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Szukasz
pracowników?

Zgłoś firmę
na staż!

Staże 2019
Trwa rekrutacja firm, które chcą przyjąć uczniów szkół zawodowych 

i techników na staże w okresie wakacyjnym lub w trybie weekendowym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
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Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
Biuro Główne
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
tel. +48 68 327 18 71
strona: www.opzl.pl
e-mail: biuro@opzl.pl
facebook.com/pracodawcy

Przewodniczący: Janusz Jasiński
Dyrektor Biura: Jarosław Nieradka
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Piotr Majdecki

Oddział w Nowej Soli
ul. Inżynierska 8 (Interior)
67-100 Nowa Sól
tel. + 48 794 300 104
nowasol@opzl.pl

Oddział  we Wschowie
ul. Kopernika 7
67-400 Wschowa
tel. +48 884 782 630
wschowa@opzl.pl

Oddział Żary-Żagań
ul. Wrocławska 12
68-200 Żary
tel. +48 697 712 733
zary@opzl.pl

Oddział w Świebodzinie
ul. Łąki Zamkowe 12  (pok. 5)
66- 200 Świebodzin
tel. +48 533 322 619
swiebodzin@opzl.pl

14| Kierunek – elektromobilność
Polski rynek elektryków w porównaniu z Niemcami dopiero raczkuje. W ubiegłym 
roku z polskich salonów wyjechało na drogi 637 nowych samochodów elektrycznych 
i hybryd Plug-In. O przyszłości elektromobilności w Polsce rozmawiamy z Adamem 
Agackim, współwłaścicielem firmy Agacki-Szymczak Sp. j.

W numerze polecamy:

31| Wataha skorzystała z bonu, było warto!
Prototypowy system płatności w  komunikacji publicznej – tak w  skrócie 
nazywa się innowacyjny projekt, jaki zrealizowała wraz z  Parkiem Interior 
Wataha Sp. z o.o. w ramach „Bonu na innowacje”, którego operatorem jest OPZL.

10| Prąd, prąd i pod prąd
Polska energetyka dokonuje powolnego zwrotu w  stronę zmiany 
źródeł zasilania systemu. Za dwadzieścia lat dominujący dziś węgiel 
będzie zaledwie jednym z elementów mixu energetycznego Polski. Czy 
to dobrze i kto na tym skorzysta? Robert Gromadzki z firmy Gromadzki 
Doradztwo i Konsulting.

16| E-akta i inne nowości w kadrach
Trwający w  Polsce proces digitalizacji sfery publiczno-prawnej i  związana z  tym 
aktualizacja przepisów, a  także ostatnie zmiany w  obszarze ochrony danych 
osobowych dotknęły dokumenty związane z  zatrudnieniem – te w  firmie i  te „do 
ZUS-u”. Omawia Marta Bojanowska z Biura Rachunkowego Petra.

24| Druk to za mało
W dzisiejszych czasach sama usługa druku jest niewystarczająca. Klient, przychodząc do 
drukarni, oczekuje nie tylko gotowego produktu czy projektu, ale także profesjonalnej 
porady, dobrej obsługi, a  czasem gotowego pomysłu lub rozwiązania. Bartosz Łajca 
i Natalia Zaborowska z firmy All-Service opowiadają o specyfice branży drukarskiej.

29| Jak wyegzekwować dług?
Zatory płatnicze i  nieuczciwi kontrahenci są częstą przyczyną problemów 
finansowych firm. Jak zapewnić ściągalność długu po długotrwałym procesie? 
Odpowiada Sławomir Wojciechowski, radca prawny.



Drodzy Czytelnicy,

Nie wyobrażam sobie 
dnia bez dawki ko-
feiny ukrytej w fili-

żance aromatycznej kawy; 
po porannym podwójnym 
espresso żadne wyzwanie 
mi nie straszne. Kawa to za-
strzyk endorfin, pobudzenie 
i chęć do działania. Kawa 
to energia. Tak jak bez ka-
wy, tak i bez energii – tym 
razem: energii elektrycz-
nej – niełatwo prowadzić 
biznes. Owszem, można żyć 
bez kawy i prądu, tylko… co 
to za życie!

Energia dla biznesu zdo-
minowała więc ten nu-
mer „Biznesu Lubuskiego”. 
Zapachowe i smakowe niu-

anse czarnego napoju zostawimy jednak na inną 
okazję, by skupić się na perspektywach rozwoju 
krajowych źródeł energii elektrycznej. Przyglądamy 
się polityce energetycznej i jej skutkom dotykają-
cym przedsiębiorców. Europejska presja na odcho-
dzenie od wytwarzania energii elektrycznej z wę-
gla (dekarbonizacja) niestety już ma, a będzie mieć 
jeszcze większe konsekwencje dla polskiej gospo-
darki. Jak więc zachować jej konkurencyjność, kie-
dy ceny megawatów szybują w górę wraz z opłatami 
za emisję dwutlenku węgla? Odpowiedzi próbujemy 
szukać razem z naszymi autorami.

Poruszamy też aspekty ekobudownictwa, domów 
pasywnych wykorzystujących odnawialne źródła  
energii. I w budownictwie mieszkalnym, i w prze-
mysłowym nowe technologie w tym zakresie prze-
stają być kosztownym science fiction, a stają się re-
alną alternatywą.  

Piszemy również o elektroewolucji w motoryza-
cji, czyli coraz bardziej popularnych samochodach 
elektrycznych. Spoglądając jednocześnie trochę 
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Jarosław Nieradka
Dyrektor Biura OPZL
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z nostalgią w przeszłość, kiedy auta nie były jeszcze na-
szpikowane elektroniką i nie myślały za kierowcę. To 
se ne vrati.

Dwudziesty ósmy rok działania Organizacji 
Pracodawców Ziemi Lubuskiej rozpoczęliśmy też nie 
inaczej, tylko energetycznie. Dynamiczna i efektyw-
na akcja promocyjna skłoniła aż 63 firmy do złożenia 
wniosków w naszym konkursie „Bon na innowacje”. 
Projekt ten jest doskonałą okazją do rozpoczęcia współ-
pracy nauki i biznesu, której efektem będą nowe i ulep-
szone produkty czy usługi lubuskich firm. Ponadto szy-
kujemy się do kolejnego sezonu staży uczniów szkół 
branżowych w przedsiębiorstwach. Dzięki wsparciu 
z funduszy Unii Europejskiej młodzi ludzie podczas 
wakacji  (i nie tylko) poznają realia pracy w swoich za-
wodach, a pracodawcy mają okazję znaleźć przyszłych 
pracowników.

Choć jesień dopiero za kilka miesięcy, już teraz pra-
cujemy nad Zachodnim Forum Gospodarczym, któ-
re w dniach 2-4 października w Zielonej Górze oraz 
w Nowej Soli zgromadzi przedsiębiorców zaintereso-
wanych innowacjami, zagadnieniami zarządzania pra-
cownikami oraz… o tym już wkrótce! Podobnie jak 
o naszej nowej inicjatywie kierowanej do wszystkich lu-
buskich firm, z których możemy być dumni, które mo-
gą być naszą wizytówką.

Dzieje się dużo, do tego mamy rok wyborczy: wybory do 
Parlamentu Europejskiego, wybory do Parlamentu RP 
oraz wybory władz naszej Organizacji. Zapewniamy so-
lennie, że nie będzie kiełbasy wyborczej. Przynajmniej 
u nas.

I proszę uwierzyć, drodzy Czytelnicy, że takie inicjaty-
wy, takie tempo i energię mamy w Organizacji tylko po 
kawie. Co prawda, nie wszyscy w Zarządzie i w Biurze 
OPZL ją piją, ale może to i dobrze. Strach pomyśleć, co 
by było gdyby kawowi abstynenci zaczęli regularnie się-
gać po filiżankę!

Życząc wszystkim Czytelnikom wiosennej energii, za-
praszam serdecznie do lektury.
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Bon na Innowacje – rekordowa 
ilość wniosków

Głównym celem projek-
tu jest wzmocnienie 
współpracy pomiędzy 

lubuskimi przedsiębiorstwa-
mi MŚP a sferą B+R i profesjo-
nalnymi instytucjami doradczy-
mi.  Poprzez stworzenie warun-
ków do transferu badań, nowo-
czesnych technologii, wiedzy 
i innowacji do przedsiębiorstw, 
ma wzrastać poziom ich inno-
wacyjności i konkurencyjno-
ści. OPZL udzielił do tej pory 
84 bony i vouchery, które firmy 
z woj. lubuskiego przeznaczy-
ły na przeprowadzenie prac ba-
dawczo-rozwojowych, wdroże-
niowych i doradczych. W dniu 
13 lutego zakończył się konkurs 

w ramach, którego lubuscy przedsiębiorcy mogli 
składać wnioski o udzielnie wsparcia w postaci bo-
nu na innowacje. Wpłynęły aż 63 wnioski. Był to 
największy konkurs w zakresie bonów na innowa-
cje w historii województwa, przeznaczono na niego 
3 mln złotych i cieszył się ogromnym zainteresowa-
niem przedsiębiorców. Obecnie trwa ocena złożo-
nych dokumentów. Podpisywanie umów z firmami, 
których wnioski zostaną rekomendowane do dofi-
nansowania jest zaplanowane na kwiecień 2019. 

Dla tych, którzy nie zdążyli ze swoimi pomysłami 
i wnioskami na lutowy Konkurs, prawdopodobnie 
pojawi się szansa na pozyskanie bonu w okolicach 
maja br. OPZL w tym czasie planuje przeprowadze-
nie drugiej odsłony konkursu. Więcej informacji 
na: www.innowacje.opzl.pl

Maciej Prządka

OPZL po raz kolejny realizuje projekt: „Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie 
badań, rozwoju i wdrożeń”. Tym razem inicjatywa jest realizowana w partnerstwie z Dolnośląskimi Pracodawcami 
i Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o.
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Żarskie Róże Biznesu 
2018 wręczone!

Burmistrz Miasta Żary podkreśliła znaczenie 
biznesu w życiu miasta, dziękując przedsię-
biorcom za trud włożony w budowanie pozy-

cji miasta Żary. Ilość lokowanych w Żarach firm, ich 
sukcesy i rozwój, potwierdza tylko,  że żarski biznes 
ma się dobrze - nie tylko na tle województwa lubu-
skiego, ale również kraju i Europy. Kapituła kon-
kursu oceniała wyniki firm za rok 2018 oraz ich 
wkład w promowanie miasta. Żarskie Róże Biznesu 
są wręczane w 6 kategoriach. Z nadesłanych zgło-
szeń wyłoniono nominacje, natomiast na gali po-
znaliśmy laureatów poszczególnych kategorii. Aż 
dwie Żarskie Róże Biznesu zdobyło przedsiębior-
stwo Relpol S.A. – jako Firma Roku i w katego-
rii Wydarzenie Roku – za organizację jubileuszu 
60-lecia. Różę w kategorii Produkt – Usługa Roku 

otrzymał Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
Marszów Sp. z o.o. za ekologiczny środek polepsza-
jący właściwości gleby. Mecenasem sportu – kul-
tury została firma AK Anatol Anatol Kałasznikow, 
a Mikroprzedsiębiorcą Roku – Salon Meblowy PHU 
M-Lid. Natomiast Gospodarcza Nagroda Specjalna 
przyznawana przez burmistrz Danutę Madej trafi-
ła do przedsiębiorstwa Kobra Sp. j. Teresa Olejnik, 
Mirosław Hamerliński.

Galę żarskiej Róży Biznesu poprowadził Oliwier 
Janiak, a uświetnił występ żarskich artystów po-
ezji śpiewanej zespołu Łazar & Massier .W imieniu 
OPZL gratulujemy laureatom i nominowanym, ży-
cząc im sukcesów i realizacji planów w roku 2019!

Joanna Małecka

Święto Żarskiego Biznesu po raz czwarty zgromadziło w  Żarach 
środowisko biznesowe miasta. Podczas uroczystej gali 15 lutego 
2019 wręczono Żarskie Róże Biznesu 2018, nagrody Burmistrz Miasta 
Żary Danuty Madej oraz Społecznej Rady Przedsiębiorców.

 Laureaci tegorocznej edycji konkursu
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Współpraca z naszymi nie-
mieckimi partnerami tj. ze 
Związkiem Pracodawców Berlina 
i Brandenburgii (UVBB) zaowoco-
wała II edycją projektu „Żyjące są-
siedztwo – gospodarcze, politycz-
ne i społeczne aspekty na terenie 
polsko-niemieckiego pogranicza 
Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr”. 
Jednym z jego działań była  pro-
mocja gospodarcza w Cottbus 
podczas Targów Rzemiosła 2019 
(Handwerker Messe) w dniach 
25-27 stycznia.  Wspólne stoisko 
pozwoliło promować nie tylko 
nasze związki pracodawców, ale 
przede wszystkim lubuskie firmy, 
które zdecydowały się na taką for-
mę promocji. Z naszej propozycji 
skorzystała drukarnia All Service 
z Zielonej Góry, firma z branży 

kamieniarskiej Tempus Polska 
oraz Arman Roboty Ziemne z Żar.

W trzydniowej imprezie bierze 
udział ponad dwustu wystawców 
przede wszystkim z branży bu-
dowlanej, meblowej, ogrodowej. 
W tegorocznej edycji wzięło udział 
także kilkanaście firm z woje-
wództwa lubuskiego, a ich właści-
ciele podkreślali, że udział w tar-
gach i bezpośredni kontakt z po-
tencjalnymi klientami daje bardzo 
dobre efekty. Handwerker Messe 
w Cottbus odwiedza bowiem kil-
kanaście tysięcy zwiedzających, 
a wielu z nich nie tylko ogląda, ale 
też szuka konkretnych ofert.  

Spotkanie było też okazją 
do rozmów o dalszej współ-
pracy pomiędzy Organizacją 

Pracodawców Ziemi Lubuskiej 
a Unternehmerverband Berlin-
Brandeburg. W otwarciu Targów 
uczestniczył wiceprzewodniczą-
cy OPZL Wiesław Ocytko oraz 
wiceprezes UVBB Reinhard 
Schulze i członek zarządu Horst 
Boeschow. Dobrym duchem te-
go spotkania i współpracy polsko 
-niemieckiej była Estera Lindner-
Kuhlmann z Centrum Innowacji  i  
Technologii z Forst.

Kolejne spotkanie jest planowane 
pod koniec marca w Guben i do-
tyczyć będzie perspektyw rozwoju 
branży TSL (Transport – Spedycja 
– Logistyka). Będą mu towarzy-
szyć rozmowy kooperacyjne firm 
z Polski i z Niemiec.

Jarosław Nieradka

Z końcem stycznia w sąsiedniej Brandenburgii ruszył sezon targów. W  Cottbus przedsiębiorcy mają okazję zaprezentować swoją ofertę na 
kilkunastu imprezach wystawienniczych. Razem z polskimi przedsiębiorcami odwiedziliśmy Handwerker Messe.

Razem na Targach
Polsko-niemiecka współpraca gospodarcza

REKLAMA
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Ceny energii zagrażają 
konkurencyjności polskiej 
gospodarki

Ceny energii elektrycznej stanowią bardzo 
istotny dla wszystkich uczestników gospodar-
ki parametr. Dla przedsiębiorców w sposób 

naturalny wydatki ponoszone na energię elektrycz-
ną stanowią koszt, dotkliwy w szczególności w przy-
padku przedsiębiorstw produkcyjnych cechujących 
się dużym zużyciem. Dla dystrybutorów, rosnące ce-
ny energii elektrycznej oznaczają większe ryzyka (te 
podmioty stają się w zasadzie zakładnikami sytu-
acji – rozprowadzają bowiem produkt, którego ce-
ny rosną w sposób całkowicie niezależny od nich). 
Z punktu widzenia konsumenta droższy prąd (er-
go – wyższe koszty własne przedsiębiorstw) wiąże 
się ze wzrostem cen produktów i usług. Poza powyż-
szymi, wszyscy oczywiście korzystają z energii elek-
trycznej również w domu, w oderwaniu od swojej 
gospodarczej aktywności. W związku z powyższym, 
rosnące ceny prądu nie stanowią dobrej informacji 
dla uczestników rynku, dlatego też należy zastano-
wić się nad przyczynami tego zjawiska i potencjalny-
mi sposobami rozwiązania problemu.

W chwili obecnej trudno jest dokładnie oszacować 
skalę przyszłych podwyżek, które wynikają przede 
wszystkim ze wzrostu cen węgla i uprawnień do 

Wysokie ceny prądu są zagrożeniem dla naszej gospodarki, a żeby uniknąć podwyżek w przyszłości, Polska potrzebuje systemowego 
planu transformacji energetycznej – Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

emisji CO2, jednak niewątpliwie rządzący mają do 
czynienia z poważnym strategicznym wyzwaniem, 
szczególnie w kontekście rosnącego zapotrzebowa-
nia na energię. – Problem z polską energetyką jest 
dwupłaszczyznowy – twierdzi Cezary Kaźmierczak, 
Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. – 
Po pierwsze, nasz miks energetyczny jest niedopa-
sowany do polityki klimatycznej, której, cokolwiek 
byśmy nie robili, samodzielnie się nie przeciwsta-
wimy. System sprzedaży uprawnień do emisji jest 
narzędziem służącym ograniczaniu roli węgla, 
tymczasem ok. 80 proc. wyprodukowanej przez 
nas energii elektrycznej wciąż pochodzi z tego su-
rowca. Po drugie zaś, nasze węglowe jednostki wy-
twórcze są przestarzałe, co również przekłada się 
na wysoką emisyjność polskiej energetyki.

Eksperci ZPP podkreślają, że wzrost cen prądu to 
bezpośrednia konsekwencja silnego oparcia pol-
skiej gospodarki na energii elektrycznej z węgla, 
w sytuacji, w której unijny system handlu upraw-
nieniami do emisji pogarsza opłacalność tego ty-
pu elektrowni. W związku z powyższym, w per-
spektywie strategicznej, potrzebny jest systemowy 
plan transformacji energetycznej, uwzględniający 
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zastępowanie wysokoemisyjnych jedno-
stek węglowych elektrowniami gazowy-
mi, farmami wiatrowymi, jednostkami 
na biomasę i biogaz, czy fotowoltaiką.  
 
W obliczu rosnących cen energii, klu-
czowe jest zatem długofalowe planowa-
nie przekształcania polskiej energetyki 
z modelu opartego niemal całkowicie na 
energii pochodzącej z węgla, w kierun-
ku miksu uwzględnia-
jącego w dużo więk-
szym stopniu odna-
wialne źródła ener-
gii i niskoemisyjne 
jednostki wytwórcze. 
Tymczasem, głów-
nym pomysłem rządu 
na walkę z podwyż-
kami jest w tej chwi-
li program rekompen-
sat dla klientów indy-
widualnych i przed-
siębiorców. Jak wska-
zuje ZPP istnieje po-
ważna obawa, że jego 
realizacja spowoduje 
jedynie przesunięcie w czasie skokowe-
go wzrostu cen energii elektrycznej dla 
wszystkich odbiorców i „przejedzenie” 
środków, które mogłyby zostać przezna-
czone na inwestycję w OZE.

– System rekompensat to rozwiąza-
nie chwilowe, w dłuższej perspekty-
wie pozbawione sensu, bo bez grun-
townych zmian w strukturze polskiej 
energetyki, podwyżki cen i tak nas do-
sięgną – twierdzi Cezary Kaźmierczak. 
– W związku z powyższym, naszą 

REKLAMA

rekomendacją krótkoterminową, „na 
teraz”, byłoby zredukowanie obciążeń 
warunkujących cenę energii elektrycz-
nej, czyli np. obniżka akcyzy.

Ekspercie ZPP podkreślają, że podwyżki 
cen energii mogą doprowadzić do wzro-
stu cen towarów i usług, a zatem i infla-
cji, w związku z czym przeciętny obywa-
tel najdotkliwiej odczuje wzrost cen nie 

tylko regulując ra-
chunek za prąd, 
ale także robiąc 
zakupy w sklepie. 
Mając na uwadze 
również fakt, że ce-
ny prądu warun-
kują koszty funk-
cjonowania firm, 
a także stanowią 
istotny czynnik 
przy podejmowa-
niu decyzji o ulo-
kowaniu w danym 
państwie inwesty-
cji, poprawa stanu 
polskiej energety-

ki staje się jednym z kluczowych strate-
gicznych wyzwań na najbliższe lata

Wziąwszy pod uwagę powyż-
sze fakty oraz prognozy, trze-
ba stwierdzić, że omawiana sy-
tuacja w bezpośredni sposób 
negatywnie wpływa na konku-
rencyjność polskiej gospodarki. 
W ciągu kilku lat możemy mieć 
najdroższy prąd w Europie, 
a już w tej chwili duzi odbior-
cy płacą za megawatogodzinę 

istotnie więcej, niż państwa regionu (ok. 
69 euro u nas vs. 57 euro w Czechach, 
czy 38 euro w Niemczech). To oczywi-
ście przekłada się na koszty funkcjo-
nowania przedsiębiorstw, ich pozycję 
konkurencyjną względem innych pod-
miotów europejskich, ceny produktów, 
ostatecznie również koszty utrzymania 
gospodarstwa domowego. 

Jednocześnie, coraz droższy prąd 
w Polsce w tej chwili, to jedynie część 
problemu, ponieważ w dłuższej per-
spektywie możemy spodziewać się na-
wet luki w podaży energii elektrycz-
nej. Według szacunków, do 2030 ro-
ku nasze zapotrzebowanie na moc mo-
że wzrosnąć z poziomu 26 gigawatów do 
33 gigawatów. Jednocześnie, brakuje 
w Polsce nowych elektrowni, które mo-
głyby zaspokoić rosnące potrzeby, a po-
nad 60 proc. istniejących instalacji jest 
już na tyle wiekowych, że niedługo nie 
będzie już w stanie kontynuować pracy. 
Sieć elektroenergetyczna w Polsce wy-
maga zatem daleko posuniętej i ciągłej 
modernizacji, co kosztowałoby budżet 
dziesiątki miliardów złotych.

Potrzebny jest systemowy plan 
transformacji energetycznej, 
uwzględniający zastępowanie 
wysokoemisyjnych jednostek 
węglowych elektrowniami 
gazowymi, farmami 
wiatrowymi, jednostkami 
na biomasę i biogaz, czy 
fotowoltaiką

Kamil Rybikowski
analityk prawny ZPP, specjalizujący 
się w prawie gospodarczym. Prezes 
Stowarzyszenia Agenda Polska. 
Wcześniej m.in prezes Stowarzyszenia 
KoLiber.
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Zanim odpowiem na te pytania, warto cof-
nąć się trochę w czasie. Weszliśmy bowiem 
w pierwszą dekadę XXI wieku z infrastruktu-

rą wybudowaną w czasie PRL. Jedyne nowe bloki 
energetyczne powstałe w ostatnich latach to wybu-
dowane w Opolu na węgiel kamienny oraz moder-
nizowane bloki na węgiel brunatny w Bełchatowie 
oraz Bogatyni. Na dodatek w umowie z UE zobowią-
zaliśmy się do likwidacji starych bloków energetycz-
nych, czego pierwszą ofiarą był 1 stycznia 2018 rok 
blok elektrowni „Adamów” w Turku. Czas na kolej-
ne wycinanki bloków energetycznych, ze względu na 
zobowiązania unijne albo wyeksploatowanie.  

Inne czynniki

Kłania się brak wyobraźni rządzących w pierwszych 
latach XXI wieku. Politycy za-
pomnieli, że proces inwestycyj-
ny w energetyce mieści w ho-
ryzoncie dziesiątków lat a nie 
miesięcy. Poza tym w rządach 
ścierały się ze sobą różne gru-
py interesów - a to chcące roz-
wijać OZE na zasadzie do-
płat z budżetu, a to proponu-
jące budowę elektrowni ato-
mowej, a jeszcze inne stawia-
jące na konwencjonalną ener-
getykę. Na dodatek nasz są-
siad - Niemcy postanowił roz-
wijać swoją „Energiewinde”, która miała być wzor-
cową drogą dla pozostałych krajów Europy w zmia-
nach struktury energetyki.  Przez to postanowiono 
wymusić poprzez różnego rodzaju przepisy dekarbo-
nizację w pozostałych krajach.  Rządy PO-PSL prze-
spały temat, a na dodatek dla bieżących korzyści 
politycznych, nie zabezpieczyły naszych interesów 

Polska energetyka dokonuje powolnego zwrotu w stronę zmiany źródeł zasilania systemu. Za dwadzieścia lat dominujący dziś węgiel 
będzie zaledwie jednym z elementów mixu energetycznego Polski. Czy to dobrze i kto na tym skorzysta?

gospodarczych na forum europejskim. Brak inwe-
stycji w górnictwie czy brak inwestycji w energety-
ce odbija się nam czkawką.  Na dodatek dekarbo-
nizacyjne lobby wsparte organizacjami ekologiczny-
mi typu „Greenpace” „Eko – Unia” itd. wykorzysta-
ły bierność informacyjną rządu i koncernów energe-
tycznych. Zbudowały klimat do zanegowania wyko-
rzystania w dalszym stopniu rodzimych zasobów na-
turalnych. Głoszone przez nich hasła miały w kon-
sekwencji uzależnić nas od prądu z Niemiec. Tym 
samym mieliśmy być tanim rynkiem zbytu dla na-
szego zachodniego sąsiada.  Niemcom rozwiązali-
byśmy problemy ich systemu energetycznego, któ-
ry jest przeciążony w momencie zbyt dużego wiatru 
lub słońca. 

Niemcy i Rosja

Inny element. który wpływa na to, 
co dzieje się w energetyce, to rosyj-
ski gaz i Nord Stream 2.  Niemcy 
planując wyjście z energii atomo-
wej i węgla potrzebują stabiliza-
tora systemu energetycznego. Na 
razie taką rolę pełnią elektrownie 
konwencjonalne. W przyszłości ich 
rolę przejmą elektrownie gazowe 
opalane rosyjskim gazem. Niemcy 
zapłacą za to wysoką cenę, gdyż po-
nad 60 proc. gazu zużywanego bę-
dzie pochodziło z Rosji. Tym bar-

dziej widać, komu zależy na zmianach w energetyce 
europejskiej oraz kto na niej wygrywa. Zresztą nasz 
zachodni sąsiad dotuje energię dla prawie 1700 firm 
uznanych za szczególnie ważne dla eksportu. Dzięki 
temu jego firmy są konkurencyjne na rynkach świa-
towych, a przysłowiowy Schmidt odczuwa skutki 

Co w takim razie powinniśmy 
zrobić, aby spełniając 
narzucone nam wymagania 
jednocześnie zachować 
kontrolę nad polityką 
energetyczną kraju?

Prąd, prąd
i pod prąd
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„Energiewende” w swoim portfelu. Bo 
to on finansuje tzw. koszty transforma-
cji energetycznej. Pokazuję różnego ro-
dzaju czynniki, gdyż dzięki temu łatwiej 
jest zrozumieć intencje oraz działania 
poszczególnych graczy na rynku euro-
pejskim. Nic nie dzieje się bez przyczy-
ny. Nadal jesteśmy widziani jako rynek, 
którym można w prosty sposób sterować 
i na niego wpływać, a przede wszystkim 
czerpać niesamowite korzyści. 

Przyszłość, ale jaka?

Co w takim razie powinniśmy zrobić, 
aby spełniając narzucone nam wymaga-
nia jednocześnie zachować kontrolę nad 
polityką energetyczną kraju?  Na pew-
no musimy w sposób ewolucyjny zmie-
nić nasz mix energetyczny. Gwałtowne 
odejście od węgla mogłoby doprowadzić 
do katastrofy społecznej w rejonach, 
gdzie górnictwo i energetyka są głów-
nymi pracodawcami. Głoszący bowiem 
hasła odejścia od węgla już 2030 roku 
działacze ekologiczni np. „Greenpeace” 
oraz przedstawiciele niektórych ugru-
powań politycznych zapominają, że 
z górnictwem i energetyką związa-
na są również miejsca pracy w firmach 
pracujących na rzecz tych sektorów. 
Taka radykalna zmiana mogłaby do-
tknąć około 1,5 mln ludzi. Nie stać nas 
na program osłonowy zaproponowany 
w Niemczech, gdzie planuje się trans-
fery finansowe na poziomie miliardów 
euro. Ten proces musi być rozłożony 

na lata i nie może w konsekwencji spo-
wodować naszego uzależnienia od in-
nych nośników energii, jakim jest im-
portowany gaz. System energetyczny 
przy przejściu na większą rolę OZE mu-
si mieć w zapasie elektrownie, które bę-
dą swoistymi stabilizatorami w czasie, 
gdy nie ma wiatru lub słońca. Na pew-
no w ramach programów rządowych 
połączonych ze środkami samorządo-
wymi należałoby rozwijać programy 
„Prosument”. Umożliwiłoby to zwięk-
szenia bezpieczeństwa energetycznego 
gospodarstw domowych. Wydaje się, ze 
takie zmiany wymuszą przepisy budow-
lane, które bardzo rygorystycznie w nie-
długim czasie wymuszą tworzenie bu-
downictwa domów pasywnych.  Z dru-
giej strony czynnikiem wpływającym na 
to, co się dzieje w energetyce, będzie re-
alizacja planów związanych z elektro-
mobilnością. Budowa sieci ładowarek 
dla samochodów osobowych czy cięża-
rówek wpłynie na dalszy rozwój energe-
tyki. Dla rządzących w Polsce niska cena 
energii dla Kowalskiego zawsze 
będzie priorytetem. Odwrotnie 
niż w Niemczech, gdzie społe-
czeństwo jest bardziej zamożne, 
przez co można ciężar rewolu-
cji energetycznej przerzucać na 
barki społeczeństwa a nie bizne-
su. W naszym przypadku to nie 
możliwe. Wymagałoby to zmia-
ny w polityce fiskalnej państwa, 
czyli rewolucji podatkowej, 

gdzie zmieniłby się punkt ciężkości 
w przysłowiowym „skubaniu”  obywa-
tela. Firmy same muszą szukać rozwią-
zań, które zapewnią tanią energię i tym 
samym nie wpłyną znacząco na kosz-
ty produkcji. My możemy mówić o pe-
chu, gdyż te zmiany i propozycje rzą-
dowe dotykają nas w sposób szczegól-
ny. Zamykają definitywnie drogę do bu-
dowy kompleksu energetycznego w re-
jonie Gubina i Brodów. Można ubole-
wać, że nie powstanie okręt flagowy na-
szej gospodarki w regionie. Dzięki nie-
mu odżyłyby rejony przygraniczne oraz 
Zielona Góra. Nie udało się w latach 
60- tych, nie udało się w pierwszej de-
kadzie XXI wieku. Będziemy regionem 
bez własnej energii i aż strach pomy-
śleć, co się stanie, gdy wyłączona zosta-
nie elektrownia w Bogatyni, ale to już 
zmartwienie dla naszych potomków. 
Choć mieliśmy już osławiony 20 stopień 
zasilania. 

REKLAMA

Robert Gromadzki
prowadzi firmę doradczą, związaną 
z nowymi technologiami. Współpracował 
kilka lat z PGE, gdzie rozwiązywał sytuacje 
kryzysowe. Był dziennikarzem przez 20 
lat. Aktualnie uczestniczy w projektach 
związanych z paliwami alternatywnymi 
z osadów ściekowych oraz pasywnym 
domem
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Nie bójmy się OZE

Aktualnie stoimy w obliczu rosnących cen 
energii ze źródeł konwencjonalnych, braku 
systemowych rozwiązań ze strony państwa. 

Stoimy także w obliczu niepokojących, a często alar-
mujących danych związanych z zanieczyszczeniem 
powietrza w Polsce. Nie jesteśmy jednak w tym 
wszystkim bezradni. Energia pozyskiwana z pro-
mieniowana słonecznego nie jest w stanie zaspoko-
ić wszystkich potrzeb dużych przedsiębiorstw czy 
gospodarstw domowych, ale jest w stanie wprowa-
dzić znaczące oszczędności, gdyż ogranicza czerpa-
nie energii z gniazdka, redukuje poziom emisji CO2, 
a tym samym obniża i to drastycznie, rachunki za 
energię elektryczną w gospodarstwach domowych 
i firmach. Wszystko oczywiście zależy od wielkości 
danej instalacji, realnych potrzeb podmiotu i możli-
wości przyłączeniowych. Dlatego tak ważne jest do-
pasowanie wielkości instalacj do potrzeb. Dzięki te-
mu, nie będzie ona produkować więcej niż powinna, 
a stopa zwrotu z nakładów poczynionych na zakup 
i montaż, będzie najbardziej korzystna. 

Marek Rożnowski, właściciel RM Solar Sp. z o. o., 
a także RM Proinvest Sp. z o.o.  jest wykonawcą i de-
weloperem domów na wielokrotnie nagradzanym 

Odnawialne źródła energii są dziś z jednej strony ratunkiem dla finansów firm i gospodarstw domowych, z drugiej strony to troska o nas 
i nasze dzieci, które powinny oddychać czystym powietrzem. Niestety wciąż do rozwiązań OZE podchodzimy bardzo ostrożnie. 

Osiedlu Wiosenny Zakątek w Zielonej Górze. To wła-
śnie w tych obiektach stosowane są niemal wszyst-
kie rozwiązania zmierzające do ograniczenia emisji 
CO2 w ujęciu szerokim. Domy są wyposażone w pa-
nele fotowoltaiczne, pompy ciepła, a także wentyla-
cję z rekuperacją. Wszystkie urządzenia korzystają 
z energii elektrycznej, natomiast instalacja fotowol-
taiczna w ujęciu prosumenckim została zaprojekto-
wana w taki sposób, by produkowana z niej ener-
gia elektryczna zaspokajała potrzeby poszczegól-
nych rozwiązań. Rachunki za prąd są bardzo niskie, 
a okresami poziom zużycia energii czynnej (kon-
wencjonalnej) wynosi 0 zł. Budowa domów ekolo-
gicznych stała się powodem do powołania spółki fo-
towoltaicznej – RM Solar, albowiem rozwiązania 
oparte o OZE są dziś w naszym przekonaniu rozwią-
zaniami przyszłościowymi.  Korzystnymi tak dla na-
szych portfeli, jak i środowiska. 

Dlaczego nie należy bać się rozwiązań OZE? Gros 
potencjalnych klientów OZE podchodzi do te-
matu jeszcze przez pryzmat wydatków „na dziś”, 
przez pryzmat nadziei na ustabilizowanie się sytu-
acji na polskim rynku energetycznym. Niestety, na 
niższe ceny energii elektrycznej nie ma, co liczyć. 
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REKLAMA

Konstrukcje legislacyjne, podejmowa-
ne rozpaczliwie w obliczu drastycznych 
podwyżek również nie zapewniają stabi-
lizacji, bo fakt przyjęcia ustawy, bez sto-
sownych rozporządzeń wykonawczych 
z pewnością nie jest gwarantem stabil-
ności cen i pewnego jutra. Tak napraw-
dę nie wiemy, ile prąd będzie kosztował 
jutro, za pół roku czy za rok. Jedno jest 
pewne, że w zestawieniu z drożejącymi 
prawami do emisji CO2, tani nie będzie.  

Jak wskazuje Związek Przedsiębiorców 
i Pracodawców, nie ma dziś systemo-
wego rozwiązania dla bilansującego 
się miksu. Właściciel holdingu Marek 
Rożnowski, ma zamiar przedstawić 
wkrótce rozwiązanie stanowiące ide-
alne połączenie i synergię odnawial-
nych źródeł energii z energią pozyski-
waną ze źródeł konwencjonalnych. Bez 
uszczerbku finansowego dla każdej ze 

stron. Najważniejsze jest bardzo do-
kładne dopasowanie wszystkich ele-
mentów charakteryzujących energety-
kę w Polsce. To wykonalne i możliwe. 
Wystarczy odrobina dobrej woli, a nie 
tylko przekrzykiwanie się zwolenników 
i przeciwników OZE. W kontekście roz-
woju branży OZE ważne jest również 
szczere i prawdziwe przedstawianie fak-
tów i możliwych prognoz klientom, co 
pozwala osiągnąć im najbardziej opty-
malny efekt.

OZE nie jest wolne od wad, panel foto-
woltaiczny nie zadziała przecież w no-
cy, w dzień nie wytworzy natomiast mo-
cy większej niż znamionowa. Ale zesta-
wienie poszczególnych komponentów, 
wpływających na efektywność produk-
cji może przynieść naprawdę dobre, jak 
nie bardzo dobre efekty. 

Odnawialne źródła energii są przyszło-
ścią. Nie wpływają negatywnie na śro-
dowisko, nie podnoszą emisji CO2, sa-
me urządzenia z roku na rok są tań-
sze, przystępniejsze i bardziej efek-
tywne. Przed nami jeszcze popularyza-
cja i pełna komercjalizacja perowski-
tów. Technologia idzie do przodu, co 
ważne, to technologia pozytywnie od-
działywująca na środowisko naturalne. 
Pamiętajmy również, że dzięki fotowol-
taice w dużym stopniu uniezależniamy 
się od dostawców konwencjonalnych, 
zaczynamy lepiej zarządzać swoim bu-
dżetem energetycznym. Pozostaje tylko 
życzyć nam wszystkim mądrych i roz-
sądnych rozwiązań systemowych pre-
miujących korzystanie z instalacji OZE. 

Przemysław Kobus
Prezes Zarządu RM Solar Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Westerplatte 11/514b, 65-034 Zielona Góra

tel. 517 774 282 e-mail: kontakt@kdbiuro.com

działalność fotograficzna: kreowanie wizerunku, stylizacja,
wypożyczalnia strojów

e-commerce: kdfashion.pl • numjo.pl • paneland.pl

kompleksowa obsługa firm: biuro rachunkowe, agencja 
marketingowa, oprogramowanie dedykowane webowe kdbiuro.com

www.kdbiuro.com
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Kierunek – elektromobilność

Hybrydy plug-in, elektryki - to jeszcze przy-
szłość czy już teraźniejszość?

Na zachodzie to teraźniejszość od kilku lat, w Polsce 
powoli nią się staje. Takie samochody widujemy 
na drogach, nie zawsze jednak zdajemy sobie z te-
go sprawę. Nie przypominają ko-
smicznych spodków, często są to 
po prostu elektryczne lub hybrydo-
we wersje spalinowych samocho-
dów. Często rozpoznamy je wyłącz-
nie po dodatkowej klapce do gniaz-
da ładowania i oznaczeniu mode-
lu. Polski rynek elektryków w po-
równaniu, np. z najbliższym za-
chodnim sąsiadem, dopiero racz-
kuje. W ubiegłym roku z polskich salonów wyje-
chało na drogi 637 nowych samochodów elektrycz-
nych i hybryd Plug-In. To wzrost do ubiegłego ro-
ku o 45%. Niekwestionowanym liderem sprzeda-
ży w tym segmencie jest Nissan Leaf (269 szt.), na 
drugim miejscu jest BMW i3 (164 szt.), dalej są: 
Ranault Zoe (49 szt.) oraz Volkswagen e-Golf (41 

Polski rynek elektryków w  porównaniu z  Niemcami dopiero raczkuje. W  ubiegłym roku z  polskich salonów wyjechało na drogi 637 
nowych samochodów elektrycznych i  hybryd Plug-In. O  przyszłości elektromobilności w  Polsce rozmawiamy z  Adamem Agackim, 
współwłaścicielem firmy Agacki-Szymczak Sp. j.

szt.). Rzuca się w oczy, że w czołówce brakuje świa-
towego lidera sprzedaży samochodów elektrycznych 
czyli Tesli. Nad Wisłą Tesli X sprzedały się zaled-
wie  33 szt., a modelu S 20 sztuk. Biorąc pod uwa-
gę, że na świecie w ubiegłym roku sprzedano ponad 
2 miliony samochodów elektrycznych widzimy,  jak 

dużo nam brakuje, żeby dogo-
nić resztę globu. Jednakże, du-
że wzrosty pozwalają uznać, 
że kierunek elektromobilno-
ści w Polsce jest już zaprogra-
mowany. Warto zauważyć, że 
rynek samochodów elektrycz-
nych nie jest jeszcze ukształ-
towany. Pojawiają się nowe 
modele, inne znikają z oferty. 

Liderzy elektromobilności ciągle powiększają zasię-
gi w kolejnych autach. W tym roku pojawi się wiele 
nowych modeli. Tylko Audi ma wypuścić 5 nowych 
elektryków, ich zwiększenie zapowiada też Porshe. 
Samochody elektryczne to dzisiaj nie tylko marki 
premium. Na rynku pojawiają się kolejne elektryki 
„tańszych” marek takich, jak KIA czy Hyundai. 

W ubiegłym roku z polskich 
salonów wyjechało na drogi 
637 nowych samochodów 
elektrycznych i hybryd Plug-In

fo
t. 

Ag
ac

ki-
Sz

ym
cz

ak



15
BIZNES LUBUSKI •

Czy ustawa o elektromobilno-
ści (zwolnienie z akcyzy dla po-
jazdów elektrycznych, hybrydo-
wych i z napędem wodorowym) 
spowoduje wzrost zainteresowa-
nia samochodami elektrycznymi 
w Polsce?

Wprowadzenie ustawy to dopiero po-
czątek koniecznych zmian. Zniesienie 
akcyzy, która wynosiła 3,1% nie ozna-
cza w praktyce, że o tyle potanieją elek-
tryki. Musimy pamiętać bowiem, że ak-
cyza była naliczana po imporcie auta. 
Importer nalicza jeszcze swoje marże, 
VAT i inne narzuty. Biorąc pod uwagę, 
że najtańsze elektryki kosztują dziś ok. 
130 tys zł. możemy li-
czyć, że potanieją one 
o kilka tysięcy złotych. 
Zniesienie akcyzy nie 
czyni zatem wyraź-
nej zachęty do zakupy 
tych aut, ale zawsze to 
krok we właściwym 
kierunku. Większym 
impulsem do rozwo-
ju tej gałęzi motoryzacji w Polsce jest 
umożliwienie sprzedaży energii elek-
trycznej na potrzeby ładowania sa-
mochodów elektrycznych bez konce-
sji. Będzie to stymulowało budowę sie-
ci stacji ładowania samochodów elek-
trycznych. W tym zakresie obserwujemy 
bardzo duży rozwój. Wiele hoteli, cen-
trum handlowych, biurowców przygoto-
wują się do przyjmowania klientów jeż-
dżących elektrykami i stawiają takie sta-
cje. Liczba zamówień na stacje ładowa-
nia rośnie, a okresy oczekiwania w fa-
brykach wydłużają się. Nowa ustawa ma 
również wpłynąć na samorządy. Te ma-
ją bowiem narzucone minimalne udzia-
ły elektryków w swoich flotach.

Jaki wpływ na polską gospodarkę 
będzie miał rozwój sektora elek-
tromobilności?

Na polski samochód elektryczny cią-
gle czekamy, a złośliwi mówią, że się 
nie doczekamy. To właśnie produk-
cja własnego rodzimego elektryka by-
łaby największą szansą dla naszej go-
spodarki.  Niektórzy nie czekają, a dzia-
łają. Doskonałym przykładem jest fir-
ma PRE Biel z Krakowa. Producent roz-
dzielnic elektrycznych z 25-letnią trady-
cją od kilku lat produkuje również naj-
wyższej jakości stacje ładowania samo-
chodów elektrycznych. Powstają za-
kłady produkujące baterie elektryczne 
oraz liczne montownie skuterów, trój-
kołowców i innych małych pojazdów 
elektrycznych. W długiej perspektywie 
fakt, że będziemy się przesiadać do sa-
mochodów elektrycznych wpłynie na 

zmniejszenie zapotrzebowania na ro-
pę naftową i jej pochodne, a tę Polska 
w ogromnej większości importuje.

Czy Polacy są na to gotowi? 

Rozwój elektromobilności, to nie rewo-
lucja. Ten proces ma więcej wspólnego 
z ewolucją. Współczesne społeczeństwo 
zdaje sobie sprawę, że musimy zwery-
fikować nasze dotychczasowe postępo-
wanie z paliwami kopalnymi, że musi-
my bardziej niż dotychczas dbać o śro-
dowisko naturalne. To oczywiście szer-
szy problem, nie wystarczy bowiem jeź-
dzić elektrykiem, trzeba jeszcze zadbać 
o produkcję energii z odnawialnych źró-
deł. Dużo pracy po stronie producentów 

baterii, aby były 
one bardziej przy-
jazne środowi-
sku. Kierunek jest 
zatem dla więk-
szości oczywisty. 
Powodem mniej-
szego niż u na-
szych sąsiadów 

tempa rozwoju tej gałęzi upatrywałbym 
w poziomie zamożności społeczeństwa. 
Większość Polaków myśląc o zmianie 
samochodu, myśli raczej o samochodzie 
używanym, a próżno szukać 15 letnie-
go elektryka z zasięgiem 300 km. Już za 
kilka lat na rynek wtórny trafią pierw-
sze kilkuletnie poleasingowe auta elek-
tryczne w przystępnych cenach i spo-
tkają się one na pewno z „życzliwym 
przyjęciem”. Polacy szybko docenią ni-
skie koszty podróżowania. 

Co wg Pana zachęciłoby krajo-
wych kierowców do porzuce-
nia samochodów spalinowych na 
rzecz elektrycznych? Czy łatwiej 
byłoby przekonać osoby prywatne 
czy biznes?

Typuję dwa główne elementy zachęca-
jące do takiej zmiany. Pierwszy to pie-
niądze. Przygotowane przez rząd pro-
pozycje dopłat do zakupu samochodów 
elektrycznych mogą być bardzo dużym 
impulsem do ich zmiany. Projekt prze-
widuje dopłaty nawet w wysokości do 
36 tys. złotych. Na świecie są już zna-
ne tego typu rozwiązania, ale tak duża 
skala proponowana przez Ministerstwo 
Energii w naszym kraju, już nie. 
Uważam, że mogłyby to być najwyż-
sze w Europie, a być może i na świecie 
dopłaty do tego typu pojazdów. Na ra-
zie to jednak projekt. Mamy nadzieję, że 
w niezmienionej formie trafi do porząd-
ku prawnego. Szukając dalszych zachęt, 
należy pomyśleć o podatku VAT, na któ-
ry wpływ ma wyłącznie ustawodaw-
ca. Niższy VAT, to tańsze samochody. 

Kolejny argument to sieć stacji ładowa-
nia. Z jednej strony konieczna jest bu-
dowa zapowiadanej sieci szybkich sta-
cji ładowania na stacjach benzynowych, 
z drugiej konieczna jest budowa stacji 
średniego i wolnego ładowania w każ-
dej gminie, przy każdym hotelu czy mu-
zeum. Stacje muszą pojawiać się wszę-
dzie tam, gdzie kierowca elektryka bę-
dzie spędzał czas: kino, galeria, restau-
racja. Biznes chętniej sięga po nowe sa-
mochody i głównie z tego powodu szyb-
ciej będzie przesiadał się do samocho-
dów elektrycznych. Dla osób prywat-
nych zachętą już dziś jest możliwość po-
ruszania się buspasami czy np. bezpłat-
ne parkowanie w miastach. To jednak 
wydaje się za mało. Lepszą zachętą były-
by realne dopłaty, dodatkowe ulgi w po-
datkach lub np. zwolnienie z opłat auto-
stradowych.

Czym dokładnie zajmuje się Pana 
firma?

W naszej firmie, tj. Agacki-Szymczak 
Sp. j. zajmujemy się dystrybucją urzą-
dzeń i pojazdów związanych z elektro-
mobilnością. Naszym głównym obsza-
rem działania jest konfigurowanie i do-
starczanie klientom systemów stacji ła-
dowania pojazdów elektrycznych dosto-
sowanych do ich potrzeb. Innych stacji 
bowiem potrzebują hotele, a inne po-
winny pojawić się na stacji benzynowej. 
Do kontaktu z tymi klientami służy nam 
strona stacjeladowania.com. To jed-
nak nie wszystko. Dostarczamy naszym 
klientom kompleksowe rozwiązania do-
stosowane do ich potrzeb. Dobieramy 
najbardziej  odpowiednie środki trans-
portu wewnętrznego dla centrów logi-
stycznych i magazynów, wyposażamy 
firmy ochroniarskie w pojazdy patrolo-
we typu Segway, pomagamy firmom ku-
rierskim budować flotę elektrycznych 
pojazdów dla dostawców. Firmom, któ-
re chcą zmniejszyć obłożenie swoich 
parkingów przyzakładowych pomaga-
my wprowadzać systemy wewnętrz-
nych firmowych wypożyczalni rowe-
rów i skuterów elektrycznych. Takie 
rozwiązanie pozwala znacznie zmniej-
szyć zajmowaną przestrzeń na firmo-
wych parkingach. W związku z tym, że 
sami też jesteśmy pasjonatami wszel-
kich pojazdów elektrycznych oraz środ-
ków osobistego transportu, mamy spo-
rą wiedzę w tym zakresie. Otwieramy 
się również na klienta indywidualne-
go i prowadzimy sklep internetowy 
eko-mobil.pl, gdzie każdy może wybrać 
najbardziej odpowiedni dla niego sku-
ter, hulajnogę czy rower hybrydowy.

Joanna Zielińska

Zniesienie akcyzy, która 
wynosiła 3,1% nie oznacza 
w praktyce, że o tyle potanieją 
elektryki
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E-akta i inne nowości w kadrach

Papierowo czy elektronicznie

Od początku br. pracodawcy mają możliwość 
wyboru jednej z dwóch równoważnych formy 
prowadzenia dokumentacji pracowniczej – 

jak dotychczas, czyli „papierowo” lub elektronicznie. 
Forma elektroniczna polega na tworzeniu dokumen-
tów bezpośrednio w systemach IT oraz na skanowa-
niu dokumentów papierowych i opatrzeniu ich kwa-
lifikowanym podpisem (pieczęcią) elektronicznym. 
Przepisy przewidują dobrowolność wyboru formy, 
w tym także ponownego przekształcania z jednej na 
drugą, w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że 
o zmianie i możliwości odbioru poprzedniej posta-
ci dokumentacji pracowniczej trzeba poinformować 
pracowników, także byłych. Przed podjęciem decyzji 
o zmianie formy akt pracowniczych dobrze jest po-
znać wszystkie wytyczne w tym zakresie i przeanali-
zować je pod kątem konkretnego podmiotu. 

Nowe kody ubezpieczeniowe i druki ZUS

Zmiany w tym zakresie obejmują pojawienie się kil-
ku nowych kodów tytułów ubezpieczenia oraz zmian 
aktualizujących w opisach dotychczas istniejących 
kodów. 

Jeśli chodzi o dotychczas stosowane wzory zgłoszeń, 
to zmiany pojawiły się w:

Trwający w Polsce proces digitalizacji sfery publiczno-prawnej i związana z tym aktualizacja przepisów, a także ostatnie zmiany w obszarze 
ochrony danych osobowych dotknęły dokumenty związane z zatrudnieniem – te w firmie i te „do ZUS-u”.

• ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń, 
gdzie m.in. dodane zostało miejsce na opis oko-
liczności zakończenia stosunku pracy – datę, 
tryb, podstawę prawną i inicjatora,

• ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa, gdzie m.in. 
zmodyfikowano zestawienie należnych składek 
do zwrotu lub zapłaty, jako miejsce do rozliczania 
przez płatnika wszystkich składek ZUS oraz wy-
płaconych świadczeń zaliczanych w ciężar skła-
dek na ubezpieczenia społeczne,

• inf. miesięczne i roczne, gdzie dodano blo-
ki dotyczące przychodów wykazanych w nowym 
druku ZUS RPA. 

Wśród nowości pojawiły się „rozszerzenia” do istnie-
jących druków:
• ZUS RCA cz. II - imienny raport cz. II - prze-

znaczony dla osób fiz. wykonujących działalność 
gosp. na mniejszą skalę - z obniżonymi składka-
mi społecznymi,

• ZUS RPA - imienny raport miesięczny o przy-
chodach ubezpieczonego i okresach pracy na-
uczycielskiej,

• ZUS DRA cz. II - deklaracja rozliczeniowa cz. II 
przeznaczona dla osób fiz. wykonujących dzia-
łalność gosp. na mniejszą skalę - z obniżonymi 
składkami społecznymi i opłacających składki 
wyłącznie za siebie.

Fo
t. 

Fre
ep

ik
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W związku z możliwością skrócenia 
okresu przechowywania dokumentacji 
pracowniczej pojawiły się także zupeł-
nie nowe dokumenty:
• ZUS RIA - raport informacyjny – je-

go ideą jest zastąpienie obowiązku 
wystawiania przez pracodawcę lub 
zleceniodawcę w formie papierowej 
dokumentów dołączanych do wnio-
sków o emerytury i renty,

• ZUS OSW - oświadczenie o zamia-
rze przekazania ZUS RIA, w któ-
rym pracodawca deklaruje przeka-
zanie ZUS RIA za wszystkich ubez-
pieczonych zatrudnionych w okresie 
01.01.1999 – 31.12.2018.

Przechowujemy - kiedy 10, a kie-
dy 50 lat?

Pod kątem długości okresów obowiąz-
kowego przechowywania dokumenta-
cji pracowniczej mającej wpływ na usta-
lenie podstawy wymiaru emerytury lub 
renty nowe przepisy „podzieliły” pra-
cowników na trzy grupy. Wobec zatrud-
nionych:

• przed 31.12.1998 – przechowuje-
my je „po staremu”, tj. 50 lat, czyli do 
2049r.

• w okresie 01.01.1999 – 
31.12.2018 50 lat lub 10 lat, pod 
warunkiem sporządzenia i przekaza-
nia ZUS RIA,

• po 01.01.2019 – przechowujemy 
10 lat, gdyż w nowych imiennych 
raportach miesięcznych pracowni-
ków i zleceniobiorców znajdą się da-
ne potrzebne do ustalenia wysokości 
świadczeń, które ZUS ma zapisywać 
na koncie każdego ubezpieczonego.

REKLAMA

Wspomniana wyżej Ustawa z dnia 
10.01.2018r. wskazuje szczegółowe 
zasady odnośnie obowiązku informo-
wania załogi o długości przechowywa-
nia dokumentacji pracowniczej oraz po-
stępowaniu po upływie tego okresu, a ci, 
którzy nie dotrzymają obowiązku prze-
chowywania powinni liczyć się z możli-
wością nałożenia na nich przez inspek-
tora pracy grzywny - do 30 tys. zł.

„Nowa” teczka pracownicza

W aktach osobowych doszła nowa, 
czwarta część, tzw. Część D. Mają 
być w niej przechowywane dokumen-
ty związane z ponoszeniem przez pra-
cownika odpowiedzialności porządko-
wej lub odpowiedzialności określonej 
w odrębnych   przepisach, które prze-
widują zatarcie kary po upływie okre-
ślonego czasu. W pozostałych częściach 
nieznacznie zmienia się zakres groma-
dzonych informacji i dochodzi moż-
liwość dzielenia ich na mniejsze sek-
cje „tematyczne”, numerowane kolej-
no A1, B1, C1, przy czym każdej z nich 

będzie dotyczyło przechowywanie w po-
rządku chronologicznym, numerowanie 
oraz tworzenie wykazu dokumentów. 
Podobny podział w części D może do-
tyczyć poszczególnych kar i daną sekcję 
będzie można usunąć w całości po okre-
sie przedawnienia. Wnikliwych odsyłam 
do lektury Rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie 
dokumentacji pracowniczej.

A ponadto…

Rozwiano wątpliwości - przy ponow-
nym zatrudnieniu byłego pracownika 
można kontynuować jego wcześniejszą 
dokumentację pracowniczą.

Przy zatrudnieniu pracodawca ma pra-
wo do żądania od pracownika podania 
numeru konta do wypłaty wynagrodze-
nia, a wypłata w gotówce będzie możli-
wa jedynie na wniosek pracownika.

Ze świadectwem pracy pracownik otrzy-
muje informację o okresie przechowy-
wania jego dokumentacji pracowni-
czej oraz możliwości jej odbioru po tym 
okresie oraz ewentualnym zniszczeniu, 
jeśli nie zostanie odebrana.

Szczegóły w Rozporządzeniu 
Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 
20.12.2018 r. w sprawie 
określenia wzorów 
dokumentów przekazywanych 
do ZUS lub w najnowszej wersji 
Płatnika.

Marta Bojanowska
Dyrektor w Biurze Petra - dostawcy usług 
księgowych. Współtworzy i odpowiada za 
rozwój firmy, zarówno wewnątrz – HR, 
jakość, innowacje, jak i na zewnątrz 
– obsługa klientów, negocjacje, PR. 
Uczestniczyła w wielu wdrożeniach 
księgowo-informatycznych w sektorze 
MŚP.
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RABAT

-10%

JAGO OśrODEK NAuczANiA 
JęzyKóW Obcych Sp. z o.o.

tel. 607 571 191
sekretariat@jago.pl

Języki, tłumaczenia, 
polsko-angielskie przedszkole, 
coaching i mentoring

RABAT

-20%

DAKPOl Sp. z o. o.

tel. 503 980 855

Usługa magazynowania 
+ dystrybucja

RABAT

-15%

StrEAmSOft Sp. z o. o. Sp. K.

tel. 68 45 66 901
handel@streamsoft.pl

Streamsoft PCBiznes- programy 
do faktur, magazynu, księgowości, 
kadr i płac. Dla małych firm i biur 
rachunkowych. Hasło: opzl

Oferty obowiązują do 31 maja 2019 r.

RABAT

-15%

rubEN hOtEl 

tel. 68 456 70 70,  68 456 70 78

Przy zamówieniach indywidualnych 
w Naszej Restauracji w Ruben Hotel, 
po okazaniu kuponu rabatowego

RABAT

-5%

PAłAc WiEchlicE 
zbiGNiEW czmuDA

tel. 68 376 86 10  
recepcja@palacwiechlice.pl

Usługi noclegowe, gastronomiczne, 
Spa&Wellness

cENtrum ENErGEtyKi 
ODNAWiAlNEJ Sp. z o. o.

info@centrumenergetyki.com.pl

Audyt energetyczny; 
analiza i projekt instalacji 
fotowoltaicznychRABAT DO

-15%

RABAT

-100%

KANcElAriA brOKErSKA 
błASzczyK Sp. z o. o. 

tel. 662 218 006 
m.makarski@kbb.zgora.pl

Audyt ubezpieczeniowy 
działalności gosp. Stworzenie 
indywidualnego programu 
ubezpieczeniowego

RABAT

-15%

SiNErSiO POlSKA Sp. z o.o.

tel. 68 411 44 40,
sprzedaz@sinersio.com

Usługa Sinersio Cloud 
przeznaczona pod hosting
systemów ERP, CRM, WMS, BI 
oraz rozwiązania e-commerce

RABAT

-12%

WyDruKuJEmy.tO

tel. 68 451 13 67
sklep@wydrukujemy.to

Drukarnia internetowa.
Kod rabatowy przy zamawianiu 
online: #2019start

RABAT

-5%

mAzEl s.a.

tel. 68 457 01 10

Kompleksowa usługa z zakresu 
instalacji elektrycznych, 
automatyki przemysłowej 
oraz energetyki zawodowej
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RABAT

-8%

cEDruS hurtOWNiA 
OGrODNiczA Sp. z o. o.

604 590 591 
malgorzata.suchorska@cedrus.zgora.pl

17 tys. artykułów min. narzędzia 
ogrodnicze, donice, środki 
chemiczne, nawozy ogrodnicze

RABAT

-100%

rEPrEzENtuJ.cOm 

tel. 513 922 243
bartek@reprezentuj.com

Konsultacja marketingowa firmy

RABAT

-20%

KD Sp. z o. o. 

kontakt@kdbiuro.com

Usługi księgowe, marketing 
i reklama, strona www, obsługa 
spółek

RABAT

-5%

SAS24.Pl

tel. 68 320 60 01
sklep@sas24.pl

Urządzenia gastronomiczne,
chłodnictwo, kasy fiskalne,
kawa w biurzeRABAT

-20%

cENtrum bhP i PPOŻ. 
SElA Sp. z o.o.

tel. 68 325 01 30, 699 953 570

Kompleksowa obsługa stała 
BHP i PPOŻ – przez 3 miesiące

RABAT

-10%

SEvEN Sp. z o.o.

tel. 68 324 77 07
sklep@eseven.pl

Komputery, drukarki, serwis
www.seven.pl
rabat na usługi serwisowe

RABAT

-10%

tiGurA Sp. z o.o.

tel. 728 442 549
info@tigura.pl

Rekrutacja pracowników 
średniego i wyższego szczebla

RABAT

-10%

trANSf-Air

tel. 790 749 063,
kontakt@twoj-tansfair.pl

Rozwiązania transportowe dla 
Biznesu: licencjonowany przewóz 
osób

RABAT

-20%

GtS – biurO tłumAczEń

tel. 507 819 014, 517 393 960
biuro@gts-tlumaczenia.pl

Tłumaczenia 
techniczne/specjalistyczne 
j. polski<>j. rosyjski/j. ukraiński

Oferty obowiązują do 31 maja 2019 r.

RABAT

-15%

bOSch SErvicE 
SzArAmA Otyń

tel. 68 422 19 90,
bok@szarama.pl

Naprawy mechaniczne 
i powypadkowe. Serwis D2D
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RABAT

-10%

rADOSłAW miczyńSKi
Phu ElKA 

tel. 693 334 664

Usługa wykonania dokumentacji 
w zakresie Ochrony Danych 
Osobowych zgodnej z RODO

RABAT

-20%

cENtrum ObSłuGi 
PrzEDSiEbiOrcóW Sp. z o.o. 

tel. 68 380 20 12

Kompleksowa obsługa księgowa 
i kadrowo-płacowa firm przez 
3 mc-e

RABAT

-35%

rcu ubEzPiEczENiA 

601 614 326
zielona.gora@rcu.pl

Ubezpieczenie OC działalności, 
majątku firmy, Ochrony Prawnej, 
maszyn od awarii, gwarancje 
ubezpieczeniowe i inne

RABAT

-20%

cAmy bOGDAN KASPErSKi

tel. 501 256 376
eko@anielskieogrody.pl

Warsztaty i prezentacje 
ogrodnictwa ekologicznego 
oraz gotowania eko

RABAT DO

-50%

cENtrum KOmiNA 

tel. 503 033 999,
d.hrehorecki@centrumkomina.pl

Systemy kominowe stalowe i cera-
miczne do wszystkich typów urządzeń 
grzewczych, kominki na drewno i gazo-
we wraz z montażem

kominy – 50%,
kominki z montażem – 5%

RABAT

-5%

iGlOtEchNiK Sp. z o.o. 

tel. 601 383 952,
kamil.gniewczynski@iglotechnik.pl

IntrCooll – chłodzi i wentyluje 
wielkokubaturowe obiekty 
przemysłowe

RABAT

-10%

J&P NADruKi rEKlAmOWE 

tel. 600 982 082
sprzedaz@jandp.pl

Wspieramy marketing nadrukami 
wysokiej jakości! Druk na 
tekstyliach. Hasło: OPZL

RABAT

-10%

PErcEPtuS Sp. z o.o. 

tel. 68 470 07 70
Perceptus@perceptus.pl

Programy antywirusowe, do szyfro-
wania, ochrona przed wyciekiem 
danych

RABAT

-20%

biurO PEtrA – uSłuGi
KSięGOWE 

tel. 509 003 309
kontakt@biuropetra.pl

Obsługa pełnej księgowości 
z dostępem do systemu Petra24 
– przez 3 m-ce

RABAT

-10%

rOzlEWNiA WODy ŹróDlANEJ 
„JOANNA” JOANNA cAl 
tel. 68 321 22 62
info@woda-joanna.pl

Woda źródlana w butelkach 18,9 l,
usługa rozlewania wody 
lub innych płynów do butelek

Oferty obowiązują do 31 maja 2019 r.
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RABAT

-100%

NEWSlubuSKi.Pl 

tel. 663 046 966

Reklama - baner na stronie głównej 
portalu NewsLubuski.pl przez 
miesiąc

RABAT

-10%

GiK trANSPOrt 

tel. 733 596 196

Profesjonalna obsługa firm 
w zakresie przewozu osób

RABAT

-10%

EmAt hrc 

504 407 532
info@prawarekaprezesa.pl

Prawa Ręka Prezesa
- certyfikowane kursy
dla office managerów i asystentek

RABAT

-10%

J.P.J AutO DEAlEr tOyOtA 
ziElON GórA 

tel. 514 685 274

Przy zakupie samochodu rabat:
10% na akcesoria Toyota
30 % na montaż

Oferty obowiązują do 31 maja 2019 r.

AGENcJA PrAcy DEmP Sp. z o.o. 

tel. 533 43 43 04
ewelina@demp.pl

Prowadzenie pełnych procesów 
rekrutacji i zatrudnianie 
pracowników tymczasowych
50 % na rekrutację
10 % na pracown. tymczasowych

RABAT DO

-50%

RABAT

-15%

zW ubEzPiEczENiA i fiNANSE 
zuzANNA WiEczOrEK 

tel. 660 719 191 

Ubezpieczenia firmy, budynków, 
domu

RABAT

-10%

iDEA hr GrOuP 

tel. 790 355 003
magda@ideahr.com.pl

Rekrutacja pracowników,
praca tymaczsowa,
szkolenia i coaching,
outsourcing kadr i płac

RABAT

-100%

EurOcOmmErcE

tel. 68 451 16 06
kontakt@eurocommerce.pl

Pierwszy miesiąc magazynowania 
dla sklepu internetowego,
wysokość rabatu: GRATIS

RABAT

-10%

GAlEriA mEbli
i OśWiEtlENiA GEA 

513 088 369
marketing@galeriagea.pl

Wyjątkowe meble, ekskluzywne
oświetlenie i dodatki dekoracyjne

KAmPOl Sp. z o.o. 

tel. 500 059 887
kampol@kampol.pl

Eleganckie i ciepłe koce 
www.nobel-shop.eu w zakładce 
Koce Exclusive. 
Rabat z kodem 3DOPZL09

RABAT

-20%
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RABAT

-5%

AKAPit

tel. 68 374 44 77, 604 883 068
info@akapit.edu.pl

Nauka języków obcych oraz szko-
lenia komputerowe dla młodzieży, 
dzieci oraz dorosłych

RABAT

-80%

PrOfitEO GrOuP

tel. 608 607 147 
kontakt@profiteogroup.pl

Wdrożenia, kursy, szkolenia z RODO, 
efektywnej sprzedaży, budowania 
zespołów, Komunikacji i inne 
z dofinansowaniem UE

Oferty obowiązują do 31 maja 2019 r.

RABAT

-15%

iGizmO

tel. 575 444 966

Tort śmietankowy

RABAT

-5%

rm SOlAr Sp. z o. o.

tel. 533 904 060
biuro@rmsolar.pl

Instalacje fotowoltaiczne

RABAT

-5%

Agacki-Szymczak Sp. J.

tel. 881 062 750 
biuro@agacki-szymczak.pl

Stacje ładowania – innowacyjny 
krok w ekologiczną przyszłość

RABAT

-55%

All-SErvicE

agencja@all-service.pl

Zamów projekt wizytówki lub ulotki 
- rabat na jego druk do 250 szt.

RABAT

-15%

mArtEch Sp.J.

tel. 68 444 38 02
zielona.gora@martech-hs.pl

Hydraulika siłowa i pneumatyka: 
złącza, szybkozłącza, końcówki do 
węży, adaptery i łączniki RABAT

-5%

furtA
t. WOJciuSzKiEWicz Sp.k.

tel. 664 811 976
furta@furta.com.pl

Produkcja oraz montaż bram 
i ogrodzeń.
Kowalstwo artystyczne

Lubuski świat gospodarczy 24 godziny na dobę
tylko na www.bizneslubuski.pl

R e g i o n a l n y P o r t a l G o s p o d a r c z y
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Akcja
kompletacja

Czym dokładnie zajmuje się firma?

Hurtownia okuć meblowych TAFtec Sp. z o.o. zaj-
muje się sprzedażą okuć i akcesoriów meblowych. 
Naszą główną specjalnością jest świadeczenie usług 
w zakresie kompletacji grup elementów według ży-
czenia klienta. Specjalizujemy się w kompleksowym 
zaopatrzeniu producentów mebli w gotowe zesta-
wy okuć, które pakujemy półautomatycznie, w peł-
ni automatycznie lub ręcznie, zgodnie z życzeniami 
naszych klientów. Wraz ze wspólnikiem działamy 
na tym rynku od wielu lat. A zatem długoletnie do-
świadczenie i innowacje technologiczne umożliwiają 

nam optymalną obsługę klien-
tów. Oferujemy rozwiązania 
techniczne oraz opracowywa-
nie nowych produktów, usługę 
pakowania systemowego, roz-
wiązania pakowania elementów 
indywidualnie pod klienta czy 
usługi dla producentów mebli.

Co wyróżnia TAFtec na tle 
konkurencji w kraju i za 
granicą?

To co nas wyróżnia, to przede 
wszystkim elastyczność, indy-
widualne podejście do klientów 
oraz dostawców, osobisty kon-
takt oraz wsłuchanie się w ich 
potrzeby. Mamy dobrze wyszko-

loną kadrę pracowników, którzy czują się spełnieni 
i docenieni w pracy. Przekłada się to na dobre rela-
cje z klientami i dostawcami oraz pozyskanie ich za-
ufania. Wszystkie zadania realizujemy szybko i sta-
rannie. Wychodzimy naprzeciw wymaganiom na-
szych klientów i dostawców. Bardzo szybko reagu-
jemy na ich potrzeby. Jesteśmy szybcy i elastyczni, 

Nie tylko producenci pieców, rowerów czy foteli samolotowych dobrze się mają w Świebodzinie. Pojawiają się w nowe firmy, które swój 
potencjał chcą rozwijać właśnie tutaj. Jedną z nich jest firma TAFtec Sp. z o.o. O nowej branży i jej kulisach opowiada  Agnieszka Hanning, 
właścicielka.

a także innowacyjni.  Cały czas staramy się ulepszać 
i usprawniać organizacyjnie oraz współpracować 
z naszymi klientami jak i dostawcami w rozwoju ist-
niejących, jak i nowych produktów i usług.

Z jakimi problemami boryka się Pani branża? 

Mogę stwierdzić, że w naszej branży nie ma pro-
blemów, są tylko zadania, które należy  rozwiązy-
wać. Jeżeli pojawia się problem, to przy współpra-
cy z naszymi klientami i dostawcami, omawiamy go 
w pierwszej kolejności, a następnie wspólnie szuka-
my nowych sposobów i możliwości, żeby je satysfak-
cjonująco rozwiązać.

Jak firma radzi sobie z problemem niedobo-
ru siły roboczej?

W związku z tym, że w Świebodzinie jest kilka du-
żych firm, sytuacja na rynku pracy jest dla praco-
dawców szczególnie niekorzystna. Znalezienie no-
wych pracowników wymaga więcej czasu, więcej 
przeprowadzonych rozmów. Musimy intensywniej 
przedstawiać profil naszej firmy. Dużą rolę odgrywa 
też przy pozyskaniu nowych pracowników finanso-
wa gratyfikacja. Ponadto staramy się w coraz więk-
szym stopniu automatyzować zadania w firmie, tak 
żeby brakujący personel nie był dla nas większym 
problemem.

Co chciałaby Pani udoskonalić w swojej fir-
mie i jakie ma Pani plany na przyszłość?

To co jest ważne dla każdej firmy, czyli popra-
wa, ulepszanie organizacji pracy, zoptymalizowa-
nie współpracy z klientami i dostawcami. Ważne są 
również szkolenia pracowników. Jeżeli chodzi o pla-
ny na przyszłość, będziemy dążyć do powiększenia 
i zmodernizowania parku maszynowego oraz  wpro-
wadzać na rynek nowe produkty i usługi.

Agnieszka Szafińska

Głównym kierunkiem 
działalności firmy jest 
kompleksowe zaopatrzenie 
producentów mebli w gotowe 
zestawy okuć, które pakujemy 
półautomatycznie, w pełni 
automatycznie lub ręcznie, 
zgodnie z życzeniami naszych 
klientów
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Druk to za mało

All-Service to nie tylko drukarnia. Co robicie 
i czym się zajmujecie?

Bartek:  Nazwa naszej firmy mówi sama za siebie - 
All-Service, czyli “wszystkie usługi”. Ciężko określić 
zakres naszych świadczeń „od – do”. Każdy klient 
jest inny - ma inne wymagania, potrzeby, inne zlece-
nia, a my musimy sprostać im wszystkim. W dzisiej-
szych czasach sama usługa druku to za mało. Klient, 
przychodząc do drukarni, oczekuje nie tylko gotowe-
go produktu czy projektu, ale także profesjonalnej 
porady, dobrej obsługi, a czasem gotowego pomysłu 
lub rozwiązania (np. na całą kampanię wyborczą).
Natalia: Bywają także klienci zagubieni, 
którzy sami nie wiedzą, czego chcą, a w ta-
kim przypadku to my musimy pomóc. 
Codziennie uczymy się rozwiązywania ko-
lejnych problemów, podejmujemy nowe 
wyzwania i nie śpimy po nocach po to, by 
każdą potrzebą klienta zająć się komplek-
sowo - od A do Z. Poza usługami druko-
wania przeróżnych produktów, oferujemy 
również wykonanie projektów, konsulting, 
audyty, konfekcjonowanie, montaże i wie-
le innych.

Skąd czerpiecie pomysły?

Bartek: Nie czerpiemy pomysłów. My je kreujemy.

Czy są rzeczy, których wydrukować nie 
można?

W dzisiejszych czasach sama usługa druku jest niewystarczająca. Klient, przychodząc do drukarni, oczekuje nie tylko gotowego produktu 
czy projektu, ale także profesjonalnej porady, dobrej obsługi, a  czasem gotowego pomysłu lub rozwiązania. Bartosz Łajca i  Natalia 
Zaborowska z firmy All-Service opowiadają o specyfice branży drukarskiej.

Natalia: Dzięki nowocze-
snym rozwiązaniom ter-
min „druk” zaczął wycho-
dzić poza obręb poligra-
fii. Mamy tu na myśli upo-
wszechnienie drukarek 
3D, dzięki którym możli-
we stało się nawet tworze-
nie implantów, wykorzy-
stywanych w operacjach. 
Zważywszy na tak ogrom-
ny postęp technologiczny, 
który nastąpił w ciągu kil-
ku ostatnich lat, przypusz-
czać można, że lista rze-
czy, których nie da się wy-
drukować, będzie skracać 
się z dnia na dzień. Nie za-
wsze jednak to, że można 
coś wydrukować, oznacza, 
że jest to zgodne z prawem 
lub etyką.

Drukarnia online – czy 
to się opłaca?

Bartek:  Opłacalność ja-
kiegokolwiek biznesu 

w głównej mierze zależy od pomysłu i sposobu pro-
wadzenia. Jest to kwestia bardzo indywidualna. 
Niemniej jednak, drukarni online jest w tej chwi-
li wiele. Jedne prosperują lepiej, inne gorzej, jesz-
cze inne próbują wystartować kolejny raz – bez efek-
tu. Tutaj liczy się unikalność, szybkość działania, ja-
kość, organizacja, cierpliwość i wiele innych czynni-
ków, a każdy z nich ma równie duży wpływ na opła-
calność tego biznesu. 
Natalia: Internet to potężny rynek, gdzie kluczową 
rolę odgrywa cena produktu. Im niższa, tym zaczy-

na się większy „wyścig” 
o klienta między kon-
kurencyjnymi firma-
mi. Oczywiście, moż-
na obrać następującą 
strategię: „nie będę się 
ścigać cenami z inny-
mi - będę miał wyższe 
ceny, żeby godnie zaro-
bić”, natomiast czy ona 
się sprawdzi? To zale-
ży od klienta i tego, czy 
zaakceptuje cenę.

Co jest największym problemem w prowa-
dzeniu tego typu działalności?

Bartek: Sprostanie oczekiwaniom klienta, orga-
nizacja i automatyzacja pracy… i ceny.  Są klienci 

Internet to potężny rynek, 
gdzie kluczową rolę odgrywa 
cena produktu. Im niższa, 
tym zaczyna się większy 
„wyścig” o klienta między 
konkurencyjnymi firmami
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z branży, którzy wiedzą, jak to wszystko 
działa. Są także tacy, którzy oczekują in-
strukcji i pomocy. Zdarzają się również 
klienci, którzy przychodzą do nas ze zle-
ceniem wręcz  niemożliwym do wyko-
nania. W tego typu działalności kluczo-
wy jest także czas realizacji. Nie moż-
na sobie pozwolić na “manualną” obsłu-
gę takich zamówień. Każdy etap realiza-
cji, od przyjęcia zamówienia, przez pre-
press, press i postpress, kończąc na lo-
gistyce, musi być automatyczny i zopty-
malizowany. Dzięki stworzeniu i wdro-
żeniu własnego workflow unika się wie-
lu błędów – głównie tych, które mogą 
być spowodowane czynnikiem ludzkim. 
Wbrew pozorom samo zaprojektowa-
nie tego systemu nie jest łatwe, ponie-
waż nie ma gotowego rozwiązania, które 
sprawdziłoby się w każdej drukarni in-
ternetowej. Stworzenie takiego systemu 
zajmuje bardzo dużo czasu, natomiast 
wdrożenie go, poprawki, szkolenia - 
drugie tyle! Dodatkowo zawsze okazuje 
się, że brakuje czegoś, co jest niezbędne 
do pracy lub będzie kolejnym krokiem, 
wynikającym naturalnie. Nad naszym 
workflow pracujemy nieprzerwanie od 
kilku lat - nadal nie jest ukończony i za-
pewne długo nie będzie.

Żyjemy w czasach, w których 
klienci oczekują niskich cen 
i wysokiej jakości produktów. 
Jesteście w stanie sprostać ich 
oczekiwaniom?

Natalia: Mówi się, że z trzech cech, ja-
kimi są “tanio”, “szybko” i “dobrze”, 
można wybrać na raz jedynie dwie. Jest 
to najprawdziwsza prawda, którą cza-
sem ciężko jest zaakceptować. Sytuacji 
nie poprawia fakt, że na arenie drukar-
skiej nieustannie pojawiają się kolejne 
agencje lub drukarnie, które zaniżaniem 
cen psują rynek. Każdy klient powinien 
zaakceptować fakt, że profesjonalna ob-
sługa, sprawne doradztwo i najwyższa 
jakość produktów wymagają większe-
go nakładu czasu lub... środków finan-
sowych. Oczywiście ostateczny wybór 
należy do klienta – zawsze z otwartymi 
ramionami witamy “synów marnotraw-
nych”, powracających do nas po nieuda-
nej migracji do “tańszej” drukarni.

Jakie widzicie szanse/zagrożenia 
na przyszłość?

Natalia: Sporym problemem jest kon-
kurencja, która kusi konsumenta ni-
skimi cenami. Co prawda nie są oni 

w stanie zapewnić zadowalającej jako-
ści w cenach, które oferują, natomiast 
zdarza się, że dla klienta ważniejsza jest 
oszczędność od jakości. Utrata klientów 
na rzecz innej drukarni zawsze powo-
duje pojawienie się wśród załogi wielu 
pytań, m. in. “czy wszystko robimy do-
brze?” oraz ”co możemy zrobić lepiej”? 
Od wielu lat nieustannie pracujemy nad 
ulepszaniem naszych metod obsługi 
i druku, rozwijamy park maszynowy, na 
bieżąco szkolimy pracowników tak, by 
spełnić życzenia najbardziej wymaga-
jących klientów, jednak takie przypadki 
niezmiennie zmuszają nas do refleksji. 
Przechodząc do przyjemniejszej części 
pytania - jesteśmy nastawieni pozytyw-
nie na przyszłość. Każde, kolejne zlece-
nie pomaga nam rozwijać sie - wciąż te-
stujemy nowe rozwiązania i techniki, je-
steśmy otwarci na najbardziej oryginal-
ne pomysły naszych klientów. Dzięki te-
mu, że cała nasza załoga jest dynamicz-
na i pełna energii, nie straszne nam wy-
zwania, a przecież pozytywne podejście, 
to spora część sukcesu.

Joanna Zielińska

REKLAMA

Twoja bezpłatna wizytówka w magazynie Biznes Lubuski
- przystąp do programu rabatowego OPZL

tel. 792 722 552
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Zmiany podatkowe w pigułce

Jednorazowe odliczenie straty - do limitu 
5 milionów złotych możemy rozliczyć stratę za 
poprzednie okresy jednorazowo. Powyżej tego 

limitu, rozliczymy ją na starych zasadach, czyli mak-
symalnie 50% w roku.

Nowy termin zgłoszenia formy opodatkowa-
nia - nowy rok nie przyniósł zmiany zgłoszenia ter-
minu rozliczenia się na zasadzie karty podatkowej: 
tutaj zgłaszamy wybór do 20 stycznia. Natomiast 
w innych przypadkach, zmiany możemy dokonać do 
20-stego dnia miesiąca, po miesiącu, w którym do-
konaliśmy pierwszej sprzedaży w roku. 

Przykład: w styczniu 2019 roku nie uzyskaliśmy 
przychodu, pierwszy przychód był w lutym 2019 
roku. Jeśli chcemy zmienić formę opodatkowania, 
to mamy na to czas do 20 marca 2019 roku.

Zmiany zgłoszone dopiero w zeznaniu rocz-
nym – czyli m. in.:
• informowanie o wybraniu kwartalnego rozlicza-

nia zaliczek na podatek dochodowy PIT i CIT
• prowadzenia ksiąg rachunkowych, gdy jest ona 

nieobowiązkowa (nie przekroczono limitu 2 mi-
lionów euro przychodu w roku)

• zgłoszenie metody rozliczania różnic kursowych 
w PIT i CIT

2019 rok przyniósł nam liczne zmiany podatkowe: zarówno w podatku dochodowym PIT, CIT, ZUS, kodeksie pracy czy też podatku VAT. 
W ciągu roku nastąpią kolejne. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych z nich.

• zgłoszenie zawieszenia działalności spółki roz-
liczającej się podatkiem PIT oraz spółek prawa 
handlowego: spółki jawne, komandytowe, part-
nerskie, a także podatkiem CIT w przypadku 
spółki jawnej lub komandytowej.

Ryczałtowcy - mocnym ułatwieniem dla tej for-
my opodatkowania, został zniesiony obowiązek ewi-
dencji wyposażenia oraz sporządzania spisu z natu-
ry (oprócz spisu, który jest przygotowany w momen-
cie zamknięcia działalności lub odejścia udziałowca 
ze spółki).

Karta podatkowa - Podobnie, jak u ryczałtowców: 
został zniesiony obowiązek prowadzenia ewidencji 
zatrudnienia oraz kart przychód, dla wyliczeń zali-
czek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pra-
cowników.

Innovation Box -  ulga na innowację - Dochody 
uzyskane z praw własności intelektualnej, mogą być 
opodatkowane podatkiem CIT lub PIT (w zależności 
od podatku, któremu podlegamy), podatkiem 5%.

Zmiana w CIT dla małych firm: likwidacja 
15% stawki podatku - podatek CIT dla małych 
podatników oraz rozpoczynających działalność wy-
nosi od 2019 roku 9 %. Tą stawkę stosujemy jed-
nak w formie ograniczonej: mają do niego prawo 
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podmioty mikro, czyli do przychodów 
w roku 1,2 milionów euro oraz dotyczy 
opodatkowania przychodów innych niż 
zyski kapitałowe - wszystkie inne i po-
nad limit, będą więc opodatkowane 
podstawową stawką, tj. 19%.

Sprawozdania finansowe - Okres 
przechowywania sprawozdań finanso-
wych został skrócony, z okresu bezter-
minowego, do 5 lat.

Nowe zasady składania PIT-37 - 
Nowe zasady dotyczą tylko osób, które 
otrzymają od pracodawców lub z urzę-
du (ZUS czy Urzędu Pracy), PIT-11/40A. 
Osoby, które m.in. prowadzą działal-
ność gospodarczą czy uzyskują docho-
dy z zagranicy będą musiały rozliczyć 
się tradycyjnie. W praktyce oznacza to, 
że jeśli zapomnimy się rozliczyć, urząd 
nas rozliczy, pamiętajmy jednak, że na-
dal możemy skorzy-
stać z pomocy urzę-
du skarbowego czy też 
biur rachunkowych, 
które wprowadzą sto-
sowne zmiany. Ten 
system predefiniowa-
ny już był wcześniej 
stosowany, jednak 
ministerstwo urucho-
miło oficjalnie swo-
ją platformę, prosimy 
pamiętać, żeby nadal 
do rozliczenia mieć 
przygotowane tak jak dotychczas infor-
macje: PESEL/NIP/lub datę urodze-
nia, kwotę przychodu z rocznego zezna-
nia PIT 2 lata wstecz, czyli z 2017 roku, 
PIT-11 do weryfikacji, do podpisu moż-
na użyć też własnego profilu zaufanego.

Praca małżonka w kosztach - od 
nowego roku umowę o pracę/zlecenie-
/o dzieło małżonka wliczymy w koszty 
działalności, tak samo jak pozostałych 
pracowników. Jeśli chodzi o ZUS, nie 
zmieniła się zasada: przy umowie o pra-
cę, nadal małżonek jest uważany ja-
ko osoba współpracująca i składki ZUS 
płaci w pełnej wysokości, jak dla osób 
prowadzących działalność, przy umo-
wie zlecenie: składki ZUS odprowadzi-
my tak, jak przy każdej innej umowie 
zlecenie.

Skrócenie okresu ulgi na złe dłu-
gi - okres 150 dni został skrócony do 90 
dni: czyli po 90 dniach upłynięcia ter-
minu płatności faktury, będzie można 
skorygować podatek należy. 

Przypomnijmy, że od 2018 roku ulgę na 
złe długi stosujemy też w podatku do-
chodowym PIT i CIT.

Zwrot VAT - zostanie zniesiony 
obowiązek dołączania do deklaracji 

wniosku uzasadniającego zwrot o VAT: 
sama deklaracja już będzie stanowiła 
o tym fakcie.

Auto w firmie - koszty samocho-
du osobowego dla celów prywat-
nych i służbowych (cel mieszany): 
w koszty podatkowe rozliczymy maksy-
malnie 75% wartości z faktur dotyczą-
cych samochodu. 

Przykład: Faktura za paliwo wynosi 
100 zł. W koszty rozliczymy 75 zł, a po-
zostałe 25 zł będzie niestanowiącym 
kosztem uzyskania przychodu.

Leasing: samochody leasingowane, 
również zostaną objęte limitem kosz-
tów 75%

Samochód użyczony: nie musimy już 
prowadzić ewidencji dla rozliczenia 
w koszty samochodu przy wykorzysta-

nia auta do 
celów mie-
szanych, jed-
nak w koszty 
od wszelkich 
w y d a t k ó w , 
zaliczmy je-
dynie 20%.

Limit odpi-
sów amor-
tyzacyjnych: 
zwiększono 
limit odpi-

sów amortyzacyjnych oraz składki AC 
z 20 tysięcy euro do 150 000 zł - dla po-
jazdów z silnikami spalinowymi i hy-
brydowymi, a dla pojazdów z silnikiem 
elektrycznym, na 225 000 zł.

Auto zgłoszone na VAT-26 oraz samo-
chodu ciężarowe: brak zmian, powyższe 
zmiany dotyczą tylko samochodów oso-
bowych, wykorzystywanych w celach 
mieszanych.

Nowa ulga ZUS - wprowadzenie no-
wego kodu ZUS do ubezpieczeń: 0590 
- z ulgi mogą skorzystać mali podatnicy, 
którzy w poprzednim roku nie przekro-
czyli trzydziestokrotności minimalnego 
wynagrodzenia. W kolejnym roku mo-
gą skorzystać z wyliczeń proporcjonal-
nych podstawy składek na ubezpiecze-
nie społeczne. Wyliczenia m.in. można 
sprawdzić na swoim koncie 
zus pue (po wprowadzeniu 
swojego przychodu z PIT za 
rok poprzedni). Na zgłosze-
nie ulgi mamy 7 dni od dnia 
zaistnienia takiej możliwo-
ści, czyli do 9 stycznia 2019 
roku, na 7 dni od dnia skoń-
czenia poprzednich ulg, tj. 
jeśli korzystaliśmy z ulgi na 
start oraz dwuletniego okresy 

składek preferencyjnych, czy też zmiany 
okoliczności, np. koniec umowy o pracę 
przy prowadzonej działalności.

Ułatwienia dla pracodawców - 
Obowiązki BHP do 50 pracowni-
ków: nie trzeba zatrudniać już specja-
listy ds. BHP w firmie, a właściciel firmy 
może pełnić tą funkcję. Bez limitu pra-
cowników, są również nieobowiązkowe 
szkolenia okresowe pracowników admi-
nistracyjno-biurowych. Bez zmian po-
zostają nadal firmy, które w klasyfikacji 
ZUS zostały zakwalifikowane do wyższej 
niż trzecia kategoria ryzyka.

Akta osobowe:  od nowego roku, ak-
ta osobowe można przechowywać elek-
tronicznie. Można też -  po ówcześniej-
szym poinformowaniu ZUS, przekazu-
jąc oświadczenie i raporty informacyj-
nie - skrócić okres przechowywania akt 
osobowych z 50 lat, do 10 lat.

Wynagrodzenie wypłacimy tylko na 
konto, brak możliwości wypłat gotów-
kowych

Informacja PIT-11, PIT4R, PIT-8AR: 
od nowego roku wszystkie deklaracje 
za pracowników do urzędu skarbowego 
składamy w tym samym terminie, tj. do 
końca stycznia, wyłącznie drogą elek-
troniczną.

Ułatwienia dla spółek - Uchwała 
podejmowana na odległość przez 
wspólników

Skutek prawny przy czynnościach do-
konanych, przez osobę nieuprawnio-
ną w reprezentacji spółki: w przypadku, 
gdy dojdzie do takiej sytuacji, podpisa-
nie np. umowy, nadal będzie obowią-
zywać, gdy właściwa reprezentacja po-
twierdzi ten fakt.

Zwrot zaliczek na poczet dywidend:  bę-
dzie można rządać zwrotu wypłaconych 
zaliczek na dywidendy, jeśli spółka osią-
gnie stratę: całkowicie albo do wysoko-
ści zysku faktycznego

PCC - od nowego roku można składać 
zbiorcze PCC, jeśli dokonuje się mini-
mum 3 transakcje miesięcznie, to moż-
na z takiej formy deklarowania sko-
rzystać.

Auto w firmie - koszty samochodu 
osobowego dla celów prywatnych 
i służbowych (cel mieszany): 
w koszty podatkowe rozliczymy 
maksymalnie 75% wartości z faktur 
dotyczących samochodu.

Kinga Dziwota
Prezes Zarządu KD Sp. z o.o. - biura 
rachunkowego z Zielonej Góry, księgowa 
z wieloletnim doświadczeniem. 
Na co dzień prowadzi spółkę i współpracuje 
z firmami, wspomagając je w ich 
wielopoziomowym rozwoju.
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Przedsiębiorco, czy poprawnie 
wdrożyłeś przepisy RODO?!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Od dnia 25 maja 2018r. w naszym 
porządku prawnym obowiązu-
je Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (RODO). Nowe regulacje prawne 
przewidziały szereg wymagań oraz obo-
wiązków w zakresie ochrony danych oso-
bowych, jak również przyniosły ogrom 
wyzwań zarówno dla sektora administra-
cji publicznej, jak i dla przedsiębiorców. 

Co ważne, przepisy RODO dotyczą nie-
mal każdego przedsiębiorcy funkcjonu-
jącego w przestrzeni gospodarczej, bo-
wiem obowiązek ich stosowania spoczy-
wa na wszystkich podmiotach, które w ra-
mach swojej działalności gospodarczej, 
zawodowej, statutowej przetwarzają da-
ne osobowe osób fizycznych. Mogą być to 
dane klientów, usługobiorców, ale także 
dane pracowników, zleceniobiorców czy 

współpracowników. Nawet w przypadku, 
w którym dany przedsiębiorca współpra-
cuje wyłącznie z podmiotami zinstytucjo-
nalizowanymi, ale jednocześnie zatrudnia 
pracowników, czy zawiera umowy cywil-
noprawne, również zobligowany jest do 
stosowania regulacji RODO.

Przez kilka ostatnich miesięcy funkcjo-
nowania przepisów RODO przedsiębior-
cy borykali się z licznymi wątpliwościa-
mi dotyczącymi zasad stosowania no-
wych rozwiązań prawnych. Niestety wie-
lu z nich nie ustrzegło się błędów wynika-
jących z niezrozumienia istoty nowych re-
gulacji.

Tytułem przykładu, wielu przedsiębior-
ców dało się złapać w „pułapkę” stosowa-
nia zgód na przetwarzanie danych, wpro-
wadzając je w każdym niemal przypadku 
gromadzenia danych osobowych, także 
wówczas, gdy konkretne działanie oparte 
jest o inne podstawy prawne. Nadgorliwe 
stosowanie zgód zostało zakwestionowa-
ne przez organ nadzorczy i w praktyce 

może doprowadzić do dość kuriozalnych 
sytuacji. Stąd w pierwszej kolejności nale-
ży zastanowić się, czy przetwarzanie kon-
kretnych kategorii danych nie jest wymo-
giem wynikającym z przepisów, względ-
nie nie jest niezbędne dla wykonania 
umowy i dopiero w braku innych pod-
staw prawnych, należy odwoływać się do 
pozyskiwania danych za zgodą podmiotu 
danych. W toku audytów RODO, przed-
miotem których jest zweryfikowanie po-
prawności przyjętych rozwiązań w obsza-
rze ochrony danych, bardzo często oka-
zuje się, że prawidłowe zdiagnozowanie 
podstaw prawnych przetwarzania danych 
nastręcza przedsiębiorcom wiele trudno-
ści, szczególnie w obszarze kadrowym. 
W tym obszarze szczególną uwagę nale-
ży również zwrócić na poprawne stoso-
wanie zasady minimalizacji danych, bo-
wiem pracodawcy często bazują na wzo-
rach, czy kwestionariuszach funkcjonują-
cych w przedsiębiorstwie od wielu lat, a te 
pełne są pułapek w postaci nadmiarowej 
ilości danych.

Ale to tylko jeden z wielu aspek-
tów, które wymagają przeprowa-
dzenia analizy u każdego admi-
nistratora danych. Kilka miesię-
cy funkcjonowania nowych prze-
pisów to dobry moment na audyt 
i weryfikację przyjętych rozwią-
zań w obszarze ochrony danych.    
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maja Grzegorczyk
prawnik – praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, ukierunkowanym 
przede wszystkim na zagadnienia z szeroko pojętego sektora HR, ochrony danych 
osobowych, ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, jak również prawa gospodarczego. 
Trener i wykładowca z bogatym doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność 
przystępnego oraz praktycznego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych 
zagadnień prawnych. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu ochrony danych 
osobowych realizowanych dla szerokiego kręgu odbiorców, przeprowadza audyty 
oraz wdraża procedury RODO w przedsiębiorstwach.



29
BIZNES LUBUSKI •

Jak wyegzekwować dług?

Odzyskanie należności od nierzetelnych kontra-
hentów wiąże się z koniecznością prowadzenia 
sporów sądowych. Przewlekłość procedur są-

dowych i rozbudowane postępowanie dowodowe spra-
wiają, że czas niezbędny na zakończenie procesu ro-
dzi obawę o realne odzyskanie środków pieniężnych 
po uzyskaniu prawomocnego wyroku. W toku pro-
wadzonego procesu nieuczciwy dłużnik może znaczą-
co uszczuplić swój majątek, w konsekwencji czego nie-
efektywnie przeprowadzone działania doprowadzą do 
umorzenia egzekucji jako bezskutecznej pomimo wy-
granego procesu.

Stosując prawidłowe rozwiązania prawne można 
w znaczącym stopniu zwielokrotnić szanse skutecz-
nego odzyskania pieniędzy od 
trudnego kontrahenta. Jednym 
z tego rodzaju rozwiązań jest 
uzyskanie zabezpieczenia rosz-
czenia pieniężnego w prowa-
dzonym procesie. Co ciekawe, 
jest stosunkowo rzadko sto-
sowane w praktyce, a pozwala 
na skuteczne wyegzekwowanie 
należności niezależnie od czasu 
potrzebnego na zakończenie postępowania sądowego.

Z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia pieniężne-
go można wystąpić przed wszczęciem postępowania 
lub w jego toku. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest 
wystąpienie o udzielenie zabezpieczenia w pozwie – 
wtedy nie wiąże się to z koniecznością ponoszenia do-
datkowych opłat.

Istnieje kilka sposobów zabezpieczenia roszczeń pie-
niężnych. Zgodnie z treścią art. 747 k.p.c. może ono 
polegać na: (1) zajęciu ruchomości, wynagrodzenia za 
pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo in-
nej wierzytelności lub innego prawa majątkowego; (2) 
obciążeniu nieruchomości dłużnika hipoteką przymu-
sową; (3) ustanowieniu zakazu zbywania lub obciąża-
nia nieruchomości; (4) ustanowieniu zakazu zbywania 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; (5) 
ustanowieniu zarządu przymusowego nad przedsię-
biorstwem lub gospodarstwem rolnym dłużnika albo 
zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub 
jego częścią. 

Uzyskanie zabezpieczenia roszczenia obarczone jest 
mniejszymi rygorami formalnymi. Zasadność żądania 
zgłoszonego w pozwie należy udowodnić. Celem uzy-
skania zabezpieczenia roszczenia konieczne jest jego 
uprawdopodobnienie oraz wykazanie interesu praw-
nego w jego uzyskaniu. W praktyce oznacza to ko-
nieczność wskazania okoliczności faktycznych świad-
czących o prawdopodobieństwie roszczenia (a nie jego 
pełnego udowodnienia) oraz wykazania, że brak zabez-
pieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykona-
nie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób 
uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu po-
stępowania w sprawie. Obawa o przyszłe zaspokojenie 
roszczenia musi być realna oraz poparta powołaniem 
obiektywnie istniejących okoliczności. Mniejsze rygo-

ry prawne pozwalają na uzy-
skanie zabezpieczenia rosz-
czenia już na wstępie pro-
wadzonego procesu, dzię-
ki czemu zasądzone roszcze-
nie może być skutecznie wy-
egzekwowane z zabezpieczo-
nego majątku dłużnika.

Celem postępowania zabez-
pieczającego jest zapewnienie wykonalności i skutecz-
ności orzeczenia mającego zapaść w postępowaniu są-
dowym. Nabiera to istotnego znaczenia w przypadku 
kontrahentów o wątpliwej kondycji finansowej – za-
grożonych niewypłacalnością lub obciążonych liczny-
mi postępowaniami egzekucyjnymi. Szybkie podję-
cie prawidłowych działań prawnych pozwala w takich 
przypadkach na poprawienie ściągalności wierzytelno-
ści firmy.

Zatory płatnicze i nieuczciwi kontrahenci są częstą przyczyną problemów finansowych firm. Skuteczne wyegzekwowanie wierzytelności 
jest kluczowe dla zachowania płynności finansowej biznesu. Jak zapewnić ściągalność długu po długotrwałym procesie?

Stosując prawidłowe rozwiązania prawne 
można w znaczącym stopniu zwielokrotnić 
szanse skutecznego odzyskania pieniędzy 
od trudnego kontrahenta
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Sławomir Wojciechowski
radca prawny, certyfikowany księgowy, 
mediator. Specjalista z zakresu 
prawa gospodarczego i procesów 
restrukturyzacyjnych. Zawodowo 
zaangażowany w obsługę biznesu. 
Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego 
w Zielonej Górze (www.kancelaria-
wojciechowski.pl).
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Kredyty na innowacje 
technologiczne

Wierzymy, że pomysły przedsiębiorców 
i wsparcie finansowe Banku, mogą zmie-
nić nie tylko firmy, ale także cały region. 

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, któ-
ra wspiera działania przedsiębiorców, zorganizowa-
ła w ubiegłym roku Zachodnie Forum Gospodarcze 
w Nowej Soli i Zielonej Górze (3-5 października 2018 
r.). Spotkanie miało na celu przybliżenie przedsię-
biorcom zagadnień związanych z wdrażaniem i fi-
nansowaniem innowacji, perspektywami rozwoju 
gospodarki oraz wyzwaniami rynku pracy. Podczas 
spotkania jednym z prelegentów była Aleksandra 
Rutkowska, ekspert z dawnego Banku Raiffeisen 
Polbank, obecnie BGŻ BNP Paribas, który dalej nie-
zmiennie wspiera działania firm. Bank BGŻ BNP 
Paribas oferuje firmom całą gamę produktów finan-
sujących innowacyjne projekty, w tym m.in. pro-
mesy i kredyty unijne, promesy i kredyty na inno-
wacje technologiczne. Warto podkreślić, że kredyty 
na innowacje technologiczne są efektem współpra-
cy Banku BGŻ BNP Paribas (udzielającego kredytu 
bankowego) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, 
udzielającym bezzwrotnej premii technologicznej, 
która spłaca częściowo kapitał kredytu. Wsparcie 
unijne w ramach poddziałania 3.2.2. Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-
2020 w postaci bezzwrotnej premii technologicznej 

jest wciąż dostępne aż do kwoty 6 mln zł na projekt 
inwestycji technologicznej. Nabór wniosków o pre-
mie technologiczne jest przeprowadzany przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego w sześciu rundach i po-
trwa do 26 kwietnia 2019.  Obecnie trwa czwarta run-
da, podczas której firmy mogą wnioskować o premie 
technologiczne do 28 lutego 2019 r. Kolejny nabór 
wniosków został zaplanowany od 01 marca 2019 r. 
do 10 kwietnia 2019 r. i ostatni potrwa od  11 kwiet-
nia 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r., do godz. 16:00. 

Pierwszym etapem w procesie ubiegania się przez 
przedsiębiorców o kredyt na innowacje technolo-
giczne częściowo spłacany z bezzwrotnej dotacji 
zwanej premią technologiczną jest uzyskanie finan-
sowania bankowego. O promesy kredytu na inno-
wacje technologiczne mogą starać się przedsiębior-
cy z sektora MSP (zgodnie z def. UE, tj. zatrudnie-
nie do 250 pracowników, przychody roczne ze sprze-
daży do 50 mln EUR). Pula środków przeznaczona 
na dofinansowanie projektów w ramach aktualne-
go konkursu dla wszystkich nagrodzonych premia-
mi technologicznymi przedsiębiorców wynosi łącz-
nie 350 mln PLN. Wszelkie pytania w tym zakre-
sie należy kierować bezpośrednio do p. Aleksandry 
Rutkowskiej z Departamentu Sektora Publicznego 
i Instytucji w Banku BGŻ BNP Paribas na adres: 
aleksandra.rutkowska@raiffeisen.pl.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Firmy, które chcą wdrożyć nowe technologie własne lub nabyte, mające na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, 
mogą wziąć udział w aktualnie trwającym naborze wniosków o kredyty na innowacje technologiczne. 

AleKsANDRA RuTKOwsKA

DEPARTAMENT SEKTORA PUBLICZNEGO I INSTyTUCJI 
BANK BGŻ BNP PARIBAS  fo
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Wataha skorzystała z bonu, 
było warto!
Prototypowy system płatności w  komunikacji publicznej – tak w  skrócie nazywa się innowacyjny projekt, jaki zrealizowała wraz 
z Parkiem Interior Wataha Sp. z o.o. w ramach „Bonu na innowacje”, którego operatorem jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. 
Nowy produkt pozwala nie tylko płacić za przejazdy, ale również prowadzić bardzo precyzyjny pomiar ruchu, przepływu pasażerów 
i dostarcza niezwykle precyzyjnych analiz. A wszystko za sprawą wykorzystanej w projekcie technologii blockchain.

Prezes Watahy Sp. z o.o. Marek 
Ziółkowski przyznaje, że projekt 
wyprzedza nieco czasy i możliwo-

ści, jakie mamy obecnie w Polsce, ale 
pamiętajmy, że są kraje na świecie, któ-
re do kryptowalut i technologii block-
chain podchodzą z mniejszym dystan-
sem, mało tego, pozwalają na korzysta-
nie z tych rozwiązań opartych o nowo-
czesną technologię. 

Projekt Watahy to stworzenie super sys-
temu pozwalającego w komunikacji pu-
blicznej: płacić za przejazdy, kontro-
lować wydatki, weryfikować czas prze-
jazdu, dokładnie planować siatki po-
łączeń. Tu urządzenie jest uniwersal-
ne, albowiem jest w stanie funkcjono-
wać już teraz w każdym państwie świa-
ta. Zastosowana technologia jest nie 
do podważenia, a blockchain nie do-
puszcza do jakichkolwiek ingerencji ze-
wnętrznych w zapisane wcześniej dane. 
Oznacza to, że trasa przejazdu danego 
auta, z danymi pasażerami już na wie-
ki pozostanie w historii bazy danych. Te 

i wiele innych zapisywanych danych po-
zwalają m.in. na budowanie bardzo do-
kładnych i realnych rozkładów jazdy, 
nie tylko w obszarze komunikacji au-
tobusowej, ale również na kolei, w me-
trze, itd. To doskonałe rozwiązanie 
m.in. dla dużych aglomeracji. Korzyści 
są również dla pasażera, nigdy nie za-
płaci za przejazd więcej niż powinien. 
Zastosowane algorytmy nie pozwolą na 
żadne oszustwa. Obecnie, w prototypo-
wym rozwiązaniu rozliczanie się opar-
to o walutę ETH, na potrzeby dalszego 
rozwoju powstała jednak własna walu-
ta przewoźnika WTH, która wraz z ca-
łym systemem – miejmy nadzieję – już 
w najbliższej przyszłości zagości przy-
najmniej w kilku państwach na świecie. 

Bon na innowacje umożliwił firmie 
wykonanie i zabezpieczenie prawne 
dla wytworzonej usługi. Współpraca 
z Parkiem Interior została oceniona 
bardzo wysoko a zespół powołanych do 
realizacji tego celu informatyków stanął 
na wysokości zadania. 

Red.

Projekt Watahy to stworzenie 
supersystemu pozwalającego 
w komunikacji publicznej: 
płacić za przejazdy, kontrolować 
wydatki, weryfikować czas 
przejazdu, dokładnie planować 
siatki połączeń
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Szukasz pracowników?
Zacznij od stażystów!

Korzyści włączenia przedsiębiorców w proces 
kształcenia dualnego jest wymogiem dzisiej-
szych czasów. Obserwowane na rynku pracy 

trendy oraz sytuacja na rynku pracy nie napawają 
optymizmem. Pracodawcy coraz częściej mają pro-
blem ze znalezieniem chętnych do pracy na oferowa-
nych stanowiskach. 

Z kolei pracownicy stają się coraz bardziej wymaga-
jący, choć ich kwalifikacje i umiejętności często od-
biegają od wymagań pracodawców. W efekcie firmy 
ponoszą dodatkowe koszty na doszkalanie, wydłuża 
się czas przygotowania pracownika do efektywnego 
wykonywania powierzonych obowiązków oraz 
zmniejsza się efektywność pracy poszczególnych 
działów lub nawet całej firmy. 

Trwa rekrutacja firm, które są zainteresowane przyjęciem 
uczniów szkół zawodowych i  techników na staże w  okresie 
wakacyjnym lub w  trybie weekendowym w  powiatach: 
żarskim, nowosolskim, zielonogórskim, wschowskim.

Wykwalifikowana kadra to dla pracodawców duże 
wyzwanie. Dostajemy od firm mnóstwo sygnałów 
dotyczących problemu niedopasowania potencjal-
nych pracowników do oferowanych miejsc pracy. 
Projekt stażowy, który realizujemy jest odpowiedzią 
na te potrzeby. Celem staży dla uczniów jest przygo-
towanie przyszłych pracowników pod względem 
praktycznym do wykonywania pracy w określonym 
zawodzie, wynikającym z konkretnego zapotrzebo-
wania pracodawców.

Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w projekcie, 
ponieważ wierzymy, że jego efekty mogą pomóc 
w rekrutacji nowych, dobrze przygotowanych pra-
cowników oraz pozytywnie wpłyną na funkcjonowa-
nie firm, a poprzez to poprawią ogólną sytuację go-
spodarczą w regionie.

Milena Pałys
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Firma/instytucja w ramach realizacji stażu otrzyma:
• Refundację kosztów stażu (wszelkich wydatków związanych 

z  organizacją i  realizacją stażu w  przedsiębiorstwie (szkolenia 
BHP, stanowiskowe, badania lekarskie, odzież robocza, 
eksploatacja materiałów)

• Refundację części wynagrodzenia pracownika przedsiębiorstwa, 
któremu zostanie powierzona rola OPIEKUNA stażysty

Dowiedz się więcej:
Powiat Nowosolski - 794 300 104
Powiat Zielonogórski - 697 712 032
Powiat Żarski - 697 712 733
Powiat Wschowski - 884 782 630
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
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U podstaw systemu patentowe-
go leży założenie, że w zamian 
za udostępnienie szczegółowe-

go opisu wynalazku i wnoszenie cyklicz-
nych opłat urzędowych wynalazca uzy-
skuje od państwa ograniczony w czasie 
(maksymalnie 20-letni) monopol (czyli 
„patent” właśnie) na korzystanie z tego 
wynalazku. Opisy wszystkich takich wy-
nalazków są publikowane przez urzędy 
patentowe, by już podczas obowiązywa-
nia patentu inni mogli się nimi inspiro-
wać i je twórczo rozwijać. Dzięki temu 
postęp techniczny jest szybszy niż gdy-
by szczegóły idei pozostawały tajemni-
cą wynalazców. W dzisiejszych czasach 
oznacza to dostępność tych publika-
cji – bezpłatną – za pośrednictwem in-
ternetu. Co więcej, urzędy udostępnia-
ją opisy nie tylko udzielonych patentów, 
ale już nawet zgłoszeń patentowych, 
jeszcze zanim patent zostanie udzielony 
(lub zgłoszenie ostatecznie odrzucone). 
Wraz kompletną informacją o przebie-

gu procesu patentowania i formalnym 
statusie zgłoszenia patentowego stano-
wi to bezcenne źródło informacji. 

Źródło, z którego można czerpać nie-
porównanie więcej, niż mogłoby się na 
pierwszy rzut oka wydawać. Na wieść 
bowiem, że „to jest już opatentowane”, 
pierwszą myślą jest rezygnacja: „no to 
nic już z tym nie mogę zrobić bez nara-
żania się na sankcje”. Tymczasem rze-
czywistość niesie całkiem sporo moż-
liwości, które wprost wynikają z re-
guł systemu. Zachęcam do ponownego 
przeczytania pierwszego zdania tego ar-
tykułu – w nim kryje się bowiem klucz 
do legalnego korzystania z tego skarbca. 
Mianowicie:

Patent jest udziela-
ny przez państwo. 
Oznacza to ni mniej 
ni więcej, że obo-
wiązuje wyłącznie 
na terenie danego 
kraju i jego użycie 
w innym jest w peł-
ni legalne. Wobec 
tego amerykański 
czy japoński patent 
jest w Polsce jedy-
nie bezpłatną spe-
cyfikacją technicz-
ną rozwiązania, 
które na dodatek 
można automatycz-
nie przetłumaczyć 
w internecie na ję-
zyk polski. (I na od-
wrót, o czym warto 
pamiętać myśląc o własnych patentach)

Patent jest ograniczony do maksymal-
nie dwudziestu lat. Jeśli więc interesu-

je nas rozwiązanie chronione po-
nad 20-letnim patentem, możemy 
śmiało z niego korzystać bez obaw 
o naruszenie cudzych praw. 

Utrzymanie patentu w mocy wy-
maga wnoszenia opłat urzędo-
wych. Zaniedbanie tego obowiąz-
ku skutkuje jego wygaśnięciem. 
Według Europejskiego Urzędu 
Patentowego średni czas obowią-
zywania patentu to 11 lat. Jest za-
tem spora szansa, że interesujący 

nas patent patentem już nie jest.

Nie każda publikacja patentowa jest pa-
tentem. Urzędy patentowe publikują 
wszystkie zgłoszenia po 18 miesiącach 
od daty złożenia wniosku. Tymczasem 
decyzja o udzieleniu patentu zapa-
da średnio po 2-3 latach. Oznacza to, 
że wiele publikacji w ba-
zach patentowych de fac-
to patentami nie jest. 
Ba, nie mniej niż połowa 
z nich nigdy patentami 
nie będzie, bowiem śred-
nio tyle zgłoszeń paten-
towych urzędy odrzuca-
ją. Pozostają wtedy pięk-
nymi, szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi hojnie 
przekazywanymi przez ich autorów ca-
łemu światu do bezpłatnego wykorzy-
stania. 

Oczywiście, powyższy przegląd jest si-
łą rzeczy mocno uproszczony i istnie-
je wiele niuansów przy okazji tych ogól-
nych zasad. Nie zmienia to jednak fak-
tu, że z bardzo wielu publikacji patento-
wych można w pełni legalnie korzystać: 
od kompletnego wdrożenia interesują-
cego rozwiązania, po inspirację czy mo-
dyfikację (która, nota bene, także mo-
że okazać się materiałem na własny pa-
tent). Dodatkowym plusem jest to, że 
stosunkowo niewiele patentów zagra-
nicznych ma swoje polskie odpowied-
niki, przez co firma działająca wyłącz-
nie na polskim rynku ma bardzo szero-
kie pole wykorzystania takiej zagranicz-
nej myśli technicznej na rzecz własnych 
innowacji. 

Wynalazki do wzięcia od zaraz
Podobno aż 80% wiedzy technicznej zapisane jest w patentach. Nawet jeśli ta liczba jest tylko arbitralnie rzuconym hasłem (bo przecież 
nikt tego nie zmierzył), to i tak nie ma wątpliwości, że patenty są kopalnią wiedzy. Jak z niej korzystać – legalnie i bezpiecznie?

Niewiele patentów zagranicznych ma 
swoje polskie odpowiedniki, przez co firma 
działająca wyłącznie na polskim rynku ma 
bardzo szerokie pole wykorzystania takiej 
zagranicznej myśli technicznej na rzecz 
własnych innowacji
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dr inż. Jarosław Mirkowski 
Absolwent Politechniki Zielonogórskiej 
i Słowackiego Uniwersytetu Technicznego 
w Bratysławie. Twórca i wieloletni dyrektor działu 
własności intelektualnej w międzynarodowym 
koncernie technologicznym ADB. Obecnie prowadzi 
własną firmę doradczą zarządzania własnością 
intelektualną w biznesie. www.ipman.pl.



Ile warte są „lajki” na Facebooku?
Rozmawiając z klientami słyszymy niekiedy, że ich sposobem na mierzenie efektywności kampanii reklamowych jest 
ilość polubień profilu.  W Reprezentuj.com od takiej formy rozliczeń staramy się uciekać. Poniżej wyjaśniamy dlaczego. 

Specjalistka ds. social media i płatnych kampanii. Certyfikowana specjalistka Google Ads. Swoje umiejęt-
ności rozwija w Reprezentuj.com, gdzie jest odpowiedzialna za opracowywanie kampanii reklamowych  
i wdrażanie ich strategii.

Natalia Klimek

Kto lubi profil, a kto kupuje? 

Polubienia fanpage’a, serduszka, i popularny kciuk w górę 
rzeczywiście dają sygnał, że „coś się dzieje”. Ludzie widzą 
nasze treści, reagują na nie, co więcej – przybywa fanów 
na profilu. Nic dziwnego, że właściciele firm często sami 
oferują taką formę rozliczania się z działań agencji. Pro-
blem z „lajkami” jest jednak następujący: ich ilość rzadko 
kiedy ma wpływ na strategię rozwojową firmy.

Decydując się na wejście w świat social media, każdy 
przedsiębiorca musi pamiętać, że działania te powinny 
przede wszystkim wspierać cele jego biznesu. A takim ce-
lem jest najczęściej sprzedaż. Jakie są szanse, że osoba, 
która polubi post, dokona również zakupu? Analiza dzia-
łania facebookowych algorytmów sugeruje, że – niestety 
– bardzo niewielka. 

Szukasz praktycznych porad 
marketingowych? Oglądaj program 
„Dobrze Wiedzieć” na kanale YouTube: 
Reprezentuj.com.

Jak Facebook wydaje pieniądze? 

Menadżer reklam na Facebooku to zaawansowane narzę-
dzie, które coraz precyzyjniej realizuje cele reklamowe wy-
brane dla kampanii. Każdy, kto miał z nim do czynienia 
wie, że facebookowe cele są poukładane w formie popu-
larnego „lejka sprzedażowego”. Jako agencja zawsze za-
chęcamy naszych klientów, żeby poznali menadżera i jego 
strukturę, głównie po to, by zrozumieć sposób, w jaki Fa-
cebook wydaje nasze pieniądze. 

A trzeba pamiętać, że Facebook chce wydawać je jak  naj-
lepiej. Dlatego jeśli wybierzemy cel „konwersje”, będzie on 
wyświetlał reklamę osobom, które często klikają na Kup 
teraz. Jeżeli natomiast wskażemy jako cel „ruch”, algoryt-
my facebookowe wyświetlą kreację tylko tym osobom, któ-
re z największym prawdopodobieństwem klikną na link. 

Reklama na lajki
to reklama na aktywność

Idąc tym tropem, pozyskiwanie lajków i serduszek wcale 
nie jest trudnym zadaniem dla agencji marketingowej. 
Wystarczy odpowiedni budżet i wybór celu, jakim jest 
„aktywność”. Facebook przemierzy wówczas listę użyt-
kowników poszukując tych, których aktywność sprowadza 
się przede wszystkim do reagowania na posty. Tę grupę 
charakteryzuje jedno – rzadko wychodzi ona poza me-
dium społecznościowe. Szansa, że przejdzie na stronę,  
a tym bardziej dokona zakupu, są zatem bardzo niewiel-
kie.

Jak współpracować z agencją
reklamową? 

Pojawia się więc pytanie, w jaki sposób rozliczać się z agen-
cją z jej działań w mediach społecznościowych. Odpowiedź 
brzmi: zależy od celu, jaki profil facebookowy ma realizo-
wać. Polubienia to nie jedyne dane, które pozwalają wery-
fikować skuteczność agencji. Facebook dostarcza znacznie 
szerszych statystyk, a tam, gdzie nie dociera, pomóc może, 
na przykład, Google Analytics. Planujesz podjąć współpra-
cę z agencją? Nasza rada: zacznij od dokładnego określe-
nia swojego celu i sposobów raportowania działań. 
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Pamiętam jak zrobiłem prawo jazdy w 1991. 
W szkole i na egzaminie do dyspozycji były fiat 
126p i 125p. Oczywiście wybrałem „Borewicza” 

(125p), ponieważ chciałem się nauczyć na większym 
i szybszym pojeździe. Tak się zaczęło, wiedziałem że 
w takiej czy innej formie motoryzacja będzie częścią 
mojego życia.

Potem poszło już z górki. Byłem dobrowolnie i na ochot-
nika do dyspozycji wszystkich znajomych jako „party-
driver” (czyli kierowca, który nie pije i rozwozi wszyst-
kich z imprezy), kiedy jeszcze taka instytucja nie by-
ła formą działalności gospodarczej  (hmm jestem pre-
kursorem?) Czemu? Ponieważ tak naprawdę, nie by-
ło dużo możliwości pojeżdżenia. Samochody były dro-
gie, niełatwo dostępne, generalnie te lepsze sprowa-
dzano z Zachodu. Poprzez ostatnie dwadzieścia kilka 
lat wszystko rozwinęło się szybko. Telefony komórko-
we, z dużych walizkowatych maszyn bez zasięgu, zmie-
niły się w komputery kieszonkowe z możliwością dzwo-
nienia.  Samochody praktycznie zaczynają być auto-
nomiczne. To dzieje się lawinowo… kilka moich spo-
strzeżeń:

Nowe pokolenia niekoniecznie poznają, co to znaczy 
obcować sam na sam z mechanika i fizyką pojazdu. 
Nowoczesnych samochodów nie da się już naprawić 
bez komputera. Coś, co dawniej było czysto mechanicz-
ne i uruchamiane metalowym cięgnem, dziś jest stero-
wane centralką z oprogramowaniem. Autonomia aut 
stała się już celem samym w sobie. Nie mamy czerpać 
przyjemności z jazdy, mamy przemieścić się z punktu 
A do punktu B. Nawet w motorsporcie, kiedyś kierow-
cy byli wirtuozami fizyki, dziś muszą wiedzieć, gdzie, co 
nacisnąć, aby samochód lepiej pojechał – jakoś tego nie 
kupuję.

Zatarła się różnica pomiędzy klasą premium, a tak zwa-
nym samochodem ogólnodostępnym. To nawet cał-
kiem ok, ponieważ coś, co kiedyś kosztowało bardzo du-
żo pieniędzy, dziś można otrzymać za całkiem rozsądną 

cenę. Natomiast ostatnio miałem dość bezpośrednie 
porównanie samochodów różnych marek z jednej gru-
py kapitałowej. Jeden kosztował około 600 tys., dru-
gi około 200 tys. Muszę twierdzić, ze gdyby nie loga na 
masce i kierownicy oraz kilka droższych drobiazgów we 
wnętrzu (moim zdaniem nie wartych aż 400 tys.) różni-
cy w cenie, różnic w użytych materiałach, jakości wyko-
nania, zastosowanych technologii i asystentów za wiel-
kich nie dostrzegłem. Mój werdykt tutaj jest jasny – róż-
nica w cenie jest nieadekwatna i wynika tylko z prestiżu 
marki. Prestiżu, który wypracowywany był latami, a te-
raz według mnie, przez unifikację i obniżenie kosztów, 
zaczyna odgrywać coraz mniejszą rolę w motoryzacji.

Producenci ulegli (lub też sami ten trend promują z róż-
nych względów), złudnej moim zdaniem modzie na e-
motoryzację i pseudoekologię jaką się przy tym lansu-
je. Niedługo okaże się, że oznaczenia samochodów bę-
dą mówić nie o pojemności silników, tylko o pojemno-
ści baterii. Mam nadzieję że jeszcze do końca mojego ży-
cia (oby jak najdłużej), będę miał możliwość przejechać 
się cały czas samochodem z bulgoczącym agregatem V8 
pod maską. Choć jak obserwuję, ile pieniędzy pompuje 
się w przestawianie fabryk automotive na produkcję e-
pojazdów, jak kolejne miasta Europy chcą wprowadzać 
zakazy wjazdu np. diesli – zaczynam mieć coraz poważ-
niejsze wątpliwości.

Obcowałem ostatnio z pięknym Jaguarem z 1954 roku. 
Czysto mechaniczny, bezsystemowy, pachnący benzy-
ną. Blacharsko niedoskonały, nie wyprodukowany na 
zrobotyzowanej linii z gotowych paneli blachy, ale dzię-
ki ręcznej, pięknej robocie. W takiej motoryzacji się za-
kochałem i z taką chcę żyć. Odnoszę wrażenie, że tech-
nologia ułatwia nam bardzo życie, ale zabija w nas in-
stynkty. 

Mam nadzieję, że nie jestem outsiderem.

Tomasz Kamiński 
www.sportoldtimergarage.com

Moto zmiany. Czy się przyzwyczajamy?
Świat zmienia się na naszych oczach. Dynamika zmian, w szerokim spektrum otaczającego nas świata, jest 
o wiele większa, niż powiedzmy sobie w latach dziewięćdziesiątych.

Ile warte są „lajki” na Facebooku?
Rozmawiając z klientami słyszymy niekiedy, że ich sposobem na mierzenie efektywności kampanii reklamowych jest 
ilość polubień profilu.  W Reprezentuj.com od takiej formy rozliczeń staramy się uciekać. Poniżej wyjaśniamy dlaczego. 

Specjalistka ds. social media i płatnych kampanii. Certyfikowana specjalistka Google Ads. Swoje umiejęt-
ności rozwija w Reprezentuj.com, gdzie jest odpowiedzialna za opracowywanie kampanii reklamowych  
i wdrażanie ich strategii.

Natalia Klimek

Kto lubi profil, a kto kupuje? 

Polubienia fanpage’a, serduszka, i popularny kciuk w górę 
rzeczywiście dają sygnał, że „coś się dzieje”. Ludzie widzą 
nasze treści, reagują na nie, co więcej – przybywa fanów 
na profilu. Nic dziwnego, że właściciele firm często sami 
oferują taką formę rozliczania się z działań agencji. Pro-
blem z „lajkami” jest jednak następujący: ich ilość rzadko 
kiedy ma wpływ na strategię rozwojową firmy.

Decydując się na wejście w świat social media, każdy 
przedsiębiorca musi pamiętać, że działania te powinny 
przede wszystkim wspierać cele jego biznesu. A takim ce-
lem jest najczęściej sprzedaż. Jakie są szanse, że osoba, 
która polubi post, dokona również zakupu? Analiza dzia-
łania facebookowych algorytmów sugeruje, że – niestety 
– bardzo niewielka. 

Szukasz praktycznych porad 
marketingowych? Oglądaj program 
„Dobrze Wiedzieć” na kanale YouTube: 
Reprezentuj.com.

Jak Facebook wydaje pieniądze? 

Menadżer reklam na Facebooku to zaawansowane narzę-
dzie, które coraz precyzyjniej realizuje cele reklamowe wy-
brane dla kampanii. Każdy, kto miał z nim do czynienia 
wie, że facebookowe cele są poukładane w formie popu-
larnego „lejka sprzedażowego”. Jako agencja zawsze za-
chęcamy naszych klientów, żeby poznali menadżera i jego 
strukturę, głównie po to, by zrozumieć sposób, w jaki Fa-
cebook wydaje nasze pieniądze. 

A trzeba pamiętać, że Facebook chce wydawać je jak  naj-
lepiej. Dlatego jeśli wybierzemy cel „konwersje”, będzie on 
wyświetlał reklamę osobom, które często klikają na Kup 
teraz. Jeżeli natomiast wskażemy jako cel „ruch”, algoryt-
my facebookowe wyświetlą kreację tylko tym osobom, któ-
re z największym prawdopodobieństwem klikną na link. 

Reklama na lajki
to reklama na aktywność

Idąc tym tropem, pozyskiwanie lajków i serduszek wcale 
nie jest trudnym zadaniem dla agencji marketingowej. 
Wystarczy odpowiedni budżet i wybór celu, jakim jest 
„aktywność”. Facebook przemierzy wówczas listę użyt-
kowników poszukując tych, których aktywność sprowadza 
się przede wszystkim do reagowania na posty. Tę grupę 
charakteryzuje jedno – rzadko wychodzi ona poza me-
dium społecznościowe. Szansa, że przejdzie na stronę,  
a tym bardziej dokona zakupu, są zatem bardzo niewiel-
kie.

Jak współpracować z agencją
reklamową? 

Pojawia się więc pytanie, w jaki sposób rozliczać się z agen-
cją z jej działań w mediach społecznościowych. Odpowiedź 
brzmi: zależy od celu, jaki profil facebookowy ma realizo-
wać. Polubienia to nie jedyne dane, które pozwalają wery-
fikować skuteczność agencji. Facebook dostarcza znacznie 
szerszych statystyk, a tam, gdzie nie dociera, pomóc może, 
na przykład, Google Analytics. Planujesz podjąć współpra-
cę z agencją? Nasza rada: zacznij od dokładnego określe-
nia swojego celu i sposobów raportowania działań. 
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Ożóg Sp. z o. o. Pytlak Kancelaria Prawna Sp. K. 

Ożóg // Pytlak to kancelaria specjalizująca się w  prowadzeniu złożonych sporów o  majątki prywatne 
i biznesowe. W szczególności, zajmuje się konfliktami właścicieli (udziałowców i akcjonariuszy) spółek 
handlowych o zarząd nad biznesem i nieuczciwe rozliczenia finansowe.

Doradza również w  przypadkach niesprawiedliwych podziałów majątków, dokonanych na skutek 
rozwodu lub dziedziczenia.

Wspólnik Zarządzający: Rafał Pytlak , ul. Wspólna 35 lok. 3, 00-519 Warszawa, tel.  22 100 46 10, 
e-mail kontakt@ozogpytlak.pl, www.ozogpytlak.pl

Produkcja mebli Krzysztof Sobkowski 

Firma zajmuje się produkcją mebli do salonów kosmetycznych, fryzjerskich, gabinetów lekarskich, 
biur itp.

Właściciel: Krzysztof Sobkowski, ul. Gawła 17, 67-106 Otyń, tel. 607 044 448, 
e-mail lepos1970@o2.pl, www.kridos.pl

contract media roman Spisak

Firma działa w branży informatycznej i szkoleniowej. Świadczy usługi programistyczne i wdrożeniowe 
na rzecz podmiotów krajowych oraz zagranicznych. Realizację projektów świadczymy kompleksowo 
począwszy od analizy, planowania  i realizacji projektu, kończąc na testach i wdrożeniu wytworzonego 
produktu. Integrujemy nowe rozwiązania w  istniejącym środowisku informatycznym klienta. 
Prowadzimy „Akademię SmartCoder” – warsztaty dla dzieci z  zakresu programowania, mechatroniki 
i automatyki.

Właściciel: Roman Spisak, ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól, e-mail roman.spisak@gmail.com

Nowe firmy członkowskie
Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej
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Agromilka Sp. z. o. o

To jeden z największych dystrybutorów maszyn rolniczych Wschodnich Producentów w Polsce . Firma 
jest dystrybutorem ciągników marki Kirowiec, XTZ, kombajnów Gomselmash, maszyn transportowych 
Kobzarenko, maszyn uprawowych LKMZ, Veles Agro, Veles Alt, opryskiwaczy Boguslav Sprayer. Agromilka 
stawia  na budowę i  wdrożenia innowacyjnych maszyn: do rozładunku wagonów kolejowych, siewników 
do uprawy typu Strip Till. Firma rozwija sieć sprzedaży w Niemczech, a planuje ekspansję na Kubie i USA.

Prezes Zarządu: Kacper Wieczorek, Przyborów ul. Nowosolska 71, 67-100 Nowa Sól, tel.  665  701 145 
e-mail  biuro@agromilka.pl, www.agromilka.pl

Agacki-Szymczak Sp. J.

Agacki-Szymczak Sp. J. to firma, pod którą kryją się marki Eko-Mobil.pl oraz stacjeladowania.com. 
To  certyfikowany dystrybutor produkowanych przez Polską firmę Prebiel stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych. W swojej ofercie posiadają również elektomobilne urządzenia: rowery, skutery, hulajnogi, 
wózki inwalidzkie oraz segway’e. Do działania motywuje ich troska o życie w czystym ekosystemie. Firma 
kładzie nacisk na propagowanie rozwiązań w zakresie ekologii i poszanowania środowiska.

Prokurent: Piotr Szymczak, ul. Stanisława Moniuszki 16/113, 65-409 Zielona Góra, tel.  607  893 457 
e-mail: biuro@agacki-szymczak.pl

rm Solar Sp. z o. o. 

Firma stawia na ekologię. Oferuje instalacje fotowoltaiczne, które odpowiadają dokładnym 
zapotrzebowaniom energetycznym klientów. Fotowoltaika pozwala oszczędzać, uniezależnia i stabilizuje 
gospodarkę energetyczną domu lub przedsiębiorstwa. RM Solar Sp. z o. o. jest częścią grupy kapitałowej 
RM Proinvest Sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Przemysław Kobus, ul. Trasa Północna 10c/9, 65-119 Zielona Góra, tel.  533  904 060, 
e-mail  biuro@rmsolar.pl

| www.opzl.pl/czlonkostwo

mArtEch Sp.J.

Istnieje od 1995 r. z nowym oddziałem w Zielonej Górze. Jako jedyni na Dolnym Śląsku świadczą usługi 
w  zakresie 24 h serwisu mobilnego przez 7 dni w  tyg.  w  9-ciu lokalizacjach: na miejscu u  klienta 
zakuwanie przewodów hydrauliki siłowej do 2” i  ciśnieniu 450 Bar. Specjalizacja: hydraulika siłowa, 
pneumatyka i  filtracja olejów. Układy centralnego smarowania oraz remonty silników elektrycznych, 
maszyn i urządzeń. Produkcja i regeneracja siłowników hydraulicznych. Stosują usprawnienia w zakresie 
unikania awarii.

Prezes Zarządu: Krzysztof Hennig, Zielona Góra,  ul. Zjednoczenia 102 bud. 8,
tel. 68 444 38 02, tel. 696 254 296 (24/7 serwis), e-mail: zielona.gora@martech-hs.pl
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Twój e-PIT

Co to jest Twój e-PIT?

Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i 
PIT-38, które od 15 lutego zostało udostępnione 
w serwisie podatki.gov.pl. PIT wypełnia i udostęp-
nia podatnikowi, do wglądu i ewentualnego uzu-
pełnienia, urząd skarbowy (nie musisz składać żad-
nego wniosku w tej sprawie). W praktyce oznacza 
to, że blisko 50% osób fizycznych będzie mogło za-
kończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą 
dwóch kliknięć. Równocześnie w każdym przypad-
ku do decyzji podatnika pozostaje, czy chce spraw-
dzić swój e-PIT, zmienić, uzupełnić o ulgi, darowi-
zny czy wskazać lub zmienić organizację pożytku 
publicznego, na rzecz której przekaże 1%. Dane te 
możesz uaktualnić. Usługa Twój e-PIT automatycz-
nie wskazuje tę organizację pożytku publicznego 
(OPP), która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 
1% podatku. 

Dzięki cyfryzacji Krajowej Administracji Skarbowej 
i  nowej usłudze, podatnik nie musi już wypełniać 
wniosków ani składać deklaracji, by rozliczyć swój 
podatek. Zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38 
przygotowuje dla ciebie urząd skarbowy.

Najważniejsze założenia

Nowa usługa Twój e-PIT zakłada brak obowiązku 
sporządzania samodzielnie deklaracji rocznej PIT 
przez podatników oraz łatwiejszy sposób rozliczania 
ulg. Podatnicy nie będą też musieli dostarczać do 
urzędu skarbowego dokumentów potwierdzających 
prawo do skorzystania z odliczenia lub ulg, np. ulgi 
na dzieci, ponieważ te dane zostaną automatycz-
nie pobrane z systemów informacyjnych Krajowej 
Administracji Skarbowej (KAS) oraz z rejestrów in-
stytucji zewnętrznych.

W 2020 r. do zeznań wypełnianych przez urząd dołą-
czą PIT-36 i PIT-36L. Informacje, na podstawie któ-
rych będą wypełniane zeznania, zostaną rozszerzone 
o dane m.in. z rejestrów ZUS (dane dotyczące przy-
chodu, składek na ubezpieczenia społeczne i zdro-
wotne) czy PESEL (dane dotyczące ulgi na dzieci).
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