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Wszystko jest zawsze uważane za niemożliwe zanim zadziała. 
Tym właśnie zajmują się przedsiębiorcy – robieniem tego,  

co ludzie powiedzieli im, że jest niemożliwe. 



Ośrodek administracyjny: Olsztyn 
Powierzchnia: 24 203 km² (7,7% powierzchni Polski) 
Liczba mieszkańców: 1 460 tys. (3,8% ludności 
Polski)* 
Gęstość zaludnienia: najniższa w Polsce;  
60 osób / km² (średnia krajowa 124) 
Najmniej zaludniony jest powiat ostródzki  
(34 osoby / km²) 
Najbardziej zaludniony jest powiat ełcki  
(76 osób / km²) 
Urbanizacja: w miastach mieszka 59,6% ludności 
(średnia krajowa 61,9%) 
Podział administracyjny: 17 powiatów, 2 miasta na 
prawach powiatów, 116 gmin, 47 miast. 
Region obejmuje ziemie dawnych województw: 
olsztyńskiego, ponad połowy suwalskiego, połowy 
elbląskiego oraz pojedynczych gmin toruńskiego, 
ciechanowskiego i ostrołęckiego. 
Największe miasta: Olsztyn, Elbląg, Ełk. 



Wiemy jak ważny jest rozwój 

Dominującą rolę w gospodarkach państw rozwijających się i rozwiniętych 
odgrywa sektor przedsiębiorczości, szczególnie mikro i mały. Podmioty te  
w dużym stopniu wpływają na wzrost gospodarczy i poziom zatrudnienia.  

Przedsiębiorstwa borykają się z różnymi problemami i barierami.  

W związku z tym, istotne znaczenie ma ciągłe wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości. 
 
Zatem pojawia się pytanie o potencjalne źródła wzrostu gospodarczego tego 
regionu w przyszłości i poprawy jego pozycji konkurencji na tle innych 
województw. 

 



Rozwój nowoczesnej przedsiębiorczości 

Ważne jest tworzenie warunków dla rozwoju nowoczesnego sektora przemysłów 
morskich, obejmującego m.in.  
 produkcję i remonty statków, łodzi i jachtów;  
 przemysł i usługi portowe i przyportowe,  
 sektor usług transportowo-logistycznych; turystykę morską; rybołówstwo  

i przetwórstwo ryb.  
  
Nowoczesna gospodarka morska pozostaje ważnym potencjalnym czynnikiem rozwoju 
regionów nadmorskich. 
  
Niezbędna jest koordynacja działania w sferze żeglugi przybrzeżnej i promowej, 
yachtingu i innych sportów wodnych, a także eksploatacji zasobów morza. 



Rozwój nowoczesnej przedsiębiorczości 

Rozwój obszarów wiejskich i rozwój rolnictwa jest upatrywany przede 
wszystkim w obszarze rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa rolno-
spożywczego. 
  
Turystyka jest traktowana jako jeden z wiodących sektorów gospodarki 
Warmii i Mazur. Ożywienie gospodarcze można oczekiwać poprzez 
wzrost zainteresowania kapitału zewnętrznego ofertą turystyczno-
wypoczynkową regionu w ciągu całego roku, wykorzystanie współpracy 
z zagranicznymi ośrodkami partnerskimi, wzrostem możliwości eksportu 
poprzez upowszechnienie norm jakościowych. 



Poziom rozwoju i konkurencyjność Warmii i Mazur na tle kraju 



Deregulacja 2007-2011 

1) Zamiana kultury zaświadczeń na kulturę oświadczeń, 

2) Wprowadzenie domniemania uczciwości podatników, 

3) Uchwalenie specustawy o odpowiedzialności urzędniczej, 

4) Ustanowienie transparentności działania administracji publicznej – wprowadzenie metryczki sprawy 
administracyjnej,  

5) Radykalne ograniczenie zakresu kontroli,  

6) „Zgłoś i działaj” - prawo rozpoczynania działalności gospodarczej przed zarejestrowaniem przedsiębiorstwa,  

7)Wprowadzenie możliwości zawieszania działalności gospodarczej,  

8) Ustanowienie Partnerstwa Publiczno-Prawnego,  

9) Ustanowienie upadłości konsumenckiej, 

10) Zmniejszenie ilości i kosztów obciążeń zezwoleń, pozwoleń, licencji, itp. 

11) Ustanowienie w określonych sprawach dorozumianej zgody administracji publicznej (milcząca zgoda organu), 

12) Rozszerzenie prawa wnoszenia o interpretację indywidualną na wszystkie obowiązki publiczno-prawne, 

13) Ustanowienie uprawnienia wnoszenia o interpretację ogólną prawa podatkowego,  

14) Rozszerzenie uprawnień korzystania z uproszczonej księgowości - zmniejszenie kosztów małych firm wobec 
fiskusa, 

 



15) Zniesienie walutowość prawa dewizowego - prawo rozliczania się w każdej walucie świata, a nie tylko  
w złotym, 

16) Radykalne obniżenie kapitału założycielskiego spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych, by łatwiej i taniej się je 
zakładało,  

17) Zmiana przepisów ograniczająca stosowanie „aresztów wydobywczych”,  

18) Wprowadzenie przepisów umożliwiających przekształcenia firm jednoosobowych i spółdzielni pracy w spółki 
prawa handlowego, 

19) Wprowadzenie od 1 lipca 2011 elektronicznego „zero okienka” (rejestracja firm osób fizycznych i spółek 
cywilnych przez Internet), 

20) Wprowadzenie PPK (Pojedynczy Punkt Kontaktowy) dla usługodawców polskich i zagranicznych, 

21) Zmiana zasad rejestracji przedsiębiorstw w KRS - od 01.01.2012r. zacznie działać system „S-24” – rejestracja 
spółek z o.o. przez internet w ciągu 24 godzin, 

22) Ustanowienie „e-sądów”, 

23) REGON - zniesiono wymóg posiadania przez przedsiębiorców numeru indentyfikacyjnego REGON.  

24) NIP - zniesiono obowiązek posługiwania się numerem indentyfikacyjnym NIP przez osoby nieprowadzące 
działalności gospodarczej. 

 

Deregulacja 2007-2011 



25) Wprowadzenie prawa składania w urzędach kopii dokumentów oraz nakaz przyjmowania wniosków i podań 
niekompletnych,  

26) Zniesienie dla mikroprzedsiębiorców obowiązku rozliczania się za pośrednictwem banku, 

27) Zmiana zasad przechowywania paragonów fiskalnych,  

28) Zniesienie przymusu przekształcania spółek cywilnych w spółki prawa handlowego,  

29) Wprowadzenie leasingu konsumenckiego, 

30) Uchwalenie przepisów antyspreadowych – pomoc w spłacie zobowiązań bankowych zaciągniętych  
w walutach obcych,  

31) Depenalizacja prawa gospodarczego - zmniejszenie restrykcyjności prawa, obniżenie wymiaru kar oraz 
wprowadzenie prawa do kasacji wyroków,  

32) Odrolnienie gruntów rolnych w granicach administracyjnych miast,  

33) Zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych firm, np. zamiana comiesięcznych sprawozdań RMUA ZUS i FUZ  
na sprawozdania składane raz w roku, 

34) Likwidacja nieuczciwej konkurencji w zakresie handlu ulicznego,  

35) Zniesienie podatku akcyzowego na węgiel i koks,   

 

 

 

Deregulacja 2007-2011 



36) Wprowadzenie ulgi inwestycyjnej dla małych firm w wysokości 400.000 zł, 

37) Zwolnienie z VAT przy obrocie poniżej 150.000 zł, 

38) Likwidacja kaucji gwarancyjnej w wysokości 250.000 zł, 

39) Trzykrotne skrócenie termin zwrotu VAT ze 180 dni do 60 dni, 

40) Uproszczenia w składaniu PIT przez internet oraz przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, 

41) Likwidacja obowiązku posiadania kas fiskalnych na odrębnych stoiskach w sklepie, 

42) Przywrócenie prawa sprzedaży piwa w pociągach PKP, 

43) Ograniczenie możliwości skokowych podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste. 

44) Wydłużenie czasu na wykorzystanie zaległego urlopu do 30.IX. roku następnego, 

45) Wprowadzenie symetrii praw obywateli i państwa w sprawach z ZUS i KRUS – skrócenie z 10 lat do 5 lat 
okresu przedawnienia zobowiązań,  

46) Ustanowienie stałych przepisów i zasad wsparcia przedsiębiorców, rolników i pozostałych obywateli  
w przypadku klęsk żywiołowych, szczególnie powodzi.  

47)Liberalizacja przepisów dotyczących działania izb gospodarczych,  

48) Rozszerzenie zakresu i czasu trwania specjalnych stref ekonomicznych, 

49) Rozszerzenie instrumentów wspierania działalności innowacyjnej, 

50) Ustanowienie odbiurokratyzowanych praktyk absolwenckich, 

 

Deregulacja 2007-2011 



Trzeci pakiet deregulacyjny 

 skrócenie z 60 do 30 terminu zwrotu VAT 

 ujednolicenie terminu - maks. 30 dni - na zwrot wszystkich podatków przez organy 
podatkowe 

 podwyższenie - z 1,2 mln do 2,0 mln euro - maksymalnej wartości sprzedaży, 
uprawniającej do zaklasyfikowania przedsiębiorcy jako tzw. "małego podatnika„ 

 skrócenie ze 180 do 90 dni terminu uprawniającego do skorzystania z tzw. ulgi na złe długi 
w zakresie podatku VAT.  

 wyłączenie z podatku VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej.  

 ułatwienie turystom przyjeżdżającym do naszego kraju odzyskanie podatku VAT od 
towarów kupionych na terytorium Polski.  

 umożliwienie młodym ludziom pozostania na płatnej, trzymiesięcznej praktyce 
absolwenckiej w firmie, w której odbywali staż.  



Trzeci pakiet deregulacyjny 

 rozszerzenie ważności orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do 
pracy na wielu pracodawców. 

 wprowadzenie ryczałtowego rozliczania (podatek dochodowy) użytkowania pojazdu 
służbowego do celów prywatnych. 

 zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu dowozu do zakładu pracy na 
koszt pracodawcy 

 zniesienie opłaty skarbowej za zgłoszenie rejestracyjne VAT-R 

 obniżenie - z 5 mln zł do 100 tys. zł - wysokości maksymalnej opłaty od skargi do sądu na 
orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej 

 propozycja zmian płatnych zaświadczeń na bezpłatne oświadczenia m.in. dotyczące KRS 
czy VAT 



Trzeci pakiet deregulacyjny 

 

 rezygnacja z konieczności przedstawiania oryginałów (lub uwierzytelnionych kopii) 
dokumentów, np. dowodów uiszczenia opłaty przy składaniu niektórych wniosków. 

 nałożenie na banki obowiązku informowania BIK w terminie 3 dni roboczych  
o wszystkich ratach spłaconych przez klientów banków.  

 wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie - poprzez odejście od 10-dniowego terminu 
płatności na rzecz rozliczenia na zasadach ogólnych. Rozszerzy też krąg podmiotów mogących 
się ubiegać o zwrot akcyzy.  

 zwolnienie mikroprzedsiębiorców z obowiązku przekazywania danych statystycznych przez 
pierwsze dwa lata działalności gospodarczej.  

 wprowadzenie - jako zasady - 2-letniego okresu przechowywania kopii dokumentów 
papierowych generowanych przez kasy fiskalne.  



Trzeci pakiet deregulacyjny 

 niezaliczanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)  
do długu publicznego (i deficytu sektora finansów publicznych).  

 możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej. 

 podniesienie z 3500 zł do 6000 zł maksymalnej wartości uprawniającej do zaliczenia 
wydatku od razu do kosztów uzyskania przychodu (co zwalnia z amortyzacji).  

 skróci wymóg minimalnego czasu trwania umowy leasingu nieruchomości z 10 do 5 lat. 
Umożliwi też objęcie umową leasingu użytkowania wieczystego.  

 podniesienie z 10 do 100 zł limitu wartości prezentów, który zwalnia podatnika  
z obowiązku prowadzenia ewidencji osób obdarowanych 

 opóźnienie raz na pół roku opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenia społeczne. 

 umożliwienie osobie współpracującej z prowadzącym działalność gospodarczą 
skorzystania ze świadczenia przedemerytalnego.   



Rozwój infrastruktury na Warmii i Mazurach 

 

Na tegoroczne drogi Warmii i Mazur przeznaczono około 1,2 mld zł. Dzięki czemu zostanie 
rozpoczęta przebudowa mostu w Braniewie, odcinki drogi krajowej nr 57 w Galinach i Lutrach oraz 
"szesnastki" w Rapatach. 

 
Nowy rok przebiega pod znakiem kończenia rozpoczętych w poprzednich latach modernizacji.  

 
Ten rok bije też rekordy pod względem kilometrów ukończonych dwujezdniowych tras 
ekspresowych.  
- W lipcu oddamy do użytku prawie 68 km drogi nr 7 z Pasłęka do Miłomłyna oraz z Olsztynka do 
Nidzicy wraz z obwodnicą.  
- W połowie roku mają być gotowe obwodnice Ełku (4,8 km) oraz Olecka (7,5 km), a w grudniu 
ośmiokilometrowy fragment "szesnastki" z Biskupca do Borek Wielkich. 

 
Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Gdańsk. 

 
 

 
 



Wnioski 
 

 rozwój infrastruktury, 

 system wsparcia publicznych środków, 

 prowadzenie aktywnej i skutecznej promocji 
gospodarczej regionu jako miejsca przyjaznego 
inwestorom, 

 wzmacnianie regionalne instytucji otoczenia 
biznesowego. 

 
 
 
  
 



Dziękuję za uwagę. 


