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Rozdział I. Wprowadzenie 

 

Wspólna strategia rozwoju i promocji przedsiębiorczości gminy Puosk oraz gminy Puoska, rejonu 

Lazdijai i samorządu Kalvarija jest dokumentem umożliwiającym bieżące zarządzanie rozwojem 

gospodarczym obszaru pogranicza polsko-litewskiego. Funkcjonując jako uszczegółowienie zapisów 

Strategii Rozwoju Gminy Puosk oraz strategii rozwoju gminy Puoska, rejonu Lazdijai i samorządu 

Kalvarija, określa cele ukierunkowane na realizację wybranych projektów z zakresu rozwoju i 

promocji sfery gospodarczej. Dzięki określonym strukturom zarządzania oraz uwzględnieniu 

partnerów istotnych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów, dokument ten stanowi 

efektywne narzędzie w dynamizacji wzrostu gospodarczego obszaru i poprawie bytu jego 

mieszkaoców. Ponadto posiadanie przez partnerów, polskiego i litewskich, Wspólnej strategii 

rozwoju i promocji przedsiębiorczości stanowi dodatkowy atut przy wnioskowaniu o środki 

pomocowe z Unii Europejskiej.  

 

Wspólna strategia rozwoju i promocji przedsiębiorczości dla obszaru pogranicza jest dokumentem, 

którego postanowienia pośrednio oddziałują na wszystkie lokalne grupy społeczne. Bezpośrednio 

postanowienia dokumentu odnoszą się do zawężonej grupy osób, w której wyróżniamy: 

- indywidualnych i zrzeszonych w różnego rodzaju organizacjach przedsiębiorców reprezentujących 

podmioty gospodarcze z terenu objętego strategię, 

- przedstawicieli samorządowych władz gminy Puosk oraz rejonu Lazdijai i samorządu Kalvarija 

- reprezentantów instytucji otoczenia biznesu, 

- potencjalnych inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swojego kapitału na omawianym 

obszarze, 

- osób z obszaru pogranicza zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej. 

 

Wszystkie wysnute wnioski są następstwem szczegółowo przeprowadzonej analizy sytuacji 

gospodarczej na omawianym obszarze. Strategia, określa długookresowy plan działao na lata 2010-

2017, określający wizję rozwoju i promocji przedsiębiorczości: Gmina Puosk oraz rejon Lazdijai i 

samorząd Kalvarija przyjazne przedsiębiorcom i inwestycjom. Realizacja wizji rozwoju będzie 

możliwa gdy osiągnięte zostaną cele strategiczne i wyodrębnione, w ich ramach, cele operacyjne.  

Ogólnie rzecz biorąc przez promocję przedsiębiorczości regionu należy rozumied wszelkie działania 

władz lokalnych (samorządowych) zmierzające w kierunku stworzenia pozytywnego klimatu 

inwestycyjnego. Strategia nie jest jednak gotową receptą na sukces. Jej celem jest ukierunkowanie na 

działania, które mogą poprawid mechanizm inwestycyjny na terenie pogranicza polsko-litewskiego i 
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wpłynąd na zrównoważony rozwój nie tylko gospodarczy, ale również społeczny. Strategia zakłada, że 

na omawianym obszarze tworzony będzie jak najlepszy klimat rozwoju przedsiębiorczości, którego 

głównymi składowymi mają byd m. in: 

 polityka wspierania podmiotów gospodarczych i instytucji otoczenia biznesu, 

 skuteczna promocja zewnętrzna, 

 współpraca partnerów z otoczeniem na rzecz rozwoju regionu pogranicza. 

Strategia rozwoju i promocji przedsiębiorczości jest dokumentem, który wesprze działania 

samorządów i rozszerzy je o kwestie gospodarcze w kontekście promocji i współpracy. Strategia 

promocji wskazuje, które działania mogą przynieśd możliwie szerokie oddziaływanie, z jak 

najlepszymi skutkami dla funkcjonowania istniejących i nowopowstałych przedsiębiorstw. 

Skuteczne wdrożenie postanowieo Strategii będzie nie tylko warunkiem przyspieszenia rozwoju 

gospodarczego i poprawy bytu mieszkaoców, ale także wzmocni pozycję omawianego regionu.  

 

Introduction 

 

The strategy for development and promotion of entrepreneurship for Punsk, Kalvarijos and Lazdijai 

Municipalities is a document that gives the ability for day-to-day management of economic 

development of the polish-lithuanian border area. The strategy, which defines long-term plan for the 

period 2010-2017, sets out a vision of the development and promotion of entrepreneurship: Punsk, 

Kalvarijos and Lazdijai Municipalities as areas entrepreneurs-friendly and investment-friendly. The 

implementation of development vision will be possible when the strategic and operational aims are 

achieved. Effective implementation of the strategy will not only accelerate economic development 

and improve the level of living for people, but also strengthen the position of the region. 
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Rozdział I. Charakterystyka społeczno - gospodarcza obszaru 

1. Charakterystyka gminy Puńska, rejonu Lazdijai i samorządu Kalvarija 

 

GMINA PUOSK 

Gmina Puosk, najbardziej na północ wysunięta gmina powiatu sejneoskiego, jest położona w 

województwie podlaskim, w północno – wschodniej części Polski. Z geograficznego punktu widzenia 

zlokalizowana jest na obszarze makroregionu Pojezierza Litewskiego, którego częścią jest Pojezierze 

Suwalskie. Gmina Puosk graniczy z gminami: Szypliszki (od zachodu), Krasnopol i Sejny (od południa), 

a od strony północno-wschodniej - sąsiaduje z Litwą.  

 

Mapa nr 1. Mapa Gminy Puosk 

Zajmuje 138,37 km2 powierzchni i składa się z 33 sołectw. Gminę zamieszkuje 4 356 

mieszkaoców, w tym 76% stanowi ludnośd narodowości litewskiej. W miasteczku Puosk, oddalonym 

o 3 km od granicy z Litwą, mieszka ok. 1 120 osób.  
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Na terenie gminy funkcjonują trzy przejścia graniczne: w Trakiszkach, Budzisku i w 

Ogrodnikach. Gmina leży na obszarze „Zielonych Płuc Polski”, Euroregionu Niemen i projektowanej 

sieci ekologicznej ECONET.  

 SAMORZĄD KALVARIJA 

 Samorząd Kalvarija leży w południowo – zachodniej części Republiki Litewskiej i  jest jednym z 

pięciu samorządów należących do Okręgu Marijampolė. Na południu graniczy z Rzeczpospolitą 

Polską, od zachodu z Rejonem Valkaviškis, od północy z Samorządem Marijampole, od wschodu z 

Rejonem Lazdijai.  

 Samorząd zajmuje powierzchnię 441,0 km² (9,9% powierzchni Okręgu Marijampolė) i jest 

zamieszkany przez 13 285 mieszkaoców, z czego 4 981 osób to mieszkaocy miasta Kalvarija. 

Odległośd od Kalvarija do granicy z Polską wynosi 12 km. 

 

Mapa nr 2. Mapa Samorządu Kalvarija 

 

W bezpośrednim sąsiedztwie Samorządu przebiega trasa „Via Baltica”, łącząca Helsinki z 

Warszawą i przebiegająca przez Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię, pełniąca rolę najważniejszego 

połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. 

Obszar wykazuje zdecydowanie rolniczy charakter, co potwierdza liczba ok. 1 156 

gospodarstw rolnych. 
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SAMORZĄD REJONU LAZDIJAI 

 Samorząd Rejonu Lazdijai, położony jest w południowej części Litwy, wchodzi w skład Okręgu 

Alytus, razem z samorządami Druskininkai, Varėna, Alytus i miastem Alytus. Graniczy z Rzeczpospolitą 

Polską i Białorusią. 

 Samorząd zajmuje obszar 1 309 km², który zamieszkuje 24 528 mieszkaoców, z czego 4 781 

osób to mieszkaocy miasta Lazdijai. 

Podstawowym źródłem utrzymania jest rolnictwo. Na obszarze zarejestrowanych jest ok. 

1 500 gospodarstw. Coraz prężniej rozwija się sektor gospodarstw agroturystycznych, których jest w 

tej chwili ponad 50.  

 

Mapa nr 3. Mapa Samorządu Rejonowego Lazdijai 
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Obszar wyróżnia się nieskażonym środowiskiem, terenami prawnie chronionymi oraz 

bogactwem jezior i rzek. Spośród 150 jezior największym, a zarazem trzecim, co do wielkości na 

Litwie, jest naturalne jezioro Dusia (2 337 ha). W granicach Samorządu płyną m. in. Niemen i Biała 

Haocza.       

 

2. Sfera społeczna: wielkość populacji, struktura wieku i płci, ruch 

naturalny i migracyjny ludności. 

 

Na początku 2009 r. według danych statystycznych Departamentu Statystyki Republiki Litwy, 

w Samorządzie Kalvarija mieszkało 13 285 osób, z czego 62,51% mieszkało na wsi, a 37,49% w 

mieście. Kalvarija w roku 2009 było zamieszkane przez 4 981 osób.  

Ogółem ludnośd Samorządu cechuje nierównowaga między liczbą mężczyzn a liczbą kobiet. 

Współczynnik feminizacji wynosi 108,46 tzn., że na 100 mężczyzn przypada ponad 108 kobiet. 

Wskaźnik feminizacji dla Samorządu Kalvarija jest niższy od średniego wskaźnika dla Litwy, który 

wynosi 114,84. 

Liczba ludności Samorządu ma tendencję malejącą. W badanym okresie obserwujemy 

systematyczny spadek, który spowodował, że obecnie liczba ludności jest mniejsza o 244 w roku 

2009, w porównaniu z rokiem 2006 i o 122 w porównaniu z rokiem 2008. Spadek liczby mieszkaoców 

wyraża ogólną tendencję dla pozostałych samorządów Okręgu Mariampolė. Powierzchnia Samorządu 

Kalvarija wynosi 441,0 km², co sytuuje go pomiędzy niewielka terytorialnie Gminą Puosk (138,37 

km²), a dużym obszarowo Samorządem Rejonu Lazdijai (1 309,0 km²). Średnia gęstośd zaludnienia dla 

Samorządu Kalvarija wynosi 30,4 osób na 1 km². 

Samorząd Rejonu Lazdijai charakteryzuje się dużą powierzchnią przy jednoczesnym bardzo 

niskim wskaźnikiem zaludnienia, kształtującym się na poziomie 18,7 osób na 1 km². Wpływ na taki 

stan rzeczy ma duża liczba jezior, rzek, obszarów prawnie chronionych oraz parków. Na powierzchni 

1 309,0 km² mieszka 24 528 osób, z czego 74,14% stanowią mieszkaocy wsi, a 25,86% stanowią 

mieszkaocy miast. Podobnie jak w przypadku Kavarija, tak i tutaj mamy do czynienia z nierównowagą 

między liczbą mężczyzn a liczbą kobiet. Współczynnik feminizacji wynosi 109,43 tzn. że na 100 

mężczyzn przypada ponad 109 kobiet.   

W porównaniu z rokiem 2006 liczba mieszkaoców Samorządu Rejonu Lazdijai zmalała aż o 

1 120 osób, a w stosunku do roku 2008 zmalał o 295 osób.  

Najmniejszą obszarowo (138,37 km²) i ludnościowo (4 394 mieszkaoców wg. faktycznego 

miejsca zamieszkania) jest gmina Puosk. Czynniki te oraz przygraniczne położenie sprawiają, że jest to 

jednocześnie najgęściej zaludniona gmina – 32 osoby na 1 km². Gmina Puosk posiada największą 
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gęstośd zaludnienia w całym powiecie sejneoskim. Wskaźnik feminizacji wynosi 101,48 - na 100 

mężczyzn przypada niewiele ponad 101 kobiet. 

Liczba mieszkaoców gminy nieznacznie spada. W roku 2006 była gmina liczyła o 58 osób 

więcej, a w roku 2008 o 15 osób.      

Tabela nr 1. Dane demograficzne samorządów. 

Nazwa 
gminy 

Typ gminy Powierzchnia 
w  km² 

Ogólna liczba 
mieszkaoców 

Liczba 
mężczyzn 

   Liczba  
kobiet 

Gęstośd 
zaludnienia 

na 1 km² 

Kalvarija miejsko - 
wiejska 

441,00 13 285 6 373 6 912 30,1 

Lazdijai miejsko - 
wiejska 

1 309,00 24 528 11 712 12 816 18,7 

Puosk wiejska 138,37 4 356 2 162 2 194 32,0 

Obszar 
razem 

-  
1 888,37 

 
42 169 

 
20 247 

 
21 922 

 
- 

Źródło: Dane GUS. Bank Danych Regionalnych (na dzieo 31.12.2009 r.) oraz Departament 
Statystyczny przy Rządzie Republiki Litwy (dane za 2009 r.) 
 
Tabela nr 2. Ludnośd obszaru wg grup wiekowych.   

Nazwa gminy 
Ogólna liczba 
mieszkaoców 

Wiek 
przedprodukcyjny 

Wiek 

produkcyjny 

Wiek 
poprodukcyjny 

Kalvarija 13 285 3 055 7 611  2 619 

Lazdijai 24 528 4 941 13 555 6 032 

Puosk 4 356 859 2 695 802 

Obszar razem 42 169 8 855 23 861 9 453 

Źródło: Dane GUS. Bank Danych Regionalnych (na dzieo 31.12.2009 r.) oraz Departament 
Statystyczny przy  Rządzie Republiki Litwy (dane za 2009 r.) 

 

W kolejnych tabelach zamieszczono dane obrazujące poszczególne grupy wiekowe gmin w 

podziale na kobiety i mężczyzn. 

Tabela nr 3. Udział kobiet zamieszkujących Samorząd Kalvarija w poszczególnych grupach 
wiekowych. 

Grupy wiekowe Kobiety Udział % 

Przedprodukcyjna (0 – 17 lat) 1 466  21,21% 

Produkcyjna (18 – 59 lat) 3 585 51,87% 

Poprodukcyjna (60 lat i więcej) 1 861  26,92% 

RAZEM 6 912 100,0% 

        Źródło: Dane  Departamentu Statystyczny przy Rządzie Republiki Litwy (dane za 2009 r.) 
 

Wśród kobiet zamieszkujących Samorząd Kalvarija najsilniejszą grupę stanowią kobiety w 

wieku produkcyjnym, bo prawie 52% ogólnej liczby kobiet. Udział pozostałych dwóch grup 
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wiekowych wynosi odpowiednio – 21,21 % (dla kobiet w wieku przedprodukcyjnym) i 26,62% (dla 

kobiet w wieku poprodukcyjnym). 

 

Tabela nr 4. Udział mężczyzn zamieszkujących Samorząd Kalvarija w poszczególnych grupach 
wiekowych. 

Grupy wiekowe Mężczyźni Udział % 

Przedprodukcyjna (0 – 17 lat) 1 589 24,93% 

Produkcyjna (18 – 64 lat) 4 026 63,17% 

Poprodukcyjna (65 lat i więcej) 758 11,90% 

RAZEM 6 373 100,0% 

           Źródło: Dane  Departamentu Statystyczny przy Rządzie Republiki Litwy (dane za 2009 r.) 
 

Podobna jest sytuacja w przypadku mężczyzn, gdzie najsilniejszą grupę stanowią mężczyźni 

między 18 a 64 rokiem życia, bo ponad 63% ogólnej liczby mężczyzn Samorządu Kalvarija. Inaczej 

wygląda udział pozostałych grup wiekowych w porównaniu z udziałem kobiet. Blisko 25% ogółu liczby 

mężczyzn stanowią mężczyźni w wieku przedprodukcyjnym, a 11,90% w wieku poprodukcyjnym. 

Tabela nr 5. Udział kobiet zamieszkujących Samorząd Rejonowy Lazdijai w poszczególnych grupach 
wiekowych. 

Grupy wiekowe Kobiety Udział % 

Przedprodukcyjna (0 – 17 lat) 2 411 18,81% 

Produkcyjna (18 – 59 lat) 6 262 48,86% 

Poprodukcyjna (60 lat i więcej) 4 143 32,33% 

RAZEM 12 816 100% 

        Źródło: Dane  Departamentu Statystyczny przy Rządzie Republiki Litwy (dane za 2009 r.) 
 

Wśród kobiet zamieszkujących Samorząd Kalvarija najsilniejszą grupę stanowią kobiety w 

wieku produkcyjnym – 48,86% ogólnej liczby kobiet. W pozostałych grupach zauważalna jest 

dominacja kobiet w wieku poprodukcyjnym (32,33%) w stosunku do kobiet w wieku 

przedprodukcyjnym 18,81%. 

Tabela nr 6. Udział mężczyzn zamieszkujących Samorząd Rejonowy Lazdijai w poszczególnych 
grupach wiekowych. 

Grupy wiekowe Mężczyźni Udział % 

Przedprodukcyjna (0 – 17 lat) 2 530 21,60% 

Produkcyjna (18 – 64 lat) 7 293 62,27% 

Poprodukcyjna (65 lat i więcej) 1 889 16,13% 

RAZEM 11 712 100% 

         Źródło: Dane  Departamentu Statystyczny przy Rządzie Republiki Litwy (dane za 2009 r.) 
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W przypadku mężczyzn relacje są zdecydowanie korzystniejsze. Mężczyźni w wieku 

przedprodukcyjnym stanowią liczniejszą grupę (21,60%) aniżeli mężczyźni w wieku poprodukcyjnym 

(16,13%). Zachowany jest jednocześnie wysoki procent mężczyzn w wieku produkcyjnym – 62,27%. 

  

Tabela nr 7. Udział kobiet zamieszkujących Gminę Puosk w poszczególnych grupach wiekowych. 

Grupy wiekowe Kobiety Udział % 

Przedprodukcyjna (0 – 17 lat) 431 19,64% 

Produkcyjna (18 – 59 lat) 1 247 56,84% 

Poprodukcyjna (60 lat i więcej) 516 23,52% 

RAZEM 2 194 100% 

        Źródło: Dane GUS. Bank Danych Regionalnych (na dzieo 31.12.2009 r.) 

 

Wśród kobiet zamieszkujących gminą Puosk najliczniejszą grupę stanowią kobiety w wieku 

produkcyjnym – 56,84% ogólnej liczby kobiet. Kolejną grupę stanowią kobiety w wieku 

poprodukcyjnym (23,52%) oraz kobiety w wieku przedprodukcyjnym – 19,64%. 

Tabela nr 8. Udział mężczyzn zamieszkujących Gminę Puosk w poszczególnych grupach wiekowych. 

Grupy wiekowe Mężczyźni Udział % 

Przedprodukcyjna (0 – 17 lat) 428 19,80% 

Produkcyjna (18 – 64 lat) 1 448 66,97% 

Poprodukcyjna (65 lat i więcej) 286 13,23% 

RAZEM 2 162 100% 

           Źródło: Dane GUS. Bank Danych Regionalnych (na dzieo 31.12.2009 r.) 

Udział mężczyzn zamieszkujących Gminę Puosk w poszczególnych grupach wiekowych 

przedstawia się najkorzystniej ze wszystkich gmin. Jest to wynikiem bardzo licznej grupy mężczyzn w 

wieku produkcyjnym (66,97%) i niewielkiej liczby mężczyzn w wieku poprodukcyjnym – 13,23%. 

Udział mężczyzn w wieku przedprodukcyjnym jest wysoki i wynosi 19,80%.  

Tabela nr 9. Ruch naturalny ludności.          

Nazwa gminy Urodzenia Zgony Przyrost naturalny 

Kalvarija 124 198 -74 

Lazdijai 249 468 -219 

Puosk 38 45 -7 

Źródło: Dane GUS. Bank Danych Regionalnych (na dzieo 31.12.2008 r.) oraz Departament 
Statystyczny przy Rządzie  Republiki Litwy (dane za 2009 r.) 

 
Mieszkaocy wszystkich trzech omawianych gmin staja się populacją starzejącą się. Jest to 

warunkowane zarówno przedłużającym się wiekiem życia, jak i obniżającą się liczbą urodzin. W 

obecnym okresie zaburzona jest wymiana pokoleniowa. Dynamika rozwoju liczby ludności podlega w 

ostatnich latach wahaniom, w jednym roku notuje wzrost, w następnym spadek (przyrost naturalny 
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dla gminy Puosk w 2007 r. był minimalnie dodatni i wynosił 1). Zmniejsza się liczba ludności w wieku 

przedprodukcyjnym, a wzrasta liczba ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Największy 

przyrost naturalny odnotowany został w Rejonie Lazdijai (-219). Nieco korzystniej kształtuje się 

sytuacja w Samorządzie Kalvarija, a najlepiej w gminie Puosk. Tym niemniej również w tych gminach 

przyrost naturalny jest ujemny i wyraża tendencje zachodzące w Okręgu Alytus, Okręgu Mariampolė i 

powiecie sejneoskim. 

Tabela nr 10. Migracje wewnętrzne i zagraniczne mieszkaoców obszaru gmin. 

Wyszczególnienie Napływ Odpływ Saldo migracji 

Kalvarija 245 295 -50 

Lazdijai 366 433 -67 

Puosk 16 38 -22 

Źródło: Dane GUS. Bank Danych Regionalnych (na dzieo 31.12.2008 r.) oraz Departament 
Statystyczny przy Rządzie  Republiki Litwy (dane za 2009 r.) 

 
Saldo migracji w obrębie omawianych gmin wykazuje wartości ujemne. Spowodowane jest to 

przede wszystkim wysokim bezrobociem. Ludnośd najbardziej mobilna i wykształcona zaczęła 

przenosid się do większych i bardziej rozwiniętych ośrodków, takich jak Warszawa i Wilno, czyli do 

miejsc, w których warunki ekonomiczne bardziej sprzyjają mieszkaocom. W związku z wejściem Polski 

i Litwy do Unii Europejskiej, coraz więcej osób poszukuje pracy także poza granicami kraju. 

3. Infrastruktura społeczna: turystyka i kultura 

 
Samorząd Kalvarija 

Miasto swoją nazwę zawdzięcza biskupowi żmudzkiemu Jerzemu Tyszkiewiczowi (zm. w 1656 r.), 

który podobnie jak na Żmudzi, w 1640 r. postanowił zbudowad tu kalwarię na wzór jerozolimskiej. Na 

jego polecenie zbudowano kaplicę i kilkanaście stacji Męki Paoskiej. Ponadto sprowadził 

dominikanów, którym ufundował klasztor. 

 

Najważniejsze zabytki: 

- zabytkowy układ urbanistyczny miasta (starówka) – chroniony przez paostwo zabytek 

urbanistyczny, ukształtowany w XVII-XVIII w. Obecny wygląd pochodzi z XIX w., 

- kościół ewangelicko-luteraoski z XIX w., 

- zespół budynków kościelnych kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny zbudowany w latach 1838-

1840 (elementy stylu barokowego i klasycznego); wewnątrz kościoła przechowywanych jest sześd 

cennych obrazów pochodzących z XIX w.,  

- stacje Męki Paoskiej, 
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- zespół synagogalny z XIX w.: dwie synagogi (barokowa i eklektyczna), dom rabina - szkoła 

talmudyczna, 

- klasycystyczny zespół zabudowao stacji pocztowej, wzniesiony przy trakcie z Warszawy do 

Petersburga w 1820 r.,  

- cmentarzysko Jadwingów. 

Samorząd Rejonu Lazdijai 

Nazwa Lazdijai wywodzi się od nazwy rzeki Lazdjia, nad którą miasto jest położone. Założył je w 1597 

r. król Zygmunt Waza na mocy prawa magdeburskiego. W dokumencie, oryginał którego zachował się 

i jest przechowywany w muzeum etnograficznym miasta Alytus, jest przedstawiona pieczęd herbowa, 

którą wtedy otrzymał miasto.  

Po odzyskaniu niepodległości przez Litwę w 1990 r. zostały zreformowane instytucje zarządzające 

miastem. Herb miasta Lazdijai (przestawiający złotego łosia na czerwonym polu z trzema 

skrzyżowanymi kluczami) został przywrócony i zatwierdzony dekretem Prezydenta Republiki 

Litewskiej z dnia 11 lipca 1994 r. W 1997 r. miasto obchodziło jubileusz 400-lecia powstania. Miasto 

jest administracyjnym centrum samorządu rejonowego. 

 

Najważniejsze zabytki i muzea samorządu: 

- zabytkowe centrum miasteczka Veisiejai (zabytek architektoniczny i historyczny objęty ochroną 

paostwa), 

- kościół św. Jerzego w Veisiejai – jeden z największych kościołów na Litwie, 

- grodzisko w Rudamina, 

- zabudowania dworskie w Rudamina, 

- kościół św. Trójcy w Rudamina, 

- grodzisko w Elweriškė, 

- zespół dworski w Aštrioji Kirsna, 

- grodzisko w Maišymai, 

- dworzec kolejowy w Šeštokai, 

- pole bitwy w Kalniškė, 

- kościół katolicki p.w. św. Anny zbudowany w latach 1894-1895 w Lazdijai, 

- stary cmentarz katolicki w Lazdijai, 

- cmentarz ewangelicki w Lazdijai, 

- cmentarz żydowski w Lazdijai, 

- pomnik poświęcony poległym za niepodległośd Litwy w latach 1918 – 1920 w Lazdijai 

- muzeum w Lazdijai, 

- dom (muzeum) M. Gustaitisa, 
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- Etnograficzne Gospodarstwo Pranas Dzūkas, 

- muzeum Veisiejai (eksponaty związane z życiem L. Zamenhofa), 

- muzeum Emilii Plater w Kapčiamiestis. 

Gmina Puosk 
 
Pierwsi osadnicy na terenie ziemi puoskiej pojawili się ok. 10 tys. lat p.n.e. Ślady ich bytności 

znaleziono we wsiach Krejwiany, Szołtany, Wołyoce, Oszkinie, Wojponie oraz Szlinokiemie. We 

wczesnym średniowieczu ziemie te należały do Jadwingów. Świadectwem ich dziejów jest góra 

zamkowa w Jegliocu, znajdująca się 9 km od Puoska w kierunku północnym. 

 

Najważniejsze zabytki:  

- neogotycki kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (zbudowany w 1881 r.) w Puosku, 

- kościół p.w. św. Izydora wraz z klasztorem (zbudowany w latach 1839-1840) w Smolanach, (obiekt 

znajduje się na liście zabytków chronionych), 

- XIX-wieczna zagroda litewska (skansen) w Puosku, 

- zabytkowy układ urbanistyczny Puoska, 

- drewniany budynek dworca kolejowego z kooca XIX w. w Trakiszkach, 

- budynek byłej synagogi w Puosku, 

- zabytkowa brama i kaplica cmentarna w Puosku, 

- cmentarz żydowski w Puosku, 

- cmentarz ewangelicki w Puosku, 

- stare domy drewniane przy ul. Mickiewicza w Puosku, 

- osada jadwiesko-pruska we wsi Oszkinie (Šilainė), 

- budynek starej plebani (izba regionalna) w Puosku, 

- muzeum etnograficzne Józefa Vainy w Puosku. 

 

4. Gospodarka: rynek pracy i podmioty gospodarcze  

Omawiany obszar charakteryzuje się niskim poziomem przedsiębiorczości. Władze 

samorządowe od kilku lat uruchamiają działania zmierzające do zmiany takiego stanu rzeczy. Tym 

niemniej rozwój jest powolny, nawet pomimo korzystnych warunków do  uprawiania wybranych 

dziedzin przedsiębiorczości.  
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Tabela nr 11. Zarejestrowane podmioty gospodarcze w gminie Puosk oraz w samorządach rejonu 
Lazdijai i Kalvarija 
 

Nazwa gminy Liczba podmiotów 
Procent liczby firm do 

ogólnej liczby 
mieszkaoców 

Kalvarija 165    1,25 % 

Lazdijai 185 0,75% 

Puosk 217  0,50% 

RAZEM 567 2,5% 

        Źródło: Dane  Departamentu Statystyczny przy Rządzie Republiki Litwy (dane za 2009 r.) oraz 
dane GUS. Bank Danych Regionalnych (na dzieo 31.12.2009 r.) 

 

Na terenie Samorządu Kalvarija wg. danych za 2009 r. zarejestrowane były 165 małe i średnie 

przedsiębiorstwa. Sytuacja Samorządu odzwierciedla tendencję dla całego Okręgu Marijampolė, w 

którym mamy do czynienia z najmniejszą liczbą małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Litwy. 

Jednocześnie na terenie samorządu Kalvarija jest najmnej podmiotów gospodarczych w stosunku do 

liczby mieszkaoców (1,25%) w całym Okręgu Marijampolė (1,67%).    

 Jedynie nieco lepiej przedstawiają się dane dla Samorządu Lazdijai. W 2009 r. 

zarejestrowanych było 185 małych i średnich przedsiębiorstw, co sprawiało, że stosunek liczby firm 

do liczby mieszkaoców wynosił – 0,75%. Podobnie, jak w przypadku samorządu Kalvarija, tak również 

Samorząd Rejonowy Lazdijai posiada najmniejszą liczbę firm ze wszystkich samorządów wchodzących 

w skład Okręgu Alytus.  Stosunek liczby firm do liczby mieszkaoców w Okręgu Alytus wynosił 1,85% i 

był wyższy jedynie od Okręgu Marijampolė i Okręgu Utena. 

 

 Tabela nr 12. Zarejestrowane podmioty gospodarcze w samorządach Lazdijai i Kalvarija ze względu 

na formę prawną 

Nazwa 
samorządu 

Firma 
indywidualna 

Spółka z 
o.o. 

Spółka 
akcyjna 

Spółka 
rolna 

    Razem 

Kalvarija 85 74 - 6 165 

Lazdijai 118 60 - 4 185 

Źródło: Dane  Departamentu Statystyczny przy Rządzie Republiki Litwy (dane za 2009 r.) 

 

Na terenie samorządu Kalvarija dominują przedsiębiorstwa działające na bazie surowców 

miejscowych, albo też te, które nie są uzależnione od bazy surowcowej. Największe przedsiębiorstwa 

należą do sektora obróbki drewna,  piekarniczego,  mleczarskiego, budownictwa, transportu i 

spedycji, a także działają w sferze usług.    

Pod względem rodzaju działalności na terenie samorządu dominują przedsiębiorstwa 

handlowe (71 jednostek 43 proc.), przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne (20 jednostek, 12 
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proc.), budownictwo (10 jednostek, 6 proc.), przedsiębiorstwa obróbki drewna (9 jednostek, 5,5 

proc.), Jeśli rolnictwo będziemy zaliczali do sfery biznesu, wówczas byłoby ono absolutnie największą 

dziedziną gospodarowania, przynoszącą zyski. Na terenie samorządu istnieje około 1100  

gospodarstw rolnych.    

Na przestrzeni  lat  2005-2010 sytuacja przedsiębiorstw na terenie samorządu Kalvarija w 

istotny sposób nie zmieniła się ani pod względem rodzajów działalności, ani pod względem wielkości 

produkcji. Wyjątkiem jest rosnący sektor turystyki. W roku 2005 w sektorze turystyki działały 3 

przedsiębiorstwa, zaś  w roku 2010  - już 8 przedsiębiorstw, posiadających dostateczny potencjał dla 

wzrostu tej gałęzi gospodarowania.  

Mimo że przez terytorium samorządu przebiegają najważniejsze korytarze transportowe 

(magistrala drowgowa Via Baltica i rozwijająca się linia kolejowa Rail Baltica), to związana z tym  nisza 

logistyczna na razie  nie jest zagospodarowana.   

Szczególną cechą biznesu na terenie samorządu Kalvarija jest to, że na 165 działających tu 

przedsiębiorstw aż 23 (14 proc) stanowią filie firm posiadających siedzibę na terenie innych 

samorządów. Świadczy to o tym, że na terenie samorządu istnieją dobre warunki do inwestowania i  

rozwijania przedsiębiorczości.  

W 2009 r. na terenie gminy Puosk, według danych GUS, zarejestrowanych było 2017 

podmiotów gospodarczych. Spośród nich sektor prywatny był reprezentowany przez 197 firm, a 

sektor publiczny przez 20 podmiotów. Od 2005 r. obserwujemy systematyczny wzrost liczby 

podmiotów gospodarczych. Pomiędzy 2005 r. a 2009 r. powstał 30 nowych firm, z czego aż 21 w 

sektorze handlu i napraw. Obserwowany jest również wzrost podmiotów gospodarczych w dziedzinie 

budownictwa i obsługi nieruchomości i firm.  

Pomimo faktu, iż dominują małe podmioty, ich rotacja nie jest duża. Na terenie gminy Puosk 

dominują następujące branże: handel i naprawy (79 podmiotów), obsługa nieruchomości i firm (18 

podmiotów), budownictwo (18 podmiotów), przetwórstwo przemysłowe (16 podmiotów); 

rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (14 podmiotów) oraz transport i gospodarka magazynowa (12 

podmiotów). Firmy zajmujące się prowadzeniem hoteli i restauracji (9 podmiotów) oraz zajmujące 

się pośrednictwem finansowym (9 podmiotów) odgrywają mniejszą rolę.  

 

Tabela nr 13. Podmioty gospodarki narodowej w gminie Puosk wg sekcji PKD w 2009r. 
 

Wyszczególnienie 2005 2007 2009 

Ogółem 187 199 217 

Rolnictwo, łowiectwo, 
leśnictwo 

13 14 14 
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Przetwórstwo przemysłowe 17 16 16 

Budownictwo 13 16 18 

Handel i naprawy 58 64 79 

Hotele i restauracje 9 9 9 

Transport, gospodarka 
magazynowa i łącznośd 

11 11 12 

Pośrednictwo finansowe 10 9 9 

Obsługa nieruchomości i firm 13 18 18 

Rezem: 187 199 217 

Źródło: Dane GUS. Bank Danych Regionalnych (na dzieo 31.12.2009 r.) 

 Kolejnym, wspólnym dla wszystkich omawianych samorządów, problemem jest wysokie 

bezrobocie. Problem bezrobocia, zwłaszcza w okresie ostatnich 20 miesięcy, odczuli zwłaszcza 

mieszkaocy samorządów Lazdijai i Kalvwrija. Wówczas to obserwowany był gwałtowny wzrost liczby 

osób bezrobotnych. W chwili obecnej sytuacja wydaje się stabilizowad. Tym niemniej należy mied na 

uwadze fakt, ze liczba bezrobotnych pomiędzy styczniem 2009 r. a czerwcem 2010 r. w obu 

samorządach litewskich wzrosła kilkakrotnie.     

 
Tabela nr 14. Liczba bezrobotnych w gminie Puosk oraz w samorządach Lazdijai i Kalvarija.  
 

Nazwa gminy Liczba bezrobotnych 

Kalvarija 1 297 

Lazdijai 2 078 

Puosk 278 

RAZEM 3 653 

           Źródło: Dane GUS. Bank Danych Regionalnych (na dzieo 31.12.2009 r.) oraz Litewska Giełda 
Pracy(dane na koniec marca 2010 r.) 
 Przedstawione dane, pochodzące z kooca marca 2010 r., dla samorządów Kalvarija i Lazdijai 

są wyjątkowo niekorzystne. Tym niemniej należy dodad, że liczba bezrobotnych wzrosła tam w 

kolejnym miesiącu. Miesiąc później – w kwietniu 2010 r.  – w Samorządzie Kalvarija odnotowano 

1 411 bezrobotnych a w Samorządzie Lazdijai – 2 401 bezrobotnych. Tak drastyczne zmiany na rynku 

pracy były skutkiem kryzysu, który doprowadził do likwidacji przedsiębiorstw i miejsc pracy.      

Z systematycznym spadkiem liczby bezrobotnych mieliśmy do czynienia w gminie Puosk. W 

roku 2006 liczba bezrobotnych wynosiła 300 osób, rok później w 2007 r. wynosiła 276 osób, w 2008 r. 
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zmalała do zmalała do 244 osób. W 2009 r. odnotowano 278 osób zarejestrowanych jako 

bezrobotne, w tym 157 mężczyzn i 121 kobiet.  

 

The socio-economic characteristic of the area 

In the chapter were analysed the most important factors: demographics, unemployment, the 

number of companies, migration, natural increase. The analysis shows that all three local 

governments are characterized by high rates of unemployment and low economic activity (a small 

number of companies), the outflow of young people from the municipalities and the negative natural 

increase. Particularly the difficult situation was noticed in 2 Lithuanian municipalities, where in last 

few months unemployment highly increased. In turn the undoubted advantages of the 3 

municipalities are unpolluted natural environment, richness and diversity of nature, multiculturalism 

of the region and numerous monuments. The carried analyses is the basis for determining 

weaknesses / strengths and opportunities / threats (SWOT analysis) and to identify major problems 

in the area. 
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Rozdział II. Omówienie tendencji rozwoju przedsiębiorczości. 

Ważnym czynnikiem wspierającym konkurencyjnośd omawianego obszaru pogranicza polsko-

litewskiego jest współpraca samorządów Puoska, Lazdijai i Kalvarija. Polega ona głównie na 

wspólnym przygotowywaniu i realizacji programów gospodarczych. Realizacja tych projektów w 

sposób znaczący przyczynia się do modernizacji infrastruktury obszaru gmin. Dzięki tym działaniom 

poprawie ulegają warunki dla inwestorów, przy jednoczesnym respektowaniu zasad ekorozwoju i 

ochrony walorów kulturowych. Działania te wynikają z dokumentów strategicznych każdego z 

partnerów oraz z obserwacji bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. Sytuacja ta w chwili 

obecnej nadal nie jest zadawalająca dla inwestorów a przede wszystkim dla mieszkaoców obszaru. 

Duże bezrobocie, odpływ młodych mieszkaoców z obszaru gmin, bardzo niski wskaźnik 

przedsiębiorczości, niskie dochody i brak kapitału rodzinnego to tylko niektóre z problemów 

wpływających na jakośd życia mieszkaoców (szczegółowe omówienie słabych stron obszaru znajduje 

się w Analizie SWOT). Tym bardziej w gestii samorządów jest konsekwentne podnoszenie 

atrakcyjności inwestycyjnej na terenie każdej z trzech gmin. 

Jednocześnie wdrażane są działania na rzecz promocji przedsiębiorczości wśród lokalnych 

społeczności. Powołane zostały centra informacji przedsiębiorczości. Samorządy współpracują 

również z instytucjami otoczenia biznesu oraz pozyskują środki finansowe na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości.  

Na terenie każdej z gmin wytyczone zostały sfery przemysłowe „w szczerym polu”, które wraz 

z wprowadzeniem ulg podatkowych maja stanowid zachętę dla inwestorów z Polski i z Litwy.  

Zważywszy na lokalizację działek i przygraniczny charakter obszaru wskazane zostały 

najważniejsze branże, które mogłyby się rozwijad w ramach stref przemysłowych „w szczerym polu” 

(omówienie działek „w szczerym polu” znajduje się w dalszej części niniejszej Strategii).  

W odniesieniu do sfery przemysłowej na terenie Samorządu Lazdijai korzystnie byłoby 

rozwijad: przetwórstwo drzewne, usługi logistyczne oraz usługi w dziedzinie produkcji żywności. 

Na obszarze działki w Samorządzie Kalvarija istnieją warunki do prowadzenia działalności w 

zakresie: usług logistycznych, produkcji żywności oraz usługi remontu i przeglądu technicznego 

samochodów, w tym także samochodów ciężarowych.  

W Gminie Puosk z oceny istniejących możliwości geograficznych i fizycznych wskazanej działki 

w „szczerym polu” wynika, że najbardziej korzystnym byłoby stworzenie obiektów i urządzeo 

związanych z: 

- produkcją, 

- magazynowaniem, 

- handlem hurtowym i detalicznym, 
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- działalnością logistyczną, 

- obsługą techniczną. 

 Oczywiście wyznaczenie stref przemysłowych i zlokalizowanie inwestycji w ich granicach 

stanowi tylko jeden z elementów rozwoju przedsiębiorczości na omawianym obszarze.  

Omawiając tendencje rozwoju przedsiębiorczości należy również brad pod uwagę inne czynniki. 

Jednym z nich jest czyste i nieskażone środowisko naturalne, bogactwo przyrodnicze i kulturowo-

historyczne, wielokulturowośd regionu, obszary chronionego krajobrazu itp. Wymienione czynniki 

naturalne są zdecydowanym atutem obszaru pogranicza. Jest to jednocześnie szansa na rozwój 

działalności i różnicowania działalności m. In. w zakresie:  

- usług turystycznych, 

- prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, 

- wypożyczalni sprzętu wodnego i innego sportowego, 

- usług gastronomicznych, 

- wytwórczości lokalnych i tradycyjnych produktów, 

- organizacji wycieczek i spędzania wolnego czasu. 

Innym czynnikiem decydującym o potencjale obszaru jest jego rolniczy charakter. Utrudnienia w 

prowadzeniu tradycyjnego rolnictwa można zrekompensowad produkcją ekologicznych produktów. 

Obszar wszystkich trzech gmin posiada predyspozycje do upraw ekologicznych. Uprawa i 

wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych wyraźnie wzrosła w ostatnich latach. Tym niemniej 

potencjał nie jest wciąż wykorzystany. Stworzenie odpowiedniej  marki ekologicznych produktów z 

terenów o nieskażonym środowisku byłoby szansą dla dotychczasowych rolników i/lub ich rodzin na 

dodatkowe źródło dochodów. O powodzeniu firm w tym zakresie w znacznym stopniu decydowad 

może dobrze realizowana promocja oraz poszukiwanie nowych rynków zbytu, na obszarze UE. 

Gmina Puosk, Samorząd Kalvarija a zwłaszcza Samorząd rejonowy Lazdijai mają ogromne 

predyspozycje w zakresie świadczenia usług turystycznych na bazie wód powierzchniowych. 

Bogactwo jezior i rzek jest czynnikiem niezwykle atrakcyjnym dla turystów krajowych i zagranicznych. 

Czyste jeziora w połączeniu z bogactwem naturalnym i czystym powietrzem są  niewątpliwym atutem 

regionu. Jednak aby branża turystyczna mogła rozwijad się potrzebne są działania na rzecz poprawy  

infrastruktury turystyczno – wypoczynkowej nad większością jezior i rzek: zorganizowane plaże, 

pomosty, pola biwakowe, zadaszenia, zaplecza socjalno – sanitarne, ścieżki, drogi dojazdowe, miejsca 

parkingowe. W chwili obecnej jest to kwestia zasadnicza. Popularnością mogą cieszyd się również 

prywatne łowiska lub łowiska typu „wrzud i złów”. 

 Wszystkie proponowane rodzaje działalności gospodarczej wymagają nie tylko 

zaangażowania kapitału i wysiłków w celu pozyskania dofinansowania ale również odpowiednio i 

konsekwentnie prowadzonej promocji. Działania promocyjne zaproponowane w dalszej części 
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Strategii mogą byd pomocne dla różnych podmiotów i odnosid się do szerokiego spektrum 

odbiorców/klientów. 

 Niezależnie od oceny potencjału obszaru, w kontekście tendencji rozwoju przedsiębiorczości, 

należy uwzględnid sugestie samorządów, które dysponują największym rozpoznaniem w tym zkresie. 

Preferowane rodzaje działalności wskazywane przez samorządy dotyczą: 

- przetwórstwa rolno-spożywczego (np. masarnie, piekarnie), 

- obróbka drewna, 

- przedsiębiorstwa rolnicze, 

- usługi transportowe, 

- usługi remontowo-budowlane, 

- usługi gastronomiczne,  

- pszczelarstwo, 

- usługi poligraficzne, 

- usługi transportowe, 

- usługi komunalne. 

 Wskazane w niniejszym rozdziale propozycje tendencji rozwoju przedsiębiorczości 

uwzględniają różne uwarunkowania i konteksty. Nie można jednak zakładad, że wspomniane branże 

wyczerpują możliwe spektrum, w którym powinni poruszad się dotychczasowi i potencjalni 

przedsiębiorcy.  

Trends in entrepreneurship development 

In the chapter discussed are trends in the development of entrepreneurship in the three 

municipalities. The development of entrepreneurship will be possible thanks to Greenfield 

investments in industrial zones. Due to the nature of the parcels and theirs geographical location 

following types of activities can be conducted: logistics services, food production and wood 

processing. The region is characterized by clean environment, natural and cultural richness, therefore 

in the area can also develop touristic services and agro-tourism, catering, manufacturing of local and 

traditional products, tours, rentals of water and sports equipment. An additional advantage of 

municipalities is ability to produce organic products. At the same time this is an area with many 

tourist attractions (lakes, rivers, forests), therefore the desired trend in development of 

entrepreneurship is tourism.  
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Rozdział III. Rozwój przedsiębiorczości – prawne i finansowe aspekty 

promocji przedsiębiorczości (rzetelna informacja i obsługa przedsiębiorców na wysokim 

poziomie) 

1. Prawne i finansowe aspekty promocji przedsiębiorczości 

Aspekty  prowadzenia działalności gospodarczej na Litwie 

 
Kwestie statusu prawnego, zakładania, zarządzania, likwidacji i reorganizacji osób prawnych 

uregulowane są w litewskim Kodeksie Cywilnym (Nr VIII-1864 z dn. 18.07.2000 r. z późn. zm., 

Valstybės Žinios 2000 Nr 74-2262). Kodeks Cywilny obejmuje regulacje systemowe stosunków 

cywilnoprawnych. Także reglamentują ustawy konkretnych spółek. 

Osobami prawnymi na Litwie są podmioty posiadające własną nazwę, instytucje lub 

organizacje, które mogą we własnym imieniu nabywad i posiadad prawa oraz obowiązki, byd 

powodem lub pozwanym w sądzie. Osoba prawna powinna byd zarejestrowana w Rejestrze Osób 

Prawnych.  

W Republice Litewskiej funkcjonują przedsiębiorstwa o następujących formach prawnych:  

 spółki akcyjne (akcinė bendrovė (AB), uždaroji akcinė bendrovė (UAB)); 

 przedsiębiorstwa paostwowe (valstybės įmonė); 

 przedsiębiorstwa samorządowe (savivaldybės įmonė);  

 spółdzielnie (kooperatinė bendrovė - kooperatyvas);  

 spółki rolnicze (žemės ūkio bendrovė);  

 spółki jawne (tikroji ūkinė bendrija (TŪB)); 

 spółki komandytowe (komanditinė ūkio bendrija (KŪB)); 

 europejskie grupy interesów gospodarczych (Europos ekonominių interesų grupė); 

 przedsiębiorstwa indywidualne (individuali įmonė (IĮ)).  

Działalnośd w/w przedsiębiorstw regulują ustawy, w szczególności: 

 Ustawa o rejestrze osób prawnych (Juridinių asmenų registro įstatymas, Nr IX-368 z dn. 

12.06.2001 r. z późn. zm., Valstybės žinios 2001 Nr 55-1940);  

 Ustawa o spółkach akcyjnych (Akcinių bendrovių įstatymas, Nr VIII-1835 z dn. 13.07.2000 r. z 

późn. zm., Valstybės žinios 2000 Nr 64-1914); 

 Ustawa o przedsiębiorstwach paostwowych i samorządowych (Valstybės ir savivaldybės įmonių 

įstatymas, Nr IX-1895 z dn. 16.12.2003 r. z późn. zm., Valstybės žinios 2004 Nr 4-24); 

 Ustawa o spółdzielniach (Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas, Nr IX-903 z dn. 

28.05.2002 r. z późn. zm., Valstybės žinios 2002 Nr 57-2296); 

 Ustawa o spółkach gospodarczych (Ūkinių bendrijų įstatymas, Nr IX-1804 z dn. 06.11.2003 r., 

Valstybės žinios 2003 Nr 122-4990); 

 Ustawa o przedsiębiorstwach indywidualnych (Individualių įmonių įstatymas, Nr IX-1805 z dn. 

06.11.2003 r., Valstybės žinios 2003 Nr 112-4991); 

 Ustawa o europejskich grupach interesów gospodarczych (Europos ekonominių interesų grupių 

įstatymas, Nr IX-1939 z dn. 22.12.2003 r., Valstybės žinios 2004 Nr 4-43). 
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 Ustawa o spółkach rolniczych (Žemės ūkio bendrovių įstatymas, Nr IX-330 z dn. 17.05.2001 r. z 

późn. zm., Valstybės žinios 2001 Nr 45-1574). 

Teksty wszystkich ustaw są dostępne na stronie internetowej Sejmu RL – www.lrs.lt - w 

wyszukiwarce aktów prawnych (lit. - Teisės aktų ir Seime įregistruotų teisės aktų projektų pasieka; 

ang. – Legal Acts of the Republic of Lithuania). Teksty najważniejszych ustaw są tłumaczone na języki 

obce (jęz. rosyjski, jęz. angielski). 

Przedsiębiorstwa mają prawo do prowadzenia dowolnej działalności gospodarczej, jeżeli nie 

jest zabroniona ustawowo. Licencjonowaniu podlegają tylko niektóre rodzaje działalności 

gospodarczej. 

Rejestracja działalności gospodarczej 

 
OSOBY PRAWNE 

Osoba prawna powinna byd zarejestrowana w Rejestrze Osób Prawnych. Zamieszcza się w nim 

wszelkie ustawowo wymagane dane dotyczące podmiotu i jego działalności. Urząd prowadzący 

Rejestr (instytucja ustanowiona ustawowo przez paostwo) to Paostwowe Przedsiębiorstwo „Centrum 

Rejestrów” (VĮ „Registrų centras“, www.registrucentras.lt). 

Rejestracja osób prawnych regulowana jest poprzez następujące przepisy: 

 Kodeks Cywilny; 

 Ustawa o Spółkach Akcyjnych (Akcinių bendrovių įstatymas), nr VIII-1835 z dnia 13.07.2000 r., 

Valstybės žinios 2000, nr 64-1914; 

 Ustawa o rejestrze osób prawnych (Juridinių asmenų registro įstatymas). 

Przed złożeniem w Rejestrze wniosku o zarejestrowanie nowego podmiotu, notariusz 

powinien potwierdzid: prawdziwośd wymienionych we wniosku dokumentów, zgodnośd statutu z 

wymogami prawnymi oraz fakt, że rejestracja nowego podmiotu prawnego jest możliwa. Wszystkie 

dokumenty powinny byd przetłumaczone na język litewski oraz uwierzytelnione w Ambasadzie Litwy 

poprzez apostille. 

Osoby prawne z paostw UE mogą prowadzid działalnośd na terytorium Litwy poprzez: 

 Osobę prawną (spółka - córka); 

 Filię lub przedstawicielstwo; 

 Poprzez stałą siedzibę. 

A) Osoba prawna (spółka - córka) 

Spółka – córka jest samodzielnym litewskim podmiotem prawnym. 

Procedura założenia spółki akcyjnej (akcinė 

bendrovė, AB): 

Procedura założenia zamkniętej spółki akcyjnej 

(uždaroji akcinė bendrovė, UAB): 

Zawarcie umowy o założeniu spółki. Jeżeli spółkę zakłada jeden podmiot, podpisuje się akt o założeniu spółki. 

Założyciele spółki mogą przedstawid Rejestrowi Osób Prawnych wniosek (formularz JAR-5) o tymczasowe 

wciągnięcie nazwy spółki do Rejestru. 

http://www.lrs.lt/
http://www.registrucentras.lt/
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Umowa o założeniu spółki daje prawo do założenia w banku rachunku oszczędnościowego tworzonej spółki. 

Wpłacenie początkowego wkładu pieniężnego za 

obejmowane akcje. Wkłady początkowe mogą byd 

opłacane tylko środkami pieniężnymi. Łączna suma 

wkładów początkowych musi stanowid minimum 150 

tys. LTL. Każdy akcjonariusz powinien wpłacid nie 

mniej, niż 1/4 nominalnej wartości obejmowanych 

przez niego akcji oraz sumy całej nadwyżki nominalnej 

wartości obejmowanych akcji. 

Wpłacenie początkowego wkładu pieniężnego za 

obejmowane akcje. Wkłady początkowe mogą byd 

opłacane tylko środkami pieniężnymi. Łączna suma 

wkładów początkowych musi stanowid minimum 10 

tys. LTL. Każdy akcjonariusz powinien wpłacid nie 

mniej, niż 1/4 nominalnej wartości obejmowanych 

przez niego akcji oraz sumy całej nadwyżki nominalnej 

wartości obejmowanych akcji. 

Wkłady w postaci aportu, którymi przewiduje się pokrycie części akcji, powinny zostad wycenione przez 

niezależnego eksperta od wyceny majątku przed podpisaniem umowy o założeniu spółki. 

Zwołanie zgromadzenia założycielskiego. Podczas 

zebrania dochodzi do: zatwierdzenia sprawozdania z 

założenia spółki akcyjnej, wyboru przez walne 

zgromadzenie akcjonariuszy (WZA) członków organów 

spółki. Jeżeli jest wybierana rada nadzorcza, to przed 

rejestracją spółki powinna ona wybrad zarząd lub 

kierownika spółki w przypadku, gdy zarząd nie jest 

powoływany. Wybrany zarząd powinien wybrad 

kierownika spółki. 

Zwołanie zgromadzenia założycielskiego, na którym 

mają zostad wybrani członkowie organów spółki, 

wybieralni przez walne zgromadzenie akcjonariuszy 

(WZA). Jeżeli jest wybierana rada nadzorcza, to przed 

rejestracją spółki powinna ona wybrad zarząd lub 

kierownika spółki w przypadku, gdy zarząd nie jest 

powoływany. Wybrany zarząd powinien wybrad 

kierownika spółki. 

Opracowanie i podpisanie statutu spółki. 

Spółka jest uznana za założoną w momencie rejestracji w Rejestrze Osób Prawnych. 

W celu rejestracji spółki akcyjnej, w Rejestrze Osób Prawnych należy złożyd następujące 

dokumenty: 

 Statut (2 egzemplarze); 

 Dokument, potwierdzający dokonanie wpłaty za rejestrację (198 LTL); 

 Formularze: JAR-1, JAR-VO-V, JAR-T, JAR-PP; 

 Sprawozdanie z założenia spółki. 

Jeżeli założycielem jest jedna osoba prawna: 

 Akt o założeniu spółki; 

 Formularz JAR-AJ. 

W celu rejestracji jako płatnik VAT, podmiot gospodarczy powinien zgłosid się do okręgowego 

oddziału Paostwowej Inspekcji Podatkowej i wypełnid wniosek FR 0388 – „Wniosek osoby prawnej o 

wpisanie/skreślenie do rejestru płatników VAT”. 

B) Filia lub przedstawicielstwo 

Procedura założenia filii lub przedstawicielstwa zagranicznej osoby prawnej: 

 Odpowiedni organ osoby prawnej, w oparciu o własne dokumenty założycielskie, powinien 

podjąd decyzję o założeniu filii lub przedstawicielstwa; 

 Opracowanie statutu filii lub przedstawicielstwa; 
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 Następnie wyznaczane są organy zarządcze filii lub przedstawicielstwa; 

 Filia lub przedstawicielstwo są uznawane za założone z chwilą rejestracji w Rejestrze Osób 

Prawnych. 

W celu rejestracji filii lub przedstawicielstwa w Rejestrze Osób Prawnych należy złożyd 

następujące dokumenty: 

 Statut filii lub przedstawicielstwa; 

 Dokumenty założycielskie zagranicznej osoby prawnej, umowę założycielską oraz statut, jeżeli są 

to odrębne dokumenty oraz wszelkie zmiany tych dokumentów; 

 Dokumenty o sprawozdawczości finansowej zagranicznej osoby prawnej z ostatniego roku, a w 

określonych w ustawie wypadkach – dokumenty sprawozdawczości skonsolidowanej, jeżeli taka 

sprawozdawczośd jest wymagana przez ustawodawstwo paostwa zagranicznego, mającego 

zastosowanie wobec spółki powołującej filię lub przedstawicielstwo; 

 Odpis świadectwa o rejestracji zagranicznej osoby prawnej bądź odpis z rejestru, w którym 

przechowywane są dokumenty zagranicznej osoby prawnej; 

 Dokument, potwierdzający dokonanie wpłaty za rejestrację (200 LTL). 

 Wypełnione następujące wnioski: JAR-1, JAR-VO-V, JAR-VO-BV1, JAR-VO- BV2, JAR-T, JAR-PP, 

JAR-FV, JAR-SG1, JAR-SG2 razem z tym wnioskiem wypełniany jest wniosek JAR-PP). 

Filie zagranicznych osób prawnych (przedstawicielstwa nie mogą prowadzid działalności 

gospodarczo - komercyjnej) mają obowiązek rejestrowania się jako płatnik VAT od początku swej 

działalności gospodarczej. W tym celu filia powinna w okręgowym oddziale Paostwowej Inspekcji 

Podatkowej złożyd następujące wnioski: FR 0227 – „Wniosek zagranicznej osoby prawnej o 

wpisanie/skreślenie do rejestru płatników podatków” oraz FR 0388 – „Wniosek osoby prawnej o 

wpisanie/skreślenie do rejestru płatników VAT”. 

C) Działalnośd poprzez stałą siedzibę 

Przedsiębiorstwo zagraniczne może prowadzid działalnośd na terytorium Litwy nie posiadając 

spółki – córki bądź filii/przedstawicielstwa – poprzez stałą siedzibę. Posiadanie stałej siedziby na 

terytorium Litwy uznawane jest za formę prowadzenia działalności podmiotu zagranicznego na 

terytorium Litwy. 

Zgodnie z art. 2 pkt 22 Ustawy o podatku od zysku (Pelno mokesčio įstatymas), podmiot 

zagraniczny uważa się za prowadzący działalnośd gospodarczą na terenie Litwy poprzez stałą siedzibę, 

jeżeli: 

 stale prowadzi działalnośd, bądź 

 prowadzi swą stałą działalnośd poprzez zależnego przedstawiciela (agenta) lub 

 wykorzystuje plac budowy, obiekt budowlany, montowany czy urządzenie, bądź 

 w celu badania i wydobycia kopalin użytecznych stale używa konstrukcje i urządzenia, w tym 

także używane w tym celu statki lub szyby. Określenie stałości, kryteria zależności czy 

niezależności statusu przedstawiciela (agenta) ustala rząd Litwy bądź upoważniona przez niego 

instytucja. 

Stała siedziba podmiotu zagranicznego powinna byd zarejestrowana w Rejestrze Płatników 

Podatków według miejsca prowadzenia działalności najpóźniej w dzieo rozpoczęcia działalności. 

Początkiem działalności stałej siedziby jest dzieo zawarcia pierwszej transakcji. Działalnośd stałej 
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siedziby kooczy się z dniem dokonania wszystkich transakcji. Podmioty zagraniczne, prowadzące 

działalnośd na terytorium Litwy również powinny rejestrowad się jako płatnicy podatku VAT. W tym 

celu powinny zgłosid się do okręgowego oddziału Paostwowej Inspekcji Podatkowej i wypełnid 

wnioski FR 0227 oraz FR 0388. 

 

OSOBY FIZYCZNE 

Osoby fizyczne z paostw UE mogą prowadzid działalnośd na terytorium Litwy poprzez: 

 Osobę prawną; 

 Przedsiębiorstwo indywidualne; 

 Działalnośd indywidualną. 

A) Osoba prawna 

Procedura założenia spółki akcyjnej bądź zamkniętej spółki akcyjnej oraz zestaw dokumentów, 

które należy złożyd w Rejestrze Osób Prawnych w przypadku zakładania spółki przez osobę fizyczną są 

zasadniczo identyczne, jak w przypadku zakładania spółki przez osobę prawną. Jedyna różnica polega 

na tym, że jeżeli założycielem spółki jest jedna osoba fizyczna, to należy złożyd wniosek JAR-AF (w 

przypadku osób prawnych jest to wniosek JAR-AJ). 

B) Przedsiębiorstwo indywidualne 

Procedura założenie przedsiębiorstwa indywidualnego (individuali įmonė, IĮ): 

 Opracowanie statutu, który podpisuje właściciel zakładanego przedsiębiorstwa. 

 Założyciel spółki może przedstawid Rejestrowi Osób Prawnych wniosek (formularz JAR-5) o 

tymczasowe wciągnięcie nazwy spółki do Rejestru. 

 Jeżeli właściciel spółki nie jest jej kierownikiem, wyznacza jako kierownika inną osobę i 

wskazuje to w statucie przedsiębiorstwa. 

 Przedsiębiorstwo jest uznawane za założone z momentem rejestracji w Rejestrze Osób 

Prawnych. 

W celu rejestracji przedsiębiorstwa indywidualnego należy złożyd następujące dokumenty: 

 Statut (2 egzemplarze); 

 Dokument, potwierdzający dokonanie wpłaty za rejestrację (107 LTL); 

 Formularze: JAR-1, JAR-PP; JAR-S, JAR-T, JAR-VO-V, 

 Sprawozdanie z założenia spółki. 

C) Działalnośd indywidualna 

Zgodnie z art.2 pkt 7 Ustawy o podatku dochodowym mieszkaoców (Gyventojų pajamų 

mokesčio įstatymas) działalnośd indywidualna – to prowadzona przez mieszkaoca samodzielna 

działalnośd, poprzez którą mieszkaniec dąży do uzyskania dochodów lub innych korzyści 

ekonomicznych w ciągłym okresie. 

Mieszkaniec może prowadzid działalnośd indywidualną albo rejestrując ją zgodnie z ustalonym 

trybem (dalej – działalnośd w oparciu o zaświadczenie), albo nabywając świadectwo działalności 
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gospodarczej (tzw. patent)1, płacąc z góry ustalony podatek od przychodów, uzyskanych z 

działalności, która jest wymieniona w opracowanym przez rząd wykazie rodzajów działalności. 

W przypadku realizacji działalności w oparciu o zaświadczenie, osoba posiadająca zezwolenie 

na pobyt stały na Litwie powinna poinformowad okręgowy oddział Paostwowej Inspekcji Podatkowej, 

który swym zakresem terytorialnym obejmuje miejsce zamieszkania danej osoby, o prowadzonej 

działalności najpóźniej w dzieo jej rozpoczęcia. W tym celu stały mieszkaniec powinien złożyd wniosek 

FR 0792 – „Wniosek stałego mieszkaoca Litwy o wpisanie do rejestru płatników podatków”. Po 

zarejestrowaniu stałego mieszkaoca w rejestrze płatników podatków, otrzymuje on zaświadczenie o 

prowadzeniu indywidualnej działalności FR 0468. 

W przypadku osoby nieposiadającej zezwolenia na pobyt stały na Litwie, powinna ona 

przedstawid okręgowemu oddziałowi Paostwowej Inspekcji Podatkowej wniosek FR0224 (obowiązuje 

do 31.12.2009). Po wpisaniu do rejestru płatników podatków osoba otrzymuje zaświadczenie FR 

0469. 

W celu nabycia świadectwa działalności gospodarczej (patentu) należy zwrócid się do: 

 terytorialnego oddziału okręgowej Paostwowej Inspekcji Podatkowej, na terytorium którego 

znajduje się stałe miejsce zamieszkania mieszkaoca (posiadającego oraz nieposiadającego 

zezwolenia na pobyt stały na Litwie) jeżeli działalnośd będzie prowadzona na całym terytorium 

Litwy z wyjątkiem terytorium samorządów miast Olita (Alytus), Kowno (Kaunas), Kłajpeda 

(Klaipėda), Połąga (Palanga), Poniewież (Panevėžys), Szawle (Šiauliai), Wilno (Vilnius), Mariampol 

(Marijampolė) i Neringa; 

 terytorialnego oddziału okręgowej Paostwowej Inspekcji Podatkowej wg miejsca prowadzenia 

działalności, jeżeli mieszkaniec (posiadający lub nieposiadający zezwolenia na pobyt stały na 

Litwie) zamierza prowadzid działalnośd na terytorium konkretnego samorządu; 

 dowolnego terytorialnego oddziału okręgowej Paostwowej Inspekcji Podatkowej, jeżeli osoba 

nieposiadająca zezwolenia na pobyt stały na Litwie zamierza prowadzid działalnośd na całym 

terytorium Litwy z wyjątkiem terytorium samorządów miast Olita (Alytus), Kowno (Kaunas), 

Kłajpeda (Klaipėda), Połąga (Palanga), Poniewież (Panevėžys), Szawle (Šiauliai), Wilno (Vilnius), 

Mariampol (Marijampolė) i Neringa. 

Patenty są wydawane na żądaną liczbę miesięcy, jednak nie na dłuższy okres niż rok 

kalendarzowy oraz nie krótszy niż 1 miesiąc, z wyjątkiem patentów dotyczących handlu. Patenty 

dotyczące handlu są wydawane na dowolny żądany okres roku kalendarzowego. Patent wydany na 

okres krótszy niż rok kalendarzowy, po uiszczeniu dodatkowego podatku dochodowego, może zostad 

przedłużony. 

Stała wielkośd podatku od przychodów, płatnego z góry podczas nabycia patentu, jest 

ustalana oddzielnie dla każdego rodzaju działalności. Stawki podatku są zatwierdzane przez 

poszczególne samorządy, dlatego ich wielkośd w poszczególnych samorządach może byd różna, 

jednak nie może byd niższa niż ustalone przez rząd minimum. W 2009 r. ustalone przez rząd minimum 

wynosi 1382,4 LTL. Rady samorządów mają prawo ustalid mniejszą wielkośd podatku dla określonych 

w Ustawie o podatku od mieszkaoców grup społecznych (np. osoby niepełnosprawne). Wielkośd 

podatku, którą mieszkaniec powinien zapłacid okręgowej Paostwowej Inspekcji Podatkowej jest 

                                                 
1 Wykaz rodzajów działalności, które mogą być prowadzone poprzez nabycie tzw. patentów jest opracowywany przez rząd Litwy. Dokładny 

wykaz rodzajów działalności jest zawarty w rozporządzeniu rządu nr 1797 z dnia 19.11.2002 „W sprawie zasad wydawania mieszkańcom 
świadectw działalności gospodarczej”, z późn. zm. (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344369). 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344369
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ustalana proporcjonalnie do ilości dni, na które jest wystawiany patent. Szczegółowe informacje w 

tym zakresie można uzyskad w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej 

Polskiej w Wilnie. 

Mieszkaocy, posiadający patenty na określone rodzaje działalności, powinni płacid składki na 

obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Wielkośd składki wynosi 30% wpłaconej stałej wielkości 

podatku od przychodów. Wielkośd należnej składki oblicza terytorialny oddział okręgowej 

Paostwowej Inspekcji Podatkowej, który wystawia patent. 

Jeżeli wartośd otrzymanych bądź należnych przychodów ze sprzedaży towarów oraz/lub 

udzielonych usług w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza wartośd 100 tys. LTL, mieszkaniec 

prowadzący działalnośd indywidualną ma obowiązek zarejestrowania się jako płatnik VAT.  

Osoba fizyczna, prowadząca działalnośd indywidualną, która w ciągu poprzedniego roku 

kalendarzowego sprowadziła z innych paostw członkowskich UE towary o wartości przekraczającej 35 

tys. LTL, bądź zamierza sprowadzid towary o takiej wartości w roku bieżącym, również powinna 

zarejestrowad się jako płatnik podatku VAT (nawet, jeżeli wartośd przychodów z działalności 

indywidualnej nie przekroczyła 100 tys. LTL). 

KONTO BANKOWE 

Jeżeli konto zakłada osoba prawna, zarejestrowana na Litwie, powinna przedłożyd niżej wymienione 

dokumenty (w języku litewskim, odpisy powinny byd potwierdzone przez notariusza): 

 odpis lub oryginał zaświadczenia o rejestracji; 

 oryginał lub odpis dokumentów założycielskich (statut, regulamin itd.); 

 zaświadczenie lub odpis rejestracji gospodarstwa rolnego gospodarza, jeżeli osoba otwierająca 

konto jest rolnikiem; 

 decyzja lub odpis organów kierujących jednostką prawną, potwierdzająca mianowanie 

przewodniczącego lub nadanie mu prawa dysponowaniem konta, jeżeli nie jest to wskazane w 

dokumentach założycielskich; 

 upoważnienie kierownika lub innego organu kierującego osoby prawnej o podpisanie umowy 

założenia konta, jeżeli umowę podpisuje osoba upoważniona przez osobę prawną; 

 oryginał lub odpis zaświadczenia rejestracyjnego podatnika VAT (w przypadku, jeżeli 

przedsiębiorstwo jest płatnikiem VAT) z terytorialnej Paostwowej Inspekcji Podatkowej 

(Valstybinė mokesčių inspekcija); 

 dokument potwierdzający tożsamośd osoby podpisującej umowę; 

 wzorzec pieczęci i podpisów, dwa egzemplarze (wypełnia się w banku); 

 podanie dotyczące założenia konta w banku (wypełnia się w banku); 

 ankieta osoby prawnej. 

Jeżeli konto bankowe jest otwierane dla osoby prawnej, która nie jest zarejestrowana na Litwie, 

należy przedstawid następujące dokumenty (odpisy dokumentów powinny byd przetłumaczone na 

język litewski, a podpis tłumacza powinien byd potwierdzony przez notariusza Republiki Litewskiej): 

 odpis lub oryginał zaświadczenia rejestracyjnego; 

 oryginał lub odpis dokumentów założycielskich (statut, regulamin itd.); 
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 decyzja lub odpis organów kierujących jednostką prawną, potwierdzająca mianowanie 

przewodniczącego lub nadanie mu prawa dysponowaniem kontem, jeżeli nie jest to wskazane w 

dokumentach założycielskich; 

 upoważnienie kierownika lub innego organu zarządzającego osoby prawnej o podpisanie umowy 

założenia konta, jeżeli umowę podpisuje osoba upoważniona przez osobę prawną; 

 dokument potwierdzający tożsamośd osoby podpisującej umowę; 

 pieczęd przedsiębiorstwa, jeżeli przedsiębiorstwo ją się posługuje; 

 wzorzec pieczęci i podpisów, dwa egzemplarze (wypełnia się w banku); 

 podanie dotyczące założenia konta w banku ( wypełnia się w banku); 

 ankieta osoby prawnej.  

SYSTEM PODATKOWY 
 
Podatek dochodowy od osób fizycznych 

 
Regulowany przez Ustawę o Podatku dochodowym od mieszkaoców (Gyventojų pajamų 

mokesčio įstatymas) z dnia 2 lipca 2002 r. Nr IX-1007 (z późn. zm.), Valstybės žinios 2002 Nr 73-3085.  

Podatnikami są osoby stale zamieszkujące na terytorium Litwy (rezydenci) oraz nierezydenci, 

zobowiązani do zapłaty podatku od dochodów uzyskanych na Litwie. 

Z punktu widzenia przepisów podatkowych, rezydentem w danym roku kalendarzowym jest osoba 

(niezależnie od posiadanego obywatelstwa), która: 

 na stałe mieszka na Litwie, lub 

 w danym roku kalendarzowym posiadała więcej interesów osobistych, socjalnych i 

ekonomicznych na Litwie niż poza granicami Litwy, lub 

 w ciągu roku kalendarzowego spędziła na Litwie więcej niż 183 dni kalendarzowe (w sposób 

ciągły lub z przerwami), lub 

 w ciągu dwóch ostatnich lat spędziła na Litwie więcej niż 280 dni (w sposób ciągły lub z 

przerwami) oraz w ciągu jednego z tych dwóch lat na Litwie osoba spędziła minimum 90 dni 

(wówczas osoba jest uważana za stałego mieszkaoca Litwy w ciągu tych dwóch lat). 

Od 1 stycznia 2009 r. podstawowa stawka podatku od dochodów osób fizycznych wynosi 

15%, poza tym należy wpłacid 6% jako obowiązkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne (wpłacana 

jest do Zakładu Ubezpieczeo Społecznych (lit. SODRA). Stawkę stosuje się do dochodów 

miesięcznych, pomniejszonych o nieopodatkowane minimum, którego wysokośd zależy od wysokości 

wynagrodzenia brutto.  

Podmioty fizyczne, prowadzące indywidualną działalnośd gospodarczą płacą 15% od wypracowanego 

dochodu. Honoraria opodatkowane są stawką w wysokości 15%.  

Podatek od przychodów z zysku do podziału, czyli dywidendy, wynosi 20%. 

Każdy podatnik może przeznaczyd do 2% swego podatku na cele dobroczynne ze wskazaniem 

adresata.  
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Podatek od zysku podmiotów gospodarczych 

Podatek od zysku podmiotów gospodarczych regulowany jest przez Ustawę o podatku od 

zysku (Pelno mokesčio įstatymas) z dn. 20 grudnia 2001 roku Nr IX-675, Valstybės žinios 2001 Nr 110-

3992, z późn. zmianami.  

Podstawowa stawka podatku od zysku osób prawnych od 1 stycznia 2010 r. wynosi 15%. 

Stawka ulgowa 5% dla małych przedsiębiorstw, jeżeli średnia liczba zatrudnionych nie przekracza 10 

osób oraz przychody roczne nie przekraczają 500 000 LTL.  

Stawką ulgową 10% opodatkowane są przychody podmiotów zagranicznych, uzyskane na terytorium 

Republiki Litewskiej, jeżeli takie przychody podmiot otrzymuje nie poprzez swoją stałą siedzibę w 

Republice Litewskiej, bez możliwości dokonywania odliczeo.  

Stawkę podatkową 10% stosuje się wobec następujących przychodów: 

 honoraria,  

 rekompensaty za naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych. 

Przychody z tytułu sprzedaży lub przekazania na własnośd w inny sposób bądź wydzierżawienia 

majątku nieruchomego, znajdującego się na terytorium Litwy; przychody z tytułu wykonywanej na 

Litwie działalności artystyczno-wykonawczej oraz sportowej, roczne wypłaty (tantiemy) za działalnośd 

członków zarządu, przychody z tytułu zysku2 do podziału (od 1 stycznia 2010 r.) są opodatkowane 

stawką 15%. 

Przychody z tytułu odsetek, uzyskane na terytorium Litwy nie poprzez swoją stałą siedzibę na Litwie 

przez podmioty zagraniczne, które nie są zarejestrowane w paostwach Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego bądź w paostwie, z którym została podpisana umowa o uniknięciu podwójnego 

opodatkowania, podlegają opodatkowaniu w wysokości 10%. Od 1 stycznia 2010 r. tego typu 

przychody, uzyskane przez podmioty zagraniczne, które są zarejestrowane w paostwach 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź w paostwie, z którym została podpisana umowa o 

uniknięciu podwójnego opodatkowania, nie podlegają opodatkowaniu. 

Podatek od wartości dodanej (VAT) 

Podatek od wartości dodanej (litewski skrót PVM) jest uregulowany Ustawą o podatku od 

wartości dodanej (Pridėtinės vertės mokėsčio įstatymas) z dn. 5 marca 2002 r. Nr IX-751, Valstybės 

žinios 2002 Nr 35-1271 (z późn. zm.).  

Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 21%. 

Ulgowa stawka 9% ma zastosowanie wobec następujących towarów i usług: 

 energia cieplna, przeznaczona do ogrzewania lokali mieszkalnych – stosowana do 31 sierpnia 

2010 r.; 

 książki oraz nieperiodyczne wydawnictwa informacyjne (w tym podręczniki, zeszyty 

dwiczeniowe, encyklopedie, słowniki, broszury informacyjne, albumy ze zdjęciami i 

reprodukcjami, książki dla dzieci z obrazkami, bloki do rysowania, mapy, ale z wyjątkiem 

                                                 
2 Zysk z dywidendy nie podlega opodatkowaniu, jeżeli podmiot otrzymujący dywidendę co najmniej przez 12 miesięcy, bez przerw, 

uwzględniając też moment wypłaty dywidendy, posiada w podmiocie wypłacającym dywidendę udziały dające minimum 10% głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (udziałowców). 
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kalendarzy, notesów i innych materiałów o podobnym charakterze) – stosowana do 31 

grudnia 2010 r. 

Ulgowa stawka 5% jest stosowana do 31 grudnia 2010 r. wobec leków i środków pomocy medycznej, 

nabycie których jest częściowo lub w całości rekompensowane zgodnie z porządkiem ustalonym w 

Ustawie o ubezpieczeniu zdrowotnym. 

Litewskie osoby prawne i fizyczne, prowadzące działalnośd gospodarczą, mają obowiązek 

rejestrowania się jako płatnik podatku VAT, jeżeli: 

 przychody z działalności gospodarczej, osiągnięte w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przekroczyły 

poziom 100 tys. LTL, 

 w ciągu roku kalendarzowego nabyły w paostwach członkowskich UE towary na kwotę ponad 

35 tys. LTL. 

Jeżeli przychody z działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przekroczyły poziomu 

100 tys. LTL, litewskie osoby prawne lub fizyczne mogą dobrowolnie zarejestrowad się jako płatnik 

VAT. 

Zagraniczne podmioty gospodarcze mają obowiązek rejestrowania się jako płatnik podatku VAT wraz 

z rozpoczęciem działalności gospodarczej na Litwie. Jednak ustawa o podatku od wartości dodanej 

przewiduje wyjątki, gdy podmioty nie muszą się rejestrowad jako płatnik VAT, a mianowicie jeżeli: 

 dostarczają towary i/lub świadczą usługi, które zgodnie z Ustawą o podatku od wartości 

dodanej nie podlegają opodatkowaniu, 

 dostarczają towary i/lub świadczą usługi, które zgodnie z Ustawą o podatku od wartości 

dodanej nie są przedmiotem podatku VAT, 

 dostarczają towary i/lub świadczą usługi, które są opodatkowane stawką 0%, z wyjątkiem 

wymienionych w Ustawie o podatku od wartości dodanej pewnych rodzajów działalności i 

transakcji. 

Jednak jeżeli zagraniczny podmiot gospodarczy, który nie podlega obowiązkowi rejestracji na Litwie 

jako płatnik VAT, nabywa w innym członkowskim paostwie UE towary (z wyjątkiem nowych środków 

transportu oraz towarów akcyzowych), których wartośd w roku kalendarzowym przekracza 35 tys. 

LTL, powinien zarejestrowad się jako płatnik VAT. 

Podatek akcyzowy 

Regulowany jest przez Ustawę o akcyzach (Akcizų įstatymas) z dn. 30 października 2001 r. Nr 

IX-569, Valstybės žinios 2001 Nr 98-3482, z późn. zm.  

Podatkiem akcyzowym obciąża się wyroby alkoholowe, tytoniowe, produkty energetyczne oraz 

energię elektryczną. Stawki podatku akcyzowego są zróżnicowane dla poszczególnych wyrobów. 

Najniższe dotyczą energii elektrycznej3 (3,5 LTL od 1 MWh energii) oraz piwa (8,5 LTL, od hektolitra 

produktu). Najbardziej obciążone są: alkohol etylowy – 4416 LTL (od hektolitra produktu) oraz 

produkty energetyczne np. benzyna bezołowiowa – 1500 LTL, benzyna zawierająca ołów – 2000 LTL, 

nafta – 1140 LTL, gazolina – 947 LTL (od 1000 litrów). 

                                                 
3 Obowiązek płacenia akcyzy za energię elektryczną powstaje w momencie, gdy jest ona: sprzedawana bądź w inny sposób przekazywana 

podmiotowi, który zgodnie z ustaleniami Ustawy o elektroenergetyce nie jest niezależnym bądź społecznym dostawcą energii, lub 
otrzymywana od podmiotu z innego państwa członkowskiego, który nie jest niezależnym bądź społecznym dostawcą energii, lub 

importowana przez podmiot, który nie jest niezależnym bądź społecznym dostawcą energii, lub zużywana na własne potrzeby przez 

niezależnego bądź społecznego dostawcę energii. Stawka ulgowa w wysokości 1,8 LTL od 1 MWh jest stosowana w przypadku energii 
wykorzystywanej w celach biznesowych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 
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 Podatek od nieruchomości 

Regulowany jest przez Ustawę o podatku od nieruchomości (Nekilnojamojo turto mokesčio 

įstatymas) z dn. 7 czerwca 2005 r. Nr X-233, Valstybės žinios 2005 Nr 76-2741. 

Obowiązkowi płacenia podatku podlegają osoby fizyczne i prawne. Przedmiotem podatku są: 

 nieruchomości lub ich częśd, znajdujące się na terytorium Republiki Litewskiej, należące do osób 

fizycznych, z wyjątkiem lokali mieszkalnych, sadów, garaży, farm, cieplarni, lokali o przeznaczeniu 

naukowym, wypoczynkowym, religijnym, gdy te nieruchomości nie są wykorzystywane do 

prowadzenia działalności gospodarczej lub nie są przekazane w użytkowanie dla osób prawnych 

na okres ponad 1 miesiąca lub bezterminowo; 

 majątek nieruchomy na terytorium Republiki Litewskiej, należący do osób prawnych. 

Wysokośd podatku wynosi 0,3 – 1% podatkowej wartości majątku nieruchomego. Konkretną stawkę 

podatku, która będzie obowiązywała na terytorium danego samorządu w następnym okresie 

podatkowym ogłasza rada samorządu. Wartośd podatkowa jest ustalana na podstawie średniej 

wartości rynkowej.  

 Podatek od gruntu 

Regulowany jest przez Ustawę o podatku od gruntu (Žemės mokesčio įstatymas) z dn. 5 kwietnia 

2007 r. Nr I-2675, Valstybės žinios 1992 Nr 21-612, z późn. zm.  

Opodatkowaniu podlegają właściciele gruntów prywatnych. Stawka – 1,5% od wartości gruntu. 

Opodatkowaniu nie podlegają drogi użytku ogólnego, grunty będące własnością placówek 

dyplomatycznych i konsularnych innych paostw (na zasadach parytetu) oraz grunty leśne.  

 Podatek od spadków 

Regulowany jest przez Ustawę o podatku od spadków (Paveldimo turto įstatymas) z dn. 10 

grudnia 2002 r. Nr IX-1239, Valstybės žinios 2002 Nr 123-5531, z późn. zm. 

Stawki podatku:  

 dla mienia o wartości do 0,5 mln LTL – 5%, 

 dla mienia o wartości ponad 0,5 mln LTL – 10% 

Opodatkowaniu nie podlega majątek dziedziczony w przypadku śmierci jednego z małżonków, 

majątek dziedziczony przez dzieci, rodziców, opiekunów, dziadków, wnuków, rodzeostwo oraz 

majątek, którego wartośd nie przekracza kwoty 10 tys.LTL. Rada samorządu ma prawo zmniejszyd 

wielkośd podatku bądź zwolnid z obowiązku jego zapłaty. 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
 

Regulowane przez Ustawę o paostwowym ubezpieczeniu społecznym (Valstybinio socialinio 

draudimo įstatymas) z dn. 21 maja 1991 r. Nr I-1663, Valstybės žinios 1991 Nr 17-447, z późn. zm.) 

Całkowita stawka wpłat na fundusz ubezpieczeo społecznych wynosi 39,98% od funduszu płac. 

Pracodawca płaci 30,98%, pracownik – 9%, z tego 6% stanowi składka na obowiązkowe 

ubezpieczenie zdrowotne.  
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Osoby prowadzące działalnośd indywidualną, określoną zgodnie z przepisami Ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (adwokaci, asystenci adwokatów, notariusze, komornicy, 

inne osoby z wyjątkiem osób prowadzących działalnośd w oparciu o posiadane świadectwo 

działalności gospodarczej) płacą składkę w wysokości 37,5%. 

Wysokośd miesięcznej składki płaconej przez osoby prowadzące działalnośd indywidualną w 

oparciu o posiadane świadectwa działalności gospodarczej jest obliczana proporcjonalnie do okresu 

ważności świadectwa. Jeżeli świadectwo jest ważne przez cały miesiąc, wielkośd składki wynosi 180 

LTL (od 01.08.2008) 

 Szczegółowe informacje dot. podatków – Paostwowa Inspekcja Podatkowa przy Ministerstwie 

Finansów (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų Ministerijos) – www.vmi.lt,  

 Informacje dotyczące ubezpieczeo społecznych – Paostwowy Fundusz Ubezpieczeo Socjalnych 

SODRA przy Ministerstwie Opieki Socjalnei i Pracy (Valstybinė Socialinio Draudimo Fondo Valdyba 

prie Socialinės Apsaugos ir Darbo Ministerijos) – www.sodra.lt. 

 

LICENCJONOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
 

Na Litwie brak jest jednolitego systemu licencjonowania działalności gospodarczej. Występuje 

również decentralizacja uprawnieo licencjonowania poszczególnych sfer działalności pomiędzy 

urzędami i instytucjami, zgodnie z przydzielonymi im kompetencjami. Zasady i porządek ubiegania się 

o właściwe licencje zostały ustalone w podanych niżej ustawach i aktach wykonawczych do ustaw. 

WPHI na bieżąco monitoruje typy działalności gospodarczej, które wymagają wydania licencji, jak też 

zmiany w ustawodawstwie reglamentującym taką działalnośd. 

Rodzaje działalności wymagające uzyskania licencji są dostępne w witrynie internetowej Sejmu 

Republiki Litewskiej: http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm. 

W opracowaniu niniejszego rozdziału wykorzystano materiały zwarte w „Przewodniku po rynku 
litewskim 2010”, który został opracowany przez pracowników Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji 
Ambasady RP w Wilnie.   
 
Aspekty  prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce  

Podstawowym aktem prawnym regulującym podejmowanie, wykonywanie i zakooczenie działalności 

gospodarczej na terytorium Polski jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807 z późn. zm.). Dodatkowo wszelkie kwestie związane z 

funkcjonowaniem spółek handlowych uregulowane są w Kodeksie Spółek Handlowych (ustawa z dnia 

15 września 2000 r., Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), a dla spółek cywilnych także w 

Kodeksie Cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

Rodzaje działalności gospodarczej w Polsce: 

1. Indywidualna działalnośd gospodarcza 

2. Spółdzielnia 

3. Spółki: 

a. osobowe 

http://www.vmi.lt/
http://www.sodra.lt/
http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm
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 spółka cywilna 

 spółka jawna 

 spółka komandytowa 

 spółka komandytowo-akcyjna 

 spółka partnerska 

b. kapitałowe 

 spółka akcyjna 

 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

4. Przedsiębiorstwo paostwowe 

Od 1 maja 2004 roku w Polsce można również zawiązywad tzw. spółki paneuropejskie, które są 

uregulowane zarówno w ustawodawstwie wspólnotowym, jak i krajowym. Obejmują one takie formy 

prawne jak: 

 spółka europejska 

 europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych 

 spółdzielnia europejska 

 europejska spółka prywatna  

 europejska spółka wzajemna  

 stowarzyszenie europejskie  

 przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe  

Rejestracja działalności gospodarczej 

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 31 marca 2009 (Dz.U.z 

2009r. Nr18, poz.97), rejestracja działalności gospodarczej odbywa się na zasadzie tzw. „jednego 

okienka”. Oznacza to, że osoby fizyczne zamierzające rozpocząd prowadzenie działalności 

gospodarczej mogą składad w Urzędzie Miasta/Gminy tzw. zintegrowany wniosek o wpis do 

wszystkich rejestrów prowadzonych przez urzędy zaangażowane w proces rejestracji –„EDG-1”. 

 

Wniosek EDG-1 jest równocześnie: 

 wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 

 wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej 

(REGON), 

 zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, 

 zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeo 

społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego 

rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Druk wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1 jest również: 

 wnioskiem o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

 wnioskiem o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, 

 wnioskiem o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, 

 zawiadomieniem o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. 

Wnioski można składad: 
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 osobiście lub przez pełnomocnika (wymagane jest złożenie stosownego pełnomocnictwa) w 

Urzędzie Gminy/Miasta, 

 listownie – listem poleconym – w tym przypadku istnieje koniecznośd notarialnego 

poświadczenia własnoręczności podpisu. 

 poprzez stronę internetową urzędu gminy (wówczas należy dysponowad podpisem 

elektronicznym, w przeciwnym wypadku w terminie 3 dni należy zgłosid się do urzędu w celu 

podpisania wniosku oraz odbioru zaświadczenia o wpisie). 

Po złożeniu wniosku organ ewidencyjny niezwłocznie dokonuje wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie, następnie wniosek wraz z kopią 

zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie później niż w ciągu 3 dni od dnia 

dokonania wpisu) przesyła do: 

 wskazanego przez przedsiębiorcę Naczelnika Urzędu Skarbowego, 

 właściwego Urzędu Statystycznego, 

 terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeo Społecznych albo Kasy  Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. 

Wypełniając wniosek EDG-1 należy podad rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD).  

Dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym wymagad będzie m. in. rejestracja do podatku VAT oraz 

wybór innej formy opodatkowania niż podatek wg skali podatkowej (np. podatek liniowy). Czynności 

te powinny zostad wykonane przed uzyskaniem pierwszych przychodów. Jedno okienko nie zwalnia 

także z konieczności wizyty w ZUS, w przypadku zatrudnienia pracowników (pracodawca 

zobowiązany jest zgłosid pracowników do ubezpieczenia społecznego). 

W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej rejestracji należy 

dokonad w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu 

na siedzibę tworzonej spółki. Wymagane formularze dostępne są w sądach. 

Wpisowi do rejestru podlegają: 

 rejestracja nowego podmiotu, 

 wszelkie istotne zmiany danych przedsiębiorcy w szczególności dotyczące kapitału i wspólników, 

osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu i członków organów, sprawozdania finansowego 

podmiotu. 

Dla każdego podmiotu wpisanego do KRS sądy prowadzą odrębne akta rejestrowe (w postaci 

papierowej), które obejmują w szczególności dokumenty potwierdzające informacje wpisane do 

rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. 

Krajowy Rejestr Sądowy może zawierad także inne, istotne dane o przedsiębiorcy, w tym między 

innymi: 

 informacje o zaległościach podatkowych i celnych,  

 zaległościach wobec ZUS,  

 wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności.  
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Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny - każdy może przeglądad akta rejestrowe podmiotów wpisanych 

do rejestru przedsiębiorców (w siedzibie sądu) i otrzymad odpisy z KRS (na terenie całego kraju za 

pośrednictwem ośrodków Centralnej Informacji KRS). Z drugiej strony, nikt nie może zasłaniad się 

nieznajomością treści wpisów do KRS.  

Ponadto na stronie Internetowej http://pdi.cors.gov.pl/KRSSED/ istnieje również możliwośd 

wyszukiwania podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podmioty 

wyszukiwane są według nazwy lub numeru KRS, a na stronie Internetowej podawane są podstawowe 

dane wyszukiwanego podmiotu. 

Firmowe konto bankowe i pieczątka 

Przy zakładaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, należy pamiętad o obowiązku 

posiadania firmowego rachunku bankowego. Obowiązkowe jest nie tylko założenie konta firmowego, 

ale także powiadomienie odpowiednich organów o wszelkich zmianach dotyczących rachunku 

bankowego Twojego przedsiębiorstwa w terminie najdalej 14 dni od daty ich powstania. 

Pieczątka firmowa jest natomiast niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego lub 

wystawianiu dokumentów sprzedaży. Powinna ona zawierad: 

 oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy) 

 dane teleadresowe siedziby firmy 

 numer NIP 

 numer REGON 

Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS 

Rozpoczynający działalnośd gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, 

rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu, dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy, 

dobrowolne ubezpieczenie – ubezpieczenie chorobowe,  

Jeśli zatrudnia się pracowników, dodatkowo należy opłacad: składki ZUS dla pracowników, składki na 

Fundusz Pracy, składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeo Pracowniczych.  

Do ZUS należy się zgłosid w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 

(daty rozpoczęcia działalności). 

Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS: 

 ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) - zgłoszenie firmy 

 ZUS ZPA (zgłoszenie płatnika składek - spółki cywilnej) 

 ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji, w której poza 

prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób; dotyczy również 

wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób, czy nie 

 ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) - dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem 

firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje 

płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskad w oddziale ZUS.  

http://pdi.cors.gov.pl/KRSSED/
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Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę - stanowią procent 

od dochodów, ale zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki dochód nie może byd mniejszy, 

niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS). 

Zgłoszenie do Paostwowej Inspekcji Pracy 

Jeśli przedsiębiorca - pracodawca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty 

zatrudnienia musi powiadomid na piśmie właściwego inspektora pracy Paostwowej Inspekcji Pracy i 

właściwego paostwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej 

działalności oraz liczbie pracowników. 

Powinien także złożyd pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia 

wymagao wynikających z przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny 

działalności. 

SPÓŁKA CYWILNA 

 założycielami muszą byd minimalnie 2 osoby fizyczne lub prawne lub jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolnośd prawną, 

 przedsiębiorcy winni uprzednio zarejestrowad się w ewidencji działalności gospodarczej (każdy 

osobno) a następnie powinni w formie pisemnej zawrzed umowę spółki,  

 każdy wspólnik odpowiada solidarnie za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim 

majątkiem, 

 działalnośd w formie spółki cywilnej prowadzid mogą osoby uprawnione do prowadzenia na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalności w formie indywidualnego przedsiębiorcy, 

 brak zapisów co do minimalnego wniesionego kapitału, 

 sp. cywilna nie posiada osobowości prawnej, jest to spółka prawa cywilnego, przedsiębiorcą nie 

jest spółka tylko wspólnicy. 

SPÓŁKA JAWNA 

 założycielami muszą byd minimalnie 2 osoby fizyczne lub prawne lub jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolnośd prawną, 

 każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem 

solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką (subsydiarnie), 

 pierwszy krok do założenia spółki to podpisanie umowy spółki, która musi mied formę pisemną, 

po czym spółkę należy zarejestrowad w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 spółka jawna posiada zdolnośd prawną (ale nie osobowośd prawną), może nabywad prawa i 

obowiązki we własnym imieniu, pozywad oraz byd pozywana, 

 działalnośd w formie spółki jawnej prowadzid mogą: 

1) osoby zagraniczne z paostw członkowskich Unii Europejskiej, paostw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z paostw nie będących stronami umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystad ze swobody przedsiębiorczości 

na podstawie umów zawartych przez te paostwa ze Wspólnotą Europejską i jej paostwami 

członkowskimi, 
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2) inne niż wskazane w pkt. 1 osoby fizyczne mające prawo do prowadzenia jednoosobowej 

działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

3) inne niż wskazane w pkt. 1 osoby prawne jeśli umowy międzynarodowe tak stanowią. 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

 założycielami mogą byd minimalnie 2 osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolnośd prawną (np. spółki 

osobowe), 

 jest spółką osobową – może we własnym imieniu nabywad prawa, w tym własnośd 

nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągad zobowiązania, pozywad i byd pozywana, ale nie 

posiada osobowości prawnej, 

 założenie spółki następuje poprzez podpisanie umowy w formie aktu notarialnego, po czym 

zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 wobec wierzycieli za zobowiązania spółki, co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez 

ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialnośd co najmniej jednego wspólnika 

(komandytariusza) jest ograniczona. W przypadku, gdy nazwisko lub firma komandytariusza 

zamieszczone są  w firmie spółki komandytowej, komandytariusz odpowiada za zobowiązania 

spółki bez ograniczeo. Tak samo wobec osób trzecich odpowiada komandytariusz, działający jako 

pełnomocnik spółki, jeżeli dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego 

pełnomocnictwa, bądź gdy działa bez umocowania albo przekroczy jego zakres, 

 brak dodatkowych wymagao wobec inwestorów zagranicznych. 

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 

 założenie spółki następuje przez minimalnie 2 osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne 

nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolnośd prawną (np. spółki 

osobowe), wszyscy komplementariusze podpisują statut, który musi mied formę aktu 

notarialnego, po czym spółkę należy zarejestrowad w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 minimalny kapitał wynosi 50 000 PLN, 

 spółka może we własnym imieniu nabywad prawa, w tym własnośd nieruchomości i inne prawa 

rzeczowe, zaciągad zobowiązania, pozywad i byd pozywana, 

 za zobowiązania spółki, co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia 

(komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem, który nie odpowiada za 

zobowiązania spółki. Jednakże, gdy nazwisko lub firma akcjonariusza zamieszczone są  w firmie 

spółki komandytowo-akcyjnej, akcjonariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeo. 

 brak dodatkowych wymagao wobec inwestorów zagranicznych. 

SPÓŁKA PARTNERSKA 

 założenie spółki może nastąpid przez minimalnie 2 osoby fizyczne, które muszą mied uprawnienia 

do wykonywania wolnego zawodu, 

 brak osobowości prawnej, ale spółka partnerska posiada zdolnośd prawną, może nabywad prawa 

i obowiązki we własnym imieniu pozywad oraz byd pozywana, 
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 wymagane jest podpisanie umowy spółki, która musi mied formę aktu notarialnego, po czym 

spółkę należy zarejestrowad w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z 

wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za 

zobowiązania spółki będące następstwem działao lub zaniechao osób zatrudnionych przez spółkę 

na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu 

innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Umowa 

spółki może przewidywad, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie 

odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej. Każdy partner odpowiada bez ograniczenia 

całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką (subsydiarnie) za 

zobowiązania spółki niepowiązane bezpośrednio z wykonywaniem przez poszczególnych 

partnerów wolnego zawodu. 

 działalnośd w formie spółki partnerskiej  prowadzid mogą: 

1) osoby fizyczne z paostw członkowskich Unii Europejskiej, paostw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z paostw nie będących stronami umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystad ze swobody 

przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te paostwa ze Wspólnotą 

Europejską i jej paostwami członkowskimi, 

2) inne niż wskazane w pkt. 1 osoby fizyczne mające prawo do prowadzenia jednoosobowej 

działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dodatkowo osoby 

określone w pkt. 1) i 2) winny spełniad obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej wymagania dotyczące wykonywania wolnego zawodu. 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 założycielami mogą byd: jedna lub więcej osób fizycznych, prawnych lub jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolnośd 

prawną (np. spółki osobowe). Spółka z o.o. nie może byd zawiązana wyłącznie przez inną 

jednoosobową spółkę z o.o., 

 minimalny kapitał założycielski wynosi 5 000 PLN, 

 spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest osobą prawną, 

 spółka odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem bez ograniczeo. Wspólnicy nie są 

odpowiedzialni za zobowiązania spółki,  ponoszą ryzyko do wartości wniesionych do spółki 

wkładów, 

 przepisy nie przewidują dodatkowych wymagao dla inwestorów zagranicznych. 

SPÓŁKA AKCYJNA 

 założenie spółki następuje przez jedną lub więcej osób, spółka akcyjna nie może byd zawiązana 

wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 spółka akcyjna jest osobą prawną, 

 minimalny kapitał założycielski wynosi 100 000 PLN, 

 spółka odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem bez ograniczeo. Akcjonariusze nie 

odpowiadają za zobowiązania spółki, ponoszą ryzyko do wartości objętych akcji spółki, 
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 przepisy nie przewidują dodatkowych wymagao dla inwestorów zagranicznych. 

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 założycielem jest 1 osoba fizyczna, 

 za zobowiązania odpowiada osobiście, całym swoim majątkiem, 

 założenie przedsiębiorstwa następuje poprzez dokonanie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej, którą prowadzą wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

Inwestorzy zagraniczni mogą prowadzid działalnośd gospodarczą w Polsce także w formie oddziału i 

przedstawicielstwa 

ODDZIAŁ 

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej tworzyd oddziały z siedzibą na jej terytorium. Uprawnienia przedsiębiorców 

zagranicznych uzależnione są od faktu czy umowy międzynarodowe zapewniają polskim 

przedsiębiorcom analogiczne uprawnienia za granicą (zasada wzajemności), jak również od tego czy 

umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę nie stanowią inaczej. Oddział przedsiębiorstwa 

zagranicznego nie posiada odrębnej osobowości ani zdolności prawnej. 

Przedsiębiorcy zagraniczni tworzący oddział mogą prowadzid działalnośd gospodarczą wyłącznie w 

zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Przedmiot działalności gospodarczej 

oddziału nie musi byd natomiast tak szeroki, jak przedmiot działalności przedsiębiorcy zagranicznego 

za granicą. Może obejmowad niektóre jego fragmenty. 

Oddział może podjąd działalnośd gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. 

Przedsiębiorca zagraniczny, w celu uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców, niezależnie od 

obowiązków określonych w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym, zobowiązany jest:  

 do podania imienia i nazwiska oraz adresu osoby upoważnionej w oddziale polskim do 

reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,  

 do dołączenia poświadczonego notarialnie wzoru podpisu osoby upoważnionej w oddziale do 

reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,  

 w przypadku gdy działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu - do złożenia ich 

odpisów do akt rejestrowych oddziału wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski; w 

przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

więcej niż jeden oddział, złożenie tych dokumentów może nastąpid w aktach jednego z 

oddziałów, z tym że w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy wskazad ten oddział, w 

którego aktach złożono wskazane dokumenty, wraz z oznaczeniem sądu, w którym znajdują się 

akta, i numeru oddziału w rejestrze;  

 w przypadku gdy istnieje lub wykonuje działalnośd na podstawie wpisu do rejestru - do złożenia 

do akt rejestrowych oddziału odpisu z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na 

język polski; w przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, złożenie tych dokumentów może nastąpid w 

aktach jednego z oddziałów, z tym że w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy 
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wskazad ten oddział, w którego aktach złożono wskazane dokumenty, wraz z oznaczeniem sądu, 

w którym znajdują się akta, i numeru oddziału w rejestrze. 

Oddział jest zobowiązany: 

 używad nazwy przedsiębiorcy zagranicznego w języku paostwa jego siedziby wraz z 

przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem oddział 

w Polsce, 

 prowadzid oddzielną rachunkowośd w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

 zgłaszad ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i 

prawnego w zakresie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział, lub 

utraty prawa wykonywania działalności gospodarczej okoliczności, w terminie 14 dni od dnia 

ich wystąpienia. 

Wymienione powyżej obowiązki odpowiadają obowiązkom spoczywającym na polskich 

przedsiębiorcach. W kwestii prowadzenia rachunkowości dopuszczalne jest prowadzenie 

rachunkowości według wymagao prawa paostwa przedsiębiorcy i na potrzeby tego paostwa. Zgodnie 

z prawem polskim istnieje jednak obowiązek prowadzenia oddzielnej rachunkowości oddziału 

zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. 

PRZEDSTAWICIELSTWO 

Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego jest prawnie niesamodzielną, podporządkowaną w 

całym zakresie swojej działalności jednostką organizacyjną, prowadzącą działalnośd wyłącznie w 

zakresie reklamy i promocji w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego. Działalnośd reklamowa 

i promocyjna jest elementem działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego. 

Przedstawicielstwo nie jest również jednostką samodzielną pod względem majątkowym. Nawet jeśli 

przedsiębiorca dokonał wyodrębnienia majątkowego jest to tylko wyodrębnienie techniczno-

organizacyjne. 

Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców 

zagranicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Wniosek o wpis do ewidencji sporządzony zostad powinien w języku polskim i zawierad: 

 nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego tworzącego przedstawicielstwo,  

 przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego,  

 imię, nazwisko oraz adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej w 

przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,  

 adres przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Do wniosku, o którym mowa powyżej, dołączyd należy: 

 jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu – 

odpis tego dokumentu;  

 jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalnośd na podstawie wpisu do 

rejestru – odpis tego rejestru;  
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 oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o ustanowieniu przedstawicielstwa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;  

 dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy zagranicznego do lokalu (nieruchomości), 

w którym działalnośd będzie wykonywana.  

Wymienione dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyd wraz z uwierzytelnionym 

tłumaczeniem na język polski. 

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest zobowiązany: 

 używad nazwy przedsiębiorcy zagranicznego w języku paostwa jego siedziby wraz z 

przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów 

przedstawicielstwo w Polsce, 

 prowadzid oddzielną rachunkowośd zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

 zgłaszad ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i 

prawnego odnośnie danych zawartych we wniosku oraz w oświadczeniu przedsiębiorcy 

zagranicznego będącego spółką, jaka częśd kapitału zakładowego (akcyjnego) została wpłacona, a 

także o rozpoczęciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego i jej ukooczeniu, jak również o utracie 

przez przedsiębiorcę zagranicznego prawa wykonywania działalności gospodarczej lub 

rozporządzania swoim majątkiem w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeo. 

 PODATKI 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) 

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) to, obok VAT, najistotniejszy podatek obciążający 

działalnośd osób prawnych w Polsce. Jest to podatek liniowy, obliczany co do zasady od ustalonego 

dochodu. 

Podstawowa stawka podatku wynosi 19% podstawy opodatkowania. 

19%-owa stawka podatku obowiązuje również w zakresie dywidend i innych dochodów 

(przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski. 

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają: 

 osoby prawne (w szczególności spółki kapitałowe i spółki kapitałowe w organizacji), 

 wspólnicy spółek osobowych będący osobami prawnymi, 

 zagraniczne spółki osobowe, jeżeli w paostwie siedziby są traktowane jak osoby prawne i 

podlegają tam nieograniczonemu obowiązkowi dochodowemu, 

 podatkowe grupy kapitałowe. 

Katalog zwolnieo przedmiotowych obejmuje w szczególności: 

 dochody uzyskane przez podatników od rządów paostw obcych, organizacji międzynarodowych 

lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w 

tym także ze środków z programów ramowych badao, rozwoju technicznego i prezentacji Unii 

Europejskiej i z programów NATO, 
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 dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy 

ekonomicznej na podstawie stosownego zezwolenia, 

 dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo 

jako zwrot wydatków poniesionych na środki trwałe, 

 dochody osiągane za granicą, jeśli tak stanowi stosowna umowa w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania. 

Generalnie podstawę opodatkowania CIT stanowi dochód, skorygowany o określone odliczenia, 

dokonane przez podatnika w roku podatkowym. 

Od dochodu można odliczyd darowizny na działalnośd pożytku publicznego oraz na cele kultu 

religijnego, łącznie nie więcej niż 10% dochodu. Ponadto istnieje możliwośd odliczenia od dochodu 

50% wydatków na nabycie od jednostek naukowych nowych technologii, to jest wiedzy 

technologicznej stosowanej na świecie nie dłużej niż od 5 lat. Dokonane odliczenie nie ma wpływu na 

możliwośd zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości 

początkowej nabytych technologii. 

PODATERK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) 

Osoby fizyczne, co do zasady, podlegają w Polsce podatkowi dochodowemu ustalonemu, według 

progresywnej skali podatkowej, tj. przy zastosowaniu stawek podatku w wysokości: 18 i 32%. 

SKALA PODATKOWA W 2010 R. 

Ponad Do Podatek wynosi 

 

 85.528 zł 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr. 

85.528 zł  14.839 zł 02 gr. + 32 % nadwyżki ponad 85.528 zł 

* kwota wolna od podatku w 2010 r. – 3.091,00 zł. 

Podatek obliczony według skali podatkowej może zostad obniżony o częśd składki na obowiązkowe 

ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w Polsce lub w innym kraju UE. Podatnik może pomniejszyd 

podatek o wpłaty dokonane na konto organizacji pożytku publicznego - nie więcej jednak niż 1% 

podatku należnego. 

Podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) są osoby fizyczne w zakresie swoich 

dochodów, w tym dochodów z udziału w spółkach osobowych, a więc: 

 spółki cywilnej, 

 spółki jawnej, 

 spółki partnerskiej, 

 spółki komandytowej, 

 spółki komandytowo-akcyjnej. 

Dochody z udziałów w tych spółkach, a także dochody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania 

lub wspólnego użytkowania opodatkowują osobno poszczególni wspólnicy, stosownie do swoich 

udziałów w spółce. Ustawa PIT obejmuje też osoby fizyczne będące udziałowcami spółek mających 
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osobowośd prawną (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej), w zakresie 

uzyskanych przez nie z tytułu uczestnictwa w tych spółkach dochodów. 

Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce objęte są osoby posiadające w Polsce miejsce 

zamieszkania tj. 

 przebywające na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub 

 posiadające w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów 

życiowych). 

W przypadku, gdy osoba fizyczna posiada również miejsce zamieszkania w innym niż Polska kraju, w 

celu rozstrzygnięcia kolizji i określenia kraju tzw. „rezydencji podatkowej” tej osoby należy stosowad 

uregulowania w zakresie ustalania miejsca zamieszkania osoby fizycznej zawarte w stosownej 

umowie w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Po dokonaniu tego rozstrzygnięcia możliwe 

jest dopiero stwierdzenie, czy osoba ta ma w Polsce ograniczony, czy nieograniczony obowiązek 

podatkowy. 

Podatnicy o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce opodatkowują w Polsce wszystkie 

światowe dochody podczas gdy osoby fizyczne, które nie posiadają w Polsce miejsca zamieszkania, a 

tym samym ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, opodatkowują jedynie dochody 

pochodzące ze źródeł polskich. 

Po spełnieniu określonych warunków osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą mogą 

natomiast opodatkowywad swoje dochody przy zastosowaniu 19%-owego podatku liniowego lub 

przy zastosowaniu jednej z form opodatkowania zryczałtowanego przewidzianej w odrębnej ustawie 

regulującej zasady tego opodatkowania. 

Podstawą obliczenia 19% podatku z działalności gospodarczej jest dochód, co oznacza, że podatek 

liniowy nie pozbawia podatników prawa do obniżenia osiągniętych przychodów o koszty ich 

uzyskania. 

Dokonanie wyboru opodatkowania dochodów według stawki liniowej pozbawia jednak podatnika 

możliwości korzystania z większości ulg i odliczeo. Podatnik, który wybrał tę formę obciążenia ma 

jednak prawo do odliczenia: 

 od dochodu straty z lat ubiegłych (poniesionej w wyniku prowadzenia działalności 

gospodarczej), 

 od dochodu zapłaconej przez siebie składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne 

rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, 

 od podatku opłaconej przez siebie w roku podatkowym składki na obowiązkowe 

ubezpieczenie zdrowotne.  

Opodatkowaniu 19% liniowym podatkiem dochodowym podlegają również dochody z niektórych 

rodzajów kapitałów pieniężnych. 

Rozliczenie niektórych rodzajów dochodów o charakterze kapitałowym opodatkowanych podatkiem 

liniowym nie następuje jednak zaliczkowo w ciągu roku. Podatnik uzyskujący dochody z tych źródeł 
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ma obowiązek rozliczyd je raz do roku do 30 kwietnia roku następnego – w zeznaniu podatkowym 

składanym odrębnie od zeznania obejmującego dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (np. 

dochody ze stosunku pracy). 

Niekiedy opodatkowaniu nie podlega dochód, a jedynie przychód, bez uwzględnienia poniesionych 

kosztów z nim związanych. W takich przypadkach podatek ustalany jest w formie ryczałtu, 

niezależnie od pozostałych źródeł przychodów. Świadczenia opodatkowane podatkiem ryczałtowym 

nie są, co do zasady, uwzględniane w zeznaniu rocznym składanym przez podatnika. 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 

Regulacje prawne dotyczące podatku od towarów i usług można podzielid na dwie grupy: 

1. przepisy prawa wspólnotowego, 

2. przepisy prawa krajowego. 

Przepisy prawa wspólnotowego - to przede wszystkim Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 

listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

Przepisy prawa krajowego - to ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

Nr 54, poz. 535, ze zm.) oraz ponad trzydzieści rozporządzeo wykonawczych, z których najważniejsze 

to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) oraz rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 

wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają 

zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.). 

Prawo polskie przewiduje cztery stawki podatku od towarów i usług. Stawką podstawową, dotyczącą 

większości towarów i usług jest stawka 22 %. Ponadto przewidziane zostały dwie stawki obniżone: 

 7% - obejmująca niektóre towary oraz usługi, np. towary związane z ochroną zdrowia, 

wyroby spożywcze, usługi hotelarskie, wyroby sztuki ludowej, rękodzieła i rzemiosła 

artystycznego, 

 stawka 3% - obowiązująca przejściowo do 31 grudnia 2010 r., obejmująca dostawę 

niektórych produktów rolnych. 

Stawką o szczególnym charakterze jest stawka 0% mająca zastosowanie przede wszystkim do 

eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, usług transportu międzynarodowego. 

Zastosowanie tej stawki - przy zerowym podatku w danej fazie obrotu - daje możliwośd odliczenia 

podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanego z tymi czynnościami. 

Przepisy polskie przewidują również - w ograniczonym zakresie - zwolnienie niektórych czynności z 

VAT. Do czynności tych należą przede wszystkim niektóre usługi (finansowe, ochrony zdrowia, 

edukacyjne, związane z kulturą). Zastosowanie zwolnienia wyklucza jednak możliwośd odliczenia 

podatku naliczonego w związku z takimi transakcjami. 
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Kluczowe znaczenie dla opodatkowania VAT ma zakres przedmiotowy tego podatku, ponieważ to on 

w istocie determinuje, czy na dany podmiot zostanie nałożony obowiązek podatkowy. Obowiązkowi 

podatkowemu w VAT podlega bowiem każdy, kto profesjonalnie dokonuje czynności zdefiniowanych 

jako przedmiot podatku, to jest: 

 odpłatnej dostawy towarów, rozumianej jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem 

jak właściciel, 

 odpłatnego świadczenia usług, rozumianego jako każde świadczenie na rzecz innego podmiotu, 

które nie jest dostawą towarów, 

 eksportu towarów, 

 importu towarów, 

 wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. 

Wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT) jest czynnośd polegająca na przeniesieniu prawa 

do rozporządzania towarem jak właściciel, jeżeli towar w związku z taką dostawą jest transportowany 

z innego paostwa członkowskiego UE na terytorium Polski. Mechanizm opodatkowania WNT polega 

na rozliczeniu podatku należnego przez podmiot nabywający towar. Podatek ten stanowid może 

jednocześnie podatek naliczony, podlegający odliczeniu. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 

podlega opodatkowaniu stawką podatku właściwą dla dostawy takiego samego towaru w kraju4. 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) jest czynnością przeciwstawną do WNT. Polega na 

przeniesieniu prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, w wyniku którego dochodzi do 

wywozu towaru z Polski do innego niż Polska kraju członkowskiego UE. Czynności 

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w Polsce towarzyszy wewnątrzwspólnotowe nabycie 

towarów w paostwie, do którego towary są dostarczane. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 

podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 0%, co oznacza, iż faktury wystawiane nabywcom nie 

zawierają kwoty podatku. Dostawcy przysługuje jednak prawo do odliczenia kwoty podatku 

naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z taką dostawą5. 

Zwolnienia podmiotowe 

Podatnicy, u których wartośd obrotu w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 

100.000 PLN (limit ten obowiązuje w 2010 r., zaś od 1.1.2011 r. będzie wynosił 150.000 zł.) mogą 

skorzystad ze zwolnienia podmiotowego. Oznacza to, iż pomimo dokonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu w ramach działalności gospodarczej, nie są zobowiązani do rozliczania 

podatku od towarów i usług. Powoduje to jednak również brak możliwości odliczenia VAT 

naliczonego. 

                                                 
4
 Od dnia 1.12.2008 r. istnieje możliwośd zastosowania procedury magazynu konsygnacyjnego. Podstawową cechą tej procedury jest 

uznanie, że przemieszczenie towarów przez unijny podmiot nie zarejestrowany w Polsce dla celów VAT do magazynu konsygnacyjnego 
zlokalizowanego na terytorium Polski powoduje powstanie obowiązku podatkowego z tytułu WNT nie u tego dostawcy, a u polskiego 
podatnika (nabywcy towarów) zarejestrowanego jako podatnik VAT UE. Należy zaznaczyd, że dostawa tych towarów (przeniesienie prawa 
do rozporządzania jak właściciel) powinna następowad dopiero w momencie pobrania tych towarów przez odbiorcę (nabywcę) z tego 
magazynu. Rozwiązanie to upraszcza rozliczenie tego rodzaju transakcji zarówno przy towarach przywożonych do magazynu 
konsygnacyjnego zlokalizowanego na terytorium Polski, jak i towarów wywożonych do takiego magazynu położonego na terytorium innego 
paostwa członkowskiego. W przypadku polskich magazynów konsygnacyjnych dotyczy ono jednak wyłącznie towarów przeznaczonych do 
działalności produkcyjnej lub usługowej (nie dotyczy towarów handlowych). 
5
 Również w przypadku WDT możliwe jest zastosowanie procedury magazynu konsygnacyjnego. Warunkiem koniecznym jest jednak to, by 

unijny nabywca towarów był podatnikiem VAT obowiązanym wykazad dokonane przemieszczenie towarów w paostwie członkowskim 
zakooczenia transportu lub wysyłki jako WNT w miesiącu, w którym u polskiego podatnika powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej 
dostawy. 



Wspólna strategia rozwoju i promocji przedsiębiorczości 

gminy Puosk oraz rejonu Lazdijai i samorządu Kalvarija na lata 2010 – 2017 

47 

 

Development of entrepreneurship - the legal and financial aspects of the promotion of 

entrepreneurship 

 

The chapter concerns legal and financial aspects of promotion of entrepreneurship in Lithuania as 

well as in Poland. First part of the chapter focuses on types of companies functioning in Lithuania and 

aspects concerning setting-up a business by individuals, legal persons and additional requirements 

for EU residents willing to start a business in Lithuania. It also lists the types and rates of taxes which 

are associated with the enterprises’ activities e.g. income tax on individuals, profit tax, VAT, excise 

duty. The chapter contains social insurance issues and ways of financing companies (e.g. activities, 

investments) from EU funds. The other part of the chapter contains similar issues, but concerns 

Poland. It presents types and legal aspects on companies in Poland, formalities necessary to set up a 

company as well as types and rates of taxes that are in force in Poland. 
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Rozdział IV. Tereny inwestycyjne „w szczerym polu”   

1. Prezentacja działek przemysłowych i stref „w szczerym polu”. Analiza 

możliwości rozwoju przedsiębiorczości na działkach przemysłowych i 

strefach „w szczerym polu”. 

Projekt „Pobudzenie inwestycji stref przemysłowych i inwestycji „w szczerym polu” na 

obszarze Euroregionu Niemen został opracowany i był realizowany wspólnie przez Biuro Euroregionu 

Nemunas w Mariampolu, suwalskie Stowarzyszenie „Euroregion NIEMEN” oraz przez samorządy 

regionów przygranicznych, w tym samorządy gmin: Lazdijai, Kalvarija i Puosk. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Sąsiedztwa Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego Federacj Rosyjskiej 

(INTERREG III A). Ideą programu sąsiedztwa jest poprawa współpracy regionów przygranicznych 

Litwy, Polski i Federacji Rosyjskiej.  

Zadaniem samorządów jest promocja i rozwój przedsiębiorczości, przyciągnięcie nowych 

inwestorów oraz tworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości dla już istniejących 

podmiotów gospodarczych, na terenach należących do partnerów. 

Analiza wykonana w związku z wyborem działek w strefie przemysłowej i na obszarach nie 

zainwestowanych („szczere pole”) ułatwiła podejmowanie decyzji, dotyczących kosztów 

doprowadzenia dróg, komunikacji do stref przemysłowych oraz do obszarów nie zainwestowanych 

(„szczere pole”). 

Działki w strefie przemysłowej i na obszarach nie zainwestowanych są odpowiednie do 

inwestowania i atrakcyjne dla tworzenia nowych przedsiębiorstw, zarówno przez inwestorów 

zagranicznych, jak i krajowych, a także tworzą warunki ułatwiające przenoszenie się na wskazane 

tereny konkretnych podmiotów gospodarczych, działających już na terenie partnera projektu. 

Charakterystyka działek:  

Na terenie samorządu Lazdijai utworzono 2 strefy przemysłowe – Mockava i Jukneliškės.  Dla 

potrzeb strefy w Mockava (terminalu logistycznego i innej podobnej działalności) działki gruntu są 

położone tuż przy linii kolejowej Rail Baltica, obok stacji kolejowej Mockava, która jest ważnym 

węzłem kolejowym, na którym dokonuje się przeładunku towarów w relacji międzynarodowej.  

Ogółem na terenie tej strefy znajduje się działka o powierzchni 40 ha z możliwością zwiększenia jej do 

700 ha.  

Obok tejże samej linii kolejowej, w odległości kilkunastu kilometrów znajduje się druga strefa 

przemysłowa – Jukneliškės. Stąd do stacji kolejowej Šeštokai jest zaledwie 3 km. Na terenie tej strefy  

znajdują się należące do paostwa działki przeznaczone dla inwestycji „na surowym korzeniu“.  

Ich ogólny obszar wynosi około 20 ha.   
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Pozytywne cechy stref przemysłowych to: na działkach nie ma żadnych zabudowao ani urządzeo, 

które by przeszkadzały w realizacji projektu inwestycyjnego; niewielkie odległości do dróg głównych i 

lokalnych a także do portów lotniczych; strefy przemysłowe sąsiadują z liniami kolejowymi i drogami 

dojazdowymi.   

 

Odległości od działki (Mockava / Jukneliškės) do ważnych obiektów infrastruktury transportowej: 

- Droga magistralna A-4 Vilnius-Varėna-Grodno – ok.52 km, 

- Droga krajowa 134 Kalvarija-Lazdijai-Leipalingis –  0,1 / 5 km, 

- Droga krajowa 131 Alytus-Šeštokai –Kalvarija –  ok.10 / 3 km, 

- „Via-Baltica” (E67/A5): Helsinki-Tallin-Ryga-Kaunas-Warszawa-Praga – 30 km, 

- E-28 (A7-A16): Berlin-Gdaosk-Kaliningrad-Marijampole-Vilnius-Miosk –  ok.40 km, 

- E85 (A15): Klaipeda-Kaunas-Vilnius-Miosk-Kijów – 100 km, 

- Kaunaski port lotniczy – 120 km, 

- Vilniuski port lotniczy – 160 km, 

- Linia kolejowa granicząca z działką -0 km, 

- Stacja kolejowa Šeštokai –  7 / 2 km, 

- Stacja kolejowa Mockava – 0 / 5 km, 

- Klaipedaski port morski – 310 km. 

Uwzględniając zakładany rozwój strefy przemysłowej, dogodną lokalizację i potrzeby rynku można 

stwierdzid, że na omawianym terenie pożądany byłby rozwój przedsiębiorczości w zakresie: 

- przetwórstwa drzewnego, 

- usług logistycznych, 

- usług w dziedzinie produkcji żywności.    

Samorząd Kalvarija – w ramach strefy przemysłowej na terenie 21 ha wyznaczono 5 działek, które są 

własnością paostwa. Przez teren działek przebiega linia energetyczna niskiego napięcia. Na terenie 

strefy nie ma możliwości wykonania odgałęzienia kolejowego. Jednak najbliższa stacja kolejowa 

znajduje się w Jungenai, 3 km na północ od miasta Kalvarija. Istnieje dogodna możliwośd połączenia 

działek z transportem samochodowym. Strefa graniczy bowiem ze starą drogą Kalvarija-Suwałki, 

nieopodal miejsca, gdzie stara droga łączy się z magistralą „Via-Baltica” (E67/A5). Odległośd od 

magistrali „Via-Baltica” do strefy wynosi tylko 400 m.  

Odległości od działki do ważnych obiektów infrastruktury transportowej: 

- Droga A-5 Kaunas-Marijampolė-Suwałki (odległośd do Kaunas) – 0,1 (78) km, 

- Droga A-5 Kowno-Marijampole-Suwałki (odległośd do Suwałk) – 0,1 (40) km, 

- „Via-Baltica” (E67/A5): Helsinki-Tallin-Ryga-Kaunas-Warszawa-Praga – 0,4 km, 

- E-28 (A7-A16): Berlin-Gdaosk-Kaliningrad-Marijampole-Vilnius-Miosk – 24 km, 
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- Kaunaski port lotniczy – 98 km, 

- Vilniuski port lotniczy – 156, 

- Stacja kolejowa Jungėnai – 6 km, 

- Stacja kolejowa Marijampolė – 23 km, 

- Klaipedaski port morski – 285 km. 

Z oceny istniejących możliwości geograficznych i fizycznych wskazanej działki w „szczerym polu” 

wynika, że najbardziej korzystnym byłoby w tym miejscu rozwijad: 

- usługi logistyczne, 

- usługi w zakresie remontu i przeglądu technicznego samochodów (także ciężarowych), 

- produkcję żywności. 

Możliwośd rozwoju tych branży może przyczynid się do stworzenia warunków rozwoju innych 

dziedzin gospodarki: usługi żywienia, usługi w zakresie zakwaterowania itp.     

Gmina Puosk – działka, o powierzchni 5, 4 ha (w tym teren pod zabudowę 2,6 ha), leży na obszarze 

„szczerego pola”, we wsi Smolany, na pograniczu gminy Puosk. W odległości 300 m od działki 

znajduje się droga nr 659 Szypliszki-Smolany-Sejny. W niewielkiej odległości od działki przebiega 

również droga nr 101719B Smolany-Rejsztokiemie-Sejny. Na terenie działki nie ma zabudowy oraz 

urządzeo, które mogłyby przeszkodzid w rozpoczęciu zagospodarowania terenu.  

Odległości od działki do ważnych obiektów infrastruktury transportowej: 

- Droga magistralna Vilnius-Varėna-Grodno – 70 km, 

- Droga krajowa nr 130 Alytus-Kaunas – 65 km, 

- Droga krajowa nr 220 Alytus-Vilnius – 100 km, 

- Droga krajowa nr 132 / 16 Lazdijai –Augustow  – 65 km, 

- Droga krajowa Alytus-Šeštokai-Kalvarija – 27 km, 

- „Via-Baltica” (E67/A5): Helsinki-Tallin-Ryga-Kaunas-Warszawa-Praga – 12 km, 

- E-28 (A7-A16): Berlin-Gdaosk-Kaliningrad-Marijampole-Vilnius-Miosk – 55 km, 

- E85 (A15): Klaipėda-Kaunas-Vilnius-Miosk-Kijów – 110 km 

- Kaunaski port lotniczy – 130 km, 

- Vilniuski port lotniczy – 190 km, 

- Stacja kolejowa Trakiszki – 7 km, 

- Stacja kolejowa Šeštokai –  27 km, 

- Klaipedaski port morski – 310 km. 

Z oceny istniejących możliwości geograficznych i fizycznych wskazanej działki w „szczerym polu” 

wynika, że najbardziej korzystnym byłoby stworzenie obiektów i urządzeo związanych z: 

- produkcją, 

- magazynowaniem, 
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- handlem hurtowym i detalicznym, 

- działalnością logistyczną, 

- obsługą techniczną. 

Dodatkowo na terenie Gminy Puosk znajdują się działki we wsi Oszkinie i we wsi Trakiszki.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Trakiszki i części wsi Oszkinie obejmuje grunty 

położone przy torach kolejowych i drodze powiatowej Puosk – Wojtokiemie o pow. 19,25 ha z 

przeznaczeniem na budowę obiektów produkcyjnych, magazynowanie, składowanie, handel 

hurtowy, usługi administracyjne, rzemieślnicze i turystyczne oraz budynki mieszkalne. 

 

Greenfield investments areas 

 

The chapter presents industrial parcels and opportunities for development of Greenfield investments 

in 3 areas: Lazdijai District Municipality, Kalvarijos Municipality and Punsk Municipality. In Lazdijai the 

parcel’s size is 20,41 ha. It is located alongside with railway line from Mockava to Šeštokai. The 

railway line is important as it used for international cargo and it connects Lithuania with European 

railways. In Kalvarija 5 parcels/sites form industrial zone of 21 ha. The closest railways station is 

located in Jungenai (about 6 km). The site planned for Greenfield development in Punsk has the size 

of 5,44 ha and is located close to roads. The sites in Lazdijai and in Kalvarijos are owned by the state, 

the site in Punsk is owned by the municipality. In the chapter are also presented distances from each 

municipality to the national roads, railways, seaports and airports. 

   

Rozdział V. Analiza SWOT 

Analiza SWOT danego obszaru (silnych i słabych stron, szans i zagrożeo) jest metodą zbiorczej 

oceny cech fizycznych, społeczno-ekonomicznych, formalno-prawnych itp. rozpoznawanych zarówno 

w obrębie rozpatrywanego obszaru jak, i w jego otoczeniu, ważnych z punktu widzenia przyszłego 

rozwoju i promocji przedsiębiorczości na obszarze Gminy Puosk oraz samorządów Kalvarija i Lazdijai. 

Rezultaty przeprowadzonej analizy prezentuje tabela. Kolejnośd poszczególnych składników 

nie ma na celu hierarchizacji ich znaczenia, lecz pełni jedynie funkcję porządkową.  

Tabela nr 15. Analiza SWOT 

Silne strony  Słabe strony  

1. Transgraniczne położenie; 

2. Działające przejścia graniczne; 

3. Położenie w pobliżu dużych ośrodków miejskich, po obu 

1. Niezadowalający stan infrastruktury, w tym 

infrastruktury drogowej; 

2. Zaniedbana przestrzeo publiczna części miejscowości 
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stronach granicy, przy jednoczesnym niewielkim zaludnieniu 

obszaru; 

4. Aktywna współpraca samorządów i organizacji oraz 

realizacja wspólnych przedsięwzięd;  

5. Bogactwo zasobów naturalnych: jezior i rzek; 

6. Bogactwo kulturowe i historyczne, 

7. Unikatowe w skali Polski i Litwy: parki krajobrazowe, 

rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, Zielone 

Płuca Polski oraz liczne użytki ekologiczne i pomniki 

przyrody;  

8. Silnie osadzone oraz kultywowane wielokulturowe 

tradycje; 

9. Wyznaczenie stref przemysłowych „w szczerym polu” na 

obszarze wszystkich gmin; 

10. Opracowane plany miejscowego zagospodarowania 

terenów przeznaczonych pod inwestycje oraz wprowadzenie 

ulg i preferencyjnych warunków dla inwestorów; 

11.Działania na rzecz promocji przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia; 

12. Aktywnie działające centra informacji turystycznej; 

13. Czyste i nieskażone środowisko naturalne; 

14. Wzrost znaczenia rolnictwa ekologicznego; 

15. Wzrost znaczenia turystyki i agroturystyki: turystyka 

aktywna i przyrodnicza, turystyka etniczno-kulturowa, 

turystyka kulinarna (produkty lokalne), turystyka 

transgraniczna i międzynarodowa; 

16. Rosnąca liczba turystów, w tym zagranicznych 

szukających aktywnego wypoczynku nad wodami obszaru; 

17. Rozwój bazy turystycznej i noclegowej; 

18. Rozwój bazy gastronomiczno-usługowej; 

19. Promocja i rozwój produktów lokalnych; 

20. Tania siła robocza; 

21.Wysoki wskaźnik aplikowania o środki finansowe Unii 

Europejskiej; 

22. Organizacja lokalnych, regionalnych i międzynarodowych 

imprez i akcji o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i 

przyrodniczym; 

na obszarze gmin; 

3. Niski wskaźnik aktywności gospodarczej i 

samozatrudnienia; 

4. Niski poziom wykształcenia mieszkaoców; 

5. Niskie płace; 

6. Wzrost liczby osób bezrobotnych; 

6. Migracja młodej części społeczeostwa do dużych miast, 

brak perspektyw; 

7. Starzenie się społeczeostwa; 

8. Niekorzystne warunki dla tradycyjnego rolnictwa;  

9. Mała liczba rynków zbytu produktów ekologicznych; 

10. Niewystarczający potencjał przetwórczy; 

11. Zaniedbania w zakresie zaopatrzenia w wodę, 

kanalizacji i oczyszczalni ścieków; 

12. Niedoposażenie infrastruktury turystyczno – 

wypoczynkowej nad większością jezior i rzek: 

zorganizowane plaże, pomosty, pola biwakowe, 

zadaszenia, zaplecza socjalno – sanitarne, ścieżki, drogi 

dojazdowe, miejsca parkingowe; 

13. Nierównomiernie rozłożona liczba istniejących 

gospodarstw agroturystycznych w poszczególnych 

gminach; 

14. Sezonowośd oferty turystyczno wypoczynkowej; 

15. Niewystarczająca liczba zorganizowanych ośrodków 

wypoczynkowych; 

16. Brak infrastruktury i możliwości wypoczynku nad 

wodami oraz korzystania z ich zasobów przez osoby 

niepełnosprawne; 

17. Niedostosowana do wzrastającej liczby turystów baza 

noclegowa; 

18. Mała liczba wyznaczonych i oznakowanych ścieżek 

pieszych i rowerowych o charakterze przyrodniczym i 

dydaktycznym; 

19. Brak spójnej marki gmin obszaru; 

20. Brak wspólnej oferty turystycznej w zakresie turystyki 

tematycznej dla trzech gmin; 

21. Nieuwzględnianie nowoczesnych i niestandardowych 
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23. Aktywna działalnośd centrów przedsiębiorczości; 

24. Dobra współpraca międzyregionalna i międzynarodowa 

Lokalnych Grup Działania na terenie Polski i Litwy. 

 

metod i narzędzi promocji i marketingu terytorialnego.  

 

 

Szanse   Zagrożenia  

1. Wzrost liczby podmiotów gospodarczych, budowa nowych 

zakładów (miejsc pracy); 

2. Poprawa infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury 

drogowej; 

3. Tworzenie korzystnych warunków do inwestowania; 

4. Uruchomienie nowych metod i narzędzi promocji, 

opracowanie kompleksowej oferty dla inwestorów; 

5. Wzmożenie działao na rzecz promocji przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia; 

6. Wytworzenie poczucia identyfikacji mieszkaoców z 

obszarem gmin; 

7. Utworzenie spójnej marki gmin obszaru; 

8. Zastosowanie nowych, innowacyjnych metod marketingu 

terytorialnego; 

9. Ograniczenie odpływu młodych mieszkaoców z obszaru 

gmin; 

10. Rosnące zainteresowanie turystyką i wypoczynkiem; 

11. Wysoka świadomośd władz samorządowych dotycząca 

znaczenia turystyki w procesie rozwoju gmin; 

12. Poprawa wizerunku przestrzeni publicznych 

miejscowości, zwłaszcza tych o znaczeniu turystycznym; 

13. Możliwośd poprawy infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej nad jeziorami oraz rzekami, w tym: 

zorganizowanych plaż, pomostów, pól biwakowych, zaplecza 

socjalnych, parkingów, ścieżek/dróg, stanic, itp.; 

14. Wykorzystanie sprzyjających warunków na części jezior i 

rzek do uprawiania turystyki wędkarskiej, dzięki budowie 

odpowiedniej infrastruktury i promocji;  

15. Wykorzystanie przepięknych walorów przyrodniczych 

związanych z parkami krajobrazowymi, obszarami 

chronionego krajobrazu, Zielonych Płuc Polski w promocji 

obszaru i działaniach edukacyjnych; 

1. Dalszy odpływ młodych mieszkaoców z obszaru gmin i 

postępujące starzenie się społeczeostwa; 

2. Wysokie koszty inwestycji infrastrukturalnych i 

pogarszający się stan infrastruktury technicznej, w tym 

infrastruktury drogowej; 

3. Konkurencja ze strony innych regionów (np. bardziej 

konkurencyjne warunki oferowane przez inne gminy 

inwestorom); 

4.Niekorzystne warunki do inwestowania oraz niskie 

zainteresowania inwestorów; 

5. Niechęd do podejmowania działalności gospodarczej; 

6. Wzrost bezrobocia; 

7.Brak rodzinnego kapitału; 

8. Zaniechanie działao na rzecz poprawy wizerunku 

przestrzeni publicznej miejscowości na obszarze gmin; 

9. Brak spójnego Systemu Identyfikacji Wizualnej dla 

gmin obszaru; 

10. Brak wypracowanych kanałów komunikacji ze 

społecznością lokalną i mediami.  

11. Niedostateczny poziom nakładów na inwestycje 

zakresie poprawy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

nad jeziorami oraz rzekami, w tym: zorganizowanych plaż, 

pomostów, pól biwakowych, zapleczy socjalnych, 

parkingów, ścieżek/dróg, stanic, itp.; 

12. Brak współpracy transgranicznej w dziedzinie 

turystyki; 

13. Degradacja ekologiczna obszaru gmin związana ze 

słabo rozwiniętą infrastrukturą techniczną; 

14. Zanikanie tradycji obszaru, ginących i tradycyjnych 

zawodów na obszarze gmin;   

15. Niewykorzystanie potencjału kulturowo-

historycznego oraz turystycznego dla promocji 
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16. Stworzenie infrastruktury umożliwiającej korzystanie z 

jezior przez osoby niepełnosprawne; 

17. Rozbudowa zaplecza noclegowego, sanitarnego i 

rekreacyjnego dla zwiększającej się liczby turystów; 

18. Wydłużenie oferty turystycznej poza sezonem. 

19. Promocja i ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego, 

przyrodniczego i historycznego na obszarze gmin; 

20. Promocja i rozwój produktów tradycyjnych; 

21. Stworzenie wspólnej i spójnej oferty turystycznej w 

zakresie turystyki tematycznej dla trzech gmin; 

22. Powstawanie i rozwój małej przedsiębiorczości 

generującej miejsca pracy; 

23. Powstawanie nowych punktów gastronomicznych; 

24.Rosnący popyt na produkty ekologiczne w Unii 

Europejskiej; 

25. Udział w rynkach sąsiednich;  

26. Prowadzenie szkoleo dla osób zainteresowanych 

prowadzeniem działalności gospodarczej; 

27. Opracowanie badao, ekspertyz i innych opracowao 

naukowych i popularno-naukowych dotyczących obszaru 

trzech gmin; 

28. Aktywna działalnośd centrów informacji 

przedsiębiorczości; 

29. Szeroko rozumiana promocja regionu, między innymi 

poprzez opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych: 

map, przewodników, broszur, itp.; 

30. Realizacja projektów w partnerstwie, w tym publiczno-

prywatnym; 

31. Wzrost kultury osób korzystających z jezior poprzez 

działania edukacyjne; 

32. Wykorzystanie dostępnych środków finansowych Unii 

Europejskiej przez samorządy, sektor gospodarczy i sektor 

społeczny; 

33. Wykorzystanie doświadczenia i wiedzy partnerów z kraju i 

z zagranicy w celu lepszego wykorzystania potencjału obszaru 

gmin; 

34. Rozwój współpracy międzyregionalnej i 

produktów lokalnych, ich twórców oraz tradycji regionu; 

16. Skomplikowane procedury pozyskiwania i rozliczania 

środków finansowych – duża biurokracja; 

17. Niewykorzystanie dostępnych środków pochodzących 

z funduszy Unii Europejskiej (ze względu na niski poziom 

aplikowania oraz zabezpieczenia środków własnych na 

realizację projektów); 

18.Nagłe zmiany w gospodarce; 

19.Ograniczenie środków finansowych na szeroko 

rozumianą promocje obszaru; 

20. Niedostosowanie działao, metod i narzędzi 

marketingowych i promocyjnych do tendencji 

obowiązujących na rynku; 

21. Zaprzestanie działalności centrów informacji 

przedsiębiorczości.  
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międzynarodowej; 

35. Ochrona wód i poprawa ich jakości; 

36. Udział w wystawach i targach o zasięgu krajowym i 

międzynarodowym; 

37. Pobudzenie aktywności organizacji pozarządowych; 

38. Działania zmierzające do odtworzenia ginących zawodów. 

 

 

Podsumowanie analizy SWOT 

Analiza uwarunkowao badanego obszaru przy zastosowaniu metody SWOT pozwoliła na 

wyodrębnienie najważniejszych aspektów silnych, słabych stron obszaru oraz szans i zagrożeo. 

Wyznaczone cechy można skorelowad ze sobą biorąc pod uwagę następujące obszary 

przedsiębiorczośd, turystykę i wypoczynek, infrastrukturę oraz promocję. 

Do najsilniejszych stron obszaru należą:  

a) W obszarze przedsiębiorczości: wyznaczenie stref przemysłowych „w szczerym polu”, 

wprowadzenie ulg i preferencyjnych warunków dla inwestorów, działalnośd centrów 

informacji przedsiębiorczości, położenie w pobliżu dużych ośrodków miejskich, aktywną 

współpracę samorządów, realizację wspólnych przedsięwzięd (w tym na rzecz 

przedsiębiorczości) oraz duże zasoby taniej siły roboczej; 

b) W obszarze turystyki i wypoczynku: atrakcyjne położenie, bogactwo i różnorodnośd zasobów 

naturalnych oraz kulturowo-historycznych, wielokulturowe tradycje obszaru, obecnośd 

parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, 

działalnośd centrów informacji turystycznej, nieskażone środowisko, wzrost znaczenia 

agroturystyki i rolnictwa ekologicznego, promocja i rozwój produktów lokalnych, organizacja 

licznych imprez i wydarzeo kulturalnych oraz rosnąca liczba turystów zagranicznych 

poszukujących aktywnego wypoczynku;  

c) w obszarze infrastruktury: transgraniczne położenie, rozwój bazy turystycznej i noclegowej, 

rozwój bazy gastronomiczno usługowej, komunikacja drogowa i kolejowa z miastami i 

ośrodkami w Polsce i na Litwie; 

d) w obszarze promocji: współpraca międzyregionalna i międzynarodowa samorządów i 

organizacji partnerskich, aktywnie działające centra informacji turystycznej, organizacja 

bardzo dużej ilości imprez i wydarzeo kulturalnych oraz promocja lokalnego dziedzictwa i 

produktów lokalnych.  
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Do najsłabszych stron obszaru należą: 

a) w obszarze przedsiębiorczości: niski wskaźnik aktywności gospodarczej i samozatrudnienia, 

wzrost liczby osób bezrobotnych, migracja ludzi młodych i starzenie się społeczeostwa, niski 

poziom wykształcenia mieszkaoców, niekorzystne warunki dla tradycyjnego rolnictwa, mała 

liczba rynków zbytu dla produktów ekologicznych, niewystarczający potencjał przetwórczy; 

b) w obszarze turystyki i wypoczynku: nierównomiernie rozłożona liczba istniejących 

gospodarstw agroturystycznych, niedostosowana do wzrastającej liczby turystów baza 

noclegowa, sezonowośd oferty turystycznej, brak odpowiedniej infrastruktury i możliwości 

wypoczynku nad wodami oraz korzystania z ich zasobów przez osoby niepełnosprawne, 

niewystarczająca liczba ośrodków wypoczynkowych; 

c) w obszarze infrastruktury: niezadowalający stan infrastruktury, w tym infrastruktury 

drogowej, zaniedbana i nieuporządkowana przestrzeo publiczna części miejscowości (w tym 

miejscowości o dużych walorach turystycznych), nie doposażenie i zły stan infrastruktury 

turystyczno-wypoczynkowej nad jeziorami i rzekami (zorganizowane plaże, pomosty, pola 

biwakowe, zadaszenia, zaplecze socjalno-sanitarne, ścieżki i drogi dojazdowe, miejsca 

parkingowe) oraz brak infrastruktury dla niepełnosprawnych odpoczywających nad wodami; 

d) w obszarze promocji: brak spójnej marki gmin obszaru, brak wspólnej oferty turystycznej w 

zakresie turystyki tematycznej, nieuwzględnianie nowoczesnych i niestandardowych metod i 

narzędzi promocji oraz marketingu terytorialnego. 

   

 Najważniejszymi szansami pozwalającymi na zmianę sytuacji i rozwój obszaru są: 

a) w obszarze przedsiębiorczości: wzrost liczby podmiotów gospodarczych (budowa nowych 

zakładów – miejsc pracy), powstawanie i rozwój małej przedsiębiorczości generującej miejsca 

pracy, tworzenie korzystnych warunków do inwestowania, aktywna działalnośd centrów 

informacji przedsiębiorczości, wzmożenie działao na rzecz przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia, ograniczenie odpływu młodych mieszkaoców z obszaru gmin, współpraca 

międzyregionalna i międzynarodowa na rzecz rozwoju i promocji przedsiębiorczości, 

promocja i rozwój produktów lokalnych i tradycyjnych, wykorzystanie dostępnych środków 

finansowych UE, powstawanie punktów gastronomicznych, rosnący popyt na produkty 

ekologiczne w UE i prowadzenie szkoleo dla osób zainteresowanych prowadzeniem 

działalności gospodarczej; 

b) w obszarze turystyki i wypoczynku: rosnące zainteresowanie turystyką i wypoczynkiem w 

regionie, wysoka świadomośd władz samorządowych dotycząca znaczenia turystyki w 

procesie rozwoju gmin, poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad jeziorami oraz 
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rzekami (zorganizowane plaże, pomosty, pola biwakowe, zadaszenia, zaplecze socjalno-

sanitarne, ścieżki i drogi dojazdowe, miejsca parkingowe), wykorzystanie niezwykle cennych 

walorów przyrodniczych, rozbudowa zaplecza noclegowego, sanitarnego i rekreacyjnego dla 

zwiększającej się liczby turystów, wydłużenie oferty turystycznej poza sezonem, ochrona wód 

i środowiska naturalnego, stworzenie wspólnej i spójnej oferty turystycznej w zakresie 

turystyki tematycznej dla całego obszaru, kultywowanie dziedzictwa kulturowego oraz 

tradycji lokalnych, promocja i rozwój produktów lokalnych tradycyjnych; 

c) w obszarze infrastruktury: poprawa infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury 

drogowej, poprawa wizerunku przestrzeni publicznej miejscowości (zwłaszcza tych o dużym 

znaczeniu turystycznym), możliwośd poprawy infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad 

jeziorami oraz rzekami (zorganizowanych plaż, pomostów, pól biwakowych, zaplecza 

socjalnego, parkingów, ścieżek i dróg dojazdowych), wykorzystanie środków finansowych 

Unii Europejskiej przez jak największą liczbę beneficjentów;  

d) w obszarze promocji: uruchomienie nowych metod i narzędzi promocji, opracowanie 

kompleksowej oferty dla przedsiębiorców, utworzenie spójnej marki gmin obszaru, 

zastosowanie nowych i innowacyjnych metod marketingu terytorialnego, wzmożenie działao 

na rzecz promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wytworzenie poczucia identyfikacji 

mieszkaoców z obszarem, szeroko rozumiana promocja regionu pogranicza (poprzez 

opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych: mapy, przewodniki broszury itp.), 

udział w wystawach i targach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, promocja lokalnego 

dziedzictwo kulturowego, przyrodniczego i historycznego, opracowanie badao, ekspertyz i 

innych opracowao naukowych i popularno - naukowych dotyczących obszaru gminy Puosk i 

samorządów Kalvarija i Lazdijai.   

  

 Do zagrożeo, które mogą spowodowad pogłębienie się słabych stron należy zaliczyd: 

a) w obszarze przedsiębiorczości: konkurencja ze strony innych regionów (np. bardziej 

konkurencyjne warunki oferowane przez inne gminy inwestorom), niekorzystne warunki do 

inwestowania oraz niskie zainteresowanie inwestorów, niechęd do podejmowania 

działalności gospodarczej, brak rodzinnego kapitału, wzrost bezrobocia, dalszy odpływ 

młodych mieszkaoców gmin i postępujące starzenie się społeczeostwa, nagłe zmiany w 

gospodarce, niewykorzystanie środków finansowych UE, skomplikowane procedury 

pozyskiwania i rozliczania środków finansowych współfinansowanych przez UE; 

b) w obszarze turystyki i wypoczynku: wysokie koszty inwestycji infrastrukturalnych, 

niewykorzystanie potencjału kulturowo-historycznego oraz turystycznego dla promocji 

produktów lokalnych, ich twórców oraz tradycji regionu, niedoposażenie infrastruktury 
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turystyczno-wypoczynkowej, zanikanie tradycji obszaru, ginących zawodów na obszarze 

gmin;  

c) w obszarze infrastruktury: wysokie koszty inwestycji infrastrukturalnych i pogarszający się 

stan infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury drogowej, zaniechanie działao na rzecz 

poprawy wizerunku przestrzeni publicznej miejscowości na obszarze gmin, niedostateczny 

poziom nakładów na inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, 

niewykorzystanie dostępnych środków z funduszy Unii Europejskiej.  

d) w obszarze promocji: niewypracowanie spójnego Systemu Identyfikacji Wizualnej dla gmin 

obszaru, brak wypracowanych kanałów komunikacji ze społecznością lokalną i mediami, 

ograniczenie środków finansowych na szeroko rozumianą promocję obszaru, 

niedostosowanie działao, metod i narzędzi marketingowych i promocyjnych do tendencji 

obowiązujących na rynku.  

 

SWOT Analysis 

The chapter concerns SWOT Analysis of the area. The analyzed features were related with: physical, 

socio-economic and legal aspects recognized within the area as well as in its surroundings important 

for future development and promotion of entrepreneurship in Punsk, Lazdijai and Kalvarija. The 

strengths, weaknesses, opportunities and threats are presented in a table. Conclusions from analyses 

are divided into 4 areas: entrepreneurship, tourism and recreation, infrastructure and promotion. 

The most important strengths of the area are: attractive location, the richness and diversity of 

natural and cultural-historical resources, multicultural traditions of the area; introduction of 

incentives and preferential conditions for investors, information centers for business, localization 

near major urban centers, active cooperation of local governments, large resources of cheap labor, 

the development of tourism and accommodation, roads and rail communication with cities and 

centers in Poland and Lithuania. The most important weaknesses are: low level of economic activity 

and self-employment, increase in the number of unemployed persons, unsatisfactory state of 

infrastructure (including roads). The most important opportunities are: increase in the number of 

companies, the formation and development of small business that generates jobs, creating favorable 

conditions for investments, interregional and international cooperation for development and 

promotion of entrepreneurship, cultivating cultural heritage and local traditions, promotion and 

development of traditional local products. The most important threats are: competition from other 

regions, the outflow of young inhabitants of the municipalities and progressive ageing of the 

population, sudden changes in the economy, the high cost of infrastructure investment. 
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Rozdział VI. Identyfikacja głównych problemów. Ocena możliwego ryzyka. 

1. Identyfikacja głównych problemów 

 Diagnoza potencjału oraz wyniki przeprowadzonej powyżej analizy SWOT pozwalają 

sformułowad listę najważniejszych problemów, których rozwiązanie przyczyni się do poprawy sytuacji 

w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości na omawianym obszarze. 

Generalizując wymienione powyżej słabości można wyróżnid trzy grupy problemowe: 

1. Informacja, a w szerszym rozumieniu wiedza. Pod tym hasłem mieszczą się zarówno 

słabości w generowaniu i przekazie informacji wewnątrz samorządów, między 

poszczególnymi instytucjami i firmami, jak też słabości w generowaniu i dystrybucji 

informacji o regionie na zewnątrz. 

Na terenie omawianych samorządów jedynie w Lazdijai prowadzone było Centrum 

Informacji Przedsiębiorczości (od grudnia 2001 r.). Powołane w 2003 r. Centrum 

Informacji Przedsiębiorczości na terenie Samorządu Kalvarija nie prowadziło działalności i 

nie zatrudniało pracowników. Z kolei w gminie Puosk dopiero niedawno podjęta została 

decyzja o konieczności powołania analogicznej placówki. Stąd też działające na terenie 

samorządów podmioty gospodarcze miały utrudniony dostęp do rzetelnej informacji na 

temat dostępnych środków finansowych na prowadzenie i rozwój działalności 

gospodarczej. Zarówno podmioty działające, jak i potencjalni przedsiębiorcy w bardzo 

ograniczony sposób korzystali ze szkoleo i wsparcia ekspertów. Problem uzyskaniem 

informacji na temat możliwości inwestowania w regionie mieli również inwestorzy z 

zewnątrz. W chwili obecnej samorządy partnerów nie dysponują wspólną bazą danych o 

przedsiębiorczości na terenie gminy Puosk oraz samorządów Kalvarija i Lazdijai. 

Zważywszy na pograniczny charakter obszaru informacja jest czynnikiem nadrzędnym. W 

ramach wyrównywania szans rozwojowych regionów przewidziane są różne mechanizmy 

finansowe Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Jednak aby móc wykorzystad środki 

finansowe niezbędna jest rzetelna informacja i pomoc w aplikowaniu dla działających i 

potencjalnych przedsiębiorców. Aktualnie promocja rozwoju przedsiębiorczości 

realizowana była niemal wyłącznie przez samorządy.  

2. Współpraca zarówno między podmiotami lokalnymi, jak również współpraca z 

instytucjami i przedsiębiorstwami zewnętrznymi. Tym bardziej powinien on byd 

rozwiązany w kontekście działao promocyjnych mających prezentowad region jako 

miejsce korzystnym klimacie inwestycyjnym. 

Samorządy działające na omawianym terenie starają się zmienid niekorzystny wizerunek 
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pogranicza, jako miejsca niesprzyjającego inwestycjom. Wizerunek ten jednak był 

kształtowany przez wiele lat i zachował się w mentalności zarówno osób nie związanych z 

regionem, jak i w mentalności samych mieszkaoców. W efekcie współpraca podmiotów 

lokalnych, jak i współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami zewnętrznymi nie 

układała się korzystnie. W celu zachęcenia do inwestowania i pobudzenia aktywności 

lokalnych społeczności potrzebne są przedsięwzięcia realizowane przy udziale 

kompetentnych podmiotów i na bardzo różnych płaszczyznach. 

3. Wspieranie przedsiębiorców. Braki w zakresie wspierania przedsiębiorczości wydają 

się byd największe, a obecne tendencje na rynku pokazują, że temu zagadnieniu 

poświęca się coraz więcej miejsca w polityce rozwoju regionalnego i lokalnego. 

Na obszarze wszystkich trzech omawianych samorządów mamy do czynienia z bardzo 

małą liczbą podmiotów gospodarczych i stosunkiem liczby firm do liczby mieszkaoców. 

Dodatkowo sytuacja na rynku litewskim spowodowała znaczny spadek liczby firm. 

Problemem dotykającym każdy z samorządów jest odpływ młodych mieszkaoców i 

starzenie się społeczeostwa. Region boryka się również z wysokim bezrobociem i 

ubożeniem społeczeostwa. Promocja przedsiębiorczości, różnicowanie działalności 

gospodarczej, pozyskiwanie alternatywnych źródeł dochodów może stanowid szansę 

poprawy sytuacji społeczno-materialnej mieszkaoców. Niezwykle ważnym problemem są 

również braki w wykształceniu mieszkaoców. Alternatywą mogą byd kursy, szkolenia, 

nabywanie nowych umiejętności i kwalifikacji oraz uzupełniania braków w wykształceniu 

(dla różnych grup wiekowych). 

Zaprezentowane grupy problemowe nie są całkowicie rozdzielne. Oznacza to, że 

podejmowanie szczegółowych działao w zakresie np. lepszej informacji związane będzie ze 

wspieraniem zarówno więzi współpracy z różnymi instytucjami, jak też samych przedsiębiorców.  

Dlatego też przyjmuje się, że w pierwszej kolejności powinny zostad realizowane cele i działania, 

które mogą przynieśd wielopłaszczyznowy efekt. 

 

2. Ocena możliwego ryzyka. 

Założenia zawarte w Strategii, a w szerszym kontekście założenia całego projektu Rozwoju 

przedsiębiorczości na pograniczu polsko-litewskim, mogą byd narażone na ryzyko. Główne rodzaje 

ryzyka zaprezentowano poniżej: 

1. Brak środków finansowych na realizację założeo Strategii lub wykorzystanie środków 

finansowych na inne nieprzewidziane potrzeby – ryzyko finansowe; 
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2. Niewłaściwe przeprowadzenie działao w ramach poszczególnych celów zaproponowanych do 

realizacji oraz brak monitoringu realizacji i wdrażania Strategii – ryzyko techniczne; 

3. Brak wyraźnej aktywności grup docelowych i niewykorzystanie korzyści wynikających w 

trakcie wdrażania działao zawartych w Strategii – ryzyko społeczne. 

Wymienione rodzaje ryzyka w odniesieniu do Strategii, co zostało wspomniane, korespondują z 

całym realizowanym projektem. 

Stąd też powodzenie realizacji Strategii w znacznej mierze zależed będzie od powodzenia 

projektu. Jeżeli zostaną zrealizowane założenia projektu, to zwiększa się szansa na sukces 

realizacji Strategii.  

Ważnym aspektem będzie remont pomieszczeo, doposażenie w sprzęt i zatrudnienie 

pracowników w centrach informacji przedsiębiorczości. Placówki te bowiem będą 

odpowiedzialne za informowanie, prowadzenie szkoleo, opracowanie i druk materiałów 

informacyjnych ale również w bardzo dużym stopniu za wdrażanie działao opisanych w Strategii. 

Utrudnienia związane z funkcjonowaniem tych placówek będą bezpośrednio rzutowały na 

przebieg realizacji Strategii.  

Ważnym aspektem dla powodzenia Strategii jest monitoring i ewaluacja (dokładny opis w dalszej 

części Strategii). Ze względu na swój długoterminowy charakter Strategia nie jest dokumentem 

zamkniętymi, który nie mógłby podlegad modyfikacjom, unowocześnieniom i aktualizacji. Jednak, 

aby dokument mógł podlegad aktualizacji niezbędny jest stały monitoring i kontrola efektów 

wdrażania. Brak takiej kontroli może doprowadzid do uruchomienia działao niepożądanych i 

często mało efektywnych. 

Największym ryzykiem będzie zaniechanie realizacji Strategii. Wówczas istnieje realne ryzyko, że 

słabe strony wskazane w Analizie SWOT mogą przybrad formę, którą wskazano w zagrożeniach 

dla obszaru. Zagrożenia te zostały dokładnie omówione w podsumowaniu Analizy SWOT. 

 

 Identification of the main problems. Assessment of possible risks 

 

The chapter concerns the main problems and contains the identification and assessment of possible 

risks. In the chapter defined are 3 main groups of problems: information, cooperation and support 

for entrepreneurs. The problem related with information concerns weaknesses in the generation and 

transmission of information within local governments, between various institutions and companies, 

as well as weaknesses in the generation and distribution of information about the region outside. 
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Another problem is cooperation both between the local entities, as well as cooperation with external 

institutions and enterprises. The last group of problems is connected with support given to the 

entrepreneurs. There is small number of companies and the ratio of the number of companies to the 

number of inhabitants as well as shortcomings in the promotion of entrepreneurship.  

The chapter contains assessment of potential risks for the development of the entrepreneurship and 

assumptions included in the strategy. Those risks include: financial risk, technical risk and social risk. 

Therefore important is to implement strategy but also to monitor and control effects of the 

implementation. 

 

 Rozdział VII. Promocja gospodarcza obszaru.  

1. Omówienie dotychczasowych działań na rzecz promocji 

przedsiębiorczości. 

Opracowanie niniejszej Strategii zostało poprzedzone licznymi działaniami mającymi na celu, 

w szerszym lub węższym zakresie, rozwój przedsiębiorczości i promocję przedsiębiorczości na 

interesującym nas obszarze. Sama Strategia jest również jednym z działao realizowanym w ramach 

dużego projektu: Pobudzenie przedsiębiorczości na pograniczu Polski i Litwy, realizowanego przez 

partnerstwo trzech podmiotów – Gminę Puosk (partner wiodący), Centrum Informacji Turystycznej i 

Przedsiębiorczości Suvalkija w Kalvarija oraz Centrum Informacji Przedsiębiorczości w Lazdijai. Dwie 

ostatnie instytucje posiadają status osób prawnych, nie osiągających zysków i udzielających 

informacji w zakresie turystyki i przedsiębiorczości dla przedsiębiorstw (małych, dużych, średnich i 

rozpoczynających działalnośd) oraz dla innych firm i organizacji. Celem 24-miesięcznego projektu, 

realizowanego w latach 2009-2011, jest: przyczynienie się do umocnienia współpracy 

międzynarodowej oraz wymiany doświadczeo w sferze pobudzania przedsiębiorczości w Polsce i na 

Litwie. Do najważniejszych zadao projektu należą: 

 przygotowanie pomieszczenia dla centrum informacji przedsiębiorczości w Puosku, 

 przygotowanie pomieszczenia dla centrum informacji przedsiębiorczości w Kalvarija, 

 opracowanie wspólnej strategii rozwoju i promocji przedsiębiorczości dla trzech gmin, 

 utworzenie wspólnej bazy danych przedsiębiorstw, 

 organizacja szkoleo dla pracowników centrów informacji przedsiębiorczości w Gminy 

Puosk i samorządów Kalvarija i Lazdijai, 

  organizacja szkoleo dla potencjalnych i już działającychprzedsiębiorców, 
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 opracowanie i druk materiałów promocyjnych dla potencjalnych i działających 

przedsiębiorców. 

Zarówno Gmina Puosk, jak i samorządu Kalvarija oraz Lazdijai realizowały w ostatnich latach wiele 

innych, zarówno wspólnych, jak i samodzielnych inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji 

przedsiębiorczości oraz turystyki. Jednak dotychczasowe działania nie miały traktowały zagadnienia 

promocji tak kompleksowo, jak projekt omówiony powyżej.  

Inne zrealizowane projekty w zakresie promocji turystyki i przedsiębiorczości: 

 „Szlak pielgrzyma Polska-Litwa”, w skrócie „Szlak Pielgrzyma” /projekt nr 2005/040/, 

 „Współpraca kulturalna i rozwój turystyki w Rejonie Lazdijai i w Gminie Puosk”, w skrócie 

– PULAZTUR /projekt nr 2005/068/, 

 „Pobudzenie stref przemysłowych i inwestycji w „szczerym polu” na obszarze 

Euroregionu Niemen”, w skrócie „Szczere pole” /projekt nr 2005/072/, 

 „Rozwój infrastruktury drogowej na polsko-litewskim pograniczu w województwie 

podlaskim” /projekt nr 2005/179/, 

 „Poprawa kontaktów turystycznych na pograniczu polsko-litewskim poprzez tworzenie 

centrów informacji turystycznej” /projekt nr 2005/199/, 

 „Rozwój infrastruktury na pograniczu polsko-litewskim”, w skrócie drogi pogranicza 

/projekt nr 2005/201/, 

 „Poprawa wizerunku Euroregionu Niemen i rozpowszechnianie informacji” /projekt nr 

2006/230/, 

 „Rozwój instrumentów współpracy młodzieży akademickiej w rejonie przygranicznym” 

/projekt nr 2006/276/, 

 „Współpraca kultur Europy poprzez piosenki i taniec” /projekt nr 2005/080/, 

 „Rozwój współpracy przestrzeni kulturowej Euroregionu Niemen” /projekt nr 2007/133-

042/, 

 „Kształcenie społeczeostwa informacyjnego Litwy” /projekt nr BPD2004-ESF-2.2.0-02-

05/0204/, 

 „Polepszenie otoczenia biznesowego Regionu Alytus poprzez modernizację bazy 

technicznej sieci usług dla przedsiębiorstw, wprowadzając nowe usługi dla 
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przedsiębiorstw i konkurencyjnośd małych i średnich przedsiębiorstw” /projekt nr 

BPD2004-ERPF-3.2.1-04-06/0020/. 

Efektem wymienionych projektów było wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, wsparcie dla 

potencjalnych i działających przedsiębiorców, szkolenia, konferencje oraz liczne materiały 

wydawnicze. Innym cennym założeniem projektów było wzmocnienie współpracy samorządów i 

innych placówek na terenie pogranicza polsko-litewskiego, którym bliska jest idea wsparcia i 

promocji przedsiębiorczości. 

Realizowane działania miały również na celu zmianę wizerunku obszaru pogranicza, jako mało 

atrakcyjnego dla inwestorów i rozwoju przedsiębiorczości. 

Kontynuacją wcześniej podjętych działao jest niniejsza wspólna Strategia rozwoju i promocji 

przedsiębiorczości.  

 

2. Strategia promocji przedsiębiorczości dla Gminy Puńsk oraz 

Rejonów Łoździeje i Kalwarii. 

 

Słowniczek 

 
ATL – (ang. Above The Line) technika działao i strategii marketingowych prowadzonych w 

tradycyjnych mediach masowych. Głównymi nośnikami reklam ATL są: TV, radio, prasa, plakat, 

outdoor (reklama zewnętrzna), indoor (reklama wewnętrzna), internet etc. 

BTL (ang. Below The Line) – technika działao marketingowych wykorzystująca mniej konwencjonalne 

metody i nośniki do promocji niż ATL. BTL jest działaniem reklamowym skierowanym do 

indywidualnego odbiorcy; nie jest reklamą w środkach masowego przekazu. Nośnikami BTL są m.in. 

mailing, direct mail, public relations, promocje, POS (Point Of Sale), POP (Point Of Purchase), buzz-

marketing etc. 

Branding - Dobór i skomponowanie mieszanki materialnych i niematerialnych atrybutów 

odróżniających produkt, usługę lub firmę od konkurencji w znaczący i atrakcyjny sposób. W procesie 

tym powstaje esencja marki oraz jej tożsamośd. 

City light – Jest to niewielkich rozmiarów zwykle podświetlana tablica ogłoszeniowa, umieszczana w 

najbardziej uczęszczanych miejscach miast takich jak pasaże handlowe, deptaki, dworce kolejowe, 

przystanki komunikacji publicznej. Oprócz funkcji reklamowej citylighty mogą stanowid element 

miejskiego krajobrazu. Z tego powodu city lighty zwane są meblami miejskimi 

Layout – szablon, wzorzec, stały układ kompozycyjny np. strony publikacji, strony www.city board. 

Outdoor - reklama zewnętrzna, reklama uliczna, out of home, nazywany także skrótem ooh 

dosłownie "poza domem". Outdoor oznacza reklamę eksponowaną na zewnątrz. Prezentowana na 
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specjalnie do tego przeznaczonych nośnikach reklamy: tablicach reklamowych, billboardach, 

citylightach, słupach ogłoszeniowych, nośnikach zamocowanych na wiatach przystankowych czy 

kioskach, tablicach elektronicznych, telebimach itp. 

Public Relations – Instrument polityki promocji, zmierzający do kreowania, utrwalania i rozszerzania 

społecznego zaufania i pozytywnego wizerunku organizacji. Ważną częścią PR jest kształtowanie 

przychylnych, pozytywnych postaw opinii publicznej, mass mediów, akcjonariuszy, kontrahentów, 

związków zawodowych, polityków, lokalnych społeczności itp. przez politykę rozgłosu i wysoką 

reputację. 

Pozycjonowanie – plasowanie produktu, usługi, product positioning, to wykreowanie koncepcji 

produktu i jego wizerunku w celu pożądanego jego ulokowania w umyśle klienta. Jest to proces 

pozyskiwania pożądanej dostrzegalności przez konsumentów i potencjalnych nabywców produktów, 

usługi. Polega na eksponowaniu rzeczywistych walorów produktu wynikających z takich cech, jak: 

unikalnośd bądź ogólna dostępnośd, wysoka jakośd, niezawodnośd, bezpieczeostwo użycia, wartości. 

Media Relations – to jedno z najczęściej wykorzystywanych działao Public Relations. Działania MR 

polegają na utrzymywaniu kontaktu z dziennikarzami, dzięki którym w mediach pojawiają się 

informacje o osiągnięciach i dokonaniach organizacji. Aby te informacje się pojawiły, konieczne jest 

korzystanie z odpowiednich narzędzi (narzędzia media relations). Są to m.in.: informacja prasowa, 

wywiad okolicznościowy w gazecie, relacja telewizyjna z imprezy, program radiowy, zaproszenie 

dziennikarzy na uroczystości, stała rubryka w gazecie lokalnej, etc. 

Nowe media - formy masowego komunikowania oparte na technologiach informatycznych i 

cyfrowych; Internet, cyfrowa rejestracja, przekaz i obróbka obrazu, instalacje wideo itp. 

Press tour – zorganizowany dla przedstawicieli prasy wyjazd pokazujący ciekawe miejsce, 

wydarzenie, etc., które warte będzie opisania, upowszechnienia, etc. 

Second Life (SL) – czyli drugie życie, wirtualny świat. Rodzaj multimedialnej interaktywnej gry wielu 

osób jednocześnie, przy udziale wielu połączonych komputerów. Obecnie jedna z 

najnowocześniejszych form rozrywki w Internecie. Według oficjalnych danych w sierpnia 2007 roku 

zarejestrowanych było ponad 9 mln graczy, z czego około 1,5 mln aktywnych w ciągu ostatnich 60 

dni). Platformy wirtualne wykorzystywane są coraz częściej do celów marketingowych. 

Study Tour – zaplanowany i odpowiednio przygotowany wyjazd z udziałem specjalistów z danej 

dziedzin, także dziennikarzy, mający na celu poznanie bliżej danego zjawiska, obszaru, zagadnienia 

(firmy, organizacji, ciekawych - trudno dostępnych miejsc, cennych turystycznie). Study Tours ma 

charakter wspierający działania promocyjne. 

Tożsamośd marki - Unikatowy zestaw skojarzeo, które każdy strateg marki zamierza stworzyd lub 

utrzymad w świadomości otoczenia marki. Jest to cel strategiczny marki, a nie ilustracja tego czym 

marka jest w świadomości otoczenia. 
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Event (marketing) – (ang. wydarzenie). Event marketing to organizacja wydarzeo czy imprez, których 

celem jest zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu danego produktu lub skorzystania z usługi. 

Poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeo dla klientów, organizacja zwraca na siebie uwagę, 

stara się zdobyd zaufanie klientów i poprawia swój wizerunek na rynku. 

Presspack – zestaw przygotowany przez producenta/urząd/organizację zawierający najczęściej 

materiały prasowe, reklamy, foldery, materiały audiowizualne etc. 

Portal – internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne funkcje internetowe, dostępny z 

jednego adresu internetowego. 

Wortal – portal wyspecjalizowany, publikujący informacje z jednej dziedziny, tematycznie do siebie 

zbliżone, np. dotyczące muzyki, filmu, programów komputerowych, motoryzacji. Nazwa ma stanowid 

przeciwstawienie do zwykłego portalu, obejmującego szeroki zakres tematyczny (horyzontalnego), a 

przy okazji podkreślad wyższą jakośd udostępnianych zasobów, jednak nie przyjęła się szeroko. 

 
Wstęp 

Brak strategii promocji ogranicza możliwośd rozwoju danego obszaru w wielu aspektach, m.in. w 

zakresie przedsiębiorczości, inwestycji czy turystyki. Dla wielu obszarów, w tym dla omawianych gmin 

Puosk oraz regionów Łoździeje oraz Kalwaria obszary te są kluczowe w ich rozwoju. Brak strategii 

promocji i spójnych, precyzyjnie zaprogramowanych działao promocyjnych czy informacyjnych nie 

pozwoli wykorzystad dostępnych atutów. Bez strategii promocji i skierowanych do konkretnych grup 

odbiorców działao ww. obszarom trudno będzie rywalizowad z regionami Polski czy Unii Europejskiej 

zarówno o turystów, jak i o zainteresowanie szeroko pojętych inwestorów. Sytuacja ta ogranicza 

również w sposób znaczny możliwośd wykorzystania szans wzrostu wynikających z przystąpienia do 

Unii Europejskiej. 

Promocja przedsiębiorczości powinna byd rozważana nie tylko w kategoriach realizacji określonej 

sekwencji działao promocyjnych, ale głównie jako realizacja pewnego systemu komunikacji 

marketingowej, obejmującej system działao z zakresu m.in. marketingu terytorialnego, Public 

relations, Media Relations. 

Strategia promocji przedsiębiorczości nawiązuje do szeregu dokumentów o charakterze 

strategicznym, będących podstawą realizacji przedsięwzięd w obszarze omawianych gmin. Bardzo 

ważne jest tutaj osiągnięcie efektu synergii wynikającego ze skomasowanych działao, mających 

wspólny mianownik w postaci celu: szeroko pojętego rozwoju obszaru pod względem 

ekonomicznym, społecznym, gospodarczym i in. 

W kontekście realizacji Strategii promocji przedsiębiorczości, należy mied na względzie, że to władze 

lokalne, działając wspólnie w sposób skoordynowany, występują w roli podmiotu, który odpowiada 
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za przygotowanie, organizację, realizację oraz koordynację i kontrolę Strategii rozwoju i promocji 

przedsiębiorczości dotyczącej gmin Puosk, Łoździeje i Kalwaria. 

Aby w sposób prawidłowy zrozumied istotę Strategii rozwoju i promocji przedsiębiorczości ważne jest 

zrozumienie jej zasadniczych funkcji: 

 Funkcja informacyjna – strategia dostarcza niezbędnych informacji zarówno 

przedsiębiorcom, potencjalnym inwestorom, podmiotom operującym na danym obszarze jak 

również osobom zainteresowanym podjęciem działalności gospodarczej. Funkcja 

informacyjna ma na celu zniesienie bariery braku informacji czy braku znajomości rynku. Jej 

celem jest dostarczenie określonych informacji jak najszerszej grupie docelowej. 

 Funkcja stymulująca – ma na celu wywołanie określonych postaw i zachowao grup 

docelowych poprzez dostarczenie określonych informacji powodujących podjęcie 

określonych decyzji zarówno o charakterze racjonalnym jak i emocjonalnym. Celem tej 

funkcji jest przekonanie np. do otwarcia działalności gospodarczej czy podjęcia inwestycji 

właśnie na obszarze omawianych gmin. 

 Funkcja utrzymania konkurencyjności – ma na celu podtrzymywanie wytworzonego 

wizerunku obszaru objętego strategią w świadomości grup docelowych. 

Nośnikiem szeroko pojętej promocji zawsze jest informacja, dlatego też całośd celów czy działao 

zawartych w niniejszej strategii powinny opierad się na kompleksowym systemie efektywnego 

przepływu informacji. 

Zrozumienie funkcji, jakie powinna spełniad Strategia rozwoju i promocji przedsiębiorczości w 

kluczowy sposób wpływa na jej dalszy rozwój, modyfikację zgodnie ze zmieniającymi się trendami czy 

pojawiającymi się w trakcie jej wdrażania. 

 

7.2.1 Wizja promocji przedsiębiorczości. 
 

Misją gmin Puosk, Kalwaria, Łoździeje jest dążenie do rozwoju społeczno- gospodarczego 

ziem Puoska, Kalwarii i Łoździei.  

Wizja danego obszaru jest swoistym opisem składowych wizerunku przedmiotu dokumentu 

strategicznego - w tym przypadku promocji i rozwoju sfery przedsiębiorczości na obszarze gmin 

Puosk oraz regionów Kalwaria i Łoździeje, do osiągnięcia którego należy dążyd poprzez realizację 

zaprogramowanych sekwencji działao marketingowych. 

Główną przesłanką do ukształtowania określonej wizji przedsiębiorczości, jej promocji i rozwoju, 

jest konkretyzacja wyobrażeo graczy rozpatrywanego rynku w postaci przedsiębiorców, 
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przedstawicieli instytucji szeroko pojętego biznesu, otoczenia biznesu, edukacji czy też władz 

lokalnych o sferze przedsiębiorczości, która uwzględnia ich potrzeby, aspiracje, ale która także bierze 

pod uwagę posiadany potencjał.  

Proponowana przez firmę DORFIN Sp. z o.o. wizja została sformułowana na podstawie analizy 

dostępnych źródeł informacji. Wizja rozpatrywanego obszaru gmin Puosk, Kalwaria oraz Łoździeje to: 

„Gminy Puosk, Łoździeje, Kalwaria przyjazne przedsiębiorcom i inwestycjom”.  

Powyższa wizja stanowi podstawę wytyczenia celów strategicznych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 1. Schemat celów strategicznych. 
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7.2.1.1 Drzewo (analiza) celów obszaru promocji przedsiębiorczości. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Puńsk i samorządy Lazdijai i Kalvarija 

przyjazne przedsiębiorcom i inwestycjom 

Zwiększenie poziomu inwestycji 

na obszarze gminy Puńsk i 

samorządów Lazdijai  Kalvarija 

Stymulacja aktywności gospodarczej na 

obszarze gminy Puńsk i samorządów 

Lazdijai i Kalvarija 

Wytworzenie poczucia identyfikacji 

mieszkańców z obszarem gmin Puńsk, 

Lazdijai, Kalvarija, wzrost poczucia 

tożsamości 

Zachęcenie (pozyskanie) inwestorów do 
inwestowania na obszarze gmin Puńsk i 

rejonów Lazdijai i Kalvarija 

Kreowanie pozytywnego wizerunku władz obszaru gmin 

Puńsk i rejonów Lazdijai i Kalvarija (PR/MR) 

Promocja bezpośrednia terenów 

inwestycyjnych „w szczerym polu”. 

Utrzymanie istniejących inwestorów na 
obszarze gminy Puńsk i rejonów Lazdijai i 

Kalvarija 

Wykorzystanie inwestorów działających na obszarze 

gminy Puńsk i rejonów Lazdijai i Kalvarija do działań 

promujących inwestowanie na tym obszarze 

Stymulowanie inwestycji realizowanych przez 
mieszkańców obszaru gminy Puńsk i rejonów Lazdijai 

i Kalvarija 

Zachęcanie mieszkańców gminy Puńsk i rejonów 

Lazdijai i Kalvarija do tworzenia i rozwoju mikro i 

małych przedsiębiorstw 
 

Optymalizacja procedur administracyjnych 

w kontekście inwestycji 

Stworzenie / optymalizacja systemu komunikacji władz z 

mieszkańcami 

Wytworzenie i utrzymanie relacji emocjonalnych 

mieszkańców z obszarem gmin Puńsk i rejonów Lazdijai i 

Kalvarija 

Wykreowanie symboli i wydarzeń wspomagających proces 

identyfikacji mieszkańców z obszarem omawianych gmin 

Utworzenie spójnej marki gmin 

Puńsk, Lazdijai, Kalvarija 

Zdefiniowanie unikalnej marki terytorialnej 

gmin Puńsk i rejonów Lazdijai i Kalvarija 

Zdefiniowanie marki obszaru inwestycyjnego 

„w szczerym polu” 

Uplasowanie silnej marki terytorialnej w 

oparciu o koszyk marek lokalnych 

Utworzenie spójnej, jednolitej polityki informacyjnej 

i promocyjnej inwestycji zrealizowanych, 

realizowanych jak również przeznaczonych do 

realizacji w przyszłości Angażowanie społeczności lokalnych w życie obszaru gminy 

Puńsk i samorządów lazdijai i Kalvarija 

Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Puńsk i 

rejonów Lazdijai i Kalvarija 



Wspólna strategia rozwoju i promocji przedsiębiorczości 

gminy Puosk oraz rejonu Lazdijai i samorządu Kalvarija na lata 2010 – 2017 

71 

 

7.2.2 Cele strategii promocji przedsiębiorczości. 
 
Docelowa wizja rozwoju obszaru gmin Puosk oraz regionów Kalwaria i Łoździeje w kontekście 

rozwoju, promocji i stymulacji przedsiębiorczości została ujęta w ogólny sposób. Jej realizacja będzie 

możliwa gdy osiągnięte zostaną postawione cele strategiczne. Cele strategiczne wytyczają kierunki, 

na których należy skoncentrowad wszelkie realizowane w ramach strategii działania.  

Cel Strategiczny: Zwiększenie poziomu inwestycji na obszarze gmin Puosk, Łoździeje, Kalwaria 

Zwiększanie poziomu inwestycji to jedno z kluczowych zagadnieo w rozwoju gospodarczego każdego 

obszaru. W rezultacie wdrażania Strategia promocji przedsiębiorczości Gmin Puosk oraz regionów 

Łoździeje i Kalwaria umożliwi wygenerowanie szeroko pojętego pozytywnego wizerunku gminy w 

świadomości jej mieszkaoców zarówno w regionie podlaskim jak i w Polsce czy na Świecie, w celu 

pozyskania nowych inwestorów, czy zwiększenia ruchu turystycznego. Efektywne wykorzystanie 

potencjału gminy ma na celu podwyższenie jej konkurencyjności pośród regionów Polski jak i Europy i 

Świata. Wzrost poziomu inwestycji (w tym zagranicznych) będzie podstawą do rozwoju w zakresie 

gospodarki, turystyki i in. omawianych gmin. Aby osiągnąd sukces, kwestią priorytetową jest 

opracowanie i bieżące aktualizowanie oferty inwestycyjnej obszaru gmin Puosk, Kalwaria i Łoździeje. 

Informacje te muszą byd regularnie weryfikowane, aktualizowane tak, aby potencjalni inwestorzy 

mogli w sposób ciągły śledzid możliwości ulokowania swojego kapitału w regionie. Posiadanie 

miejscowych planów zagospodarowania jest warunkiem koniecznym przygotowania takiej oferty. 

Oferta inwestycyjna obszaru gmin Puosk, Kalwaria i Łoździeje obejmująca tereny pod lokalizację 

nowych przedsięwzięd biznesowych (np. tereny inwestycyjne „w szczerym polu”) to także różnego 

rodzaju ulgi i zachęty o charakterze prawno-podatkowym, które stanowią jeden z najlepszych 

instrumentów pozyskiwania kapitału. Kolejnym ważnym działaniem wpływającym na poprawę 

atrakcyjności inwestycyjnej jest stabilizacja lokalnej polityki fiskalnej. 

Działania promocyjne realizujące ww. cel strategiczny kierowane będą dwutorowo – zarówno do 

potencjalnych i nowych inwestorów jak również do istniejących firm. 

 Cel operacyjny 1 – Zachęcenie (pozyskanie) inwestorów do inwestowania na obszarze gmin 

Puosk, Łoździeje, Kalwaria. 

 Cel operacyjny 2 – Optymalizacja procedur administracyjnych w kontekście inwestycji. 

 Cel operacyjny 3 – Promocja bezpośrednia terenów inwestycyjnych „w szczerym polu”. 

 Cel operacyjny 4 – Utrzymanie istniejących inwestorów na obszarze gmin Puosk, Łoździeje, 

Kalwaria. 
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Cel Strategiczny: Stymulacja aktywności gospodarczej na obszarze gmin Puosk, Łoździeje, Kalwaria. 

Stymulacja aktywności gospodarczej mieszkaoców to obok pozyskania inwestorów kolejna droga 

rozwoju przedsiębiorczości. Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jest jedną z form 

skutecznego przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia, daje możliwośd podnoszenia 

poziomu aktywności zawodowej społeczeostwa, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i 

społecznego regionów. Zapewnienie dostępu do wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, 

samozatrudnienia, szerokiego udostępniania informacji w zakresie możliwości założenia własnej 

działalności gospodarczej, pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w znakomity 

sposób wpływa na rozwój postaw pro-przedsiębiorczych, docelowo zwiększając poziom inwestycji na 

danym obszarze. Efekt ten może byd dodatkowo stymulowany poprzez ukazanie dobrych praktyk w 

zakresie przedsiębiorczości, która efektywnie funkcjonuje na obszarze gmin Puosk, Łoździeje, 

Kalwaria. Zasadniczo promocja przedsiębiorczości ukierunkowana na stymulację aktywności 

gospodarczej oparta będzie na kompleksowej kampanii promocyjnej i informacyjnej. Podstawą 

działao stymulujących rozwój przedsiębiorczości powinna byd utworzona wspólnie przez ww. gminy 

spójna, jednolita polityka informacyjna i promocyjna inwestycji zrealizowanych, realizowanych jak 

również przeznaczonych do realizacji w przyszłości jak również szeroko zakrojona działalnośd 

informacyjna mająca na celu pobudzenie wzrostu liczby nowopowstałych firm. 

 

 Cel operacyjny 1 – Wykorzystanie inwestorów działających na obszarze gmin Puosk, Łoździeje, 

Kalwaria do działao promujących inwestowanie na tym obszarze. 

 Cel operacyjny 2 – Stymulowanie inwestycji realizowanych przez mieszkaoców obszaru gmin 

Puosk, Łoździeje, Kalwaria. 

 Cel operacyjny 3 – Zachęcanie mieszkaoców gmin Puosk, Łoździeje, Kalwaria do tworzenia i 

rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw  

 Cel operacyjny 4 – Utworzenie spójnej, jednolitej polityki informacyjnej i promocyjnej inwestycji 

zrealizowanych, realizowanych jak również przeznaczonych do realizacji w przyszłości. 

Cel Strategiczny: Wytworzenie poczucia identyfikacji mieszkaoców z obszarem gmin Puosk, 

Łoździeje, Kalwaria, wzrost poczucia tożsamości. 

Wytworzenie właściwej, silnej tożsamości mieszkaoców z obszarem gmin Puosk, Kalwaria, Łoździeje 

poprzez ukazanie atrakcyjnej propozycji do życia, wypoczynku, nauki, pracy, czy założenia biznesu 

jest kwestią kluczową do stymulacji aktywności tychże mieszkaoców rozumianych poprzez inicjatywy 

oddolne, zakładanie organizacji działających na rzecz społeczności lokalnych, rozwój 

przedsiębiorczości, etc.  
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Kwestią kluczową w zagadnieniu wytworzenia poczucia identyfikacji mieszkaoców z obszarem gmin 

Puosk jest zastosowanie metod marketingu wewnętrznego, skierowanego na modernizację, poprawę 

wizerunku gmin Puosk, Kalwaria, Łoździeje w oczach ich mieszkaoców. Ważne jest tu również 

uzyskanie akceptacji danego wizerunku obszaru ze strony lokalnych społeczności przed rozpoczęciem 

prac nad jego wdrożeniem. 

W ramach działao marketingu wewnętrznego kwestią zasadniczą jest budowa wizerunku danego 

obszaru jako miejsca atrakcyjnego i przyjaznego do zamieszkania (zarówno w stosunku do osób 

przyjezdnych jak i jako działanie przeciwdziałające odpływowi mieszkaoców już zamieszkujących 

omawiany obszar), kształcenia się, pracy czy wypoczynku.  

Wizerunek obszaru to również stworzenie/optymalizacja systemu komunikacji władz z mieszkaocami. 

Skuteczna informacja dotycząca przedsięwzięd rozwojowych realizowanych na danym obszarze 

również znakomicie przyczynia się do budowy tożsamości i zaufania do działalności władz gmin 

Puosk, Kalwaria i Łoździeje. Zastosowanie metod Public Relations czy Media Relations w sposób 

efektywny pozwala na wytworzenie efektywnych kanałów komunikacji w linii 

władzespołeczeostwo. 

Wytworzenie poczucia identyfikacji z danym obszarem to również angażowanie społeczności 

lokalnych w życie danego obszaru. Stymulacja inicjatyw społecznych, zachęcanie do organizowania 

się społeczności w twory formalne (np. organizacje pozarządowe) czy nieformalne (np. Koła 

Gospodyo Wiejskich) zwiększa spójnośd społeczną danego obszaru wytwarzając poczucie 

przynależności, wspólnej tożsamości. 

 Cel operacyjny 1 – Kreowanie pozytywnego wizerunku władz obszaru gmin Puosk, 

Łoździeje, Kalwaria (PR/MR). 

 Cel operacyjny 2 – Stworzenie / optymalizacja systemu komunikacji władz z 

mieszkaocami. 

 Cel operacyjny 3 – Wytworzenie i utrzymanie relacji emocjonalnych mieszkaoców z 

obszarem gmin Puosk, Łoździeje, Kalwaria. 

 Cel operacyjny 4 - Wykreowanie symboli i wydarzeo wspomagających proces 

identyfikacji mieszkaoców z obszarem omawianych gmin. 

 Cel operacyjny 5 – Angażowanie społeczności lokalnych w życie obszaru gmin Puosk, 

Łoździeje, Kalwaria (dobre praktyki inicjatyw lokalnych, wydawnictwa, konkursy, 

wspieranie osobowości lokalnych, promocja). 

 Cel operacyjny 6 – Podniesienie jakości życia mieszkaoców gminy Puosk i rejonów 

Lazdijai i Kalwarija. 

 



Wspólna strategia rozwoju i promocji przedsiębiorczości 

gminy Puosk oraz rejonu Lazdijai i samorządu Kalvarija na lata 2010 – 2017 

74 

 

Cel Strategiczny 4: Utworzenie spójnej marki gmin Puosk oraz samorządów Łoździeje 
i Kalwaria 
Marka regionalna jest wielowymiarowym medium przepływu korzyści między mieszkaocami i 

niemieszkaocami. Nośnikiem marki są ludzie, instytucje i przestrzeo publiczna. Marka obszaru to 

pewna realna specjalizacja, korzyści wynikające z inwestycji, jak również swoista magia miejsca i 

określony, wciąż redefiniowany mit. W kontekście gminy Puosk oraz regionów Łoździeje i Kalwaria 

utworzenie marki terytorialnej dałoby silne narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej nad innymi 

obszarami, które nie posiadają uplasowanej marki. Szczególnie w zakresie pozyskiwania inwestorów, 

stworzenie rozpoznawalnej marki może skutecznie wpłynąd na rozwój inwestycji w omawianym 

obszarze. 

 Cel operacyjny 1 – Zdefiniowanie unikalnej marki terytorialnej gmin Puosk, Łoździeje, 

Kalwaria. 

 Cel operacyjny 2 – uplasowanie silnej marki obszaru inwestycyjnego „W szczerym polu”. 

 Cel operacyjny 3 – uplasowanie silnej marki terytorialnej w oparciu o koszyk marek lokalnych. 
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7.2.3 Charakterystyka / typologia adresatów promocji 
 
Pojęcie grupy docelowej 

Wiedza o grupach docelowych to kwintesencja skutecznej komunikacji. Dobrze zdefiniowane grupy 

docelowe nie tylko determinują rodzaj komunikatu, typ mediów zalecanych do wykorzystania, które 

pozwolą ten komunikat skutecznie do odbiorcy dostarczyd, ale również wskażą emocjonalne i 

racjonalne argumenty na korzyśd pozytywnej odpowiedzi na pytanie, „dlaczego mam podjąd dane 

działanie?”. „Przyjedź, pokochasz” (emocje), „Jest blisko i tanio” (argumenty racjonalne). Grupa 

docelowa może również wspomóc kreowanie produktów i usług rozszerzających ofertę marki lub 

zmieniających jej wizerunek w określony, zaplanowany sposób.  

Podział grup docelowych 

Grupy docelowe (adresaci komunikatów informacyjnych i promocyjnych) podzielono zasadniczo na 

cztery grupy. Atrakcyjnośd gminy Puosk oraz regionów Łoździeje i Kalwaria inaczej będzie 

komunikowana mieszkaocom ww. obszaru, inaczej zaś odbiorcom spoza obszaru omawianych gmin, 

jeszcze inaczej osobom żyjącym poza granicami Polski.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klienci wewnętrzni 

Do klientów wewnętrznych z punktu widzenia przedsiębiorczości gmin Puosk oraz regionów 

Łoździeje i Kalwaria można zaliczyd: 

o Regularni mieszkaocy, niezainteresowani podjęciem działalności gospodarczej. 

o Mieszkaocy zainteresowani podjęciem działalności gospodarczej w obszarze gmin Puosk oraz 

regionów Łoździeje i Kalwaria. 

o Mieszkaocy zainteresowanie podjęciem działalności gospodarczej poza obszarem gmin Puosk 

oraz regionów Łoździeje i Kalwaria. 

o Przedsiębiorcy. 

Problematyka – gmina Puńsk oraz region Łoździeje i Kalwaria 

jako obszary bez wyraźnej świadomości marki terytorialnej 

CEL: Stworzenie silnej, identyfikowalnej marki terytorialnej 

Mieszkańcy 

gminy Puńsk, 

obszaru 

Łoździeje i 

Kalwaria 

Inwestorzy Turyści i goście Środowiska 

opiniotwórcze 
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Z punktu widzenia turystyki: 

o Turyści Krajowi - indywidualni: 

 Mieszkaocy gmin Puosk oraz regionów Łoździeje i Kalwaria. 

 Weekendowi. 

 Aktywni (pasjonaci sportów wodnych, wycieczek, off-road, jazda kona, sporty 

rowerowe). 

 Eksplorerzy. 

 Turyści przejazdowi. 

o Turyści Krajowi - grupowi: 

 Wycieczki szkolne. 

 Korporacyjni (np. wyjazdy integracyjne). 

Klienci zewnętrzni 

Do klientów zewnętrznych zaliczyd można grupy: 

 Przedsiębiorcy zewnętrzni – zarówno krajowi (spoza obszaru gmin Puosk oraz rejonów 

Łoździeje i Kalwaria), jak i spoza Litwy i Polski: 

o Przedsiębiorcy z sektora MSP, 

o Inwestorzy kapitałowi, 

 Turyści: 

o Zagraniczni - indywidualni: 

 Aktywni 

 Kuracjusze  

 Sentymentalni (głównie dawni mieszkaocy terenów gmin Puosk oraz 

regionów Łoździeje, Kalwaria) 

 Handlowi (głównie narodowości Litewskiej i Rosyjskiej). 

o Zagraniczni - grupowi: 

 Zorganizowani sentymentalni, 

 Korporacyjni (przejazdowi, szkoleniowo-kongresowi) 

 Media: 

o lokalne, 

o regionalne, 

o ogólnopolskie. 
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Mieszkaocy obszaru gminy Puosk oraz regionów Łoździeje i Kalwaria to kluczowa grupa 

odbiorców działao mających na celu odpowiednie wypromowanie wizerunku obszaru. Mieszkaocy są 

również jedną z kluczowych grup tworzących właściwy, sprzyjający klimat dla przedsiębiorczości, ale 

również dla turystyki. 

Mieszkaocy stanowią grupę odbiorców działao promocyjnych, informacyjnych i 

wizerunkowych, dzięki przychylności, których rozpatrywany obszar może pozyskad dużo szerszą 

akceptację dla podejmowanych decyzji. Taka sytuacja może skutkowad w efekcie rozbudową 

poczucia tożsamości. Pozwala również budowad zbiorową świadomośd mieszkaoców – element 

bardzo ważny w dziedzinie spójności społecznej.  

W związku z powyższym zalecane jest zaprogramowanie i przeprowadzenie działao 

promocyjnych i informacyjnych skierowanych wyłącznie do mieszkaoców (wzrost poczucia 

tożsamości). Działania te mogą byd znakomicie realizowane czy wspomagane działaniami Public 

Relations czy Media Relations.  

Istotą podejmowanych działao jest przedstawienie gminy Puosk oraz regionów Łoździeje i 

Kalwaria jako miejsca przyjaznego przede wszystkim dla jego mieszkaoców, obszaru ludzi 

świadomych swojej historii i wielowiekowej tradycji, obszaru tworzonego przez ludzi – jego 

mieszkaoców.  

Działania te umożliwią realizację celu strategicznego w postaci wytworzenia poczucia 

identyfikacji mieszkaoców z obszarem gminy Puosk, Łoździeje, Kalwaria oraz wzrost poczucia 

tożsamości. 

Lokalni przedsiębiorcy, potencjalni przedsiębiorcy, inwestorzy – to grupa mająca ważny 

wpływ na rozwój przedsiębiorczości na obszarze gminy Puosk, Łoździeje, Kalwaria. Istotą 

podejmowanych działao powinno byd przedstawienie rozpatrywanego obszaru jako miejsca 

sprzyjającemu rozwojowi gospodarki oraz nowoczesnych technologii. 

Zagadnieniami, które należy zrealizowad jest dotarcie do inwestorów o odpowiednim profilu, 

wywołanie pozytywnego pierwszego wrażenia i utrzymanie go podczas kolejnych kontaktów, 

wskazanie możliwości inwestycyjnych zarówno dostępnych w chwili obecnej jak i planowanych w 

przyszłości, stworzenie dodatkowych możliwości rozwoju dla lokalnej przedsiębiorczości. 

 

Turyści – zarówno zewnętrzni jak i wewnętrzni odbiorców komunikacji. W sposób istotny 

wpływają na dynamikę rozwoju obszarów. Stanowią oni zasadniczy czynnik generowania przychodu, 

szczególnie w sezonie letnim. Istotą działao kierowanych do ww. grupy jest zainteresowanie 

obszarem gmin Puosk, Łoździeje, Kalwaria turystów i przyciągnięciem ich jak największej liczby. 

Działania te mają na celu ukazanie rozpatrywanego obszaru jako idealnego miejsca do  aktywnego 

wypoczynku o każdej porze roku, jako obszaru otwartego dla wszystkich bez wyjątku, również jako 
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obszaru w którym chcielibyśmy podjąd działania związane z inwestowaniem. 

Działania promocyjne powinny mied na celu precyzyjne sformułowanie określonej oferty 

turystycznej łączącej wypoczynek aktywnego z możliwością poznania kultury, sztuki, historii ziem 

Puoska, Łoździei i Kalwarii. Nie należy również pomijad silnego aspektu rozrywki w ujęciu turystyki. 

 

Media – to grupa docelowa działao promocyjnych, bez której efektywne wykreowanie wizerunku 

danego obszaru, realizacja jakiejkolwiek strategii promocji nie doszłaby do skutku. 

W działaniach realizowanych z wykorzystaniem mediów niezwykle istotne, jest zrozumienie mediów 

w ogóle. Media pełnią znaczącą rolę społeczną. Są niezwykle ważnym i ewoluującym sektorem życia 

społecznego, rodzajem działalności czy wręcz swoistym przemysłem informacyjnym, który bazuje na 

współdziałaniu różnych kategoriom specjalistów. Media to częstokrod wielkie instytucje, które 

wykształciły swe wewnętrzne zasady działania, będąc zarazem powiązane z wieloma innymi 

instytucjami. Media to jeden z instrumentów władzy społecznej, narzędzie kontroli, zarządzania 

społecznego. Media stymulują rozwój kultury, zarówno w płaszczyźnie symbolicznej, artystycznej jak 

obyczajowej. Częstokrod generują, promują nowe tendencje w sztuce, modzie, obyczajach czy życiu 

społecznym w ogóle. Współczesne media przeistoczyły się w dominujące źródło kształtowania 

wyobraźni zarówno indywidualnej jak i szerokich rzesz odbiorców, całego społeczeostwa. Rola mass 

mediów w życiu społecznym wciąż zyskuje na sile. To właśnie media kształtują upodobania i postawy 

społeczne. Środki masowego przekazu są potężna bronią używaną przez wiele środowisk, nie tylko 

przez władzę, do kierowania i kształtowania opinii publicznej. 

W kontekście strategii promocji i rozwoju przedsiębiorczości istotą działao skierowanych na media 

będzie wypracowanie obowiązujących sposobów i procedur współpracy z przedstawicielami mediów 

zarówno lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich czy światowych. Niezwykle ważne jest stosowanie 

ujednoliconego w formie przekazu. Kluczowym dla efektywnej promocji obszaru rozpatrywanych 

gmin będzie dotarcie i wzbudzenie zainteresowania obszarem mediów polskich i litewskich. 

 

7.2.3.1 Koncepcja komunikacji marketingowej 
 

W kontekście koncepcji komunikacji marketingowej obszaru gminy Puosk oraz regionów Łoździeje i 

Kalwaria istotne są wnioski wynikające z analizy i diagnozy tego obszaru. Zrozumienie istoty 

komunikacji marketingowej, jej narzędzi i sposobów wykorzystania jest kluczowe w efektywnym 

modelowaniu działao marketingowych, informacyjnych i promocyjnych wdrażanej Strategii. 

Niewłaściwa komunikacja marketingowa może zniweczyd wszelkie działania prowadzące do realizacji 

celów niniejszej Strategii. 
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Mając na względzie realne wdrażanie strategii promocji i rozwoju przedsiębiorczości należy pamiętad 

o następujących zasadach komunikacji marketingowej: 

Wiarygodnośd komunikatu – stosowany komunikat musi byd bezwzględnie oparty na istniejących 

właściwościach danego obszaru (np. korzyściach wynikających z ulokowania kapitału, podjęcia 

inwestycji). Odbiorca komunikatu, informacji, nie może mied wątpliwości, że dany komunikat opiera 

się na prawdziwych przesłankach. W przypadku gdy dany obszar nie dysponuje pewnymi 

właściwościami, informacja nie może sugerowad określonego stanu bez potwierdzenia go w 

rzeczywistości. Wszystko, co byłoby związane z nieprawdziwym komunikatem – np. logotyp, hasło, 

kampania medialna etc. – będzie niewiarygodne i przez to doprowadzi do straty zaufania wśród 

odbiorców. Wszelkie komunikaty muszą byd oparte na wnioskach wynikających ze szczegółowej 

analizy obszaru gminy Puosk i obszarów Łoździeje i Kalwaria. Należy bezwzględnie koncentrowad się 

na mocnych stronach obszaru, unikad stron słabych, chodby wydawały nam się niezwykle atrakcyjne 

w komunikacji. 

Nawiązanie do opinii użytkownika o marce – należy nawiązywad do opinii odbiorcy o marce. Tylko 

nowe marki nie posiadają w początkowej fazie swego wizerunku. Każdy obszar na swój sposób 

posiada swoją markę – mocniejszą lub słabszą, postrzeganą mniej lub bardziej pozytywnie. Istnieje 

ona jednak w świadomości odbiorców. 

Należy mied na względzie, że komunikat będzie niewiarygodny dla odbiorców, jeśli będzie się 

całkowicie różnił od ich opinii. Określony, istniejący wizerunek danego obszaru należy zmieniad 

stopniowo, aby w perspektywie czasu osiągnął kształt przez nas wymagany. Pełną wiarygodnośd 

komunikatu osiągniemy gdy będzie on oparty na racjonalnych, istniejących pozytywnych stronach 

regionu oraz będzie wiarygodny dla odbiorcy – przynajmniej częściowo zgodny z jego opinią o marce.  

Dopasowanie do grupy docelowej. Dokładna analiza grupy docelowej komunikatu pozwala 

prawidłowo sprecyzowad potrzeby odbiorców, co z kolei umożliwia trafne zdefiniowanie tzw. 

obietnicy i charakteru marki. 

Aby uzyskad zainteresowanie grup odbiorców danym komunikatem plasowanie  (pozycjonowanie) 

marki musi nawiązywad do motywacji osób z którymi się komunikujemy. Komunikat, który chcemy do 

nich skierowad, muszą odpowiadad na potrzeby grup docelowych. Przede wszystkim musi byd dla 

tychże grup istotny. W sytuacji gdy grupy docelowe nie wykazują danych potrzeb (bądź są one słabo 

artykułowane), dane potrzeby należy stworzyd i następnie przekonad grupę docelową, że dana cecha 

jest potrzebna i istotna.  

Unikalnośd komunikatu. Działania, decyzje, które podejmujemy nie mogą byd powielane. 

Współcześnie odbiorcy „zalewani” są swoistym szumem medialnym, dlatego też unikalnośd przekazu 

jest tak ważna. Działania w rezultacie których komunikaty powstają, muszą byd unikatowe, nowe dla 

odbiorców. 
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7.2.3.2 Narzędzia realizacji celów Strategii 
 

Kwestią kluczową w realizacji działao promocyjnych jest budowa odpowiedniego wizerunku. 

Aby kreowanie wizerunku mogło przynieśd zamierzone skutki, niezbędne jest zastosowanie jednego, 

obowiązującego systemu wizualizacji, w tym identyfikacji graficznej (np. w postaci księgi wizualizacji). 

Wizerunek stanowi podstawę określenia miejsca i pozycji na rynku, umożliwia również 

bezbłędną i jednorodną identyfikację. Wizerunek jest również elementem kluczowym w budowie 

rozpoznawalnych marek (w tym marek terytorialnych). 

Warunkiem efektywnego zarządzania wizerunkiem, w tym wizerunkiem obszaru gmin, regionów, jest 

standaryzacja działao wizualizacyjnych. Narzędziem odpowiedzialnym za standaryzację działao 

promocyjnych i informacyjnych pod względem ich wizualnego ujednolicenia jest Systemu 

Identyfikacji Wizualnej (SIW). Zasadniczym celem wdrożenia SIW jest osiągnięcie synergii przekazów 

promocyjnych, a także wyeliminowanie możliwości publikowania materiałów reklamowych 

niespójnych z promowanym wizerunkiem. Zadaniem fundamentalnym w budowie spójnego 

wizerunku (czy elementów wizualizacji) gminy Puosk oraz regionów Łoździeje i Kalwaria jest 

opracowanie wspólnego Systemu Identyfikacji Wizualnej. 

Głównym założeniem stworzenia SIW jest ujednolicenie wizerunku oraz wszystkich innych 

elementów komunikacji rynkowej, takich jak: 

 logotypy w formie elementów przestrzennych do zastosowania w rozwiązaniach 

architektonicznych (np. w formie przestrzennych logo, neonów na budynkach, tablicach itp.), 

 pełna aranżacja wystroju wnętrz – tabliczki kierunkowe i informacyjne, itp., 

 tablice informacyjne zewnętrzne - billboardy, triformy-triramy, banery, flagi, kasetony 

podświetlane, maszty itp., 

 tablice informacyjne wewnętrzne - stojaki ekspozycyjne, standy wiszące i stojące, 

informatory, koziołki reklamowe, kasetony wewnętrzne itp., 

  wizualizacja samochodów firmowych i innych obiektów ruchomych, 

 druki firmowe – papier firmowy, teczki, wizytówki, koperty itp., 

 obszar komunikacji komputerowej – strona korespondencji e-mail, standardy internetowych 

banerów reklamowych itp., 
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  elementy komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej – ogłoszenia, komunikaty, inne druki 

wewnętrznego obiegu informacji, 

 poligrafia – projektowanie i druk: ulotek, plakatów, teczek, folderów, katalogów, naklejek, 

kalendarzy itp.,  

  gadżety – koszulki, czapeczki, chorągiewki, torby reklamowe, baloniki, długopisy, kubki, 

parasole, podkładki pod mysz komputerową, podkładki pod bilon i inne, w tym gadżety 

ekskluzywne, np. pióra z grawerem, etc. 

Działalnośd wydawnicza 

Powinna posługiwad się spójną linią graficzną. Działalnośd wydawnicza będzie koncentrowad 

się na produkcji ulotek i folderów o charakterze informacyjnym i promocyjnym. Ważne jest tu 

zastosowanie odpowiednich komunikatów i informacji sprofilowanych pod kątem określonych grup 

docelowych. 

Priorytetowe znaczenie ma przygotowanie szerokiego pakietu oferty inwestycyjnej opartej na 

aktualnym materiale zdjęciowym (w tym np. wykonanym z samolotu), dla potencjalnych inwestorów. 

Broszury, foldery i ulotki, wydane w językach obcych (oprócz j. polskiego, j. litewskiego również w 

głównych językach paostw UE), byłby dystrybuowane do podmiotów potencjalnie zainteresowanych 

inwestowaniem w na omawianym obszarze do wybranych krajów Unii Europejskiej. 

Folder gospodarczy oprócz funkcji informacyjnej – ukazując w pełni potencjalne oferty inwestycyjne, 

w sposób nowoczesny i profesjonalny - powinien zawierad przekaz komunikatu promocyjnego i w 

szczególności podkreślad atuty: 

 dla nowych inwestycji poprzez pryzmat np. dobrych praktyk (istniejących ciekawych 

działalności gospodarczych), korzyści z rozwoju i inwestowania np. w obszarze inwestycyjnym 

„w szczerym polu”. 

 osobiste korzyści dla inwestorów w postaci perspektyw rozwoju obszaru gmin Puosk oraz 

regionów Łoździeje i Kalwaria (budowa przyszłości omawianego obszaru, tworzenie 

perspektyw dla młodych ludzi, rozwój przedsiębiorczości, społeczeostwa, etc.). 

Działania, skierowane do grupy docelowej przedsiębiorców, potencjalnych inwestorów oraz 

inwestorów wewnętrznych: 

 Targi Pracy mające na celu kojarzenie studentów ostatnich lat studiów, absolwentów szkół 

średnich, techników oraz wykwalifikowane kadry z kluczowymi firmami zarówno w regionie 

jak i spoza regionu. Przedstawiciele firm będą mieli możliwośd zaprezentowania swoich ofert 

pracy i wymogów rekrutacyjnych co dzięki cykliczności targów znajdzie swoje konsekwencje 
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w dopasowaniu profilu kształcenia do wymogów rynku pracy. Wykształcone i przygotowane 

zasoby ludzkie są jedną z głównych rekomendacji lokalizacyjnych nowych przedsięwzięd 

inwestycyjnych. Targi pracy umożliwią również wymianę informacji między potencjalnymi 

inwestorami, którzy mogliby ulokowad kapitał w obszarze rozpatrywanych gmin. 

 Promocja gmin Puosk oraz regionów Kalwaria i Łoździeje na imprezach targowo-

wystawienniczych poświęconym nowym technologiom, ekologii, turystyce.  

 Rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi wspierającymi rozwój społeczno-

gospodarczy. 

 Pozycjonowanie z wykorzystaniem internetu w kategoriach: tereny inwestycyjne, rozwój 

czystych technologii, parki technologiczne, ekorozwój, turystyka. 

 Kampania promująca obszary inwestycyjne „W szczerym polu” z wykorzystaniem zarówno 

mediów lokalnych jak i mediów o zasięgu ogólnopolskim (np. Gazeta Prawna, Rzeczpospolita 

– strony gospodarcze, Puls Biznesu), kanały tematyczne TV (TVN24, CNBC Biznes), portale 

internetowe (Money.pl, Bankier). 

 

Działania Business to Business (B2B) – skierowane na pozyskanie inwestorów (zarówno 

zewnętrznych jak i wewnętrznych). Kluczową rolę w działaniach B2B odgrywa Public Relations jak i 

bezpośredni kontakt. Z tego też względu działania informacyjno-promocyjne skierowane do grupy 

docelowej - Lokalni przedsiębiorcy, potencjalni przedsiębiorcy, inwestorzy - to tradycyjne działania PR 

jak również indywidualne projekty PR. 

Metody oddziaływania na grupę docelowe: 

 Realizacja wydarzeo regionalnych przy silnym wsparciu mediów w celu wypromowania ich do 

rangi imprez ogólnopolskich, 

 Szeroko zakrojone kampanie outdoorowe, 

 Promocja gmin w mediach – prasie i telewizji lokalnej jak i ogólnopolskiej (np. poprzez 

zastosowanie insertów w postaci skrótowych przewodników po obszarze gmin). 

 Promocja gmin w Internecie – kampanie banerowe, spoty promocyjne 

 Udział w targach turystycznych w Polsce jak i za granicą, 

 Opracowanie i emisja spójnych pod względem warstwy graficznej przewodników i ulotek 

promocyjnych, folderów, map, etc. 

 Dbałośd o jakośd i dostępnośd aktualnej informacji turystycznej (punkty informacyjne, 

przewodniki, mapy, ulotki, etc.). 

 Bieżąca aktualizacja informacji dotyczących gmin w portalach turystycznych, wydawanych 

przewodnikach po Suwalszczyźnie, Polsce (PTTK), 
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 Prowadzenie aktualizacji stron www gmin Puosk, Łoździeje, Kalwaria. Utworzenie wortalu 

tematycznego o ofercie aktywne wypoczynku, 

 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych w sezonie letnim: (biesiady, sceny dworskie, 

walki, turnieje rycerskie), Dni Ryb, imprezy muzyczne, święta smaku, turnieje siatkówki 

plażowej, loty balonem nad malowniczymi terenami, itp. 

 Organizowanie kampanii społecznych związanych z promocją zdrowego stylu życia, ochroną 

przyrody, aktywnym wypoczynkiem. 

 Realizacja działao na rzecz podniesienia jakości i ujednolicenia oferty turystycznej (we 

współpracy z lokalnymi przedstawicielami przedsiębiorców prowadzących działalnośd 

związaną z turystyką). 

 Rozwój infrastruktury noclegowej,  

 Rozwój infrastruktury sportowej wykorzystującej liczne jeziora - szkoły windsurfingu, 

nurkowania. Dodatkowo – budowa basenów, kortów tenisowych, wypożyczalni rowerów i 

sprzętu sportowego. 

 

Internet 

Strona www – strona WWW powinna stanowid swoiste kompendium wiedzy o obszarze gminy Puosk 

oraz rejonów Łoździeje i Kalwaria. Poprzez stronę internetową powinny byd łatwo dostępne 

informacje o potencjale tego obszaru, możliwościach inwestowania, informacjach kluczowych dla 

wszystkich grup docelowych, tj. mieszkaoców, turystów oraz inwestorów. Pierwszoplanową kwestią 

jest zakup i utrzymanie domeny, która powinna zostad odpowiednio pozycjonowana w Internecie.  

Ze względu na rosnącą popularnośd Internetu, przy tworzeniu strony internetowej należy 

wykorzystywad nowoczesne narzędzia, zadbad o wizualizację potencjału inwestycyjnego, wszelkich 

atrakcji, także tych związanych z aktywnym wypoczynkiem, turystyką. 

W celu uatrakcyjnienia i zdynamizowania promocyjnego przekazu, modyfikując stronę www 

niezbędne będzie przebudowanie jej wraz ze zmianą szaty graficznej w kierunku uzyskania spójności z 

wypracowanym przekazem promocyjnym. Ważne jest tu osiągnięcie spójności z SIW oraz 

uatrakcyjnienie sposobu podawania informacji w kierunku ułatwienia nawigacji – np.  elektroniczną 

tablicą informacyjną.  

 Narzędzia komunikacji w sieci Internet: 

o poczta elektroniczna (e-mail), 

o Direct Mail,  

o grupy dyskusyjne, 

o chat, 
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o komunikatory internetowe (GG, ICQ, IRC), 

o kartki z życzeniami, 

o współtworzenie strony www, 

o gry i gadżety elektroniczne, 

o wideokonferencje, 

o NetMeeting. 

 

E-Mail 

Kontakt elektroniczny z klientami obszaru gminy Puosk oraz obszarów Łoździeje i Kalwaria jest jak 

najbardziej wymagany. Możliwośd utrzymywania takiego kontaktu (np. poprzez email) zapewnia 

możliwośd np. wymiany informacji z klientami, możliwości otrzymywania zapytao i odpowiadania na 

nie drogą elektroniczną. Ekspozycja adresów email na wszelkich materiałach informacyjnych i 

promocyjnych (ulotkach, folderach, plakatach, banerach, etc.) jest jak najbardziej nieodzowna. 

 

Direct Mail  

Bardzo dobrym sposobem komercyjnego wykorzystania Internetu jest wysyłanie wiadomości pocztą 

elektroniczną (direct mail). Zagadnieniem ważnym jest np. stworzenie odpowiedniej listy odbiorców 

docelowych informacji. Organizacja działająca w porozumieniu z innymi może utworzyd listę 

potencjalnych klientów / odbiorców i umożliwid korzystanie z niej firmom z regionu chcącym 

przekazad pocztą wiadomości o swoich produktach. Informacje o produkcie są wysyłane 

zainteresowanym osobom - przy czym możliwe jest oprócz tego dopięcie do listu zdjęd, filmów, 

prezentacji, etc. Informacja jest zawsze aktualna, gdyż list dochodzi do adresata w przeciągu kilku 

minut. Pocztą elektroniczną można także przesyład informacje o trwających promocjach, konkursach, 

spotkaniach, konferencjach, targach, etc. (zarówno w świecie wirtualnym lub rzeczywistym).   

Direct mail jest swoistą elektroniczną wersją katalogów wysyłkowych. Oprócz elektronicznych 

katalogów można za jego pomocą przesyład życzenia klientom, informowad ich o ważnych 

wydarzeniach dla firmy, przesyład zaproszenia, itp. Zastępuje informację, jaką dotychczas firmy 

przesyłały swoim klientom w celu utrzymania z nimi więzi i stałego prowadzenia dialogu mającego na 

celu sfinalizowanie transakcji zakupu. Direct mail jest narzędziem, które gmina Puosk oraz regiony 

Kalwaria i Łoździeje mogą wykorzystad do szeroko zakrojonych akcji promocyjnych i informacyjnych. 

Stosowanie tego narzędzia wiąże się z tworzeniem i rozbudową listy klientów (potencjalnych 

klientów) omawianego obszaru, którzy masowo mogą byd informowani o ważnych wydarzeniach, 

które będą / są organizowane, ofercie, etc. 
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E-mail marketing 

 

Marketing oparty na poczcie e-mail postrzegany jest w dwóch kategoriach:  

 targeted - skierowany do konkretnego odbiorcy, 

 untargeted - skierowany do ogólnego audytorium.  

 

Targeted - polega na dotarciu z informacją do określonej grupy adresatów, stanowiącej 

grupę docelową danego produktu czy usługi, którzy wyrazili wcześniej zgodę na wykorzystanie 

swoich danych, zwłaszcza chodzi tu o ich adres e-mail, do celów marketingowych, a więc przesyłania 

korespondencji o charakterze komercyjnym.  

 

Untargeted - pojęcie "ogólnego audytorium" odnosi się do adresatów, którzy nie orientują 

się w zagadnieniu promocji obszaru gminy Puosk oraz regionów Łoździeje i Kalwaria, marki tychże 

obszarów. Grupa ta stanowi potencjalny cel oddziaływania informacyjnego w celu wywołania chęci 

szerszego zapoznania się z ofertą obszaru gminy Puosk oraz regionów Łoździeje, możliwości 

inwestowania w tym obszarze czy możliwości założenia działalności gospodarczej. 

Należy unikad wysyłania informacji do odbiorców, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie 

takiej korespondencji i o których nadawca nie ma żadnych dodatkowych informacji. W przypadku 

tych adresatów wszelkie działania marketingowe wykorzystujące ich adresy e-mail są uznawane za 

niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami etykiety internetowej i traktowane jako spam. 

 

Generalnie prowadzenie działao marketingowych zarówno konwencjonalnych, jak i opartych 

na nowych technologiach wymaga zdefiniowania grup dla których są przeznaczone. Specyfika grupy 

determinuje tutaj poziom szczegółowości informacji. Grupy (tzw. target) o określonych własnościach 

(np. inwestorzy, czy turyści) będą wymagali sprofilowanych informacji, które ich interesują. 

Informacja ogólna, skierowana do ogólnego audytorium (tzw. untargeted group) wymagad będzie 

informacji ogólnej, której zadaniem jest „zaciekawienie” ich tematem i wywołanie chęci sięgnięcia 

po dane bardziej precyzyjne (sprofilowane). 

 

Listy adresowe e-mail 

Najprostszym sposobem dotarcia z informacją do określonej grupy docelowej w sieci jest 

zakup lub wynajęcie od wyspecjalizowanej firmy listy adresatów spełniających określone kryteria. 

Firmie takiej można zlecid również dokonanie wysyłki dostarczonych przez zleceniodawcę 

materiałów.  
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W światowych zasobach sieci istnieją firmy specjalizujące się w wynajmowaniu lub sprzedaży list 

adresowych obejmujących użytkowników z praktycznie dowolnej grupy docelowej. Ceny list 

wysyłkowych uzależnione są bądź od liczby adresatów, lub od ich jakości, tzn. stopnia zgodności z 

kryteriami określonymi przez firmę zakupująca daną listę. 

 

Listy dyskusyjne 

Istniejące w Internecie pocztowe listy dyskusyjne są wirtualnymi konferencjami skupiającymi 

użytkowników o wspólnych zainteresowaniach. Konferencja taka, może zrzeszad nawet setki lub 

tysiące osób, ma na ogół jeden adres pocztowy, a wysłany tam list dociera do wszystkich 

subskrybentów. Listy dyskusyjne to miejsca, w których z powodzeniem możemy uzyskad szeroko 

pojęte informacje zwrotne dotyczące gminy Puosk oraz regionów Łoździeje i Kalwaria. W zależności 

od tematyki danego forum informacje te mogą dotyczyd percepcji możliwości inwestycyjnych na 

omawianych obszarach czy też problematyki rozwoju przedsiębiorczości. Potencjalny inwestorzy, 

którzy chcieliby ulokowad swój kapitał na obszarze gminy Puosk oraz regionów Łoździeje i Kalwaria 

poprzez forum wymiany informacji będą mogli wymienid się informacjami z organizacjami/firmami 

operującymi w tym obszarze. Forum w tym kontekście będzie również dobrym medium wymiany 

informacji między potencjalnymi inwestorami a sferą administracji. 

 

Internetowe media społeczne w promocji przedsiębiorczości z wykorzystaniem Sieci 

Globalnej 

Wykorzystanie medium, jakim jest Internet, coraz częściej waży na uzyskaniu lub utrzymaniu 

przewagi konkurencyjnej organizacji konkurującej na współczesnym rynku . Oprócz standardowych z 

punktu widzenia zastosowania metod marketingu z wykorzystaniem narzędzi internetowych, coraz 

większą rolę odgrywają tzw. media społeczne – portale społecznościowe takie jak Facebook, Twitter, 

Linkedin, czy też bardzo poluparna w Polsce Nasza Klasa. Media społeczne to nowa fala, coś, co 

rozwija się w bardzo szybkim tempie, dając przede wszystkim możliwośd bardzo szybkiej komunikacji 

z innymi użytkownikami Internetu. Generalnie wśród wizjonerów współczesnego marketingu istnieje 

zdanie dotyczące przyszłości Internetu – to społecznośd internetowa będzie decydowad, co jest 

zostanie uznane za trendy, nie zaś media tradycyjne takie jak radio czy telewizja. Obserwując bardzo 

szybki rozwój Internetu, jego niezwykłą ewolucję, która dokonała się w ostatnim dziesięcioleciu 

trudno jest postawid twierdzenie przeciwne. 

Ważne jest poznanie jakie realnie znaczenie mają ww. miejsca społecznej wymiany w odniesieniu do 

marketingu internetowego Zasadniczo miejsca te (portale społecznościowe) mogą służyd do 

zbudowania profilu w Internecie, do promowania naszej strony, a także zbudowania cennych linków 
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do stron powiązanych tematycznie. Bardzo istotne jest, aby zawsze dostarczad oryginalną treśd, 

edukowad, stosowad różne środki przekazu, poprzez zdjęcia, artykuły, materiał audio czy video. Te 

działania mają bezpośrednie przełożenie na poziom zainteresowania naszą stroną w społeczności 

internetowej. 

Istotne jest rozdzielenie pewnych grup portali takich jak Facebook czy Twitter od tzw. social 

bookmarking sites. Pierwsza grupa wymienionych portali to miejsca, gdzie budując swój profil 

jednocześnie budujemy swój wizerunek w świecie wirtualnym i nie tylko. Druga grupa portali, to 

miejsca, które nie tylko generują ruch do naszej strony - są one pomocne w budowaniu linków. Im 

więcej pozytywnych głosów zostanie oddanych na naszą stronę www, tym będzie ona częściej 

odwiedzana – będzie znajdowad się wyżej w rankingach pozycjonowania stron.  

W przypadku omawianego obszaru zalecane jest stworzenie profilu gminy Puosk i regionów Łoździeje 

i Kalwaria w portalach społecznościowych (np. facebook i nasza-klasa) oraz wypromowanie tego 

kanału komunikacji ze społeczeostwem (metodami reklamy tradycyjnej – zamieszczając adres do 

profilu na stronie WWW, materiałach promocyjnych i informacyjnych, etc.). Bieżąca aktualizacja 

informacji w portalu społecznościowym, publikowanie informacji dotyczących wydarzeo, oferty 

wypoczynku, inwestycji, daje możliwośd  udostępnienia danych informacji na cały Świat. Portale 

społecznościowe to również kanał informacji zwrotnej, dotyczącej uwag, głosów niezadowolenia – 

będącymi sygnałami do podjęcia określonych działao zaradczych. 

Utworzenie wspólnego dla gminy Puosk oraz obszarów Łoździeje i Kalwaria profilu w facebook będzie 

dobrym krokiem do wdrożenia nowych technologii w realizacji działao promocyjnych i 

informacyjnych. W ramach profilu facebook publikowane będą informacje dotyczące szczególnie 

ważnych eventów, wydarzeo o charakterze społecznym, gospodarczym, religijnym, kulturalnym, etc. 

Użytkownicy posiadający swoje profile w facebook będą mogli byd na bieżąco informowani o 

wszelkich atrakcjach. Dzięki strukturze facebook powstanie baza danych osób lubiących (kategoria 

facebook) omawiany obszar – w ten sposób możliwe będzie zbudowanie elektronicznej bazy danych 

adresów osób, które stworzą bazę adresów e-mail do działao direct-email. 

Facebook obecnie jest powszechnie wykorzystywanym narzędziem do działao marketingowych w 

przedsiębiorczości jak i polityce. 

 

7.2.3.3 Public Relations, Media Relations w kontekście promocji przedsiębiorczości 
 
Działania z zakresu Public Relations (PR) mogą stanowid najskuteczniejszą formę promocji 

wykorzystywaną w marketingu terytorialnym. Przydatnośd PR jest szczególnie duża m.in. ze względu 

na charakterystykę komunikatów oraz rodzaj ich nadawcy - mediów (weryfikacja faktów przez tzw. 

niezależnego / wiarygodnego nadawcę – np. dziennikarza, tzw. świadka wydarzeo, lidera opinii 



Wspólna strategia rozwoju i promocji przedsiębiorczości 

gminy Puosk oraz rejonu Lazdijai i samorządu Kalvarija na lata 2010 – 2017 

88 

 

publicznej). Dużą zaletą działao PR jest to, że nie wymagają zbyt dużych nakładów finansowych. 

Efektywnośd podejmowanych działao PR zależy w głównej mierze od sposobu organizacji, sprawności 

w działaniu oraz umiejętności komunikacyjnych (umiejętnośd budowania bezpośrednich relacji) 

członków zespołu zajmującego się promocją (Biuro Prasowe, Wydział Promocji Urzędu Gminy). 

Podobnie rzecz się ma w przypadku Relacji z mediami (ang. media relations), które mogą 

polegad na utworzeniu bazy mediów regionalnych, ogólnopolskich oraz branżowych. Przykładowe 

działania media relations mogą polegad m.in. na  

 Przygotowaniu planów operacyjnych dla działao media relations. 

 Utrzymywaniu stałego kontaktu z dziennikarzami (podtrzymywaniu go). 

 Opracowaniu dokumentacji wydarzeo miejskich (wizualizacja wydarzeo) na potrzeby 

mediów, udostępnianie tychże dokumentacji mediom. 

 Bieżące opracowywanie materiałów/komunikatów prasowych dotyczących istotnych 

wydarzeo w obszarze gmin Puosk oraz regionów Łoździeje i Kalwaria i zamierzeo 

władz, spójnych z przesłaniem kampanii promocyjnych, przekazywanie ich mediom. 

 Organizowanie konferencji prasowych/ briefingów z mediami – z udziałem władz 

lokalnych i realizatorów projektów. 

 Press-tours i study-tours – organizowane dla wpływowych dziennikarzy, celem 

zapoznania ich z atrakcjami obszaru gmin Puosk oraz regionów Łoździeje i Kalwaria. 

 

W kontekście działao PR, zagadnieniem godnym uwagi jest stosowanie tzw. wewnętrznego 

public relations, skierowanego na klienta wewnętrznego – pracowników urzędów gmin. Aby działania 

PR prowadzone na zewnątrz instytucji były spójne i wiarygodne, ważne jest stworzenie tworzeniu 

spójnego, kompetentnego i zaangażowanego w działania promocyjne gmin zespołów. Jednolity 

przekaz jest ważnym czynnikiem w tworzeniu spójnego wizerunku urzędów realizujących działania 

promocyjne. 

 

Działania Public Relations: 

 Stworzenie listy tytułów (prasa, radio, TV, portale internetowe) oraz bazy teleadresowej 

dziennikarzy zajmujących się gospodarką i tematyką regionalną. 

 Opracowanie profesjonalnych materiałów prasowych – przygotowanie tzw. „presspacku” 

(kompletu materiałów o mieście w jednolitej formie graficznej udostępnianego dziennikarzom) 

 Organizacja spotkao prasowych (np. weekend w Puosku na zaproszenie władz, np. przy okazji 

ciekawej imprezy regionalnej), inicjującego kontakty mediami. 

 Podtrzymywanie relacji z dziennikarzami, rozumiane jako: 
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o przesyłanie informacji prasowych, 

o uzyskiwanie informacji o planach redakcyjnych monitorowanych tytułów, 

o organizowanie konferencji/spotkao prasowych z władzami gmin Puosk, Kalwaria, 

Łoździeje, podczas których prezentowane będą sumaryczne dokonania i plany  

rozwoju gmin. 

o Monitoring mediów – miesięczne raporty publikacji. 

Indywidualne projekty Public Relations, np.: 

 Moderowanie dyskusji na forach internetowych poświęconych inwestowaniu, pozyskiwaniu 

funduszy unijnych i wdrażaniu nowoczesnych technologii. 

 Stworzenie medialnej oprawy dla uroczystości wręczania nagród i wyróżnieo dla podmiotów 

aspirujących do objęcia marką regionalną. 

 organizacja wystawy wyróżnionych pomysłów na biznes (np. przy udziale Business Center Club). 

 Wyszukanie i analiza krajowych i międzynarodowych konkursów w kategoriach, w których gminy 

Puosk, Łoździeje i Kalwaria mogłyby zaistnied. 
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7.2.3.4 Budowa marki terytorialnej terenów inwestycyjnych 
 
Warianty budowy marki terytorialnej 

Termin „marka” rozumiany jest w bardzo zróżnicowany sposób. Definicje tego pojęcia częstokrod są 

silnie zawężane. Jak wynika z badania Omnimas, przeprowadzonego przez TNS OBOP (VI 2010r.) 

słowo marka dla aż 42% ankietowanych oznacza przede wszystkim dobrą jakośd. 29% respondentów 

uważa, że jest to nazwa towaru lub producenta. Marka oznacza dobrą renomę dla 18% badanych i 

towar lepszy od innych dla 17%. Co dziesiątemu respondentowi marka kojarzy się z logo lub nazwą 

albo dobrą firmą, a 9% z obcą walutą. Dla jednej setnej ankietowanych marka to niska cena i 

oryginalnośd. Jak widad z badania - dla wielu pod pojęciem marki kryje się nazwa organizacji, znak 

graficzny, slogan reklamowy. Dla wielu natomiast jest to nośnik wartości takich czy cech takich jak: 

oryginalnośd, prestiż, jakośd, renoma.  

W kontekście definicji - bardzo użyteczna i percepcyjnie prostą definicją marki jest definicja profesora 

marketingu w University of California w Berkeley Davi Aaker'a, który definiuje markę w ujęciu wąskim 

i szerokim: 

- Marka w ujęciu wąskim - to zdefiniowana nazwa i/lub symbol (znak towarowy, logo, również 

dźwięk), których celem jest jednoznaczne zidentyfikowanie produktów lub usług ze sprzedawcą lub 

grupą sprzedawców oraz wyróżnienie ich spośród produktów lub usług konkurencji. 

- Marka (w ujęciu szerokim) - jest to zespół cech zarówno pozytywnych jak i negatywnych 

powiązanych z marką, jej nazwą i symbolem, które zwiększają lub zmniejszają wartośd produktów i 

usług dla firmy i/lub jej klientów. 

Specyficznym ujęciem pojęcia marki jest marka terytorialna. Marka terytorialna to również zbiór cech 

mający na celu zbudowanie jednolitego wizerunku. Jeżeli marka zarządzana jest w sposób 

prawidłowy, osiągnąd może wysoką wartośd rynkową.  

W odróżnieniu od marek produktowych, marka terytorialna osadzona jest zawsze w kontekście 

społecznym, kulturowym, przestrzennym czy gospodarczym. Takie ulokowanie marki częstokrod 

utrudnia jej swobodne kreowanie. Marka terytorialna w odróżnieniu od marek produktowych z 

powodzeniem może czerpad z historii, wydarzeo w obszarze społecznym, kulturowym, 

gospodarczym, tworzących określony klimat danego terytorium.  

Wśród elementów komunikacji marki terytorialnej znajdują się (wg. S.Anholta): 

 pozycja i status obszaru, 

 fizyczne aspekty danego obszaru, 

 warunki życia, 

 ludzie, społeczeostwo, 

 styl życia, ciekawostki, atrakcje, 



Wspólna strategia rozwoju i promocji przedsiębiorczości 

gminy Puosk oraz rejonu Lazdijai i samorządu Kalvarija na lata 2010 – 2017 

91 

 

 potencjał ekonomiczny i edukacyjny. 

Na całościową strukturę marki terytorialnej, np. w ujęciu produkt na rynku i gospodarczym, składają 

się takie czynniki, jak m.in. zarządzanie marką – proces stałego monitoringu potrzeb odbiorców z 

nastawieniem na reagowanie na zgłaszane nowe zapotrzebowanie. Istotne jest tu umiejętne 

wykorzystanie zmiennego potencjału – zasobów, którymi dysponujemy, składników, którymi możemy 

pozyskad zainteresowanie, oraz tym, co umiejętnie rozwinięte i doinwestowane będzie dobrze 

korespondowad z określonym kierunkiem strategii. W tym kontekście w znacznym stopniu zaciera się 

różnica pomiędzy „Nadawcą” i „Odbiorcą”. Zarówno mieszkaocy danego obszaru jak i 

osoby/instytucje spoza regionu są jednocześnie turystami, pracownikami, pracodawcami, 

opiniotwórcami i klientami, a w pewnym sensie główną wartością. 

Mając na celu utworzenie silnej, autentycznej, skutecznej marki, należy oprzed ją na analizie SWOT i 

wyciągniętych z niej wnioskach. Na podstawie poprawnych wyników analizy, bilansującej mocne i 

słabe strony województwa, szanse i zagrożenia dla marki w kontekście jej rozwoju – powstaje 

koncepcja komunikacji marketingowej, w skład której wchodzą przede wszystkim pozycjonowanie i 

zdefiniowanie korzyści oraz tzw. argumentów komunikacyjnych (racjonalnych i emocjonalnych).  

Region posiadający markę jest w stanie bardziej skutecznie przyciągad inwestorów jak również 

skuteczniej radzid sobie ze złożonymi procesami społecznymi, takimi jak bezrobocie, edukacja, 

bezpieczeostwo, kultura i czas wolny oraz emigracja zarobkowa i związana ze stylem życia.  

W takim ujęciu celem obszaru posiadającego rozpoznawalną, uplasowaną markę jest dobra 

infrastruktura, atrakcyjną oferta w każdej dziedzinie życia oraz dbałośd o dobry wizerunek oraz siłę 

komunikacyjną. To powoduje wytworzenie poczucia tożsamości społecznej, sytuacji w której o 

potencjale, atrakcyjności danego obszaru wszyscy ludzie, do których taki komunikat powinien 

dotrzed. 
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Czym jest marka terytorialna – budowa: 

 

 

Schemat budowy tożsamości marki terytorialnej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obietnica 

Inspiracja 

Pozycjonowanie 

Osobowość 

Strategie rozwoju 

Opracowania, studia 

Rozmowy, dyskusje 

Informacje o regionach 

konkurencyjnych 

D
A

N
E

 

Określenie wizerunku 

Mieszkańcy, 

ludność 
Inwestorzy 

Turyści 

Lokalne środowiska 

opiniotwórcze, działacze 

B
ad

an
ia

 

Identyfikacja cech swoistych 

Id
ea

 p
rz

ew
o
d
n
ia

 
Slogan 

Logo 

Określenie tożsamości 

Proces konstruowania tożsamości marki terytorialnej System tożsamości marki 

Promocja / plasowanie 

Korzyści wynikające z 

„używania” marki 

Pożądany sposób postrzegania 

marki i myślenia o marce. 

Cechy przypisywane marce, 

tworzące emocjonalną więź na 

linii użytkownik - marka 

Atrybuty marki: gospodarcze, edukacyjne, historyczne, 

kulturowe, edukacyjne, etc. 
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Ideą utworzenia marki terytorialnej gmin Puosk oraz regionów Łoździeje i Kalwaria jest zwiększenie 

konkurencyjności tych obszarów w rozumieniu zarówno podmiotów gospodarczych jak i innych 

organizacji funkcjonujących w tym obszarze. Ze wzglądu na mnogośd możliwości i potencjału ww. 

obszarów budowa marki z powodzeniem mogłaby zostad oparta na stworzeniu marki rodzinnej 

zrzeszającej w sobie produkty / usługi charakterystyczne dla tego obszaru. 

Na markę składają się takie elementy jak: 

 nazwa marki, 

 element graficzny marki (logotypy zawarte są w Księdze Znaku) 

 motyw przewodni (charakter marki), 

 slogan (hasło wzmacniające nazwę i logo), 

 specyficzny rodzaj opakowania.  

 

lub kombinacja tych elementów, mająca na celu odróżnienie jednego produktu od innych produktów, 

szczególnie konkurencyjnych. 

Marka regionalna to produkty, usługi spełniające określone kryteria: 

– przyjaznośd dla środowiska,  

– związek z miejscem powstawania,  

– specyfiką regionu, jego historią, 

– bazowanie na surowcach naturalnych / dobrach dostępnych lokalnie. 
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Wielo-

kulturowość 

Przedsię-

biorczość 

Rolnictwo 

Rzemiosło 

Edukacja 

Przyroda Turystyka 

Komunikacja, 

Tranzyt 

Współpraca 

zagraniczna 

Przemysł 

Inwestycje 

Historia 

Kultura 

Marka 

regionalna 

7.2.4.5 Potencjalne przewagi konkurencyjne marki regionalnej 
 
Z punktu widzenia możliwości zaistnienia/wykreowania marki regionalnej gminy Puosk oraz regionów 

Łoździeje i Kalwaria, kwestią kluczową jest analiza potencjalnych atrybutów marki regionalnej. 

Potencjalne atrybuty marki regionalnej to elementy, mogące stad się jej przewagami 

konkurencyjnymi. Nie istnieją marki, które posiadają wszystkie możliwe atrybuty. Nawet wysoko 

rozwinięte regiony nie mogą wskazad na wszystkie posiadane atuty. W taktyce kreowania marki 

zwykle należy wybrad jedną lub dwie mocne strony i na nich oprzed swoje działania.  

Przykładowe potencjalne atrybuty marki regionalnej: 
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Marka terenów inwestycyjnych „W szczerym polu” 

W przypadku gmin Puosk oraz obszarów Łoździeje i Kalwaria ważnym z punktu widzenia pozyskania 

inwestorów będzie utworzenie marki obszarów inwestycyjnych „W szczerym polu”. Wykreowanie 

marki tych obszarów oraz odpowiednie jej uplasowanie w znaczny sposób przyczyniłoby się do 

wzrostu zainteresowania inwestycjami na tych terenach. Oprócz zdefiniowania marki terytorialnej 

ww. gmin w ogóle, utworzenie swoistej wyekstrahowanej marki obszarów inwestycyjnych może 

okazad się kluczowe w kontekście promocji przedsiębiorczości. 

Ze względu na to, że pozycjonowanie marki jest procesem długotrwałym. Początkiem plasowania 

marki może byd prowadzenie szeroko pojętej działalności promocyjnej i informacyjnej związanej z 

realizacją Strategii rozwoju i promocji przedsiębiorczości. Wytworzenie świadomości istnienia marki 

terenów inwestycyjnych „W szczerym polu” musi byd poprzedzone określoną informacją na ten 

temat. Klienci zarówno wewnętrzni (mieszkaocy, potencjalni przedsiębiorcy, inwestorzy wewnętrzni) 

jak i zewnętrzni (inwestorzy zewnętrzni) muszą mied dostęp do wszelkich niezbędnych informacji 

związanych z możliwością szeroko rozumianego inwestowania na tym obszarze. Potencjalni 

inwestorzy muszą „natrafiad” na wszelkiego rodzaju produkty, usługi funkcjonujące w obszarze marki 

oraz informacje o nich (np. witacze, plansze informacyjne, ulotki, foldery, informatory, oferty).  

 

E-Branding 

 
Metodą pozycjonowania marki terenów inwestycyjnych „w szczerym polu” może byd tzw. e-

branding. W ujęciu „klasycznym” plasowanie zdefiniowanej marki wymaga dużych nakładów zarówno 

finansowych jak i czasu. Marka plasowana za pomocą rozwiązao klasycznych to przede wszystkim 

precyzyjne planowanie marketingowe obejmujące zarówno kwestie wizualizacji produktu, jakim jest 

obszar inwestycyjny, jak i strategię pozyskania uwagi potencjalnego odbiorcy (inwestorów) za 

pomocą kreatywnych reklam, promocji obszaru. Rolą wszystkich stosowanych mechanizmów jest 

uświadomienie potencjalnym inwestorom, że inwestowanie w danym obszarze jest rozwiązaniem 

najlepszym i bezkonkurencyjnym. Zasadniczym narzędziem jest tu reklama występująca na każdym 

etapie propagowania marki. Jej celem jest nie tylko informowanie o nowym produkcie i usłudze, ale 

przede wszystkim nakłanianie do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

 E-branding to proces kreowania marki w Internecie, który w ostatnich latach nabiera intensywnie na 

znaczeniu. Spowodowane jest to zarówno przez szybki rozwój technologii cyfrowych, jak i przez 

Internet sam w sobie, który stał się w dzisiejszych czasach wszechobecnym medium. Branding w 

nowym, wirtualnym ujęciu pozbawiony jest granic terytorialnych. Dzięki temu ekspansja dotycząca 

rynków do tej pory niedostępnych staje się nieograniczona. Dzięki Sieci Globalnej mamy zapewniony 
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kontakt ze znacznie szerszą grupą odbiorców. Aby zbudowad silną markę w Internecie trzeba w 

najdrobniejszych szczegółach dopracowad wiele elementów. 

W odróżnieniu od rynku tradycyjnego i klasycznych metod kreowania marki, w Internecie proces ten 

przebiega w inny sposób. 

W przypadku obu rynków – klasycznego i Internetu celem jest pozyskanie i utrzymanie jak 

największej liczby klientów. Strategie zmierzające w obu przypadkach do osiągnięcia celu są różne. 

Zaleca się jednak wspieranie działao internetowych metodami klasycznymi w postaci np. 

zamieszczania adresów stron internetowych na wszelkiego rodzaju materiałach informacyjnych i 

promocyjnych (ulotkach, plakatach, billboardach, samochodach, biletach, kuponach, w katalogach 

drukowanych, książkach etc.). Synergia wynikająca z połączonych działao wpłynie pozytywnie na 

rozpoznawalnośd marki. 

W kontekście budowania marki szczególnie pożądana jest sytuacja, w której dany obszar posiada już 

określoną pozycję w rynku tradycyjnym. Klasyczna marka (w tym też jak najbardziej marka 

terytorialna) będzie szybciej rozpoznawalna w wirtualnej przestrzeni dzięki wcześniejszej 

popularyzacji. 

Idea e-brandingu 

Działania e-brandingowe gmin powinny byd staranie dopasowane do ich strategii rozwoju. 

Utrwalenie świadomości marki wymaga spójnego zastosowania elementów takich jak podkreślenie 

emocjonalnych zalet obszaru gmin, dostępnych produktów i usług oraz użycie wybranych form 

promocji i dostarczenie klientom wewnętrznym i zewnętrznym wartości dodanej. Bardzo ważne jest 

aby w trakcie procesu budowania wizerunku gmin nie pomijad idei przewodniej marki terytorialnej.  

Strona Internetowa jako narzędzie e-brandingu 

Głównym narzędziem e-brandingu jest strona internetowa, która stanowi wirtualną wizytówkę 

gminy. Dobry, adres domeny zawierający nazwę gminy ułatwia szybkie odnalezienie jej w Internecie. 

Ważnym jest aby graficznie i stylistycznie strona była dopasowana do wizerunku gminy. Strona 

WWW musi zawierad elementy charakterystyczne dla danego obszaru – jego symbole, kolorystykę, 

logo. Bardzo istotna jest funkcjonalnośd strony internetowej. Przejrzyste działy, sprawnie działająca 

wyszukiwarka i częste aktualizacje są niepodważalnym atutem w tym zakresie. 

Odwiedzenie strony przez klienta jest swoistym zaistnieniem danej marki w jego umyśle. Aby 

podtrzymad ten wizerunek, wyobrażenie w jego umyśle, wymagane jest podjęcie dialogu z odbiorcą. 

Dzięki efektywnej komunikacji potencjalny inwestor może przekazad czego oczekuje od gminy oraz 

jakie ma spostrzeżenia, uwagi sugestie. Dialog to istotny element budowania zaufania klienta 

(inwestora, mieszkaoca czy turysty), który otrzymuje jasny przekaz: „jestem ważny dla gminy”. Uwagi 

klientów warto brad pod uwagę w dalszym procesie tworzenia wizerunku gminy. Bardzo ważne są 
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również spostrzeżenia negatywne. Zadowolony klient przekaże swoje uwagi kilku osobom, 

niezadowolony zaś aż kilkunastu, co bardzo widoczne jest w wirtualnym świecie. 

Skutecznymi narzędziami e-brandingu są omówione wcześniej narzędzia Internetu. W e-brandingu 

należy posługiwad się pocztą elektroniczną, obecnością forum na stronie, chat-roomem, listą 

dyskusyjną jak również obecnością w portalach społecznościowych odwiedzanych licznie przez 

mieszkaoców, turystów jak również inwestorów. 

 

7.2.1.4 Pozycjonowanie marki terytorialnej 
 
Pozycjonowanie marki to przekaz - jaka jest jej główna korzyśd dla konsumenta (Brand Promise – 

obietnica marki). To informacja w jaki sposób określona marka różni się od konkurencji i jakie jest 

uzasadnienie tego twierdzenia (Reason to believe / support) – racjonalne argumenty potwierdzające 

prawdziwośd tezy. Pozycjonowanie marki to formuła jednego zdania wypowiedzianego językiem 

konsumenta, która jest precyzyjnym, spójnym i krótkim komunikatem, łatwym do implementowania 

w działaniach związanych z określoną komunikacją marketingową. Formuła pozycjonowania pozwala 

na poszerzenie go o różne grupy docelowe. Ze względu na charakter niniejszego dokumentu, 

dotyczącego w głównej mierze rozwoju i promocji przedsiębiorczości, rozumianej jednak szeroko – 

poniższe pozycjonowanie przedstawiono dla grupy docelowej ogólnej – a więc wszystkich grup, w 

tym osób zamieszkujących region, jak i innych województw, którzy potencjalnie mogą przyczynid się 

do wzrostu inwestycji/przedsiębiorczości w omawianym obszarze. W przypadku chęci wypracowania 

specyficznych komunikatów – np. dla inwestorów w danych branżach, formuły te będą się nieco 

różnid. Bardzo ważne jest, aby formuły pozycjonowania nie odbiegały bardzo od podstawowego 

pozycjonowania regionu. Niejako muszą się w nie wpisywad, stanowid jego częśd i byd z nim 

całkowicie spójne. Tylko w takim przypadku będzie istniała pewnośd, że region niezależnie od 

przeprowadzania kampanii marketingowych adresowanych do różnorodnych grup docelowych, 

będzie tworzył jednolity, spójny wizerunek, który na długo pozostanie w świadomości odbiorców. 

 

7.2.5 Plan promocji przedsiębiorczości  
 
Narzędzia zalecane jako kluczowe do zastosowania w promowaniu walorów inwestycyjnych i 

przedsiębiorczości w gminie Puosk oraz regionach Łoździeje i Kalwaria: 

Środek przekazu Reakcja rynku Realne korzyści 

Reklama korporacyjna 

(outdoor, billboard, TV) 

Budowa / poprawa wizerunku 

obszaru 

Możliwośd osiągnięcia dużego 

zasięgu oddziaływania promocyjnego 

w grupach docelowych 

Public Relations  Budowa / poprawa wizerunku Siła oddziaływania mediów, 
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obszaru, uwiarygodnienie 

wizerunku i przekazu 

marketingowego. 

uwiarygodnienie przekazu i 

wizerunku, obniżenie kosztów 

wdrożenia strategii, wzrost spójności 

społecznej i tożsamości. 

Reklama w mediach / Media 

Relations 

Wzmocnienie przekazu, dalsze 

uwiarygodnienie wizerunku 

obszaru. 

Siła oddziaływania mediów, dalsze 

uwiarygodnienie przekazu i 

wizerunku, dalsze obniżenie kosztów 

wdrożenia strategii. 

Materiały promocyjne i 

informacyjne 

Pogłębienie wiedzy dot. 

potencjału obszaru 

(inwestycyjnego, 

turystycznego, etc.) 

Zwiększenie poziomu inwestycji, 

ruchu turystycznego, spójności 

społecznej. 

WWW / komunikacja 

internetowa / portale 

społecznościowe 

Pogłębienie wiedzy dot. 

potencjału obszaru, informacja 

zwrotna z grup docelowych 

Poszerzenie zasięgu informacji na 

cały Świat , obniżenie kosztów 

wdrożenia strategii, uzyskanie 

informacji zwrotnych od grup 

docelowych 

 

Rozdział VIII. Harmonogram realizacji Strategii, źródła finansowania 

planowanych działań. 

 
Poniższy harmonogram przedstawia działania, których realizacja w długim horyzoncie czasu 

przyczyni się do osiągnięcia celów operacyjnych, których osiągnięcie determinuje osiągnięcie celu 

głównego Strategii - „Gminy Puosk, Lazdijai, Kalvarija przyjazne przedsiębiorcom i inwestycjom”. 

Harmonogram nie stanowi katalogu zamkniętego działao. Działania przedstawione poniżej z 

powodzeniem mogą byd modyfikowane w zależności od zaistniałych uwarunkowao, sytuacji, zdarzeo, 

wpływających istotnie na całokształt działao marketingowych, promocyjnych czy informacyjnych 

wdrażanych przez realizatorów Strategii. W przypadku źródeł finansowania – ich dostępnośd może 

się wahad w czasie. Fundusze Europejskie wskazane w poniższym harmonogramie operują w okresie 

programowania UE na lata 2007 – 2013. W czasie przygotowywania niniejszej Strategii nie znane są 

źródła finansowania działao oparte na funduszach europejskich w kolejnym siedmioletnim okresie 

programowania Unii Europejskiej. 
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Działanie 
Data rozpoczęcia 

działania 
Data zakooczenia 

działania 
Potencjalne źródła 

finansowania 
Odpowiedzialni za realizację / 
zaangażowani w dystrybucję 

Cel Strategiczny 1 
Zwiększenie poziomu inwestycji na obszarze gminy Puosk oraz samorządów Łoździeje i Kalwaria 

Cel operacyjny 1.1: Zachęcenie (pozyskanie) inwestorów do inwestowania na obszarze gminy Puosk oraz samorządów Łoździeje i Kalwaria. 

Wypracowanie wspólnego Systemu Identyfikacji 
Wizualnej (SIW) dla gminy Puosk oraz samorządów 
rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

IX 2010 X 2010 
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 
rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 

Wznowienie i ujednolicenie zgodnie z SIW strony WWW 
UG Puosk oraz rejonu Lazdijai i Kalvarija. 
Ujednoliceniu w płaszczyźnie wizualizacji muszą podlegad 
wszelkie instytucje związane z informacją zarówno 
inwestycyjną jak i turystyczną w obszarze gminy Puosk jak 
i samorządów rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

X 2010 XI 2010 
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 
rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 

Opracowanie wspólnej kampanii medialnej skierowanej 
do potencjalnych inwestorów zarówno z terenu Polski jak 
i Litwy (docelowo w mediach litewskich i polskich) 

X 2010 III 2011 
Budżet gminy, Budżety 
samorządów rejonu 
Lazdijai i Kalvarija. 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 

Władze gminy Puosk i 
samorządów rejonu Lazdijai i 

Kalvarija. 

Wypracowanie kanałów komunikacji z mediami lokalnymi 
na obszarze gminy Puosk oraz w samorządach rejonu 
Lazdijai i Kalvarija 

X 2010 V 2011 
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 

Opracowanie kampanii promocyjnej skierowanej do 
potencjalnych inwestorów wewnętrznych, 
przedsiębiorców, mieszkaoców w celu wytworzenia 
wysokiej percepcji i identyfikacji działao podejmowanych 
przez organy administracji lokalnej. 

X 2010 III 2011 Budżet gminy, samorząd 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 

Władze gminy Puosk i regionów 
Lazdijai i Kalvarija. 

Opracowanie i produkcja wydawnictw promocyjnych i X 2010 XII 2010 Budżet gminy Puosk, Jednostki organizacyjne ds. 
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informacyjnych dotyczących oferty inwestycyjnej gminy 
Puosk oraz regionów lazdijai i Kalvarija jak również 
wydawnictw promujących podejmowanie działalności 
gospodarczej w Polsce i na Litwie: 

 Foldery informacyjno-promocyjne, 

 Ulotki informacyjne, 

 Uszczegółowione mapy obszarów inwestycyjnych 

 

Budżety samorządów 
rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

promocji gminy Puosk oraz 
samorządów rejonu Lazdijai i 

Kalvarija. 
Centra Informacji Turystycznej 
gminy Puosk oraz samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących zarówno oferty inwestycyjnej jak możliwości 
podjęcia działalności gospodarczej 

2011 2017 
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 
rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 

Centra Informacji Turystycznej 
gminy Puosk oraz samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija. 
Instytucje Otoczenia Biznesu 

Bialystocki Urząd Marszałkowski 
(COI) 

Monitoring zawartości merytorycznej materiałów 
informacyjnych i promocyjnych celem utrzymania ich 
aktualności w odniesieniu do stanu realnego. 
Dodruk materiałów informacyjnych i promocyjnych  

2011 2017 
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 
rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 
samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 

Cel operacyjny 1.2:  Optymalizacja procedur administracyjnych w kontekście inwestycji. 

Organizacja szkoleo dla urzędników w obszarze 
współpracy z inwestorami (szkolenia w zakresie 
przedsiębiorczości, komunikacji, PR, prawodawstwa 
dotyczącego przedsiębiorczości w Polsce i Litwie, etc.) 

IX 2010 XII 2010 

Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 
rejonu Lazdijai i Kalvarija. 
Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki (Działania 
Priorytetu V PO KL – dla 
pracowników Urzędu 
Gminy Puosk) 

UG Puosk, 
Samorządy rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 
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Utworzenie stanowisk „osobistego opiekuna inwestora” 
prowadzącego inwestora przez przepisy administracyjne. 

XII 2010  
Budżet gminy Puosk, 
Budżety rejonu Lazdijai i 
Kalvarija 

UG Puosk, 
Samorządy rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 

Produkcja i dystrybucja poradników dotyczących 
aspektów zakładania działalności gospodarczej w Polsce i 
Litwie. 

X 2010 2017 

Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija. 
Potencjalnie również w 

ramach PO KL –  
Działanie 6.2 Promocja 

przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia – 
projekty konkursowe 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 

Referaty ds. programów unijnych 
Centra Informacji Biznesowej 
gminy Puosk oraz regionów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija 
Instytucje Otoczenia Biznesu 

Bialystocki Urząd Marszałkowski 
(COI) 

Cel operacyjny 1.3: Promocja bezpośrednia terenów inwestycyjnych „w szczerym polu”. 

Utworzenie strony internetowej (lub podstrony w portalu 
internetowym UG Puosk, rejonu Lazdijai i Kalvarija) 
przedstawiającej ofertę inwestycyjną związaną z 
obszarem inwestycyjnym „w szczerym polu” z oddzielną 
domeną (pozycjonowaną).  

X 2010  
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 

Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i 
promocyjnych dotyczących oferty inwestycyjnej „w 
szczerym polu” (dystrybucja również poprzez stronę 
internetową zarówno samego obszaru „W szczerym polu” 
jak i strony UG jak i COI. 

X 2010 2017 
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów Łoździeje i Kalwaria. 
Centra Informacji Turystycznej 
gminy Puosk oraz samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija, 
Instytucje Otoczenia Biznesu 

Bialystocki Urząd Marszałkowski 
(COI) 

Prowadzenie działao Media Relations mających na celu 
wytworzenie i utrzymanie kontaktu z dziennikarzami 
mediów w Polsce jak i w Litwie (co najmniej mediów 

X 2010 2017 
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
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lokalnych, docelowo współpraca z mediami o zasięgu 
ogólnokrajowym). Do działao zaliczyd należy: 

 Dokumentowanie i publikacja nt. wydarzeo 

lokalnych o znaczeniu gospodarczym, związanych 

z przedsiębiorczością. 

 Bieżące opracowywanie komunikatów prasowych 

dotyczących istotnych wydarzeo w mieście i 

zamierzeo władz miasta spójnych z przesłaniem 

kampanii promocyjnych, przekazywanie ich 

mediom.  

Kalvarija. 
UG Puosk, 

Samorządy rejonu Lazdijai i 
Kalvarija 

Organizowanie cyklicznych konferencji prasowych dla 
mediów z udziałem władz lokalnych, realizatorami 
ciekawych/kluczowych projektów 

X 2010 2017 
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 
regionów rejonu Lazdijai i 

Kalvarija. 
UG Puosk, 

Regiony rejonu Lazdijai i Kalvarija 

Zorganizowanie Study-tour z udziałem specjalistów z 
branż szczególnie porządnych inwestycyjnie w obszarze 
„w szczerym polu”. Udział w wyjeździe mieli by również 
zaproszeni dziennikarze (równolegle z press-tour) 

V 2011  
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 
UG Puosk, 

Samorządy rejonu Lazdijai i 
Kalvarija 

Cel operacyjny 1.4: Utrzymanie istniejących inwestorów na obszarze gminy Puosk oraz samorządów rejonu Lazdijai i Kalvarija 

Wypracowanie programów ochrony przedsiębiorców w 
okresie niskiej koniunktury gospodarczej (działanie 
przeciwdziałające upadkom przedsiębiorstw w dobie 
kryzysu). 

X 2010 2017   

Stworzenie i promocja programów ułatwiających wzrost 
zatrudnienia w przedsiębiorczości (programy 

X 2010 2017   
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subsydiowania zatrudnienia, etc.). 

Cel Strategiczny 2 
Stymulacja aktywności gospodarczej na obszarze gminy Puosk oraz samorządów Łoździeje i Kalwaria. 

Cel operacyjny 2.1 – Wykorzystanie inwestorów działających na obszarze gminy Puosk oraz samorządów rejonu Lazdijai i Kalvarija do działao promujących 
inwestowanie na tym obszarze. 

Zorganizowanie konkursu przeznaczonego dla lokalnych 
przedsiębiorców. Konkurs miał by na celu wypromowanie 
szczególnie ciekawych, innowacyjnych działalności 
gospodarczych. Nagrodą mogłaby byd kampania 
medialna. 
Konkurs mógłby mied charakter cykliczny (coroczny) 

V – VIII 2011 
V – VIII 2012 
V – VIII 2013 
V – VIII 2014 

V – VIII 2017 
Budżet gminy Puosk, 
Budżet samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 
UG Puosk, 

Samorządy rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 

Instytucje Otoczenia Biznesu 
Bialystocki Urząd Marszałkowski 

(COI) 

Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących dobrych 
praktyk w zakresie przedsiębiorczości istniejącej na 
obszarze gminy Puosk oraz w rejonu Lazdijai i Kalvarija 
(np. w zakresie agroturystyki, rękodzieła, etc.) 

X 2010 XII 2010 
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 
regionów rejonu Lazdijai i 

Kalvarija. 

Prezentacja w mediach lokalnych przedsiębiorców 
szczególnie innowacyjnych i  

    

Cel operacyjny 2.2 – Stymulowanie inwestycji realizowanych przez mieszkaoców obszaru gminy Puosk oraz samorządów rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Opracowanie i realizacja projektu w ramach Działania 6.2 
Promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 
2013 (PO KL) skierowanego na działania promujące 
postawy pro-przedsiębiorcze. Projekt ten miałby za 
zadanie pokazad możliwości zakładania działalności 
gospodarczej, sposobów inwestowania, rozwijania firmy. 
Projekt bazując na dobrych praktykach działalności 
gospodarczych stymulowałby docelowo poziom 
inwestycji realizowanych przez nowopowstałe 
przedsiębiorstwa w obszarze gminy Puosk. 

2011 2017 
Europejski Fundusz 

Społeczny 
UG Puosk jako Beneficjent 

Działania 6.2 PO KL 
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Projekty mające na celu promocję przedsiębiorczości 
mogą byd kontynuowane zgodnie z Planami Działao dla 
Priorytetu VI PO KL publikowanymi przez Instytucję 
Pośredniczącą II Stopnia dla PO KL – Wojewódzki Urząd 
Pracy w Bialymstoku. 
 

Cel operacyjny 2.3 – Zachęcanie mieszkaoców gminy Puosk oraz samorządów rejonu Lazdijai i Kalvarija do tworzenia i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. 

Opracowanie i realizacja projektu w ramach Działania 6.2 
Promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 
2013 (PO KL) skierowanego na wsparcie finansowe i 
szkoleniowe osób chcących podjąd działalnośd 
gospodarczą. 
Projekty mające na celu udzielanie dotacji dla osób 
chcących rozpocząd działalnośd gospodarczą mogą byd 
kontynuowane zgodnie z Planami Działao dla Priorytetu 
VI PO KL publikowanymi przez Instytucję Pośredniczącą II 
Stopnia dla PO KL – Wojewódzki Urząd Pracy w 
Bialymstoku. 
Działania te przeznaczone będą wyłącznie dla obywateli 
Polski, województwa podlaskiego 

2011 2017 
Europejski Fundusz 

Społeczny 
UG Puosk jako Beneficjent 

Działania 6.2 PO KL 

Wsparcie przedsięwzięd podwyższających i utrzymujących 
standardy usług świadczonych dla przedsiębiorców przez 
instytucje otoczenia biznesu. 

2011  
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

UG Puosk jako Beneficjent 
Działania 1.2 Wzrost potencjału 
otoczenia biznesu, Poddziałanie 

1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu 

Cel operacyjny 2.4 – Utworzenie spójnej, jednolitej polityki informacyjnej i promocyjnej inwestycji zrealizowanych, realizowanych jak również przeznaczonych do 
realizacji w przyszłości. 

Opracowanie dokumentu standaryzującego działania 
informacyjne, promocyjne gminy Puosk oraz samorządów 
rejonu Lazdijai i Kalvarija w celu wytworzenia wspólnego 
systemu komunikacji i współdziałania w obszarze 
marketingu. 

2011  
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 
UG Puosk, 

Samorządy rejonu Lazdijai i 
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Kalvarija. 

Cel Strategiczny 3 
Wytworzenie poczucia identyfikacji mieszkaoców z obszarem gminy Puosk oraz samorządów Łoździeje i Kalwaria, wzrost poczucia tożsamości. 

Cel operacyjny 3.1 – Kreowanie pozytywnego wizerunku władz obszaru gminy Puosk oraz samorządów Łoździeje i Kalwaria (PR/MR). 

Opracowanie koncepcji działao Public Relations 
administracji publicznej Gminy Puosk oraz rejonu Lazdijai 
i Kalvarija. Wytworzenie kanałów komunikacji z mediami, 
organizacja konferencji prasowych prezentujących 
dokonania administracji. Działanie realizowane w 
zależności od potrzeb/wystąpienia informacji społecznie 
przydatnej, ciekawej. 

X 2010 2017 
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 
UG Puosk, 

Rejony rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Stworzenie kanałów komunikacji zwrotnej – narzędzi 
uzyskania opinii, informacji od społeczeostwa w 
płaszczyźnie działao podejmowanych przez urzędy i 
jednostki im podległe (np. forum dyskusyjne na stronie 
www urzędów gminy Puosk, rejonu Lazdijai i Kalvarija 
skrzynki w urzędach umożliwiające wrzucenie kartki 
zawierającej sugestie i propozycje mieszkaoca, etc.)  

X 2010  
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 
UG Puosk, 

Samorządy rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 

Nawiązanie kontaktu z lokalnymi działaczami, osobami 
cieszącymi się szczególnie wysokim autorytetem w 
oczach społeczeostwa – swoistych ambasadorów 
administracji obszarów Puoska, Lazdijai i Kalvarija.  
Rolą tych osób będzie uwierzytelnianie działao 
administracji (np. nowych inwestycji) w celu zwiększenia 
akceptacji społecznej decyzji podejmowanych przez 
administrację. 

2011  
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 
UG Puosk, 

Samorządy rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 

Opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych 
dla mieszkaoców ukazujący historię ziem Puoska, Lazdijai 
Kalvarija, spuściznę tych ziem, podkreślających wspólne 
korzenie, niwelujące podziały ze względu na narodowośd, 
wyznanie, przekonania, etc. 

2011 2017   

Realizacja medialnych kampanii promocyjnych mających 
na celu zwiększenie spójności społecznej i podniesienie 

2011 2017 
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

UG Puosk, 
Samorządy rejonu Lazdijai i 
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poziomu identyfikacji mieszkaoców z regionem Puoska, 
lazdijai i Kalvarija (media lokalne). Narzędzia: ogłoszenia, 
artykuły sponsorowane, wkładki do gazet i publikacji, 
informacje na stronach www związanych z historią ziem 
Puoska, Lazdijai, Kalvarija 

rejonu Lazdijai i Kalvarija Kalvarija. 
Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 

Imprezy plenerowe dla mieszkaoców gminy Puosk oraz 
rejonów Lazdijai, Kalvarija. 

Wiosna/lato 2010 
Wiosna/lato 2012 
Wiosna/lato 2013 
Wiosna/lato 2014 
Wiosna/lato 2015 

 
Działanie 7.3 Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki 

UG Puosk, Samorządy rejonu 
Lazdijai i Kalvarija, organizacje 

pozarządowe 

Cel operacyjny 3.2 – Stworzenie / optymalizacja systemu komunikacji władz z mieszkaocami. 

Opracowanie systemu komunikacji między partnerami – 
gminą Puosk, samorządami rejonu Lazdijai i Kalvarija pod 
kątem systemu komunikacji marketingowej – w celu 
prowadzenia zsynchronizowanych działao 
marketingowych, PR, MR (ujednoliconych pod względem 
formy, oprawy, grafiki – spójnych ze sobą). 

X 2010 I 2011 
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija 

UG Puosk, 
Samorządy rejonu Lazdijai i 

Kalvarija. 

Cel operacyjny 3.3 – Wytworzenie i utrzymanie relacji emocjonalnych mieszkaoców z obszarem gminy Puosk oraz samorządów Łoździeje i Kalwaria. 

Umożliwienie realizacji inicjatywom lokalnym, 
podnoszącym spójnośd terytorialną oraz poziom 
identyfikacji mieszkaoców z obszarami gminy Puosk oraz 
samorządów rejonu Lazdijai i Kalvarija. Stymulowanie 
lokalnej działalności organizacji nieformalnych (np. Koła 
Gospodyo Wiejskich) 

2011 2017 

Działanie 6.3 
Działanie 7.3 
Działanie 9.5 

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 

i/lub 
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija 

UG Puosk, Samorządy rejonu 
Lazdijai i Kalvarija, 

organizacje pozarządowe, 
 

Cel operacyjny 3.4 -Wykreowanie symboli i wydarzeo wspomagających proces identyfikacji mieszkaoców z obszarem omawianych gmin. 

Wykreowanie i realizacja imprez plenerowych dla 
mieszkaoców gminy Puosk oraz samorządów rejonu 
Lazdijai i Kalvarija promujących części wspólne tych 
obszarów, wspólne korzenie, historie. 

Wiosna/lato 2010 
Wiosna/lato 2012 
Wiosna/lato 2013 
Wiosna/lato 2014 
Wiosna/lato 2015 

 

Działanie 6.3 
Działanie 7.3 
Działanie 9.5 

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 
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i/lub 
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija 

Jednostki samorządu 
terytorialnego, 

Organizacje pozarządowe, 

Cel operacyjny 3.5 – Angażowanie społeczności lokalnych w życie obszaru gminy Puosk oraz samorządów rejonu Lazdijai i Kalvarija (dobre praktyki inicjatyw 
lokalnych, wydawnictwa, konkursy, wspieranie osobowości lokalnych, promocja). 

Stymulowanie społeczności lokalnych do 
samoorganizowania się.  

  
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 
Łoździeje i Kalwaria 

UG Puosk, 
Organizacje pozarządowe 

Realizacja szkoleo dla organizacji lokalnych działających 
formalnie lub nieformalnie. Szkolenia mają na celu 
wskazanie źródeł pozyskiwania środków na realizację 
działao statutowych związanych m.in. z promocją 
obszarów gminy Puosk oraz samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 

2011 2017 

Działanie 9.5 PO KL 
i/lub 

Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Jednostki samorządu 
terytorialnego, 

Organizacje pozarządowe, 

Cel operacyjny 3.6 – Podniesienie jakości życia mieszkaoców 

Uporządkowanie przestrzeni publicznej miast i wsi 
zwłaszcza na obszarach posiadających znaczny potencjał 
turystyczny. 

2011 2017 
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Władze lokalne gmin Puosk, 
Lazdijai i Kalvarija 

Rozwój infrastruktury turystycznej – zorganizowane 
plaże, pomosty, stanice, miejsca parkingowe, etc. 

2011 2017 

Działanie 3.1. Rozwój 
atrakcyjności turystycznej 

regionu, RPO 
Województwa 

Podlaskiego 
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija 

Władze lokalne gmin Puosk, 
rejonu Lazdijai i Kalvarija 

Stymulowanie rozwoju i promocja produktów lokalnych 
jako alternatywnych źródeł dochodów 

2011  

Budżety LGD 
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Lokalne Grupy Działania 
działające na obszarze gmin 

Puosk, rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Promocja postaw pro-ekologicznych wśród mieszkaoców 
Opracowanie kampanii promujących np. selektywną 

2011  
RPO Województwa 

Podlaskiego, Oś 
Organizacje pozarządowe 

realizujące statutowo zadania 
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zbiórkę odpadów, oszczędnośd energii, wody, etc. Priorytetowa V w zakresie 
edukacji ekologicznej 
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

związane z tematem ekologii, 
oświaty, etc. 

Edukacja ekologiczna na wszystkich etapach edukacji. 
Organizowanie konkursów, olimpiad tematycznych 
związanych z ekologią 

2011  

RPO województwa 
podlaskiego, Oś 

Priorytetowa V w zakresie 
edukacji ekologicznej 
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

Lazdijai, Kalvarija 
 

Organy prowadzące szkoły, 
placówki oświatowe, 

Cel Strategiczny 4 
Utworzenie spójnej marki gminy Puosk oraz samorządów Łoździeje i Kalwaria 

Cel operacyjny 1 – Zdefiniowanie unikalnej marki terytorialnej gminy Puosk oraz samorządów rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Przeprowadzenie badania cech unikalnych marki 
terytorialnej gmin Puosk, rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

I 2011 III 2011 

Poddziałanie 1.2.2 
Promocja gospodarcza 

regionu, RPO 
województwa 
podlaskiego 

Firma związana z marketingiem 
(zlecenie) w ścisłej współpracy z 
Jednostkami organizacyjnymi ds. 

promocji gminy Puosk oraz 
samorządów rejonu Lazdijai i 

Kalvarija. 

Opracowanie planu marketingowego mającego na celu 
plasowanie marki terytorialnej gminy Puosk oraz 
samorządów rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

IV 2011 V 2011 

Poddziałanie 1.2.2 
Promocja gospodarcza 

regionu, RPO 
województwa 
podlaskiego 

Firma związana z marketingiem 
(zlecenie) w ścisłej współpracy z 
Jednostkami organizacyjnymi ds. 

promocji gminy Puosk oraz 
samorządów rejonu Lazdijai i 

Kalvarija. 

Opracowanie Księgi Znaku marki terytorialnej gminy 
Puosk oraz rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

IV 2011 V 2011 

Poddziałanie 1.2.2 
Promocja gospodarcza 

regionu, RPO 
województwa 
podlaskiego 

Firma związana z marketingiem 
(zlecenie) w ścisłej współpracy z 
Jednostkami organizacyjnymi ds. 

promocji gminy Puosk oraz 
samorządów rejonu Lazdijai, 
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Kalvarija. 

Opracowanie regulaminów i podręcznika zarządzania 
marką regionalną. 

I 2011  
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Włacze gmin Puosk oraz rejonu 
Lazdijai i Kalvarija. 

Powołanie ciała zarządzającego marką regionalną I 2011  
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Włacze gmin Puosk oraz rejonu 
Lazdijai i Kalvarija. 

Zorganizowanie konferencji dla mediów – prezentacji 
przedstawiającej koncepcję marki regionalnej, jej 
przesłanie, wizualizację. 

V 2011  
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 
UG Puosk, 

Realizacja działao plasujących markę – działao 
reklamowych w mediach o zasięgu regionalnym, 
ponadregionalnym. 

V 2011 2017 

Poddziałanie 1.2.2 
Promocja gospodarcza 

regionu, RPO 
województwa 
podlaskiego 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 

 

Uczestnictwo w targach zarówno krajowych jak i 
zagranicznych – promocja gminy Puosk oraz rejonu 
Lazdijai i Kalvarija. 

2011 2017 

Poddziałanie 1.2.2 
Promocja gospodarcza 

regionu, RPO 
województwa 
podlaskiego 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 

 

Cel operacyjny 2 – uplasowanie silnej marki obszaru inwestycyjnego „W szczerym polu” 

Identyfikacja cech marki „w szczerym polu” I 2011 III 2011 

Poddziałanie 1.2.2 
Promocja gospodarcza 

regionu, RPO 
województwa 
podlaskiego 

Budżety samorządów 
rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Firma związana z marketingiem 
(zlecenie) w ścisłej współpracy z 
Jednostkami organizacyjnymi ds. 

promocji gminy Puosk oraz 
samorządów rejonu Lazdijai, 

Kalvarija. 

Konstruowanie pożądanej wizji marki „w szczerym polu” IV 2011 V 2011 
Poddziałanie 1.2.2 

Promocja gospodarcza 
regionu, RPO 

Firma związana z marketingiem 
(zlecenie) w ścisłej współpracy z 
Jednostkami organizacyjnymi ds. 
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województwa 
podlaskiego 

Budżety samorządów 
rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

promocji gminy Puosk oraz 
samorządów rejonu Lazdijai, 

Kalvarija. 

Opracowanie planu marketingowego mającego na celu 
plasowanie marki obszaru inwestycyjnego „w szczerym 
polu”. 

IV 2011 V 2011 

Poddziałanie 1.2.2 
Promocja gospodarcza 

regionu, RPO 
województwa 
podlaskiego 

Budżety samorządów 
rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Firma związana z marketingiem 
(zlecenie) w ścisłej współpracy z 
Jednostkami organizacyjnymi ds. 

promocji gminy Puosk oraz 
samorządów rejonu Lazdijai, 

Kalvarija. 

Opracowanie Księgi Znaku marki obszaru inwestycyjnego 
„w szczerym polu”. 

V 2011  

Poddziałanie 1.2.2 
Promocja gospodarcza 

regionu, RPO 
województwa 
podlaskiego 

Budżety samorządów 
rejonu Lazdijai i Kalvarija. 

Firma związana z marketingiem 
(zlecenie) w ścisłej współpracy z 
Jednostkami organizacyjnymi ds. 

promocji gminy Puosk oraz 
samorządów rejonu Lazdijai, 

Kalvarija. 

Realizacja działao plasujących markę „w szczerym polu” – 
działao reklamowych w mediach o zasięgu regionalnym, 
ponadregionalnym: 

 Kampanie medialne (prasa, radio, TV). 

 Kampanie w Internecie – reklama banerowa w 

ramach portali gospodarczych. 

 Organizacja study-tour dla potencjalnych 

kluczowych inwestorów, 

 Organizacja press-tour dla dziennikarzy działów 

gospodarczych kluczowych tytułów, 

przedstawicieli prasy specjalistycznej. 

2011  

Poddziałanie 1.2.2 
Promocja gospodarcza 

regionu, RPO 
województwa 
podlaskiego 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 
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Uczestnictwo w imprezach związanych z promocją 
gospodarczą regionów, 

  

Poddziałanie 1.2.2 
Promocja gospodarcza 

regionu, RPO 
województwa 
podlaskiego 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 

Wizyty studyjne na innych obszarach inwestycyjnych 
funkcjonujących w Polsce w celu poznania know-how 
związanego z organizacją i zarządzaniem terenami 
inwestycyjnymi. 

    

Cel operacyjny 3 – Uplasowanie silnej marki terytorialnej w oparciu o koszyk marek lokalnych – utworzenie marki produktów lokalnych 

Badanie i analiza marek lokalnych funkcjonujących na 
obszarze gminy Puosk oraz  samorządów Kalwaria i 
Łoździeje, 

I 2011 IV 2011 

Poddziałanie 1.2.2 
Promocja gospodarcza 

regionu, RPO 
województwa 
podlaskiego 

Budżety samorządów 
Lazdijai, Kalvarija 

Firma związana z marketingiem 
(zlecenie) w ścisłej współpracy z 
Jednostkami organizacyjnymi ds. 

promocji gminy Puosk oraz 
samorządów rejonu Lazdijai, 

Kalvarija. 

Utworzenie podręcznika zarządzania marką produktów 
lokalnych zawierającego zasady rozszerzania marki o 
kolejne produkty. 

IV 2011  

Poddziałanie 1.2.2 
Promocja gospodarcza 

regionu, RPO 
województwa 
podlaskiego 

Budżety samorządów 
Lazdijai i Kalvarija 

Firma związana z marketingiem 
(zlecenie) w ścisłej współpracy z 
Jednostkami organizacyjnymi ds. 

promocji gminy Puosk oraz 
samorządów rejonu Lazdijai, 

Kalvarija. 

Powołanie ciała opiniującego rozszerzenie marki 
produktów lokalnych, którego zadaniem będzie 
monitoring jakości usług, produktów objętych marką, 
podejmowanie decyzji o przyznaniu/odebraniu 
możliwości stosowania oznaczeo marki. 

I 2011  
Budżet gminy Puosk, 
Budżety samorządów 

Lazdijai, Kalvarija 

Władze gmin Puosk oraz 
samorządów rejonu Lazdijai i 

Kalvarija 

Stymulowanie rozwoju i promocja produktów lokalnych 
jako alternatywnych źródeł dochodów  

V 2011  

Poddziałanie 1.2.2 
Promocja gospodarcza 

regionu, RPO 
województwa 

Firma związana z marketingiem 
(zlecenie) w ścisłej współpracy z 
Jednostkami organizacyjnymi ds. 

promocji gminy Puosk oraz 
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podlaskiego samorządów rejonu Lazdijai i 
Kalvarija. 

Opracowanie wizualizacji produktów wskazanych do 
objęcia marką produktów lokalnych 

V 2011  

Poddziałanie 1.2.2 
Promocja gospodarcza 

regionu, RPO 
województwa 
podlaskiego 

Firma związana z marketingiem 
(zlecenie) w ścisłej współpracy z 
Jednostkami organizacyjnymi ds. 

promocji gminy Puosk oraz 
samorządów rejonu Lazdijai i 

Kalvarija. 

Realizacja działao plasujących markę produktów 
lokalnych: 

 Kampanie medialne (prasa, radio, TV). 

 Promocja marki w ramach targów produktów 

lokalnych w regionie jak i w Polsce i na Świecie. 

 Promocja marki w ramach imprez 

środowiskowych organizowanych dla 

mieszkaoców. 

2011  

Poddziałanie 1.2.2 
Promocja gospodarcza 

regionu, RPO 
województwa 
podlaskiego 

Jednostki organizacyjne ds. 
promocji gminy Puosk oraz 

samorządów rejonu Łoździeje i 
Kalwaria. 
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Źródła finansowania planowanych działao. 

 Poniżej przedstawiono zestawienie programów operacyjnych na lata 2007-2013. W 

harmonogramie wskazywano jedynie na kilka możliwych źródeł dofinansowania oraz na środki 

budżetowe samorządów. Odpowiednie dostosowanie zaplanowanych działao do konkretnego 

programu operacyjnego, działao i poddziałao jest uzależnione od kilku elementów: wartośd projektu, 

status wnioskodawcy, obszar realizacji (np. tereny wiejskie/miejskie), grupa docelowa, wielkośd 

przedsiębiorstwa itp. Działania w ramach programów operacyjnych przeznaczone są dla szerokiej 

grupy beneficjentów. Jednak nie wszystkie działania kierowane są do tych samych beneficjentów. 

Częśd z nich przeznaczona jest dla samorządów, z innych korzystad mogą np. organizacje 

pozarządowe, szkoleniowe, przedsiębiorcy czy osoby zakładające działalnośd gospodarczą.  

Ważną rolę w odpowiednim zidentyfikowaniu potrzeb beneficjentów odgrywad będą centra 

informacji przedsiębiorczości zlokalizowane na omawianym obszarze.  

Omawiając programy operacyjne wskazano również adresy stron internetowych instytucji 

odpowiedzialnych za informowanie i wdrażanie programów w Polsce i w Litwie.          

Fundusze europejskie w Litwie 

Jednym atutów zachęcających do inwestowania na Litwie jest możliwośd skorzystania z wsparcia 

finansowego UE. Wsparcie UE w okresie 2007 – 2013 jest udzielane zgodnie z zatwierdzoną przez 

rząd strategią oraz w oparciu o poszczególne programy operacyjne. Podstawowym celem 

wykorzystania funduszy strukturalnych, zapisanym w strategii, jest szybki rozwój warunków do życia, 

pracy i inwestowania na Litwie, dążenie, by korzyści płynące z wzrostu gospodarczego były dostępne 

dla jak największej liczby ludności. Ogółem w okresie 2007 – 2013, w ramach unijnego wsparcia, 

przyznano Litwie 23,4 mld LTL. W ramach wykorzystania wsparcia są realizowane następujące 

programy operacyjne: 

 Program operacyjny rozwoju zasobów ludzkich – celem programu jest mobilizacja mieszkaoców 

Litwy w wieku produkcyjnym, gdyż inwestycje w wiedzę, zdolności, przedsiębiorczośd 

mieszkaoców zagwarantuje długookresowy wzrost gospodarczy. 

 Program operacyjny rozwoju gospodarki – ten program operacyjny otrzyma największą częśd 

wsparcia przewidzianego na okres 2007 – 2013. Ważne jest, że nawet 10% wsparcia w ramach 

tego programu zostanie przeznaczone na badania naukowe i rozwój technologiczny w celu 

zwiększenia konkurencyjności gospodarki i przyspieszenia wzrostu gospodarczego. 

 Program operacyjny wspierania spójności – celem programu jest realizacja wizji bardziej 

zrównoważonego społeczeostwa, poprawa otoczenia i jakości życia, zmniejszanie różnic 

pomiędzy poszczególnymi regionami. 
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 Program operacyjny wsparcia technicznego – specjalny, dodatkowy program operacyjny 

przeznaczony do administrowania tematycznymi programami operacyjnymi. 

Podział środków funduszy strukturalnych przedstawia się następująco: 

Program operacyjny/priorytet 

Wartośd 

wsparcia,  

mln LTL 

Udział, 

w % 
Fundusz UE 

Ogółem 23.394,42 100 EFS/FS/EFRR6 

1. Program operacyjny rozwoju zasobów ludzkich 3.228,43 13,8 EFS 

1.1 Jakośd zatrudnienia  1.286,69 5,5 EFS 

1.2 Kształcenie się przez całe życie 879,24 3,76 EFS 

1.3 Doskonalenie kwalifikacji badaczy 407,45 1,74 EFS 

1.4 Doskonalenie umiejętności administracyjnych oraz zwiększenie 

efektywności administracji publicznej 
584,86 2,5 EFS 

1.5 Wsparcie techniczne 70,18 0,3 EFS 

2. Program operacyjny rozwoju gospodarki 10.699,72 45,72 EFRR/FS 

2.1 Badania naukowe oraz rozwój technologiczny w celu 

zwiększenia konkurencyjności rozwoju gospodarki 
2.339,44 10 EFRR 

2.2 Zwiększenie wydajności przedsiębiorczości oraz poprawa 

otoczenia gospodarczego 
1.595,77 6,82 EFRR 

2.3 Społeczeostwo informatyczne dla wszystkich 828,97 3,54 EFRR 

2.4 Zasadnicza infrastruktura ekonomiczna 2.025,96 8,66 EFRR 

2.5 Rozwój transeuropejskich sieci transportowych 3.754,8 16,05 FS 

2.6 Wsparcie techniczne 154,77 0,65 FS 

3. Program operacyjny wspierania spójności 9.141,46 39,08 EFRR/FS 

3.1 Rozwój lokalny i urbanistyczny, zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i środowiska oraz przystosowanie dla rozwoju 

turystyki 

2.607,30 11,14 EFRR 

3.2 Jakośd usług publicznych (zdrowotnych, oświaty, socjalnych) 

oraz ich dostępnośd 
2.486,92 10,63 EFRR 

3.3 Otoczenie i rozwój zrównoważony 3.895,17 16,65 FS 

3.4 Wsparcie techniczne 152,06 0,65 FS 

4. Program operacyjny wsparcia technicznego 322,11 1,4 EFS 

Źródło: www.esparama.lt 

Bardziej szczegółowe informacje o wsparciu unijnym, realizowanych projektach, wymogach 

dotyczących otrzymania wsparcia są dostępne na stronie internetowej www.esparama.lt.  

Ministerstwo Gospodarki Republiki Litewskiej na swej stronie internetowej 

(http://www.ukmin.lt/en/struct_funds/2007-2013/2007_2013.php) zamieszcza aktualne informacje 

dotyczące dysponowania Funduszami Strukturalnymi na lata 2007-2013.  

                                                 
6 EFS – Europejski Fundusz Socjalny, FS – Fundusz Spójności, EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

http://www.esparama.lt/
http://www.esparama.lt/
http://www.ukmin.lt/en/struct_funds/2007-2013/2007_2013.php
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Ministerstwo podaje także informacje dotyczące Programu wsparcia narodowego rozwoju turystyki 

na lata 2007-2013 (http://www.ukmin.lt/en/struct_funds/2007-2013/assistance_NTP.php). 

Informacje dotyczące Programów Wsparcia Rozwoju Wsi są podane na stronie internetowej 

Narodowej Agencji Płatniczej przy Ministerstwie Rolnictwa Republiki Litewskiej 

(http://www.nma.lt/index.php?2049536408 (odpowiednik polskiej Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa).  

Instytucje wdrażające: 

 Centralna Agencja Zarządzania Projektami (http://www.cpva.lt/agency/programme-

management/);  

 Litewska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (http://www.lvpa.lt/);  

 Agencja Zarządzania Projektami Środowiskowymi przy Ministerstwie Środowiska RL 

(http://www.apva.lt/en/body.php?m=1191591831);  

 Fundusz Wsparcia – Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego 

(http://www.esf.lt/en/administration); 

 Dyrekcja Inwestycji Transportowych (http://www.tid.lt/en/pages/StrF 

 

Fundusze europejskie w Polsce 

Jednym atutów zachęcających do inwestowania w Polsce jest możliwośd skorzystania ze wsparcia 

finansowego UE. Wsparcie UE w okresie 2007–2013 jest udzielane zgodnie z zatwierdzoną przez rząd 

strategią oraz w oparciu o poszczególne programy operacyjne. Podstawowym celem wykorzystania 

funduszy strukturalnych, zapisanym w strategii, jest szybki rozwój warunków do życia, pracy i 

inwestowania w Polsce, dążenie, by korzyści płynące z wzrostu gospodarczego były dostępne dla jak 

największej liczby ludności.  

W ramach wykorzystania wsparcia są realizowane następujące programy operacyjne: 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – celem programu jest efektywny rozwój zasobów 

ludzkich; Program koncentruje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, 

integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a 

także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej 

wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki finansowany będzie w 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu 

Społecznego) oraz w 15% ze środków krajowych. Całośd kwoty, jaką przewidziano na 

realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego 

http://www.ukmin.lt/en/struct_funds/2007-2013/assistance_NTP.php
http://www.nma.lt/index.php?2049536408
http://www.cpva.lt/agency/programme-management/
http://www.cpva.lt/agency/programme-management/
http://www.lvpa.lt/
http://www.apva.lt/en/body.php?m=1191591831
http://www.esf.lt/en/administration
http://www.tid.lt/en/pages/StrF
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Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro a pozostałą częśd stanowią środki krajowe 

/www.efs.gov.pl/. 

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - ma na celu wspieranie szeroko rozumianej 

innowacyjności. Interwencja w ramach POIG będzie obejmowała zarówno bezpośrednie 

wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych 

świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe 

zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. W 

ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, 

marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do 

powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw /www.poig.gov.pl/. 

 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - celem głównym Programu jest: 

„przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z 

zasadą zrównoważonego rozwoju”.  

Cel główny Programu osiągany będzie przez realizację celów szczegółowych, którymi są:  

- Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.  

- Zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej.  

- Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich.  

- Poprawa dostępności i jakości powiązao komunikacyjnych województw Polski Wschodniej.  

- Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu.  

- Optymalizacja procesu wdrażania PO Rozwój Polski Wschodniej 

/www.polskawschodnia.gov.pl/. 

 Program Infrastruktura i Środowisko - celem programu jest poprawa atrakcyjności 

inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy 

równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości 

kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej /www.pois.gov.pl/  

 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 - programy Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej (European Territorial Cooperation) oraz Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa i Partnerstwa (European Neighbourhood and Partnership Instrument) zastąpią 

przedsięwzięcia realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006. W 

ramach programów realizowany jest Programy Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska oraz 

Litwa-Polska-Rosja. Obszar współpracy w ramach Programu obejmował będzie podregiony na 

poziomie NUTS III: 



Wspólna strategia rozwoju i promocji przedsiębiorczości 

gminy Puosk oraz rejonu Lazdijai i samorządu Kalvarija na lata 2010 – 2017 

117 

 

- w Polsce: białostocko-suwalski, łomżyoski, ełcki, olsztyoski, elbląski, Gdaosk-Gdynia-Sopot, 

gdaoski, a także jako tzw. podregiony przyległe: słupski, bydgoski, toruosko-włocławski, 

ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki; 

- w Litwie: Marijampoleski, Taurageski, Klaipedaski, a także jako podregiony przyległe: 

Alytuski, Kaunaski, Telsiaiski, Siauliaiski; 

-w Rosji: obwód kaliningradzki. 

Propozycja priorytetów i działao zawarta w projekcie dokumentu programowego przewiduje 

następujące tematy współpracy: 

Priorytet 1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwao 

Działanie 1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska  

Działanie 1.2. Poprawa dostępności  

Priorytet 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego 

Działanie 2.1. Rozwój turystyki 

 Działanie 2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, 

rządzenia i szans edukacyjnych 

Działanie 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP i rozwój rynku pracy 

Działanie 2.4. Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno-ekonomiczne  

W ramach Programu przewidziano również priorytet horyzontalny dotyczący rozwoju 

współpracy społeczności lokalnych /www.ewt.gov.pl/. 

 Program Operacyjny Pomoc Techniczna - ramach tego systemu przewidziano komponenty 

pomocy technicznej we wszystkich programach operacyjnych zorientowane na wsparcie 

wdrażania poszczególnych programów. Program Pomoc Techniczna obejmuje swoim 

zakresem wsparcie wszystkich horyzontalnych działao i procesów z zakresu przygotowania, 

zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji NSRO, a także z zakresu 

wsparcia przygotowania projektów oraz rozpowszechniania informacji i promocji operacji 

funduszy strukturalnych w Polsce /www.popt.gov.pl/.   

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) - podstawą realizacji    

założeo    strategicznych    Programu,    opisanych    w    Krajowym    Planie Strategicznym  

Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007-2013,  będą  działania  na rzecz  rozwoju  

obszarów  wiejskich  w  ramach  czterech  osi  priorytetowych.  Wszystkie te  działania  będą  

współfinansowane  z  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej 

/prow.rolnicy.com;  www.arimr.gov.pl/ 
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1. Osie priorytetowe: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego; 

2. Poprawa środowiska naturalnego o obszarów wiejskich; 

3. Jakośd życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; 

4. Leader.  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP) – ma na celu 

zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych Podlasia w stosunku do reszty kraju. RPOWP 

określa cele i priorytety, jakie województwo podlaskie będzie realizowało w nowej 

perspektywie finansowej. Program umożliwia realizację projektów infrastrukturalnych oraz 

projektów wspierających sektor MSP. Kładzie też duży nacisk na zwiększanie innowacyjności, 

pobudzanie przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pod inwestycje w regionie oraz rozwój 

infrastruktury transportowej i turystyki /www.rpowp.wrotapodlasia.pl./ 

Zestawienie działao w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego: 

Innowacyjność i 

wspieranie 

przedsiębiorczości 

 
Oś priorytetowa I: Wzrost 
innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie 
Działanie 1.1. Tworzenie 
warunków dla rozwoju 

innowacyjności, 
Działanie 1.2. Region atrakcyjny 

inwestycjom, 
Działanie 1.3. Wsparcie 

instytucji otoczenia biznesu, 
Działanie 1.4. Wsparcie 
inwestycyjne przedsiębiorstw 
 

Infrastruktura transportowa 

 
Oś priorytetowa II: Rozwój 
infrastruktury transportowej 
Działanie 2.1. Rozwój transportu 
drogowego 
Działanie 2.2. Rozwój transportu 
lotniczego 
Działanie 2.3. Rozwój transportu 
publicznego 
Działanie 2.4. Rozwój transportu 
kolejowego 
  
 

Rozwój turystyki i kultury 

 
Oś priorytetowa III: Rozwój 
turystyki i kultury 
Działanie 3.1. Rozwój 
atrakcyjności turystycznej 
regionu 
Działanie 3.2. Wsparcie 
inwestycyjne przedsiębiorstw z 
branży turystycznej 
 

Społeczeostwo 
informacyjne 
 
Oś priorytetowa IV: 
Społeczeostwo 
informacyjne 

Ochrona środowiska 
 
Oś priorytetowa V: Rozwój 
infrastruktury ochrony 
środowiska 
Działanie 5.1. Rozwój 
regionalnej infrastruktury 
ochrony środowiska 
Działanie 5.2. Rozwój lokalnej 
infrastruktury ochrony 
środowiska 
 

Edukacja, opieka 
zdrowotna, kultura 
Oś priorytetowa VI: Rozwój 
infrastruktury społecznej 
Działanie 6.1. Rozwój 
infrastruktury z zakresu edukacji 
Działanie 6.2. Rozwój 
infrastruktury z zakresu opieki 
zdrowotnej 
Działanie 6.3. Rozwój 
infrastruktury z zakresu kultury i 
ochrony dziedzictwa 
historycznego i kulturalnego 
  

http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/os-priorytetowa-i--wzrost-innowacyjnosci-i-wspieranie-przedsiebiorczosci-w-regionie.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/os-priorytetowa-i--wzrost-innowacyjnosci-i-wspieranie-przedsiebiorczosci-w-regionie.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/os-priorytetowa-i--wzrost-innowacyjnosci-i-wspieranie-przedsiebiorczosci-w-regionie.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-1-1--tworzenie-warunkow-dla-rozwoju-innowacyjnosci.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-1-1--tworzenie-warunkow-dla-rozwoju-innowacyjnosci.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-1-1--tworzenie-warunkow-dla-rozwoju-innowacyjnosci.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-1-2--region-atrakcyjny-inwestycjom.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-1-2--region-atrakcyjny-inwestycjom.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-1-3--wsparcie-instytucji-otoczenia-biznesu.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-1-3--wsparcie-instytucji-otoczenia-biznesu.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-1-4--wsparcie-inwestycyjne-przedsiebiorstw.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-1-4--wsparcie-inwestycyjne-przedsiebiorstw.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/os-priorytetowa-ii--rozwoj-infrastruktury-transportowej.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/os-priorytetowa-ii--rozwoj-infrastruktury-transportowej.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-2-1--rozwoj-transportu-drogowego.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-2-1--rozwoj-transportu-drogowego.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-2-2--rozwoj-transportu-lotniczego.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-2-2--rozwoj-transportu-lotniczego.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-2-3--rozwoj-transportu-publicznego.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-2-3--rozwoj-transportu-publicznego.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-2-4--rozwoj-transportu-kolejowego.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-2-4--rozwoj-transportu-kolejowego.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/os-priorytetowa-iii--rozwoj-turystyki-i-kultury.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/os-priorytetowa-iii--rozwoj-turystyki-i-kultury.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-3-1-rozwoj-atrakcyjnosci-turystycznej-regionu.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-3-1-rozwoj-atrakcyjnosci-turystycznej-regionu.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-3-1-rozwoj-atrakcyjnosci-turystycznej-regionu.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-3-2--wsparcie-inwestycyjne-przedsiebiorstw-z-branzy-turystycznej.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-3-2--wsparcie-inwestycyjne-przedsiebiorstw-z-branzy-turystycznej.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-3-2--wsparcie-inwestycyjne-przedsiebiorstw-z-branzy-turystycznej.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/os-priorytetowa-v--rozwoj-infrastruktury-ochrony-srodowiska.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/os-priorytetowa-v--rozwoj-infrastruktury-ochrony-srodowiska.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/os-priorytetowa-v--rozwoj-infrastruktury-ochrony-srodowiska.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-5-1-rozwoj-regionalnej-infrastruktury-ochrony-srodowiska.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-5-1-rozwoj-regionalnej-infrastruktury-ochrony-srodowiska.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-5-1-rozwoj-regionalnej-infrastruktury-ochrony-srodowiska.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-5-2-rozwoj-lokalnej-infrastruktury-ochrony-srodowiska.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-5-2-rozwoj-lokalnej-infrastruktury-ochrony-srodowiska.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-5-2-rozwoj-lokalnej-infrastruktury-ochrony-srodowiska.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/os-priorytetowa-vi--rozwoj-infrastruktury-spolecznej.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/os-priorytetowa-vi--rozwoj-infrastruktury-spolecznej.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-6-1--rozwoj-infrastruktury-z-zakresu-edukacji.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-6-1--rozwoj-infrastruktury-z-zakresu-edukacji.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-6-2--rozwoj-infrastruktury-z-zakresu-opieki-zdrowotnej.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-6-2--rozwoj-infrastruktury-z-zakresu-opieki-zdrowotnej.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-6-2--rozwoj-infrastruktury-z-zakresu-opieki-zdrowotnej.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-6-3--rozwoj-infrastruktury-z-zakresukultury-i-ochrony-dziedzictwa-historycznego-i-kulturalnego.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-6-3--rozwoj-infrastruktury-z-zakresukultury-i-ochrony-dziedzictwa-historycznego-i-kulturalnego.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-6-3--rozwoj-infrastruktury-z-zakresukultury-i-ochrony-dziedzictwa-historycznego-i-kulturalnego.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-6-3--rozwoj-infrastruktury-z-zakresukultury-i-ochrony-dziedzictwa-historycznego-i-kulturalnego.html
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Economic promotion of the region, the schedule for implementation of strategy and sources of 
activities financing 
 
This chapter begins with a description of existing measures and actions promoting entrepreneurship. 

After such introduction the main core of this chapter is being revealed. Considering the main goal of 

this chapter - development and promotion of entrepreneurship in Punsk, Lazdijai and Kalvarija – we 

set a base for specific objectives – a vision of business described as “Punsk, Lazdijai and Kalvarija - 

friendly for business and investments”. This vision represents the basis for the designation of 

strategic objectives. In the chapter defined are 4 strategic objectives: 

1. Increase the level of investment. 

2. Stimulate the economic activity. 

3. Increase the level of identification of inhabitants with the area of Punsk, Lazdijai and 

Kalvarija. 

4. Creation of coherent territorial brand of Punsk, Lazdijai and Kalvarija. 

Each strategic objectives is divided into operational objectives as shown below: 

1. Increase the level of investment: 

a. To attract investors to invest in the area. 

b. Optimization of administrative procedures in the context of investment. 

c. Promotion of investment site “In an open field”. 

d. Maintenance of existing investors in the area of Punsk, Lazdijai and Kalvarija. 

2. Stimulate the economic activity: 

a. Use of investors operating in the area of Punsk, Lazdijai and Kalvarija to promote 

successful investment in this area. 

b. Stimulating investment by residents of this area. 

c. Encouraging people to create and develop businesses. 

d. The creation of a coherent, unified policy for information and promotion of 

investments realized and intended for implementation in the future. 

3. Increase the level of identification of inhabitants with the area of Punsk, Lazdijai and 

Kalvarija. 

a. Creating a positive image of the authorities of Punsk, Lazdijai and Kalvarija. 

b. Optimization of local authority communication system with the residents. 

c. Creating and maintaining emotional relationships with area residents. 

d. Creation of symbols and events that support the identification of the inhabitants of 

Punsk, Lazdijai and Kalvarija. 

e. Involving local communities into the activities, life of Punsk, Lazdijai and Kalvarija. 
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f. Improved life quality. 

4. Creation of coherent territorial brand of Punsk, Lazdijai and Kalvarija: 

a. Defining a unique territorial brand of Punsk, Lazdijai and Kalvarija. 

b. Placement of a strong territorial brand “In an open field” investment area. 

c. Placement of a strong territorial brand based on existing local brands. 

Later in this chapter we find a typology of the recipients of promotional activities. Knowledge of 

target groups is the essence of effective communication. The target groups were divided into two 

main divisions: internal recipients and external recipients. The target groups typology is the starting 

point for a conception of marketing communication for Punsk, Lazdijai and Kalvarija. Issues such as 

matching to the target group or uniqueness and its role in communication process are essential. 

The next element of this chapter is the description, terms of use of development and promotion of 

entrepreneurship in Punsk, Lazdijai and Kalvarija implementation tools. The main activity that must 

be performed on first place is a creation of Visual Identification System of Punsk, Lazdijai and 

Kalvarija. Subsection of strategy implementation tools describes such activities like publishing, 

business to business activities, Internet use in the strategy implementation. 

Separate subsection of this chapter is set for Public Relations, Media Relations in the context of the 

entrepreneurship promotion. Activities undertaken using Public Relations activities can be the most 

effective form of promotion used in territory marketing. In this subsection we describe typical PR 

activities leading to success. 

The next subsection contains a prescription for creation of territorial brand of investment areas. 

Starting with general territorial brand description we show how to build-up a territorial brand of 

Punsk, Lazdijai and Kalvarija investment areas using an existing competitive advantages. A very 

special case of territorial brand described in this subsection is a brand of “In an open field” 

investment area. We describe how to place such brand using e-branding tools based on internet. 

Considering the territorial brand in general we have described a open program of territorial 

positioning including a plan of entrepreneurship promotion. We have recommended specific tools as 

a key tools for use in promoting the values of investment and entrepreneurship in the area of Punsk, 

Lazdijai and Kalvarija.  

The next subsection contains the timetable for strategy implementation and funding of the planned 

activities. The following schedule presents the actions and activities which implementation over the 

long term contribute the strategic and operational objectives achievement. The actions described in 

the timetable may well be altered depending on the encountered conditions, situations and events 

which significantly affects the overall strategy implementation process. In the case of funding sources 

- their availability may be vary. 
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Rozdział IX. Monitoring i ewaluacja realizacji Strategii rozwoju i promocji 

przedsiębiorczości dla gminy Puńsk oraz samorządów rejonu Łoździeje i 

Kalwaria.  

Monitoring i ewaluacja jest integralną częścią planowania i zarządzania strategicznego. 

Strategii jako podstawowego dokumentu planistycznego nie należy traktowad jako dokumentu 

zamkniętego, który będzie obowiązywał przez cały oznaczony okres. Obecna postad strategii 

promocji i rozwoju przedsiębiorczości gminy Puosk oraz samorządów Lazdijai i Kalvarija została 

ukształtowana w określonych warunkach społecznych, gospodarczych czy politycznych, które w 

czasie będą ulegad zmianom. Z tego też względu osiąganie założonych celów wymaga 

systematycznego monitorowania wewnętrznych i zewnętrznych zmian uwarunkowao rozwoju 

obszaru, ciągłej obserwacji, oceny pozytywnych i negatywnych aspektów wdrażania strategii oraz 

opracowywaniu i wdrażaniu programów korygujących odstępstwa od planów. Modyfikacje w 

strategii obejmowad mogą nie tylko sposoby i środki działania (poziom operacyjny), ale także w 

szczególnych przypadkach mogą wiązad się również z koniecznością rezygnacji czy modyfikacji 

pewnych celów i wprowadzenia nowych (poziom strategiczny i taktyczny). 

Mając na względzie prowadzenie efektywnych działao monitoringowych, niezbędne jest stworzenie 

mechanizmu kontrolnego. W niniejszej Strategii przyjęto następującą procedurę monitorowania i 

oceny realizacji celów określonych w strategii: 

Rolę Komitetu Monitorującego Strategię pełnid będzie Grupa Zarządzająca, w skład której wchodzi 

Kierownik projektu oraz Specjalista ds. operacji finansowych projektu. Są to reprezentanci 

wyznaczeni przez Administrację gminy Puosk, jako Partnera wiodącego. Skład Grupy Zarządzającej 

uzupełniają partnerzy Centrum Edukacji w Lazdijai i Centrum Informacji Turystycznej i 

Przedsiębiorczości Suvalkija w Kalvarija (po 1 osobie z każdej placówki). Grupa Zarządzająca została 

wyznaczona nie tylko ze względu na monitorowanie stanu realizacji Strategii, ale przede wszystkim ze 

względu na kierowanie procesem realizacji całego projektu „Pobudzenie przedsiębiorczości na 

pograniczu Polski i Litwy”. 

W kontekście niniejszej Strategii, celem działania Grupy Zarządzającej będzie cykliczna ocena 

realizacji przyjętej Strategii, w okresach kwartalnych. Oceniana będzie oceniał realizacja 

poszczególnych działao przewidzianych do realizacji w harmonogramie w zakresie ich terminowości 

wdrażania oraz zgodności podejmowanych działao z przyjętymi dla strategii celami i priorytetami 

rozwoju. 

W przypadku wykazania odstępstw od przyjętych celów i kierunków rozwoju, Grupa Zarządzająca 

podczas posiedzeo, odbywających się raz ba kwartał opracowuje działania naprawcze i modyfikacyjne 

oraz wnioski dla dalszej realizacji Strategii. Grupa Zarządzająca wskazuje Przewodniczącemu 

(Kierownikowi projektu) propozycję działao korygujących, chyba, że odchylenia od zakładanych celów 
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i priorytetów są wynikiem aktualizacji Strategii. W wyniku tej weryfikacji, Przewodniczący (Kierownik 

projektu) przedstawi partnerom propozycję dokonania odpowiednich zmian w zapisach dokumentu 

strategicznego. 

Podstawowym zadaniem monitoringu jest gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie 

odpowiednim organom informacji związanych z realizacją Strategii. Przedmiotem monitoringu jest 

Strategia promocji i rozwoju przedsiębiorczości pojmowana jako dokument odnoszący się do 

pewnego określonego i zmiennego w czasie systemu społeczno-gospodarczego. Oznacza to, że 

rozwój będący efektem wdrażania Strategii powinien byd ujmowany w następujących płaszczyznach: 

 przedsiębiorczośd, 

 inwestycje, 

 społecznośd regionalna, 

 turystyka, 

 infrastruktura. 

Podstawowym celem prowadzonych działao monitoringowych jest uzyskanie mierzalnych wyników 

postępu osiągnięcia celów Strategii. W tym celu niezbędne jest opracowanie szeregu wskaźników 

agregujących na poziomie strategicznym wyniki działao podejmowanych w ramach realizacji Strategii.  

 

Ewaluacja (ocena) realizacji Strategii promocji i rozwoju przedsiębiorczości 

W szerokim ujęciu ewaluacja związana jest z realizacją strategii, określeniem jej wpływu na wszelkie 

dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Ewaluacja musi także odpowiadad na pytanie, w jakim 

stopniu strategia przyczynia się do osiągnięcia założonych celów, realizacji ustalonych sekwencji 

działao. 

Ewaluacja działao wynikających ze Strategii promocji i rozwoju przedsiębiorczości będzie się opierała 

na trzech rodzajach ocen: 

 ex ante (ocena poprzedzająca realizacją) - stosuje się przy ocenie sytuacji wejściowej, czy i w 

jaki sposób strategia wpłynie na grupy docelowe, przyczyni się do poprawy sytuacji na 

terenie realizacji Strategii, 

 ex tempore (ocena w trakcie realizacji) - odpowiada na pytanie, czy przyjęte cele i podjęte w 

następstwie działania zmierzają w dobrym kierunku, 

 ex post (ocena po realizacji) - ocena długoterminowego wpływu strategii na grupy docelowe, 

czy efekty wynikłe z zastosowania strategii są trwałe. 
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W obszarze wpływu strategii na gospodarkę gminy Puosk oraz samorządów rejonu Lazdijai, Kalvarija 

ewaluacja strategii musi uwzględnid następujące aspekty: 

 wzrost przedsiębiorczości i samozatrudnienia, 

 wzrost poziomu inwestycji, 

 wzrost poczucia identyfikacji mieszkaoców z obszarem gminy Puosk oraz obszarów 

samorządów rejonu Lazdijai, Kalvarija, 

 stopieo uplasowania marki regionalnej, 

 wzrost konkurencyjności / atrakcyjności obszarów Puoska, Lazdijai, Kalvarija. 

 

Raporty 

Kluczowym dokumentem w procesie monitoringu i ewaluacji Strategii jest raport monitoringowy. 

Odpowiedzialnym za raportowanie czyni się wszystkie podmioty zaangażowane w realizację Strategii. 

Raport monitoringowy Strategii będzie sporządzany przez każdego z partnerów i przekazywany 

Grupie Zarządzającej projektem. Raport ten, poprzez odpowiednie wskaźniki, wskazywał będzie stan 

realizacji Strategii promocji i rozwoju przedsiębiorczości. Będzie on podstawą do podejmowania 

ewentualnych działao zaradczych, modelujących. Raport monitoringowy Strategii sporządzany będzie 

w okresach kwartalnych, w terminie do kooca miesiąca następującego po okresie będącym 

przedmiotem monitorowania. Zasadniczym okresem monitorowania jest rok kalendarzowy. Raporty 

cząstkowe, sporządzane przez poszczególne partnerów i innych podmiotów merytorycznie 

związanych z realizacją Strategii, będą przekazywane do biur każdego z partnerów projektu.  

Raporty monitoringowe podlegają zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu. Na podstawie informacji 

zawartych w raportach Grupa Zarządzająca podejmuje działanie mające na celu usunięcie 

ewentualnych nieprawidłowości.  

Raporty monitoringowe stanowią ponadto podstawę do wszelkich prac aktualizujących dokumenty 

strategii rozwoju i promocji przedsiębiorczości na obszarze gminy Puosk oraz samorządów Lazdijai i 

Kalvarija, wliczając w ten proces również przedłużenie okresu operowania  strategii na kolejne lata. 

W przypadku wydłużenia okresu realizacji strategii analogicznemu wydłużeniu ulegnie okres 

prowadzenia działao monitoringowych i ewaluacyjnych.  
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Monitoring and evaluation of implementation of the strategy 
 
Monitoring and evaluation is an integral part of planning and strategic management. Strategy as a 

basic planning document should not be treated as a enclosed document which will be valid 

throughout the whole period of implementation. The current form of the strategy was shaped in 

certain social, economic and political conditions, which will vary. Therefore, achieving the objectives 

requires a systematic monitoring of internal and external changes. Considering an effectiveness of 

monitoring activities, it is necessary to create a certain mechanisms of control. This chapter describes 

such mechanism for monitoring and evaluating the objectives set out in the strategy. 


