KALEJDOSKOP

GOSPODARCZY
Biuletyn elektroniczny
Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
realizowany w ramach Projektu KIGNET

N R 9 (35) w r z e s i e ń 2 0 0 8

W numerze:

AKTUALNOŚCI .......................................................................................................................................................2
AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY...................................................................................................................................4
NASI CZŁONKOWIE ................................................................................................................................................6
INFORMACJE O PRAWIE UNIJNYM ORAZ WYDARZENIACH W UE ...................................................................................9
OFERTY INWESTYCYJNE UM W SŁUPSKU ................................................................................................................. 14
WIEŚCI GMINNE................................................................................................................................................... 15
Z MIAST I REGIONU ............................................................................................................................................. 19
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE ................................................................................................................................ 25
KIGNET – IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ........................................ 33
ZAPRASZAMY DO REKLAMY ................................................................................................................................... 35

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

KALEJDOSKOP GOSPODARCZY

N R 1 (28) styczeń 2008

AKTUALNOŚCI

Polska

Izba

Przemysłowo-Handlowa

Budownictwa

poleca

Kanadyjski

Dzień

Współpracy

Gospodarczej. Spotkanie odbędzie się 16. września 2008 roku (wtorek) we Wrocławiu, w
Pensjonacie Jana Pawła II przy ulicy Św. Idziego 2. Bezpośrednim organizatorem spotkania jest
Ambasada Kanady.

W programie spotkania przewidywane są m.in.

1. Prezentacja: „ Finansowanie projektów przez Export Development Canada”,
2. kanadyjskie rozwiązania: Ochrona Środowiska
3. Krótkie spotkania One-on-One wg wcześniejszych zapisów.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku oraz Firma Blue House organizuje w
dniach 19-22.09.2008 r. szkolenie: „ TRENING INTERPERSONALNY”, które odbędzie się w Słupsku
przy ul. Poznańskiej 1A. W zajęciach mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby posiadające
wyzsze wykształcenie. Koszt uczestnictwa w szkoleniu (40 godz. zajęć, materiały szkoleniowe,
certyfikat, przerwy kawowe) wynosi 500 zł brutto.

W dniach 24-25. września br. odbędzie się spotkanie z grupą przedsiębiorców z Izraela. W skład
delegacji wchodzą przedstawiciele ośmiu firm zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Polską.
Spotkanie z przedsiębiorcami oraz indywidualne rozmowy planowane są w dniu 25. wrzesnia br.
o godz. 10.00 w Centralnym Ośrodku Informacji Budownictwa PP przy ul. Bartyckiej 26, pawilon B
w Warszawie.

W dniu 1 października 2008 r.(środa) w gdańskim Hotelu Marcure Hevelius odbędzie się
specjalistyczne

szkolenie

„

Zasady

ustalania

podstawy

wymiaru

zasiłków

z

ubezpieczenia

społecznego po wyroku trybunału Konstytucyjnego z 24. 06.08 r. Szkolenie poprowadzi pani
Krystyna Michońska – prawnik, specjalista z ZUS-u; autorka licznych artykułów dotyczących
ubezpieczeń społecznych, w tym publikowanych w miesięczniku „ Finanse Publiczne”; wykładowca
zagadnień ubezpieczeń społecznych w ośrodkach edukacyjnych na terenie całego kraju.
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Wydział Handlowy Ambasady Austrii zaprasza do wzięcia udziału w Austriackiej Misji Gospodarczej,
która odbędzie się w dniach 8-9 października 2008 roku w Warszawie i Katowicach. W tych dniach
zostaną zorganizowane indywidualne spotkania z firmami austriackimi, które poszukują kontaktów
handlowych na rynku polskim.Oferta firm biorących udział

w tegorocznej Austriackiej Misji

Gospodarczej jest bardzo zróżnicowana. Wsród uczestników znajdą Państwo m.in.: producentów
różnego rodzaju materiałów budowlanych, narzędzi, kontenerów, komponentów aluminiowych,
blachy, specjalistycznej odzieży roboczej, systemów automatyzacji dla przemysłu, ale również firmy,
które oferują usługi dla sektora przemysłowego oraz branży ochrony środowiska.

W dniach 20-21. października 2008 roku odbędzie się Konferencja na temat: „ Prawne problemy
wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej i w wymiarze sprawiedliwości”.
Spotkanie będzie miało miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przy
ulicy Bażyńskiego 6. Spotkanie jest wyjątkową okazja do zapoznania się z opiniami przedstawicieli
doktryny i praktyki na problematykę wykorzystywania nowych technologii informatycznych
w administracji i w wymiarze sprawiedliwości.
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AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY

PROJAKOŚCIOWE NASTAWIENIE W ZARZĄDZANIU
Dbanie o należyty poziom jakości jest niezwykle ważne dla wszelkiego typu przedsiębiorstw. Do dziś jednakże wiele
przemysłów nie uświadamia sobie istoty działań zmierzających do jej zapewnienia, a mianowicie tego, że skuteczna poprawa
jakości to nie zadania przypisane tylko i wyłącznie do działu jakości, ale sposób na życie wymagający zaangażowania
w szkolenie i doskonalenie zawodowe wszystkich pracowników na wszystkich szczeblach organizacji.
Już ponad dwadzieścia lat temu Fukuda wykazał1, że liczba wniosków usprawniających jakość, przedstawionych przez
pracowników jest kluczem do sukcesu osiągnięcia wysokiej efektywności. Efektywność warunkowana jest również
zadowoleniem z pracy, gdyż tylko usatysfakcjonowani pracownicy są w stanie tworzyć satysfakcję klientów. Zadowolenie
pracowników na co zwrócił uwagę Kondo2, jest również podstawowym aspektem ich motywacji. Jest ono fundamentem
podejmowania wszystkich działań na rzecz podnoszenia jakości. Według H. Ch. Pfohla3 wydajność pracowników jest funkcją
zdolności produkcyjnej i gotowości do pracy. Ważnym elementem gotowości do pracy jest psychologiczna gotowość do niej,
wynikająca z zadowolenia z pracy.
Brak zadowolenia, to zagrożenie sabotażem działań przez własnych pracowników. Sabotaż przyjmuje wśród
pracowników różne formy – od biernego oporu i braku angażowania się w wykonywane czynności, poprzez drobne kradzieże i
niszczenie mienia zakładowego, do utrudniania działania innym pracownikom i dużych oszustw związanych ze sprzedażą
danych innym przedsiębiorstwom lub wykorzystywaniem ich dla własnych celów. O kosztach, jakie pociąga to za sobą nie
trzeba nawet wspominać – są one oczywiste i znacznie zmniejszają efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Żeby
przytoczyć tylko ważniejsze z nich, zwrócić można uwagę na badania zamieszczone w „Psychologie Heute”4: 40%
pracowników korzysta przynajmniej raz do roku ze zwolnienia, mimo że są zdrowi i mogą pracować, 8% opuszcza pracę
przynajmniej 5 razy w roku bez uzasadnionego powodu, 41% naciąga obliczenia kosztów na swoją korzyść, 60% kradnie
rzeczy z pracy, 76% obciąża rachunek telefoniczny pracodawcy swoimi prywatnymi rozmowami. Analizując tą sytuację
zwrócić należy jednak uwagę, że to nie ludzie wydający swą opinię są źli i należy ich zwolnić by poprawić atmosferę panującą
w zakładzie. Wystąpienie tych negatywnych tendencji to wynik braku projakościowego myślenia, co prowadzi do stworzenia
złego lub źle działającego systemu. A za jego kształt i sprawność odpowiedzialne jest kierownictwo.
Rozpoczynając działania na rzecz podniesienia jakości nie można zapomnieć o leżącej u ich podstawy praktyce 5-S,
będącej akronimem pięciu japońskich słów: seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke, które w wolnym tłumaczeniu na polski
można opisać jako: selekcja, systematyka, sprzątanie, schludność, samodyscyplina. Przy czym zwrócić należy uwagę, że
celem jej nie jest poprawa czystości, ale produktywności, czyli efektywności funkcjonowania we wszystkich obszarach
działania przedsiębiorstwa. Wpływ zastosowania zasady w praktyce na podniesienie efektywności jest znaczny. Ciągła praca
nad doskonaleniem umożliwia również uniknięcie negatywnego stosunku pracowników do inicjatyw kierownictwa (syndrom
BOHICA: Bend Over, Here It Comes Again, czyli: dajmy sobie spokój, znowu czeka nas to samo), co związane jest
zangażowaniem się kierownictwa w coraz to nowe programy podnoszenia efektywności oparte na modnych terminach (np.
jakość, obsługa klienta, reegineering, praca zespołowa), których rozpoczęcie jest wielkim, publicznym wydarzeniem.
Krańcowo inaczej się zaś kończą. Obrazem wyniku podjętych działań może być propozycja senatora Aikena, który, gdy było
już wiadomo, że Amerykanie nie wygrają w Wietnamie, zaproponował, by ogłosić zwycięstwo i się wycofać.
1
2
3
4

R. Fukuda, Managerial Engineering, Productivity Inc. Stanford 1983, s. 133.
Y. Kondo, Human Motivation: A Key Factor for Management, 3A Corporation, Tokyo 1991.
H. Ch. Pfohl, Zarządzanie logistyką, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998, s. 52.
A. Schmieder, Jak kłamiemy, kradniemy i oszukujemy, „Psychologie Heute”, rocznik 18, zeszyt 11/1991 s. 22-29.
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Efektywne funkcjonowanie zależy więc w dużej mierze zarówno od właściwego zarządzania jakością, jak i od jakości
zarządzania. Jak podkreśla W.Griffin5: jakość i wydajność są dziś głównymi wyznacznikami sukcesu lub niepowodzenia
przedsiębiorstwa i centralnymi problemami zarządzania organizacjami Zarządzający muszą przy tym zwrócić uwagę
na dłuższy okres czasu, a nie jedynie na łatwo mierzalne krótkoterminowe efekty. Nie można przy tym ograniczać się
do efektywności pojedynczych stanowisk pracy, a patrzeć w szerszym aspekcie: procesów, organizacji i kanałów
dystrybucyjnych. Szczególną rolę odgrywa tu logistyka, jako wiążąca w całość działania w różnych pionach i komórkach
organizacyjnych przedsiębiorstwa, jak również dostosowująca system na wejściu – odnośnie kanałów zasileń w materię,
energię, ludzi, kapitał, usługi, jak i na wyjściu – harmonizując przepływy na styku nasza organizacja - jej odbiorcy.
Umożliwia więc ona tym samym uwolnienie kapitału, to zaś, zmniejszając jego koszt, przyczynia się do wzrostu efektywności.

LITERATURA
Fukuda R., Managerial Engineering, Productivity Inc. Stanford 1983.
Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2005.
Kondo Y., Human Motivation: A Key Factor for Management, 3A Corporation, Tokyo 1991.
Pfohl H. Ch., Zarządzanie logistyką, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
Schmieder A., Jak kłamiemy, kradniemy i oszukujemy, „Psychologie Heute”, rocznik 18, zeszyt 11/1991.

Marcin Musiałek
Wyższa Hanzeatycka
Szkoła Zarządzania w Słupsku

5

R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2005, s. 688.
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NASI CZŁONKOWIE
W tym dziale prezentujemy firmy, które należą 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.

Nowi członkowie SIPH:

¾

Curver Poland sp. z o.o.

Curver Poland jest częścią konsorcjum European Plastic Group, zarządzającego na rynkach europejskich działalnością i
strategią sprzedaży produktów przedsiębiorstw: Curver, Alibert i Keter.

European Plastic Group posiada 14 zakładów

produkcyjnych, sieć magazynową i dystrybucyjną oraz przedstawicielstwa handlowe w całej Europie. Skala produkcji, jej
zakres asortymentowy i jakość wyrobów czyni z EPG

lidera w zakresie artykułów gospodarstwa domowego i produktów

narzędziowych w Europie. Dowodem –wielkość sprzedaży i uznanie nabywców.
Natomiast Curver Poland Sp. z.o.o. jest niekwestionowanym Numerem Jeden
w Polsce w segmencie artykułów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych.
Bogata oferta obejmuje produkty w takich kategoriach jak przybory kuchenne,
pojemniki na żywność, kosze, akcesoria do prania, skrzynki narzędziowe. Są to
wyroby dobrze zaprojektowane, trwałe i estetyczne, o nowoczesnym wzornictwie – i
stąd cieszące się uznaniem nabywców.
Nasze zasady to:
- systematyczny rozwój, co

zapewnia nam przewagę nad konkurencją.

Nowatorskie systemy zarządzania i doświadczona kadra inżynierska – wsparte
zagranicznym kapitałem, wiedzą i technologiami – dają w rezultacie produkt o
wysokiej inowacyjności, jakości i najwyższej użyteczności;
-

odpowiedzialność

wobec

klienta:

stosujemy

tylko

najwyższej

jakości

surowce, komponenty i narzędzia– kupujemy je tylko od dostawców uznanych i
sprawdzonych, z renomą w branży;
- troska o środowisko naturalne: odpady produkcyjne i wyroby odrzucone przez kontrolę jakości w pełni podlegają
recyklingowi. Nasza technologia jest przyjazna dla środowiska naturalnego, a rygorystyczne rozwiązania techniczne chronią je
przed emisją szkodliwych zanieczyszczeń.
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Fax : 0-59 841 98 33

76- 200 Słupsk

e-mail: slupsk.poland@curver.com
www.curver.com

Tel.: 0-59 841 12 30
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Abakus Europe, Buchwald, Szczecina S.J.

ABAKUS Europe jest dostawcą produktów ze stali nierdzewnej A2 i kwasoodpornej A4 oraz osprzętu żeglarskiego.
Wiodącą pozycję na polskim rynku zawdzięczamy nowatorskim rozwiązaniom oraz atrakcyjnej relacji między ceną a jakością
oferowanych produktów. Ale naszym głównym kapitałem są ludzie – ich wiedza i indywidualne podejście do Klienta oraz jego
oczekiwań.
W ciągłej ofercie mamy ponad 25.000 artykułów, z czego ponad 2.000 stanowi osprzęt żeglarski, stosowany przez
renomowane stocznie w kraju i zagranicą. Co roku staramy się wzbogacić naszą ofertę. Troska o to, aby jak najpełniej
zaspokajała oczekiwania naszych Klientów, spowodowała wprowadzenie nowego segmentu wyrobów produkowanych na
specjalne zamówienie, według projektu.
Polityka jakości
W celu doskonalenia zarządzania firmą, wdrożyliśmy i doskonalimy System Zarządzania Jakością, zgodnie z normą ISO
9001:2000.
Serwis techniczny
Klienci za jeden z naszych głównych atutów oceniają pomoc i fachowe doradztwo w doborze materiału oraz możliwych
do zastosowania rozwiązań.
Dystrybucja
Dostawy naszych produktów opierają się na outsorcingu. Gwarantujemy, że towar zamówiony do godziny 12.00 dotrze
następnego dnia do odbiorcy.

Oferta:
Wszechstronna paleta wyrobów w dwóch działach tematycznych:
Dział Nierdzewne – produkty ze stali nierdzewnej (A2) i kwasoodpornej (A4)

NORMA
Elementy złączne wg norm DIN, PIN, ISO i własnych,
śruby, nakrętki, wkręty, nity, nitonakrętki...

MARINETECH
Osprzęt żeglarski, wyposażenie jachtów. Liny, łańcuchy,
kotwice, szekle, karabińczyki, knagi...

TECHNICAL
Specjalistyczne elementy dla przemysłu i handlu. Stopki

VISION
Nietypowe

i

bardzo

skomplikowane

rozwiązania,

i elementy poziomujące, armatura, rury, kształtki, zawiasy i optymalnie spełniające potrzeby naszych kleintów....
zamknięcia, obejmy...
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Dział OEM – osprzęt i wyposażenie dla przemysłu stoczniowego

FIXTURE

EQUIP

Drobny osprzęt żeglarski. Barometry, zegary, higrometry,

Wyposażenie

termometry, stacje pogodowe, kompasy, bloczki, rolki, knagi gaśnicze,
szczękowe do zbloczy, liny, wózki szotowe, narzędzia....

montowane

trymklapy

i

siłowniki

fabrycznie.

Systemy

elektryczne,

siłowniki

gazowe, oświetlenie i osprzęt, LED, toalety, filtry wody,
anody, knagi, polery, wyroby z polimerów, przejścia
burtowe,

kabestany,

zaciski,

zamknięcia,

systemy

kierowania...

ELECTRIC

CHEM

Elektronika i elektryka jachtowa. Instalacje elektryczne –
pełny

program

transformatory

firmy

Victron

izolacyjne,

Energy,

rozdzielnice,

inwertery,
tablice

Proponujemy produkty uznanej na całym świecie

ładowarki, amerykańskiej marki z zakresu chemii jachtowej Boatlife.
rozdzielcze, Środki czyszczące, wypełniacze ubytków, uszczelniacze o

wyświetlacze, panele systemowe, akumulatory, monitory baterii, szerokich zakresach pracy, rozpuszczalniki, wosk, pasty
alternatory, wyłączniki, środki łączności, nawigacja...

ścierne, oleje do teaku...

Adres: ul. Harcerzy 2c
84-300 Lębork
tel. 0-59 863 44 73
fax: 0-59 863 44 74

e-mail: info@abakus-europe.pl;
roman.malec@abakus-europe.pl
strona internetowa: www.abakus-europe.pl
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INFORMACJE O PRAWIE UNIJNYM ORAZ WYDARZENIACH W UE

ISTOTNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
papierosów.

KE chce podnieść akcyzę na papierosy
Komisja

Europejska

zaproponowała

podniesienie

konsumpcji

tytoniu,

a

także

jest

zredukowanie

rozbieżności

w

cenach

papierosów w UE" - powiedział na konferencji prasowej
Jak tłumaczył, propozycja nowej dyrektywy, która

Obecnie różnice w opodatkowaniu papierosów w

papierosy do 2014 roku, doprowadzi do zmniejszenia
przemytu i zakupu tańszych papierosów w innym kraju UE
fenomenów,

które

zmniejszają

wpływy

budżetowe pewnych krajów członkowskich, gdzie akcyza
KE

wymaga

jednomyślnej

aprobaty

wszystkich 27 państw członkowskich. Aby przekonać nowe
kraje UE, najbardziej dotknięte propozycją, Kovacs już w
okresu przejściowego, co oznacza, że dyrektywa miałaby

dyrektywy
większość

KE

oznaczałoby
państw

UE,

wejście

wzrost
poza

cen

Wielka

nawet

do

600

proc.

wówczas 25 krajów.
Obowiązujący w UE system akcyzy na papierosy jest
dość skomplikowany. Akcyza musi stanowić minimum 57
proc. ceny papierosów w sprzedaży, a z drugiej strony
musi wynosić minimum 64 euro na 1000 papierosów dla
najpopularniejszych marek w danym kraju (z ang. MPPC).
Według nowej propozycji KE od 2014 roku (a w
nowych krajach roku lub dwa później) pułap procentowy
sięgnie 63 proc., a wymóg 64 euro zostanie zwiększony do
90 euro w średniej cenie 1000 papierosów.
Koncepcja

w

życie

nowej

papierosów

w

W Bułgarii cena papierosów wzrosłaby o 36 proc.
(zmniejszenie popytu o 6,6 proc.), w Czechach o 31 proc.
(popyt zmalałby o 13,3 proc.), na Słowacji o 35,8 proc

tytoniu do papierosów

nie

było

tak

dużego

wyboru.

Propozycja

zmniejszenia konsumpcji tytoniu o 10 proc. w całej UE.
Obecnie wyrażone w euro cena najpopularniejszych
w danym kraju papierosów (MPPC) waha się za paczkę od
1,19 euro na Łotwie, 1,27 euro w Bułgarii, 1,55 euro w
Polsce i na Słowacji aż do 8,12 euro w Wielkiej Brytanii,
7,45 euro w Irlandii oraz 5,30 euro we Francji.
Źródło:http://podatki.gazetaprawna.pl/artykul
y/26629,ke_chce_podniesc_akcyze_na_papierosy.h
tml

Propozycja KE dotyczy papierosów oraz tytoniu do
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KE

KE przewiduje, że jej propozycja doprowadzi do

(popyt zmalałaby o 15,4 proc.).

Propozycja KE dotyczy papierosów oraz

w

rynku papierosów.

46,8 proc. To oznaczałoby zdaniem KE mniejszy o 20
proc. popyt na papierosy w Polsce.

najpopularniejszych

zastępuje MPPC średnią ceną wszystkich dostępnych na

Brytanią, Danią,

Irlandia i Francją. Najwyższy byłby on w Polsce, bo aż o

"papierosów

danym kraju" (MPPC) powstała 30 lat temu, kiedy na
rynku

zacząć w pełni obowiązywać tam od 2015 lub 2016 roku.
szacunków

dochodzą

tych różnic w 2004 roku zakupy transgraniczne, w tym na

środę zapowiedział dla nich rok lub dwa lata dodatkowego

Według

UE

przykład kierowców niemieckich w Polsce czy na Słowacji,

jest wyższa z myślą o zniechęceniu obywateli od palenia".
Propozycja

krajach

(wyrażonych w euro). Zdaniem Kovasca właśnie z powodu

przewiduje stopniowy wzrost minimalnej stawki akcyzy na

"dwóch

typów

wynosiły 13 proc. całego rynku tytoniowego UE liczącej

komisarz ds. podatków Laszlo Kovacs.

-

różnych

niektórych krajach są niżej opodatkowane.
różnych

najwięcej, bo aż o 46,8 proc. w 2015 lub 2016 roku.
propozycji

definicje

pozorem, że chodzi o cygara lub tytoń do fajek, które w

efekcie nowej dyrektywy papierosy w Polsce podrożałyby
naszej

też

pozwalały na sprzedaż pewnego typu papierosów pod

minimalnej stawki akcyzy na papierosy w krajach UE. W

"Celem

Uaktualnia

produktów tytoniowych, tak by znieść luki prawne, które
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Kaucja gwarancyjna niezgodna z prawem

zasadę przepisy zmierzające do eliminowania nadużyć

UE

podatkowych stanowiące odstępstwo od celów dyrektywy
powinny

być

tak

maksymalnie
Trybunał Sprawiedliwości zakwestionował przepisy
polskiej ustawy o VAT. Za niezgodne z prawem unijnym
uznano uzależnienie szybszego zwrotu VAT od wniesienia
kaucji. Eksperci nie wykluczają, że wyrok może być
podstawą do występowania o rekompensatę.

jest

Wspólnot

Europejskich

przepisy polskiej ustawy o VAT (sprawa
w

w

sposób
zwalczać

niepożądane zjawisko, w sposób minimalny wypaczając
funkcjonowanie dyrektywy. Jeśli możliwe jest wskazanie,
że w danym przypadku nie dochodzi do nadużycia,
podatnik powinien uwolnić się od stosowania wobec niego
niekorzystnych przepisów zwalczających nadużycia.

rozpoczynający działalność gospodarczą jest potencjalnym

C-25/07). Przypomnijmy, że w przypadku gdy podatek
naliczony

aby

skuteczny

gwarancyjnej z automatu zakładały, że każdy podatnik

Sprawiedliwości

zakwestionował

i

Jak ocenia Jerzy Martini, przepisy dotyczące kaucji

ORZECZENIE
Trybunał

skonstruowane,

precyzyjny

okresie

rozliczeniowym

wyższy

od

należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę
kwoty podatku należnego za następne okresy lub do
zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zwrot różnicy

oszustem podatkowym. Termin zwrotu w stosunku do
takich podatników (o ile nie złożyli oni zabezpieczenia) był
przedłużany nawet w przypadku, gdy ewidentnie do
nadużyć

nie

dochodziło.

Stanowiło

to

ewidentne

naruszenie zasady proporcjonalności, co przesądzało o
niezgodności art. 97 ust. 5 i 6 ustawy o VAT z prawem
wspólnotowym.

podatku następuje na rachunek bankowy w terminie 60

Jednakowy zwrot dla wszystkich

dni od złożenia rozliczenia. Wynika to z art. 87 ustawy z

- Ze względu na naruszenie prawa wspólnotowego

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr

przepisy

te

nie

mogą

być

stosowane

przez

organy

54, poz. 535 z późn. zm.). Jednak zgodnie z art. 97 ust. 5

podatkowe. Trybunał kilkukrotnie potwierdził, że organy

ustawy, w przypadku podatników rozpoczynających oraz

państwa, w tym organy podatkowe, zobowiązane są do

podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie czynności

powstrzymanie się od stosowania przepisów krajowych

dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych, w okresie

niezgodnych z prawem wspólnotowych - uważa Jerzy

krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia,

Martini.

i którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT UE,

Jego zdaniem, podatnicy rozpoczynający działalność

termin zwrotu różnicy podatku wydłuża się do 180 dni.

gospodarczą

Według art. 97 ust. 7 przepisów o przedłużonym zwrocie

zwrotu

nie

stosuje

skarbowym

się,

jeżeli

kaucję

podatnik

złoży

gwarancyjną,

w

takim

jak

samym

do

otrzymywania

jak

wszyscy

inni

podatnicy. Istnieją też podstawy, aby podatnicy, którym

zawarte

w

polskiej

wystąpili do sądu z roszczeniem o odszkodowanie za
poniesione straty spowodowane przedłużeniem terminu
zwrotu

z

naruszeniem

przez

nasze

państwo

prawa

wspólnotowego.

Ważny wyrok
Niezwykle

uprawnieni

takim

przedłużono termin zwrotu, na podstawie tych przepisów

ustawie VAT.

-

zatem

urzędzie

Trybunał uznał, że prawo wspólnotowe sprzeciwia się
krajowym,

są

terminie

zabezpieczenie

majątkowe lub gwarancje bankowe na kwotę 250 tys. zł.
przepisom

w

cenne

Także Elżbieta Liwanowska, doradca podatkowy,
są

wskazówki

Trybunału

dotyczące zasady proporcjonalności, z którą niezgodnych
jest wiele przepisów o VAT czy podatku akcyzowym ocenia Jerzy Martini, doradca podatkowy, partner w Baker
& McKenzie.
Jak podkreśla, zasada ta jest jedną z zasad ogólnych
(podstawowych) prawa wspólnotowego. Z uwagi na tę

Kancelaria Tarwid, Liwanowska, Mazur i Partnerzy, zwraca
uwagę, że po wyroku Trybunału organy podatkowe nie
mogą w przypadku podatników VAT UE prowadzących
działalność krócej niż 12 miesięcy, powołując się na
przepisy polskiej ustawy, uzależniać zwrotu nadwyżki
podatku naliczonego w terminie 60 dni od złożenia kaucji
gwarancyjnej, o ile tylko spełnione zostaną przesłanki
otrzymania takiego zwrotu określone w art. 87 ust. 2, 4-6
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ustawy o VAT. Jednocześnie zwraca uwagę, że podatnicy,

niedokonanie go zgodnie z wytycznymi Trybunału będzie

którzy nie złożyli kaucji gwarancyjnej, w wyniku czego

skutkować obowiązkiem zapłaty odsetek od niewypłaconej

zostali pozbawieni prawa do otrzymania zwrotu podatku w

w terminie kwoty VAT, co może powodować znaczne

terminie 60 dni, powołując się na omawiany wyrok

obciążenie budżetu - uważa Krzysztof Hejduk.

Trybunału, będą mogli domagać się odsetek.

Jak podkreśla, w tym kontekście konieczna jest

- Jednakże w tych przypadkach, w których do
otrzymania

przepisów sprzecznych z prawem unijnym. Po drugie,

wniosek podatnika, organy podatkowe mogą uznać, że

orzeczenie Trybunału może spowodować, że o odsetki

skoro podatnik takiego wniosku nie składał, nie ma on

zwrócą się także podatnicy, którzy do tej pory odzyskiwali

prawa do oprocentowania. Natomiast podatnicy, którzy,

VAT w terminie wydłużonym, co dodatkowo zwiększy

mimo że nie złożyli kaucji, wnioskowali o wcześniejszy

kwotę obciążeń budżetowych.

i

otrzymali

zwrotu

decyzję

wymagany

natychmiastowa zmiana ustawy o VAT i wycofanie z życia

jest

zwrot

wcześniejszego

odmowną,

powinni

złożyć

250

tys.

zł

wynosi

kaucja

gwarancyjna,

wniosek o wznowienie postępowania na podstawie art.

zabezpieczenie majątkowe lub gwarancje bankowe, które

240 par. 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej, powołując się na

musi złożyć podatnik rozpoczynający transakcje wewnątrz

omawiane

UE lub prowadzący je krótko, żeby otrzymywać zwrot VAT

orzeczenie

Liwanowska.

Jak

Trybunału

podkreśla,

-

wyjaśnia

wyrok

może

Elżbieta
też

mieć

w krótszym terminie

znaczenie dla podatników, którzy w oparciu o sprzeczne z

Autor: Krzysztof Tomaszewski

prawem

chcąc

Źródło:http://podatki.gazetaprawna.pl/orzecz

otrzymywać zwroty podatku w terminie 60 dni, złożyli w

enia/25791,kaucja_gwarancyjna_niezgodna_z_pra

organie podatkowym kaucję gwarancyjną, o której mowa

wem_ue.html

unijnym

przepisy

ustawy

o

VAT,

w art. 97 ust. 7 ustawy.
-

Podatnicy

ci

powinni

zażądać

niezwłocznego

zwolnienia kaucji, a także mają - w mojej ocenie uprawnienie do dochodzenia odsetek od kwoty bezprawnie
pobranej

przez

odszkodowania

z

organ

podatkowy

tytułu

np.

kaucji

kosztów

oraz

ustanowienia

gwarancji bankowej, w przypadku gdy zabezpieczenie
majątkowe zostało wniesione w tej formie - uważa Elżbieta
Liwanowska.

Uciążliwe przepisy
Krzysztof
Doradcy

Hejduk,

Podatkowi,

doradca

podatkowy

podkreśla,

że

w

KPT

zakwestionowane

przepisy były szczególnie uciążliwe biorąc pod uwagę, że
dotykały

podatników,

którzy

dopiero

rozpoczynali

działalność i nie mieli środków na pokrywanie kaucji. Brak
wpłaty kaucji oznaczał natomiast, że zwroty VAT mogły
być

uzyskane

dopiero

po

pół

roku,

co

dla

wielu

przedsiębiorców groziło utratą płynności finansowej.
-

Istotne

konsekwencje

jest
przyniesie

pytanie,

jakie

praktyczne

rozstrzygnięcie

ETS

dla

podatników, biorąc pod uwagę, że przepisy ustawy o VAT
nie zostały zmienione. Po pierwsze oznaczać to będzie
problem dla urzędów skarbowych, jeżeli będą
kontynuowały
terminów

dotychczasową

zwrotu.

Przedłużenie

praktykę
terminu

wydłużania
do

zwrotu

i

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

11

KALEJDOSKOP GOSPODARCZY

Polska

oddała

300

mln

zł

Komisji

N R 1 (28) styczeń 2008

- Wykorzystaliśmy 97 proc. pieniędzy, które mieliśmy do
dyspozycji - mówi Tomasz Prokopowicz, wicedyrektor

Europejskiej

Władzy Wdrażającej Programu Europejskiej, instytucji,
Ponad

300

mln

zł

niewykorzystanych

i

źle

wykorzystanych funduszy unijnych zwróciła Polska Komisji
Europejskiej. Chodzi o środki przedakcesyjne, które do
Polski trafiły przed 2004 rokiem.

które Polska dostała od UE przed 2004 rokiem. Według
Ministerstwa Finansów, od 2005 roku, gdy kończyły się
pierwsze programu przedakcesyjne, Brukseli zwróciliśmy
ponad 300 mln zł (ok. 80 mln euro).

wystąpiła o 45 mln euro. Nie powinno to dziwić, bo do
końca 2006 roku Polska musiała zakończyć realizację
dostały

dofinansowanie

w

ramach

programów PHARE oraz SAPARD. W I połowie 2008 r.
zwroty były o wiele niższe i wyniosły niecałe 8 mln euro.
- Te kwoty dotyczą zwrotów w ramach zamykanych i
rozliczanych programów PHARE - mówi GP Magdalena
Kobos, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów.

udało się na czas zagospodarować i KE wystąpiła o ich
zwrócenia, jak również środki, które zostały wydane
W

odzyskaniu

beneficjentów,

od

tym

wdrożenie

funduszy

na

m.in.

Wykorzystano ponad 1,05 mld euro, co wynika głównie z

drugim

zakładano ofert wykonawców w przetargach.
Jerzy Kwieciński, były wiceminister rozwoju regionalnego,
zauważa, że po zamknięciu programów przedakcesyjnych
do Polski przyjechali kontrolerzy z KE, którzy sprawdzają

przypadku,

są

one

zrealizowanych

inwestycji.

Po

wykryciu

nieprawidłowości, nawet w formie błędów rachunkowych,
występują oni o dokonanie korekt finansowych.
Już w przyszłym roku podobnie będzie z funduszami
unijnymi, które Polska dostała na lata 2004-2006 i musi (z
wyjątkami) wykorzystać do końca tego roku.
- Ostateczne rozliczenie i zamknięcie tych programów
nastąpi

dopiero

w

2010-2011

roku

-

mówi

Jerzy

Kwieciński.
Autor: Mariusz Gawrychowski

Dodaje, że w grę wchodzą zarówno pieniądze, których nie

nieprawidłowo.

za

ponad 500 inwestycji, na które UE wyłożyła 1,1 mld euro.

poprawność

Największe zwroty były w 2007 roku. Wówczas to KE

które

odpowiadała

ochronę granic i rozbudowę infrastruktury. Łącznie było to

oszczędności, które powstały na skutek niższych niż

Kończy się ostateczne rozliczanie środków pomocowych,

inwestycji,

która

po

zwracane

Źródło:http://www.bankier.pl/wiadomosc/Pol
ska-oddala-300-mln-zl-Komisji-Europejskiej1824269.html

ich
do

Brukseli.
Z danych MF wynika, że od 1 maja 2004 r. do Polski
wpłynęło w ramach pomocy przedakcesyjnej ok. 1,4 mld
euro, co daje ok. 6,3 mld zł. Środki, które zostały
zwrócone do KE, stanowią więc ok. 5 proc. tej kwoty.
Z naszych ustaleń wynika, że w zdecydowanej większości
zwroty dotyczą programów PHARE. Z danych resortu
rolnictwa

wynika,

że

program

SAPARD

został

wykorzystany w blisko 100 proc. Te szacunki uwzględniają
środki odzyskane do beneficjentów.
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Unijne wsparcie dla kreatywnych
Nawet 2 mln euro w ciągu pierwszych pięciu lat

znaczy, że przed otrzymaniem pomocy będą musiały

działalności może wynieść pomoc dla osób, które założą

precyzyjnie wykazać, że bez takiego wsparcia w ogóle nie

działalność

rozporządzeniem

zrealizowałyby planowanej inwestycji albo jej zakres byłby

Komisji Europejskiej uznającym niektóre rodzaje pomocy

dużo skromniejszy. Ponadto największe i średnie firmy

za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i

uzyskają

mniejsze

88 traktatu, przedsiębiorcy będą mogli otrzymać w ciągu

badania

w

pierwszych trzech lat działalności refundację 35 proc.

procentowych). Jednocześnie, jak wskazuje Beata Tylman,

wydatków m.in. na wynajem maszyn, opłaty za media,

menedżer zespołu dotacji i ulg inwestycyjnych Deloitte,

gospodarczą.

Zgodnie

z

dofinansowanie

porównaniu

z

na

szkolenia

obecnymi

(o

oraz

10

pkt

koszty amortyzacji i zatrudnienia pracowników, oraz 25

zwiększono dopuszczalną pomoc na szkolenia z miliona do

proc.

2 mln euro na firmę" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

w

ciągu

kolejnych

dwóch

lat.

Rozporządzenie

wchodzi w życie 29 sierpnia br.

Zgodnie z rozporządzeniem termin dostosowania prawa

"Jeżeli przedsiębiorcą będzie kobieta, może dodatkowo do

krajowego do przepisów unijnych mija z końcem roku.

kosztów zaliczyć te związane z opieką nad dzieckiem. W

Dotychczasowe warunki udzielania pomocy mogą być więc

tym wypadku jednak zwrot obejmie tylko 15 proc. Z kolei

stosowane tylko do 31 grudnia. Po tej dacie zaczną

o wsparcie w wysokości 1,5 mln euro będą mogły ubiegać

obowiązywać przepisy nowego rozporządzenia. Zdaniem

się młode, innowacyjne firmy, czyli takie, które działają na

ekspertów

rynku

dozwolonego

nie dłużej niż

sześć

lat i udokumentują, że

wprowadza

ono

finansowania

porządek

w

przedsiębiorstw.

kwestiach
Wszelkie

inwestowały w badania i rozwój. Ponadto rozporządzenie

zasady wsparcia na badania i rozwój, pomoc na szkolenia,

zezwala

doradztwo, udział w targach, inwestycje będą wreszcie

na

udzielanie

pomocy

m.in.

na:

ochronę

środowiska, doradztwo, udział w targach, zatrudnienie (w

określone w jednym unijnym akcie prawnym.

tym

Źródło: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Unijne-

na

tymczasowe

zatrudnienie

wysoko

wykwalifikowanego personelu)" - pisze "Rzeczpospolita".

wsparcie-dla-kreatywnych-1812973.html

"Na nowych regułach mniej zyskają (bądź wręcz stracą)
przedsiębiorstwa

duże

i

średnie.

Dla

pierwszych

wprowadzono dodatkowy wymóg tzw. efektu zachęty. To
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OFERTY INWESTYCYJNE UM W SŁUPSKU

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 najemcy:
- lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Nad Śluzami 2,
- lokal mieszkalny nr 45 przy ul. Piłsudskiego 1e,
2. oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:
- część działki nr 26/2, nr 41/1, nr 37/5 przy ul. Tuwima-Deotymy,
3. oddania w dzierżawę w trybie przetargu:
- działka nr 1/3 przy ul. Grunwaldzkiej,
4. sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
- działka nr 167/4 przy ul. Sucharskiego,
- działka nr 360/2, nr 1032/1, nr 358/22, nr 358/17 przy ul. Wiejskiej,
5. sprzedaży w trybie przetargu:
- działka nr 1036 przy ul. Kniaziewicza,
- działka nr 245/1 przy ul. Małachowskiego,
6. oddania na własność w drodze zamiany nieruchomości:
- działka nr 680 przy ul. Klonowej.

Źródło:http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/790.html
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WIEŚCI GMINNE

Urząd Gminy Kobylnica
ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl
Władze:
Wójt Gminy - Leszek Kuliński
Nieetatowy Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy Jan Plutowski
Skarbnik Gminy - Izabela Hubert

Kobylnica(kaszb. Kòbëlnica lub Kòbëlnëcô, niem. Kublitz)
to gmina wiejska, która położona jest
zachodniej

części

bezpośrednim
gminmy

województwa

sąsiedztwie

jest

Słupska.

18-stokilometorwa

w północno-

W skład gminy wchodzi 25 sołectw: Bolesławice, Bzowo,

w

Kobylnica, Komiłowo, Komorczyn, Kończewo, Kruszyna,

Wyznacznikami

Kuleszewo, Kwakowo, Lubuń, Lulemino, Łosino, Płaszewo,

pomorskiego

odległość

od

Morza

Reblino,

Runowo

Sławieńskie,

Sierakowo

Słupskie,

Bałtyckiego oraz graniczenie z dwoma krajowymi drogami

Słonowice, Słonowiczki, Sycewice, Ściegnica, Widzino,

: 6 oraz 21. Gmina zajmuje obszar 24 495 ha , liczy

Wrząca, Zagórki, Zębowo, Żelkówko.

ponad 10 tys. mieszkańców, zaś w l atach 1975-1998
gmina ta znajdowała się pod jurysdykcją ego. Wschodnim
obrzeżem Kobylnicy przepływa rzeka Słupia. Znajduje się
tam gimnazjum, szkoła podstawowa, komisariat policji,
przychodnia

lekarska,

urząd

gminy,

2-wa

odziały

bankowe, XVI wieczny kościół, biblioteka, hala sportowa,
stadion miejscowej drużyny Słupia Kobylnica a także
zakłady rzemieślnicze, sklepy ( przemysłowe, spożywcze,
motoryzacyjne, chemiczne) i fabryki dające zatrudnienie
dużej liczbie mieszkańców, także mieszkającym w pobliżu
Słupszczanom.
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TURYSTYKA
W gminie Kobylnica istnieją dogodne warunki do
uprawiania

różnorodnych

form

turystyki,

przede

charakterystyką Słupi, opisem ryb zamieszkujących rzekę,
zobaczyć ślady grodziska wczesnośredniowiecznego, stary

wszystkim rowerowej, pieszej, kajakarstwa i wędkarstwa.

park

Malownicze

właściciela pałacu Maximiliana von Zitzewitza. Jedną

tereny

położone

w

granicach

Parku

Krajobrazowego „Dolina Słupi” przyciągają turystów. Na

podworski

w

Łosinie

i

grobowiec

ostatniego
z

atrakcji turystycznych jest spływ kajakowy na rzece

czekają

Słupia. Należy on jednak do szlaków trudnych ze względu

wytyczone, oznakowane ścieżki i szlaki. Warta polecenia

na wartki nurt, liczne meandry, powalone drzewa. Z myślą

jest ścieżka przyrodnicza „Szlakiem troci i łososia”, która

o turystach odwiedzających gminę powstały gościńce

powstała w ramach projektu „Ochrona ekosystemu rzeki

i

Słupi”.

agroturystyczne.

osoby

ceniące

W

aktywne

trakcie

formy

wędrówki

wypoczynku

można

zapoznać

się

z

zajazdy,

a

także

pole

namiotowe

i

gospodarstwo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Ze względu na położenie u zbiegu ważnych szlaków

Znaczenie

sprzyjających

atrakcyjność

atrakcyjnym

dostrzegli i docenili inwestorzy zagraniczni. Pomiędzy

ona

Zajączkowem

również

dla

jest

przedsiębiorców.

miejscem
Dysponuje

ponad

a

Widzinem,

względem

i

komunikacyjnych i duże możliwości zagospodarowania
Kobylnica

pod

klimatycznych

terenu,

gmina

miejsca

warunków

japońskie

inwestycyjnym
firmy

Mitsui

i

tysiąchektarowym areałem przeznaczonym pod zabudowę

J. Power wybudowały farmę wiatrową, na której stanęły

mieszkalną,

24 elektrownie wiatrowe. Efektem tej największej na

przemysłową,

usługową

i

rzemieślniczą.

Ponadto część dostępnych terenów przeznaczona jest na

Pomorzu

działalność turystyczną i rekreacyjną. Władze gminy,

energetycznej rzędu 90 MW. Docelowo na terenie gminy

japońskiej

inwestycji

jest

produkcja

mocy

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, oferują

zostanie wybudowanych aż 88 siłowni.

tereny wyposażone w infrastrukturę techniczną oraz niższe
podatki.
Kobylnica

powoli

staje

się

krainą

wiatraków.
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ZNACZĄCE FIRMY W KOBYLNICY
•

Lacpol - fabryka mleczarska

•

KRĘŻEL - roboty drogowe

•

Flair - fabryka mebli tapicerowanych

•

FURGES(nazwa

•

DHL - firma kurierska

•

INDEKA - spedycja

•

Real - hipermarket

•

Obi - hipermarket budowlany

została

zmieniona

na

FRAGES) - roboty drogowe
•

SEEMANN

-

przedsiębiorstwo

wyrobów

metalowych
•

BŁEKITEK - zakład przetwórstwa rybnego .

Zabytki
Wiele miejscowości gminy ma bogatą historię, której

klasycystycznym

(Sierakowo

Słupskie,

Zajączkowo,

początki sięgają przełomu XI - XIII wieku. W okresie od

Kończewo, Żelki), eklektycznym (pałace w Ścięgnicy,

XIV do XVI w. na terenie gminy założyły swoje majątki

Dobrzęcinie i Zagórkach). Obiekty przetrwały w różnym

słynne rody: Masow, Boehn, Putkamer, Zitzewitz. Licznie

stopniu, większość w wyniku działań wojennych bądź

reprezentowana

XIX

niewłaściwego

i

przebudowana

wieczne:

jest

kościoły,

architektura
zespoły

i

budownictwo

pałacowo-folwarczne

budownictwo zagrodowe. Zachowały się także pałace i

przypadku

dworki

krajobrazowym.

o

charakterze

klasycystycznym

i

późno

wykorzystania,
lub

rozebrana.

towarzyszą

założenia

została
Pałacom

zniszczona,
w

parkowe

każdym
w

stylu

Charakterystyka niekrtórych zabytków:
•

chciał ten młyn zburzyć lecz był on zabytkiem, nie

Kościół ponorbertański, parafialny pw

mógł tego zrobić i chodzą domysły, że własciciel

Najświętszego Serca Jezusa. Ze starej,

go specjalnie podpalił.)

średniowiecznej budowli zachowała się jedynie
gotycka, murowana z cegły, wieża frontowa z XIV
wieku nakryta barokowym hełmem zwieńczonym

•

stylu szkieletowym\ryglowym z połowy XIX

latarenką z 1781. Korpus zbudowany w 1931.

wieku.

Kościół wielokrotnie przebudowywany - XIV, XVI,
XIX i XX wiek. Do wyposażenia należą: bogato

Budynki mieszkalne i inwenterskie utrzymane w

•

rzeźbiony, barokowy prospekt organowy z XVIII

Murowane budynki mieszkalne z przełomu XIX i
XX wieku.

wieku, trzy neobarokowe ołtarze oraz empora

•

chóru.

Cmentarz ewangelicki z II połowy XIX wieku,
nieczynny, położony pomiędzy ulicą Widzińską a

•

Ruiny młynu zbożowego. Powstał na miejscowej

Bukową. Zachowane granice pierwotnego

rzeczce - Kamieńcu około połowy XIX wieku. W

założenia. Zachował sie tylko jedna płyta

pierwszej ćwierci XX wieku przebudowano i

nagrobna, po reszcie brak śladów. Starodrzew -

zmodernizowano. Konstrukcja murowana (cegła i

świerki, dęby, klon, jesion i rząd buków.

kamień) oraz szachulcowo-drewniana. Z
wyposażenia nożna wspomnieć o maszynach

•

Cmentarz z początku XX wieku, czynny, położony

firmy Seck z Drezna oraz turbinę z 1913. Młyn

przy ulicy Witosa. Zachowane granice

działał jeszcze do około 2001 roku. Nowy

pierwotnego założenia. brak nagrobków.

właściciel planował przebudować obiekt na zajazd

Starodrzew - świerki, dęby, wierzba, jesion i

jednak 18 kwietnia 2004 młyn spłonął.(Właściciel

żywotnik.
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•

Cmentarz na terenie wokół kościoła, nieczynny.

•
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Kostnica na cmentarzu przy ulicy Witosa.

Brak nagrobków. Bardzo cenny starodrzew -

Murowana z początku XX wieku. Wewnątrz

kasztanowce, buki i świerki.

żeliwne krzyże z przedwojennego, starego
cmentarza.

Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusa

Kościół filialny p.w. św. Józefa w Kuleszewie

Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Kostki w Słonowicach

Pałac w Ścięgnicy

Źródło:

1.

kobylnica.pl/Gmina_Kobylnica__strona_glowna_kobylnica_nvg,1.html

2.

wikipedia.org/wiki/Gmina_Kobylnica
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Z MIAST I REGIONU

Premier Tusk w Słupsku

Premier Donald Tusk oraz minister obrony narodowej

powtórzę tego, co dokładnie im powiedziałem”.
Szef rządu zaznaczył, iż

Bogdan Klich przybyli w piątek 29 sierpnia br. do Słupska
na

spotkanie

z

mieszkańcami

naszego

regionu.

kraju

decyzje,

jaką

W wypełnionej po brzegi sali Polskiej Filharmonii Synfonia

porozumienia
antyrakietowej,

wynikające

podstawie wyników lokalnego referendum -

obaw

przed

umieszczeniem

elementów

tarczy antyrakietowej w Redzikowie.

zainstalowaniu

jest

Baltica przez 3 godziny odpowiadali na liczne pytania,
z

o

tak ważne dla całego

niewątpliwie

nie

powinny

być

podpisanie

elementów

tarczy

podejmowane

na

„W mojej

ocenie saldo z punktu widzenia interesów Polski jest takie,
Rady

że będziemy strategicznie bezpieczniejsi. I w to wierzę,

Ministrów przeprosił mieszkańców Słupska i okolic za

gdybym w to nie wierzył, nie podpisałbym porozumienia.”

odwołane spotkanie z Grzegorzem Schetyną, Radosławem

- zapewniał Donald Tusk.

Sikorskim i Bogdanem Klichem, które miało się odbyć 21

Z pewnością dobrą wiadomością, dotyczącą rekompensat

sierpnia

W

swoich

pierwszych

słowach

Prezes

nieporozumienie

dla miasta i okolic, jest to, że tereny, które obecnie są pod

z moimi ministrami, którzy mieli zgodnie ze swoimi

rządami Agencji Mienia Wojskowego oraz Wojskowej

zapowiedziami,

Agencji Mieszkaniowej, a nie mają szczególnie ważnego

-

„Słowo
być

przepraszam
u

państwa

i

za

wyjaśnić

wszystkie

szczegóły dotyczące instalacji. To, co mieli ode mnie

znaczenia

dla

wojska,

mają

zostać

w

trybie

usłyszeć, usłyszeli. Ze względu na obecność pań nie

natychmiastowym przekazane władzom samorządowym,

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

19

KALEJDOSKOP GOSPODARCZY

by

te

mogły

nimi

dysponować

zgodnie

ze

swoimi
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Słupsku biegnącej w kierunku Ustki” (tzw. wewnętrzny

potrzebami. Istnieje zatem realna szansa na powiększenie

ring).

[...]

Przyśpieszona

zostanie

również

decyzja

Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

o budowie nowej drogi do Gdańska” - powiedział Donald.
poinformował

Na koniec usłyszeliśmy zapewnienie o następnej

wszystkich zebranych o tym, że rząd w niedługim czasie

wizycie Donalda Tuska do Słupska, której przypuszczalny

podejmie

termin

Ponadto

premier

decyzję

oficjalnie

dotyczącą

przekwalifikowania

premier

określił

na

grudzień

tego

roku,

by

znajdujących się na naszym terenie dróg wojewódzkich na

sprawdzić czy obietnice spełnienia niektórych postulatów

krajowe. Tym samym przyjmie na siebie odpowiedzialność

z listy “rekompensat” lokalnych władz zostały dotrzymane

za ich stan techniczny - „Będziemy rozmawiali na pewno

przez stronę rządową.

o krajowej szóstce i drodze do Ustki oraz o drodze w

Wideokonferencja pomiędzy Słupskiem a Huntsville

Pierwsza w historii naszego miasta wideokonferencja

terenie

podsłupskiego

Redzikowa

elementów

pomiędzy miastami, które dzieli ocean, odbyła się w

amerykańskiej tarczy antyrakietowej. W czasie rozmowy

piątek, 22 sierpnia br. w słupskim ratuszu. Prezydent

każda ze stron zaprezentowała swoje miasto i przedstawiła

Maciej

komunikatora

wizję przyszłej współpracy. Maciej Kobyliński uważa, że

internetowego, przeprowadził około dwugodzinną rozmowę

może być ona związana z wymianą młodzieży, wymianą

z

naukową, kulturalną i gospodarczą. Stąd do udziału w

Kobyliński,

Lorettą

Spencer,

za

pomocą

burmistrzem

Hunstville

w

stanie

Alabama (USA), na temat partnerskiej współpracy tego

wideokonferencji zaproszeni zostali: Władysław Pędziwiatr,

miasta ze Słupskiem. Kontakty miedzy obu miastami

kanclerz

zainicjował Riki Ellison, prezydent i fundator Sojuszu

Antoni Drapella, prorektor do spraw rozwoju Akademii

Wspierania

Obrony

Przeciwrakietowej,

cywilnej

organizacji, która lobbowała na rzecz zainstalowania na

Wyższej

Pomorskiej,
działań

z

którzy

Hanzeatyckiej
przedstawili

Uniwersytetem

Szkoły

Zarządzania,

możliwości

Alabama.

Z

kolei

wspólnych
Mirosław
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Kamiński,

prezes

Pomorskiej

Agencji
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Rozwoju

Regionalnego, która zarządza Słupską Specjalna Strefą

Huntsville (Rocket City) - miasto w północnej części stanu

Ekonomiczną, zasygnalizował, że chętnie widziałby na jej

Alabama. Według szacunków na rok 2007, miasto przeszło

terenie

wiodącej

170 tys. mieszkańców. Do 1940 Huntsville było małym

Hunstville. Jednym z pierwszych

miasteczkiem. Ogromny wzrost nastąpił w latach II wojny

inwestora

dominującą

rolę

z
w

branży

zbrojeniowej

efektów rozmowy jest zaproszenie Loretty Spencer do

światowej,

złożenia wizyty w naszym mieście 11 listopada br. W

Redstone, w którym produkowano amunicję. W 1950

imieniu władz samorządowych naszego miasta wystosował

arsenał został przekształcony w centrum badań i rozwoju

je Zdzisław Sołowin, przewodniczący Rady Miejskiej w

rakiet. Sprowadzono tam Wernera von Brauna wraz z jego

Słupsku. Data ta nie jest przypadkowa. W naszym kraju

zespołem. W 1960 miasto stało się jednym z głównych

jest

Amerykanie

ośrodków wspomagania lotów kosmicznych NASA. Słupsk

światowej.

ma szansę stać się drugim miastem partnerskim Huntsville

to

Dzień

obchodzą

Niepodległości,

rocznicę

natomiast

zakończenia

I

wojny

Spotkanie to będzie okazją do szerszego omówienia

gdy

nieopodal

miasta

ulokowano

Aresnał

po chińskim Tajnan.

przyszłej współpracy między Słupskiem a Huntsville.

Wybrano dyrektora ZTM

Marcin

Grzybiński

(31

lat)

wygrał

konkurs

na

Zakładu Komunikacji w Słupsku.

dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Słupsku.

Według

Komisja

najlepszym

Zarządu Transportu Miejskiego, który rozpocznie pracę 1

kandydatem na to stanowisko. Informację taką przekazał

stycznia 2009 roku, ma pozwolić na oddzielenie operatora

konkursowa

uznała,

że

jest

prezydenta

Macieja

Kobylińskiego

utworzenie

dziś, 27 sierpnia br. dziennikarzom prezydent Maciej

(ZTM) od wykonawcy (MZK), co z powodzeniem jest już

Kobyliński. W konkursie wystartowało trzech kandydatów,

stosowane w dużych miastach. „ZTM ma reprezentować

którzy spełnili wymagania formalne naboru: Krzysztof

bardziej miasto niż przewoźnika. Wbrew pozorom te

Duszkiewicz, Bogdan Ryba i właśnie Marcin Grzybiński.

interesy nie są całkowicie zbieżne” - twierdzi prezydent
Maciej

Kobyliński.

Prezydent

dopuszcza

możliwość

Marcin Grzybiński jest magistrem geografii o specjalności

świadczenia usług komunikacyjnych na liniach miejskich

geografia

przez

ukończone

ekonomiczna,
również

(Uniwersytet

studia

Gdański),

podyplomowe

z

ma

zakresu

transportu i logistyki (UG) oraz kurs efektywnego Public

prywatnych

konkurencją,

ona

przewoźników.
sprzyja

lepszej

„Zawsze

byłem

obsłudze

naszych

obywateli” - mówił Maciej Kobyliński.

Relations. Przed laty był rzecznikiem prasowym Miejskiego
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Pierwszy słupszczanin w elitarnej Stanford Graduate School of Business

(studiów

Stanford Graduate Scholl of Business wspiera rodzinne

podyplomowych) elitarnego amerykańskiego uniwersytetu

przedsięwzięcia, docenia dotychczas stosowaną praktykę i

Wojciech

Fedorowicz

został

studentem

specjalizującego się w kształceniu najlepszych ekspertów

tradycję, a jednocześnie korzysta z najnowszych trendów

biznesowych, tym samym dołączył do trzyosobowego

sztuki zarządzania firmą.

grona Polaków, którym udało się przekroczyć progi tej

Wojciech Fedorowicz jest prezesem Zarządu Gino Rossi

szkoły. Z tego tytułu został podjęty w ratuszu przez

Denmark, synem Macieja Fedorowicza, prezesa Gino Rossi

prezydenta - pana Macieja Kobylińskiego. Uczelnia oferuje

w Słupsku, wnukiem Władysława Fedorowica, pierwszego

swoim studentom dostosowanie programu nauczania do

burmistrza Słupska w powojennej historii miasta.

ich indywidualnych potrzeb, preferencji i zainteresowań z
uwzględnieniem już posiadanego doświadczenia.
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Finał XII Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku”

Uroczysta gala zwieńczyła kolejną edycję konkursu

Zamkowego oraz modernizacja ul. Sobieskiego. Ostatnia

„Modernizacja Roku”. Nagrody i wyróżnienia wręczone

z nich została nagrodzona wyróżnieniem w kategorii drogi

zostały w Zamku Królewskim w Warszawie w ubiegły

i obiekty mostowe. Trafiło ono do gminy Słupsk,

czwartek, 28 sierpnia. Laur dla Słupska odebrał prezydent

Zarządu Dróg Miejskich, Przedsiębiorstwa DrogowoMostowego,

Maciej Kobyliński.
W tym roku do konkursu zgłoszono 621 obiektów
z całego kraju, z czego w ścisłym finale znalazły się trzy

odpowiedzialnego

za wykonanie projektu i

jego twórcy – firmy Sap-Projekt z Poznania.
Warto przypomnieć, że Słupsk już dwukrotnie był

inwestycje zrealizowane w Słupsku. Były to: przebudowa

laureatem konkurs Modernizacja Roku - za modernizację

empory i montaż XIX- wiecznych organów w słupskim

ulicy Nowobramskiej (2004) i bloku mieszkalnego przy

kościele ewangelicko-augsburskim, rewitalizacja Ogrodu

ulicy Stary Rynek 7 (2006).
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Rewitalizacja Traktu Książęcego

W Słupsku planowana jest rewitalizacja tzw. Traktu

ściekowej.

Poza

tym

teren

zostanie

wyposażony

w

Książęcego obejmująca przebudowę drogi i deptaka przy

piaskownice, ławki, stoliki, krzesła żeliwno-kamienne. W

al. Wojska Polskiego, skweru im. Pierwszych Słupszczan,

projekcie

ulicy Starzyńskiego, przejścia podziemnego pod ulicą Anny

środowiskowej

Łajming

„podwórka

pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, budowa Centrum

kulturalnego”. Realizacja projektu ma ożywić ten obszar

Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej oraz

poprzez

bazy

i

zagospodarowanie
przeprowadzenie

terenu

tzw.

niezbędnych

remontów,

mieści

się

także

oferującej

utworzenie

wsparcie

świetlicy

psychologiczno-

do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych i

wprowadzenie nowej zabudowy i rewaloryzację obiektów

imprez otwartych (budowa boiska wielofunkcyjnego przy

historycznych. Odnowione zostaną elewacje zewnętrzne,

szkole

stolarka okienna i drzwiowa, korytarze, pokrycia dachowe.

pomieszczeń

Planuje

„podwórka

prowadzone są konsultacje społeczne, w ramach których

kulturalnego”, w ramach którego rozbudowany zostanie

prezydent Maciej Kobyliński i osoby odpowiedzialne za

Teatr „Rondo” oraz Pracownia Ceramiczna, powstanie

przygotowanie

scena letnia i przeprowadzone zostaną niezbędne prace

mieszkańcami Słupska. Prace ruszą na przełomie czerwca i

porządkujące, a także w zakresie gospodarki wodno-

lipca 2009 roku.

się

także

utworzenie

tzw.

na

ulicy
na

i

Niedziałkowskiego
klub

gier

realizację

2,

adaptacja

stolikowych).

projektu

spotykają

Obecnie

się

Na zdjęciu wizualizacja skweru im. Pierwszych Słupszczan oraz al. Wojska Polskiego
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WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Małe firmy już mogą rezygnować z ksiąg rachunkowych

1,2

Limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych wzrósł do

liczbą kontrahentów, nie powinni mieć problemów z

mln

samodzielnym

zł.

Można

powrócić

do

prowadzenia

księgi

przychodów i rozchodów. Aby zmienić zasady rozliczeń,

rozliczaniem

rozrachunków

w

księdze

przychodów i rozchodów.
Korzyści podatkowe jak twierdzi Ewa Sobińska,

należy zamknąć księgi rachunkowe 31 sierpnia.
ANALIZA

dodatkowym argumentem za wyborem księgi przychodów

Spółki, których przychody netto w 2007 roku nie

i

rozchodów

jest

przesunięcie

w

czasie

obciążeń

przekroczyły 4,533 mln zł, od września będą mogły

podatkowych. Wszystkie zakupy są kosztem uzyskania w

powrócić do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i

momencie zakupu (dwie metody ewidencji kosztów -

rozchodów. Taką możliwość przewiduje obowiązująca od

kasowa i memoriałowa), co obniża wpłaty zaliczek na

dziś nowelizacja ustawy o rachunkowości z 10 lipca 2008

podatek

r. Zakłada ona podwyższenie limitu przychodów z 800 tys.

sporządzenia oraz wpisania do księgi spisu z natury

do

towarów

1,2

mln

euro,

po

przekroczeniu

którego

firmy

zobowiązane są do prowadzenia pełnych ksiąg.
Możliwość
fizycznych,

rezygnacji

spółek

z

cywilnych

ksiąg
osób

dochodowy.

Podatnik

handlowych,

jest

zobowiązany

materiałów

do

(surowców)

podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w

dotyczy

fizycznych,

osób
spółek

toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów obowiązkowo
na koniec każdego roku podatkowego.

jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich.

- Powoduje to dodatnią lub ujemną korektę dochodu

Firmy, które zdecydują się na ten krok, muszą

(straty) z działalności w zależności od różnicy pomiędzy

zamknąć księgi na 31 sierpnia. Natomiast od 1 września

remanentem

powinny zacząć prowadzić podatkową księgę przychodów i

ekspert.

końcowym

a

początkowym

-

podkreśla

Dodaje, że podatek dochodowy za pozostałe w

rozchodów.

magazynie

Mniejsze koszty
Powstaje

pytanie,

czy

powrót

do

prowadzenia

materiały

i

towary

będzie

zapłacony

30

kwietnia roku następnego.
Spadek kursu euro

podatkowej księgi przychodów i rozchodów w trakcie roku
biegłego

Warto jednak pamiętać, że nie dla każdej firmy

małych

przejście na podatkową księgę przychodów i rozchodów

przedsiębiorców na pewno tak. Pozwoli to na ograniczenie

będzie opłacalne. Dlatego też Marcin Pieńkowski, starszy

kosztów prowadzenia księgi.

konsultant w dziale audytu TPA Horwath Horodko Audit,

jest

opłacalny.

rewidenta,

-

Według

prezes

zarządu

Ewidencja

Ewy

Sobińskiej,

ABES

obejmuje

Audyt,

rejestrację

dla

wyłącznie

radzi, aby przedsiębiorcy przeanalizowali, czy od nowego

przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, w

roku

sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy

prowadzenia ksiąg rachunkowych. Może wynikać to z

opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok

dwóch czynników: wzrostu przychodów wyrażonych w

obrotowy - tłumaczy nasza rozmówczyni.

złotych i zmiany kursu euro. Kurs euro wyrażony w złotych

Wyjaśnia również, że w praktyce nie wymaga to
specjalistycznej

wiedzy

i

firma

nie

będzie

ponownie

miała

obowiązku

na 30 września 2007 r. wynosił 3,7775 zł.

skomplikowanego

- Zakładając, że do 30 września 2008 r. nie

oprogramowania w przeciwieństwie do prowadzenia ksiąg

zmieniłby się znacznie i wynosiłby ok. 3,23 zł, mielibyśmy

handlowych. Jeżeli przedsiębiorcy nie współpracują z dużą

spadek kursu euro o 14,5 proc. W tej samej proporcji
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obniżyłby się także limit - przekonuje nasz rozmówca.

rozchodów stanowić powinny wyłącznie przychody i koszty

Rezygnując z ksiąg rachunkowych, fakt ten warto brać pod

ustalone dla celów podatkowych w poprzednich okresach,

uwagę.

a

wynikające

z

dotychczas

prowadzonych

ksiąg

Dwie ewidencje

rachunkowych. Tak ustalone salda powiększać należy w

Marcin Pieńkowski zwraca również uwagę, że firma

kolejnych okresach o przychody i koszty ustalone według

mimo rezygnacji w trakcie roku z prowadzenia ksiąg

zasad ogólnych wynikających z rozporządzenia w sprawie

rachunkowych

prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

będzie

zobligowana

do

sporządzenia

oraz innych przepisów wydanych na podstawie ustawy o

sprawozdania finansowego. Co więcej, jednostka za
2008 rok będzie mieć za część roku ewidencji
prowadzoną według ustawy o rachunkowości, a drugą

PIT
Autor: Agnieszka Pokojska

część według wymogów rozporządzenia o prowadzeniu

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/32153,m

księgi przychodów i rozchodów.

ale_firmy_juz_moga_rezygnowac_z_ksiag_rachunk

- Dla celów obliczenia zobowiązań podatkowych, jak
również

analizy

wyników

firmy,

owych.html

praktycznym

rozwiązaniem może być pozostawienie jednej spójnej
ewidencji za cały rok obrotowy - twierdzi nasz rozmówca.
Potrzebne sprawozdanie
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na rezygnację z
ksiąg rachunkowych, jeszcze w tym roku muszą dokonać
ich

zamknięcia

z

końcem

sierpnia.

Anna

Stawowy,

kierownik w departamencie audytu Europejskiego Centrum
Audytu, przypomina, że na ten proces składa się kilka
etapów. Po pierwsze, należy przystąpić do czynności
przygotowujących,

obejmujących

m.in.

weryfikację

zakładowego planu kont, systemu przetwarzania oraz
ochrony danych, a także metod wyceny aktywów i
pasywów oraz metodę ustalania wyniku finansowego.
Trzeba również zweryfikować bilans otwarcia.
-

Następnie

przedsiębiorca

powinien

przejść

do

kolejnego etapu, czyli do tzw. czynności przedbilansowych
- mówi nasza rozmówczyni.
Zalicza się do nich: wtórną kontrolę poprawności już
dokonanych

zapisów

ewidencyjnych,

przeprowadzenie

inwentaryzacji i rozliczenie jej wyników w księgach.
Trzecim krokiem - według eksperta - są tzw. czynności
bilansowe, czyli sporządzenie zestawienia obrotów i sald
na

dzień

majątku

zamknięcia,
jednostki

dokonanie

oraz

wyceny

sporządzenie

składników

sprawozdania

finansowego. Ostatnim etapem są czynności pobilansowe,
czyli

zatwierdzenie

zapewnienie
przechowywanie

sprawozdania

finansowego,

właściwej

ochrony

danych

ksiąg

rachunkowych

przez

oraz
okresy

wymagane art. 74 ustawy o rachunkowości.
Anna Stawowy podkreśla, że salda wprowadzane w
kolejnym miesiącu do podatkowej księgi przychodów i
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Kiedy i jak płacić opłatę skarbową

Wnioskując

o

zaświadczenie,

udzielając

pełnomocnictwa czy starając się o zezwolenie, trzeba
pamiętać o uiszczeniu opłaty skarbowej. Jej wysokość
zależy od rodzaju dokumentu, który chcemy uzyskać.

administracji publicznej dokonanie czynności urzędowej na
zgłoszenia

zaświadczenia
podlega

i

także

lub

na

zezwolenia
złożenie

wniosek

na

oraz

wniosek.

dokumentu

wydanie

Opłacie

tej

stwierdzającego

udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,
wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji
publicznej lub w postępowaniu sądowym.
Jak ustanowiony przez spółkę prokurent w celu
udzielonej

mu

prokury

może

skutecznie

posługiwać się odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego
bądź uchwałą zarządu banku o udzieleniu prokury?
W przypadku gdy prokurent posługuje się uchwałą
zarządu banku, a odpis z KRS składa tylko w celu
potwierdzenia
wówczas

faktu

opłacie

ujawnienia

skarbowej

prokury

będzie

w

rejestrze,

podlegała

jedynie

złożona uchwała zarządu banku stwierdzająca udzielenie
prokury. Natomiast w sytuacji gdy prokurent w celu
wykazania udzielonej mu prokury posługuje się tylko
odpisem z KRS, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty
skarbowej od tego dokumentu.
Opłacie

skarbowej

podlega

złożenie

określonym

organom dokumentu pełnomocnictwa lub prokury, ich
odpisów, wypisów czy kopii, wyłącznie w celu wykazania
umocowania pełnomocnika czy prokurenta, którzy mają
działać w danym postępowaniu przed tymi organami.
Opłacie
czynności

skarbowej

urzędowej,

podlega
wydanie

również

dokonanie

zaświadczenia

oraz

zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ
administracji rządowej i samorządowej, w związku z
wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a
także

złożenie

w

takim

podmiocie

Stawki opłaty skarbowej są określone w załączniku
do ustawy o opłacie skarbowej. W załączniku tym znajduje
Przykładowo

udzielenie

pełnomocnictwa

lub

prokury

kosztuje 17 zł. Sporządzenie aktu małżeństwa to już koszt
84 zł. Potwierdzenie zarejestrowania podatnika VAT jako
podatnika czynnego lub zwolnionego podlega opłacie
skarbowej w wysokości 170 zł. Za zaświadczenie o
niezaleganiu w podatkach bądź określające wysokość
długu podatnik musi zapłacić 21 zł.
Wyższe opłaty wiążą się m.in. z prowadzeniem
działalności związanej z produkcją alkoholu. Jako przykład

PRZYKŁAD: OPŁATA SKARBOWA OD PROKURY
ujawnienia

Wysokość opłaty

się ponad 120 czynności, podlegających tej opłacie.

Opłacie skarbowej podlega w sprawach z zakresu
podstawie

albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

dokumentu

stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

można podać dokonanie wpisu do rejestru działalności
regulowanej przy wyrobie alkoholu etylowego. Opłata
skarbowa w tym przypadku wynosi 11 610 zł.
Najwyższe

stawki

występują

przy

zezwoleniach,

pozwoleniach, koncesjach. Jeśli np. przedsiębiorca chciałby
utworzyć za granicą bank z kapitałem polskim lub z
udziałem

kapitału

polskiego,

musi

liczyć

się

koniecznością zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 12
750 zł.
Powstanie obowiązku
Obowiązek

zapłaty

opłaty

skarbowej

ciąży

na

osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli
wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich
wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na
ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie
(pozwolenie,

koncesję).

Opłacie

podlega też

złożenie

dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z
zakresu

administracji

publicznej

lub

w

postępowaniu

sądowym.
PRZYKŁAD: MOMENT WPŁATY NALEŻNOŚCI
Podatnik

sprzedaje

akcesoria

komputerowe,

fotograficzne i GSM za pośrednictwem internetu poprzez
stronę

internetową,

jak

też

za

pośrednictwem
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• od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z

wyspecjalizowanych w aukcjach portali internetowych.
Podatnik zamierza zmienić formę rozliczania się z kosztów

chwilą

złożenia

wniosku

przesyłek i formę ich prowadzenia. Po zawiązaniu z

(pozwolenia, koncesji),

o

wydanie

zezwolenia

klienta

• od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie

pełnomocnictwa koszt wysłania towaru za pośrednictwem

pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu

klientem

umowy

i

po

udzieleniu

przez

poczty ponosić będzie sprzedający, a następnie klient

lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie

kupujący będzie zwracał koszt przesyłki. Jak w takim

administracji publicznej, sądzie,
•

przypadku będzie wyglądać kwestia opłaty skarbowej?
Opłacie

skarbowej

podlega

złożenie

dokumentu

stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

oznacza,

że

opłacie

skarbowej

podlegają

dokonania

czynności

urzędowej,

wydania

zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa
mieszkaniowego - z chwilą użycia zaświadczenia.
Trzeba też pamiętać, że opłatę skarbową wpłaca się

albo jego odpisu, wypisu lub kopii- w sprawie z zakresu
administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. To

od

z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

dokumenty

Uiszczenie opłaty

składane w organie administracji publicznej, sądzie lub

Uiszczenia opłaty skarbowej dokonuje się w kasie

podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji

właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.

publicznej. Do czasu złożenia takiego dokumentu w

Rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w

organie

administracji

podmiocie

nie

publicznej,

powstaje

sądzie

obowiązek

lub

innym

drodze

zapłaty

opłaty

wysokość wynagrodzenia za inkaso.

skarbowej. W opisanej sytuacji obowiązek zapłaty nie

inkasa,

wyznaczyć

inkasentów

oraz

określić

PRZYKŁAD: OPŁATA W SPRAWACH ZATRUDNIENIA

powstanie w momencie udzielenia pełnomocnictwa, a

Czy wydawane przez wójta zaświadczenia osobom,

dopiero w chwili wykazywania przez podatnika przed

w celu przedłożenia ich w powiatowym urzędzie pracy, w

organami

sprawach związanych z rejestracją i nabywaniem statusu

skarbowymi,

że

ze

względu

na

istnienie

pełnomocnictw jest zwolniony z obowiązku w zakresie VAT

bezrobotnego podlegają opłacie skarbowej?

- o ile organy skarbowe będą domagały się złożenia tych

Opłacie skarbowej podlega w sprawach z zakresu

pełnomocnictw lub ich odpisów, wypisów, kopii w toku

administracji publicznej dokonanie czynności urzędowej na

prowadzonego przez nie postępowania.

podstawie

zgłoszenia

lub

na

wniosek,

wydanie

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie

zaświadczenia i zezwolenia na wniosek. Obowiązek zapłaty

na wymienionych osobach lub jednostkach, jeżeli w

opłaty skarbowej od przedmiotów tej opłaty nie powstaje,

wyniku złożonego wspólnie zgłoszenia lub na ich wspólny

jeżeli istnieje podstawa prawna do jego wyłączenia lub

wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich

zwolnienia od opłaty skarbowej. Nie podlega bowiem

wspólny wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie

opłacie

(pozwolenie, koncesję) a w przypadku złożenia dokumentu

wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

skarbowej

dokonanie

czynności

urzędowej,

- na mocodawcy i pełnomocniku lub przedsiębiorcy i

albo

prokurencie.

pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub

Jeżeli jedną ze stron czynności jest osoba fizyczna,
prawnej

zwolniona

od

opłaty

skarbowej,

dokumentu

stwierdzającego

udzielenie

kopii między innymi w sprawach zatrudnienia.

osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca
osobowości

złożenie

Z wyłączenia tego korzystają nie tylko czynności
organów administracji publicznej bezpośrednio związane

obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na

ze

pozostałych stronach tej czynności.

wykonywane na podstawie przepisów ustawy o promocji

stosunkiem

pracy,

ale

również

te

czynności

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, których celem jest

• od dokonania czynności urzędowej - z chwilą

podjęcie zatrudnienia.

dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie
czynności urzędowej,
• od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia
wniosku o wydanie zaświadczenia,

Zatem

wydawane

przez

wójta

zaświadczenia

osobom, w celu przedłożenia w powiatowym urzędzie
pracy, w sprawach związanych z rejestracją i nabywaniem
statusu bezrobotnego korzystają z wyłączenia od opłaty

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

28

KALEJDOSKOP GOSPODARCZY

• od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie

skarbowej jako wydawane w sprawach zatrudnienia.
Organy administracji rządowej i samorządowej oraz
podmioty

inne

samorządowej
zapłatę

niż

organ

dokonują

opłaty

administracji
adnotacji

skarbowej,

rządowej

i

potwierdzających

zwolnienie

od

niej

N R 1 (28) styczeń 2008

lub

wyłączenie obowiązku jej zapłaty. Adnotacji takiej nie

pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub
kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce
złożenia dokumentu.
Ważne!
Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności

dokonuje się w przypadku, gdy dokonanie czynności

urzędowej,

urzędowej,

(pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych

wydanie

zaświadczenia

lub

zezwolenia

przepisów

(pozwolenia, koncesji) nie podlega opłacie skarbowej.
Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz
rzecznik patentowy mogą składać w sądzie, organie

wydanie
podlegają

zaświadczenia
innym

opłatom

oraz
o

zezwolenia
charakterze

publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione
EWA MATYSZEWSKA

administracji rządowej lub samorządowej albo podmiocie

http://www.infor.pl/temat-dnia-

innym niż organ administracji rządowej i samorządowej

prawo/83493,Kiedy-i-jak-placic-oplate-

uwierzytelnioną przez siebie kopię dowodu zapłaty opłaty

skarbowa.html

skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub
kopii.

Sąd,

organ

samorządowej

albo

administracji
inny

rządowej

podmiot

może,

w

lub
razie

wątpliwości, żądać przedłożenia oryginału dowodu zapłaty.
W praktyce mogą się też zdarzyć przypadki, gdy
będzie nam się należał zwrot uiszczonej opłaty skarbowej.
Zgodnie

z

przepisami

opłata

skarbowa

podlega

zwrotowi:
• od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo
zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,
•

od

wydania

zaświadczenia

lub

zezwolenia

(pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie
wydano

zaświadczenia

lub

zezwolenia

(pozwolenia,

koncesji).
Zwrot

opłaty

skarbowej

następuje

na

wniosek.

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu
lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty
opłaty.
WŁAŚCIWOŚĆ

ORGANÓW

W

SPRAWIE

OPŁATY

SKARBOWEJ
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty
skarbowej

jest

wójt

(burmistrz,

prezydent

miasta).

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach
opłaty skarbowej jest:
•

od

dokonania

czynności

urzędowej,

wydania

zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu
lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo
wydał

zaświadczenie

lub

zezwolenie

(pozwolenie,

koncesję),

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

29

KALEJDOSKOP GOSPODARCZY

N R 1 (28) styczeń 2008

Firmy transportowe mają prawo dokonywania peferencyjnych odpisów
Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28
grudnia 2006 r.). Przepisów tych nie stosuje się jednak do
Przedsiębiorstwa transportowe spełniające ustawowe

pomocy

na

nabycie

pojazdów

przeznaczonych

do

warunki dla skorzystania z amortyzacji jednorazowej

transportu

mogą

gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w

z

niej

skorzystać

na

równi

z

innymi

przedsiębiorcami.

drogowego

przyznawanej

zakresie drogowego transportu towarowego.

INTERPELACJA
Ministerstwo
obowiązującymi

Niektóre

Finansów

wyjaśniło,

przepisami

że

ustawy

zgodnie

o

z

podatku

przedsiębiorcom

organy
prawa

podatkowe

odmawiają

stosowania

jednorazowej

do

amortyzacji utożsamiając tę formę pomocy de minimis z

dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 nr 14,

nabyciem

środków

poz. 176 z późn. zm.) nie jest dopuszczalne dokonywanie

wyjaśniło

Ministerstwo

jednorazowo odpisów amortyzacyjnych w stosunku do

interpelację poselską (nr 3486).

niektórych

środków

trwałych,

np.

samochodów

osobowych. Przepisy nie wykluczają jednak możliwości
stosowania

jednorazowej

amortyzacji

w

stosunku

do

innych niż samochody osobowe pojazdów transportu
drogowego,
podatników

w

podmiotom

tym

samochodów

prowadzących

ciężarowych,

działalność

w

transportowych.
Finansów

w

Teraz

problem

odpowiedzi

na

Ważne!
Jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowiący pomoc
publiczną nie może być jednak uznany za pomoc na
nabycie środka trwałego

przez

zakresie

Autor: Magdalena Majkowska

drogowego transportu towarowego.
W

ocenie

resortu

finansów

jednorazowy

odpis

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/32146,fir

amortyzacyjny, jakkolwiek stanowi pomoc publiczną, nie

my_transportowe_maja_prawo_dokonywania_pefer

stanowi pomocy na nabycie środka trwałego. Podatnicy

encyjnych_odpisow.html

prowadzący

działalność

gospodarczą

w

zakresie

drogowego transportu towarowego mają zatem możliwość
korzystania z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od
nabytych dla potrzeb tej działalności pojazdów transportu
towarowego,
Wyjaśnienie

w
to

Ministerstwa

tym

samochodów

znajduje

Finansów

ciężarowych.

potwierdzenie
z

7

maja

w

piśmie

2008

r.

(FG5/0683/11/ZKN/ 43/08), skierowanym do dyrektorów
izb skarbowych.
Według części urzędów skarbowych przedsiębiorca
będący

małym

podatnikiem,

który

świadczy

usługi

transportowe, nie ma prawa do stosowania jednorazowej
amortyzacji. Z art. 22k ust. 10 ustawy o PIT wynika, że
jednorazowa amortyzacja stanowi pomoc de minimis
udzielaną

w

zakresie

bezpośrednio

i

na

zasadach

obowiązujących

określonych

aktach

w

prawa

wspólnotowego.
Zasady przyznawania i korzystania z tej pomocy
reguluje rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15
grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
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Księgowi o zmianie ustawy o zapobieganiu prania pieniędzy

Wejście w życie nowelizacji ustawy o zapobieganiu

dyrektyw unijnych.
Zgodnie z nią wszystkie instytucje finansowe oraz

prania pieniędzy zwiększy obciążenia administracyjne dla
osób

świadczących

usługi

księgowe

-

informuje

firmy świadczące usługi kredytowe czy księgowe powinny
rejestrować transakcje o wartości przekraczającej 15 tys.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP).
Jak powiedziała PAP rzeczniczka SKwP Małgorzata

euro

i

informować

o

nich

Generalnego

Inspektora

Szczepańska, przygotowany przez Ministerstwo Finansów

Informacji Finansowej (GIIF) - proponuje Ministerstwo

projekt przewiduje dodatkowe obowiązki firm i osób

Finansów.

zajmujących

się

usługowym

prowadzeniem

Według aktualnego prawa obowiązek informowania

ksiąg

GIIF o transakcjach powyżej 15 tys. euro ciążą głównie na

rachunkowych.
"Będą one miały więcej obowiązków związanych z
prowadzeniem

rejestracji

transakcji,

czy

bankach. Nie mają ich np. firmy księgowe czy instytucje
kredytowe.

przechowywaniem dokumentacji. Być może będą musiały

Większość przepisów nowelizacji ma wejść w życie w 14

zwiększyć zatrudnienie" - powiedziała PAP Szczepańska.

dni od dnia ogłoszenia.
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/320

Dodała, że projekt jest na bardzo wczesnym etapie i
niewykluczone, że zostanie zmieniony podczas prac nad

97,ksiegowi_o_zmianie_ustawy_o_zapobieganiu_pr

nim np. w Sejmie.

ania_pieniedzy.html

Planowana nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu
majątkowych
nieujawnionych

do

obrotu

pochodzących
źródeł

oraz

finansowego
z

wartości

nielegalnych
o

lub

przeciwdziałaniu

finansowaniu terroryzmu ma dostosować polskie prawo do

Projekty zmian ustaw podatkowych
Po wakacyjnej przerwie Sejm RP zbierze się na

samodzielnie sporządzający bilans i powiązanie wyłączenia

kolejnym posiedzeniu w dniach 2-5 września br. W

w podatku VAT z regulacjami w zakresie następstwa

porządku obrad znalazło się ponad 10 czytań projektów

prawnego

zmian ustaw podatkowych.

transakcjach,

Jeden z rządowych projektów ustawy o zmianie ustawy o

* podniesienie limitu do 10 zł tzw. małego prezentu,

w

Ordynacji

podatkowej

w

tego

rodzaju

podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
dotyczy uproszczenia rozliczania podatku VAT, zniesienia

*

ograniczeń formalnoprawnych, dostosowania przepisów

podmiotowych i przedmiotowych, a także magazynów

zmiany

w

przepisach

krajowych do wymogów unijnych oraz uwzględnienia

konsygnacyjnych i rozwiązań w zakresie opodatkowania

wyroków TK, które zapadły w 2007 r. Projekt przewiduje

towarów przemieszczanych między państwami UE do

m. in.:

takich magazynów.

* rozszerzenie wyłączenia z opodatkowania transakcji

Projekt

zbycia

wewnątrzwspólnotowej

zorganizowanej

części

przedsiębiorstwa,

które

polega na odejściu od wymogu, aby był to oddział

przewiduje

dotyczących

uproszczenie
dostawy

towarów

zwolnień

rozliczania
i

likwidację

zakazu odliczania podatku VAT z tytułu poniesionych
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wydatków,

które

przychodów

w

nie

stanowią

rozumieniu

kosztu

przepisów

uzyskania
o

N R 1 (28) styczeń 2008

przez nią bytu prawnego,

podatku
* przewiduje zmianę wartości prezentów o małej wartości,

dochodowym.

uproszczonej

procedury

dotyczącej

podatku

VAT,

Komisyjne projekty ustaw o zmianie ustawy o podatku

uchylenia art. 137 ustawy oraz przeniesienia obowiązku

VAT dotyczą m.in.:

rozliczenia podatku na ostatniego w kolejności podatnika
VAT,

* zwolnienia od podatku, przez okres 12 miesięcy,
dostawy towarów dokonywanych przez byłych wspólników

Sejm zajmie się także komisyjnym projektem ustawy o

społek, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1, oraz przez

zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, który dotyczy

podatników

nałożenia

będących

osobami

fizycznymi,

której

na

organ

podatkowy

obowiązku

wszczęcia

przedmiotem są towary objęte spisem z natury, pod

postępowania podatkowego w terminie 3 miesięcy od

warunkiem

zakończenia

rozliczenia

podatku

od

towarów

objętych

spisem z natury,

kontroli

nieprawidłowości

co

podatkowej,
do

która

wywiązywania

ujawniła
się

przez

kontrolowanego z obowiązków wynikających z prawa
* obrotu związanego ze świadczeniem usług, w zakresie

podatkowego, a podatnik nie złożył korygującej deklaracji

tzw. refakturowania i odsprzedaży, likwidacji ograniczenia

w całości obejmującej stwierdzone nieprawidłowości.

w

odliczeniu

podatku

naliczonego

VAT

dotyczącego

zakupów, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów

Kolejny rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o

uzyskania

podatku

dochodowego

przychodów
i

w

ujednolicenia

rozliczaniu

podatku

obowiązujących

od

czynności

cywilnoprawnych

przewiduje

zasad,

wdrożenie postanowień dyrektywy Rady nr 2008/7/WE z

przeliczania kwot wykazywanych na fakturach w walucie

dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od

obcej do zasad dotyczących podatków dochodowych

gromadzenia kapitału.
Źródło:http://euro.bankier.pl/news/article.html?art

* doprecyzowania definicji podstawy opodatkowania i

icle_id=1825186&type_id=1&display=4&order=tim

określenia sytuacji wspólników spółki w przypadku utraty

e
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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
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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

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:
MARZENA SZOST
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

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

34

KALEJDOSKOP GOSPODARCZY

N R 1 (28) styczeń 2008

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
Katarzyna Cybulska – skład
Hanna Olszówka- Wieści Gminne

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