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Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia  
pragniemy złożyć Państwu,  
najserdeczniejsze i szczere życzenia:  
szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności,  
a na każdy dzień Nowego Roku 2020 
wiele uśmiechu i radości.
Czego z całego serca życzy Państwu

Rada, Zarząd oraz Pracownicy  
Opolskiej Izby Gospodarczej
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Od 500 tys. do 1,5 mln zł 
unijnego dofinansowa-
nia mogą dostać przed-
siębiorcy w  ostatnim, 
ogłoszonym w tym roku 
naborze dla firm na reali-
zację innowacyjnych po-
mysłów. W puli jest ponad 
14,7 mln zł. Wnioski moż-
na składać od 30 grudnia 
br. do 13 stycznia 2020 r.

W naborze na inno-
wacje, ogłoszonym 

właśnie przez zarząd wo-
jewództwa opolskiego, 
a prowadzonym przez 
podlegające samorządowi 
województwa Opolskie Centrum Roz-
woju Gospodarki (OCRG), mogą brać 
udział mikro, małe, średnie i duże 
firmy.

– Poprzednie nabory na innowacje 
udowodniły, że opolskim firmom nie 
brakuje nowatorskich pomysłów, i że 
wiele firm takie projekty chce realizo-
wać – mówi marszałek województwa 
opolskiego Andrzej Buła. – Każdy taki 
zrealizowany pomysł to bardzo dobra 
wiadomość dla naszej gospodarki, bo 
to innowacje będą decydowały o jej 
rozwoju, kreowały kolejne rozwiąza-
nia i zacieśniały współpracę świata 
nauki i biznesu.

Z pieniędzy dostępnych w ramach 
ogłoszonego właśnie naboru przed-
siębiorcy będą mogli sfinansować 
np. budowę, rozbudowę albo zakup 
wyposażenia do zaplecza badawczo-
-rozwojowego. Dotację będzie też 
można przeznaczyć na sfinansowa-
nie procesu powstawania innowa-
cji, od pomysłu do rynku, albo jego 
wybranych elementów, np. badań 
naukowych i przemysłowych, prac 
rozwojowych (w tym etap prac de-
monstracyjnych), linii pilotażowych, 
działań dotyczących walidacji pro-
duktów, a nawet pierwszej produkcji. 
Wsparcie może też być przeznaczone 
przez mikro, małe i średnie firmy na 

wdrożenie wyników prac badawczo-
-rozwojowych, które powstaną pod-
czas realizacji projekt.

W czterech poprzednich, przepro-
wadzonych przez Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarki i rozstrzygnię-
tych już naborach na innowacje, do 
dofinansowania wybrano łącznie 72 
projekty. Wsparto je łącznie kwotą 
184 mln zł. Pula pieniędzy zarezer-
wowana na pomoc dla firm w tym 
naborze pochodziła z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2014-2020, 
czyli unijnej puli pieniędzy, która 
trafiła na Opolszczyznę.

– W ramach tych projektów po-
wstały już lub powstają na przykład 
centra naukowo-badawcze czy no-
watorski w skali świata wysięgnik 
do kamer przeznaczony do stabilizo-
wania obrazu podczas kręcenia scen 
pościgu – wylicza dyrektor OCRG Ro-
land Wrzeciono. – Opracowywana 
jest też technologia produkcji folii, 
która chroni rośliny i glebę przed 
szkodliwym działaniem soli drogo-
wej i prowadzone są badania nad 
lżejszą i wydajniejszą półosią do aut 
osobowych czy wykonanie ultralek-
kiego urządzenia tran

Poza tym realizowane są projekty, 
które służą zmniejszeniu wagi sa-
mochodów dzięki zastosowaniu do 

produkcji poszczególnych 
ich elementów lżejszych, 
ale równie wytrzymałych, 
stopów metali czy np. pro-
jekt, który zmierza do wy-
eliminowania stosowania 
antybiotyków w hodowli 
drobiu i zastąpienia ich 
probiotykami oraz mie-
szankami ziołowymi. Wśród 
wspartych dotacjami pro-
jektów jest także taki, w ra-
mach którego jedna z firm 
chce opracować zintegro-
wany układ napędowy do 
elektrycznych minibusów, 
a inna będzie pracować nad 
nowatorską instalacją do 

uzdatniania biogazu dla biogazowni 
o małych mocach.

Zainteresowani naborem na in-
nowacje mogą dowiedzieć się o nim 
więcej na stronie internetowej OCRG 
w zakładce „RPO – Fundusze Euro-
pejskie”, „Zobacz ogłoszenia i wyni-
ki naborów wniosków” albo np. na 
spotkaniach informacyjnych, które 
ruszają dzisiaj (10 grudnia) i potrwają 
do 20 grudnia br. 10 grudnia takie 
spotkanie odbędzie się w Strzelcach 
Opolskich, 11 grudnia w Kędzierzy-
nie-Koźlu, 12 grudnia w Głubczycach, 
a 13 grudnia w Brzegu. W kolejnym 
tygodniu spotkania te odbędą się tez 
w Kluczborku, Nysie i Prudniku. Ter-
min, godziny i adresy miejsc, w któ-
rych spotkania zaplanowano, można 
znaleźć tu:

http://rpo.ocrg.opolskie.pl/wyda-
rzenie-66-cykl_spotkan_informacyj-
nych_dotyczacych.html

Ogółem w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 
2014–2020 woj. opolskie ma blisko 
950 mln euro. Na wsparcie przed-
siębiorstw i lokalnego biznesu za-
rezerwowano w tej puli ponad 160 
mln euro. Dotychczas OCRG ogłosiło 
dwadzieścia cztery nabory; dwadzie-
ścia z nich już rozstrzygnięto.

OCRG ogłosiło ostatni 
w tym roku nabór
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Rezultat Pierwszych Warsztatów ZR/SDGs w Opolskiej Izbie Gospodarczej 

 

Temat Warsztatów nowy i rozwojowy. Czy strategia zrównoważonego rozwoju implementująca 
ogólnoświatowe cele SDGs to temat ważny i pilny dla MŚP? 

Pierwsze Warsztaty (26 września 2019), z zaplanowanego cyklu powtarzalnych spotkań, zakończyły się 
sukcesem. Jedna z firm opolskich postanowiła opracować ogólną, wieloletnią strategię (do 2030 roku), 
jako strategię zrównoważonego rozwoju, implementując ogólnoświatowe cele zrównoważonego 
rozwoju SDGs. 

Warsztaty zorganizowane zostały, jako kameralne spotkania dyskusyjne na bazie wiedzy 
przekazywanej przez Wandę Pazdan (wandapazdan.pl). 

Uczestnicy zostali wyposażeni w materiały obejmujące Agendę 2030 i Strategię Odpowiedzialnego 
Rozwoju Polski, implementującą cele SDG, co zostało w 2018 roku pokazane w Raporcie Realizacja 
Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce.  

Początkowo pusta sala przez 4 godziny była wypełniona żywą dyskusją. 

W każdy ostatni piątek miesiąca, za wyjątkiem grudnia, w Opolskiej Izbie Gospodarczej będą się 
odbywać tego typu kameralne Warsztaty, na które zaproszeni są wszyscy zainteresowani.  

Warsztaty kierowane są głównie do osób z najwyższego kierownictwa firm. Zgłoszenia przyjmuje w OIG  
Pani Grażyna Koryzma. 

 

 

Kapituła tegorocznej nagrody „Laurów Umiejętności 
i Kompetencji” obradowała w siedzibie OIG w Opolu, 
5 grudnia bieżącego roku. 

Podczas posiedzenia, które jest już kolejnym w tym 
roku spotkaniem Kapituły omawiano kandydatury do 

wyróżnienia „Złotym i Srebrnym Laurem 2019”. Oddzielną 
dyskusję poświęcono nagrodzie specjalnej – „Opolskiego 

Orła Księcia Jana Dobrego”. Członkowie Kapituły rozpa-
trywali zgłoszoną przez Radę Izby kandydaturę do tego 
prestiżowego wyróżnienia. Obradom przewodniczył prof. 
Marian Duczmal – Przewodniczący Rady OIG. Uroczysta 
Gala tegorocznych „Laurów Umiejętności i Kompetencji 
2019” odbędzie się w Filharmonii Opolskiej 15 stycznia 
2020 roku.

Posiedzenie Kapituły Laurów  
Umiejętności i Kompetencji 2019
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Niebawem obchodzić będziemy święta Bożego Naro-
dzenia, których symbolem jest przystrojone drzew-
ko. Ten świąteczny symbol możemy mieć w żywej 
bądź sztucznej postaci. Zapewne wielu z nas będzie 
się zastanawiało nad tym wyborem przed świętami. 
Czy kupić to żywe pachnące lasem, a może sztuczne, 
które często oznaczone jest w marketach mianem – 
ekologiczne.

Czy faktycznie sztuczna choinka jest ekologiczna? Za-
pewne patrząc na materiał z czego jest stworzona, 

a są to głównie tworzywa takie jak PCV i polietylen ra-
czej jest jej zaprzeczeniem. Dodajmy do tego proces 
recyklingu, który jest drogi do tego sam proces rozkładu 
szacowany jest na jakieś kilkaset lat.

Jedynym sensownym wytłumaczeniem sztucznej, „eko-
logicznej” choinki jest pogląd o tym, iż kupując takie 
drzewko chronimy lasy przed ich dewastacją. Przyjrzyjmy 
się zatem jak wygląda to w rzeczywistości.

Obecnie sztuczna choinka nie kosztuje tyle co kiedyś. 
Niskie ceny i nieustannie zmieniająca się moda sprawia-
ją, że niektórzy co roku kupują nową choinkę. Nie bez 
znaczenia jest fakt, iż sztuczne drzewka szybko szarzeją 
i w miarę upływu lat tracą swój dawny blask. Można 
sobie więc łatwo wyobrazić, ile takich drzewek zapełnia 
nasze składowiska zanieczyszczając środowisko. Na pew-
no na plus jest fakt, że sztuczna choinka jest łatwiejsze 
w utrzymaniu. Nie musimy się o nie specjalnie troszczyć, 
podlewać, pielęgnować, a i tak przez długie tygodnie 
majestatycznie zdobi nasz dom.

Jak wygląda więc kwestia dewastacji lasu z których 
wycinane są naturalne drzewka? Obecnie takie sytuacje 
należą do rzadkości. Drzewka sprzedawane w okresie 
przedświątecznym pochodzą ze specjalnie powstałych 
hodowli oraz szkółek leśnych. Z pewnością ich zaletą 
jest szeroki wybór. Coraz częściej dostępne są gatunki 
niewystępujące naturalnie w Polsce, takie jak świerk 
serbski czy jodła kaukaska. Dla pewności jeśli nie wiemy 
jaki to gatunek możemy poprosić sprzedawcę o doku-
ment potwierdzający legalność sprzedaży. Warto też 
zwrócić uwagę na to, iż pomimo, że sztucznie prowadzo-
ne hodowle nie pełnią tylu funkcji co naturalny las, to 
jednak produkują tlen, oczyszczają powietrze, a często 
również hamują erozję podłoża i stanowią schronienie 
dla zwierząt.

Oprócz drzewek pochodzących ze specjalnych hodowli 
mamy też możliwość zakupu naszego wymarzonego 
drzewka prosto od leśników. Najczęściej są to świerk po-

spolity i jodła pospolita – gatunki naturalnie występujące 
w naszym kraju. Pozyskuje się je z lasów o zbyt dużym 
zagęszczeniu drzew. Wycinane są w ramach zabiegów 
pielęgnacyjnych prowadzonych przez leśników, których 
celem jest przerzedzenie drzewostanów. Możemy mieć 
pewność, że działania te nie zaburzają funkcjonowania 
ekosystemów leśnych.

Za zakupem naturalnych drzewek przemawia również 
fakt, iż po okresie świątecznym możemy je umieścić 
w przydomowym kompostowniku lub przekazać komuś 
na opał. Warto zastanowić się również nad zakupem 
drzewka wraz z doniczką, które po świętach będzie mogło 
zasilić nasz przy domowy ogródek. Opcji jak widać jest 
kilka. Wybór należy do Państwa.

Choinkowy dylemat
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To było ogromne wyzwanie, a póź-
niej jedna z najpilniej strzeżonych 

tajemnic w świecie polskiego sportu. 
W lutym w krapkowickim starostwie 
odbyło się spotkanie z dyrektorem 
sportowym Reprezentacji Polski 
w skokach narciarskich Adamem 
Małyszem. Zaprezentowano wtedy 
przygotowany przez firmę Nagaba 
prototyp obuwia. Kilka miesięcy póź-
niej o butach z Otmętu mówił już cały 
sportowy świat. W rozpoczętym pod 
koniec listopada sezonie mają być 
one jedną z tajnych broni skoczków. 

Zanim jednak ruszyła produkcja 
potrzebne było zaangażowania z wie-
lu stron i temu właśnie miało służyć 
wspomniane spotkanie na początku 
2019 roku. 

Nasz projekt opierał się na dwóch 
filarach – współpraca z krapkowickim 
starostwem i Powiatowym Urzędem 
Pracy w Krapkowicach oraz OCRG 
i parkiem naukowo-technologicznym. 
Otrzymaliśmy potrzebne wsparcie, 
aby podołać wyzwaniu, a nie było 
ono łatwe – przyznaje Ewa Nagaba, 
właściciel firmy Nagaba, dodaje jed-
nak, że satysfakcja za każdym razem 
gdy po testach otrzymywali pozytyw-
ne oceny była ogromna.

Współpraca firmy Nagaba z kadrą 
polskich skoczków rozpoczęła się… 
od poszukiwań w internecie. – Przez 
kilka miesięcy trafiałem do różnych 
firm, ale z żadną nie mogliśmy się 
jakoś porozumieć. W końcu posta-
nowiłem poszukać w sieci i tam na-
trafiłem na firmę, która jakoś tak mi 
się skojarzyła pozytywnie z Japonią. 
Okazało się, że jest to firma rodzinna 
i bardzo optymistycznie nastawiona 
do mojego pomysłu. Byliśmy wspól-
nie z trenerami bardzo zaskoczeni 
jak szybko ich słowa zamieniają się 
w czyny, bo mieliśmy świadomość, że 
to rodzina firma, więc aby tak szybko 
działać w naszej sprawie musi odło-
żyć w czasie inne realizacje – mówił 
Adam Małysz.

Staraliśmy się od początku – na 
ile mogliśmy – wspierać ten projekt. 
Wiedzieliśmy, że czasu jest mało, 
a firma musi przeszkolić dodatko-
wych pracowników i zakupić nowy 
sprzęt, więc każde wyjście naprzeciw 
było kolejnym krokiem do realizacji 
projektu – przyznaje wicestarosta 
Sabina Gorzkulla.

Robiliśmy rożne buty, ale te z nor-
malnymi mają niewiele wspólnego 
i w swojej 50-letniej karierze zawo-

dowej nigdy nie miałem z takimi do 
czynienia. Co nie zmienia faktu, że 
jak już się wzięliśmy za pracę, to nikt 
nie mógł uwierzyć, że pierwsze były 
gotowe w tak krótkim czasie -zazna-
cza z satysfakcją Michał Jankowski, 
konstruktor w firmie Nagaba. Skocz-
kowie od początku chwalili współpra-
ce z krapkowicką firmą, a trenerzy 
podkreślali, że to usprawni dobór 
odpowiedniego obuwia i przyspieszy 
czas jego dostarczania. Kibicie wierzą 
z kolei, że buty przede wszystkim po-
zwolą na dalekie skoki i przyczynią się 
do kolejnych sukcesów naszej złotej 
kadry. 

Firma Nagaba jest spółką rodziną 
założona w 1993 r. w Krapkowicach-
-Otmęcie. Rozwój produkcji, inwesty-
cje i wzrost zatrudnienia sprawiają, 
że firma dynamicznie się rozwija stale 
zwiększając grono usatysfakcjono-
wanych klientów. Marka stała się 
rozpoznawalna w Polsce i za granicą. 

Produkcję cechuje sprawdzona 
technologia i duża elastyczność, cze-
go znakomitym przykładem są buty 
produkowane dla skoczków. 

Więcej na www.nagaba.pl

Buty dla polskich skoczków 
powstają… w Otmęcie!
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W Zajeździe „Zagłoba” w Opolu odbyło 
się (10.12.br.) tradycyjne „spotkanie 

opłatkowe” członków i sympatyków Opol-
skiej Izby Gospodarczej. Tegoroczna Izbowa 
wigilia zgromadziła przeszło sześćdziesiąt 
osób. Gospodarzem spotkania był Prezes 
Zarządu OIG Henryk Galwas, który w swoim 
krótkim przywitaniu podsumował mijający 
rok działalności OIG, życząc wszystkim wspa-
niałych świąt oraz wiele radości na nadcho-
dzący nowy rok.

Wśród zaproszonych gości obecni byli 
przedstawicie władz miasta i województwa 
na czele z wojewodą Adrianem Czubakiem, 
wicemarszałkiem Romanem Kolkiem, wi-
ceprezydentem miasta Opola Maciejem 
Wujcem oraz rektorem Politechniki Opol-
skiej prof. Marcinem Lorencem. Tegoroczne 
spotkanie wigilijne było równie okazją dla 
członków OIG do przedstawienia swojej 
firmy, dzięki krótkiej prezentacji gości, którą 
prowadził Janusz Maćkowiak.

 Oprawę  duchową wigilii sprawował 
ks. Krystian Muszalik – duszpasterz środo-
wisk przedsiębiorców. Wspólna modlitwa 
i tradycyjne przełamanie się opłatkiem 
nadała wydarzeniu świątecznego wymiaru. 
Na stole nie zabrakło wigilijnych potraw. 
Dodatkowo staropolski styl zajazdu „Za-
głoba” z pięknymi świątecznymi akcentami 
sprawił, że magia świąt udzieliła się wszyst-
kim zebranym. Pozostaje życzyć jeszcze raz 
wszystkim Państwu Wesołych Świąt. 

Wigilia Opolskiej Izby Gospodarczej
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Wybierasz się na emeryturę lub rentę, a nie ma masz 
dokumentów potwierdzających zatrudnienie przed 1999 
rokiem? Podpowiadamy jak i gdzie szukać dowodów 
potwierdzających staż pracy.

Utopione, zgubione, porzucone

Jeśli dokumenty potwierdzające twoje zatrudnienie za-
brała powódź, były pracodawca ogłosił upadłość albo nie 
zabezpieczył akt osobowych i płacowych to możesz mieć 
problem. Zwłaszcza jeśli chcesz udowodnić staż pracy i wy-
sokość wynagrodzenia przed 1999 rokiem. To może być wy-
zwanie, gdy występujesz do ZUS z wnioskiem o emeryturę, 
rentę, świadczenie przedemerytalne czy ustalenie kapitału 
początkowego. Po 1 stycznia 1999 r. każdy zgłoszony przez 
przedsiębiorcę pracownik ma w ZUS indywidualne konto, 
gdzie w postaci elektronicznej zapisywane są opłacone za 
niego składki na ubezpieczenia społeczne.

– Jeśli nie masz dokumentów świadczących o pracy przed 
1999 rokiem, to trzeba sprawdzić czy zakład pracy jeszcze 
istnieje. Jeśli nie, to na podstawie chociażby szczątków pism, 
wpisów w książeczkowych dowodach osobistych wydawa-
nych do końca 2000 roku czy legitymacji ubezpieczeniowej 
warto ustalić dokładną nazwę i adres ostatniej siedziby. To 
podstawa, żeby rozpocząć poszukiwania w konkretnych 
archiwach i instytucjach przechowujących dokumentację 
osobową i płacową – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regio-
nalny rzecznik ZUS województwa opolskiego. 

Likwidowane lub przekształcone zakłady pracy miały 
następców prawnych i to te podmioty powinny przejąć 
zasoby świadczące o angażach pracowników. Mogą to 
być spółki prawa handlowego bądź cywilnego, powstałe 
po sprywatyzowaniu przedsiębiorstw. Niewykluczone, że 
będą to też organy założycielskie czyli urzędy wojewódzkie 
albo organy nadrzędne czyli konkretne ministerstwa. 

Gdzie szukać?

 – Najłatwiej mają osoby, których pracodawca ciągle 
istnieje. Wtedy powinien wystawić byłemu pracownikowi 
zaświadczenie o zatrudnieniu, ale też o osiąganych zarob-
kach. Jeśli jednak zakładu już nie ma i nie ma też następcy 
prawnego takiego przedsiębiorstwa, to informacji trzeba 
szukać w bazie zlikwidowanych lub przekształconych za-
kładów pracy, którą prowadzimy na naszej stronie inter-
netowej – dodaje Sebastian Szczurek z ZUS.

ZUS stworzył bazę na podstawie informacji z urzędów 
centralnych, wojewódzkich i archiwów państwowych. Jest 
to alfabetyczny spis nieistniejących już przedsiębiorstw 
i miejsc przechowywania dokumentacji „kadrowej” byłych 
zatrudnionych. Są tam ponadto dane organizacji związko-

wych, spółdzielni, PGR-ów, a katalog byłych pracodawców 
jest ciągle aktualizowany. Taki katalog jest dostępny dla 
klientów ZUS w każdej placówce i na stronie internetowej: 
Baza ZUS

W województwie opolskim usługi w zakresie archiwizacji, 
przechowywania i udostępniania dokumentów świadczy Ar-
chiwum Państwowe w Opolu oraz spółka Archiwa Opolskie  
w Niemodlinie. 

Wielu przyszłych emerytów może szukać dokumentacji 
z niepaństwowych jednostek organizacyjnych, partii poli-
tycznych, związków wyznaniowych, organizacji społecznych 
czy spółdzielczych. Te podmioty ustalają jednak własne 
zasady postepowania z dokumentacją osobową. Natomiast 
dokumenty potwierdzające staż i płace ze zlikwidowanych 
spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych mógł przejąć 
związek rewizyjny, w którym była zrzeszona spółdzielnia 
lub Krajowa Rada Spółdzielcza z siedzibą w Warszawie.

Instytucją, która przechowuje dowody dotyczące pracy 
i płac od pracodawców z całej Polski, których postawiono 
w stan likwidacji lub których upadłość ogłoszono, jest 
działające od 2004 r. Archiwum Państwowe Dokumentacji 
Osobowej i Płacowej w Milanówku pod Warszawą. Archi-
wum wydaje zaświadczenia lub poświadczone kserokopie 
dokumentacji płacowej.

To się liczy

Przy ustalaniu emerytury, renty czy świadczenia eme-
rytalnego liczą się pisemne zaświadczenia pracodawcy, 
świadectwa pracy i legitymacje ubezpieczeniowe z wpisami 
o dacie rozpoczęcia i zakończenia pracy, rodzaju i wymiarze 
czasu pracy oraz orzeczenia sądu.

To jednak nie wszystkie dowody, które świadczą o stażu 
i zarobkach. Istotne mogą się też okazać dowody pośrednie 
czyli umowy o pracę i aneksy umów, wpisy w książecz-
kowym dowodzie osobistym, legitymacje służbowe czy 
wręcz pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika 
w czasie zatrudnienia na przykład o powołaniu, mianowa-
niu, zmianie angażu udzieleniu urlopu. Oczywiście takie 
dokumenty będą przydatne jeśli będzie z nich wynikać 
sam fakt zatrudnienia i jego okres. 

Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy  
ZUS województwa opolskiego

Wyższa emerytura dzięki archiWum

Gdzie szukać dokumentów sprzed lat?
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3)  Ustalenie podatku dochodowego wg zasad po-
datku liniowego 
Również w tym przypadku wpływ na wysokość podatku 
będzie miała metoda amortyzacji nieruchomości

a) Przy Amortyzacji według stawek podstawowych
Przychód 18 000 (1500 x 12 miesięcy)
Koszty 3000 zł podatek od nieruchomości
+ (12 ×400 zł) = 4800 zł opłaty miesięczne
+ 7500 amortyzacja wg stawki podstawowej
Razem koszt 15 300
Dochód = 2 700 zł x 19 % = 523 zł
Zobowiązanie podatkowe od dochodu 2 700 zł nie jest 

wolne od podatku i nie łączymy go z innymi przychodami.
b) Ustalenie podatku przy przyjęciu amortyzacji skróconej:
Przychód 18 000 (1500 x 12 miesięcy)
Koszty 3000 zł podatek od nieruchomości
+ (12 ×400 zł) = 4800 zł opłaty miesięczne
+  50 000 amortyzacja wg stawki indywidualnej (10 lat)
Razem koszt 57 800
Strata 39 800
W przypadku, gdy mamy stratę, nie obliczamy podatku, gdyż 

jedynie dochód stanowi podstawę ustalenia podatku. Możemy 
jednak ją odliczyć w przyszłych latach, jeśli osiągniemy dochód. 
Możliwość odliczenia tychże strat mamy przez kolejne 5 lat.

PRZYCHÓD czynsz miesięczny 1 500 zł

KOSZT podatek od nierucho-
mości w skali roku 3 000 zł

KOSZT
opłata miesięczna 
w wspólnocie mieszka-
niowej

400 zł

KOSZT- 
-AMORTYZACJA

wartość początkowa 
mieszkania (budynek 
mający 40 lat)

500 000 zł

ANI KOSZTY- 
-ANI PRZYCHODY opłaty eksploatacyjne ponosi najemca

Zobowiązanie podatkowe z tytułu najmu tejże nierucho-
mości w skali roku wyniesie:

1.  18 000 zł × 8,5% = 1530 zł – roczny podatek wg zasad 
ryczałtu ewidencjonowanego

2.  486 zł w skali roku wg zasad ogólny przy amortyzacji 
podstawowej

3.  0 zł  w skali roku wg zasad ogólnych przy amortyzacji 
indywidualnej (10 letniej)

4.  523 zł w skali roku zasady ogólne – metoda liniowa 19% 
od dochodu przy amortyzacji podstawowej

5. 0 zł  w skali roku zasady ogólne -metoda liniowa 19 % od 
dochodu przy amortyzacji indywidualnej (10 letniej)

II.  OSOBA FIZYCZNA NIEPROWADZĄCA DZIAŁALNOŚCI GO-
SPODARCZEJ

Wybierając iż lokal wynajmiemy poza działalnością go-
spodarczą również mamy prawo do wyboru metody i zasad 
opodatkowania i warto z tego wyboru skorzystać , albowiem 
ustalając ciężar podatkowy z tego tytułu mamy prawo zarówno 
do wyboru zasad ogólnych jak i ryczałtu ewidencjonowanego. 
Mało, mamy tez prawo do wyboru stawki (metody) amor-
tyzacji zarówno w stawce podstawowej jak i indywidualnej 
(maksymalnie 10 lat)

Zobowiązanie podatkowe może więc wynieś od 0 zł do...
I tak
1.  18 000 zł × 8,5% = 1530 zł – roczny podatek wg zasad 

ryczałtu ewidencjonowanego
2.  486 zł w skali roku wg zasad ogólny przy amortyzacji 

podstawowej
3.  0 zł w skali roku wg zasad ogólnych przy amortyzacji 

indywidualnej (10 letniej)
ODPŁATNE ZBYCIE
Art. 10. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Źródła przychodów
1.  Źródłami przychodów są: 

sprzedaż, z zastrzeżeniem ust. 2:
a) nieruchomości lub i części oraz udziału nieruchomości,
b)  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu 
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d) innych rzeczy,
– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działal-

ności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego 
zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w na-
bycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół 
roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; 
w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób 
dokonującej zamiany;

Odpłatne zbycie nieruchomości rozumiane jest jako sprze-
daż, zamiana i inne odpłatne (co oznacza, że trzeba za nie 

Elżbieta Konopka
doradca podatkowy,

przewodnicząca 
Opolskiego Oddziału 

Krajowej Izby  
Doradców Podatkowych

Opodatkowanie wynajmu nieruchomości (cz. 4)

Prywatnie czy w ramach prowadzonej  
działalności gospodarczej?
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dostać wynagrodzenie) rozporządzenie nieruchomością lub 
prawem majątkowym przenoszące własność na drugi podmiot 
(np. w drodze umowy odpłatnego zniesienia współwłasności).

Zbycie to ma miejsce w przypadku, gdy zbycie nierucho-
mości, następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, 
w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i oddanie do 
użytku danej nieruchomości, a operacja ta nie jest realizowa-
na w ramach działalności gospodarczej. Wówczas w świetle 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik 
zobligowany jest do rozpoznania dochodu lub straty z tego 
tytułu i złożenia zeznania PIT-39.

Regulacje obejmujące odpłatne zbycie nieruchomości doty-
czą również części lub udziału w nieruchomości, a także praw 
majątkowych takich jak: spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo do domu 
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawo 
wieczystego użytkowania gruntów.

USTALENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD ODPŁATNEGO 
ZBYCIA

Aby obliczyć wysokość dochodu ze sprzedaży nieruchomości, 
który należy opodatkować 19% należy najpierw określić dochód 
zwolniony z podatku. Aby to zrobić musimy podzielić dochód 
(przychód – koszty uzyskania przychodu) pomnożony przez wy-
datki na cele mieszkaniowe przez przychód z odpłatnego zbycia 
nieruchomości. Otrzymany wynik będzie dochodem zwolnio-
nym z podatku od sprzedaży nieruchomości, który należy odjąć 
od dochodu (czyli przychodów ze zbycia nieruchomości po-
mniejszonych o koszty uzyskania przychodu).

NAJEM KRÓTKOTERMINOWY
Art. 12 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i ich 

płatność
1) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:
2)  17 % przychodów ze świadczenia usług związanych 

z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem 
załącznika nr 2 do ustawy.

Najem krótkoterminowy jest to udostępnianie mieszkania 
lub pokoju turystom na dobę lub kilka dni. Brak jednoznacznych 
i precyzyjnych przepisów dotyczących najmu krótkotermino-
wego, dlatego ograny podatkowe często usiłują przychody 
z umów zawieranych w ramach prywatnego najmu kwalifi-
kować jako przychody z działalności gospodarczej. Jednakże 
uznaje się, że jeżeli ma się własne mieszkanie i wynajmuje się 
je krótkoterminowo w sposób nieregularny i nieprofesjonalny, 
należy zastosować ryczałt od przychodów ewidencjonowa-
nych lub zasady ogólne opodatkowania (18% lub 32%), taj 
jak w prywatnym wynajmie mieszkania. Przychody z najmu 
mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem do-
chodowym według stawki 17% od przychodu, zgodnie z art. 
12 ust. 1 punkt 2. lit. e Ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przy wynajmie 
regularnym i profesjonalnym (np. osoba fizyczna ma kilka 
mieszkań nad morzem i wynajmuje je turystom) stosuje się 
zasadę ogólną opodatkowania (18% lub 32%) lub podatek 
liniowy (19%) i w takiej sytuacji podatnik musi mieć zareje-
strowaną działalność gospodarczą.

Stawki podatkowe są takie same jak u osób, które prowadzą 
działalność gospodarczą. Dla ryczałtu 8,5% lub 12.5% oraz dla 
skali podatkowej 18% i 32%. 

Indywidualne rachunki podatkowe 
od 1 stycznia 2020 roku

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. należności 
z tytułu podatku PIT, CIT i VAT każdy podatnik (i płatnik) 

zobowiązany jest wpłacać na indywidualny rachunek podat-
kowy (podstawa prawna: art. 61b Ordynacji podatkowej).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą generując 
indywidualny numer rachunku na stronie: https://www.
podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

podają swój numer NIP.
Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej lub 

niebędące zarejestrowanym podatnikiem VAT generując 
indywidualny numer rachunku na stronie: https://www.
podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

podają swój numer PESEL.
Szanowni Państwo, przypominamy, że w komunikacie 

z dnia 21.11.2019 r. informowaliśmy, iż od 1 stycznia 2020 
roku wejdzie w życie ważna nowelizacja Ordynacji podat-
kowej, na mocy której do określonych płatności na rzecz 
urzędów skarbowych zastosowanie będą mieć tzw. indy-
widualne rachunki podatkowe.

Nowelizacja zakłada, że podatnikom oraz płatnikom 
zostanie udostępniony indywidualny rachunek podat-
kowy, z którego korzystanie będzie obligatoryjne od 1 
stycznia 2020 roku.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego bę-
dzie udostępniany podatnikom za pośrednictwem strony 
internetowej MF, po podaniu identyfikatora podatkowego. 
Można go uzyskać już dziś, więc warto przygotować się 
do stosowania swojego nowego rachunku jeszcze przed 
wejściem w życie zmian.

W celu wygenerowania indywidualnego rachunku po-
datkowego należy skorzystać z linku: https://www.podatki.
gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

Za pomocą indywidualnego rachunku podatkowe-
go będzie trzeba wpłacać należności z tytułu PIT, CIT, 
VAT oraz niepodatkowych należności stanowiących do-
chód budżetu państwa. Ułatwi więc to znacząco opłacanie 
tych danin, które obecnie uiszczamy do właściwych urzędów 
skarbowych na różne rachunki bankowe. Docelowo ma być 
możliwe uiszczanie poprzez ten rachunek wszystkich innych 
należności wpłacanych do urzędów skarbowych.

W związku z wprowadzeniem indywidualnych rachunków 
podatkowych przestaną mieć zastosowanie dotychczasowe 
zasady uiszczania zobowiązań podatkowych. Przy dokonaniu 
przelewu z użyciem indywidualnego rachunku podatko-
wego podatnik nie zawsze będzie mógł bowiem wskazać 
konkretne zobowiązanie, które zamierza uiścić. Jeżeli 
podatnik ma zaległości, to przelew automatycznie pokryje 
najstarsze zobowiązanie.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje będą dla Pań-
stwa pomocne. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, 
zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Kancelaria Podatkowa  
Elżbieta Konopka
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Krajowa Izba Gospodarcza przeprowadziła badanie 
opinii przedsiębiorców w związku z planami likwidacji 
tzw. „limitu 30-krotności”. Ankieta została rozesłana 
w sieci organizacji zrzeszonych w KIG, do bazy new-
slettera KIG oraz dodatkowo opublikowana na stronie 
internetowej KIG.

Badanie zostało skierowane wyłącznie do przedsię-
biorców zatrudniających osoby zarabiające więcej 

niż „30-krotność” (wskazano tu kwotę 11 900 brutto 
miesięcznie na umowie o pracę).

Zbieranie ankiet rozpoczęto 16.10.2019 zakończono 
zaś 30.10.2019. Zebranych zostało 148 odpowiedzi.

Podsumowanie

Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w badaniu bardzo 
mocno obawiają się skutków zniesienia limitu 30-krot-
ności składek. Co istotne, ich zdaniem, skutki nie będę 
ograniczać się tylko do sytuacji finansowej przedsiębior-
stwa (takie zagrożenie widzi 77,0% firm, które wzięły 
udział w badaniu) ale również w innych obszarach (takie 
zagrożenie widzi 55,4% ankietowanych). Zwraca uwagę 
obawa o rezygnację z pracy kluczowego dla firm grona 
pracowników – zarządzających procesami i organizujących 
pracę od strony merytorycznej. Konsekwencją będą:
• dalszy wzrost kosztów i rotacja kluczowych pracow-

ników,
• prawdopodobne wstrzymanie rozwoju firm,
• rezygnacja z rekrutacji pracowników wszelkich szczebli.

Aż 29,3% ankietowanych firm obawia się, iż wprowa-
dzenie regulacji może zagrozić istnieniu ich przedsię-
biorstwa.

W konsekwencji należy spodziewać się powszechnych 
ruchów dostosowawczych w zakresie organizacji, w tym 
formy zatrudnienia pracowników objętych regulacją 
i wzrostu udziału zadań zlecanych na zewnątrz. Skoro 
tak, to wysokie jest prawdopodobieństwo niezrealizo-
wania zakładanych w regulacji przychodów. Analogicznie 
wysokie jest ryzyko pojawienia się istotnych uszczupleń 
wpływów JSF w innych obszarach (podatki, składki na 
zabezpieczenie społeczne).

W ankiecie uczestniczyły głównie firmy z długą tradycją 
działalności. Istotny był udział eksporterów prowadzących 
operację tak w UE i jak i poza nią. Nie można powiedzieć, 
by problemy z wpływem regulacji zgłaszały jedynie nie-

liczne przedsiębiorstwa, które łączy wielkość zatrudnienia, 
czy miejsce prowadzenia działalności. Wpływ regulacji jest 
bardziej uniwersalny. Co ważne skutki regulacji nie będą 
dotkliwe wyłącznie dla specyficznych firm mających wy-
soki udział w kosztach pracowniczych dobrze opłacanych 
specjalistów. To będzie również kłopot firm, w których 
udział pracowników wysoko opłacanych jest pozornie 
niewielki, a problemy będą tu nie tylko finansowe, ale 
również dotyczące organizacji produkcji. 

Wyniki badania

Dominują przedsiębiorstwa obawiające się negatyw-
nego wpływu likwidacji „limitu 30-krotności” na finanse 
przedsiębiorstwa. Odpowiedzi, iż wpływ będzie silny 
w kategoriach: zdecydowanie tak, tak i raczej tak było 
odpowiednio: 32 stanowiących 21,6%, 41 stanowiących 
27,7% i 41 27,7%. Zdecydowanie mniej było odpowiedzi 
wskazujących że wpływ na finanse raczej nie będzie istot-
ny lub nie będzie go wcale – odpowiednio 20 odpowiedzi 
stanowiące 13,5% oraz 8 odpowiedzi stanowiące 5,4%.

Wpływ na finanse wynikający wprost ze zmiany regu-
lacji (wyższe składki po stronie pracodawcy) oczekiwany 
jest też w związku z koniecznością zrekompensowania 
pracownikom obniżenia płac w wymiarze netto (o składkę 
po stronie pracownika). Już obecnie podwyżki planuje 
12 respondentów stanowiących 8,1%, 58 respondentów 
stanowiących 39,2% jeszcze nie wie, czy zdecyduje się na 
wprowadzenie takich podwyżek. Podmiotów, które nie 
przewidują regulacji płac jest 78, co stanowiło 52,7%.

Zwraca uwagę iż przedsiębiorcy bardzo poważnie oba-
wiają się rezygnacji z pracy pracowników objętych nową 
regulacją. Aż 55 odpowiedzi stanowiących 37,2%, już teraz 
wskazywało, że może być to poważny problem. Mniej 
odpowiedzi wskazywało brak obaw w tym zakresie – 38 
stanowiące 25,7%. Zwraca uwagę również to, że obec-
nie dla sporej liczby firm trudno jest to przewidzieć – 55 
odpowiedzi stanowiące 37,2%.

Do tego dochodzi jeszcze większa pewność, iż regu-
lacja utrudni pozyskiwanie specjalistów – 92 pozytywne 
odpowiedzi stanowiące 62,2%, przy 32 stanowiących 
21,6% odpowiedziach przeciwnych i 24 stanowiących 
16,2% bez zajęcia stanowiska.

Zwraca uwagę, że skutki wprowadzenia regulacji mogą 
okazać się na tyle dotkliwe dla firm i ich pracowników, 
że może dość powszechnie pojawić się skłonność do 

Badanie opinii przedsiębiorców w związku 
z planami likwidacji tzw. limitu 30-krotności 
składek do ZUS
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dostosowania się po stronie organizacyjnej. Już teraz 
spora część firm przewiduje zmiany form zatrudnienia 
pracowników. Takich odpowiedzi było 40 stanowiących 
27,0%. Nie przewiduje zmian w tym zakresie 60 odpo-
wiadających stanowiących 40,5%. Wysoki jest odsetek 
firm, które jeszcze nie zdecydowały w tym zakresie – 48 
odpowiedzi stanowiących 32,4%. Wypada podkreślić, że 
uzyskany rozkład odpowiedzi wskazuje na to, że wysokie 
jest prawdopodobieństwo niezrealizowania zakładanych 
w regulacji przychodów. Dodatkowo zaś efektem do-
pasowań może być istotne uszczuplenie wpływów JSF 
w innych obszarach (podatki, składki na zabezpieczenie 
społeczne).

W świetle powyższego nie dziwi, że powszechne jest 
przekonanie przedsiębiorców, iż regulacja poważnie wpły-
nie również na inne, niż kondycja finansowa, obszary dzia-
łania ich przedsiębiorstw. Konieczność zmiany cenników 
przewidziało 46 firm stanowiących 31,3%, a dodatkowo 
10 odpowiedzi stanowiących 6,8% wskazuje koniczność 
renegocjacji umów z kontrahentami. Sporo zmian można 
też oczekiwać w zakresie organizacji pracy w tym: 
• zmiany formy zatrudnienia 32 odpowiedzi stanowią-

cych 21,6%,
• zmiany wymiaru etatu obecnie zatrudnionych 7 od-

powiedzi stanowiących 4,8%,
• zwiększenia udziału prac zlecanych na zewnątrz 20 

odpowiedzi stanowiących 13,6%.
Zwraca uwagę, że 16 odpowiedzi stanowiących 10,6% 

wskazuje reakcję w postaci wstrzymania rekrutacji. W gro-
nie potencjalnych innych obszarów negatywnego oddzia-
ływania wprowadzenia regulacji wskazywane były rów-
nież odejścia z pracy i zwiększenie rotacji pracowników.

Znamienne jest, że na pytanie, czy nowa regulacja 
może zagrozić bytowi Twojego przedsiębiorstwa aż 43 
odpowiedzi stanowiące 29,3% głosiło „tak”. W dodatku 33 
odpowiedzi stanowiących 22,4% wskazywało, że na dzień 
wypełniania ankiety trudno jest to określić. Odpowiedzi 
„nie” było 71 co stanowiło 48,3%.

Firmy które wzięły udział w badaniu

Dominowały firmy zatrudniające od 50 do 250 osób (62 
odpowiedzi stanowiące 41,9%). Wysoki był też udział firm 
zatrudniających od 10 do 50 osób (36 odpowiedzi stano-
wiące 24,3%). Zwraca uwagę udział firm zatrudniających 
poniżej 10 osób (29 odpowiedzi stanowiących 19,6%), ale 
również firm największych – zatrudniających powyżej 250 
osób. W przypadku firm najmniejszych udział był wyższy 
od oczekiwanego (zazwyczaj myśli się o niewielkich fir-
mach jako o takich, gdzie poziom sprzedaży i wydajności 
rzadko pozwala na wysokie uposażenia). W przypadku 
firm największych udział był niższy od oczekiwanego, 
wszak to właśnie w firmach największych (ze względu na 

skalę, skomplikowanie produkcji i zarządzania, a także na 
wysokie wymagania wkładu intelektualnego) oczekuje się 
istnienia licznych wysoko opłacanych stanowisk.

W badaniu wzięły udział niemal wyłącznie firmy o dłu-
gim stażu działalności – przekraczającym 10 lat (128 
podmiotów stanowiących 86,5%). Drugą co do liczebności 
populację stanowiły firmy działające od 1 roku do 5 lat 
(13 odpowiedzi stanowiących 8,8%). Niewielki zaś był 
odsetek firm działających od 5 do 10 lat (5 odpowiedzi 
stanowiących 3,4%), oraz działających krócej niż rok (2 
odpowiedzi stanowiące 1,4%).

Znaczący był udział firm prowadzących działalność eks-
portową. Łącznie było to 49 respondentów stanowiących 
33,1%. Co istotne, w grupie tej większość stanowiły pod-
mioty prowadzące operacje również poza Unią Europejską 
(31 podmiotów stanowiących 20,9% ogółu badanych 
podmiotów). W przypadku 18 podmiotów stanowiących 
12,2% ogółu badanych podmiotów eksport prowadzony 
był wyłącznie w UE. Spośród podmiotów prowadzących 
działalność na terenie kraju – ogólnopolską skalę zgłosiło 
28 podmiotów stanowiących 18,9%, regionalną 17 pod-
miotów stanowiących 11,5% oraz lokalną 54 podmioty 
stanowiące 36,5%.

W badaniu wzięły udział podmioty ze wszystkich wo-
jewództw. W przypadku większości województw liczba 
biorących udział podmiotów była proporcjonalna do 
potencjału ekonomiczno-demograficznego regionu. Po-
jawiło się jednak kilka województw, gdzie udział odpo-
wiadających przedsiębiorstw odbiegał istotnie na plus 
lub minus od owego potencjału.

Dominowały dwa rodzaje lokalizacji przedsiębiorstw. 
Pierwszym były miasta powyżej 250 tys. mieszkańców 
(45 odpowiedzi stanowiących 30,4%) drugim zaś miasta 
liczące do 50 tys. mieszkańców. W przypadku miast 
z ludnością od 100 do 250 tys. zanotowano 17 odpowie-
dzi stanowiących 11,5%, natomiast w przypadku miast 
liczących od 50 do 100 tys. mieszkańców 24 odpowie-
dzi stanowiących 16,2%. Zwraca uwagę 9 odpowiedzi 
stanowiących 6,1% określających miejsce prowadzenia 
działalności jako wieś.

W przypadku zdecydowanej większości odpowiada-
jących firm, udział pracowników objętych regulacją dot. 
„limitu 30-krotności” nie przekraczał 5%. Było to 118 firm 
stanowiących 79,7%. Udział ankietowanych w pozostałych 
przedziałach prezentował się nastepująco:
• od 5% – do 10 % zadeklarowało 16 podmiotów sta-

nowiących 11,5%,
• między 10% a 25% było 9 stanowiły one 6,1%;
• między 25% a 50% były 3 firmy stanowiące 2,0%,
• między 50% a 90% jedna firm stanowiąca 0,7% i
• powyżej 90% 1 firma stanowiąca 0,7%.
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w S p ó ł p R a c a

Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu planuje uru-
chomienie nowych kierunków kształcenia z branży 
transportu drogowego, dzięki, którym już niedługo 
uczniowie będą mogli się kształcić w zawodzie : Tech-
nik transportu drogowego oraz Kierowca mechanik. 

W związku z tymi planami odbyło się spotkanie do-
tyczące możliwości współpracy między szkołami, 

a przedstawicielami kluczowych firm spedycyjno-logi-
stycznych Opolszczyzny. Przedstawiciele szkół oraz repre-
zentanci firm spotkali się w Zespole Szkół Mechanicznych 
w Opolu 07.11 bieżącego roku. 

Głównym tematem spotkania było określenie wspól-
nych działań związanych z zamiarem uruchomienia w Ze-
spole Szkół Mechanicznych w Opolu nowych kierunków 
kształcenia z branży transportowo-spedycyjnej, zgodnych 
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej( z dnia 15 
lutego 2019 w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia 
w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa branżowego w zawodach: technik 
transportu drogowego oraz kierowca mechanik).

Dyrektorzy szkół i kierownicy praktyk zawodowych 
przedstawili nowe kierunki kształcenia oraz możliwości 
wynikające z tego dla uczniów. Mówiono również o uru-
chomienia w ZSM Szkolnego Punktu Informacji Kariery 
Zawodowej branży transportowo-spedycyjnej .

Przedstawiciele firm transportowych jednogłośnie wy-
razili aprobatę dla powstania nowych kierunków, co będzie 
w obecnej trudnej sytuacji kadrowej dużym wsparciem dla 
nich w przyszłości. Ogromna nisza w zawodzie kierowcy (na 
rynku brakuje przeszło 100 000 kierowców) czy spedytora 
jest bolączką wśród firm transportowych. Powstanie no-
wych kierunków będzie na pewno dobrym wyborem dla 
młodych ludzi, którzy przy tym zapotrzebowaniu na rynku 
pracy nie powinni mieć większych problemów ze znalezie-
niem pracy. Przybyli na spotkanie prezesi firm zaoferowali 
współpracę ze szkołami na zasadach praktyk, spotkań 
partnerskich oraz wsparcia technicznego i sprzętowego. 

Efektem spotkania było przedstawienie przedsiębiorcom 
przez szkołę projekt porozumienia, który określa elemen-
ty współpracy Szkoły i Firmy na płaszczyźnie kształcenia 
w zawodzie technik transportu drogowego i kierowca me-
chanik, niezbędnego do przedłożenia Wojewódzkiej Radzie 
Rynku Pracy WUP-u w Opolu wraz z wnioskiem o zgodę 
na wdrożenie nowych zawodów kształcenia. Ustalono 
również konieczność wystosowania listu intencyjnego 
do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy rekomendującego 

konieczność uruchomienia w Zespole Szkół Mechanicznych 
kształcenia w w/w zawodach. 

W spotkaniu udział wzięli ze strony szkoły: Dyrektor 
Bogusław Januszko, Wicedyrektor Agnieszka Słaboń, Jan 
Fort Szkolny Doradca Zawodowy: Beata Kresan. Partnerzy 
edukacyjni szkolnictwa zawodowego regionu opolskiego: 
Departament Edukacji i Rynku Pracy

Urzędu Marszałkowskiego w Opolu reprezentowała, Dy-
rektor Monika Jurek, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia 
Edukacji w Opolu Dyrektor Lesław Tomczak, Wicedyrektor 
Stanisław Rożniatowski oraz Kierownik projektu Bartłomiej 
Piechaczek „Opolskie Szkolnictwo zawodowe dla Rynku 
Pracy. Przedstawiciele pracodawców: KANO Sp. z o.o. 
Prezes Zarządu Konrad Wrzeciono PIOMAR Sp. z o.o. Prezes 
Piotr Żur, PKS INTERNATIONAL CARGO S.A Przedstawiciel 
Witold Molanda , P.H.U. TRANSKOM Prezes Robert Białdy-
ga, ABM LOGISTIC TRANSPORT I SPEDYCJA Sp.z o.o. Prezes 
Michał Charczenko, Paul Schockemöhle Logistics Polska 
Sp. z o. o. Prokurent Szymon Gromuł, TRANSANNABERG 
Wiesiollek J.M. Sp. Jawna

Właściciel Mariola Wiesiollek oraz Przedstawiciele In-
stytucji reprezentujących firmy transportowo-spedycyjne 
regionu opolskiego:Opolskie Zrzeszenie Przewoźników

DrogowychPrezes Józef Stelmachowski, Opolska Izba 
Gospodarcza Specjalista ds. kontaktów gosp. Liliana Łucz-
kiewicz. 

Nowe możliwości dla uczniów 
Zespołu Szkół mechanicznych 
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R a p O R T

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

OPOLSKIE
Powierzchnia w km² 9 412 Ludność tys. 984

% Polski 3,0% % Polski 2,6%

Gęstość zaludnienia osób na km² 104,6 Współczynnik urbanizacji 53,3%
Polska 122,8 Polska 60,1%

PKB na mieszkańca tys. PLN 43 848 PKB mln PLN 43 160
Średnia Polski = 100% 79,6% % Polski 2,04%

Rynek pracy koniec października 2019 Rynek pracy

Zarejestrowanych bezrobotnych w tys. 19,7
Pracujących w tys. (szacunkowo) 345,1
Aktywnych zawodowo w tys. (szacunkowo) 364,8

Stopa bezrobocia 5,4%
Polska 5,0% Rejestr bezrobotnych

Rynek pracy w październiku 2019

Bezrobotnych na ofertę pracy 7,0
Nowozarejestrowani bezrobotni w tys. 3,5
Bezrobotni wyrejestrowani w tys. 3,8

Przemysł - sektor przedsiębiorstw I-X 2019 Dynamiki - przemysł

Sprzedaż mln PLN 27 300
Sprzedaż na zatrudnionego tys. PLN 448
Zatrudnienie w tys. 61
Płaca PLN 4 846

Sprzedaż I-X 2018 = 100 104,7
Zatrudnienie I-X 2018 = 100 104,5
Wydajność I-X 2018 = 100 100,2
Płaca I-X 2018 = 100 106,2

Budownictwo - sektor przedsiębiorstw I-X 2019 Dynamiki - budownictwo

Sprzedaż mln PLN 3 950
Sprzedaż na zatrudnionego tys. PLN 564
Zatrudnienie w tys. 7
Płaca PLN 4 566

Sprzedaż I-X 2018 = 100 110,3
Zatrudnienie I-X 2018 = 100 106,5
Wydajność I-X 2018 = 100 103,6
Płaca I-X 2018 = 100 107,6

Mieszkania oddane do użytku I-X 2019 Liczba mieszkań w szt.

Oddane do użytku ogółem szt. 1 946
  budownictwo indywidualne szt. 984
  budownictwo pozostałe szt. 962
Dynamika I-X 2018 = 100 99,6

Powierzchnia ogółem tys. m² 220
  budownictwo indywidualne tys. m² 154 Przeciętna powierzchnia lokalu m²
  budownictwo pozostałe tys. m² 66
Dynamika I-X 2018 = 100 103,9

Przeciętna powierzchnia m² 113
  budownictwo indywidualne m² 157
  budownictwo pozostałe m² 69

Dane: GUS oraz obliczenia KIG na podstawie danych GUS str. 13
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Twoi klienci spędzają dużo czasu 
w mediach społecznościowych. 

Dotrzyj do nich nie tracąc swojego 
czasu i energii.

Twoja firma i produkty 
są bliższe i bardziej rozpoznawalne 

dla klientów i ich znajomych. 

Reklama
Korzystaj ze współczesnych kanałów 

promocji i sprzedaży swoich 
produktów!

Nowoczesność

Inwestuj swoje pieniądze 
w skuteczne formy marketingu, będąc 

aktywnie tam gdzie Twoi klienci.

Pieniadze

Zobacz korzyści
wynikające z naszej współpracy

PARTNER

Facebook wciąż jest najpopularniejszym medium społecznościowym na 
świecie i wg. Business Insider jest to najlepsze miejsce do promowania 
swojej działalności przez przedsiębiorców! Podobnie jak strony www 
profile w mediach społecznościowych są doskonałym narzędziem by 
docierać do naszych klientów, zdobywać zaufanie i ułatwiać im 
zapoznanie z naszą aktualną ofertą oraz tym co dzieje się w firmie. 

Dlaczego warto aktywnie prowadzić profil w Social Mediach (SM) jak 
Facebook?
Po pierwsze to naturalne miejsca spędzania czasu dla ponad 18 milionów 
Polaków! Wielu z nich każdego dnia spędza przynajmniej 20 minut 
przeglądając udostępniane treści i szukając informacji. 
Obecnością firmy poprzez fanpage budujemy rozpoznawalność marki 
oraz mamy możliwość prezentowania naszej oferty! W dobie urządzeń 
mobilnych średni czas spędzany w SM i konsumowanie treści stale rośnie.

Bardzo istotnym i zyskującym popularność elementem jest łatwość 
kontaktu! Blisko 14 milionów Polaków aktywnie w komunikacji korzysta z 
aplikacji Messengera i coraz częściej wybiera napisanie do firmy przez ten 
komunikator zamiast poprzez email. Jest to szybsze i bardziej 
bezpośrednie. 

Aktywna obecność na Facebooku podnosi naszą wiarygodność i ułatwia 
wymianę informacji z naszymi odbiorcami, natomiast korzystnie z 
narzędzi reklamowych pozwala nam bardzo precyzyjnie kierować treści 
do wybranych ludzi, którzy mogą być zainteresowani naszymi 
produktami. Przy podejmowaniu działań reklamowych możemy wybrać 
precyzyjnie obszar wyświetlania reklam, płeć, wiek, zainteresowania, 
wykształcenie i inne cechy naszych potencjalnych klientów.

Poza komunikacją bezpośrednią i reklamowaniem firmy, Facebook daje 

również możliwość tworzenia i uczestniczenia w grupach dyskusyjnych, 
tworzenia wydarzeń, ofert pracy, sprzedaży. Co więcej ten gigant ciągle się 
rozwija! Powstają nowe narzędzia przyciągające kolejnych użytkowników i 
dające nowe możliwości dlatego jeśli Twojej firmy nie ma jeszcze na 
Facebooku lub Instagramie to pora naprawić ten błąd! 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi możliwościami w tym temacie!
Zajmujemy się tworzeniem, konfiguracją i administracją profili firmowych 
w różnych branżach. Tworzymy materiały, wpisy, różnymi kanałami 
pomagamy firmom docierać do klientów. Aktywizować fanów 
zainteresowanych daną firmą, prowadzimy komunikację i pomagamy 
rozwiązywać trudne sytuacje. 

Dlaczego warto współpracować z nami?
- istniejemy na rynki od 2008 roku,
- od ponad 4 lat wspieramy naszych klientów w działaniach w mediach 
społecznościowych, 
- prowadzimy profile społecznościowe firm z bardzo różnych branż,
- nasz zespół tworzy grafiki, redaguje teksty, przygotowuje fotografie oraz 
materiały wideo, przeprowadza sponsorowane kampanie reklamowe,
- pomagamy klientom w działaniach PRowych i lepszej komunikacji przez 
SM.
- szkolimy również pracowników z obsługi profili firmowych w SM

Ponadto tworzymy również:
- strony i sklepy internetowe,
- systemy i oprogramowanie sprzedażowe,
- przygotowujemy dla firm identyfikację wizualną, logotypy, graficzne 
materiały reklamowe oraz druk,

Zapraszamy do kontaktu.

PIXELMEAL
P R O F E S J O N A L N E  U S Ł U G I  R E K L A M O W E

www.pixelmeal.com tel. 697 093 448

O G ł O S Z E N I E
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FOB – prenumerata

FORUm OPOLSKIEGO BIZNESU
miesięcznik Opolskiej Izby Gospodarczej

CENA PRENuMERATY ROCZNEJ 70,00 PLN (DO kOńCA ROku 2019)
CENA 3 MIEsIąCE 30,00 PLN / CENA 6 MIEsIąCE 45,00 PLN

W ofercie prenumeraty mają Państwo możliwość jednorazowego zamieszczenia materiału promocyjnego swojej 
firmy. Materiał zamieścimy po uprzednim kontakcie z redakcją.

Zależy nam bardzo na sugestiach Państwa, co do zamieszczanego materiału. Forum Opolskiego Biznesu jest mie-
sięcznikiem Opolskiej Izby Gospodarczej, który od samego początku jest tworzony z myślą o swoich członkach. Dlatego 
poprzez prenumeratę zapraszamy Państwa do jego współtworzenia.

SZANOWNI PAńSTWO, gorąco zachęcamy do współtworzenia naszego miesięcznika Forum Opolskiego Biznesu5060-5061-iPKO dealer ForumOpolskiegoBiznesu 210x150.indd   1 13.07.2018   13:54
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