
FORMULARZ KONSULTACJI 

dokumentu pn. „Wstępny Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” 

Rozpatrywane  będą  wyłącznie  uwagi  do  „Wstępnego  Programu  Działań  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  Aglomeracji 
Wałbrzyskiej” zgłoszone na niniejszym formularzu. 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres poczty elektronicznej: konsultacje.zit@um.walbrzych.pl w terminie do dnia 16.07.2013 r. 

L.p. Zapis we „Wstępnym Programie Działań
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Aglomeracji Wałbrzyskiej „ 
do którego zgłaszane są uwagi 

(wraz z podaniem rozdziału i numeru strony)

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie

1 Strona 10 dokumentu Brak  pełnej  listy  tzw.  instytucji  otoczenia  biznesu 
działających  na  terenie  Aglomeracji  Wałbrzyskiej, 
zarówno  tych  publicznych,  jak  i  niepublicznych. 
Autorzy dokumentu podali bardzo wybiórczo, tylko 
niektóre  instytucje,  pomijając  m.in.:  Sudecki 
Inkubator  Przedsiębiorczości,  Fundusz  Regionu 
Wałbrzyskiego, Fundację Wałbrzych 2000, Ośrodki 
Wspierania Ekonomii Społecznej oraz inne podmioty 
niepubliczne świadczące usługi i wsparcie na rzecz 
przedsiębiorców z sektora MŚP np. Sudecki Związek 
Pracodawców.  Zgodnie  z  jedną  z  wielu  definicji 
(definicja  PARP),  system  instytucji  otoczenia 
biznesu definiowany jest następująco:

Polski system instytucji otoczenia biznesu jest 
bogaty zarówno od strony liczby instytucji, jak i ze 
względu na ich różnorodność. Wyróżnia się trzy 
główne grupy tych instytucji:

1. Ośrodki przedsiębiorczości – szeroka pro-
mocja i inkubacja przedsiębiorczości (często 
w grupach dyskryminowanych), dostarcza-
nie usług wsparcia do małych firm i aktywi-
zacja rozwoju regionów peryferyjnych lub 
dotkniętych kryzysem strukturalnym;

Zdefiniowanie tzw. instytucji otoczenia biznesu jest 
kluczowe dla całego funkcjonowania ZIT, w którym 
tzw. instytucje otoczenia biznesu występują w 90% 
potencjalnych  beneficjentów  działań.  Warto 
zaznaczyć,  iż  nie  występuje  jednolita, 
usankcjonowana prawnie definicja IOB, a spektrum 
podmiotów działających w tym obszarze jest dużo 
szersze niż zdiagnozowane w ZIT.
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2. Ośrodki innowacji – szeroka promocja i in-
kubacja innowacyjnej przedsiębiorczości, 
transfer technologii i dostarczanie usług 
proinnowacyjnych, aktywizacja przedsię-
biorczości akademickiej i współpracy nauki 
z biznesem;

3. Instytucje finansowe – ułatwienie dostępu 
do finansowania działalności nowo powsta-
łych oraz małych firm bez historii kredyto-
wej, dostarczanie usług finansowych dosto-
sowanych do specyfiki innowacyjnych 
przedsięwzięć gospodarczych.

Reasumując:  Postulujemy  jako  związek 
pracodawców, że należy dokładnie zdiagnozować i 
wymienić  w  ZIT  instytucje  otoczenia  Biznesu 
działające na terenie Aglomeracji  Wałbrzyskiej lub 
co  najmniej  dopisać  podmioty  wymienione  w 
niniejszej uwadze.

2 Cały dokument

Wprowadzenie podmiotów działających w oparciu o 
zorganizowaną  formę  prawną  zajmujących  się 
statutowo  wsparciem  przedsiębiorczości  i  rozwoju 
biznesu.

Pominięcie  tych  ważnych  podmiotów  w  ZIT  jest 
zagrożeniem  dla  poprawności  realizacji  zadań 
przewidzianych w ZIT na rzecz przedsiębiorców z 
sektora  MŚP,  pracodawców  oraz  podmiotów 
ekonomii społecznej.
Wykorzystanie  doświadczenia  i  know  how 
wszystkich uczestników procesu wsparcia i rozwoju 
przedsiębiorczości  na  terenie  Aglomeracji 
Wałbrzyskiej  pozwoli  na  lepsze  wykorzystanie 
źródeł  publicznych  (krajowych  i  unijnych)  oraz 
osiągnięcie oczekiwanych rezultatów do 2020 roku.

3
Strony 5-6 dokumentu

Uwaga redakcyjna:
Naszym  zdaniem  punktem  wyjścia  programu  ZIT 
powinny być jasno zdefiniowane cele: cel główny i 
cele szczegółowe, zgodne i wynikające z przyjętej 
na poziomie programu i  zaprezentowanej  w nim 
filozofii  wspierania  rozwoju  Aglomeracji 
Wałbrzyskiej  (podstawowe  założenia),  w  tym 
określenia wiodących priorytetów interwencji.

Przejrzyste  streszczenie  ma  duże  znaczenie  na 
etapie konsultacji społecznych, ponieważ pomaga w 

Przeformułowanie  priorytetów  dokumentu 
będącego w konsultacji. Według nas, na początku 
dokumentu powinny być wyraźne wskazane cele.



komunikowaniu intencji autorów projektu, wymusza 
dyscyplinę  i  priorytetyzację  informacji/danych,  
a tym samym ułatwia zrozumienie filozofii  i  logiki 
programu.

4 Strona 7 dokumentu

Autorzy  dokumentu  zwracają  uwagę  na  szybkie 
tempo  wzrostu  spółek  korzystających  m.in.  z 
lokalizacji  Parku  Technologicznego.  A  następnie 
podają dane za okres 2004-2012. 

Propozycja SZP:
Taki  zapis  może  wprowadzać  czytelnika  w  błąd. 
Proponujemy  rozbić  ten  okres,  i  podać  faktyczne 
dane od momentu powstania Dolnośląskiego Parku 
Technologicznego. T-Park nie powstał w 2004 roku. 
Ponadto,  prezentowane dane powinny odnosić się 
do  konkretnego  okresu,  od  kiedy  wprowadzili  się 
pierwsi najemcy do T-Parku.
Zwracamy  również  uwagę  na  używanie 
prawidłowego nazewnictwa.  

Uwaga ma charakter porządkujący. Prosimy o 
doprecyzowanie zapisu w dokumencie.

5 Strona 8 dokumentu

Zapis w projekcie ZIT brzmi „W ramach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej  tylko  w  Szczawnie  Zdroju  (168,9)  i 
Wałbrzychu (102,2) wskaźnik przedsiębiorczości jest 
wyższy niż na Dolnym Śląsku.

Propozycja SZP:
Prosimy o wskazanie dokładnego źródła danych.
Na przykład: według badania z 2012 roku . . . .lub 
według raportu (nazwa) z 2011 roku. etc.

Wprowadzanie danych źródłowych w tak ważnych 
kwestiach  jest  niezbędne.  Czytelnik  nie  wie,  z 
jakiego  dokumentu  pochodzą  przytoczone  przez 
autorów dane i jakiego dokładnie okresu dotyczą. 
Naszym  zdaniem  należy  więc  te  informacje 
uzupełnić. 

6 Strony 9 (ostatni akapit) oraz 10 
(początek) dokumentu

Autorzy  dokumentu  podają  informację  na  temat 
sprawnie  funkcjonujących  instytucji  otoczenia 
biznesu,  wskazując  na  pośredniczenie  we 
współpracy  z  uczelniami  oraz  instytucjami 
badawczymi.

Uwaga SZP:
Propozycja ta i sam wniosek jest według nas zbyt 
daleko  wysunięty  przez  autorów.  Po  pierwsze, 
uczelnie  wałbrzyskie  mają  bardzo  słaby  potencjał 
naukowo-badawczy.  Wystarczy  przeanalizować 
rankingi  wyższych  uczelni  w  Polsce  miesięcznika 

Z  uwagi  na  dość  słaby  potencjał  wałbrzyskich 
uczelni  należy  naszym  zdaniem  przeformułować 
zapis na stronie 9-10.



„Perspektywy”  oraz  dziennika  „Rzeczpospolita”  za 
okres  2009  –  2012  (pomijając  Politechnikę 
Wrocławską i jej oddział w Wałbrzychu).
Po  drugie  uczelnie  wałbrzyskie  (publiczne  i 
niepubliczne)  nie  prowadzą  działań  typu  B  +  R. 
Sama  współpraca  z  pracodawcami  jest  bardzo 
ograniczona, sprowadza się do praktyk studenckich.

Postulujemy  przeredagowanie  tego  fragmentu 
zapisu przez autorów lub zrezygnowanie.

7 Strona 43 dokumentu

Zapis  w   projekcie  ZIT  brzmi  „(…)  Inkubatory 
przedsiębiorczości  powinny  być  tworzone  przy 
udziale Instytucji Otoczenia Biznesu we współpracy 
z uczelniami wyższymi”.

Propozycja SZP:
Inkubatory  przedsiębiorczości  powinny  być 
tworzone  przy  udziale  podmiotów  posiadających 
zorganizowaną  formę  prawną,  statutowo 
zajmujących  się  wspieraniem  przedsiębiorczości, 
pracodawców i biznesu (w tym innowacyjnego) oraz 
podmiotów  ekonomii  społecznej  we  współpracy  z 
uczelniami  wyższymi  oraz  podmiotami 
posiadających  zorganizowaną  formę  prawną 
statutowo  zajmującymi  się  wspieraniem  przed-
siębiorczości,  pracodawców  i  biznesu  (w  tym 
innowacyjnego)  oraz  podmiotów  ekonomii 
społecznej.

jw.

8 Strona 44 dokumentu W projekcie ZIT jest:
Potencjalni beneficjenci:
jednostki samorządu terytorialnego
jednostki organizacyjne JST
instytucje otoczenia biznesu

Propozycja SZP:
Potencjalni beneficjenci:
jednostki samorządu terytorialnego
jednostki organizacyjne JST
podmioty  posiadające  zorganizowaną  formę 
prawną,  zajmujące  się  statutowo  wspieraniem 
przedsiębiorczości,  pracodawców i biznesu (w tym 

Instytucje otoczenia biznesu nie posiadają co do 
zasady odrębnej formy prawnej. 



innowacyjnego)  oraz  podmiotów  ekonomii 
społecznej (w tym instytucje otoczenia biznesu).

9 Strona 45 dokumentu

W projekcie ZIT jest:
Przykładowe typy projektów:
rozbudowa  przedsiębiorstwa  prowadząca  do 
wprowadzenia  na  rynek  nowych  produktów/usług 
(w tym turystycznych),
działania mające na celu dokonywanie zasadniczych 
zmian  procesu  produkcyjnego  lub  zmianę  w 
sposobie  świadczenia  usług,  skutkujące 
wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych 
produktów/usług  przy  jednoczesnym  zwiększeniu 
zatrudnienia,
inwestycje  w  nowoczesne  maszyny  i  sprzęt 
produkcyjny,
rozwój klastrów regionalnych i lokalnych.
dotacje dla IOB oferujących finansowe instrumenty 
zwrotne (np. pożyczki, poręcznie)

Propozycja SZP:
rozbudowa  przedsiębiorstwa  prowadząca  do 
wprowadzenia  na  rynek  nowych  produktów/usług 
(w tym turystycznych),
działania mające na celu dokonywanie zasadniczych 
zmian  procesu  produkcyjnego  lub  zmianę  w 
sposobie  świadczenia  usług,  skutkujące 
wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych 
produktów/usług  przy  jednoczesnym  zwiększeniu 
zatrudnienia,
inwestycje  w  nowoczesne  maszyny  i  sprzęt 
produkcyjny,
rozwój klastrów regionalnych i lokalnych,
dotacje  dla  podmiotów  posiadających 
zorganizowaną  formę  prawną  zajmujących  się 
statutowo  wspieraniem  przedsiębiorczości, 
pracodawców i biznesu (w tym innowacyjnego) oraz 
podmiotów ekonomii  społecznej  (w tym instytucje 
otoczenia  biznesu)  oferujących  finansowe 
instrumenty zwrotne (np. pożyczki, poręczenia)

Uwaga jak wyżej



10 Strona 45 dokumentu

W ZIT jest:
Wskaźnik produktu:
liczba wspartych przedsiębiorstw
liczba wspartych IOB

Propozycja SZP:
Wskaźnik produktu:
liczba wspartych przedsiębiorstw
liczba  wspartych  podmiotów  posiadających 
zorganizowaną  formę  prawną  zajmujących  się 
statutowo  wspieraniem  przedsiębiorczości, 
pracodawców i biznesu (w tym innowacyjnego) oraz 
podmiotów ekonomii  społecznej  (w tym instytucje 
otoczenia biznesu).

11 Strona 57 dokumentu

W ZIT jest:
Potencjalni beneficjenci:
jednostki samorządu terytorialnego
jednostki organizacyjne JST
Instytucje Otoczenia Biznesu
przedsiębiorcy, w tym MŚP

Propozycja SZP:
Potencjalni beneficjenci:
jednostki samorządu terytorialnego
jednostki organizacyjne JST
podmioty posiadające zorganizowaną formę prawną 
zajmujące się statutowo wspieraniem 
przedsiębiorczości, pracodawców i biznesu (w tym 
innowacyjnego) oraz podmiotów ekonomii 
społecznej (w tym instytucje otoczenia biznesu)
przedsiębiorcy, w tym MŚP.

Jak wyżej

12 Strona 59 dokumentu W ZIT jest:
Potencjalni beneficjenci:
jednostki samorządu terytorialnego
jednostki organizacyjne JST
organizacje będące organami prowadzącymi szkoły
Instytucje Otoczenia Biznesu

Propozycja SZP:
Potencjalni beneficjenci:
jednostki samorządu terytorialnego

Jak wyżej



jednostki organizacyjne JST
organizacje będące organami prowadzącymi szkoły
podmioty posiadające zorganizowaną formę prawną 
zajmujące  się  statutowo  wspieraniem  przed-
siębiorczości,  pracodawców  i  biznesu  (w  tym 
innowacyjnego)  oraz  podmiotów  ekonomii 
społecznej (w tym instytucje otoczenia biznesu.

13 Strona 62 dokumentu
Nieuzupełniona wartość budżetu działania.
Należy ją uzupełnić.

Wymagana  jest  poprawność  i  spójność 
dokumentu.

14 Strona 76 dokumentu

W projekcie ZIT jest:
Potencjalni beneficjenci
jednostki samorządu terytorialnego
jednostki organizacyjne JST
instytucje otoczenia biznesu
organizacje pozarządowe

Propozycja SZP:
Potencjalni beneficjenci
jednostki samorządu terytorialnego
jednostki organizacyjne JST
podmioty posiadające zorganizowaną formę prawną 
zajmujące  się  statutowo  wspieraniem 
przedsiębiorczości,  pracodawców i biznesu (w tym 
innowacyjnego)  oraz  podmiotów  ekonomii 
społecznej (w tym instytucje otoczenia biznesu)
organizacje pozarządowe.

Instytucje otoczenia biznesu nie posiadają co do 
zasady odrębnej formy prawnej. Dlatego też nie 
mogą jako takowe być beneficjentami środków 
unijnych.

15 Strona 77 dokumentu W projekcie ZIT jest:
Potencjalni beneficjenci
instytucje finansowe w zakresie instrumentów 
zwrotnych
instytucje otoczenia biznesu
firmy szkoleniowe
organizacje pozarządowe

Propozycja SZP:
Potencjalni beneficjenci
instytucje  finansowe  w  zakresie  instrumentów 
zwrotnych
podmioty posiadające zorganizowaną formę prawną 
zajmujące  się  statutowo  wspieraniem 

Instytucje  otoczenia  biznesu  nie  posiadają  co  do 
zasady  odrębnej  formy  prawnej.  Dlatego  też  nie 
mogą  jako  takowe  być  beneficjentami  środków 
unijnych.

Proponujemy doprecyzować zapis.

Ponadto,  na  rynku  istnieją  nie  tylko  firmy 
szkoleniowe  (rozumiane  jako  przedsiębiorcy),  ale 
także inne podmioty  posiadające  formę prawną i 
prowadzące działalność szkoleniową (np. CIZ). Nie 
są one traktowane jako firmy, natomiast posiadają 
odpowiedni potencjał i umiejętności do wykonania 



przedsiębiorczości,  pracodawców i biznesu (w tym 
innowacyjnego)  oraz  podmiotów  ekonomii 
społecznej (w tym instytucje otoczenia biznesu
instytucje edukacyjne i firmy szkoleniowe
organizacje pozarządowe

zaplanowanych  działań  rozwojowych.  Naszym 
zdaniem  należy  rozszerzyć  katalog  potencjalnych 
beneficjentów.

16 Strona 78 dokumentu

W projekcie ZIT jest
Wskaźnik produktu:
liczba wspartych przedsiębiorstw społecznych

Propozycja SZP:
Wskaźnik produktu:
liczba  wspartych  przedsiębiorstw  społecznych 
(rozumianych jako spółdzielnie socjalne, organizacje 
pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, 
inne podmioty ukonstytuowane prawnie po wejściu 
w  życie  ustawy  dotyczącej  przedsiębiorczości 
społecznej)  lub  należy  zastosować  alternatywny 
zapis: 
liczba wspartych podmiotów ekonomii społecznej

Dostrzegamy skomplikowany,  ale  jednocześnie 
niedookreślony  problem  związany  z  używanym 
nazewnictwem.  Zwracamy  uwagę  na  fakt,  że  na 
polskim  rynku  nie  istnieje  bowiem  w  dniu 
dzisiejszym  usankcjonowany  prawnie  byt 
gospodarczy  (lub  inny)  nazywany  „przedsię-
biorstwem  społecznym”.  Takie  rozwiązanie  ma 
dopiero  wprowadzić  planowana  ustawa  o 
przedsiębiorstwach  społecznych.  Ponieważ  nie 
wiadomo  dokładnie  kto  będzie  ostatecznie 
korzystał  z  prawa  do  używania  nazwy 
„przedsiębiorstwo  społeczne”,  określenie 
jakichkolwiek  wskaźników  do  osiągniecia  w  tym 
momencie  będzie  trudne.  Tym  bardziej,  że  w 
grupach  docelowych  autorzy  ZIT  swobodnie 
zamieniają  „przedsiębiorstwo  społeczne”  na 
podmiot  ekonomii  społecznej.  Ten  drugi  ma  już 
swoją  definicję  i  jest  ona  w  wielu  miejscach 
rozbieżna z zakładaną definicją „przedsiębiorstwa 
społecznego”.
Propozycja do przemyślenia i doprecyzowania.

17 Strona 78 dokumentu W projekcie ZIT jest:
Potencjalni beneficjenci
jednostki samorządu terytorialnego
jednostki organizacyjne JST
organizacje pozarządowe
instytucje otoczenia biznesu

Propozycja SZP:
Potencjalni beneficjenci
jednostki samorządu terytorialnego
jednostki organizacyjne JST
organizacje pozarządowe
podmioty posiadające zorganizowaną formę prawną 
zajmujące  się  statutowo  wspieraniem 
przedsiębiorczości,  pracodawców i biznesu (w tym 



innowacyjnego)  oraz  podmiotów  ekonomii 
społecznej (w tym instytucje otoczenia biznesu).

18 Strona 76 dokumentu

W projekcie ZIT jest:
Przykładowe projekty:
preferencyjne  pożyczki  lub  poręczenia  dla  osób 
planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
bezzwrotne  dotacje  na  rozpoczęcie  działalności 
gospodarczej dla osób w najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej na 
spłatę pożyczki
wsparcie  doradczo-szkoleniowe  dla  osób 
planujących  rozpoczęcie  działalności  gospodarczej 
przez  wyspecjalizowane  instytucje  oraz  zgodnie  z 
wypracowanymi  i  obowiązującymi  standardami 
świadczenia usług

Propozycja SZP:
W ZIT jest:
Przykładowe projekty:
preferencyjne  pożyczki  lub  poręczenia  dla  osób 
planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
bezzwrotne  dotacje  na  rozpoczęcie  działalności 
gospodarczej dla osób w najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy w tym w formie spółdzielni socjalnej
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej na 
spłatę pożyczki
wsparcie  doradczo-szkoleniowe  dla  osób 
planujących  rozpoczęcie  działalności  gospodarczej, 
w  tym  w  formie  spółdzielni  socjalnej,  przez 
wyspecjalizowane  instytucje  oraz  zgodnie  z 
wypracowanymi  i  obowiązującymi  standardami 
świadczenia usług.

19 Strona 77 dokumentu W projekcie ZIT jest
Grupy docelowe
osoby rozpoczynające działalność gospodarczą

Propozycja SZP:
Grupy docelowe
osoby  rozpoczynające  działalność  gospodarczą  w 

Spółdzielnie socjalne są specyficzną formą prawną, 
w której osoby zakładające taki podmiot de facto 
nie  rozpoczynają  działalności  gospodarczej,  a 
raczej stają się być „współprzedsiębiorcami“ jednak 
w  formule  zatrudnieniowej  jaką  jest  spółdzielcza 
umowa o pracę. Ze względu na specyfikę podmiotu 
sugerujemy uwypuklenie tej formy w zapisach ZIT.



tym w formie spółdzielni socjalnej.

20 Strony 61,82 dokumentu

Programy  zdrowotne  dla  ludzi  wykluczonych  ze 
względu na stan zdrowia.

Programy  zdrowotne  umożliwiające  powrót  ludzi 
wykluczonych  do  pracy  powinny  się  opierać  na 
badaniach  diagnostyki  obrazowej  oraz  badaniach 
laboratoryjnych  opartych  o  konsultacje  trudno 
dostępnych  specjalistów:  reumatolog  (zmiany 
zwyrodnieniowe),  ortopeda  (choroby  układu 
ruchu), czy kardiolog (choroby układu krążenia), a 
następnie  poparte  rehabilitacją  umożliwiającą 
powrót do pracy.

Wszystkie  badania  oraz  rehabilitację  można 
wykonać  w  warunkach  ambulatoryjnych  dzięki 
czemu koszty takich przedsięwzięć nie  będą zbyt 
wysokie.

21 Strona 86 dokumentu – Pomoc 
techniczna

Główny  wskaźnik:  Liczba  osób  zatrudnionych 
przy pełnym wariancie wdrażania nie mniej niż 35.
Wskaźniki:
Liczba  zatrudnionych  pracowników  w  jednostce 
wdrażające ZIT

Propozycja SZP:
Dodać  nowy  główny  wskaźnik  monitoringu  celu 
priorytetu:
Liczba  zadań  wykonywanych  przez  przedstawicieli 
strony  społeczno-gospodarczej  w  ramach  Pomocy 
Technicznej.
Wskaźnik dodatkowy (strona 87):
Liczba  partnerów  społeczno-gospodarczych 
wykonujących zadania powierzone przez Instytucję 
Zarządzającą ZIT.

Zadania  partnerów  społeczno-gospodarczych  w 
planowanym  systemie  ZIT  powinny  być  znacznie 
szersze, np. odpowiedzialność za prowadzenie grup 
roboczych  w  tematach  priorytetowych  dla 
przedsiębiorców.  A  za  takim  szerszym  zakresem 
zadań  i  odpowiedzialności  powinny  iść  środki 
umożliwiające  ich  wypełnienie  (wg  wstępnych 

Strategia realizacji zasady partnerstwa (Dokument 
opracowywany  w  MRR)  będzie  określał  warunki 
współpracy oraz role partnerów, o których mowa w 
art.  5  projektu  rozporządzenia  na  lata  2014- 
-2020.  projekt  strategii  ma powstać  do połowy 
września 2013 r.
Jednocześnie w MRR trwają zaawansowane prace 
nad  koncepcją  włączenia  partnerów  społeczno-
gospodarczych  do  wsparcia  ze  środków  Pomocy 
Technicznej.  Dofinansowanie  udzielane  byłoby  w 
formie  grantu.  Projekty/granty  realizowane  
w trybie rocznym.



założeń MRR do 2%-3% alokacji w ramach Pomocy 
Technicznej).
Zabezpieczenie  środków  w  ramach  Pomocy 
Technicznej programu ZIT na to,  żeby te zadania 
mogły  zostać  efektywnie  wykonane  jest  więc 
niezbędne.

Osoba/Podmiot 
zgłaszająca(y) propozycje Adres poczty elektronicznej Data wypełnienia

Sudecki Związek Pracodawców biuro@szp-walbrzych.pl 15 lipca 2013 r.

X Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji społecznych dokumentu pn. „Wstępny Program Działań 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr  101 poz.926 z późn. zm).


