
Ministerstwo
Rozwoju i Technologii

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych 
Wydział Prawa Zamówień Publicznych

Wykonawco! Jeszcze prostszy udział w przetargach 

publicznych będzie możliwy dzięki certyfikacji w 

zamówieniach publicznych.

Wsparcie udziału małych i średnich przedsiębiorców w 

przetargach publicznych. Co zaplanowano w Polityce 

zakupowej państwa.

Departament Architektury i Budownictwa

przedstawi informacje dotyczące planowanych zmian w 

zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem 

CE.

Wydział Przepisów Techniczno-Budowlanych DAB

przedstawi zagadnienia dotyczące standardów 

dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami 

uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania. 

Jednocześnie odpowie na pytania dotyczące brzmienia 

przepisów techniczno-budowlanych, w zakresie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie.

Wydział Procesu Inwestycyjnego DAB 

przedstawi informacje na temat prac nad projektem 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz 

niektórych innych ustaw, które stanowią kolejny etap 

upraszczania, przyspieszania i cyfryzacji procesu 

inwestycyjno-budowlanego. 

Wydział Odstępstw od Przepisów 
Techniczno-Budowlanych DAB

przestawi zagadnienia dotyczące procedury uzyskiwania 

przez organy administracji architektoniczno-budowlanej 

upoważnień Ministra Rozwoju i Technologii do udzielenia 

zgody na odstępstwa od przepisów 

techniczno-budowlanych.

Departament Mieszkalnictwa 

przedstawi informacje o możliwościach uzyskania 

finansowego wsparcia na potrzeby poprawy efektywności 

energetycznej i instalacji OZE w budownictwie 

wielorodzinnym (Program TERMO).

Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Wydział 
Efektywności Energetycznej Budynków

Będziesz miał możliwość zadawania pytań do tematu 

efektywności energetycznej budynków.

Departament Planowania Przestrzennego

Przedstawi zagadnienia prawne z zakresu planowania i 

zagospodarowania przestrzennego, a także reformy 

systemu planowania przestrzennego – uporządkowane 

planowanie przestrzenne, standardy urbanistyczne dla 

zapewnienia wzrostu jakości życia i zrównoważonego 

rozwoju.
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Urząd Dozoru Technicznego pełni dozór nad urządzeniami 

transportu bliskiego wykorzystywanymi na placach 

budów, popularyzuje zagadnienia związane z bezpieczną 

eksploatacją urządzeń technicznych oraz analizuje 

przyczyny wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń tych 

urządzeń. Inspektorzy UDT sprawdzą urządzenia 

techniczne na Twoich placach budów w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa technicznego. Czekamy na Twoje pytania.

Jeśli masz pytania dotyczące udzielania praw wyłącznych 

na przedmioty ochrony własności przemysłowej 

(wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki 

towarowe), zapraszamy!

Jeśli interesują Ciebie takie tematy jak:

• wykorzystanie danych korekcyjnych z ASG-EUPOS do 

różnorodnych pomiarów - w trakcie realizacji 

inwestycji oraz na końcu w wymaganych przepisami 

prawa pomiarach inwentaryzacyjnych,

• dostęp obywateli, przedsiębiorców oraz administracji 

publicznej do aktualnej i wiarygodnej informacji 

przestrzennej z rejestrów urzędowych oraz innych 

źródeł w prowadzonym przez Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii serwisie www.geoportal.gov.pl

Zapraszamy na nasze stoisko!

Departament Gospodarki UMWW świadczy usługi 

informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie nowych 

inwestycji (m.in. ulgi podatkowe na realizacje nowych 

inwestycji, tereny inwestycyjne)  oraz internacjonalizacji 

(m.in. informacje o rynkach zagranicznych, 

proeksportowe instrumenty finansowe ).

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podczas Targów 

BUDMA 2023 zaprezentuje:

• Zasady wprowadzania do obrotu i udostępniania na 

rynku krajowym wyrobów budowlanych,

• Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego (c-KOB),

• Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB),

• Obowiązki właściciela lub zarządcy związane 

z utrzymaniem obiektu budowlanego w odpowiednim 

stanie technicznym.

Instytut Techniki Budowlanej wspiera przedsiębiorców 

w procesie wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych. Podejmowane zagadnienia to 

zrównoważone środowiskowo wyroby budowlane.



Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawi informacje na 

temat:

• pomocy finansowej dla inwestorów realizujących 

przedsięwzięcia termomodernizacyjne,

• bezzwrotnego wsparcia oraz finansowania zwrotnego 

mieszkalnictwa.

Misją Krajowego Zasobu Nieruchomości jest wspieranie 

budownictwa czynszowego z przystępnymi cenowo 

lokalami na długoterminowy najem z opcją dojścia do 

własności. Wraz z samorządami zakładamy Społeczne 

Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM).

Przedstawi Ekologiczne Budownictwo Modułowe, które 

nie jest już droższe niż budownictwo tradycyjne, jako 

odpowiedź na wyzwania branży budowlanej, wyzwania 

klimatyczne oraz problemy demograficzne Polski.

Zapraszamy na wirtualną podróż do małego, polskiego 

miasteczka SMARToszewo. Możesz zwiedzić kameralny 

ryneczek, urocze uliczki i wiele innych atrakcji. Dodatkowo 

każdy budynek i każdy element miejskiej infrastruktury 

jest opisany w jednoznaczny sposób z wykorzystaniem 

klasyfikacji CCI.

Przedsiębiorco, czy jesteś gotowy na ekspansję 

międzynarodową?

Postaw pierwszy krok na zagranicznych rynkach!

Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspiera ekspansję 

międzynarodową polskich firm, inwestycje polskie w kraju 

i za granicą oraz pozyskuje i obsługuje zagranicznych 

inwestorów w Polsce.

PARP, to Twój partner w biznesie. Przedstawimy 

wyzwania dla przedsiębiorstw w świetle perspektywy 

finansowej 2021-2027.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu 

odpowie na pytania związane w możliwościami wsparcia 

dla przedsiębiorców, w rozpoczynających się właśnie 

programach Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 

2021-2027, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 

Gospodarki 2021-2027 i innych.


