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AKTUALNOŚCI

Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 18.09.2007 r. , w ramach „AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
prowadzi kurs językowy „NIEMIECKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”.
PLANUJEMY RÓWNIEŻ URUCHOMIĆ KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO, A TAKŻE KURS KOMPUTEROWY –
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM IZBY!!!
(tel./fax. 059-8426897, mail: biuro@siph.slupsk.pl).

OFERTA WYNAJMU BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO
Widzino, ul. Główna 2B (od strony Kobylnicy)

Lokalizacja:

76-251 Kobylnica
pomieszczenia robocze – 500 m2

Opis:

część socjalno-biurowa – 150 m2
zapewnione media: woda, co, ścieki.
Osoba do kontaktu:

Jerzy Targowski
tel. 501476020
e-mail: widzino@wp.pl

Akademia Przedsiębiorczości Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej wspólnie
z Altkom Akademia S.A., w ramach szkoleń dofinansowanych z EFS
(od 60% do 80% dofinansowania), proponuje kursy wg załączonego
zestawienia.
Wystarczy pobrać zgłoszenie ze strony: www.siph.slupsk.pl i wysłać faksem
lub mailem na adres Izby.
Terminy poszczególnych zajęć podane zostaną po zebraniu odpowiedniej liczby chetnych.
Służymy pełną informacją o programach poszczególnych szkoleń.

OFERTA WAŻNA DO 28 CZERWCA BR.!
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ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2008 ROK SZKOLEŃ
AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SŁUPSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ
ORAZ ALTKOM AKADEMII S.A.

Termin szkoleń: do ustalenia, w zależności od liczby chętnych
liczba cena szkolenia z
Liczba osób dofinansowanie
Lp.
Nazwa szkolenia
dni /grupa
m 80%
1
1
EFS/EX01 MS Excel – Pierwsze kroki dzień
8
130, 77 zł
MS Excel – Siła i
wydajność w codziennej
2
EFS/EX02
pracy
2 dni
8
234,12 zł
MS Outlook – Zarządzanie
pocztą elektroniczną,
kontaktami oraz czasem
pracy
1
3
EFS/OU01
dzień
8
124,77 zł
4
EFS/WD01 MS Word – Pierwsze kroki 2 dni
8
225,12 zł
MS Word – Przegląd
5
EFS/WD02 narzędzi zaawansowanych 2 dni
8
225,12 zł
Podstawy pracy z
6 EFS/CAD 20
programem AutoCAD
4 dni
8
425,81 zł
MS PowerPoint –
7
EFS/PP
Sztuka prezentacji
2 dni
8
225,12 zł
Budowanie i zarządzanie
EFS/KZZ
8
zespołem
2 dni
10
280,98 zł
Zarządzanie projektami dla
9
EFS/ZPM
menedżerów
2 dni
8
277,22 zł
Przygotowanie Project
EFS/ZPPMI
Manager'a wg metodyki
10
PMI
3 dni
8
403,12 zł
Przygotowanie Project
Manager'a wg metodyki
11
EFS/ZPO
Prince 2
3 dni
8
403,12 zł
13
EFS/ZCZ
Zarządzanie czasem
2 dni
10
280,98 zł
14
EFS/NG
Sztuka negocjacji
2 dni
10
280,98 zł
15
EFS/TP
Techniki prezentacji
2 dni
10
280,98 zł
16
EFS/OBS
Obsługa klienta
2 dni
10
280,98 zł
Kod
szkolenia
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Dodatkowo, pozostałe nie dofinansowane 20 %, pracodawca może zmniejszyć
poprzez wkład własny tzn. udokumentowanymi wydatkami z tytułu wynagrodzeń
uczestników szkolenia - za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu (koszt nieobecności w
pracy). Ponadto wielkość pomocy publicznej może powiększyć się o 10 punktów
procentowych w przypadku pracowników w gorszym położeniu
(wg definicji Ministerstwa Gospodarki i Pracy). W ramach projektu szkoleń dofinansowanych
uczestnik otrzymuje zwrot całości kosztów dojazdu, korzystając ze środków komunikacji
miejskiej
(autobus lub pociąg II klasa).
¾ Termin szkoleń i miejsce - do ustalenia, w zależności od liczby chętnych
¾ Harmonogram - zajęcia są prowadzone w wymiarze 7 godzin dziennie z przerwą
na Lunch i przerwy kawowe.
¾ Warunki organizacyjne:


Wykwalifikowany trener Altkom Akademii,



Stanowiska komputerowane dla każdego kursanta,



materiały szkoleniowe,



wystawienia dyplomu ukończenia kursu każdemu z kursantów,



zapewnienia każdemu z kursantów dostepu do 3(5) szkoleń e-learningowych
na okres 2(3) miesięcy.



zapewnienia cateringu w postaci obiadu oraz gorących i zimnych napojów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

SŁUPSKA IZBA PRZEMYSŁOWOHANDLOWA
76-200 Słupsk, ul. Jana Pawła II nr 1
Tel. 059-8425098, tel/fax 059-8426897
biuro@siph.slupsk.pl
www.siph.slupsk.pl, www.siph.eu,
www.siph.info

ALTKOM AKADEMIA S.A.
81-395 Gdynia, ul. Władysława IV/43
Tel. 058-7853339, tel/fax 058-7853334
www.altkom.pl
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FOTOMIGAWKI Z SEMINARIUM
ORGANIZOWANYM Z URZĘDEM SKARBOWYM
Urząd Skarbowy w Słupsku wspólnie z Akademią Przedsiębiorczości Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
zorganizował w dniach 25 oraz 28.01.2008 r. seminarium, w którym poruszone zostały następujace zagadnienia:
1. Podsumowanie roku 2007
2. Zmiany w podatku dochodowym
3. Zmiany w podatku VAT.
Nasze seminarium udokumentowaliśmy kilkoma zdjęciami, które zamieszczamy poniżej.
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AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY
Symptomy pogarszającej
ekonomiczno-finansowej
przedsiębiorstwa

się

sytuacji

Symptomy finansowe

Symptomy organizacyjne

•

•

W nauce o zarządzaniu na temat koncepcji
rozwoju

i

kondycji

przedsiębiorstwa

ekonomiczno

panują

dwa

finansowej

podstawowe

poglądy.

•

Pierwszy – to tzw. podejście pozycyjne – firma ma
stwarza jej otoczenie (rynek, klienci) oraz jej konkurenci.
rozwoju i potencjał wzrostu tkwi w samej firmie i zależy

•

nie tylko od liczby oraz konfiguracji jej wewnętrznych
zasobów,

ale

wykorzystania

przede
go

wszystkim

bardziej

od umiejętności

efektywnie

niż inne

firmy.

Autorzy artykułu są zwolennikami tego drugiego podejścia,

•

gdzie jako przykłady sukcesu zbudowanego w oparciu o te
założenia można podać wiele firm, m. in. LPP, SMG/KRC,
i wiele innych z polskich, a Toyotę, Hondę, Nissana,
Renault, Intela, Dell, Microsoft, SAP, Google, General

•

innych z zagranicznych.

•

A zatem, jeżeli w firmie zaczyna się gorszy okres i
wyniki ekonomiczno – finansowe zaczynają się obniżać, to
nie jest to wina otoczenia i konkurencji, ale przede
wszystkim

kierownictwa

i

zarządzania

wewnętrznego.

•

Mimo wielu kryzysów w branży motoryzacyjnej Toyota
od wielu lat odnotowuje nieprzerwane wzrosty, a dobre
firmy

nawet

w

Polsce

poprawiają

wyniki

Izohan). Dlatego w myśl tej koncepcji pogarszającą się
można

po wewnętrznych,
Do głównych
zaliczyć

jak

i

predyktorów

symptomy

przewidzieć,
zewnętrznych
rychłego

finansowe,

zarówno

symptomach.

kryzysu

organizacyjne

wszystkim brak misji,

powiększenie się

wizji i strategii),

•

w ich spłacie,

kierowniczych,

zwiększenie się

•

pracowników

dostawców (w tym

wykonawczych oraz

przeterminowanych),

wzrost absencji,

podwyższenie się

•

kierowników

odbiorców,

i pracowników,
•

na szkolenia i rozwój

problemy

kadry,
•

wiekowa maszyn

opóźnienia

i urządzeń, zaniedbania

w opłatach

w ich konserwacji

należności do US

i remontach oraz częste

i ZUS,

awarie z tym związane,

wzrost stanu

•

częste przestoje

produkcji

produkcyjne z powodów

niezakończonej

organizacyjnych,
•

i zobowiązań w terminie,
•

zacofanie technologiczne,
energochłonne
i ekologiczne firmy,

wzrost stanu

i wiarygodne prognozy odnośnie pogarszającego się stanu

nie wywiązywanie się
ze swoich umów

wzrost stanu

i niepotrzebnych,

•

niekorzystna struktura

płac,

•

silna pozycja przetargowa
związków zawodowych

przeterminowanych

tkwiące wewnątrz przedsiębiorstwa, mogące dać realne

ograniczanie nakładów

przeterminowanych,

tych

oraz

niskie kwalifikacje

stanu należności od

zapasów, zwłaszcza

można

wysoka rotacja

zobowiązań wobec

inwestycji,
•

częste zmiany
na stanowiskach

niezakończonych

rynkowe. W poniższej tabeli zaprezentowano czynniki

przedsiębiorstwa.

•

kredyty, zakłócenia

trudnozbywalnych,

sytuację ekonomiczną, a przede wszystkim strategiczną
przedsiębiorstwa

przedsiębiorstwa (przede

widoczne

i wyrobów

podczas,

gdy ich konkurenci tracą (por. np. LPP, CCC, Euromark,

na działalności,

z terminowością

Electric, Bombardier, Samsung, Nokię, Avon, Body Shop,
Canon, Gilette, Grohe, Wall-Mart, Fed Ex i wiele, wiele

realnych planów rozwoju

zwłaszcza

Eris, Profi, CCC, Euromark, TVN, Izohan, Gazetę Wyborczą

brak przyszłościowych,

powstanie straty

zapotrzebowania na

tylko taką swobodę decyzyjną i możliwości rozwoju, jakie
Drugi pogląd to tzw. podejście zasobowe – możliwości

spadek zysku lub

w przedsiębiorstwie,
•

przerosty zatrudnienia,

•

niska jakość wyrobów

zwiększenie się

lub usług lub widoczne

kosztów operacji

jej pogarszanie się,
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widoczny gołym okiem

wskazujących na pogarszającą się sytuację ekonomiczno –

a zwłaszcza

„bałagan organizacyjny”

finansową przedsiębiorstwa. Do najpoważniejszych z nich

płaconych odsetek,

i brak właścicieli

zaliczyć można:

ograniczenie wypłat

poszczególnych

−

ilościowy spadek sprzedaży,

świadczeń

procesów,

−

obniżenie

finansowych,

•

•

socjalnych,
•

•

udziału

firmy

lub

poszczególnych

produktów w rynku,

nieracjonalna
(niedostosowana

−

wzrost reklamacji i liczby niezadowolonych klientów,

składników majątku

do potrzeb) struktura

−

realne

cenie,

•

konkurencyjnej
np. metodyką KCS),

działalności

i pozapłacowej

przez sprzedaż

pracowników,
i motywacja

terminem,

pracowników, niskie

pogorszenie się

„morale” i kultura

wszystkich innych

organizacyjna,
•

finansowych
przedsiębiorstwa:

•

rentowności,
płynności,
obrotowości

•

aktywów,

odpływ najlepszych

relatywnie wyższe koszty stałe i koszty wytwarzania
produktów lub usług w stosunku do konkurencji,

−

ograniczanie niektórych działalności lub zamykanie
niektórych zakładów,

−

zmniejszenie liczby innowacji oraz nowych wyrobów
wprowadzanych na rynek,

−

przejawiający się w badaniach rynkowych spadek

organizacyjnych

−

przechodzenie kluczowych klientów do konkurencji,

i konfliktów,

−

zrywanie umów o współpracę przez poszczególnych
dostawców,

wzrost partykularnych

trudności

w

znalezieniu

innych

partnerów rynkowych,
−

sukcesywnie pojawiające się negatywne artykuły
o firmie w prasie i pogorszenie się jej PR, itp.

wzrost biurokracji
i formalizacji instytucji,

•

pogarszająca się struktura asortymentowa portfela

lub lojalności klientów,

postaw zachowawczych,

•

(mierzone

wizerunku firmy, marki poszczególnych produktów

wykorzystania
•

przedsiębiorstwa

pozycji

wzrost liczby problemów

działów i komórek oraz

struktury kapitałów,

się

produktów lub usług (mierzona np. metodą BCG),
−

postaw poszczególnych

środków trwałych,

obniżenie

pracowników z firmy,

efektywności

itp.

−

słabe zaangażowanie

faktur i weksli przed

wskaźników

relatywne

organizacyjna,
motywacji płacowej

•

lub

nieefektywny system

finansowanie

po niższej cenie

•

się

wyprzedaż
trwałego po niższej

•
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widoczny rozłam

Wczesne

wykrycie

i

zaobserwowanie

tych problemów może uchronić firmę przed wystąpieniem

jednolitości i wzrost

naprawdę groźnego wewnętrznego kryzysu, który może

konfliktów wśród

skończyć się w wielu przypadkach tak jak np. u Malmy,

kierownictwa firmy

w Alpinusie

oraz na linii właściciel-

zaobserwujemy pogarszającą się rynkową i ekonomiczno -

kierownictwo,

finansową sytuację przedsiębiorstwa z winy przyczyn

problemy

wewnętrznych, tym szybciej i niższym kosztem jesteśmy

z podejmowaniem

w stanie wyprowadzić ją z tej sytuacji. No ale do tego

proefektywnościowych

potrzebne

decyzji, widoczny „paraliż

a ono przecież do takich sytuacji nie doprowadza.

bądź

jest

kaliskiej

bardzo

Hellenie.

kompetentne

Im

wcześniej

kierownictwo,

decyzyjny”.
dr Jarosław Szreder*
e-mail: j_szreder@o2.pl
dr Piotr Walentynowicz*
e-mail: p.walentynowicz@wsaib.pl
Oprócz symptomów tkwiących w samej organizacji,
można wskazać również na szereg czynników rynkowych
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Literatura:

Biuro Doradztwa Gospodarczego

1.

Lex - Pol sp. z o.o. w Słupsku

2.

76-200 Słupsk
tekstu

są

K. Obłój Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszwa
2000,

www.lex-pol.eu
Autorzy

L. Bednarski Analiza finansowa przedsiębiorstwa,
PWE, Warszawa 1997

ul. Wazów 3/27

•

N R 2 (29) luty 2008

pracownikami

Wydziału

3.

K. Obłój Strategie sukcesu: jak proste reguły

Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału

pozwalają

Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii

Polska, marzec 2003,

Morskiej

w

Gdyni

oraz

Wyższej

Szkoły

4.

A.

Zelek,

wygrać,
A.

Harvard

Gwarek

Business

Symptomy

Review
kryzysu

organizacji, Firma i Rynek 2/2000,

Administracji i Biznesu w Gdyni.
5.

Czasopisma Profit i Forbes.
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NASI CZŁONKOWIE

W tym dziale prezentujemy firmy, które przynależą do Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Obecnie Izba zrzesza ok.100 przedsiębiorstw różnych branż i wielkości. Pełny wykaz naszych firm członkowskich
znajduje się na izbowej stronie internetowej: www.siph.slupsk.pl, my jednak na łamach niniejszego biuletynu cyklicznie,
co miesiąć, będziemy zamieszczać krótkie informacje o wybranych naszych przedsiębiorcach. Mamy nadzieję, iż taka forma
prezentacji przyczyni się do nawiązywania nowych kontaktów i współpracy.

Doradztwo, szkolenia, firmy okołobiznesowe, banki, pośrednictwo finansowe,
ubezpieczenia:

¾

AGENCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH mgr inż. Hanna Furman

Adres: ul. Wileńska 29a / 6; 76-200 Słupsk
Tel: 059 840 20 40, 602 133 146
Fax: 059 840 20 40
E-mail: azp@zamowienia.com.pl
Strona www: zamowienia.com.pl
Rok założenia: 1991
Opis działalności: Firma nasza specjalizuje się w: profesjonalnym prowadzeniu szkoleń z zakresu Prawa
Zamówień

Publicznych

–

zajęcia

warsztatowe,

kompleksowym

przeprowadzaniu

przetargów

(w

tym

sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), opracowywaniu opinii w sprawach zamówień
publicznych na rzecz wykonawców i zamawiających, rozstrzyganiu lub sporządzaniu protestów, odwołań, skarg,
pomoc w postępowaniach dyscyplinarnych z tytułu naruszeń z zakresu zamówień publicznych, weryfikacji
dokumentów składających się na ofertę pod kątem jej kompletności i poprawności sprawdzaniu dokumentów
poddawanych kontroli NIK, RIO i UZP stałej lub doraźnej obsłudze firm w zakresie zamówień, konsultacjach,
występowanie w charakterze biegłego ds. zamówień.

¾

„STRAŻ PORTOWA” Sp. z o.o.

Adres: Al. Solidarności 1; 81-402 Gdynia
Biuro regionu Słupsk: ul.Poprzeczna 7; 76-200 Słupsk
Tel: 059 840 36 70
Fax: 059 840 36 70
E-mail: biuro.slupsk@strazportowa.pl; strazportowa@strazportowa.pl
Strona www: www.strazportowa.pl
Rok założenia: 2001
Opis działalności: Ochrona osób i mienia, zabezpieczenia techniczne obiektów, monitoring, konwoje.
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Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Słupsk

Adres: ul. Szarych Szeregów 14; 76-200 Słupsk
Tel: 059 842 36 32
Fax: 059 842 36 32
E-mail: maria.orzechowska@bosbank.pl, magdalena.jakubczyk@bosbank.pl, katarzyna.wieczynska@bosbank.pl
Strona www: www.bosbank.pl
Rok założenia: 1991
Opis działalności: Usługi bankowe – depozyty, kredyty, rachunki oraz fundusze inwestycyjne.

¾

Biuro Doradztwa Gospodarczego „LEX-POL” Sp. z o.o.

Adres: ul. Wazów 3/27; 76-200 Słupsk
Tel: 059 843 12 51
Fax: 059 843 12 51
E-mail: j_szreder@tlen.pl
Strona www: www.lex-pol.eu
Rok założenia: 1989
Opis działalności:Doradztwo gospodarcze dla przedsiębiorstw, opracowywanie i wdrażanie w życie projektów
restrukturyzacji firm, strategii, biznes planów przedsięwzięć inwestycyjnych, doradztwo dla samorządów,
opracowywanie studiów wykonalności inwestycji, szkolenia z zakresu zarządzania, marketingu, partnerstwa
publiczno – prawnego, finansów, przygotowanie i doradztwo przy opracowywaniu projektów inwestycyjnych
dofinansowywanych z UE, usługi księgowe.

¾

Biuro Prawne Macieja Kobylińskiego

Adres: ul. Jaracza 28; 76-200 Słupsk
Tel: 059 842 59 60
Fax: 059 841 12 55
E-mail: przedstawiciel.slupsk@uniqa.pl
Strona www: www.uniqa.pl
Rok założenia: 1996
Opis

działalności:

Przedstawicielstwo

Towarzystwa

Ubezpieczeń

UNIQA

S.A.,

ubezpieczenia

m.

komunikacyjne, majątkowe i na życie, usługi finansowe.
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„BIZNES PARTNER” Sp. z o.o.

Adres: ul. Jaracza 28; 76-200 Słupsk
Tel: 059 840 05 64
Fax: 059 842 59 60
E-mail: biuro.prawne.mk@wp.pl
Rok założenia: 1997
Opis działalności: Leasing, kredyty.

¾

„OCHRONA PRACY” Zakład Konsultingowo-Szkoleniowy Bronisław Parzy

Adres: ul. Szczecińska 64/109; 76-200 Słupsk
Tel: 059 848 52 34
Fax: 059 842 48 98
E-mail: ochronapracy_parzy@wp.pl
Rok założenia: 1985
Opis działalności:Szkolenia i obsługa firm w zakresie BHP, doradca ADR ds. bezpieczeństwa w przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych.

¾

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Adres: ul. Poznańska 1a; 76-200 Słupsk
Tel: 059 841 28 92
Fax: 059 841 32 61
E-mail: office@parr.slupsk.pl
Strona www: www.parr.slupsk.pl
Rok założenia: 1994
Opis działalności: Zarządzanie Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, realizacja projektów z funduszy Unii
Europejskiej, obsługa nieruchomości oraz doradztwo dla MSP.
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Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości

Adres: ul. Tuwima 22a; 76-200 Słupsk
Tel: 059 841 30 32
Fax: 059 841 30 32
E-mail: biuro@inkubator.slupsk.pl
Strona www: www.inkubator.slupsk.pl
Rok założenia: 1995
Opis działalności:Pożyczki i poręczenia dla MSP, pożyczki dla osób rozpoczynających działalności gospodarczą,
szkolenia, wynajem pomieszczeń, aktywne poszukiwanie pracy przez osoby bezrobotne.

¾

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Alicja Puchala

Adres: ul. Banacha 12b/40; 76-200 Słupsk
Tel: 059 843 34 22, 848 28 00
Fax: 059 848 28 05
E-mail: alicja_puchala@data.pl
Rok założenia: 1994
Opis działalności: Ubezpieczenia na życie, fundusze inwestycyjne TFI, ubezpieczenia kapitałowe dla dzieci,
ubezpieczenia NW, zdrowotne, wspólników, grupowe pracowników, pracownicze programy emerytalne PPE.

¾

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Adres: ul. Szczecińska 57; 76-200 Słupsk
Tel: 059 845 27 27
Fax: 059 845 37 88
E-mail: zdz@zdz.slupsk.pl
Strona www: www.zdz.slupsk.pl
Rok założenia: 1950
Opis działalności: Prowadzenie szerokiej działalności kursowej: 2 letnią szkołę policealną w Słupsku, Miastku
i Połczynie Zdroju. 3 letnie Liceum Handlowe dla dorosłych w zawodzie technik handlowiec w Człuchowie. Liceum
ogólnokształcące

dla

dorosłych

w

Miastku

i

Połczynie

Zdroju.

Kursy

przygotowujące

do

egzaminów

eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego i w zawodzie rolnik.
Produkcja filtrów magnetyczno bibułowych FMA 1B, filtrów magnetycznych FMA1, oczyszczarek strumieniowo
ściernych OC-630, oczyszczarek strumieniowo ściernych iniektorowych OS-800, oczyszczarek strumieniowo
iniektorowych OS-600 oraz gwinciarek stołowych GS-10.
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INFORMACJE O PRAWIE UNIJNYM ORAZ WYDARZENIACH W UE
ISTOTNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Unijne dotacje - jeden rząd obiecał,
drugi zabiera
"Wyborcza" przypomina, że listę ponad 540 "kluczowych"

2008-01-16

projektów - takich, które mają dostać unijne dotacje bez
konkursu - zostawił po sobie PiS. Gdy lista powstała, wiele
Nowy rząd tnie listę inwestycji, które bez konkursu dostają

samorządów uznało, że pieniądze z Unii są już pewne.

unijne dotacje. Będzie awantura - prognozuje "Gazeta

"Rewizja listy wywołała nieprawdopodobne wzburzenie"

Wyborcza".

mówi Grażyna Gęsicka, minister rozwoju regionalnego
w rządzie PiS.

"Gazeta" dowiedziała się, że resort środowiska z listy
blisko 400 projektów ekologicznych chce zostawić zaledwie

Stanowczy protest zapowiada między innymi prezydent

35. Ostro tną też ministerstwa Nauki i Kultury. Ostateczna

Torunia,

decyzja zapadnie wkrótce, odrzucone projekty będą mogły

wodnokanalizacyjny za ponad 40 milionów euro.

stanąć do konkursów.

który

traci

pieniądze

na

projekt

Źródło:
http://euro.bankier.pl/news/print.html?article_id=
1698475

Unia Europejska napędzana siłą wiatru
i grzana energią słoneczną
2008-01-16
Plany Brukseli dotyczące zwiększenia produkcji energii
odnawialnej
Komisja

wzbudzają

Europejska

opór

niektórych

zaprezentuje

państw

swoją

Unii.

strategię

energetyczną w przyszłą środę, ale część zapisów już jest
znana.
Bruksela

postanowiła zróżnicować obowiązkowe limity

i uzależnić

je

od

zamożności

kraju,

czy

położenia

geograficznego. Bogate państwa, które mogą wykorzystać
nasłonecznienie

terenu

i

silne

wiatry,

będą

musiały

znacznie zwiększyć poziom produkcji energii odnawialnej.
Już zaprotestowały Szwecja i Francja, niezadowolone
są też Niemcy i Belgia. Ale dzięki takiemu zróżnicowaniu
mniejsze limity otrzyma Polska.
Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że Komisja
zaproponowała, by do 2020 roku, 15% energii pochodziło
ze

źródeł

odnawialnych

takich

jak

wiatr,

słońce,

czy biomasa.
bo Bruksela

Ten

limit

konsultuje

może
swoje

się

jeszcze

propozycje

z

zmienić,
unijnymi

stolicami, w tym również z Warszawą.
Rozmowy

dotyczą

też

ograniczenia

emisji

dwutlenku

węgla. Komisja chce wymusić na bogatych państwach
znaczne redukcje, ale nowym krajom Unii ma pozwolić
na zwiększoną emisję gazów cieplarnianych.
Unijna strategia energetyczna, która zostanie ogłoszona
w przyszłą środę ma związek z ambitnymi deklaracjami
europejskich sprzed kilkunastu miesięcy. Zobowiązali się
oni, że do 2020 roku cała Unia Europejska ograniczy
o jedną piątą emisję gazów cieplarnianych, natomiast
zwiększy do 20 procent pozyskiwanie energii ze źródeł
odnawialnych.
Źródło:
http://euro.bankier.pl/news/print.html?article_id=
1698543
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Unia inwestuje w urzędników
2008-01-17
Jednostki administracji samorządowej w Polsce wymagają
potencjału

W ramach Priorytetu przewiduje się zatem wsparcie

administracyjnego. Ponieważ są one najbliżej obywatela

dla działów kadr w jednostkach administracji rządowej

oraz

i samorządowej

szczególnej

uwagi

w

zakresie

przedsiębiorców

od nich inwestycji

budowy

zasadnym

w

zakresie

jest

wymaganie

podnoszenia

jakości

oraz

przeprowadzenie

ogólnych

i specjalistycznych szkoleń dla pracowników administracji
publicznej. Projekty szkoleniowo-doradcze, które wpisują

kluczowych usług świadczonych przez te instytucje.

się w wyżej wymienione cele, i które mają największe
Wprowadzenie

w

urzędach

standardów

jakości,

szanse na uzyskanie dofinansowania to przede wszystkim

tak by zorientować je na klienta, pozwoli na poprawę

projekty

efektywności

i modernizację zarządzania w administracji samorządowej;

oczywistą

polskiej

jest

administracji

też

to,

że

publicznej.

sprawna

i

Rzeczą

ukierunkowane

na

poprawę

obsługi petenta

efektywna

administracja wpływa na wzrost gospodarczy i rozwój

podnoszenie

państwa. Dlatego też w nowym okresie programowania na

publicznych

jakości,

zwiększanie

świadczonych

przez

dostępności
urzędy

usług

administracji

lata 2007-2013 w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

samorządowej, identyfikowanie i upowszechnianie dobrych

zostało

praktyk

przewidziane

na podniesienie

wsparcie

potencjału

ukierunkowane

administracji,

zwłaszcza

w

jednostkach

samorządu

terytorialnego

w zakresie obsługi klienta, organizacji i funkcjonowania

w obszarach szczególnie istotnych dla realizacji Strategii

urzędu,

Lizbońskiej oraz Krajowego Planu Reform.

na podnoszenie kompetencji kadr;

Dobre Rządzenie to V Priorytet w PO KL, w ramach

wzmacnianie działów kadrowo-szkoleniowych jako centrów

którego przewiduje się między innymi wsparcie dla działów

zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach samorządów

kadr

terytorialnego, w tym m.in. poprzez szkolenia w zakresie

w

jednostkach

i samorządowej,

administracji

wdrażanie

rządowej

nowoczesnych

metod

zarządzania;

modelu

i

narzędzi

projekty

zarządzania

ukierunkowane

zasobami

ludzkimi,

zarządzania zasobami ludzkimi oraz wyposażenie kadr

rekrutacji, wdrażania na stanowisku pracy, okresowej

w kompetencje niezbędne do realizacji zadań przypisanych

oceny

administracji publicznej.

i motywacyjnego

pracowniczej,

generalne

i

rozwoju

systemu

zawodowego

wynagrodzeń;

specjalistyczne

szkolenia

(stacjonarne i e learning)

dla kadr urzędów administracji samorządowej; pomoc
doradcza i szkolenia w zakresie etyki i unikania konfliktu

Jakie projekty

interesów w jednostkach samorządu terytorialnego.
Ponieważ

realizacja

Priorytetu

V

ma

się

przyczynić

Realizacja projektów w ramach Dobrego Rządzenia jest

w znacznej mierze do podniesienia kompetencji kadr

także

administracji publicznej, dofinansowanie uzyskają takie

konsultingowych.

projekty

gminnego

szkoleniowo-doradcze,

szczegółowej
wynikające
Wzmacnianie

analizy
z

oraz

wytyczonych
potencjału

które

będą

odpowiedzią
celów

w

na

wynikiem
potrzeby

Priorytecie

instytucjonalnego

pociąga

dużym
i

odpowiedniej

wyzwaniem
Wiele

powiatowego
kadry

dla

firm

szkoleniowo

samorządów,
szczebla

pracowników,

cierpi

–

szczególnie
na

którzy

brak
mogą

V.

przygotować wniosek aplikacyjny i efektywnie zrealizować

za

projekt.

Działania

w

ramach

ZPORR

są

przykładem

sobą również potrzebę inwestowania w kadry zatrudnione

efektywnej współpracy firm szkoleniowych z instytucjami

w administracji.

publicznymi.
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szkoleniowo – doradczymi. Doświadczenia te na pewno
będą procentować we wnioskowaniu i realizacji wspólnych
Jednym z nich był projekt „Ekspert- Urzędnik” realizowany
przez Mediator Group w ramach działania 2.1 ZPORR.
Ten i wiele innych przykładów są dowodem na efektywną

projektów w ramach PO Kapitał Ludzki.
Źródło:
http://euro.bankier.pl/news/print.html?article_id=
1696528

współprace jednostek samorządu terytorialnego z firmami

Kto był pierwszy przy eurofunduszach?
2008-01-17

Pierwszymi beneficjentami unijnej dobroci będą firmy
reklamujące eurofundusze. „Jednolity system graficzny,
prostszy język i szeroko zakrojona akcja informacyjnopromocyjna

funduszy

europejskich”

będą

kosztować

307 milionów euro.

do wydania w latach 2007-2013. Dzięki tym środkom
Polska ma zmniejszać dystans dzielący ją od krajów
Zachodniej.

Wydawanie

tak

ogromnej

sumy

musiało zostać odpowiednio zaplanowane i w tym celu
przygotowano Narodową Strategię Spójności.
Unijne

przepisy

wymagają,

aby

społeczeństwa

były

do podjęcia środkach oraz sposobach ich wykorzystania.
Aby się upewnić, że prawie nikt nie słyszał o NSS
logikę

ich brukselskich

przepisów

kolegów,

opracowanych

urzędnicy

Rozwoju

Regionalnego

zdecydowali

publiczne

pieniądze

sfinansowanie

społecznej

przez

możemy obejrzeć dwa spoty zrealizowane przez Grupę
Eskadra. Prezentują świetlany obraz Polski – autostrady,
oczyszczalnie

na

Pentor.

Wyniki

I

ścieków

to,

i

pięknie

pomijając

wyglądające,

adres

strony

czyste

internetowej

o funduszach europejskich, w zasadzie koniec informacji.
Z kolei agencja Brand Nature Access zaprojektowała znak
graficzny strategii. W sumie w promocję zaangażowane
będzie 114 instytucji. Koszt operacji jest szacowany
na 307 milionów euro. Suma wydaje się niebagatelna, ale
nie dla MRR. – To około jedna trzecia procenta funduszy

informowane o tego rodzaju dokumentach, możliwych

i by uzasadnić

przygotowano kampanię reklamującą NSS. W telewizji

miasta.

Unia Europejska przyznała Polsce 67,3 miliarda euro

Europy

W związku z brukselskim przykazem i wynikami badania

przez

z

Ministerstwa

się

przeznaczyć

badania

sondażu

opinii

pokazały,

że o NSS słyszało zaledwie 5% respondentów, a 68%
w ogóle nie wiedziało, że istnieje ministerstwo, które się

unijnych

przyznanych

powiedział

Jerzy

Polsce

na

Kwieciński,

lata

2007-2013

wiceminister

–

rozwoju

regionalnego.
Na ulice kampania wyjdzie w lutym. Na billboardach
zobaczymy

obrazki

znane

z

telewizyjnych

spotów

i oczywiście nowe logo. Żebyśmy wiedzieli, że fundusze
są już wykorzystywane. Póki co przez agencje PR.
Źródło:
http://euro.bankier.pl/news/print.html?article_id=
1695837

zajmuje rozwojem regionalnym.

Dobry biznesmen nawet na odpadach zarobi
2008-01-21
Unijne

błogosławieństwo

sprawiło,

że

zainteresowanych

dla

coraz
jest

idei

odnawialnej

więcej
tą

branżą.

energii

przedsiębiorców
Wśród

firm

zamierzających inwestować w biogazownie znajduje się
również spółka należąca do Jana Kulczyka.
Do niedawna w Polsce działała jedna biogazownia, ale już
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wkrótce przybędzie jej konkurencja. Należąca do Jana

odpadków z restauracji - opowiada Jacek Jabłoński,

Kulczyka

dyrektor Biopowera” czytamy w Gazecie Wyboczej.

„spółka

Polenergia

wspólnie

z

niemieckim

biogazowym potentatem - firmą Schmack założyła spółkę

Biogazownie mają najpierw powstać w województwie

Agrogaz, która ma budować instalacje w Polsce.

wielkopolskim

- Na razie budujemy jedną biogazownię w Liszkowie

ale najprawdopodobniej

w województwie

kujawsko-pomorskim

-

i

warmińskona

tym

mazurskim,

nie

koniec.

„Niemcy

opowiada

postawili już u siebie ponad 4 tys. biogazowni, największa

wiceprezes firmy Zbigniew Szymandera. - Do produkcji

z nich będzie miała moc 20 megawatów. Zdaniem prof.

będzie wykorzystywać odpady z pobliskiej gorzelni.

Jana Popczyka z Politechniki Śląskiej, który zasiada też

Biogazownia o mocy 2,1 megawata będzie największa

w radzie

w Polsce, jej budowa pochłonie ok. 28 mln zł” informuje

potencjał - 2 mln hektarów wolnych gruntów, na których

Gazeta Wyborcza.

można uprawiać kukurydzę” wskazuje Gazeta Wyborcza.

Ale nie tylko Kulczyk myśli o inwestowaniu w energię

Rosnące ceny ropy naftowej oraz troska o środowisko

nadzorczej

Agrogazu

naturalne

zajmujących się przetwarzaniem odpadów organicznych.

następnych. ardzo ambitne plany ma firma Biopower,

Sprzyja temu polityka Unii Europejskiej, która zamierza

której

skłonić państwa członkowskie w rozwój ekologii.

jest

izraelsko-polski

biznesmen

wiceszef ABW za rządów Leszka Millera. Biopower także

będzie

ogromny

polska firma Zeneris, która chce wybudować kilkanaście
właścicielem

że

ma

odnawialną. „Jedną biogazownię już wkrótce uruchomi

Aleksander Rechter, a prezesem Paweł Pruszyński, były

sprawiają,

Polska

przybywać

firm

Źródło:
http://euro.bankier.pl/news/print.html?article_id=
1701015

chce stawiać biogazownie przy gorzelniach. - Jednak
myślimy także o wysypiskach śmieci oraz wykorzystaniu

Unio, bój się Boga! Wódka z bananów?!
2008-01-22
Rok 2008 na pierwszy rzut oka jawi się jako czarny okres

ale polska wódka będzie zyskiwać kolejne rynki. – Walka

dla polskiego przemysłu wódczanego. Nie dość, że Rada

będzie prowadzona na dwóch frontach: o polski rynek,

UE

produkty

to w końcu czwarty pod względem wielkości, po Rosji, USA

złotówka

i Ukrainie, oraz o pozycję na rynkach zagranicznych.

sprzedają

Trzeba pamiętać o tym, że wódka jest gatunkiem, który

poza granicami kraju. Żeby było mało, dolar jest najtańszy

najszybciej zyskuje popularność wśród mocnych alkoholi,

od 1995 roku, a przecież Stany Zjednoczone to jeden

dalece szybciej niż whisky czy koniak. Wielkie pieniądze są

z najważniejszych odbiorców polskiego alkoholu. Z drugiej

nie tylko na tradycyjnych rynkach jak Stany Zjednoczone

strony sprzedaż wódki w Polsce w 2007 roku wzrosła

czy

o kolejnych 10 procent i osiągnęła poziom 7,5 miliarda

przede wszystkim na Dalekim Wschodzie.

złotych.

Według Szumowskiego porażkę w walce o definicję wódki

zgodziła

się,

z czegokolwiek,
uderza

w

żeby

to

jeszcze

firmy,

Nawet

niezawodnym

które

ksiądz

biznesowo

wódką

nazywać

wyjątkowo
swoją

produkcję

Henryk
nosem

silna

Jankowski
wyczuł

swoim

koniunkturę

na mocny alkohol i w porozumieniu z Polmosem Józefów

Europa

powinniśmy

Zachodnia,

potraktować

ale

również

jak

kubeł

wschodzących,

zimnej

wody

i rozpocząć aktywną promocję polskich marek. Możemy

swoją

przekonać wszystkich, że polska wódka jest tą najbardziej

podobizną na etykiecie. A jakie prognozy dla branży mają

klasyczną z klasycznych. Zatem lepszą od gatunków

ludzie z nią związani?

produkowanych

uruchomi

produkcję

„Prałackiej”

–

wódki

ze

pozostałości

z

z

odpadów

produkcji

i

innych

rolniczych.

Te

najgorszych
wódki

będą

Zdaniem Andrzeja Szumowskiego, prezesa Polish Vodka

próbowały wejść na rynek polski, ale nie ma obawy, polski

Association, 2008 rok będzie dla branży okresem wyzwań,

klient lubi wódkę, zna się na niej i jest przyzwyczajony
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Potrzebujemy
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Natomiast

z

rynkami
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zagranicznymi

problem

jest

bardziej złożony – mówi dalej prezes Szumowski. – Jeśli

ze strony

masowego

Ministerstwa

wsparcia

Gospodarki,

instytucjonalnego
Rolnictwa,

Spraw

Zagranicznych, agend rządowych jak PAIiIZ.

wielkie marki z ugruntowaną pozycją międzynarodową, jak
Wyborowa,

Żołądkowa

Gorzka

czy

Żubrówka

będą

Jeśli marka „polska wódka”, ikona polskiej gospodarki

podejmować aktywne działania marketingowe, to swoją

za granicą,

reputację utrzymają albo nawet umocnią. Problem dotyczy

to na rozpoznawalność innych polskich marek. My jako

straci

swoją

pozycję,

to

przeniesie

się

marek, które w eksporcie dopiero szukają szans swojego

PVA sięgamy po środki pomocowe z UE, żeby promować

rozwoju albo do tej pory sprzedawały tylko w kraju

się na rynkach pozaunijnych. Najbardziej interesują nas

i najbliższym sąsiedztwie. Te będą traktowane jako jedne

Daleki Wschód oraz Ameryka Południowa. Rok 2008

z wielu i będą musiały stawić czoła agresywnej promocji

będzie pełen podejmowania działań. Myślę, że dalej

uprawianej przez największe koncerny międzynarodowe.

będziemy zyskiwać – przekonuje Szumowski.

– Sukces polskiej wódki wymaga przyjęcia globalnej
strategii i konsekwentnej polityki promocyjnej, ale branża

Źródło:
http://euro.bankier.pl/news/print.html?article_id=
1695813

Eurostat: Nowe zamówienia w przemyśle
Polski wzrosły o 46,1% r/r w XI
2008-01-23
Warszawa,

23.01.2008

(ISB)

-

Nowe

zamówienia

w przemyśle zwiększyły się w listopadzie 2007 roku

Spośród krajów, których danymi dysponował Eurostat,

w Polsce o 46,1% r/r i był to najwyższy wzrost spośród

największy

wszystkich krajów Unii Europejskiej (UE), podał unijny

rocznym odnotowały poza Polską Rumunia (+23.2%),

urząd

w środę. Średni wzrost

Litwa (+21.5%) oraz Dania (+20.6%), natomiast spadek

dla całej UE wyniósł w tym okresie o 15,7% r/r, a w strefie

odnotowały jedynie Łotwa (-34.6%) oraz Holandia (1.0%).

statystyczny

Eurostat

wzrost

zamówień

w

przemyśle

w

ujęciu

euro - o 11,9%.
Wskaźnik ten pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi.
W

ujęciu

miesięcznym

liczba

zamówień

w

Polsce

Służy ocenie przyszłej produkcji. Zamówienia są określone

zwiększyła się o 1,2%, w całej Unii wzrosły o 1,9%,

jako wartość kontraktów wiążących producenta i stronę

a w strefie euro - o 2,7%.

trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.
Źródło:
http://euro.bankier.pl/news/print.html?article_id=
1702689
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Obniżony VAT na domy i mieszkania
do końca 2010 roku
2008-01-23
Do końca 2010 roku przy sprzedaży lokali mieszkalnych

dotyczyć

i domów jednorodzinnych nadal będzie obowiązywać 7-

Minister finansów wydał rozporządzenie, na mocy którego

proc.

stawka

VAT.

Jednak

infrastruktura

związana

będzie

również

wielu

innych

przypadków.

po 1 stycznia 2008 roku sprzedaż domów i mieszkań

z budownictwem, czyli np. budowa sieci kanalizacyjnej czy

bez limitów

wodociągowej,

również obniżoną 7-proc. stawką VAT” – czytamy.

obciążona

jest

22-proc.

stawką

VAT.

powierzchniowych

opodatkowana

będzie

Zgodnie z nowymi przepisami 7-proc. stawkę można także
stosować także w przypadku mieszkań, które znajdują się

„Niestety, nie została utrzymana 7-proc. stawka VAT

np.

na roboty

w

budynkach

pofabrycznych

czy

obiektach

budowlano-montażowe

związane

z infrastrukturą towarzyszącą związaną z budownictwem

turystycznych.

mieszkaniowym. Zatem usługi związane z urządzeniem
„Jak przypomina Mirosław Siwiński, doradca podatkowy,

i zagospodarowaniem

kierownik zespołu VAT/Akcyza Kancelaria Prawna Witold

wodociągowej

Modzelewski, zmiana przepisów o VAT utrzymuje 7-proc.

stawką VAT” – pisze „Gazeta Prawna”.

stawkę

podatku

na

niektóre

prace

budowlane

i

terenu

czy

kanalizacyjnej

też

będą

budową
objęte

sieci

22-proc.

m.in.

modernizację,

Przepisy przejściowe dotyczące preferencyjnych stawek

obiektów

VAT w Polsce miały obowiązywać tylko do 2007 roku.

budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa

Jednak decyzja Unii Europejskiej o przedłużeniu do końca

objętego społecznym programem mieszkaniowym. Stawka

2010

ta będzie miała zastosowanie do budynków mieszkalnych

w poszczególnych

jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 300 mkw.

wydłużenie tego okresu. Aby uniknąć opodatkowania

oraz lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 150

mieszkań pełną stawką podatku, pod koniec zeszłego roku

mkw. Co do zasady, powyżej tej powierzchni należałoby

polscy

stosować stawkę 22 proc.” – informuje dzisiejsza „Gazeta

budownictwa społecznego do ustawy o VAT. Zgodnie

Prawna”.

z nowelizacją domy i mieszkania objęte definicją podlegają

dostawę,

budowę,

termomodernizację

remont,
lub

przebudowę

roku

obowiązywania
krajach

prawodawcy

obniżonych

stawek

członkowskich

wprowadzili

również

VAT

umożliwiła

definicję

7-proc. stawce.
„Jednak

okazuje

się,

że

możliwość

zastosowania

preferencyjnej stawki jeszcze przez kolejne trzy lata

Źródło:
http://euro.bankier.pl/news/print.html?article_id=
1702550

Biopaliwa w niełasce
2008-01-31
Komisja Europejska rakiem wycofuje się z promowania

naszego zobowiązania, niż skrzywdzić ludzi i środowisko-

biopaliw.- Problemy z nimi są większe niż myśleliśmy-

powiedział Dimas w wywiadzie dla BBC. Zapowiedział

ogłosił Stavros Dimas, unijny komisarz ds. środowiska.

też opracowanie nowych zasad wykorzystania biopaliw.

W marcu

krajów

Nie wiadomo, co skłoniło Komisję do zmiany zdania.

Unii Europejskiej uzgodnili, że do 2020 roku 10% paliw

O negatywnych efektach stosowania biopaliw od dawna

zużywanych w sektorze transportowym powinno być bio.

alarmował Jean Zielger, ekspert Organizacji Narodów

2007

roku

szefowie

rządów

Dzięki stosowaniu biopaliw kraje UE miału ograniczyć

Zjednoczonych

emisję dwutlenku węgla o 20%.-Lepiej jest nie dotrzymać

50 litrów bioetanolu potrzeba 232 kilogramów kukurydzy.

ds.

żywności.-Do

wyprodukowania
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To pozwoliłoby na przeżycie przez cały rok afrykańskiemu

Niekorzystne efekty produkcji biopaliw dopiero teraz stały

dziecku-mówi Zielger.

się bardzo widoczne, ponieważ na całym świecie drożeje

Szczególnie chętnie na produkcję biopaliw przestawiają się
farmerzy

w

Stanach

Zjednoczonych,

którzy

zamiast

pszenicy czy soi uprawiają kukurydzę, która później

żywność.
Źródło:
Tygodnik „ Rynki Zagraniczne” z 31 stycznia 2008 r,
str. 5

zamieniana jest na etanol.

Bezrobocie w Polsce maleje
najszybciej w Unii Europejskiej
2008-02-01
Bezrobocie w Polsce maleje najszybciej w Unii Europejskiej

bez pracy jest w Holandii - tylko 2,9 proc., a także

- pisze "Gazeta Prawna". Wskaźnik bezrobocia jest obecnie

w Danii, na Cyprze i Litwie.

niższy niż w czterech innych państwach Wspólnoty. Stało
sie tak po raz pierwszy od chwili naszego wejścia do Unii -

"Gazeta Prawna" przypomina, że w 2004 roku wskaźnik

czytamy w gazecie.

bezrobocia wynosił w Polsce aż 19 procent. Tylko w ciągu
ostatniego roku zmniejszył się on z 11,8 proc. do 8,1.

Jak

podał

Eurostat,

wskaźnik

bezrobocia

w

całej

Wspólnocie wyniósł w grudniu 6,8 procent. W Polsce
wynosił on 8,1 proc. Z najwyższym bezrobociem boryka
się obecnie Słowacja- 10, 8 procent. Wyższe niż w Polsce

Druga pod tym względem Bułgaria zanotowała spadek
z 8,2 do 5,8 proc.
Źrodło:
http://euro.bankier.pl/news/print.html?article_id=
1707921

jest także w Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Najmniej osób

Andrzej Malinowski: wzrost inflacji
zagraża wejściu do strefy Euro?
2008-02-04

W okresie minionego roku ceny towarów i usług wzrosły

Na wzrost inflacji wpłynął głównie wzrost cen żywności

o 4% i przekroczyły roczny cel inflacyjny. Ten wzrost

i paliw.

przede wszystkim uderzy w przedsiębiorców. Oznacza

i obuwia, a także usług w branży rekreacji i kultury.

dalszy wzrost stóp procentowych, kredytów oraz kosztów

Istniejące trendy wskazują, że wyż cenowy utrzyma się co

własnych, co w prostej linii przełoży się na mniejszą

najmniej przez pierwszy kwartał 2008 roku, a inflacja

Obniżyły

się

ceny

usług

łączności,

odzieży

możliwość konkurowania polskich firm na rynku krajowym

średnioroczna może urosnąć do 5 – 6%. Sprzyjać temu

i

inflacji

będą roszczenia płacowe artykułowane przez pracowników

przekreśla nasze staranie o szybkie wejście do strefy Euro.

sektora budżetowego i całej gospodarki publicznej oraz

zagranicznym.

Ale

nie

tylko:

taki

poziom

pierwsze oznaki dekoniunktury w gospodarce światowej.
Źródło:
http://euro.bankier.pl/news/print.html?article_id=
1709200
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Euro: najwcześniej w 2012 roku
2008-02-06
Ekscytujący temat, jakim jest zbliżający się termin akcesji

UGW. Na tym etapie znajduje się większość krajów,

Polski do Unii Gospodarczo-Walutowej (UGW), generuje

które dołączyły do UE w maju 2004 r., zaś z krajów

ostatnio

dawniej przyjętych do UE, Szwecja.

sporo

opracowań

i

wypowiedzi specjalistów.

Szczególnie odnośnie możliwej daty akcesji oraz kursu
walutowego konwersji złotego na euro. Daty są ważne, ale

Etap

najważniejsze

mechanizmy

jest

spełnienie

wszelkich

kryteriów

drugi

oznacza

przystąpienie

walutowego

ERM

do

2

europejskiego

(Exchange

Rate

Mechanizm 2), czyli do systemu stabilizacji kursu waluty

przygotowawczych.
perspektywy

narodowej względem euro. Trzeci etap to już wejście kraju

spełnienia przez Polskę tzw. kryteriów z Maastricht, czyli

do strefy euro, liczącej obecnie 13 członków. Członkostwo

osiągnięcia określonego poziomu przez wybrane wskaźniki

w

Pojawiają

się

też

makroekonomiczne,

wypowiedzi

co

–

odnośnie

spełnienia

pięciu

tzw.

kryteriów

wymaganiami

z Maastricht. Kryteria te przewidują, iż kraj kandydujący
zobowiązany jest – oprócz spełnienia innych, opisywanych

rozpoczęcie procedury akcesyjnej przez kraj kandydujący.

już, także na łamach BANK-u kryteriów – utrzymać

Zasady

w określonym reżimie kursowym, przez okres minimum

Unii

z

wymaga

Europejskiego Banku Centralnego (ECB) – warunkuje
Europejskiej

zgodnie

UGW

Gospodarczo-Walutowej

przewidują dla nowych członków trzyetapową integrację.
Pierwszy

etap

to

uczestnictwo

z

tzw.

dwóch lat, walutę narodową w systemie ERM 2.

derogacją,

polegające na odroczeniu w czasie pełnego członkostwa w
Na koniec jeszcze w ERM2
„Przebywanie” danej waluty narodowej w tzw. kanale ERM

jednostronnej

2 (zwanym też „wężem walutowym”) wiąże się na ogół

istniejącej

ze sporym

stawianych kandydatowi do strefy euro wydaje się być

ryzykiem.

Wejście

do

systemu

polega

dewaluacji

ewentualnie

swojej
presji.

waluty,
Kwestia

pomimo
wymogów

na ustaleniu przez kraj, w konsultacji z Europejskim

wciąż

Bankiem Centralnym (ECB) oraz z ECOFIN (ECOFIN

przyjęte do Eurolandu uczestniczyły w mechanizmie ERM

Council) kursu centralnego danej waluty względem euro.

2, gdzie pasmo dopuszczalnych odchyleń od ustalonego

Właśnie wokół tego kursu centralnego winien oscylować

kursu centralnego wynosiło od 2,25 proc. w stronę

przez minimum dwa lata kurs rzeczywisty danej waluty

deprecjacji zaś do 15 proc. w stronę aprecjacji.

narodowej.

jedynie

Spośród dziesięciu nowych państw członkowskich UE,

Wahania

dopuszczalne

są

niedostatecznie

zdefiniowana

Kraje

wcześniej

w określonych granicach, uzgodnionych między danym

Litwa., Łotwa, Estonia, Słowenia, Cypr, Malta i Słowacja

krajem, a ECB i ECOFIN. Po zasadniczo dwuletnim pobycie

ogłosiły już wcześniej przystąpienie do ERM 2. Słowenia

w ERM 2 i spełnieniu pozostałych kryteriów z Maastricht,

pomyślnie przeszła tę próbę i w styczniu 2007 r. stała się

kraj

kolejnym członkiem Eurolandu. Polska, Czechy i Węgry

może

przejść

do

trzeciego

etapu

integracji,

czyli przyjąć euro, jako swoją walutę.

borykające

się

z

poważnym

deficytem

finansów

publicznych, to jedyne kraje, przyjęte do UE w 2004 r.,
Na tym etapie zastosowany zostaje pewien określony kurs

które nie weszły jeszcze do ERM 2. Niezwykle istotny etap,

przeliczenia

jakim jest ustalenie kursu odniesienia przy wejściu waluty

był to zwykle

waluty

krajowej

na

euro.

kurs

rynkowy

z

dnia

Dotychczas
opuszczenia

do

ERM

2,

zostaje

otwarty

w

uzgodnieniu

między

mechanizmu ERM 2. W czasie przebywania w systemie

władzami finansowymi UE a ministrem finansów danego

ERM 2 kraj kandydujący nie może przeprowadzać

kraju aspirującego.
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euro w 2014 roku.
Każdemu

z

Europejska

nowych
wydała

prowadzenia

–

w

na

uczestników
wstępie

ERM

2

zalecenia

trakcie przebywania

w

Komisja
dotyczące

Źródło: Bloomberg, ECB, Eurostat. Opracowanie własne

ERM 2 –

odpowiedniej polityki makroekonomicznej. W myśl tych

Polscy neoliberałowie optują za jak najszybszym wejściem

zaleceń Łotwa powinna była obniżyć inflację i znacząco

do systemu. Ich adwersarze opowiadają się za wejściem

zmniejszyć deficyt obrotów bieżących bilansu płatniczego.

dopiero

Cypr

czyli po polepszeniu konkurencyjności gospodarki Polski

i

Malta

musiały

zredukować

dług

publiczny.

po

osiągnięciu

tzw.

realnej

konwergencji,

Najnowsze doświadczenia nowych krajów członkowskich

wobec

UE pokazują, że dwa lata na odbycie stażu w ERM 2 mogą

że wprowadzenie złotego do ERM 2 bez dostatecznie

się okazać okresem jednak zbyt krótkim.

silnych fundamentów gospodarczych może się nie udać.

innych

krajów

strefy

euro.

Obawiają

się,

Złoty okaże się walutą mało stabilną i trzeba będzie lat, by
Źródło: Bloomberg, ECB, Eurostat, opracowanie własne

wejść ostatecznie do strefy euro. Padają też argumenty
o konieczności

zachowania

suwerenności

gospodarki.

Jednak w sytuacji przywiązania waluty krajowej do euro,

Wejście do strefy euro, a nawet do ERM 2, oznaczałoby –

każdy słabszy punkt może stać się pretekstem do ataku

zdaniem sceptyków – utratę kontroli nad wewnętrzną

spekulacyjnego

polityką pieniężną.

na

system

finansowy

kandydującego

kraju, ponieważ spekulanci mogą wykorzystać w tym celu
dowolne potknięcie gospodarcze. Obecne polskie czynniki

Realna

rządowe sugerują, że warunki przystąpienia do strefy euro

konkurencyjności gospodarki, nie jest jednak prostym

Polska

zadaniem.

spełni

już

w

2009

roku.

Wówczas

deficyt

konwergencja,
Najnowsze

badania

ze

Komisji

wzrostem

Europejskiej,

budżetowy ma się znaleźć poniżej 3 proc. PKB. Z

poświęcone

utrzymaniem

i ich głównych konkurentów, przyjęły za kluczowe czynniki

niskiej

inflacji

i

niskiego

poziomu

długoterminowych stóp procentowych też nie powinno być

rozwojowe

– zdaniem rządu – problemów.

i innowacyjny

poziomowi

utożsamiana

potencjał
danego

konkurencyjności
naukowy,
kraju.

krajów

UE

technologiczny

Wskaźnik

oparty

na wydatkach budżetu na badania i rozwój (R&D) lokuje
Ma się również odbyć referendum na temat terminu

Polskę na ostatnim 32. miejscu, z wydatkami rzędu 0,09

przyjęcia euro. No i w końcu nie wolno zapominać,

proc. PKB.

że o wejściu do mechanizmu ERM 2 decydować już będzie
w Polsce zapewne nowy rząd. Z kolei unijna komisarz ds.

Źródło:
http://euro.bankier.pl/news/print.html?article_id=
1708316

budżetu Daria Grybauskajte stwierdziła w marcu 2007,
że Litwa przyjmie euro nie wcześniej niż po 2012 roku.
A Rumunia

zadeklarowała,

że

w

sprzyjających

okolicznościach, wejdzie do ERM 2 w 2012 r., by przyjąć
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OFERTY INWESTYCYJNE UM W SŁUPSKU
Wykazy nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Prezydent Miasta Słupska
Informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3
( II piętro – przy pok. 224) zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do:
1. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz

- lokal mieszkalny nr 67, 69 przy ul. Piłsudskiego 3,

najemcy:

- lokal mieszkalny nr 74, 99 przy ul. Piłsudskiego 5,

- lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Nad Śluzami 32,

- lokal mieszkalny nr 13A przy ul. Woj. Polskiego 1,

- lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Mickiewicza 30,

- lokal mieszkalny nr 154 przy ul. Z. Augusta 6,

- lokal mieszkalny nr 10 przy ul. Kos.Gdyńskich 2,

- lokal mieszkalny nr 10 przy ul. Małachowskiego 6,

- lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Kr. Jadwigi 5,

- lokal mieszkalny nr 31 przy ul. Mostnika 13,

- lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Zamkowej 5,

- lokal mieszkalny nr 9 przy pl. Broniewskiego 2,

- lokal mieszkalny nr 49 przy ul. Hubalczyków 10,

- lokal mieszkalny nr 25 przy ul. Mostnika 12,

- lokal mieszkalny nr 2a przy al. Sienkiewicza 3,

- lokal mieszkalny nr 2a przy ul. Kilińskiego 8 –

- lokal mieszkalny nr 11, 13 przy ul. Słowackiego 39a,

Partyzantów 33,

- lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Małachowskiego 5,

- lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Niemcewicza 5,

- lokal mieszkalny nr 33 przy al. 3- go Maja 74,

- lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Chopina 15,

- lokal mieszkalny nr 15 przy ul. Lipowej 1,

- lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Solskiego 2,

- lokal mieszkalny nr 23 przy ul. Kr. Jadwigi 9,

- lokal mieszkalny nr 1b przy ul. Woj. Polskiego 47a,

- lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Rybackiej 5,

- lokal mieszkalny nr 30 przy ul. Solskiego 1

- lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Chopina 2,

2. Oddania w dzierżawę:

- lokal mieszkalny nr 15 przy ul. Wileńskiej 27,

- część działki nr 104 przy ul. Długiej 41

- lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Kilińskiego 35,
- lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Garncarskiej 24,
- lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Mickiewicza 21,

Źródło:
http://www.um.slupsk.pl/index.php?go=ogloszenia
_all
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WIEŚCI GMINNE
Urząd Gminy Potęgowo
76-230 Potęgowo
Ul. Kościuszki 5
Tel/Fax 59 8115072
www.potegowo.pl
sekretariat@potegowo.pl

Władze Gminy:

- Wójt Gminy: Jerzy Waldemar Awchimieni
- Zastępca Wójta: Danuta Huras
- Przewodniczący Rady Gminy: Wojciech Rębacz

Obszar Gminy 227,92 km2, w tym:
60,0 km2 - lasy
150,0 km2-użytki rolne
17,92 km2 - pozostałe

Położenie Gminy
Gmina leży we wschodniej części powiatu słupskiego przy
trasie komunikacyjnej Berlin - Szczecin - Gdańsk Kaliningrad.

Odległość

od Gdańska

ok.

100

km,

od Lęborka ok. 20 km, od Słupska ok. 30 km. Podzielona
jest na 25 sołectw i ma charakter typowo rolniczy.
Należy do Związku

Gmin

Wiejskich

RP,

Pomorskiego

Stowarzyszenia Gmin Wiejskich. Gmina od wschodu
graniczy z gminami: Nowa Wieś Lęborska i Cewice,
od południowego wschodu z gminą Czarna Dąbrówka,
od południowego zachodu z gminą Dębnica Kaszubska,
od zachodu z gminą Damnica, a od północy z gmina
Główczyce. Gmina Potęgowo leży w dorzeczach rzek Łeby
i Łupawy, których koryta tworzą w niektórych miejscach
naturalna granicę. Na północnym wschodzie jest to rzeka
Łeba

a

na

południowym

wschodzie

rzeka

Łupawa.

W podziale na regiony fizyczno – geograficzne gmina
Potęgowo
w podprowincji

leży

w zdecydowanej

Pobrzeży

Południowo

większości
Bałtyckich

w południowej części makroregionu Pobrzeże Koszalińskie.
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Oferta inwestycyjna Gminy

Oferta obejmuje teren o pow. 47,08 ha położony w obrębie Węgierskie i ozn. jako działki nr 13/3 i 13/6 przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy na wielofunkcyjny ośrodek przemysłowo –
usługowy.

Najważniejsze zalety tego terenu to:
¾

Położenie przy drodze krajowej o znaczeniu międzynarodowym ( DK 6/E28) Szczecin – Koszalin – Gdańsk,

¾

W pobliżu terenu objętego zmianą planu przebiega droga powiatowa DP 39309 relacji Potęgowo - Pobłocie,

¾

Od północy w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przebiega linia kolejowa o znaczeniu krajowym Szczecin – Gdańsk,

¾

Stacja PKP z bocznicą kolejową znajduje się w miejscowości Potęgowo,

¾

Przez południową część terenu przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Darżyno – Lębork
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¾

W pobliżu terenu przebiega kabel telekomunikacji dalekosiężnej,

¾

Przez terenu działki od strony zachodniej przebiega sieć wodno – kanalizacyjna,

¾

Lokalizacja na równym niezabudowanym terenie,

¾

Odległość od Lęborka 20 km, Słupska 30 km, Ustki 48 km, Łeby 35 km, Gdańska 100 km

¾

Właścicielem terenu jest gmina Potęgowo.

¾

Gmina planuje sprzedaż terenu w drodze przetargu nieograniczonego.
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Z MIAST I REGIONU

Nagrody za działalność proekologiczną

Słupsk bardzo mocno zaakcentował swój udział w IX
Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni
Środowisku", który odbył się pod Honorowym Patronatem
Prezydenta

RP

Lecha

Gospodarki

Komunalnej

Kaczyńskiego.
Spółka

z

Przedsiębiorstwo
o.

o.

otrzymało

"Europejską Nagrodę Ekologiczną" - za całokształt działań
na rzecz ochrony środowiska. Wcześniej w swojej kolekcji
PGK

zgromadziło

m.in.:

tytuły

"Firma

Przyjazna

Środowisku" (w 2003, 2004 i 2005 r.) i "Mecenas Polskiej
Ekologii" (w 2006 r.). Ponadto w Narodowym Konkursie
Ekologicznym,
"Wodociągi

w

gronie

Słupsk"

nagrodzonych

Spółka

z

o.o.

znalazły

,które

się

otrzymały

certyfikaty: "Firma Przyjazna Środowisku" - za rozwój
kompostowni

odpadów

pościekowych

na

oczyszczalni

ścieków oraz "Promotor Ekologii" - za Centrum Edukacji
Ekologicznej funkcjonującej przy oczyszczalni ścieków.
Kolejnym słupskim akcentem było przyznanie Miejskiemu
Zakładowi Komunikacji certyfikatu w kategorii "Firma
Przyjazna Środowisku" - za wymianę taboru na pojazdy
zasilane alternatywnymi paliwami.

Gala Laureatów i Wyróżnionych w Narodowym Konkursie
Ekologicznym, na której władze Słupska reprezentował
zastępca prezydenta Andrzej Kaczmarczyk, odbyła się
25 stycznia br. w Warszawie. W trakcie uroczystości
działania naszego miasta na rzecz ochrony środowiska
pozytywnie ocenił prof. Jerzy Buzek, eurodeputowany,
były premier RP. Powiedział on, że Słupsk ma wyjątkowe
osiągnięcia w dziedzinie ekologii i jest pod tym względem
wyróżniającym się miastem na terenie północnej Polski.
Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku"
organizowany jest już od ośmiu lat pod Patronatem
Honorowym

Prezydenta

Konkursu

jest

Pozarządowych.
popularyzacja

RP.

Centrum
Podstawowym

inwestycji

i

Organizatorem

Głównym

Wspierania

Inicjatyw

celem

działań

Konkursu

na

rzecz

jest

ochrony

środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie
wyróżniać
ekologiczną

podmioty
wśród

zaangażowane
dzieci

i młodzieży,

w

edukację
społeczności

lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające
istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.
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dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego
otrzymał

w Słupsku Bartosz Gwóźdź -- Sproketowski. Ogólnopolski

od Ogólnopolskiego Dwutygodnika Budowlanego PROFILE

Dwutygodnik Budowlany PROFILE, to pismo które przez 52

dyplom uznania za działalność mającą na uwadze poprawę

lata reprezentuje szeroko rozumiane środowisko związane

środowiska naturalnego oraz za wytypowanie firm z terenu

z budownictwem. Dodatkowo promuje i upowszechniania

miast,

wszelkie tematy związane z ochroną środowiska.

Ponadto

w

które

"Przetargi

styczniu

zostały
Dla

br.

laureatami

Najlepszych-

Słupsk

III

edycji

Konkursu

Lider Eko Inwestycji".

Rekomendowani przez Słupsk laureaci to Przedsiębiorstwo

Przyznane nagrody potwierdzają, że Słupsk znajduje się

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Wodociągi Słupsk

w ścisłej czołówce samorządów, które kładą szczególny

Sp.

nacisk na ochronę środowiska naturalnego. Cieszy fakt,

z

o.o.

Celem

Konkursu

było

wyłonienie

najrzetelniejszych firm działających na rzecz poprawy

że na

środowiska. Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się 23

są dostrzegane i bardzo dobrze oceniane.

liczne

przedsięwzięcia

w

tej

stycznia br. w Poznaniu w czasie Międzynarodowych
Targów

Budowlanych

BUDMA.

Wyróżnienie

z

dziedzinie

Marek Sosnowski
Specjalista BPiIE

rąk

wiceministra infrastruktury Olgierda Dziekońskiego odebrał

Grupa lobbująca
Stworzenie grupy wspierającej zamierzenia inwestycyjne

spotkaniu uczestniczył także wojewoda pomorski Roman

szeroko rozumianej ziemi słupskiej było głównym celem

Zaborowski i radny Sejmiku Województwa Pomorskiego

samorządowców

Marek Biernacki. Gości zapoznano m.in. z najważniejszymi

z parlamentarzystami z okręgu gdyńsko - słupskiego.

projektami realizowanymi przez Słupsk. Przedstawiono

Wśród przybyłych do ratusza parlamentarzystów znaleźli

plany i dotychczasowe działania związane z powstaniem

spotkania

(21.01.08)

słupskich

się: Izabela Jaruga -- Nowacka (LiD), Joanna Senyszyn

aquaparku i modernizacją siedziby słupskiej filharmonii.

(LiD), Zbigniew Konwiński (PO), Witold Namyślak (PO)

Mówiono także o inwestycjach drogowych i głównych

i Kazimierz

Kleina

(PO).

Samorząd

reprezentowali:

założeniach

budżetu

Słupska

na

2008

rok.

prezydent Słupska Maciej Kobyliński, przewodniczący Rady

Parlamentarzyści zgodnie zadeklarowali wolę lobbowania

Miejskiej w Słupsku Zdzisław Sołowin, starosta słupski

na

Sławomir Ziemianowicz oraz burmistrz Ustki Jan Olech.

partyjnymi.

rzecz

rozwoju

naszego

Spotkania

regionu

poza

słupskich

podziałami
samorządów

z parlamentarzystami mają odbywać się cyklicznie.
Marek Sosnowski
Specjalista BPiIE

W
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Marszałek gratuluje sukcesów

Wyróżnienie dla projektu "eSłupsk" w raporcie pt. "Forum
Odpowiedzialnego

"Imponującej ilości nagród i licznych sukcesów w niemalże
każdej dziedzinie" pogratulował Maciejowi Kobylińskiemu
Marszałek Województwa Pomorskiego -- Jan Kozłowski
w liście wystosowanym do Prezydenta Miasta z okazji
Nowego Roku. W piśmie Marszałka czytamy m. in.:
"W imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego pragnę
Panu Prezydentowi serdecznie pogratulować imponującej
ilości nagród, które Słupsk otrzymał w ostatnim czasie.
Za pośrednictwem

tego

listu

przekazuje

swoje

słowa

uznania dla Pana sprawnego zarządzania miastem. Słupsk,
którego jest Pan wieloletnim włodarzem, stanowi godny
naśladowania

wzór

samorządowców.
pochwalić

się

dla

Cieszę
miastem

wszystkich

się,

że nasz

wyznaczającym

pomorskich
region

może

europejskie

standardy funkcjonowania i odnoszącym liczne sukcesy
w niemalże w każdej dziedzinie."
Przypomnijmy, że w roku 2007 Słupsk otrzymał m. in.:
I miejsce

w

"Rankingu

miast

na

N R 2 (29) luty 2008

prawach

powiatu"

prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich -- za lata
2006 i 2007; Tytuł "Gmina Fair Play 2006 I 2007"; Tytuł

elementem

Biznesu"

projektu

była

--

2006

budowa

r.

Głównym

szkieletu

szybkiej

miejskiej sieci komputerowej oraz nowoczesnego systemu
telefonii IP, które połączyły blisko 30 lokalizacji na terenie
miasta; Tytuł "Gmina otwarta na fundusze strukturalne" -2006

r.

;

"Modernizacja

I

Nagroda

Roku

Ogólnopolskiego

2006"

Konkursu

za modernizację budynku

mieszkalnego przy "Starym Rynku 7"; Tytuł i godło "Teraz
Polska" -- 2007 r. (tylko trzy miasta w Polsce otrzymały
ten tytuł); Wyróżnienie w konkursie "Dobre praktyki PPP"
za koncepcję projektu partnerstwa publiczno-prywatnego
pn. "Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku"
(czyli

aquapark)

--

w międzynarodowym
London

2007"

za

2007

konkursie

r.;

Główna

"Green

Kompleksowy

Apple

Program

nagroda
Awards
Działań

Środowiskowych dla Miasta Słupska. Niektóre z tych
nagród zdobyte zostały za osiągnięcia w roku 2006,
jednak

przyznane

zostały

w

roku

następnym,

jako że ocenie podlegały działania prowadzone przez cały
rok 2006.
Marek Sosnowski
Specjalista BPiIE

"Złotego Termorenowatora" za propagowanie i wdrażanie
w życie idei termomodernizacji budynków mieszkalnych -2006 r.; Tytuł "Lider Polskiej Ekologii" -- 2006 r.;
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WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Polska zamienia się w gigantycznego
pożyczkobiorcę
2008-01-15

do poważnego kryzysu w sektorze finansów publicznych.

W roku 2008 poziom długu publicznego wyniesie w Polsce

Groźba ta staje się tym bardziej realna, iż w najbliższych

50,6 proc. PKB – ostrzegają prognozy ekspertów MFW.

latach przewiduje się dalszy wzrost potrzeb pożyczkowych

Rosnący dług publiczny zaczyna przekształcać nasz kraj

państwa i tym samym poziomu długu publicznego.

w gigantycznego pożyczkobiorcę, który staje się groźnym
konkurentem dla przedsiębiorców, inwestorów i wreszcie

Eksperci

zwykłych obywateli. Co gorsza, jeśli władze nie podejmą

(ang. IMF – International Monetary Fund) prognozują,

odpowiednich kroków, to już niebawem Polska może

że już w roku 2008 jego poziom przekroczy w Polsce

wpaść w pułapkę zadłużenia.

z

Międzynarodowego

Funduszu

Walutowego

wartość 50 proc. PKB – średnio o około 0,6 pkt. proc.
To zaś doprowadzi do tego, że dług publiczny przełamie

Podstawowym
publicznego

źródłem

na

wzrostu

przestrzeni

państwowego

ostatnich

kilku

lat

długu
było

pierwszy próg ostrożnościowy, jaki został mu wyznaczony
w

przepisach

ustawy

o

finansach

publicznych.

zwiększające się zadłużenie Skarbu Państwa. Wynikało

Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że w 2009 roku

ono

relacja

przede

wszystkim

z

konieczności

sfinansowania

deficytu

budżetowego

do

dochodów

budżetu

wysokich deficytów budżetowych, które z kolei były

państwa będzie musiała być niższa, niż ta sama relacja

skutkiem rosnących transferów do funduszy celowych oraz

deficytu do dochodów budżetu centralnego w roku 2008.

samorządów. Dodatkowo, począwszy od roku 2004, po
stronie rozchodów budżetu państwa pojawiły się nowe

Ta zależność dotyczyć będzie także każdej jednostki

kategorie

samorządu

zobowiązań

finansowych,

które

obligowały

władze do ponoszenia kolejnych wydatków.

terytorialnego.

W

kontekście

tego

rząd

powinien jak najszybciej przystąpić do działań, które
w przyszłości ograniczyłyby poziom narastania zadłużenia,

Chodzi tu zarówno o dotacje dla FUS (celem pokrycia

tym bardziej że w kolejnych latach oczekuje się że będzie

niedoborów w składkach na rzecz OFE), jak i środki

on nadal przyrastał. Rząd zatem nie już innego wyjścia,

pieniężne

programy

jak tylko przystąpić do działań, które doprowadziłyby

finansowym

do znacznego obniżenia poziomu deficytu budżetowego

przekazywane

inwestycyjne,

które

na

projekty

realizowano

oraz

przy

wsparciu Unii Europejskiej. Swój haniebny wkład w rozwój

i zwiększenia

długu miały także zobowiązania państwa z tytułu ZUS

wypływającymi z publicznej kasy.

oraz Funduszu

Pracy.

Te

wszystkie

stopnia

kontroli

nad

środkami

okoliczności

doprowadziły do tego, że dług publiczny w Polsce osiągnął

W tym ostatnim przypadku chodzi przede wszystkim

dziś wartość ponad 517 mld zł. Najbardziej zadłużony

o ukrócenie - powszechnej dziś w Polsce - praktyki

jest sektor rządowy, którego dług wynosi obecnie około

związanej z wyłudzeniami różnego rodzaju świadczeń

491 mld zł, co stanowi niemal 95,5 proc. długu ogółem.

socjalnych. Optymizmem może napawać fakt, iż nowy
minister finansów – Jacek Rostowski, na jednej ze swoich

Mniejsze

zadłużenie

sektor

pierwszych konferencji prasowych zapowiedział, że zajmie

społecznych.

się tym problemem, i co więcej dołoży wszelkich starań,

Łącznie jest to kwota długu, nieprzekraczająca 27 mld zł.

aby dług publiczny w relacji do PKB - w najbliższych latach

Cała ta sytuacja powoduje, że poziom zadłużenia Polski

- uległ w Polsce ograniczeniu.

i samych

Należy

samorządowy

oraz

Polaków

odnotowuje
sektor

zaczyna

natomiast

ubezpieczeń

powoli

być

niebezpieczny

dla przyszłości kraju i może - już niebawem - doprowadzić

mieć

zatem

nadzieję,

że

na obietnicach się

nie skończy, w przeciwnym bowiem razie jakakolwiek
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indolencja w tym obszarze może doprowadzić do tego,

ograniczeń w zakresie wydatków publicznych (w także

że dług publiczny przekroczy kolejne progi ostrożnościowe,

deficytu budżetowego) i tym samym zmniejszenie stopnia

a to zaś oznaczałoby że mamy do czynienia z poważnym

„skutków

zagrożeniem

w społeczeństwie w związku z tego typu działaniami.

utraty

stabilności

sektora

finansów

ubocznych”,

jakie

mogą

wystąpić

publicznych i w efekcie kryzysem. Na koniec należy także
wspomnieć o tym, że naszym cichym sprzymierzeńcem
w walce

z

wysokim

poziomem

dobra

koniunktura

jest na pewno
jednocześnie

pozwala

nam

długu

publicznego,

gospodarcza,

na dokonanie

która

istotnych

Źródło:
http://euro.bankier.pl/news/print.html?article_id=
1696507

Biznesmeni mają pomysł na polskie prawo
Wśród propozycji sugerowanych przez BCC znajdziemy

2008-01-15

ponadto „likwidację procedur udzielania zgód i pozwoleń
Przedsiębiorcy

z

wicepremierowi

Business

Centre

Waldemarowi

Club

przekazali

Pawlakowi

pakiet

118 propozycji zmian w przepisach, które ich zdaniem

na

budowę

obowiązku

budynków

mieszkalnych,

przygotowania

planów

wprowadzenie

zagospodarowania

przestrzennego przez gminy do końca 2010 r., całkowite

spowalniają gospodarkę.

odrolnienie gruntów niskiej klasy na obrzeżach miast

O ile poprawki proponowane przez posłów, będących

do końca

najczęściej teoretykami, zwykle nie budzą entuzjazmu,

podniesienia

o tyle

Postulują

poprawki

sugerowane

przez

przedsiębiorców

2010

r.”.

godzin

liberalizację

Biznesmeni

ponadto

nadliczbowych
tzw.

do

ustawy

„chcieliby
w

roku.

kominowej,

180

która

zasługują na chwilę uwagi. BCC sugeruje nowelizację

doprowadziłaby do "urynkowienia" wynagrodzeń zarządów

46 aktów prawnych. „Bałagan w finansach publicznych,

spółek skarbu państwa przynoszących zysk. Domagają się

rozrośnięty

ponadto

system

koncesji

i

wynagrodzeń,

brak

wprowadzenia

jednolitych,

zobowiązujących

odpowiedzialności urzędników za podejmowane decyzje,

i darmowych interpretacji przepisów prawa podatkowego

duża liczba służb uprawnionych do kontroli, niejasne,

wydawanych przez ministra finansów” – wskazuje Gazeta

często wykluczające się, przepisy, skomplikowany system

Wyborcza.

podatkowy,

Swoje propozycje co do uproszczenia i zreformowania

wysokie

przedsiębiorcy
to zdaniem

koszty

jako

pracy

i

potencjalnego

traktowanie

przestępcy

przedsiębiorców

–

polskiego

systemu

prawnego

przedstawiają

niemal

"biurokratyczny,

wszystkie ugrupowania oraz większość grup zawodowych.

konsekwentnie rozrastający się od blisko 19 lat rak, który

Sugestie Bussines Centre Club są cenne, bowiem złożyli

utrudnia rozwój Polski"” – czytamy w Gazecie Wyborczej.

je przedsiębiorcy,

Wicepremier Pawlak zdeklarował, iż „rząd Tuska przykłada

przetestowali

dużą wagę do przywrócenia dialogu społecznego. Dodał,

dla własnych finansów.

ludzie

polskie

którzy

prawo,

na

własnej

nierzadko

ze

skórze
szkodą

że postulaty BCC pomogą rządowi ustalić hierarchię prac
nad zmianami przepisów. - Chcemy zacząć pracę od spraw
najbardziej
które można

uciążliwych
szybko

dla

załatwić”

przedsiębiorców
–

przytacza

tych,
słowa

Źródło:
http://euro.bankier.pl/news/print.html?article_id=
1697957

wicepremiera Gazeta Wyborcza.
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Rynek nieruchomości zapadł w sen zimowy
2008-01-16
Swoisty

Consulting” – dalej w „The Wall Street Journal Polska”.

marazm

zapanował

na

polskim

rynku

nieruchomości – kupujący nie spieszą się z zakupami,

„Wartościowe mieszkania wybudowane w nowoczesnej

a i sprzedający nie chcą zbyt szybko podejmować decyzji

technologii, dobrze zlokalizowane i ustawne nie będą

o zakończeniu transakcji. Jednak zdaniem analityków

tanieć – uważa Paweł Grząbka, dyrektor zarządzający

nabycie

w spółce CEE Proporty Group. [...] Klienci szerokim łukiem

atrakcyjne

mieszkania

należy

realizować

omijają mieszkania o ponadprzeciętnej powierzchni –

jak najszybciej.

kawalerki
„Ze

statystyk

Open

Finance

opartych

na

cenach

transakcyjnych i obejmujących dziewięć polskich miast

liczące

ponad

40

mkw.

czy

dwupokojowe

mieszkania o powierzchni przekraczającej 70 mkw.” –
napisał „The Wall Street Journal Polska”.

wynika, że w grudniu ceny nieznacznie poszły w górę
w pięciu z nich. Na największym stołecznym rynku ceny

W minionym roku na rynku pierwotnym około 116 tys.

mieszkań

mieszkań

wzrosły

o

1,8

proc.

metrów

kwadratowy

zostało

oddanych

do

użytku.

kosztował tu średnio 8,9 tys. zł Podrożały też mieszkania

Do najpopularniejszych należały mieszkania dwupokojowe,

w Gdyni – o 3,6 proc. Na wartości zyskują również

a popyt na kawalerki i garsoniery wzrósł dopiero w drugim

mieszkania w Katowicach, w grudniu podrożały o 4,3 proc.

półroczu. Z kolei w okresie wakacji zanotowano wzrost

[...] W Krakowie natomiast trwa przecena. [...] Liderem

wniosków o kredyt na zakup działek budowlanych oraz

spadków był w grudniu Wrocław, gdzie statystycznie lokale

budowy domów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się

potaniały o ponad 6 proc.” – czytamy w „The Wall Street

również budowa domów przeznaczonych do sprzedaży. Na

Journal Polska”.

jeszcze niedokończonych inwestycjach deweloperzy walczą
z czasem,

aby

oddać

je

jak

najszybciej.

„Po dynamicznych wzrostach w 2006 r. i w pierwszej

Jest to konsekwencja spodziewanym spadkiem wartości

części 2007 r. ceny mieszkań ustabilizowały się. To dobry

nieruchomości

okres na spokojne przeczesywanie rynku w poszukiwaniu

hipotecznymi.

oraz

coraz

droższymi

kredytami

okazji. [...] Znaczące, kilkunastoprocentowe obniżki cen
na całym rynku są jednak mało prawdopodobne – twierdzi
Maciej

Dymkowski,

doradca

zarządu

firmy

redNet

Źródło:
http://euro.bankier.pl/news/print.html?article_id=
1698497

Ministerstwo Finansów: ukłon w stronę
Przedsiębiorców
2008-01-16
„Jak obiecali, tak zrobią” – tym stwierdzeniem można

na poziomie

19,

30

skwitować wczorajsze posiedzenie Sejmu, na którym

przez dwie:

18

i

minister finansów Jacek Rostowski poinformował posłów

kontynuowane.

o zamierzeniach rządu. Głównymi celami będzie przede

W przypadku

wszystkim

Gomułka mówił wcześniej o spadku z 19 do 15 proc.,

wzmocnienie

zarówno

przedsiębiorców,

jak i wzrostu gospodarczego oraz finansów państwa.

i

40

32

Dotyczy
CIT

proc.

proc.
to

zostaną
Potem

także

wiceminister

zastąpione

cięcia

podatku
finansów

od

będą
firm.

Stanisław

a szef klubu PO Zbigniew Chlebowski nawet o 10 proc.
podatku. Rostowski wyjaśnił, że z czasem z pewnością

„Minister przypomniał, że podatek dochodowy od osób

to nastąpi,

ale

wysokość

zmniejszenia

obciążeń

firm

fizycznych zmaleje już od 2009 roku – trzy stawki

zależeć będzie od sytuacji gospodarczej” – napisała
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w „Rzeczpospolitej”.

„Rzeczpospolita”.

Platforma Obywatelska od dawna zapowiadała podjęcie
„Rząd chce też uprościć VAT. Ma to nastąpić jeszcze

działań, mających na celu poprawę atmosfery wokół

w tym roku, ponieważ obecna ekipa chce wykorzystać

przedsiębiorczości. Reforma finansów publicznych będzie

projekt wniesiony do Sejmu poprzedniej kadencji. Minister

miała

zapowiedział też inne zmiany prawa podatkowego, których

lecz również

celem ma być ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia

na przykład edukacji, systemu emerytalnego oraz ochrony

działalności gospodarczej. Jedną z nich będzie zwiększenie

zdrowia.

limitu

przychodów,

którego

będą

nie

tylko

poprawę

Pieniądze

szukanie

jakości

na

te

cele

oszczędności,

usług
mają

publicznych

być

wydawane

musiały

z budżetów zadaniowych. W połowie tego roku będzie
gotowy program prywatyzacji. Z kolei w ministerstwie

do 1 mln 200 tys. euro” – dalej w „Rzeczpospolitej”.

infrastruktury trwają prace nad nowym projektem prawa

„Jako kolejne ważne cele obecnej ekipy Jacek Rostowski

budowlanego, które zostanie znacznie uproszczone.

prywatyzację,

firmy

zadanie

prowadzić pełną księgowość – z obecnych 800 tys. euro,

wymienił:

od

za

liberalizację

gospodarki

i przygotowanie Polski do przyjęcia euro” – czytamy

Źrodło:
http://euro.bankier.pl/news/print.html?article_id=
1698596

Cztery setki bubli prawnych wskazanych
przez obywateli
2008-01-16
W odpowiedzi na akcję zorganizowaną przez Gazetę

Na wiadomość o nieprawidłowościach w obowiązującym

Wyborczą, polegającą na wyłapywaniu bubli prawnych

prawie, wyłapanych przez osoby uczestniczące w akcji

w obecnie obowiązujących przepisach zgłoszono już 400

politycy

Platformy

aktów, które przez swoje kuriozalne niekiedy zapisy

i zapewniają,

utrudniają życie obywatelom.

największego

Rzeczywistość

w

naszym

kraju

potrafi

zaskakiwać,

zajmowali

pozazdrościć

czytelników

angielski

latający

cyrk.

zajmą
klubu

się

z
tą

niedowierzaniem

sprawą.

„Jako

parlamentarnego

szef

wynajmę

najlepszych prawników i ekspertów, którzy będą się

a absurdalnych przepisów prawnych mógłby nam niekiedy
pewien

że

reagują

wyłącznie
Gazety.

bublami
Nasz

przysłanymi
klub

przez

zajmie

się

Jeden z czytelników biorących udział w akcji „dziwi się,

ich rozwiązaniem” obiecuje na łamach Gazety Wyborczej

że aby zapisać się do związku sportowego konieczne

Zbigniew Chlebowski.

jest zaświadczenie od lekarza sportowego. – Niezależnie

Trzymamy za słowo.

od tego, jaką dyscyplinę sportu uprawia. Obowiązkowe

O

badania wymagane są np. od brydżystów, szachistów

o niedopracowanych przepisach rządzący informowani są

czy modelarzy” czytamy w Gazecie Wyborczej.

od lat z dużą regularnością. Swoje zestawienia prawnych

Pułapki

zastawiane

na przedsiębiorców
kto w rodzinie
prowadzącą

niekiedy

są

bądź

w

działalność

bez

doskonale
gronie

znane

znajomych

gospodarczą.

złej

woli

każdemu,
ma

Uczestnicy

osobę
akcji

wskazywali m.in. na dyskryminowanie kobiet przez ZUS.
„Kobieta

prowadząca

jednoosobową

działalność

lukach

potworków,

w

polskim

utrudniających

też

zwyczajnie

przede

wszystkim

Club. Reakcja partii stojącej u władzy przez ostatnie lata
była

identyczna,

nią opcji,

niezależnie

mianowicie

od

prezentowanej

przedstawiciel

partii

przez

wyrażał

ubolewanie z powodu niedoskonałości polskiego prawa,
obiecywał

nadal samodzielnie płacić ZUS. – Tymczasem kobieta

ją ad calendas graecas.

zatrudniona na etacie może iść na urlop macierzyński,

życie

czy

przedsiębiorcom przygotował niedawno Bussines Centre

gospodarczą, jeśli zajdzie w ciążę i urodzi dziecko musi…

i to ZUS jej wtedy płaci” informuje Gazeta Wyborcza

prawie

się

sprawą

zająć,

po

czym

odkładał

Źródło:
http://euro.bankier.pl/news/print.html?article_id=
1698600

o bublu wyłapanym przez jedną z internautek.
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Rząd zaciska pasa, mimo niesprzyjającej
sytuacji makroekonomicznej
nadwyżka, tym bardziej że z roku na rok rosną kwoty

2008-01-18

wpłacane

z

kasy

państwa

do

otwartych

funduszy

Obniżenie deficytu sektora finansów publicznych było

emerytalnych” – dalej w „Rzeczpospolitej”.

jednym z głównych założeń ekonomicznych Platformy

„Zdaniem

Obywatelskiej

Wczoraj

Polskiej Rady Biznesu, rządowi łatwiej byłoby założyć

Kurowska

bardziej radykalne obniżanie wyniku finansów publicznych,

poinformowała, że tylko radykalne cięcia w wydatkach

gdyby nie obniżki składki rentowej i podatków realizowane

mogą spowodować uzyskanie poziomu do 1 proc. PKB.

w tym i przyszłym roku. [...] Sceptyczny wobec założeń

Obecnie

wiceminister

podczas

kampanii

finansów

wyborczej.

Katarzyna

Zajdel

–

Janusza

Jankowiaka,

głównego

ekonomisty

założeń

rządu jest były minister finansów Mirosław Gronicki.

makroekonomicznych, które mają posłużyć aktualizacji

[...]Zagrożeń dla tego przedsięwzięcia nie widzi z kolei

programu konwergencji.

prof. Jerzy Osiatyński z Instytutu Nauk Ekonomicznych

trwają

prace

nad

przygotowaniem

PAN. – Nie sądzę, aby w przyszłości wzrost gospodarczy
„- Musimy ocenić ryzyko związane z podniesieniem inflacji

znacząco

oraz

w „Rzeczpospolitej”.

spowolnieniem

wzrostu

gospodarczego,

osłabł

–

mówi

ekonomista”

–

czytamy

ale konkretnych wielkości jeszcze podać nie mogę –
wyjaśniła wiceminister Zajdel-Kurowska. – Jedno jest

Program reformy finansów publicznych przygotowanych

pewne,

przez

będzie

że sytuacja
sprzyja

to

ambitne

zadanie,

makroekonomiczna
takiemu

na

tym

świecie

przedsięwzięciu”

bardziej

wcale

–

nie

napisała

Zytę

Gilowską

nie

został

zrealizowany

przez poprzedni rząd. Do jego założeń należała m.in.
zmiana

organizacji

sektora

finansów

publicznych,

„Rzeczpospolita”.

likwidacja

„Obniżanie udziału wydatków sztywnych z 70 do 50 proc.

pomocniczych oraz samorządowych funduszy celowych.

w

Z szacunkowych obliczeń wynikało, że w ten sposób

ogólnych

wydatkach,

co

zapowiedział

wcześniej

zakładów

budżetowych

i

gospodarstw

wiceminister finansów Stanisław Gomułka, głównie przez

udałoby się w perspektywie dwóch – trzech lat uzyskać

aktywizację zawodową tzw. młodych emerytów, może

8 mld zł oszczędności.

w tej sytuacji nie wystarczyć. [...] Jedno jest pewne:
przy tak niskim poziomie deficytu finansów publicznych

Źródło:
http://euro.bankier.pl/news/print.html?article_id=
1700143

w budżecie państwa będzie musiała pozostać w 2011 roku

Biliony dolarów na inwestycje
2008-01-31
W

2007

roku

zagranicznych

wartość

przekroczyła

bezpośrednich
1,5

bln

inwestycji

dolarów-

wynika

do Chin zmalał z 69 w 2006 roku do 67 mld dolarów
w 2007

r.

Ubiegły

rok

był rekordowy,

ale

UNCTAD

z raportu Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu

przewiduje, że trudno będzie powtórzyć ten wynik w tym

i Rozwoju (UNCTAD). W ten sposób pobity został rekord

toku. Wahania kursów walut, wzrost stóp procentowych,

z 2000

presja inflacyjna, a także wysokie i niestabilne ceny

roku,

zagranicznych

kiedy

światowy

osiągnął

1,4

bln

przepływ

inwestycji

dolarów.

Najwięcej

inwestycji, ze względu na słabego dolara, przyciągnęły
Stany Zjednoczone (193 mld dolarów- o 10 % więcej
niż w

2006

r.).

Wyprzedziły

Wielką

Brytanię

surowców stwarzają zagrożenia i mogą znacznie spowolnić
przepływ inwestycji.
Źródło:
Tygodnik: „Rynki Zagraniczne” z dnia 31 stycznia
2008 r., str. 10

(171 mld dolarów) i Francję (123 mld). Napływ inwestycji
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MinFin: Inflacja utrzymała się
na poziomie 4,0% r/r w styczniu
2008-02-01
Warszawa, 01.02.2008 (ISB) - Wzrost wskaźnika cen

Wcześniej

towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu wyniósł 0,4%

Kurowska informowała, że inflacja w I kw. 2008 roku

m/m,

co

przekłada

się

na

roczny

wskaźnik

inflacji

może

wiceminister

przekroczyć

finansów

4,0%,

Katarzyna

później

zaś

Zajdelzacznie

w wysokości 4,0% wobec 4,0% odnotowanych w grudniu

systematycznie spadać, by na koniec roku powrócić

ub. roku, podał resort w piątkowym komunikacie.

w okolice celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego

"Ministerstwo Finansów szacuje, że wskaźnik cen towarów

(NBP)

i

przedstawiają członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP)

usług

konsumpcyjnych

(msc poprzedni

=

100)

w

styczniu

wyniósł

100,4.

2008

r.

Oznacza

to,

że roczna dynamika cen konsumpcyjnych w tym miesiącu
może wynieść 104,0" - podano w komunikacie.

czyli

do poziomu

2,5%.

Podobne

prognozy

oraz analitycy.
Źródło:
http://euro.bankier.pl/news/print.html?article_id=
1709022

Brak danych makro i pozytywne nastroje
na giełdach to dobre wieści dla złotego
2008-02-04
Warszawa, 04.02.2008 (ISB) - Poniedziałek na rynku

i pod tym optymistycznym

walutowym, podobnie jak prawdopodobnie cały tydzień,

pierwsze dni tego tygodnia" - tłumaczy Bielski.

upłynie w spokojnej atmosferze. Zdaniem analityków,

Wegług ekonomisty, na rynkach pojawia się dobry nastrój,

wobec

braku

ważnych

danych

makroekonomicznych

znakiem

mogą

upłynąć

maleje awersja do ryzyka co daje nadzieję, że najbliższe

w najbliższych kilku dniach decydujące będą wieści z giełd.

dni będą pozytywne dla złotego.

A te wydają się być optymistyczne.

"Zawsze

"W tym tygodniu odpoczniemy od publikacji danych

niespodzianek

krajowych, a głównym wydarzeniem w Polsce będzie

jak i pozytywnych.

środowa aukcja obligacji 5-letnich PS0413. Kalendarz

i pozytywnego

jednak

należy

zza

liczyć

oceanu,
Dlatego

dla

polskiej

się

z

zarówno

możliwością
negatywnych

oczekując

spokojnego

waluty

scenariusza

informacji i wydarzeń za granicą również będzie nieco

na poniedziałek i kolejne dni konieczne jest zastrzeżenie

luźniejszy.

Kluczowym

o nieobliczalności

poznamy

wyniki

dniem będzie

posiedzeń

czwartek,

Europejskiego

kiedy
Banku

rynku

amerykańskiego"

-

zastrzega

Bielski.

Centralnego (EBC) i Banku Anglii" - powiedział ekonomista

W poniedziałek ok. godz. 08:50 za jedno euro inwestorzy

Banku Zachodniego WBK Piotr Bielski.

płacili 3,5740, a za jednego dolara 2,4215 zł. Euro/dolar

Zdaniem

analityka,

że stopy

w

za to możliwa

konsensus

strefie
jest

euro

obniżka

rynkowy

pozostaną
stóp

w

przewiduje,

kwotowany był na 1,48429.

bez

zmian,

W piątek ok. godz. 17:50 za jedno euro inwestorzy płacili

Wielkiej

Brytanii

3,5885, a za jednego dolara 2,4175 zł. Euro/dolar

o 25 pb. Rynek będzie z uwagą śledził ton wypowiedzi

kwotowany był na 1,4843.

prezesa

Rano ok. godz. 09:30 za jedno euro inwestorzy płacili

ECB

po

decyzji

w

poszukiwaniu

sygnałów

zapowiadających przyszłe obniżki.

3,6000, a za jednego dolara 2,4200 zł. Euro/dolar

"W takiej sytuacji decydujące dla notowań na rynku

kwotowany był na 1,4873.

walutowym będą wieści napływające ze światowych giełd.
W

poniedziałek

parkietach

są

one

tydzień

pozytywne,
zaczął

na
od

azjatyckich

Źródło:
http://euro.bankier.pl/news/print.html?article_id=
1709033

wzrostów
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KIGNET – IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI
POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Szanowni Państwo,
Z dniem 30.09.2007 r. Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa zakończyła realizację Projektu „KIGNET – Izbowy
system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw”.
Był to jak dotychczas projekt o największej skali zasięgu, jak i oddziaływania – jego uczestnikami było 88 organizacji
rozproszonych po całym kraju, zarówno izb gospodarczych, jak i innych organizacji okołobiznesowych.
Wszyscy uczestnicy Projektu przez ponad 1,5 roku pracowali nad stworzeniem ogólnopolskiej sieci, która
do co najmniej 2010 r. będzie świadczyć szereg usług przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie
kraju. Rezultatem naszych działań jest zarówno wypracowanie nowych, jak i zwiększenie zasiegu, zakresu i jakości dotychczas
świadczonych usług dla przedsiebiorców.

Podkreślić

należy,

iż

zostało

stworzone

specjalne

narzędzie

komunikacji,

zarówno

dla uczestników projektu, jak i bezpośrednio dla przedsiębiorców zainteresowanych korzystaniem
z naszych usług.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO ODWIEDZANIA STRONY:
www.siph.slupsk.pl

Na wspomnianej stronie znajdziecie Państwo Katalog USŁUG KIGNET -informacje o realizowanych usługach,
w ramach poszczególnych Podsieci KIGNET – merytorycznych i funkcjonalnych.
Zapraszamy ponadto do bezpośredniego kontaktu z Biurem Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, które
współpracuje z uczestnikami projektu i jeśli nie osobiście, to za pośrednictwem innej organizacji udzielimy Państwu pomocy.
W zasobach Izby posiadamy POLSKO-UKRAIŃSKI KATALOG BIZNESOWY, czyli polsko-ukraińską bazę
kontaktów gospodarczych w formie aplikacji bazy danych, który opracowała Regionalna Izba Gospodarcza
w Przemyślu – katalog ten pomoże Państwu w poszukiwaniu partnerów biznesowych.
Mamy

również

dostęp

do

„PRZEWODNIKA

PO

SPRAWDZONYCH

I

WIARYGODNYCH

ŹRÓDŁACH

INFORMACJI O FUNKCJONOWANIU NA JRE”, który powstał w ramach prac w Podsieci KIGNET Jednolity Rynek
Europejski.
Przewodnik zawiera spis dostępnych i aktualnych źródeł wiedzy na temat JRE, wraz ze szczegółowymi wskazówkami,
w jaki sposób można szybko i skutecznie z nich skorzystać. Składa się on z czternastu działów tematycznych:
1.

Podatki i inne obciążenia przedsiębiorców w krajach UE

2.

Cła i reguły pochodzenia towarów

3.

Dostosowania do wymagań UE dotyczących ochrony środowiska

4.

Bezpieczeństwo i jakość żywności. Produkty regionalne

5.

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, znaki towarowe, patenty
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6.

Swoboda działalności gospodarczej

7.

Zamówienia publiczne w UE

8.

Swoboda świadczenia usług w UE

9.

„REACH”: procedura identyfikacji i kontroli stosowania substancji chemicznych

10.

Wprowadzenie EURO

11.

Certyfikacja produktu, normy techn., dopuszczanie produktu na JRE
11.1. Zasady dopuszczania wyrobów budowlanych na Jednolity Rynek UE

12.

E-podpis, e-administracja, domena.eu, e-biznes

13.

Targi i wystawy w krajach UE

14.

Innowacje.

Wystarczy, że wystosujecie Państwo zapytanie za pośrednictwem formularza zapytania, umieszczonego na stronie
Slupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej: www.siph.slupsk.pl, lub prześlecie drogą elektroniczną (biuro@siph.slupsk.pl) krótkie
streszczenie problemu – a otrzymacie wiarygodne informacje. Zachęcamy do korzystania z tej formy pomocy informacyjnodoradczej!
Przypominamy oczywiście o naszych nowych usługach wypracowanych w trakcie realizacji Projektu
KIGNET, tj.:
1. AGENCJA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DZIAŁAJĄCA PRZY SIPH
2. OPRACOWANIE

I

DYSTRYBUCJA

ELEKTRONICZNEGO

BIULETYNU

SIPH

„KALEJDOSKOP

GOSPODARCZY”
3. PRAWO UNIJNE ORAZ WYDARZENIA W UE ISTOTNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
4. ORGANIZACJA CYKLICZNEJ IMPREZY POMORSKA KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORCÓW
5. PIERWSZA POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCY: JAK SZYBKO ZNALEŹĆ WIARYGODNĄ INFORMACJĘ
NA TEMAT

JEDNOLITEGO

RYNKU

EUROPEJSKIEGO?

–

POLECANE

ŹRÓDŁA

INFORMACJI

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Osoba do kontaktu:
ALEKSANDRA GÓLCZ
SŁUPSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA
ul. Jana Pawła II nr 1; 76-200 Słupsk
tel. +48 059-8425098
tel./fax. +48 059-8426897
e-mail: biuro@siph.slupsk.pl
www.siph.slupsk.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

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalengo S.A.

¾

WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o.

¾

Zakład Usług Inwestycyjnych SUMABUD Roman Małkiewicz Spółka Jawna

¾

FLAIR POLAND Sp. z o.o.

¾

PHU HYDROBUD-EKO Sp. z o.o.

Słupska Izba

„Kalejdoskop Gospodarczy”

Przemysłowo – Handlowa

- biuletyn elektroniczny SIPH redagują:

ul. Jana Pawła II 1
76-200 Słupsk
tel. (059) 842-50-98
tel/fax. (059) 842-68-97

Zdzisław Andrzej Walo – kierownictwo
Aleksandra Gólcz – skład
Dominika Skiba - skład

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