem 

dotacji na finansowanie ich realizacji lub zlecać wspieranie wykonywania zadań publicznych 

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Powierzenie wykonywania zadań 

publicznych albo powierzenie wspierania wykonywania zadań publicznych następuje 

w drodze: 

1) otwartego konkursu ofert, 

2) zlecenia z pominięciem otwartego konkursu ofert w przypadku zadań związanych 

z zapobieżeniem wystąpienia skutków klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej 

lub awarii technicznej. 
 

Organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy złożyć wniosek do Ministerstwa 

o realizację zadania publicznego. Charakter zadania publicznego musi wpisywać się w zakres 

działań MPiT oraz w zakres działalności statutowej danej organizacji pozarządowej. 

W przypadku, gdy Minister uzna celowość wniosku o realizację zadania publicznego, ogłasza 

otwarty konkurs ofert, o czym informuje organizację pozarządową. Wymogi formalne 

dotyczące  wniosku o realizację zadania określone zostały w art. 12 ust. 1 Ustawy. 

Ministerstwo ogłasza otwarty konkurs ofert również w sytuacji, gdy z własnej inicjatywy 

zamierza zlecić realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Po złożeniu ofert 

przez interesariuszy Minister powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych 

ofert. Skład komisji i sposób jej działania reguluje szczegółowo Ustawa. 

4.3. Środki planowane na realizację Programu 

Działania na rzecz Programu będą podejmowane głównie w ramach zadań własnych 

komórek organizacyjnych i środków przeznaczonych na ich realizację. Dodatkowo MPiT 

w latach 2019 – 2020 sfinansuje w całości bądź będzie współfinansować następujące 

przedsięwzięcia: 

− realizację zadań przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. instrumentów finansowych 

programów UE  (1 000 000,00 zł corocznie) – odpowiedzialnym za ten projekt jest 

Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw (DMP); 
  

− współorganizację objętego patronatem MPiT pierwszego VI Europejskiego Kongresu 

Mobilności Pracy (Kraków 14-15 marca 2019 r.), MPiT planuje przeznaczyć na ten cel 

kwotę 120 000,00 zł – odpowiedzialnym za to przedsięwzięcie jest Departament 

Spraw Europejskich (DSE); 
 

− udział organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup oraz organizacji 

branżowych (zadanie fakultatywne, którego uruchomienie zależy od decyzji Ministra) - 

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/organy-pomocnicze-i-doradcze
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planowane środki na realizację tego zadania w latach 2019 - 2020 to 3 000 000,00 zł 

(1 500 000,00 zł rocznie) – komórką właściwą w tych sprawach jest Departament 

Rozwoju Inwestycji (DRI); 
 

− udzielanie pomocy publicznej de minimis, przeznaczonej na realizację przedsięwzięć 

w zakresie promocji i wspierania eksportu – branżowych projektów promocyjnych, 

publikacji, konferencji, seminariów, o ile ubiegające się o te środki organizacje prowadzą 

działalność gospodarczą i spełniają inne warunki określone w rozporządzeniach Rady 

Ministrów - planowane środki na ten cel w latach 2019 – 2020, to 6 000 000,00 zł, 

(3 000 000,00 zł rocznie) – kwestie te znajdują się w kompetencjach Departamentu 

Rozwoju Inwestycji (DRI). 

5. Okres realizacji Programu.  

 Program współpracy Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z organizacjami 

pozarządowymi i innymi interesariuszami jest programem dwuletnim i będzie realizowany 

w latach 2019 – 2020. 

6. Obszary możliwej współpracy z interesariuszami wraz z wyodrębnionymi zadaniami 

Ministerstwa i realizującymi je komórkami organizacyjnymi.   
 

 
      Obszar współpracy:           WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

 

Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw (DMP)  
kontakt: 

 tel. 22 / 262 - 94 - 47 ;  e-mail  sekretariatDMP@mpit.gov.pl   

 sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze handlu krajowego, 
z wyłączeniem handlu prowadzonego w formie elektronicznej, w tym: podejmowanie działań 
na rzecz wspierania rozwoju krajowego sektora handlu poprzez identyfikowanie i analizę barier 
funkcjonowania krajowego sektora handlu oraz obsługa prac Rady Konsultacyjnej do spraw 
Handlu i Usług; 

 

 nadzór nad realizacją programu wieloletniego pod nazwą „Udział Polski na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz 
w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, 
w latach 2015-2021”, ustanowiony Uchwałą Rady Ministrów Nr 17/2015 z dnia 3 lutego 2015 
roku. Program realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; 

 

 prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej 
w zakresie podejmowania prac legislacyjnych dotyczących funkcjonowania CEIDG; 

 

 współtworzenie systemu kształcenia zawodowego w formach szkolnych w odniesieniu 
do zawodów mieszczących się w dziale administracji rządowej – gospodarka; 

 

 włączanie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; 
 

 wspieranie działań edukacyjnych dla młodzieży z zakresu przedsiębiorczości. 

 

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych (DDR) 
kontakt: 

tel. 22 / 262 – 93 – 84 ; e-mail  sekretariatDDR@mpit.gov.pl 

 podejmowanie lub realizacja inicjatyw legislacyjnych na rzecz poprawy warunków rozpoczynania 
i wykonywania działalności gospodarczej; 

 

 identyfikowanie barier prawnych rozwoju przedsiębiorczości; 

mailto:sekretariatDMP@mpit.gov.pl
mailto:sekretariatDDR@mpit.gov.pl
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 opiniowanie regulacji prawnych prawa podatkowego pod kątem ich wpływu na warunki 

podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej; 
 udzielanie odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców w zakresie zasad podejmowania 

i  wykonywania działalności gospodarczej; 
 podejmowanie lub realizacja inicjatyw oraz zadań związanych z lepszym stanowieniem prawa, 

w  szczególności w zakresie doskonalenia systemu oceny wpływu regulacji oraz usprawnienia 
konsultacji publicznych. 

 

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego 
(DOT) 

kontakt: 
tel. 22 / 262 – 96 – 65;  e-mail sekretariatDOT@mpit.gov.pl 

 podejmowanie lub realizacja inicjatyw legislacyjnych i pozalegislacyjnych (konferencje, szkolenia, 
grupy wsparcia itp.) na rzecz: 

 poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy, ograniczenia strat ludzkich, a  w konsekwencji 
i  gospodarczych wynikających ze skutków wypadków przy pracy, 

 poprawy bezpieczeństwa technicznego wyrobów w oparciu o przepisy wybranych dyrektyw 
nowego podejścia. 

 

Departament  Rozwoju Inwestycji (DRI) 
kontakt: 

tel. 22 / 273 – 76 – 50 lub 273 – 85 – 81;  e-mail sekretariatDRI@mpit.gov.pl 

 udzielanie pomocy publicznej de minimis, przeznaczonej na realizację przedsięwzięć w zakresie 
promocji  i wspierania eksportu – branżowych projektów promocyjnych, publikacji, konferencji, 
seminariów, o ile te organizacje prowadzą działalność gospodarczą i spełniają inne warunki 
określone w rozporządzeniach Rady Ministrów; 

  

 nowelizacja Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej 
na lata 2011 - 2023, celem którego jest wzrost innowacyjności  i  konkurencyjności polskiej 
gospodarki poprzez wspieranie nowych inwestycji, realizowanych poprzez polskie i zagraniczne 
firmy spełniające kryteria określone w programie. 

 

 
    Obszar współpracy:           INNOWACJE, TECHNOLOGIE     

 

 

Departament Gospodarki Elektronicznej (DGE) 
kontakt: 

tel. 22 / 262 – 94 – 21;  e-mail   sekretariatDGE@mpit.gov.pl 

 realizacja zadań dotyczących otoczenia regulacyjnego w zakresie gospodarki elektronicznej                       
(e-gospodarki); 

 

 realizacja zadań w zakresie wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz poprawa warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze technologii teleinformatycznych; 

 

 gospodarka elektroniczna, technologie teleinformatyczne. 
 

 

 
 

 

 

mailto:sekretariatDOT@mpit.gov.pl
mailto:sekretariatDRI@mpit.gov.pl
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Departament Innowacji (DIN) 
kontakt: 

tel. 22 / 262 – 95 – 31;  e-mail  sekretariatDIN@mpit.gov.pl 

 opracowywanie i koordynacja wdrażania strategii i polityk rozwoju gospodarczego w zakresie 
polityki innowacyjnej, przemysłowej (w tym cyfryzacji przemysłowej) i technologicznej; 

 

 realizacja zadań związanych z podnoszeniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, 
w tym sektorów przemysłowych; 

 

 realizacja zadań związanych z transformacja gospodarki w kierunku obiegu zamkniętego, w tym 
kwestii związanych ze śladem środowiskowym oraz dostępem przemysłu do surowców; 

 

 realizacja zadań związanych z opracowywaniem instrumentów wsparcia na rzecz wzrostu 
konkurencyjności gospodarki, 

 

 realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu regulacji produktowych, 
w szczególności w sektorze chemicznym, elektronicznym, farmaceutycznym i tytoniowym; 

 

 prowadzenie spraw z zakresu: własności przemysłowej, polityki nowej szansy, otoczenia 
innowacji, krajowych inteligentnych specjalizacji, krajowych klastrów kluczowych, polityki 
kosmicznej  

 

 wypracowywanie rozwiązań ułatwiających twórcom i wynalazcom uzyskiwanie i ochronę praw 
wyłącznych; 

 wypracowywanie rozwiązań mających na celu wsparcie przedsiębiorców będących w trudnej 
sytuacji oraz w restrukturyzacji; 

 wypracowywanie regulacji prawno-organizacyjnych w obszarze standaryzacji i specjalizacji 
Instytucji Otoczenia Biznesu; 

 sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością Fundacji Platforma Przemysłu 
Przyszłości. 

 
 

    Obszar współpracy:             POLITYKA ROZWOJOWA PAŃSTWA    
 

Departament Analiz Gospodarczych (DAG) 
kontakt: 

tel. 22 / 262 – 95 – 33;  e-mail   sekretariatDAG.@mpit.gov.pl 

 upowszechnianie tematyki zrównoważonego rozwoju w Polsce poprzez:  

 rozwijanie inicjatywy Forum skupiającego interesariuszy. Do Rady Programowej Forum 
zostaną zaproszeni m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych; 

 kontynuowanie, zainicjowanego w czerwcu 2017 r. Partnerstwa na rzecz realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, będącego platformą łączącą przedstawicieli różnych środowisk 
w dążeniu do osiągania tych celów; 

 organizowanie spotkań edukacyjnych dla Partnerów (uczestników Platformy na rzecz 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju), o których mowa powyżej,   w tym organizacji 
pozarządowych; 

 promocję polskiego podejścia do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (nawiązywanie                  
i podtrzymywanie współpracy z ekspertami z różnych środowisk, udział w inicjatywach 
realizowanych przez organizacje pozarządowe); 

 prowadzenie bieżącej wymiany wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych o charakterze nieformalnym, w drodze kontaktów roboczych; 

 angażowanie organizacji pozarządowych w prace Międzyresortowego Zespołu do spraw 
Strategii „Europa 2020”. 

 

 

 

mailto:%20sekretariatDIN@mpit.gov.pl
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     Obszar współpracy:       WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA  

 

 

Departament  Spraw Europejskich (DSE) 
kontakt: 

tel. 22 / 262 – 96 – 93;  e-mail   sekretariatDSE@mpit.gov.pl 

 prowadzenie horyzontalnej polityki rynku wewnętrznego UE (organizacja VI Europejskiego 
Kongresu Mobilności Pracy); 

 

 wykorzystywanie współpracy w ramach UE dla realizacji wzrostu konkurencyjności 
oraz wspierania działań polskiego przemysłu i przedsiębiorców na rzecz utrzymania 
konkurencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE; 

  

 informowanie przedsiębiorców o wpływie brexitu na prowadzoną działalność gospodarczą. 

 
 

Departament Rozwoju Inwestycji (DRI) 
kontakt: 

tel. 22 / 273 – 76 – 50 lub 273 – 85 – 81;  sekretariatDRI@mpit.gov.pl 

 wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup oraz organizacji 
branżowych; 

 

 

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej (DHM) 
kontakt: 

tel. 22 / 262 – 92 – 70; sekretariatDHM@mpit.gov.pl 

 przygotowanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji polityki eksportowej; 
 

 wspieranie działalności polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych w zakresie eksportu                   
i inwestycji zagranicznych; 

 

 planowanie, koordynacja i realizacja działań promujących polski eksport, w tym przygotowanie 
i realizacja udziału Polski w wystawie EXPO; 

 

 uczestniczenie w kształtowaniu i realizacji zadań w zakresie zasad wymiany handlowej z krajami 
trzecimi; w tym w ramach polityki handlowej UE i Światowej Organizacji Handlu (WTO); 

 
 

 prowadzenie spraw z zakresu współpracy RP z międzynarodowymi organizacjami 
gospodarczymi pomocowymi, w szczególności z Organizacją Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD), Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego 
(UNIDO), międzynarodowymi organizacjami surowcowymi  i Konfederacją Narodów 
Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD); 

 

 współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze współpracy gospodarczej 
z zagranicą,  w tym PFR S.A. KUKE S.A., BGK i PAIH S.A. a także z organizacjami samorządu 
gospodarczego; instytutami naukowymi i think tankami; 

 

   prowadzenie spraw związanych z koordynacją gospodarczych misji zagranicznych. 
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     Obszar współpracy:                         INNE      

 

 

 

Departament Jednostek Podległych i Nadzorowanych (DNP) 
kontakt: 

tel. 22 / 262 – 96 – 09;   sekretariatDNP@mpit.gov.pl 

 Wykonywanie zadań związanych z uprawnieniami Ministra PiT jako ministra właściwego 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, w odniesieniu do fundacji, których 

cele statutowe związane są z działem administracji rządowej „gospodarka”, w szczególności 

Informowanie nowoutworzonych fundacji o obowiązkach sprawozdawczych, analizowanie 

składanych przez fundacje sprawozdań z działalności, a także aktualizowanie informacji 

dotyczących fundacji zawartych w BIP na stronie internetowej MPiT pod adresem 

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/fundacje      
 

 

 

Departament Komunikacji (DK) 
kontakt: 

tel. 22 / 262 – 98 – 60;  sekretariatDK.MPiT@mpit.gov.pl 

 
 przyznawanie patronatów dla wydarzeń organizowanych m.in. przez organizacje pozarządowe, 

dotyczących promocji przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju technologii; 
 organizacja wydarzeń angażujących pracowników MPiT i interesariuszy różnych grup 

społecznych; 
 prowadzenie we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, polityki informacyjnej 

Ministerstwa, w tym koordynowanie kontaktów z mediami. 

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG) 
kontakt: 

tel. 22 / 262 – 96 – 70;  sekretariatBDG@mpit.gov.pl 

 aktywizacja osób niepełnosprawnych. 

 

Biuro Ministra (BM) 
kontakt: 

tel. 22 / 262 – 98 – 99 lub 262 – 98 – 55;  sekretariatBM.MPiT@mpit.gov.pl 

 udzielanie odpowiedzi, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi MPiT, 
na wnioski przesłane do Ministerstwa na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej. 

7. Sposób oceny realizacji Programu 

Ocena realizacji założeń Programu odbędzie się na podstawie okresowych sprawozdań 

sporządzanych przez MPiT. Sprawozdania będą zawierały informacje na temat stanu 

współpracy Ministerstwa z interesariuszami z danego okresu. W szczególności będą 

to informacje dotyczące: 
 

 skonsultowanych z interesariuszami dokumentów, 

mailto:sekretariatDNP@mpit.gov.pl
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/fundacje
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 przyznanych patronatów honorowych Ministerstwa na organizowane wydarzenia, 

 wspólnie realizowanych wydarzeń, takich jak konferencje, szkolenia, seminaria, itp. 

Sprawozdania zostaną zamieszczone w BIP na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości 

i  Technologii dwa razy tj.: 
 

 do 30 kwietnia 2020 r. - realizacja Programu w 2019 r. 

 do 30 kwietnia 2021 r. - realizacja Programu w 2020 r. 
 

8. Kontakt i sposób nawiązania współpracy 

Współpraca MPiT z organizacjami pozarządowymi pozwala na wykorzystanie potencjału 

zaangażowania społeczeństwa w realizację zadań publicznych przy jednoczesnej otwartości 

Ministerstwa na potrzeby i opinie obywateli.  

W zależności od obszaru swoich zainteresowań, organizacje pozarządowe i inni 

interesariusze, korzystając z przedstawionej w Programie szczegółowej charakterystyki 

zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne MPiT, mogą nawiązywać 

współpracę z konkretnymi departamentami/biurami MPiT w zakresie spraw będących w ich 

właściwości. Dokonać mogą tego poprzez bezpośredni kontakt (telefonicznie lub e-mailowo) 

z konkretną komórką organizacyjną, w celu zainicjowania lub realizacji wspólnych projektów, 

wymiany doświadczeń lub pomocy w poszukiwaniu źródeł finansowania.  

 

9. Sposób tworzenia Programu i przeprowadzenia konsultacji 

Projekt Programu został przygotowany przy uwzględnieniu merytorycznego wkładu własnego 

poszczególnych komórek organizacyjnych objętych Programem.  

W kolejnym etapie dokument ten został skierowany do uzgodnień wewnętrznych w ramach 

MPiT. W ich trakcie komórki organizacyjne MPiT miały możliwość zgłoszenia ewentualnych 

uwag o charakterze merytorycznym. 
 

Po przeprowadzeniu uzgodnień wewnętrznych, projekt Programu został skierowany 

do konsultacji publicznych, które trwały 21 dni. W tym czasie dokument został zamieszczony: 

 

− na Portalu gov.pl - https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia 

Po zakończeniu konsultacji oraz rozpatrzeniu przez MPiT zgłoszonych w ich trakcie uwag 

i sugestii, ostateczna wersja Programu została przyjęta zarządzeniem Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


