
Wykaz załączników wymaganych, po pozytywnej ocenie projektu  
 
I Test inwestora prywatnego*) 
 
II Wycena Wartości Udziałów/Akcji*) 
 

III Zakres pogłębionej analizy działalności Wnioskodawcy, po pozytywnej ocenie projektu: **) 

 
1. Ustalenie stanu prawnego majątku Wnioskodawcy dokonywane na podstawie wypisów z ksiąg 

wieczystych, wpisów w rejestrach sądowych, rejestrach zastawów, ewidencjach i rejestrach organów 
administracji rządowej i samorządowej, a także na podstawie dokumentacji prawnej, organizacyjnej 
i finansowo-księgowej Wnioskodawcy oraz innych dokumentów źródłowych. Ustalenie stanu 
prawnego majątku Wnioskodawcy powinno określać w szczególności: 

1) prawa własności składników majątkowych; 
2) ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na rzecz Wnioskodawcy na majątku osób trzecich; 
3) ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na majątku Wnioskodawcy na rzecz osób trzecich; 
4) prawa na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym; 
5) wierzytelności i zobowiązania; 
6) inne prawa majątkowe i niemajątkowe; 
7) stan prawny w zakresie praw i obowiązków o charakterze majątkowym wynikających 

z przepisów: 
a) prawa pracy, 
b) o ochronie i kształtowaniu środowiska, 
c) o ochronie konkurencji i konsumentów; 

8) stan roszczeń oraz podjęte czynności windykacyjne i egzekucyjne; 
9) posiadane koncesje i zezwolenia, a w przypadku prowadzenia działalności wydobywczej — 

raport z analizy złóż i zgodności ich eksploatacji z prawem; 

2. Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dokonane przy użyciu co najmniej dwóch 
metod wyceny, w szczególności spośród następujących: 

1) zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych; 
2) wartości odtworzeniowej; 
3) wartości skorygowanej aktywów netto; 
4) wartości rynkowej (obowiązkowa); 
5) przy zastosowaniu mnożnika zysku. 

Wyboru metody wyceny dokonuje się w zależności od sytuacji ekonomiczno-finansowej 
przedsiębiorstwa. Wybór metody wyceny wymaga uzasadnienia. 

Porównanie wyników oszacowania wartości stanowi podstawę do określenia wartości 
przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. 

3. Ocena realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska dokonywana na 
podstawie badania wpływu działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na stan środowiska, 
obejmująca w szczególności: 

1) mapę nieruchomości przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i krótką charakterystykę sąsiednich 
nieruchomości, z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej na nich działalności wraz z 
podstawowymi danymi geofizycznymi i hydrogeologicznymi dotyczącymi tych 
nieruchomości; 

2) opis istniejących zanieczyszczeń gruntów i wód oraz opis stopni emisji zanieczyszczeń do 
powietrza; 



3) analizę procesów produkcyjnych i technologicznych, zastosowanych metod ochrony gruntu, 
powietrza i wody oraz ochrony przed hałasem, a także gospodarki surowcowej i odpadowej; 

4) ocenę stopnia realizacji zobowiązań dotyczących stwierdzonego stanu środowiska, 
wynikających z decyzji organów administracji, bądź z przepisów prawa; 

5) wskazanie szczególnie istotnych zagadnień wynikających z analizy stanu środowiska, 
wymagających dalszych szczegółowych badań; 

6) opis najważniejszych niezbędnych inwestycji w zakresie ochrony środowiska, z określeniem 
przewidywanego okresu realizacji i kosztów; 

7) szacunkowe skutki finansowe związane z ewentualną odpowiedzialnością za naruszenie 
środowiska; 

8) ocenę zagrożeń dla zdrowia pracowników oraz wynikających ze skutków tych zagrożeń 
świadczeń. 

 
 
*)  Dokumenty powinny być sporządzone przez renomowany/profesjonalny podmiot zewnętrzny 

specjalizujący się w tym zakresie. 
 
**) Wnioskodawca na żądanie NFOŚiGW/Podmiotu dokonującego analizy jest zobowiązany 

udostępnić wszelkie niezbędne dokumenty i informacje w zakresie objętym analizą, z zachowaniem 
przepisów o ochronie informacji prawnie chronionych. 


