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Nasz biuletyn jest efektem udziału SIPH

organizacjom gospodarczym gorąco polecamy

we współfinansowanym przez Unię Europejską

uczestnictwo

projekcie

a z kolei

pn.

wsparcia

„KIGNET

–

izbowy

konkurencyjności

przedsiębiorstw”.

Udział

w

system
polskich

tym

projekcie,

zachęcamy

w

takim

wszystkich
do

korzystania

przedsięwzięciu,
przedsiebiorców
z

oferowanych

przez utworzoną dzięki projektowi sieć usług.

wstępnie przez nas przyjmowany w pewną
nieufnością, teraz daje nam wiele korzyści,
zarówno w zakresie wiedzy, jak i akredytacji

Zarząd

nowych usług dla naszych członków, a także

Słupskiej Izby

wzbogaca nas w środki techniczne. Jeżeli

Przemysłowo – Handlowej

projekt ten będzie kontynuowany w kolejnych
latach, czyli dojdzie do sytuacji, iż zostanie
uruchomiony

„KIGNET

BIS”,

to wszystkim
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AKTUALNOŚCI
Akredytacja firm zagranicznych w Federacji Rosyjskiej
W dniu 4.10.2006 r. w siedzibie Krajowej Izby

bardzo

perspektywiczny

rynek

i

bez

względu

Gospodarczej w Warszawie przy ul. Trębackiej 4

na aktualny klimat polityczny, czy też aspekty

odbyło się seminarium pt.: „Prawne i techniczne

prawne jest już wiele pozytywnych przykładów

aspekty akredytacji firm zagranicznych w Federacji

działalności polskiego biznesu na terenie Rosji.

Rosyjskiej”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
Krajowej

Izby

Gospodarczej,

Marszałkowskiego

a

także

Województwa

Urzędu

Kujawsko

–

Na odrębne omówienie zasługuje udział w tym
seminarium

Pana

Handlowego

Ambasady

wystąpienie,

Pomorskiego.
Główne

aspekty

z otwarciem

firm

na terenie

i

i

problemy

działalnością

Federacji

przedstawiane

przez

związane

gospodarczą

Rosyjskiej
Nikołaja

zostały

Aleksandrowicza

Kuzniecowa – Zastępcę Dyrektora Departamentu

Marka

precyzyjne

niezwykła

wręcz

Reszuty

RP

w

–

attache

Moskwie.

informacje,

życzliwość

i

a

Jego
także

rzeczowość

w informowaniu o wszystkich aspektach działalności
gospodarczej na terenie FR mnie osobiście bardzo
zaimponowała.
Wszyscy

uczestnicy

seminarium

otrzymali

Izby

płytę CD wydaną przez Wydział Promocji Handlu

Przemysłowo – Handlowej Federacji Rosyjskiej,

i Inwestycji Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej,

który

formy

na której znalazły się wszystkie ważne dla chcących

możliwości

rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Rosji

ds.

Akredytacji
omówił

i perspektywy

Firm

m.in.

Zagranicznych

pojęcia

akredytacji

prawne,
oraz

działalności firm zagranicznych na terenie FR.
Następnie

dokumentację

informacje.

niezbędną

dla

Pan

Marek

Reszuta

zadeklarował

również pomoc i opiekę dla takich firm. Pragnącym

otwarcia przedstawicielstwa a także współpracę

zapoznać

Izby Przemysłowo – Handlowej FR z polskimi

gospodarczej

firmami na terenie Rosji omówił Jurij Iwanowicz

teleadresowe WPHiI Ambasady RP w Moskwie:

Czernikow

e mail: poland@polweh.ru; tel. (095) 231-16-11,

–

główny

ekspert

Departamentu

ds. Akredytacji Firm Zagranicznych IH-P FR.
rodzaje

oraz

specjalne

na

z

problematyką

terenie

Rosji

działalności

podajemy

dane

231-16-17; fax.: (095) 231-16-15.

System podatkowy Federacji Rosyjskiej w tym
strukturę,

się

Słupska

Izba

Przemysłowo–Handlowa

systemy

zainteresowanym może przesłać treść informacji

podatkowe w strefach ekonomicznych omówił Denis

zawartych na płycie CD wydanej przez Ambasadę

Wasiljewicz Bałakin – Dyrektor „Corpus Juris”.

RP w Moskwie, a dotyczących aspektów działalności

Ponadto przedstawiciele firm konsultingowych

gospodarczej na terenie Rosji.

podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi
i

Zdzisław Andrzej Walo

stereotypami na temat prowadzenia biznesu w

Dyrektor

z naborem

pracowników

na

terenie

FR

Słupskiej Izby

Rosji.
Podsumowując swój udział w tym seminarium

Przemysłowo – Handlowej

muszę stwierdzić, że było to nadzwyczaj pożyteczne
spotkanie, szkoda tylko, że zainteresowanie ze
strony biznesu było stosunkowo małe, a przecież to
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FUNDUSZ POŻYCZKOWY
Przypominamy,

iż

Przemysłowo-Handlowej

przy

Słupskiej

funkcjonuje

Izbie

Agencja

¾ zabezpieczenie pożyczki – weksel własny in
blanco,

poręczenie

osób

fizycznych,

Pożyczkowa, której oferta skierowana jest do mikro

przewłaszczenie, hipoteka, blokada środków

i

zdeponowanych na lokacie i inne;

małych

przedsiębiorców

oraz

przedsiębiorców

będących w fazie rozwoju lub w fazie ekspansji.
Pożyczki

udzielane

są

z FUNDUSZU

POŻYCZKOWEGO realizowanego w ramach projektu
Sektorowego

Programu

Operacyjnego

Wzrost

Konkurencyjności Przedsiębiorstw 1.2.1.

¾ środki

z

pożyczki

w przebiegu

1

należy

miesiąca

wydatkować
od

daty

ich

uzyskania;
¾ prowizja 0,7% za każdy rok pożyczkowy np.
przy 3 letnim okresie pożyczkowym wynosi
2,1%, przy 5 letnim 3,5%.

Jakie są warunki udzielenia pożyczki?
¾ pożyczka nie może być niższa niż 5 tys. zł
i nie wyższa niż 120 tys. zł;

Aby ubiegać się o pożyczkę należy złożyć
następujące

dokumenty:

wniosek

o

pożyczkę

na naszych drukach, dokumenty rejestrowe firmy,

¾ pożyczka jest udzielana na maksymalny

Regon, NIP, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

okres 60 m-cy i w tym czasie możliwe jest

o braku zaległości, zaświadczenie z ZUS o braku

odroczenie

zaległości, tabele finansowe, PIT-y i inne.

spłaty

kapitału

maksymalnie

na 12 m-cy;
¾ oprocentowanie: stałe – równe stopie
referencyjnej tj. 5,56%
¾ zmienne – równe 1,3 stopy referencyjnej tj.
7,228%;

Środki

z

uzyskanej

pożyczki

można

przeznaczyć na wszelkie działania inwestycyjne
i rozwojowe w firmie. Serdecznie zapraszamy

¾ minimalny udział środków własnych – 20%
wartości przedsięwzięcia;

do skorzystania z tej oferty i skontaktowania
się z Biurem naszej Izby (tel. 059 842 50 98)
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Szanowni Państwo,
Pragniemy

zaprosić

Państwa

do

udziału

w

Seminariach

Szkoleniowych

dla

Przedstawicieli

Organizacji Przedsiębiorców i Pracodawców, organizowanych w ramach projektu Inwestycja w Kadry,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W zamierzeniu zleceniodawcy projektu – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – seminaria mają
przygotować doradców ds. rozwoju zasobów ludzkich i szkoleń pełniących rolę efektywnego łącznika pomiędzy
dwoma sektorami: małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji szkoleniowych.
Ramowy program seminariów:
•

Rola doradcy

•

Identyfikacja oczekiwań przedsiębiorcy

•

Otoczenie przedsiębiorstwa

•

Badanie potrzeb

•

Rezultaty pracy doradcy – diagnoza potrzeb szkoleniowych

•

Dobór rozwiązań do zidentyfikowanych potrzeb

•

Szkolenie zewnętrzne

•

Pozostałe formy zaspokajania potrzeb szkoleniowych

•

Podstawowe zagadnienia ewaluacji szkoleń

W ramach całkowicie bezpłatnych, dwudniowych seminariów organizatorzy zapewniają:
•

szkolenia oparte w większości na praktycznych ćwiczeniach i warsztatach (2×8 godzin),

•

pełne wyżywienie (obiad i 2 przerwy kawowe każdego dnia, kolacja integracyjna w pierwszym
i śniadanie w drugim dniu seminarium),

•

transport po kolacji do centrum miasta, bądź zakwaterowanie (1 nocleg),

•

materiały szkoleniowe.

Każdy uczestnik szkolenia po jego zakończeniu otrzyma Certyfikat Doradcy ds. Szkoleń Sektora MŚP.
Najbliższe Terminy i Miejsca

Wrocław (18-19 październik)

Poznań (23-24 październik)

Novotel Wrocław

Orbis Poznań Polonez

ul. Wyścigowa 35

Al. Niepodległości 36

53-011 Wrocław

61-714 Poznań
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Kraków (6-7 listopad)

Katowice (30-31 październik)
"ORBIS" SA ODDZIAŁ NOVOTEL CENTRUM

"ORBIS" SA ODDZIAŁ HOTEL "CRACOVIA"

W KATOWICACH

W KRAKOWIE

ul. al.Roździeńskiego 16

ul. Marsz. F. Focha 1

40-202 Katowice

30-111 Kraków
Olsztyn (13-14 listopad)
Novotel Olsztyn
ul. Sielska 4a
10-802 Olsztyn

Osoby zainteresowane prosimy o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faxem na numer 032
203 89 85 i orginału na adres biura projektu, z dopiskiem „Inwestycja w Kadry – Doradca ds. szkoleń MŚP”
Szczegółowe

informacje

dotyczące

seminariów

dostępne

są

na

stronie

internetowej

projektu:

www.inwestycjawkadry.com
W razie pytań zapraszam do kontaktu:
Ewa Musiał
BIURO PROJEKTU
WYG International sp. z o.o.
ul. PCK 10/5
40-057 Katowice
tel. (0 32) 203 89 85
ewa.musial@wyginternational.pl
WYG International Sp. z o.o. is a White Young Green company.
Offices throughout the UK and overseas. Webside: www.wyg.com

Pracownicy

Słupskiej

Izby

Przemysłowo

–

Handlowej

uczestniczyli

w

przedstawionym

szkoleniu i otrzymali Certyfikaty Doradcy ds. Szkoleń Sektora MŚP. Na podkreślenie zasługuje
profesjonalizm i fachowość trenerów, wysoka jakość i przydatność materiałów szkoleniowych oraz
przystępny i skuteczny sposób przekazywania wiedzy. Serdecznie polecamy!
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WARTO INWESTOWAĆ
Urząd Miejski w Bytowie
ul. 1-go Maja 15
77-100 Bytów
tel. (059) 822 20 11
fax: (059) 822 25 92
e-mail: urzad@bytow.com.pl
www.bytow.com.pl
Burmistrz: Stanisław Marmołowski
Gmina Bytów leży w zachodniej części województwa

poprowadzono

linię

kolejową

łączącą

Miastko

pomorskiego, na terenie powiatu bytowskiego. Siedzibą

z Lęborkiem. Do naszych czasów przetrwał jedynie

władz powiatowych jest miasto Bytów.

urokliwie wijący się utwardzony szlak.

Gmina Bytów zajmuje powierzchnię 198 km2, jest
gminą miejsko-wiejską, w skład której wchodzi miasto
Bytów

i

15

sołectw:

Dąbie,

Gostkowo,

Grzmiąca,

Mądrzechowo, Mokrzyn, Niezabyszewo, Płotowo, Pomysk Mały,
Pomysk

Wielki,

Rekowo,

Rzepnica,

Sierżno,

Świątkowo,

Udorpie i Ząbinowice. Gminę Bytów zamieszkuje ok. 24 tys.
osób, w tym ok. 17,5 tys. to mieszkańcy miasta.
Morenowe wzgórza, modre jeziora, lasy, łąki, pola
i zagubione

wśród

nich

osady

to

główne

elementy

kaszubskiej krainy, której część stanowi Ziemia Bytowska.
Skandynawski lądolód zadbał o to, by tereny gminy Bytów
zaliczyć

do

pięknych

i

atrakcyjnych

krajobrazów

zachodnich Kaszub. Teren gminy jest usiany pagórkami
moreny

czołowej,

bezodpływowymi

zagłębieniami,

przecięty doliną rzeki Bytowy, a od południowego zachodu
wyniesiony w postaci Góry Siemierzyckiej (256,4 m n.p.m.).
Na najwyższym wzniesieniu Pojezierza Bytowskiego w 2005
roku

ustawiono

drewnianą

wieżę

widokową,

która

ma

wysokość 16 m i wznosi się ponad wierzchołki drzew
porastających

wzniesienie.

Panorama

z

wieży

zachwyca

wszystkich, którzy wejdą na jej szczyt.
Pagórkowate

tereny

oraz

duże

połacie

leśne

w okolicach Bytowa zachęcają do pieszych i rowerowych
wycieczek. Natomiast czyste jeziora przyciągają amatorów
kąpieli, sportów wodnych i wędkarzy, a rozległe kompleksy
leśne zbieraczy runa leśnego.
W poznaniu tego co ofiarowała nam natura pomogą
turystom dobrze oznakowane szlaki turystyczne m.in.:
¾ Szlak rowerowy pn. Szlak Zwiniętych Torów
z Miastka przez Tuchomie, Bytów, Kozin, Lębork do
Łeby. Szlak powstał na bazie starych nasypów
kolejowych,

po

których

jeszcze

przed

wojną

¾ Szlak pieszy niebieski pn. Kraina lasów i jezior
z Żydowa przez Miastko, Rekowo, Płotowo, Sierżno,
Bytów,

Pomysk

Wielki,

Parchowo,

Jasień

do Lęborka. Atrakcją szlaku jest zabytkowe miasto
Bytów,

wsie

letniskowe,

duży

kompleks

leśny

i największe jeziora Parku Krajobrazowego Dolina
Słupi.
¾ Szlak pieszy żółty pn. Dolina Słupi z Bytowa przez
Gostkowo,

Gałęźnię

Małą,

Dębnicę

Kaszubską

do Słupska. Atrakcją tej trasy jest rzeka Słupia, jej
dolina i towarzyszące jej krajobrazy.
¾ Szlak pieszy i rowerowy pn. Elektrownie Wodne
z Soszycy przez Gałęźnię Małą, Konradowo, Krzynię
do

Skarszewa

Dolnego

(elektrownia

na

rzece

Skotawa). Na wyznaczonym szlaku podziwiamy
unikatowy

w

skali

europejskiej

system

hydroenergetyczny rzeki Słupi.
Gmina

Bytów

przygotowała

również

trasy

joggingowe dla osób, które lubią aktywny wypoczynek:
¾ MOSiR-owska Ścieżka Zdrowia (kolor żółty) 1,5

km

pętla

sąsiadującym

usytuowana
z

Miejskim

w

uroczym

Ośrodkiem

lasku
Sportu
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znajdująca

się

Gmina Bytów to nie tylko przyroda. Ślady historii

rozpoczyna

się

odnajdujemy tu na każdym kroku. Pierwsza wzmianka

i kończy na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu

o naszym grodzie pojawiła się w XII wieku w kronice Galla

i Rekreacji.

naturalnej

Anonima. Prawa miejskie Bytów otrzymał w lipcu 1346

ruchome mostki,

roku. Najpiękniejszym zabytkiem Ziemi Bytowskiej jest

i Rekreacji,

ale

na obrzeżach

jednocześnie

miasta.
Trasa

Ścieżka

o

nawierzchni

wyposażona w przeszkody typu

górujący majestatycznie nad miastem pokrzyżacki zamek

drabinki itp.
¾ Niebieskie Stopy Jelenia (kolor niebieski) - trasa

z przełomie XIV – XV wieku, wybudowany na planie

o dł. 17 km zaczyna się przy Miejskim Ośrodki

prostokąta z trzema basztami okrągłymi (Młyńską, Różaną

Ośrodku i Rekreacji, biegnie przez miejscowości:

i Polną) oraz czworoboczną wieżę Prochową. Główny

Przyborzyce,

Wielki,

i najstarszy gotycki budynek tzw. Dom Zakonny znajduje

Rzepnicę i kończy się na ul. Styp-Rekowskiego.

się w północno-zachodniej części zamku. W latach 1560-

Ścieżka zmusza biegacza do nie lada wysiłku

1570

fizycznego ze względu na swą urozmaiconą rzeźbę

przebudowę bytowskiej warowni. Powstał wówczas Dom

terenu m.in. liczne górki, pagórki, podbiegi oraz

Książęcy - obecnie hotel i nie istniejąca Kancelaria

długość. Trasa

w dużej mierze o nawierzchni

Książęca. Swój wygląd zmieniła także wieża bramna.

naturalnej, z wyjątkiem kilku niewielkich odcinków

W 1623 roku wybudowano Dom Wdów, w którym obecnie

przebiegających przez nawierzchnię asfaltową.

mieści się biblioteka. Blasku warowni dodaje mieszczące

Dąbki,

Dąbie,

Pomysk

książęta

pomorscy

przeprowadzili

gruntowną

¾ Tajemniczy Szlak Góry Siemierzyckiej (kolor

się w północnym skrzydle Muzeum Zachodnio-Kaszubskie,

zielony) – trasa o dł. 6 km wiedzie wzdłuż ścieżki

które posiada bogate zbiory etnograficzne i organizuje

przyrodniczej

pn.

„Atrakcje przyrodnicze okolic

liczne

wystawy

czasowe.

Atrakcją

zamku

są

wąskie

Rekowa”. Szlak prowadzi na zachód od Rekowa

korytarze, kręte schodki i dwupoziomowe ganki strażnicze

przez

oplątujące Dom Zakonny oraz mur kurtynowy.

teren

urozmaicony

morenowymi,

których

Siemierzycka

osiąga

Panorama

z

licznymi

najwyższy
wartość

wieży

wzgórzami
punkt

256

widokowej

m

Góra
n.p.m.

usytuowanej

Znakami

minionych

epok

są

również

pozostałe

dobrze zachowane zabytki miasta:
¾ Gotycka

wieża

kościoła

p.w.

św.

Katarzyny

na szczycie góry z pewnością zrekompensuje trud

z I połowy XIV wieku. Pierwotnie kościół posiadał

tej intensywnej trasy.

dwie

¾ Szlak Dzielnego Rycerza

(kolor czerwony) -

trasa o dł. 11 km zaczyna się u bram XIVwiecznego

zamku

i przebiega

ul.

krzyżackiego

Mierosławskiego,

w
ul.

Bytowie
Kazimierza

nawy

(główną

w późniejszym

i

okresie

północną),

dopiero

dobudowano

nawę

południową. Od 1716 roku kościół był świątynią
jednonawową

z

wieżą.

Posiadał

barokowe

wyposażenie. W marcu 1945 roku kościół uległ

Wielkiego, wzdłuż Jeziora Jeleń, a kończy się na

całkowitemu

zniszczeniu.

ul. Styp-Rekowskiego. Trasa łączy się z niebieskim

zrekonstruowano wieżę.

W

1964

roku

szlakiem.
Najcenniejszymi elementami środowiska przyrodniczego
gminy Bytów są jeziora lobeliowe i torfowiska kotłowe
z charakterystyczną fauną i florą. Jednym z głównych
rejonów ich koncentracji jest Pojezierze Bytowskie, w tym
okolice

Rekowa.

Miłośników

przyrody

zapraszamy

na ścieżki przyrodnicze pn. "Atrakcje okolic Rekowa"
i "Wśród leśnych jezior i bagien", wyznaczone we wsi
Rekowo oraz „Gołębia Góra” – w okolicach Gostkowa.
Zachęcamy również do odwiedzenia jednego z czterech
rezerwatów

przyrody

naszej

gminy:

„Gołębia

Góra”,

„Bukowa Góra nad Pysznem”, „Jezioro Głęboczko”, „Las
nad Jeziorem Mądrzechowskim”.

¾ Kościół św. Jerzego z XVII wieku, dawna świątynia
ewangelicka,
systemem

zbudowany
ryglowym,

charakterystycznym

obecnie,

po

generalnym
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na miejscowym cmentarzu.

remoncie w latach osiemdziesiątych XX wieku,
cerkiew bizantyjsko-ukraińska, w której można

¾ Jedyny na Pomorzu zabytkowy cmentarz leśników,

zobaczyć tabernakulum z XVII wieku z cerkwi

który powstał w 1874 roku, położony na terenie

Surochów, ikonostas (Carskie Wrota) i kopułę

rezerwatu „Bukowa Góra nad Pysznem”. Jest tu

kościoła
Świątynię

w

architektury

bizantyjskiej.

m.in.

"kościółkiem

kaszubskim",

Heinricha

stylu
zwano

grób

królewskiego

Smaliana

z

nadleśniczego
okazałym

Otto

pomnikiem

ponieważ odbywały się tu nabożeństwa kaszubskie

z inskrypcjami, który był twórcą używanego do dziś

do 1859 roku, tu również posługę duszpasterską

wzoru do obliczania miąższości drewna.
Warto zobaczyć również współczesny kościół p.w.

sprawował pastor Szymon Krofey.
¾ Eklektyczny kościół z XIX wieku, zbudowany wg

św. Filipa Neri, w nowoczesnym wnętrzu znajduje się

projektu Schindlera, na wzór kościoła św. Mateusza

jedyna

na

Pomorzu

w Berlinie. Na uwagę zasługują organy z 1854 roku

myśliwych,

powstała

oraz dwa dzwony

miejscowych kół myśliwskich.

z lat 1820-1821, pochodzące

kaplica
z

św.

inicjatywy

Huberta,

patrona

i

pomocy

dzięki

z fundacji króla Fryderyka Wilhelma III.
¾ Ceglany most kolejowy przerzucony nad rzeką

KALENDARIUM HISTORYCZNE

Borują z XIX wieku, czteroprzęsłowy, na filarach

XII w. – wzmianka w kronice Galla Anonima o grodzie

którego znajdują się płaskorzeźby z piaskowca

w Bytowie

przedstawiające

przełom XIII/XIV w. – budowa dawnego kościoła św.

herby

Rzeszy,

Prus,

Pomorza,

Katarzyny

Bytowa i niemieckich kolei.
¾ Zabytkowy budynek dawnej poczty tzw. Poczty

1329 – Ziemię Bytowską kupują Krzyżacy

Konnej z przełomu XVIII i XIX wieku, obiekt

lipiec 1346 – nadanie praw miejskich

klasycystyczny.

1398 – 1405 budowa zamku krzyżackiego

¾ Eklektyczne kamienice z lat 90-tych XIX wieku przy

1455

–

Bytów

dostaje

się

w

ręce

książąt

zachodniopomorskich

ul. Drzymały.

1526 – ziemia bytowska staje się polskim lennem
ok. 1570 – w mieście zwycięża luteranizm
1637 – 1657 – bezpośredni zarząd Rzeczypospolitej
nad Bytowem
1657 – 1772 – lenno polskie w rękach pruskobrandenburskich
1772 – bezpośrednie władztwo Prus
1945 – Bytów wraca do Polski
1998 – Bytów na powrót staje się miastem powiatowym
Magnesem przyciągającym turystów, oprócz bogactw
¾ Kamienny

kościół

p.w.

św.

Mikołaja

w

Niezabyszewie wybudowany w 1857 roku w stylu
neoromańskim,
barokowe,

w

drewniane

którym

warto

ołtarze

i

zobaczyć

późnobarkową

środowiska naturalnego i zabytków architektonicznych,
jest również ciekawa oferta kulturalno-rekreacyjna.
W

Bytowie

plenerowych

odbywa

m.in.:

Dni

się

szereg

Bytowa,

letnich

Turniej

imprez

Rycerski,

chrzcielnicę, rzeźbę św. Mikołaja z XVIII wieku oraz

Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Kaszubska Sobota,

działające prawie stuletnie organy.

Ukraińska Watra, Przegląd Sygnałów Myśliwskich.

¾ Kościół p. w. Niepokalanego Serca NMP w Pomysku
Wielkim wybudowany na wzniesieniu w 1890 roku
w stylu neogotyckim.
¾ Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie oraz zabytkowy
grobowiec rodziny Styp-Rekowskich znajdujący się

Informacja turystyczna
BOIT - ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów,
tel. 059 822 55 97
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AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY
System 5S jako element kontroli wizualnej na stanowisku pracy
Kontrola wizualna stanowi proste narządzie komunikacji stosowane w środowisku pracy, pozwalające stwierdzić
na pierwszy rzut oka, w jaki sposób powinna być wykonywana dana praca oraz czy sposób jej wykonania jest właściwy, tzn.
czy nie odbiega od ustalonego w firmie standardu. Pracownikom, którzy chcą wykonywać dobrą robotę, kontrola wizualna
pomaga niezwłocznie stwierdzić, jak sobie z tym radzą.
Jedną z interesujących, a jednocześnie prostych metod kontroli wizualnej stanowi system „pięciu S” („5S”). Filozofia
tego systemu, sposoby jego realizacji oraz metodyka jego wdrażania - są rezultatem kilkudziesięciu lat doświadczeń
wiodących firm japońskich. Sukcesy tych firm na rynku światowym spowodowały, że praktyki „5S” upowszechniły się w innych
rejonach świata, stając się standardem wiodących firm w Stanach Zjednoczonych, w Azji i w krajach Unii Europejskiej.
Celem

5S

jest

zaprowadzenie

i

utrzymanie

porządku

oraz

dyscypliny

na

W przedsiębiorstwach japońskich realizuje się programy „pięciu S”, które obejmują serię działań

stanowisku

pracy.

(Seiri, Seiton, Seiso,

1

Seiketsu i Shitsuke ) zmierzających do eliminacji marnotrawstwa przyczyniającego się do błędów, defektów i wypadków przy
pracy. Poniżej przedstawiono te działania:
1. Seiri – selekcja, sortowanie - polega na oddzieleniu wszelkich narzędzi, instrukcji, materiałów zbędnych na stanowisku
pracy od tych niezbędnych oraz na usunięciu (przeniesieniu, wyrzuceniu) tych zbędnych.
2. Seiton - systematyka - polega na oznakowaniu części i narzędzi oraz wyznaczenie dla nich miejsca, w którym mają być
dostępne. Każdej części, narzędziu, instrukcji określone zostaje miejsce, w którym ma się znajdować. Przedmioty
wykorzystywane najczęściej powinny znajdować się w zasięgu ręki pracownika, powinny być łatwiej dostępne.
3. Seiso - sprzątanie - oznacza sprzątanie, układanie, usuwanie brudu, odpadów produkcyjnych, czyszczenie, także
odnowienie miejsca pracy i jego otoczenia. Sprzątanie często jest praktyczną formą inspekcji. Pozwala ujawniać
nieprawidłowości i sytuacje mogące zaszkodzić jakości lub doprowadzić do awarii maszyny.
4. Seiketsu - schludność (także standaryzacja) - to ciągłe utrzymanie porządku, czystości i schludności na stanowisku
pracy i w jego otoczeniu. Polega na opracowaniu systemów i procedur utrzymywania oraz monitorowania wyników trzech
pierwszych czynności. W praktyce jest to codzienne wykonywanie seiri, seiton oraz seiso.
5. Shitsuke - samodyscyplina - wyrobienie w sobie nawyku przestrzegania powyższych zasad, stosowanie się do nich
i dbanie o to, by stosowali się do nich współpracownicy. Zachowanie ładu na stanowisku pracy jest nieprzerwalnym
2

procesem ciągłej poprawy .
Bez „pięciu S” w produkcji seryjnej i masowej z upływem czasu narasta marnotrawstwo, ukrywając problemy i stając się
akceptowanym, choć dysfunkcjonalnym elementem prowadzenia działalności. Jak pokazano na poniższym rysunku system
„5S” wymusza nieustannie ciągły proces poprawy środowiska pracy.

1

2

Nazwa niniejszej metody pochodzi od pierwszych liter tych japońskich wyrazów
Jak widać powyżej trzy pierwsze "S" określają nam w jaki sposób zaprowadzić porządek na stanowisku – czyli określają system jakim
będziemy się posługiwać. Dwa ostatnie "S" podpowiadają jak ten system utrzymać i doskonalić.
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Rys. 1 System „5S”

Sortowanie
Usuwanie rzadko
używanych pozycji

Samodyscyplina
Utrzymywanie dyscypliny
poprzez regularne przeglądy
dokonywane przez
menadżerów

Systematyczność

Eliminowanie

Przygotowanie i oznaczenie
stałych miejsc dla wszystkich
pozycji

marnotrastwa

Standaryzowanie

Sprzątanie

Opracowanie reguł
gwarantujących regularne
wykonywanie trzech
pierwszych czynności

Utrzymywanie w czystości

Źródło: J.K. Liker,…
Wdrożenie praktyk 5S w organizacji nie wymaga dużych nakładów. Jest to system prosty, łatwo zrozumiały, a co za tym
idzie dość łatwo akceptowany przez pracowników. Wprowadzony porządek, w krótkim czasie, potrafi dać wymierne korzyści.
Praca na stanowiskach staje się mniej męcząca dla pracownika i bardziej efektywna. Warunkiem koniecznym efektywnego
funkcjonowania tego systemu w przedsiębiorstwie jest jednak jego trwałość w czasie. A to z kolei może być zapewnione
poprzez regularne przeglądy stosowanych procedur - przeprowadzane przez menedżerów, a także zaangażowanie znaczącej
grupy pracowników przedsiębiorstwa.

Źródła:
J.K. Liker, Droga Toyoty, 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, MT Biznes, Warszawa 2005
K. Pasternak, Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa 2005

dr Jarosław Szreder*
e-mail: j_szreder@o2.pl

Biuro Doradztwa Gospodarczego
Lex - Pol sp. z o.o.
ul. Wazów 3/27, 76-200 Słupsk
tel/fax.0 59 843 12 51
www.lex-pol.com

* Autor jest pracownikiem: Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim oraz Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania
w Słupsku
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NASI PRZEDSIĘBIORCY
PUT "Przymorze" Spółka z o.o.
ul. Jedności Narodowej 4 , 76-200 Słupsk
tel. 059 / 842 40 35 fax. 059 / 842 50 19
e-mail : biuro@przymorze.com.pl
www.przymorze.com.pl
Informacja o przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2006 roku
Przedsiębiorstwo

Usługowo-

Turystyczne

finansowych

i

ustabilizowana

sytuacja

finansowa.

„Przymorze” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością już

Aktualnie kapitał Spółki wynosi 300 tys. zł, a majątek

po

4.183 tys. zł. Firma zatrudnia 35 osób, w sezonie 39.

raz

piętnasty

obsługiwało

turystów

krajowych

i zagranicznych w okresie letniego sezonu turystycznego.
Gościom przyjeżdżającym do Słupska oferowano
pobyty

w

hotelach

wczasowiczom
wypoczynek
w Rowach,

we
a

„Staromiejski”

spędzającym
własnych
także

w

i

urlop

„Zamkowy”,

Pracownicy firmy to wykwalifikowany, profesjonalny zespół
osób z długoletnim doświadczeniem w organizacji usług
turystycznych.
PUT

„Przymorze”

nad

morzem

na

campingu

organizatora

podnajmowanych

domkach

gospodarczej

ośrodkach

i

turystyki
w

sp.
na

zakresie

z

o.o.

posiada

prowadzenie

koncesję

działalności

organizowania

imprez

turystycznych zgodnie z wymogami ustawy o usługach

letniskowych i apartamentach.
Mieszkańcy Słupska i okolic mogli skorzystać z oferty

turystycznych.

Generalnie

wiodącą

w

wachlarzu

wyjazdów zagranicznych organizowanych przez polskie

świadczonych usług jest turystyka przyjazdowa: krajowa

biura podróży, a których PUT „Przymorze” sp. z o.o. jest

i zagraniczna.

pośrednikiem.

II. Działalność hoteli:
Hotel „Staromiejski”, kat. ***, posiada 77 miejsc

I. O firmie:
PUT „Przymorze” sp. z o.o. dysponuje następującym

w 41

pokojach:

jedno-,

dwu-,

trzyosobowych

i apartamentach. Ceny pokoi kształtują się w zależności od

majątkiem:

wielkości pokoi, piętra:

1. w Słupsku:
¾ zmodernizowany

hotel

„Staromiejski”,

kategorii ***, z 77 miejscami noclegowymi,
salą konferencyjną i restauracją,
¾ hotel

„Zamkowy”,

kategorii

¾ 1 osobowy ze śniadaniem od 135,- zł do 195,- zł/
doba
¾ 2 osobowy ze śniadaniem od 230,- zł do 260,- zł/

**,

z

65

miejscami noclegowymi i restauracją,

doba
¾ 3 osobowy ze śniadaniem 285,- zł/ doba

2. w Rowach:

¾ apartamenty od 300,- zł do 420,- zł/ doba

¾ nowoczesny camping, kategorii *** z 300
miejscami

pod

ustawienie

namiotów

i przyczep campingowych oraz z 75 miejscami
w domkach,
¾ ośrodek

wypoczynkowy

dysponujący

95

miejscami noclegowymi z basenem odkrytym,
kortem tenisowym i restauracją, kompleksem
boisk sportowych,
¾ ośrodek

wypoczynkowy

i apartamentami

o

łącznej

z

domkami

liczbie

miejsc

noclegowych 75.
Sukcesem Spółki jest osiąganie dodatnich wyników
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Obrót hotelu za 8 m-cy bieżącego roku wyniósł: 978

wystrój holu recepcyjnego. Z usług hotelu korzystają

zł

analogicznego

indywidualni goście krajowi i zagraniczni (zagraniczni

o

stanowią ok. 30 %).

tys.

i

w

w ubiegłym

porównaniu
roku

do

nastąpił

okresu
wzrost

44

%.

Średnie wykorzystanie hotelu od początku roku wynosi
56,80

%.

Z usług

zagraniczne

grupy

indywidualne.
zagraniczne

hotelu

turystyczne,

Połowa
(z

korzystają

gości

Niemiec,

biznesmeni,

jak

też

hotelowych
Włoch,

osoby

to

osoby

Rosji,

krajów

skandynawskich). Jednym z atutów wzrostu obsłużonych
gości w hotelu jest sala konferencyjna na 50 miejsc. Dzięki
całkowitej wymianie mebli hotelowych znacząco podniósł
się standard pokoi. Nadmienić należy, że meble zostały
zakupione w Fabryce Mebli Okrętowych sp. z o.o. „FAMOS”
ze Starogardu Gdańskiego (projekt indywidualny). Firma
specjalizuje się wyposażeniem statków i jachtów. W hotelu
wymieniono również kołdry, poduszki, bieliznę pościelową.

W

przyszłym

roku

po

modernizacji

hotelu,

spodziewamy się większego zainteresowania ze strony
turystów. Duże znaczenie dla gości hotelowych ma parking
strzeżony oraz bardzo ciekawe położenie.
III. Letnie pobyty wypoczynkowe.
Sprzedaż
obiektów

w

miejsc

Rowach

wypoczynkowych

prowadzi

Biuro

do

trzech

Turystyki

PUT

„Przymorze” sp. z o.o.
1. Ośrodek Wypoczynkowy- bungalowy dysponuje 72
miejscami

w

i apartamentach

domkach
z

letniskowych

łazienkami

i

dobrze

wyposażonymi aneksami kuchennymi. W okresie
Hotel „Staromiejski” cieszy się uznaniem wśród gości
ze względu na bardzo dobry standard, profesjonalną
obsługę.

Jest

to

najlepszy

hotel

w

Słupsku,

skategoryzowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

letniego sezonu turystycznego wypoczywało 677
osób. Średnie wykorzystanie domków wynosi:
79 dni. Z pobytów korzystali głównie turyści
krajowi (zagraniczni 10 %).

Hotel „Zamkowy”, kat. ** dysponuje 65 miejscami
w 32

pokojach

jedno-,

dwu- i trzyosobowych.

Ceny

kształtują się następująco:
¾ 1 osobowy ze śniadaniem od 90,- zł do 145,- zł/
doba
¾ 2 osobowy ze śniadaniem od 190,- zł

do 210,-

zł/ doba
¾ 3 osobowy ze śniadaniem od 225,- zł do 240,- zł/
doba
Rozpiętość cenowa zależna jest od usytuowania
pokoju

i

wyposażenia.

W

bieżącym

roku

w

hotelu

2. Camping, kat. *** posiada 300 miejsc pod

gruntownie zmodernizowano pierwsze i drugie piętro,

ustawienie namiotów i przyczep campingowych

łącznie z korytarzami i klatką schodową. Zakupiono nowe

oraz 75 miejsc w domkach i pokojach. Łącznie

kołdry, poduszki, bieliznę pościelową i ręczniki. W 2007

w domkach i pokojach przebywało 720 osób,

roku planuje się dokończenie dalszej modernizacji hotelu:

a wykorzystane

były

średnio

przez

53

dni.

trzecie piętro oraz recepcję, gdzie zaaranżowano nowy
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4. Domki

letniskowe

apartamenty

Rowach,

zagraniczni , głównie z Niemiec i Holandii. Nie bez

znaczącym uzupełnieniem bazy wypoczynkowej,

znaczenia na ilość turystów zagranicznych miał

głównie

udział

Oferty wypoczynku

w

turystycznych i campingowych. Ponadto camping

zamieszczamy

katalogach

znany jest zagranicą z wysokiej jakości usług.

zagranicznych biur podróży. Łącznie wypoczywało

Wielokrotnie w ostatnich latach wyróżniony był

95 rodzin (550 osób) z czego turyści zagraniczni

najwyższą nagrodą w kraju „Mister Camping”.

stanowili 81 % . Średnio domek bądź apartament

w

zagranicznych

targach

dla

prywatnych

w

podnajmowane

firmy

od

i

około 3 tys. turystów, 80 % stanowili turyści

turystów
w

właścicieli

są

zagranicznych.

domkach

letniskowych
renomowanych

wykorzystany był przez 7 tygodni (49 dni).
5. Ceny

wypoczynku

utrzymują

się

od

w

obiektach

kilku

lat

na

w

Rowach

tym

samym

poziomie. W okresie sezonu wyróżniono trzy
grupy cenowe:

I.

od 10 lipca i od 26 sierpnia- średnia cena
noclegu- 28,- zł

II.

od 10- 15 lipca i 12- 26 sierpnia- średnia
cena noclegu- 34,- zł

III.

od 15 lipca- 12 sierpnia- średnia cena
noclegu- 55,- zł

wypoczynkowe

Z obserwacji wynika, że ceny nie decydują

do wymienionych wyżej ośrodków sprzedawane

Wszystkie

o wyborze wypoczynku nad morzem. Ważna jest

były

infrastruktura

dla

miejsca

turystów

indywidualnych

głównie

dodatkowa

(imprezy

kulturalne,

z Warszawy i okolic, Krakowa i Wrocławia. Cieszy

sportowe, imprezy dla dzieci), a takich samorząd

fakt, że blisko 40 % to rodziny korzystające już

gm. Ustka nie zapewnia. Niezdrową konkurencją

w minionych latach z wypoczynku w naszych

dla firmy w sprzedaży miejsc wypoczynkowych

Ośrodkach.

jest oferta właścicieli nowych pensjonatów, którzy

3. Ośrodek

Wypoczynkowy

z

basenem-

o

95

proponują bardzo niskie ceny noclegów.

miejscach w pokojach z łazienkami od pięciu lat
z powodzeniem

wykorzystywany

jest

na

Mimo upalnej pogody w lipcu wykorzystanie
miejsc

w

ośrodkach

i

domkach

w

Rowach

organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży:

utrzymywało się na poziomie ubiegłorocznego

kolonie letnie, obozy, biwaki. W bieżącym sezonie

sezonu.

z tej formy wypoczynku skorzystało 357 dzieci.

Na przestrzeni ostatnich lat letni sezon

Zauważa się jednak, że z roku na rok sprzedaż

turystyczny jest coraz krótszy, rosną koszty

wyżej wymienionych miejsc jest trudniejsza.

(energia,

woda,

podatki),

ceny

noclegów

pozostają na tym samym poziomie przez co
obniża się rentowność firmy. A oznacza to, że
z roku na rok jest mniej środków na modernizację
bazy, reklamę.
IV. Tendencje w krajowym ruchu turystycznym,
wypoczynkowym (na przykładzie osób wypoczywających
w Rowach).
1. Zainteresowanie wypoczywających ofertami bez
wyżywienia.
2. Skrócenie sezonu turystycznego do 12 sierpnia.
3. Wzrost popytu na jakość, wygodę, komfort za tę
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Jest jeszcze wiele „do zrobienia” w słupskich hotelach jak

samą cenę.
4. Wzrost popytu na spokojne imprezy kulturalne,
obiekty rozrywkowe.

i w obiektach w Rowach, bowiem najważniejsza jest jakość
usług. Właśnie tą cechą chcemy wyróżniać się na rynku.

5. Brak zamówień grupowych (wyłącznie turyści
indywidualni).

Na swoją renomę pracujemy już od wielu lat. Cieszy, że
logo firmy rozpoznawane jest zarówno w kraju jak

V. Oferta dla mieszkańców regionu.

i zagranicą.

PUT „Przymorze” sp. z o.o. w swoim Biurze Turystyki

Nowe

oferuje mieszkańcom Słupska i okolic wczasy i wycieczki

ponoszenia

warunki

działania

znacznych

rodzą

nakładów

konieczność

na

działalność

zagraniczne przygotowane przez dużych, renomowanych

merytoryczną, w szczególności na reklamę świadczonych

polskich touroperatorów: Orbis, Itaka, Rainbow Tours,

usług,

Travel Time (tańsza oferta Orbisu). Wachlarz propozycji

wydawnictwa.

jest bardzo szeroki. Od dalekich podróży do Meksyku, na
Kubę,

Dominikanę

Śródziemnego

poprzez

(Kreta,

pobyty

Rodos,

w

Majorka)

rejonie
do

uczestnictwo

Dalsze

zamierzenia

w

targach
to

turystycznych,

modernizacja

obiektów,

Morza

wzbogacanie oferty, intensyfikacja rynków zagranicznych

tańszych

oraz pełen profesjonalizm, a także trzymanie się swojej

wycieczek autokarowych (Paryż, kraje Beneluxu, Wilno).

żelaznej

Polecamy

klienta, dbać o każdy drobiazg, starać się wyprzedzać

niedrogie

pobyty

w

sanatoriach

na

Litwie

(Druskienniki) i na Ukrainie (Truskawiec). W okresie

zasady:

elastycznie

podchodzić

do

każdego

życzenia gości.

wakacji wiele rodzin skorzystało z wypoczynku w Tunezji,

Opr. Alina Jastrzębska

Egipcie, Turcji, a dzieci i młodzież za pośrednictwem Biura

dn. 12 .09.2006 r.

wyjeżdżały na obozy i kolonie letnie. W ofercie Biura
Turystyki PUT „Przymorze” sp. z o.o. są bilety lotnicze,
autokarowe, promowe. Można też wykupić ubezpieczenie
turystyczne.
VI. Podsumowanie.
Przebieg sezonu, osiągnięty poziom rozwoju może
satysfakcjonować, ale obecna sytuacja gospodarcza budzi
obawy (bezrobocie, wysokie koszty zatrudnienia, podatki
od nieruchomości, ciągle rosnące koszty eksploatacji).
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INFORMACJE O PRAWIE UNIJNYM ORAZ WYDARZENIACH W UE
ISTOTNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2006
Polska nie wejdzie do strefy euro przed 2012
Polska nie przyjmie euro przed 2012 rokiem, uznała

euro w 2007 roku z powodu niewielkiego przekroczenia

międzynarodowa agencja ratingowa Fitch, w raporcie

kryterium

poświęconym

sygnałem" - napisano w raporcie.

postępom

krajów

Unii

Europejskiej

Polska, jako

starającym się o przyjęcie wspólnej waluty.
"Ze względu na wyzwania związane z obniżaniem
deficytu oraz populistyczne tendencje w łonie rządowej
2012 rokiem" - oceniają eksperci Fitch.
podkreśla,

że

jedyny

także

było

zniechęcającym

kraj spośród członków UE

starających się o przyjęcie wspólnej waluty Unii, nie
wyznaczała orientacyjnej daty wejścia do strefy euro.
Obecny rząd zamierza doprowadzić do spełnienia

koalicji nie oczekujemy wejścia Polski do strefy euro przed
Agencja

inflacyjnego

kryteriów z Maastricht w 2009 roku. Kryteria z Maastricht

procesy

które

mają

zakładają m.in., że deficyt budżetowy musi być poniżej 3

doprowadzić do przyjęcia euro w nowych krajach UE

proc. PKB, dług publiczny nie może przekraczać 60 proc.

uległy w ostatnich 12 miesiącach spowolnieniu, ze względu

PKB.

na ostre wymagania odnośnie inflacji, redukcji deficytu czy
niezdecydowanie sił politycznych.

Źródło: PAP

"Dodatkowo decyzja o nieprzyjęciu Litwy do strefy

O miejscu Polski w UE decyduje gospodarka
"W Europie liczą się osiągnięcia gospodarcze - jeśli

O miejscu Polski w Unii Europejskiej zdecyduje silna
gospodarka i wola polityczna, nie zaś udział takich czy

Polska

innych

ekonomicznymi, to wzajemne interesy będą biegły swoim

partii

polityków

-

w

rządzie,

powiedział

w

albo

wypowiedzi

czwartek

PAP

skrajnych
prof.

Luc-

będzie

sobie

dobrze

radziła

ze

wskaźnikami

torem bez przeszkód. Co innego, jeśli się robi zamach

Dominique Bernard, ekspert ds. europejskich Uniwersytetu

na niezależność

Katolickiego w Louvain (Lowanium), w środkowej Belgii.

do Brukseli plany rozwoju gospodarczego, które nie mają

Komentując

środową

wizytę

premiera

Jarosława

nic

wspólnego

banku
z

centralnego

wyznaczonymi

albo

przesyła

wcześniej

celami.

Kaczyńskiego w Brukseli, prof. Bernard określił ją jako

To stawiałoby Polskę w zupełnie innym świetle" - zauważył

"czysto protokolarne wydarzenie, pozbawione głębszej

politolog.
"Trzeba być bardzo ostrożnym ze sprawami takimi,

treści".
"Chodziło o wizytę zapoznawczą i ten cel został
zapewne

zrealizowany.

Jednocześnie

ma

swoją

jak ataki na Leszka Balcerowicza. Jest to szef banku
centralnego i postać powszechnie poważana" - dodał.

symboliczną wymowę, że pierwszą wizytę zagraniczną

Prof. Bernard powiedział, że "aktualna większość

premier złożył w Brukseli" - powiedział profesor, którego

rządząca w Polsce zachowuje się czasem w sposób

zdaniem

nietypowy, jeśli patrzeć na to przez pryzmat europejskich

rozwiązane

podczas

środowych

żadne

konkretne

rozmów
kwestie

nie
w

zostały

stosunkach

Warszawa- Bruksela.
Wizyta nie przesądza o tym, jakie będzie miejsce

wartości".

Jego

zdaniem

jednak,

z

punktu

widzenia

Brukseli "to polska prywatna sprawa", która nie musi
zaważyć na miejscu i roli Polski w Unii Europejskiej.

Polski w UE. "To zależy od samego polskiego rządu i jego
woli wzięcia udziału w sprawach europejskich, w tym
zwłaszcza debacie o przyszłości UE - powiedział. - Jeśli

Źródło: PAP

takiej woli nie będzie, to trudno, możemy tylko żałować,
że nasz przyjaciel tak się zachowuje. To jego sprawa, jest
dojrzały, wie co robi, przeżyjemy".
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Kraje Europy Środkowo-Wschodniej chcą rekompensat za opóźnienia
Polska i siedem innych krajów Europy ŚrodkowoWschodniej

zrzeszonych

w

tzw.

Forum

Salzburskim

wewnętrznych UE nie zostaną zniesione, jak pierwotnie
przewidywano, jesienią przyszłego roku.
Taki

zwróciło się do Komisji Europejskiej o pokrycie kosztów

kalendarz

w

Brukseli.

szczycie
Obecnie

UE

do strefy Schengen. Komisja Europejska nie mówi "nie".

dyplomaci mówią nawet o opóźnieniu do 2009 roku

Forum istnieje od 2000 roku i zrzesza Polskę,

roku

na

w listopadzie

Austrię, Czechy, Słowację, Słowenię, Węgry, Bułgarię

2004

wyznaczono

związanych z opóźnieniem wejścia nowych krajów UE

unijni

z powodów "technicznych", w tym na skutek problemów
z rozbudową centralnej bazy systemu w Strasburgu.

i Rumunię. List podpisany przez przewodniczącą obecnie

Zdaniem ambasadora Czech, Komisja Europejska

temu gremium Słowenię trafił na ręce unijnego komisarza

od dawna znała skalę opóźnień, ale ukrywała ją przed

odpowiedzialnego

Franco

krajami członkowskimi i opinią publiczną. "Komisja nie

Frattiniego. Jego rzecznik Friso Roscam Abbing powiedział,

grała z nami fair, a jej przekaz nie był jasny. Miała dość

że Komisja Europejska jest gotowa rozważyć różne formy

informacji, którymi się nie dzieliła" - powiedział.

za

sprawy

wewnętrzne

Przygotowany na początku sierpnia raport KE wśród

wsparcia nowych krajów członkowskich, które ponoszą
koszty w związku z utrzymywaniem obecnego systemu

przyczyn opóźnienia wymienia także opóźnienia w pracach

kontroli (np. w Polsce na granicy zachodniej z Niemcami).

nad instrumentami prawnymi, które są niezbędne, by

W liście, skierowanym także do przewodniczącej

system

SIS

II

mógł

ruszyć.

Prace

nad

legislacją

w tym półroczu UE Finlandii, osiem krajów członkowskich

zatrzymały się na poziomie krajów członkowskich (Rady

zwraca uwagę na "dodatkowe koszty opóźnienia, które

UE),

spadną głównie na barki nowych krajów" i "ogromne

Europejski.

wydatki związane z ochroną granicy lądowej, powietrznej

musi

informacji

płynących

z

Komisji

Europejskiej

się

Problemom
najbliższe

i morskiej".
Z

a

z

spotkanie

5 października

w

jeszcze

wypowiedzieć

Schengen

zostanie

ministrów

spraw

Luksemburgu,

a

w

Parlament
poświęcone

wewnętrznych
grudniu

unijni

wynika, że uruchomienie centralnej bazy danych strefy

przywódcy wyznaczą ostateczną datę zniesienia kontroli

Schengen SIS II nie nastąpi w zakładanym terminie, czyli

na wewnętrznych granicach UE.

w kwietniu 2007 roku. Oznacza to, że system nie będzie
Źródło: PAP

w pełni "operacyjny" na czas, a kontrole na granicach

Resort rozwoju o wykorzystaniu środków unijnych
Do końca sierpnia Polska skierowała do Komisji

miejsca.

Najmniejszym

Europejskiej wnioski o dofinansowanie projektów w łącznej

Sektorowy

kwocie 65 mld zł, podpisano umowy o wartości 27 mld zł,

i Przetwórstwo Ryb.

a wypłacono dotychczas 6,7 mld zł - poinformował
w czwartek

wiceminister

rozwoju

regionalnego

Jerzy

Wiceminister przedstawił na konferencji prasowej
aktualny stan wykorzystania środków UE w latach 2004Jak

wyjaśnił,

dane

te

dotyczą

wszystkich

programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych.
Według

informacji

resortu,

największym

zainteresowaniem cieszą się programy przeznaczone dla
przedsiębiorców
Operacyjny

Operacyjny

cieszy

się

Rybołówstwo

Najwięcej, bo ponad 38 proc. unijnych funduszy,
przeznaczanych jest w latach 2004-2006 na infrastrukturę
drogową i kolejową, 27 proc. na projekty związane

Kwieciński.

2006.

zainteresowaniem

Program

i

samorządów.

Wzrost

Sektorowy

Konkurencyjności

Program

z infrastrukturą środowiska naturalnego.
W

dalszej

wykorzystywane

są

kolejności
m.in.

na

unijne
budowę

pieniądze

społeczeństwa

informacyjnego (7 proc.), sektor rolny i rybny (7 proc.),
na bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw i inne
przedsięwzięcia (4 proc.).
Głównymi

beneficjentami

unijnych

pieniędzy

są

Przedsiębiorstw

samorządy (47 proc.) i instytucje państwowe (32 proc.).

i Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego zajmują -

Kolejni chętni rekrutują się z sektora przedsiębiorstw,

pod względem wartości złożonych wniosków - pierwsze

sektora rolnego i rybołówstwa, organizacji pozarządowych,
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placówek

ochrony zdrowia.

Źródło: PAP

Złagodzenie zasad pomocy publicznej dla małych i średnich firm
Komisja

Europejska

zaproponowała

w

środę

złagodzenie zasad pomocy publicznej dla małych i średnich

pomoc publiczna (powyżej pewnego pułapu) musi być
zgłoszona i zatwierdzona w Brukseli.
Te

firm. Władze państw członkowskich nie będą musiały
zgłaszać wsparcia nie przekraczającego 200 tys. euro albo

przepisy

nie

obejmują

obecnie

wsparcia

w wysokości do 100 tys. euro przez trzy lata dla jednej
firmy. Teraz KE proponuje podwyższyć pułap do 200 tys.

gwarancji kredytowych do wysokości 1,7 mln euro.
Komisja Europejska tłumaczy, że w ten sposób chce

euro.

dać krajom członkowskim więcej swobody w rozwijaniu

Komisja

Europejska

zapowiada,

że

nie

będzie

niektórych gałęzi gospodarki, bez szkody dla konkurencji

traktowała

na wspólnym unijnym rynku, za to z korzyścią dla

publicznej, jeśli będzie ono "transparentne", czyli jego

innowacji i wzrostu zatrudnienia.

wysokość będzie z góry dokładnie określona.

Właśnie z troski o konkurencję Komisja Europejska
podejrzliwe

patrzy

na

podejmowane

członkowskich

próby

wspierania

przedsiębiorstw

specjalnymi

w

krajach

pojedynczych

dotacjami

albo

wsparcia

w

tej

wysokości

jako

pomocy

Nowe przepisy, które trafią jeszcze do konsultacji
w krajach członkowskich, mają wejść w życie z początkiem
przyszłego roku.

np.

państwowymi gwarancjami kredytowymi. Dlatego każda

Źródło: PAP

Ambasadorowie Francji i Niemiec o współpracy regionalnej z Polską
Zdaniem

ambasadora

Pierre'a

we Francji i Niemczech mają podpisanych ze sobą ponad

Menata, rozpoczynające się w czwartek w Krakowie

2000 umów partnerskich; partnerstw miejscowości we
Francji i Polsce jest ponad 300, a w Niemczech i Polsce -

dwudniowe

spotkanie

niemieckiej

współpracy

do bliższego

poznania

Francji

w

poświęcone

polsko-francusko-

regionalnej

partnerów.

Polsce

będzie

okazją

Ambasador Niemiec

600. "Kontakty osobiste i spotkania samorządowców są
nie do zastąpienia" - uważa ambasador Francji.

Reinhard Schweppe uważa, że kontakty na najniższym,
regionalnym

szczeblu

są

bardzo

ważnym elementem

współpracy naszych państw.
Obaj
konferencji

dyplomaci
prasowej

Jak powiedział ambasador Schweppe, intensywna
współpraca regionalna stanowi istotny element współpracy
państwowej. Jak zaznaczył, bardzo cenna jest współpraca

wzięli udział w poniedziałkowej
poświęconej

"przysłowiowego Kowalskiego, Schmidta i Duponta".

krakowskiemu

Dyplomata argumentował, że choć polsko-niemieckie

spotkaniu pt. "Europa w sercu Trójkąta Weimarskiego".

stosunki polityczne nie są obecnie tak pomyślne, jak obie

Głównymi tematami dwudniowej debaty, w której chęć

strony

udziału potwierdziło do tej pory około 200 osób z Polski,

na szczeblu regionalnym przebiega "pomyślnie".

Francji i Niemiec, mają być m.in. promocja współpracy,

by

tego

oczekiwały,

to

jednak

współpraca

W rozmowie z PAP, niemiecki ambasador podkreślił,

rozwój regionalny, walka z bezrobociem i wykorzystanie

że

środków europejskich.

Weimarskiego

kontakty

dwustronne
rozwijają

państw
się

w

ramach

"znakomicie".

Trójkąta

Jak

dodał,

"Krakowskie spotkanie udowodni nam, że Trójkąt

"nieco trudniejsza i trochę bardziej skomplikowana" jest

Weimarski jest naprawdę +czynny+ i prowadzi wiele

współpraca całej trójki. "W grę wchodzi bariera językowa,

konkretnych inicjatyw. Taka konferencja odbędzie się po

nasze miasta nie mają tych samych umów partnerskich" -

raz pierwszy" - zaznaczył Menat.

argumentował. Dodał jednak, że "tak czy inaczej - warto

Dyplomata

podkreślił

wagę

zdecentralizowanej

współpracy Polski, Niemiec i Francji. Jak zauważył, miasta

próbować".
Źródło: PAP
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Z MIASTA I REGIONU
Miasto Słupsk i gmina Człuchów zostały laureatami piątej edycji konkursu „Gmina Fair
Play”.
Celem konkursu "Gmina Fair Play" - Certyfikowana

do rozwiązywania pojawiających się problemów w drodze

Lokalizacja Inwestycji - jest wyróżnienie gmin, które są

wzajemnego

zaangażowane

w

najlepszych

zobowiązań i stałe polepszanie infrastruktury gminnej.

warunków

prowadzenia

gospodarczej

„Gmina Fair Play” promuje inwestycje pro-ekologiczne

do

tworzenie

możliwie

działalności

porozumienia,

oraz

przyciągnięcia nowych inwestorów. Udział w konkursie ma

Organizatorzy konkursu przyznając certyfikat „Gmina Fair

zwiększyć

Play” biorą także pod uwagę praworządność i wysoki

potencjalnych

inwestorów

poziom

i mediów gminą.
"Gminy Fair Play" kreują dobre wzorce współpracy
samorządów

z

przedsiębiorcami,

godne

naśladowania

przez wszystkie jednostki administracyjne w Polsce. Są to
gminy

godne

gospodarczo
klimat

zaufania,
-

inwestorom

oraz

etyczny

osobom

pracowników

niepełnosprawnym.

gminy,

prowadzenie

konsultacji z mieszkańcami oraz dbałość o zaspokojenie
ich

potrzeb,

a

także

dobrą

współpracę

z

lokalnym

biznesem.

nowe

inicjatywy

Konkurs "Gmina Fair Play" jest afiliowany przy

zapewniające

przyjazny

Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest

profesjonalną

obsługę

otwarte

inwestycyjne,

przyjazne

podjętych

i inwestowania oraz nie szczędzą wysiłków na rzecz
zainteresowanie

działania

dotrzymywanie

na

Instytut

Badań

nad

Przedsiębiorstwem

Prywatnym,

prężne, z nowymi i dobrymi pomysłami na własny rozwój,

w dziedzinie promocji etyki i wspierania przedsiębiorczości

przynoszący

zarówno po stronie biznesu, jak i samorządów lokalnych.

korzyści
Certyfikat

wszystkim
otrzymują

zainteresowanym
gminy

promujące

zrównoważony rozwój, korzystny zarówno dla lokalnej

działania

„Gminę

Fair

organizacyjne,

wieloletnie

dotychczasowych

pięciu

doświadczenie

edycjach

konkursu

"Gmina Fair Play" przyznano 454 certyfikaty gminom,
które hołdują zasadom fair play. Słupsk uczestniczył

społeczności, jak i dla biznesu.
Ponadto

W

ma

i

inwestycyjną. Konkurs wyłania gminy zdeterminowane,

stronom.

który

Demokracją

Play”

cechują:

promocyjne

i

aktywne

w konkursie po raz pierwszy.

finansowe

podejmowane w celu przyciągnięcia inwestorów, dążenie

Źródło: www.slupsk.pl

Największa inwestycja w Słupsku zagrożona
Czy Unia Europejska może wstrzymać finansowanie

nie otrzymaliśmy od niej pieniędzy. Więc projekt po prostu

rozbudowy systemu oczyszczania ścieków w Słupsku?

by nie ruszył. Jednak w tym przypadku dokumentacja

Inwestycja znalazła się na liście projektów, co do których

trafiła

są proceduralne zastrzeżenia. Listę opublikowała w piątek

ministerstw. I na tym nasza rola się skończyła. Okazuje

w

wyznaczonym

terminie

do

odpowiednich

Rzeczpospolita. Według raportu, m.in. Słupsk, który złożył

się, że zawiniła tutaj Warszawa, która dokumentację miała

projekt wspólnej gospodarki ściekowej Słupska, gminy

przekazać do Brukseli. Nie zrobiła tego. Czy to oznacza, że

wiejskiej Słupsk oraz Kobylnicy nie dopełnił wszystkich

Słupsk nie dostanie ani grosza na rozpoczęcie inwestycji? -

formalności dotyczących oceny oddziaływania inwestycji

Otrzymaliśmy zawiadomienie, że ministerstwa skierowały

na środowisko. Urzędnicy w Słupsku twierdzą jednak, że

do UE pismo, w którym domagają się odblokowania naszej

wszystko z ich strony zostało zapięte na ostatni guzik.

inwestycji, bo wszystkie wymagania zostały spełnione -

-

Zgodnie

w Warszawie

w

z

przepisami
Ministerstwie

projekt

znalazł

Środowiska

się
oraz

Ministerstwie Integracji Europejskiej - mówi Przemysław

dodaje

Lipski.

Słupska

inwestycja

jest

finansowana

z funduszu spójności. Ma kosztować 90 mln zł. To jedna
z największych inwestycji w Polsce.

Lipski, rzecznik prasowy spółki miejskiej „Wodociągi”. Oczywiście, Unia nie może nam nic wstrzymać, bo jeszcze

Źródło: www.eslupsk.pl
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Będziemy mieli swój papier!
Wielka

sensacja

W Redzikowie

w

powstanie

światku

olbrzymia

gospodarczym!
fabryka

papieru.

Do inwestycji szykuje się największa w tej branży spółka –

wszystkich niezbędnych mediów. Poza dostawą energii
energetycznej wszystkie pozostałe media już mogłyby
uzyskać pozwolenie na budowę – twierdzi Chmiel.

International Paper z Kwidzyna. Jak się dowiedzieliśmy,

Jego zdaniem ta inwestycja bardzo ożywiłaby teren,

przedstawiciele firmy BE&KEurope z Kwidzyna, która

w którym przyszła obwodnica Słupska będzie się łączyć za

specjalizuje się w budowie fabryk dla International Paper,

Redzikowem z krajową „szóstką”.

już prowadzi rozmowy na ten temat z Pomorską Agencją

– Gdyby powstała tam jedna fabryka, łatwiej byłoby

Rozwoju Regionalnego oraz władzami samorządowymi

ściągnąć kolejnych inwestorów – podkreśla wójt gminy

Słupska i gminy Słupsk. Jest zainteresowana budową

Słupsk.
Jest jedna wątpliwość – taki zakład może być bardzo

nowego obiektu na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.

Zamierza

kupić

6,5

hektara

ziemi

uciążliwy dla najbliższego otoczenia. W Kwidzynie, gdzie

i uruchomić nową fabrykę już w przyszłym roku, w której

działa fabryka International Paper, strasznie śmierdzi.

na początek zatrudnienie znalazłoby 110 osób.

Mieszkańcy tego miasta od lat borykają się z tym

– Jest taki projekt – przyznaje Mariusz Chmiel, wójt

problemem.

gminy Słupsk. – Wszystko wskazuje, że chodzi o budowę
fabryki papieru.

– Wiem o tym. Dlatego już podczas pierwszych
rozmów w sprawie inwestycji zapytałem o kwestię odoru.

Inwestycja może rozruszać cały region. Świadczy

Zapewniono mnie, że gdyby powstała fabryka, to zostaną

o tym chociażby zapotrzebowanie na wodę, jakie zgłosił

zastosowane najnowocześniejsze technologie, które go

inwestor.

wyeliminują. Poza tym miejscowy plan zagospodarowania

Chciałby

na

dobę

zużywać

6300

metrów

sześciennych wody technologicznej, co w przybliżeniu

tego terenu nie dopuszcza uciążliwości poza granicami

równa

działki – zapewnia Chmiel.

się

dziennemu

z 20 tysiącami

poborowi

mieszkańców.

wody

w

mieście

Jednocześnie

fabryka
Źródło: www.eslupsk.pl

odprowadzałaby w ciągu doby 2800 metrów sześciennych
ścieków. – Właściwie jesteśmy przygotowani do budowy

Niepełnosprawni nauczyciele mają w Słupsku pracę
Pierwsze

w

Polsce

uroczyste

podpisanie

umów

goście.
Program Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej

z niepełnosprawnymi nauczycielami w ramach programu
Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej odbyło się w

obejmuje

słupskim ratuszu 26 września br.

i zawodowej,

Wydarzenie

to

niewątpliwie

wpisuje

Słupsk

do czołówki miast Polski, które podają rękę osobom
niepełnosprawnym

i

włączają

je

w

życie

publiczne

stwarzając im możliwości pracy i rozwoju zawodowego.
W

spotkaniu

uczestniczył

Pan

Dariusz

Majorek

zadania

z

zakresu

aktywizacji

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

wyrównywania

szans na rynku pracy. To również realizacja idei integracji
osób

niepełnosprawnych

w

środowisku

zawodowym

i społecznym, a także aspekt wychowawczy w pracy
z młodzieżą.

Zatrudnienie

przełamywanie

osób

stereotypów

niepełnosprawnych
i

umożliwienie

to
im

Dyrektor Pomorskiego Oddziału PERON, Prezydent Miasta

samorealizacji zawodowej oraz wykorzystanie ich wiedzy

Słupska, Dyrektor Wydziału Oświaty, dyrektorzy szkół,

i umiejętności.

w których zostali zatrudnieni nauczyciele oraz zaproszeni

Źródło: UM Słupsk
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PRZEGLĄD WIADOMOŚCI GOSPODARCZYCH
PARP pomoże przedsiębiorcom rozliczyć projekt
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza
na

spotkania

informacyjne

Sektorowego

organizowane

Programu

w

Operacyjnego

o dofinansowanie w ramach działania 2.1 i 2.3 SPO-WKP

ramach

teraz

Wzrost

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jak poprawnie

Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.1 i 2.3 pt
doradztwo

i

inwestycje".

Spotkania

odbędą

się

w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

się

podczas

spotkania

z

ekspertami

rozliczyć projekt na doradztwo i inwestycje.
Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe

"Jak poprawnie rozliczyć dofinansowany projekt SPO WKP
na

dowiedzą

dostępne

są

pod

adresem

http://www.parp.gov.pl/

konferencje.php?id=1131 .

w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83 w dniach 4, 19 i 30
Źródło: PARP

października br.
Przedsiębiorcy,

którzy

podpisali

już

umowę

Opodatkowanie środków z funduszy strukturalnych
funduszy

publicznych. Nie oznacza to jednak, że beneficjent zawsze

strukturalnych i przeznaczy je na inwestycje, nie musi

zapłaci podatek. Jeśli przeznaczy pieniądze na inwestycje,

wykazywać przychodu z tego tytułu. Tak wynika z pisma

nie musi wykazywać przychodu na podstawie art. 12 ust.

Ministerstwa Finansów z 30 sierpnia 2006 r. (DD6-8213-

4 pkt 6a updop oraz art. 14 ust. 3 pkt 3a updof.

8/06/DZ/412).

Oczywiście wydatki poniesione na przedsięwzięcia objęte

Przedsiębiorca,

który

dostał

środki

z

W piśmie resortu czytamy: "Pomoc, jaką otrzymują

wsparciem nie są kosztem podatkowym. Podobnie jak

beneficjenci, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu

odpisy amortyzacyjne od części zrefundowanej inwestycji.

państwa na prefinansowanie realizowanych programów

Środki otrzymane na inne cele trzeba wykazać jako

i projektów pomocowych. W związku z tym nie jest to

przychód. Ale sfinansowane nimi wydatki mogą być

pomoc

kosztem uzyskania przychodów. Skutki podatkowe będą

otrzymana

a takie

ze

środków

pochodzenie

bezzwrotnej

warunkuje

pomocy,

zwolnienie".

więc obojętne - zapewnia ministerstwo.

Środki pomocowe w części współfinansowanej z budżetu
nie są też - zdaniem Ministerstwa Finansów - zwolnionymi

Źródło: www.twoja-firma.pl

z podatku dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach

E-deklaracje w końcu ruszają
których

20 września w końcu opublikowano dwa ostatatnie

przychody przekraczają 5 mln euro. Na razie nie wiadomo

akty wykonawcze. Pierwsze elektroniczne e-deklaracje

kiedy

E-

deklaracje

mogą

składać

podatnicy,

wszystkich

mogą się znaleźć w urzędach skarbowych nie we wrześniu,

podatników. Uruchomienie ich dla największych firm ma

ale w październku, bo termin na składanie wrześniowego

pozwolić sprawdzić system w praktyce oraz dopracować

PIT-4 i PIT-8 już mniął. Tak więc e-deklaracje ruszają ze

kwestie

sporym poślizgiem.

e-deklaracje

będą

informatyczne.

dostępne

Jak

na

dla

razie

zaczęło

się

od opóźnień.

I

Przedsiębiorcy nie byli dotąd w stanie wysyłać
elektronicznych deklaracji PIT-4 i PIT-8A z powodu braku
dwóch ważnych rozporządzeń ministra finansów. Były one
niezbędne,

aby

biznesmeni

mogli

rozliczać

się

tak

pomimo

szumnych

zapowiedzi,

podatnicy

musieli nadal przekazywać PIT-4 i PIT-8A do właściwych
naczelników urzędów skarbowych w formie papierowej.
Warto
urzędu

pamiętać

skarbowego

o

konieczności

ZAW-E1

w

zawiadomienia

wersji

papierowej.

elektronicznie. Dotyczą bowiem parametrów technicznych

Zgłoszenie to wskazuje osobę upoważnioną do składania

e-deklaracji.

deklaracji

podatkowej

w

imieniu

podatnika.
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Osoba upoważniona

z

kolei

musi

wysłać

drogą

elektroniczną wypełnione zgłoszenie ZAW-E2, w którym
potwierdza wolę składania deklaracji w imieniu podatnika.

pośrednictwem aplikacji offline, dostępnej na stronach
Ministerstwa Finansów.
Niestety,

Naczelnik urzędu weryfikuje zgodność obu dokumentów

powtórzyć.

i wydaje

opisujące

zaświadczenie

o

możliwości

elektronicznego
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problem

Okazuje
format

z

się

opóźnieniami

bowiem,

e-deklaracji

że

może

się

rozporządzenie

odnosi

się

wyłącznie

rozliczania się. Kiedy już przebrniemy przez to droga

do wspomnianych deklaracji PIT-4 i PIT-8A, nie dotyczy

do elektronicznej e-deklaracji powinna być otwarta.

innych rodzajów PIT.

Do złożenia e-deklaracji nie jest potrzebny żaden
Źródło: www.money.pl

specjalny komputerowy. Można to zrobić bezpośrednio
poprzez Portal dla podatnika (e-poltax.mf.gov.pl) albo za

Polska ma problemy ze zdobywaniem unijnych pieniędzy
Nasz kraj bardzo słabo sięgał w ubiegłym roku po
unijną pomoc. Dodatni bilans w rozliczeniach z Brukselą

Zdaniem wiceministra

Raport z wykonania unijnego budżetu za 2005 rok

regionalnego

Jerzego

Kwiecińskiego ostatnio wykorzystujemy więcej pieniędzy.
Polska

zawdzięczamy głównie rolnikom.

rozwoju

i

zdobywaniem

Czechy

mają

unijnych

największe

środków.

problemy

Utrudnia

je

ze

także

nie pozostawia wątpliwości: nowe państwa mają problemy

niestabilność polityczna, skomplikowane procedury, które

z wykorzystaniem unijnych środków. Do końca ubiegłego

sami wymyśliliśmy. Powołanie jednego ministerstwa, które

roku udało im się zdobyć od 19,3 do 34 proc. pomocy

miało się zająć wypłatą i kontrolą unijnych środków, jest

dostępnej na lata 2004 - 2006. - Nowi członkowie Unii

małym

będą mieć możliwość poprawienia wyników w tym roku.

zlikwidowano departamentów w innych resortach. Dodaje,

krokiem

do

przodu,

bo

jednocześnie

nie

Chodzi zwłaszcza o Fundusz Spójności. Warto pamiętać,

że wyższe wykorzystanie środków unijnych wymaga coraz

że tym roku po raz pierwszy będzie miała zastosowanie

większego współfinansowania z budżetu państwa czy

w nowych

z samorządów.

państwach

zasada

N+2,

która

zakłada,

że niewykorzystane środki przepadają po dwóch latach
od ich przyznania.

Ogólnie z unijnego budżetu, wynoszącego prawie
105 mld euro, dostaliśmy 4 mld euro. Najwięcej z tej

Polska z puli 11 mld euro pomocy na rozwój na lata

sumy, bo 1,5 mld euro, poszło na dopłaty dla wsi.

2004 - 2006 wydała tylko 2,7 mld euro. Najgorzej jest

Nasze składki

w przypadku

tej

tymczasem 2,4 mld euro. Hiszpania, Francja i Niemcy

pomocy zdobyliśmy z unijnego budżetu w ubiegłym roku

dostały od 14,8 do 13,2 mld euro. Największym odbiorcą

niecałe 790 mln euro, czyli o 50 mln euro mniej niż rok

pomocy rozwojowej jest Hiszpania, Francja zaś przoduje

wcześniej. Są to dane z końca ubiegłego roku. W bieżącym

w wykorzystaniu

roku tempo wydawania funduszy wzrosło.

krajów członkowskich w ubiegłym roku przypadła zaledwie

funduszy

strukturalnych.

W

ramach

W grudniu rząd przedstawiał program naprawczy,
który

miał

doprowadzić

do

lepszego

do

unijnego

dopłat

rolnych.

strukturalnych

nie

Na

przekroczyły

dziesięć

nowych

jedna dziesiąta wypłat z unijnej kasy.

wykorzystania
Źródło: www.rp.pl

funduszy unijnych. Po półroczu wykorzystanie samych
funduszy

budżetu

wynosiło

16

proc.

I Kongres Gospodarki Elektronicznej
21 marca 2006 roku odbyła się I Część I Kongresu
Gospodarki Elektronicznej zorganizowanego przez Związek

kierunków rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce.
Podczas I KGE prezentowane były wyniki badań,

Banków Polskich. Było to pierwsze z zapowiadanych

analizy,

corocznych

spotkań

przedstawicieli

tezy

i

postulaty

dotyczące

priorytetowych

administracji

obszarów gospodarki elektronicznej, mające wpływ na

publicznej i liderów gospodarki elektronicznej, stanowiące

kierunki strategii rozwoju e-administracji, e-finansów,

ponadorganizacyjne

bezpieczeństwa

forum

wymiany

myśli

na

temat

obrotu

gospodarczego

i

prawa
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Gospodarki odbędzie się II Część I Kongresu Gospodarki

regulującego gospodarkę elektroniczną.
Kongres wykazał sukcesy jakie zostały osiągnięte,

Elektronicznej

organizowana

przez

Instytut

Logistyki

ale też bariery, które uniemożliwiają zwiększenie dynamiki

i Magazynowania we wspópracy ze Związkiem Banków

rozwoju

Polskich. Z kolei w 2007 roku odbędzie się I Część II KGE

gospodarki

elektronicznej

w

naszym

kraju,

w szczególności organizacyjne i prawne. Polska powinna

poświęcona

mieć jeden Program Gospodarki Elektronicznej i jeden

Obrady będą koncentrowały się na analizie wpływu obrotu

kierunek jej rozwoju. Wdrażane projekty powinny być

bezgotówkowego

na

kompatybilne

konkurencyjności

Polski

i

pozwalać

na

budowę

sieci

współpracujących ze sobą rozwiązań przyjaznych dla

zagadnieniom

obrotu

redukcję
w

bezgotówkowego.

kosztów

UE,

a

w

i

zwiększenie
szczególności

wdrażaniu innowacji.

państwa, przedsiębiorców, a przede wszystkim obywateli.
W

listopadzie

br.

pod

patronatem

Ministerstwa

Źródło: Związek Banków Polskich

Inwestycje zagraniczne za 10 mld dolarów
Szacunki rządowe mogą okazać się trafione. W tym

czynników.

Po

pierwsze

-

obecności

Polski

w

Unii

roku rząd zaplanował 10 miliardów dolarów napływy

Europejskiej, która zachęca firmy spoza niej do inwestycji.

bezpośrednich inwestycji - pisze "Puls Biznesu".

Po

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w
pierwszych dwóch kwartałach inwestycje przekroczyły 5,7

drugie

-

i związanych

dobrych
z

tym

podstaw

makroekonomicznych

dobrych

perspektyw

wzrostu

gospodarczego.

miliarda dolarów. Co ciekawe, także w 2005 roku, gdy

Dziennik podkreśla jednak, że nie należy spoczywać

jeszcze ten rząd nic nie planował, napływ bezpośrednich

na laurach. Polska nadal znacząco odstaje od krajów

inwestorów

naszego regionu pod względem napływu bezpośrednich

zagranicznych

był

zbliżony.

Ostatnie

zweryfikowane dane NBP mówią, że w 2005 roku firmy

inwestycji zagranicznych na jednego mieszkańca.

zagraniczne ulokowały u nas 9,6 miliarda dolarów.
Źródło: www.money.pl

Dobre wyniki nikogo nie dziwią. To rezultat dwóch

Upadłość także jeśli nie spłacają
W tej chwili podstawą do upadłości spółki jest

postępowanie

upadłościowe:

teraz

zabezpieczenia

zadłużenie przekraczające wartość majątku firmy. Zgodnie

z urzędu sąd dokona nie tylko kiedy wniosek o upadłość

z nowelizacją ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

składa dłużnik, ale również w przypadku rozpoczęcia

taką podstawą ma się stać sam fakt niespłacania przez

procedury upadłościowej na wniosek wierzyciela.

spółkę

jej

zobowiązań

pieniężnych

-

podaje

"Rzeczpospolita".

Do

nazwy

upadłościowej

Zdaniem Komisji Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego,
obecne przepisy dają zbyt małe możliwości postępowania

firmy

będzie

będącej
też

w

trakcie

dopisywane

"w

procedury
upadłości

likwidacyjnej" lub "w upadłości układowej" - pozwoli to
potencjalnym

kontrahentom

ocenić

ryzyko

związane

wobec dłużników będących spółkami. Jak mówi współautor

z podjęciem współpracy z taką spółką. Zmieni się także

nowelizacji, prof. Andrzej Jakubecki - "zmiany niektórych

kolejność

rozwiązań

w pierwszej

podyktowanych

potrzebami

dostosowania

przepisów

prawa

i naprawczego

do

ustaw

innych

praktyki,

upadłościowego
oraz

usunięcia

ewidentnych błędów i doprecyzowania niektórych pojęć."
Z

ustawy

zniknie

punkt

mówiący

o

tym,

ich

majątek.

Zmieni

się

kolejności

roszczeń
będą

to

z

majątku

koszta

spółki:

postępowania

upadłościowego oraz należności powstałe po ogłoszeniu
upadłości, w następnej - uprzywilejowane wierzytelności
sprzed tego terminu.

że

do zgłoszenia upadłości kwalifikują się spółki, których długi
przekraczają

zaspokajania

Źródło:. www.twoja-firma.pl

również
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KIGNET – IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI
POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Projekt „KIGNET – Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” ma za zadanie m.in.
stworzenie wyspecjalizowanych sieci usług dla przedsiębiorstw, do świadczenia których potrzebna jest rzecz jasna
wyspecjalizowana kadra. Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa stwarza możliwość ustawicznego szkolenia pracowników i
korzysta z oferowanych szkolen i seminariów.
Dla przykładu w ostatnim miesiącu pracownicy Izby uczestniczyli w następujących szkoleniach i seminariach:
¾ 05.09.2006 r. Warszawa – szkolenie regionalne (spotkanie koordynatorów) „Nowe usługi w projekcie KIGNET”,
którego organizatorem była Polska Izba Motoryzacji. W trakcie szkolenia zostały omówione i przedstawione przykłady
akredytacji nowych usług oraz wyjaśniono wszelkie problemy związane z tą procedurą. W części warsztatowej
w ramach podgrup roboczych wypełniany był i analizowany wniosek akredytacji nowej usługi.
¾ 12-13.09.2006 Konstancin – Jeziorna – I etap cyklu szkoleniowego poświęconego możliwościom pozyskiwania
środków finansowych z UE na projekty szkoleniowe w latach 2007-2013 pt.: „NSS 2007-2013, PO Kapitał Ludzki”.
Organizatorem cyklu szkoleniowego była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
Zakres tematyczny spotkania obejmował następujące zagadnienia:
• źródła

pozyskiwania

funduszy

na

realizację

przedsięwzięć

szkoleniowych

i

szkoleniowo-doradczych

oraz doradztwa,
• aktualny stan zaawansowania prac nad dokumentacją PO Kapitał Ludzki,
• obszar możliwych działań i zakresu współpracy z potencjalnymi klientami w kontekście poszczególnych
priorytetów zawartych w PO Kapitał Ludzki.
Aspekty praktyczne szkolenia dotyczyły z kolei:
• tworzenia koncepcji projektu i projektowania wynikających z niej niezbędnych działań w ramach wybranych
priorytetów PO Kapitał Ludzki,
• praktycznych i formalno-prawnych aspektów tworzenia konsorcjum firm do realizacji projektu,
• przygotowania i przeprowadzenia diagnozy potrzeb, definiowania celów, określania rezultatów projektu.
¾ 25.09.2006 r. Warszawa – II etap szkolenia „NSS 2007-2013, PO Kapitał Ludzki”, podczas którego uczestnicy
szkolenia mogli nabyć przydatną wiedzę z zakresu metodologii i praktycznych aspektów przygotowania pełnej
wymaganej dokumentacji aplikacyjnej (wniosku o dofinansowanie), monitorowania i ewaluacji działań w projekcie,
tworzenia procedur wewnętrznych realizacji i monitoringu działań, przygotowań do wdrożenia projektu oraz
zarządzania projektem, sprawozdawczości w projekcie dofinansowanym środkami pomocowymi UE, rozliczania projektu
po uzyskaniu dofinansowania, jak również mogli zapoznać się narzędzia informatycznymi wspomagającymi zarządzanie
projektem.
¾ Cały cykl szkoleniowy przygotowany i prowadzony przez specjalistów w dziedzinie funduszy strukturalnych z pewnością
dostarczył uczestnikom wielu przydatnych informacji i pozwoli im w przyszłości skuteczniej ubiegać się w imieniu
swoich organizacji o unijne wsparcie projektów szkoleniowych.
¾ 25-26.09.2006 r. Gdańsk Sobieszewo – seminarium szkoleniowe dla Przedstawicieli Organizacji Przedsiebiorców
i Pracodawców „Doradca ds.szkoleń” w ramach projektu Inwestycja w Kadry, którego organizatorem był WYG
International Sp. z o.o. z Katowic.
Program semianarium obejmował zagadnienia: rola doradcy, identyfikacja oczekiwań przedsiebiorcy, otoczenie
przedsiebiorstwa, badanie potrzeb, rezultaty pracy doradcy – diagnoza potrzeb szkoleniowych, dobór rozwiązań
do zidentyfikowanych

potrzeb,

szkolenie

zewnetrzne,

pozostałe

formy

zaspokajania

potrzeb

szkoleniowych,

podstawowe zagadnienia ewaluacji szkoleń.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymał oficjalny Certyfikat Doradcy ds.Szkoleń Sektora MŚP oraz profesjonalne materiały
szkoleniowe.
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PRODUKTY I USŁUGI WARTE POLECENIA

ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
tel. (059)842 36 32
tel./fax (059) 841 46 02

Przyjdź do nas - ZNAMY NATURĘ FINANSÓW
♣ N
NOOW
WO
OC
CZZEESSN
NO
OŚŚĆ
Ć usług bankowych
MPPLLEEK
KSSO
OW
WO
OŚŚĆ
Ć
oferty dla samorządów, klientów
♣ K
KOOM
indywidualnych i korporacyjnych
w
sektorze
bankowym
♣ B
BEEZZKKOONNKKUURREENNCCYYJJNNOOŚŚĆĆ
w finansowaniu inwestycji ekologicznych
D
WIIA
AD
DC
CZZEEN
NIIEE w o b s ł u d z e f i n a n s o w e j p r z e d s i ę w z i ę ć
♣ DOOŚŚW
komunalnych i przemysłowych
♣ W
WSSPPAARRCCIIEE p r z e d s i ę w z i ę ć f i n a n s o w a n y c h z e ś r o d k ó w
europejskich
W naszej ofercie:
Rachunki dla firm i klientów indywidualnych

Bankowość internetowa

Atrakcyjne kredyty dla firm i klientów indywidualnych

Korzystne oprocentowanie lokat złotowych i walutowych

Profesjonalana opieka doradców klienta
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Pakiet Jantar
to oferta przygotowana dla mikroprzedsiębiorstw
Koszt 28 zł miesięcznie, w tym:
1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w systemie tradycyjnym,
2) przyznanie limitu overdraft z 30 - dniowym terminem spłaty,
3) korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24),
4) automatyczne lokowanie środków na rachunku lokaty overnight,
5) ubezpieczenie NW,
6) indywidualna obsługa przez Doradców Klienta.
Usługi dodatkowe na preferencyjnych warunkach:
♣ Kredyt inwestycyjny z linii KfW4 przeznaczony na finansowanie
długoterminowych inwestycji zwiększających majątek trwały
♣ Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym udzielany na okres 1 roku
z możliwością automatycznego odnowienia na kolejny okres
♣ Pakiet Ekokonto oferta dodatkowa dla posiadacza pakietu Jantar
oraz jego pracowników – przez pierwsze 3 miesiące Bank nie pobiera
opłaty za prowadzenie konta osobistego.

WIELKIE możliwości dla mikroprzedsiębiorstw
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FUNDUSZ MIKRO – pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
Fundusz

Mikro

jest

instytucją finansową, której
celem jest wspieranie rozwoju

przedsiębiorstwa, inwestycje, zakup towaru, rozpoczęcie i
rozwój działalności.
Bardzo

korzystna

do przedsiębiorców,

mikroprzedsiebiorczości.

oferta

którzy

kierowana

prowadzą

jest

działalność

założeniami

conajmniej 6 miesięcy. Fundusz Mikro takim osobom

działalności Funduszu Mikro, kapitał udostępniany jest

proponuje pożyczkę w wysokości do 5 tysięcy zł bez

w formie pożyczek tym spośród właścicieli małych firm,

poręczenia przy minimum formalności, tj. należy przedstawić

którzy

racjonalne

dokumenty rejestrowe firmy (Wpis do ewidencji działalności

wykorzystanie. Jest również oferta skierowana do osób

gospodarczej, Regon, Nip) oraz dwa ostatnie dowody wpłat

mających zamiar rozpocząć działalność gospodarczą

ZUS. Kolejną ciekawą propozycją jest pożyczka do 10

na własny rachunek, osób prowadzących działalność

tysięcy, przy której nie jest wymagane zabezpieczenie

pozarolniczą na terenach wiejskich oraz stowarzyszeń

w formie poręczenia. W tym przypadku oprócz dokumentów

utworzonych w celu realizacji niewielkich inwestycji

rejestrowych należy przedstawić podstawowe dokumenty

mających

księgowe firmy.

Zgodnie

zapewnią

na

celu

ich

z

najbardziej

ułatwienie

życia

lokalnym

społecznościom.
Fundusz

Fundusz

Mikro

wypracował

unikalną

Mikro

proponuje

pożyczki

również

formę

w wyższych kwotach: dla istniejących firm nawet do 50

współpracy finansowej z klientami opartą na zasadzie

tysięcy zł, dla stałych klientów do 150 tysięcy zł, natomiast dla

partnerstwa i zaufania, oferując im stały dostęp do

rozpoczynających działalność gospodarczą do 7 tysięcy zł.

kapitału na prostych warunkach i przy formalnościach
ograniczonych do minimum.

Fundusz Mikro nie pobiera opłat za rozpatrzenie
wniosku oraz prowizji od udzielonej pożyczki. Nie są

Mikroprzedsiębiorcy często z powodów formalnych nie

wymagane zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o

maja dostępu do oferty kredytowej komercyjnych banków.

niezaleganiu. Decyzja kredytowa podejmowana jest w ciągu

Nie są w stanie udokumentować swojej wiarygodności

jednego dnia, natomiast doradcy klienta Funduszu Mikro są

kredytowej, nie posiadają majątku, który mógłby stanowić

gotowi odwiedzić mikroprzedsiębiorców w firmie, aby skrócić

zabezpieczenie kredytu, a skala ich działania i zapotrzebowanie

czas oczekiwania na pieniądze do minimum. Ważną kwestią

na środki są z punktu widzenia banku zbyt małe. W kontakcie

jest również to, że koszt pożyczki z Funduszu Mikro może być

mikroprzedsiębiorców z Funduszem Mikro nie stanowi to

księgowany w koszty firmy.

przeszkody.

W

Jak działa Fundusz Mikro? Niebiurokratycznie
i szybko! Doradcy klienta FM są doskonale zorientowani w

tym

miejscu

należy

zachęcić

wszystkich

mikroprzedsiębiorców do współpracy z Funduszem Mikro.
Oferta

dla

prowadzących

działalność

jest

bardzo

problemach z jakimi spotykają się właściciele małych firm.

ciekawa, na pewno sprosta oczekiwaniom i pozwoli osiągnąć

Każdy przedsiębiorca i każdy wniosek o pożyczkę traktowany

zamierzone cele.

jest indywidualnie. Rozmawiamy z każdym przedsiębiorcą o

W związku z naturalną potrzebą rozwoju każdego

celu wydatku i o jego dotychczasowym doświadczeniu.

przedsiębiorstwa pojawiają się plany inwestycyjne, energia i

Formalności ograniczyliśmy do niezbędnego minimum.

działanie. Fundusz Mikro proponuje środki finansowe na

Kto może wnioskować o pożyczkę?

wszystkie inwestycje związane z przedsiębiorstwem.

¾ osoby rozpoczynające działalność gospodarczą lub
mające plany założyć własną firmę,
¾ osoby prowadzące działalność gospodarczą (również

Zapraszamy do biura Oddziału Funduszu Mikro w
Słupsku, przy ul. Kilińskiego 2-3, tel. (059) 842 69 54
lub 605 034 901, adres e-mail: fmslupsk@fundusz

sezonową)
Pożyczka od Funduszu Mikro może być wykorzystana na

mikro.pl. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony

cele związane z działalnością gospodarczą: bieżące potrzeby

internetowej www.funduszmikro.pl
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ZAPRASZAMY DO REKLAMY
Zapraszamy do reklamowanie swojej firmy, usług i produktów na łamach naszego biuletynu, jak również
na internetowej stronie naszej Izby (kontakt: Małgorzata Borkowska, tel. (059) 842 50 98). Obecnie
reklamują się na niej następujące firmy:
¾ Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o.
¾ Przedsiębiorstwo Zagraniczne MAT-BET Sp. z o.o.
¾ PUH Technika Grzewcza – Krzysztof Ignaczak
¾ Stanmet Sp. z o.o.
¾ Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o.
¾ Zakład Usług Inwestycyjnych SUMABUD Roman Małkiewicz Spółka Jawna

Słupska Izba

„Kalejdoskop Gospodarczy”

Przemysłowo – Handlowa

- biuletyn elektroniczny SIPH redagują:

ul. Jana Pawła II 1

Zdzisław Andrzej Walo – kierownictwo

76-200 Słupsk

Mirosław Zucholl – wiadomości gospodarcze

tel. (059) 842-50-98

Małgorzata Borkowska – informacje z regionu i miasta, reklama

tel/fax. (059) 842-68-97

Aleksandra Gólcz – informacje o projekcie KIGNET

e-mail: biuro@siph.slupsk.pl
www.siph.slupsk.pl
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