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N a  D O b R Y  p O c Z ą T E k

Szanowni Państwo,

W Dniu Święta Zmarłych wspominali-
śmy naszych bliskich i przyjaciół, których 
nie ma już wśród nas. W naszej tradycji to 
bardzo ważne, że 1 Listopada spotykamy 
się na cmentarzach zapalając symbolicznie 
znicz wyrażając przez to pamięć o oso-
bach, które były nam tak bliskie i drogie. 
Wspominając naszych zmarłych mam 
w swojej pamięci śp. Karola Cebulę oraz 
prof. Marka Tukiendorfa, którzy odeszli 
od nas w tym roku.

Oboje wnosili w naszą pracę pozy-
tywną energię, zawsze byli ogromnym 
wsparciem dla naszej instytucji. Ich brak 
jest wielką, nieodżałowaną stratą. Byli 
naszymi przyjaciółmi zawsze można było 
na nich liczyć. Na zawsze pozostaniecie 
w naszych sercach i pamięci. 

W Opolskiej Izbie w miesiącu listopadzie 
będziemy przeprowadzać szereg szkoleń 
o czym na bieżąco informujemy Państwa 
na naszej stronie internetowej oraz w na-
szym miesięczniku. Rozpoczęliśmy również 
intensywne przygotowania organizacyjne 
do największego wydarzenia jakim dla 
Izby jest Nagroda „Laurów Umiejętności 
i Kompetencji” cały czas przyjmujemy 
kandydatury do tego zaszczytnego tytułu. 
Przypomnę , że tegoroczna Gala będzie 
miała miejsce tradycyjnie w Filharmonii 
Opolskiej 15 styczna 2020 roku. 

Z poważaniem 
Henryk Galwas

Pracownia Architektury-JAMS,  
architekt Mariusz Sługocki

ul. Niemodlińska 47/3 45-761 Opole 
Adres do korespondecji
Tel. 692 443 432 45-716 Opole 
ul. Spychalskiego 13/219
mariusz.slugocki@jamsarchitekci.pl
5 zatrudnionych

Ewa Izydorczyk Naturoterapia 

ul. Koraszewskiego 8-16/121, 
45-011 Opole
Tel. 604 978 327
j.izydorczyk@upc.poczta.pl
1 zatrudniony

WItAMy w Opolskiej  
Izbie Gospodarczej
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Henryk Galwas
Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej

Szanowni Państwo,
ochrona danych osobowych w myśl nowego rozporządzenia RODO 
jest ostatnio tematem mocno eksponowanym. OIG zorganizowała 
szkolenia mające na celu przybliżenie reguł nowego rozporządzenia. 
Spotkania prowadzone przez eksperta miały miejsce w siedzibie OIG 
oraz w Starostwie Krapkowickim gdzie działa nasz punkt informa-
cji. Zainteresowanie tymi szkoleniami było bardzo duże, w związku  
z tym będziemy w najbliższym czasie organizować kolejne  spotkania 
dotyczące RODO. Temat szkoleń był zasugerowany przez naszych 
członków,  co wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom z naszej 
strony zostało przeprowadzone. Zależy nam bardzo na Państwa su-
gestiach i propozycjach co do współpracy. Dlatego gorąco zachęcam 
Państwa  do kontaktu z nami.

Kolejną istotną kwestią, o której chciałbym powiedzieć to nawiąza-
nie współpracy miedzy Opolską Izbą Gospodarczą, a Izbą Handlowo- 
Przemysłową we Lwowie. Mamy nadzieję, że współpraca przyniesie 
pozytywne efekty zarówno dla naszych przedsiębiorców jak i firm  
z  Ukrainy. Nawiązanie kontaktu z naszymi partnerami zza wschod-
niej granicy nie byłoby możliwe gdyby nie pomoc Konsulatu Honoro-
wego z Opola i osobistego zaangażowania Konsul Honorowej Ireny 
Pordzik, za co chciałbym serdecznie podziękować. 

W tym numerze piszemy o klasach patronackich, które od września 
ubiegłego roku działają przy ZSB w Opolu. Klasy te mają zapewnione 
duże wsparcie firm budowlanych o czym mogą Państwo przeczytać 
w tym numerze FOB. Chciałbym tylko nadmienić, że od początku je-
steśmy przy tym projekcie z czego jesteśmy bardzo  dumni. Gratuluje 
Pani Dyrektor ZSB młodzieży, która już miała możliwość wykazania 
się  przy profesjonalnym zleceniu budowlanym, życząc całemu  Ze-
społowi Szkół Budowalnych dalszych sukcesów. 

Na koniec z okazji Świąt Wielkanocnych pragnę życzyć Państwu po-
godnych pełnych rodzinnego ciepła świąt. Niech  ten podniosły  czas 
będzie dla Was zasłużonym odpoczynkiem od zgiełku codziennego 
dnia. 

Henryk Galwas       

N A  D O B R Y  P O C Z Ą T E K

Odpowiedzialna firma, 
odpowiedzialny samorząd

Do projektu przystąpiły już dwie gminy 
z Opolszczyzny : gmina Niemodlin i Walce. Cały 
czas trwają romowy z władzami innych gmin o  
wzięciu udziału w projekcie.

Dzięki wsparciu Wojwewódzkiego Centrum 
Arbitrażu i Mediacji oraz Opolskiej Izbie 

Gospodarczej jest to ogromnie ważna inicjatywa, 
ze względu na prestiż tych instytucji. Co jeszcze 
mocniej podkreśli jakość zarzadzania w gminach 
i ich funkcjonowanie. Zachecamy Panstwa do 
przystąpienia do projektu sygnowanego przez 
Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji 
w Opolu.



M I E S I Ę C Z N I K  S A M O R Z Ą D U  G O S P O D A R C Z E G O4

p R Z E G l ą D

Listopad to miesiąc gdzie w Polsce sprzedaje się naj-
więcej zniczy. Oczywiście ma to związek ze Świętem 
Zmarłych kiedy licznie odwiedzamy cmentarze by 
zapalić lampkę na grobach naszych bliskich.

W tym okresie w sklepach, marketach i przed cmenta-
rzami sprzedaje się ogromne ilości zniczy – nikt nie 

próbował oszacować wielkości tej sprzedaży, ale śmiało 
można stwierdzić, że przychody firm produkujących ten 
asortyment są olbrzymie.

Produkcja zniczy w Polsce trwa przez cały rok, „żniwa” 
w branży przypadają na czas Wszystkich Świętych. To 
właśnie w tym okresie producenci są w stanie zarobić tyle, 
że dzięki przychodom ze sprzedaży są w stanie funkcjo-

nować przez cały rok. Od września do października firmy 
produkujące znicze pracują po 18 godzin by zapewnić jak 
najlepszą sprzedaż w kluczowym dla nich okresie.

Znicze to najczęściej tzw. składaki. Plastikowe elementy 
i szklana obudowa znicza są kupowane osobno, a dopiero 
po wyprodukowaniu wkładu całość jest składana. Nie 
jest to łatwy biznes. Znicze są popularne w Polsce, na 
Słowacji, Ukrainie, Chorwacji, Litwie w Czechach i Au-
strii. W pozostałych krajach nie ma tak silnego zwyczaju 
palenia zniczy na cmentarzach.

Wydawać by się mogło, że rynek polski powinna zalać 
tania produkcja z Chin. W przypadku zniczy jednak tak 
nie jest.. Co wiąże się ze stosunkowo tanim materiałem 
do ich produkcji, którego w Polsce nie brakuje.

Polskie znicze
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S Z k O l E N I a  O I G

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. 

 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja 
wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw (MSP) oraz Opolska Izba Gospodarcza (OIG) zorga-
nizowały szkolenie pod nazwą: „Jak pokonać konkurencję 
i skutecznie wykorzystać nowoczesne kanały w promocji 
firmy”.

Szkolenie odbyło się w siedzibie OIG w Opolu 30 paź-
dziernika bieżącego roku.

Celem szkolenia było przedstawienie tematu konkurencji 
we współczesnym rynku. Główne jego aspekty, podjęte 
podczas szkolenia to :

•  poznanie metod skutecznego konkurowania na wysoko 
konkurencyjnym rynku,

•  wskazanie optymalnych metod konkurowania od rodzaju 
biznesu i rynku na jakim działa.

•  poznanie optymalnych metod komunikacji marketingo-
wej i sprzedażowej w nowoczesnych kanałach komuni-
kacji dla rynków B2C i B2B.

Szkolenie miało charakter warsztatowy, które popro-
wadziła Katarzyna Łukaszuk. Trener i konsultant z kilkuna-
stoletnim doświadczeniem.

 

 

ZETOM-CERT 

ISO 9001 

                   OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA  

 
                    
„Jak pokonać konkurencję i skutecznie wykorzystać nowoczesne kanały w promocji firmy”. 
 

 
 

 
 
 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz Opolska Izba Gospodarcza (OIG) zorganizowały szkolenie 
pod nazwą:„Jak pokonać konkurencję i skutecznie wykorzystać nowoczesne kanały w promocji 
firmy”. 
 
Szkolenie odbyło się w siedzibie OIG w Opolu 30 października  bieżącego roku.  
 

Celem  szkolenia było przedstawienie tematu konkurencji we współczesnym rynku. Główne 
jego aspekty, podjęte podczas szkolenia  to : 
 
     poznanie metod skutecznego konkurowania na wysoko konkurencyjnym rynku, 

wskazanie optymalnych metod konkurowania od rodzaju biznesu i rynku na jakim działa. 
poznanie optymalnych metod komunikacji marketingowej i sprzedażowej w nowoczesnych 
kanałach komunikacji dla rynków B2C i B2B. 

 
Szkolenie miało charakter warsztatowy, które poprowadziła  Katarzyna Łukaszuk. Trener i 
konsultant z kilkunastoletnim doświadczeniem.  
 

Jak pokonać konkurencję i skutecznie 
wykorzystać nowoczesne kanały w promocji firmy
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I N w E S T Y c J E

Wielu mieszkańców Brzegu zadaje 
sobie pytanie, czy sprzedaż działek 
inwestycyjnych przy ulicy Małujo-
wickiej („Zielonki”) na rzecz spółki 
„Invest Park”, zarządzającej Wał-
brzyską Specjalną Strefą Ekono-
miczną jest dobrym posunięciem 
władz miasta. 

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
Brzegu prezentowane były dwa 

warianty postępowania z terenami 
inwestycyjnymi przy ulicy Małujowic-
kiej w Brzegu. Jeden wariant zakładał 
sprzedaż terenów na rzecz spółki „In-
vest Park”, która zarządza Wałbrzyską 
Specjalną Strefą Ekonomiczną. Drugi 
wariant dotyczył sprzedaży tego te-
renu przez Gminę Brzeg innym niż 
spółka „Invest Park” podmiotom go-
spodarczym. W trakcie obrad sesji 
pojawiła się trzecia koncepcja, aby 
na tych terenach wydzielić działki pod 
budownictwo mieszkaniowe.

Podstawowym argumentem prze-
mawiającym za sprzedażą terenu 
przy ulicy Małujowickiej są koszty 
uzbrojenia terenu (woda, kanalizacja, 
droga, odwodnienie, oświetlenie), 
wraz z wyburzeniem obiektów po-
wojskowych (hal, zbiorników przeciw-
pożarowych, obiektów bunkrowych), 
które poniesie spółka „Invest Park”. 
Kwota niezbędna do wykonania tych 
zadań to ok. 20 mln zł. Gmina Brzeg 
nie będzie zatem musiała finansować 
tych prac z kredytu i tym samym za-
chowa możliwość realizacji innych 
oczekiwanych przez mieszkańców 
inwestycji- dróg, chodników, placów 
zabaw. Pojawiały się głosy, że można 
było środki na uzbrojenie terenu Zie-
lonki pozyskać z dotacji UE będącej 
w dyspozycji Urzędu Marszałkowskie-

go Województwa Opolskiego. Warun-
ki pozyskania tych środków nie były 
jednak korzystne, gdyż dofinansowa-
nie unijne mogło być wykorzystane 
wyłącznie dla sektora Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw. W przypadku 
braku inwestorów na Zielonce do 
końca 2023r. Gmina Brzeg musiała-
by zwracać pozyskane środki, wraz 
z wysokimi odsetkami. Ryzyko było 
zatem zbyt duże. Należy podkreślić, 
że „Invest Park” jest spółką, w której 
większościowym udziałowcem jest 
Skarb Państwa. Dlatego też spółka ma 
określoną misję, a jej celem nie jest 
wyłącznie działania na rzecz zysku. 
Jest to renomowana i wyspecjalizo-
wana w poszukiwania inwestorów 
firma, której skuteczność działania 
możemy zaobserwować na terenie 
Gminy Skarbimierz. 

Z dniem sprzedaży terenów inwe-
stycyjnych przy ulicy Małujowickiej 
Gmina Brzeg od razu będzie otrzy-
mywać podatek od nieruchomości 
w kwocie blisko 445 000 zł rocznie. 
Jakiekolwiek obiekty które tam po-
wstaną spowodują automatyczne 
znaczące zwiększenie tego podat-
ku. Aktualnie Gmina nie otrzymuje 
żadnych podatków za ten teren. 

Spółka „Invest Park”, w celu popra-
wy atrakcyjności tego terenu wybu-
duje halę produkcyjną za kwotę ok. 
20 mln zł o powierzchni ok 5 000 m2 
na potrzeby przyszłych inwestorów. 
Gmina Brzeg nie byłaby w stanie wy-
datkować takich środków, tym bar-
dziej że nie jest to zadanie własne 
samorządu. 

Warto zwrócić uwagę, że spółka 
„Invest Park” sprzedaje grunty wy-
branym podmiotom gospodarczym, 
które muszą uzyskać specjalną de-

cyzję (zezwolenie) na działalność 
w strefie. Zgodnie z przepisami prawa 
nie każda działalność gospodarcza 
może być ulokowana w specjalnych 
strefach. Gmina Brzeg sprzedając 
teren dla potencjalnego inwestora 
jest zobowiązana do sprzedaży w try-
bie przetargu nieograniczonego, co 
może skutkować zakupem terenu 
przez inne podmioty, aniżeli te de-
klarujące chęć zakupu i działania na 
tym obszarze. Reasumując, sprzedaż 
dla „Invest Parku” jest zdecydowanie 
bardziej bezpieczna i wraz z przepi-
sami Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego, który 
zakazuje na tym terenie lokalizacji 
inwestycji szczególnie uciążliwych, 
stanowi gwarancję, że na tym tere-
nie nie pojawi się inwestor, którego 
działalność byłaby społecznie nieak-
ceptowalna (np. wysypisko śmieci, 
spalarnia śmieci itp.). 

Przy sprzedaży gruntów leżących 
w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej przez Gminę Brzeg 
istnieje obowiązek zapłaty prowizji 
w wysokości 15% ceny uzyskanej ze 
sprzedaży gruntów, na rzecz spółki 
zarządzającej strefą. W przypadku 
zbycia Zielonki na rzecz spółki „Invest 
Park” prowizja nie jest pobierana.

Zrównany zostanie status wła-
snościowy terenów znajdujących 
się w Gminie Brzeg i Gminie Skarbi-
mierz, które to grunty należeć będą 
do spółki „Invest Park”. Warto do-
dać, że Gmina Skarbimierz przekazała 
swoje tereny nieodpłatnie, zaś Gmina 
Brzeg sprzedaje ten teren za kwotę 
8 670 300,00 zł. 

Dotychczas poniesione koszty za-
kupu i zagospodarowania Zielonki 
(koszt zakupu, odsetki od kredytu, 

Brzeg stawia
na inwestycje i rozwój
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karczowanie i wycinka drzew, pro-
jekty wod-kan i drogowe) wynoszą 
łącznie ok. 3 034 000 zł. Sprzedaż 
na rzecz spółki „Invest Park” spowo-
duje, że Gmina Brzeg zarobi na tej 
transakcji. W przypadku zbycia tere-
nu przez Gminę Brzeg po uprzednim 
poniesieniu kosztów uzbrojenia tego 
terenu, zapłacie prowizji aby zwróci-
ły się Gminie Brzeg wszelkie koszty, 
cena 1 m2 oscylowałaby wokół kwoty 
57,00 zł netto. Cena ta nie byłaby 
konkurencyjna, chociażby względem 
terenów w Gminie Skarbimierz.

Na ostatniej sesji część radnych 
zaproponowała diametralnie inny 
pomysł zagospodarowania Zielonki, 
poprzez zmianę dla tego terenu Miej-
scowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego i przeznaczenia go na 
działki budowalne. Należy podkreślić, 
że w 2014r. teren Zielonki został za-
kupiony z przeznaczeniem na teren 
inwestycyjny, mający w przyszłości 
przynieść miejsca pracy mieszkań-
com i wysokie podatki miastu. Dlate-
go też w 2015r. został przygotowany 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, wykonana została 
dokumentacja na uzbrojenie terenu, 
a sam teren został wprowadzony do 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej. Realizacja tego pomysłu 
oznaczałaby przekreślenie dotych-
czasowych działań, mających na celu 
ulokowanie w tym miejscu przedsię-
biorstw i poniesienie dodatkowych 
kosztów (zmiana MPZP, środki na 
nową dokumentację projektową). 
Tym niemniej pomysł ten ma kilka po-
ważnych wad. Pierwsza to liczba dzia-
łek, która powstałaby na obszarze 54 
ha (ok. 400–450 działek 10 arowych), 
które sprzedawałyby się przez kilka-
dziesiąt lat. Dla porównania przez 
ostatnich 10 lat Gmina Brzeg sprze-
dała 64 działki pod budownictwo 
jednorodzinne. Kolejną wadą tego 
pomysłu są koszty uzbrojenia terenu, 
których nie pokryją środki uzyskane 
ze sprzedaży działek. Przykład osie-
dla Tivoli o łącznej powierzchni 7,3 
ha, gdzie wpływy ze sprzedaży dzia-
łek wyniosły 6 714 431 zł, a koszty 
uzbrojenia 10 790 000 zł wskazują, 
że mimo wysokich cen zbycia dzia-
łek budowlanych i tak miasto będzie 
musiało dołożyć ponad 4 mln zł. Jaki 
zatem byłby koszt uzbrojenia ponad 
54 ha Zielonki pod potrzeby miesz-
kaniowe, jeśli uzbrojenie ponad 7,3 
ha kosztowało Gminę Brzeg ponad 
10 mln zł łatwo wyliczyć. Koszt ten 
oscyluje wokół astronomicznej kwo-

ty 80 mln zł. Zatem każda z 10 aro-
wych działek musiałaby kosztować 
między 177-200 tys. zł, aby pokryć 
koszty uzbrojenia terenu. Czy taka 
cena gwarantuje szybką ich sprzedaż? 
Także potencjalne wpływy z podatku 
od nieruchomości terenów mieszka-
niowych (200-250 tys. zł rocznie), po 
okresie kiedy zostałyby zbyte wszyst-
kie działki, byłyby znacząco niższe od 
wpływów jakie będzie otrzymywała 
Gmina Brzeg już od dnia ich sprzedaży 
na rzecz spółki Invest Park (445 000 zł 
rocznie). W przypadku powstania hal 
i innych obiektów na potrzeby pro-
wadzenia działalności gospodarczej 
podatek będzie kilkukrotnie wyższy. 
Warto także nadmienić, że w pobliżu 
Zielonki znajdują się tereny Agen-
cji Mienia Wojskowego, dla których 
Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego zakłada funkcję 
mieszkaniową (14 ha). 

Wybór „Invest Parku” biorąc pod 
uwagę powyższe argumenty jest roz-
wiązaniem najbardziej optymalnym 
dla miasta. Co też potwierdziło gło-
sowanie w tej kwestii (13 radnych 
poparło wniosek, 8 wstrzymało się). 

Bartłomiej Kostrzewa
Z-ca Burmistrza Brzegu
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Projekt „Odpowiedzialna Firma”, „Odpowiedzialny 
Samorząd” powstał po to, by wyróżnić instytucje 
samorządowe, jak również przedsiębiorców, promu-
jących pozasądowe metody rozwiązywania sporów 
gospodarczych oraz wesprzeć ich w upowszechnieniu 
w swoich środowiskach zwyczaju rozwiązywania spo-
rów poprzez mediację bądź też arbitraż gospodarczy.

Przedsiębiorstwa doceniające wartość długofalowych 
relacji biznesowych znacznie częściej unikają rozwią-

zywania sporów przez sądy powszechne, wykorzystując 
metody promowane niniejszym projektem. Dzięki takie-
mu podejściu cieszą się większym zaufaniem i utrzymują 
stabilniejsze relacje z kooperantami niż firmy, które nie 
stosują arbitrażu i mediacji.

Jesteśmy przekonani, że przedsiębiorstwa decydujące 
się na rozwiązywanie sporów w drodze mediacji oraz ar-
bitrażu gospodarczego są przedsiębiorstwami etycznymi, 
a przede wszystkim odpowiedzialnymi w podejmowanych 
działaniach biznesowych, godnymi zaufania, przywiązują-
cymi szczególną wagę do rozwiązywania sporów w duchu 
wzajemnego szacunku i znacznych korzyści, jakie daje 
oszczędność czasu, pieniędzy oraz możliwość uniknięcia 
strat wizerunkowych i niepewności finansowej.

Mediacja w biznesie to rozwiązanie, które w dynamicz-
ny sposób zyskuje na popularności. Dlaczego? Gdyż jest 
bardzo opłacalne. Pozwala prowadzić negocjacje bizneso-
we oparte na interesach, z poszanowaniem drugiej strony 
sporu, w duchu win/win (wygrany/wygrana). Przedsię-
biorstwa przystępujące do projektu mogą wpłynąć na 
rozwój mediacji oraz arbitrażu gospodarczego poprzez 
dawanie przykładu pozostałym firmom.

Idea jest następująca:
• Przedsiębiorcy, deklarujący intencję stosowania me-

diacji oraz arbitrażu gospodarczego, po podpisaniu 
i złożeniu Deklaracji Mediacyjnej otrzymają nominację 
potwierdzającą otrzymanie tytułu „Odpowiedzialnej 
Firmy”. Samorządom natomiast, po spisaniu deklaracji 
intencyjnej, przekazana zostanie nominacja „Odpo-
wiedzialny Samorząd”.

• Po okresie jednego roku, instytucje, które potwierdzą, 
że rozwiązywały spory z wykorzystaniem mediacji bądź 
arbitrażu gospodarczego oraz zadeklarują dalszą chęć 
ich wykorzystywania, zostaną uhonorowane przez 
Kapitułę certyfikatem „Odpowiedzialnej Firmy” lub 
„Odpowiedzialnego Samorządu”.

• Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu 
będzie promować firmy uhonorowane certyfikatem 
w swoich działaniach popularyzujących mediację, pod-
czas seminariów, konferencji oraz paneli dyskusyjnych; 
w prasie, radiu i telewizji.
Projekt został opracowany i wdrożony przez Wojewódz-

kie Centrum Arbitrażu i Mediacji działające przy Opolskiej 
Izbie Gospodarczej i Sądzie Arbitrażowym.

Partnerem projektu jest Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki oraz inne instytucje otoczenia biznesowego: 
Izba Gospodarcza „Śląsk”.

Do zasiadania w Kapitule Programu „Odpowiedzialna 
Firma”, „Odpowiedzialny Samorząd” zaproszeni zostaną 
przedstawiciele środowiska biznesowego, świata nauki, 
lokalnego samorządu.

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem – Marszałek 
Województwa Opolskiego Andrzej BUłA.

IDEAPROJEKTU„ODPOWIEDZIALNAFIRMA”,

„ODPOWIEDZIALNYSAMORZĄD”

Projekt „Odpowiedzialna Firma”, „Odpowiedzialny Samorząd” powstał po to, by wyróżnić
instytucje samorządowe, jak również przedsiębiorców, promujących pozasądowe metody
rozwiązywania sporów gospodarczych oraz wesprzeć ich w upowszechnieniu w swoich
środowiskach zwyczaju rozwiązywania sporów poprzez mediację bądź też arbitraż
gospodarczy.

Przedsiębiorstwa doceniające wartość długofalowych relacji biznesowych znacznie częściej
unikają rozwiązywania sporówprzez sądy powszechne, wykorzystując metody promowane
niniejszymprojektem. Dzięki takiemu podejściu cieszą sięwiększymzaufaniemi utrzymują
stabilniejszerelacjezkooperantaminiż firmy, któreniestosująarbitrażu imediacji.

Jesteśmy przekonani, że przedsiębiorstwa decydujące się na rozwiązywanie sporów w drodze
mediacji oraz arbitrażu gospodarczego są przedsiębiorstwami etycznymi, a przede wszystkim
odpowiedzialnymi w podejmowanych działaniach biznesowych, godnymi zaufania,
przywiązującymi szczególnąwagędo rozwiązywaniasporówwduchuwzajemnego szacunku
i znacznych korzyści, jakie daje oszczędność czasu, pieniędzy oraz możliwość uniknięcia
stratwizerunkowychiniepewności finansowej.

Mediacja w biznesie to rozwiązanie, które w dynamiczny sposób zyskuje na popularności.
Dlaczego? Gdyż jest bardzo opłacalne. Pozwala prowadzić negocjacje biznesowe oparte na
interesach, zposzanowaniemdrugiej stronysporu,wduchuwin/win(wygrany/wygrana).

Przedsiębiorstwa przystępujące do projektu mogą wpłynąć na rozwój mediacji oraz
arbitrażugospodarczegopoprzezdawanieprzykładupozostałymfirmom.

Ideajestnastępująca:

 Przedsiębiorcy, deklarujący intencję stosowania mediacji oraz arbitrażu
gospodarczego, po podpisaniu i złożeniu Deklaracji Mediacyjnej otrzymają
nominację potwierdzającą otrzymanie tytułu „Odpowiedzialnej Firmy”.
Samorządom natomiast, po spisaniu deklaracji intencyjnej, przekazana zostanie
nominacja„OdpowiedzialnySamorząd”.

 Po okresie jednego roku, instytucje, które potwierdzą, że rozwiązywały spory z
wykorzystaniem mediacji bądź arbitrażu gospodarczego oraz zadeklarują dalszą
chęć ich wykorzystywania, zostaną uhonorowane przez Kapitułę certyfikatem
„OdpowiedzialnejFirmy”lub„OdpowiedzialnegoSamorządu”.

 Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu będzie promować firmy
uhonorowane certyfikatem w swoich działaniach popularyzujących mediację,
podczas seminariów, konferencji oraz paneli dyskusyjnych; w prasie, radiu i
telewizji.

IDEA PROJEKTU 
„ODPOWIEDZIALNA FIRMA,
ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”
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I N f O R m a c J E

Zakup środka transportu przez 
podatnika podatku od towarów 
i usług na potrzeby działalności 
gospodarczej od kontrahenta z in-
nego jak Polska kraju UE niesie ze 
sobą pewne ryzyko, gdyż skutki 
związane z  podatkiem VAT od 
takiego zakupu mogą okazać się 
bolesne.

Zasadą jest, że nabycie środka trans-
portu od podatnika VAT UE z innego 

jak Polska kraju UE, który następnie 
stanowi środek trwały firmy jest neu-
tralne z punktu widzenia podatku VAT, 
gdyż – zakładając, że zakup taki jest wy-
kazany w deklaracjach VAT w miesiącu 
wystawienia faktury – z jednej strony 
można skorzystać z odliczenia podatku 
VAT naliczonego, zaś z drugiej powsta-
je podatek VAT należny. Oczywiście, 
w przypadku gdy przedmiotem nabycia 
jest samochód osobowy, to odliczenie 
podatku VAT naliczonego generalnie 
podlega ograniczeniu do 50%, nato-
miast podatek VAT należny w całości 
pozostaje do zapłaty. Trzeba również 
pamiętać, że wewnątrzwspólnotowe 
nabycie nowych lub innych środków 
transportu, w sytuacji gdy środek trans-
portu ma być przez nabywcę zarejestro-
wany w Polsce, lub jeżeli nie podlega 
rejestracji, a jest użytkowany na tery-
torium kraju, oprócz wyżej opisanych 
obowiązków powoduje, że zachodzi 
konieczność złożenia deklaracji VAT-23 
oraz zapłaty podatku VAT od ww. naby-
cia w terminie 14 dni od dnia powstania 
obowiązku podatkowego (art. 103 ust. 
4 ustawy o VAT). Zapłacony podatek 
z tego tytułu podlega odliczeniu w de-
klaracji VAT nie wcześniej jak za miesiąc, 
w którym dokonano jego zapłaty.

W przypadku nabycia samochodu 
osobowego powstanie również obo-
wiązek podatkowy w podatku akcyzo-
wym w zależności od pojemności silnika 
(18,6% w przypadku nabycia samochodu 
osobowego o pojemności silnika powyżej 
2l, a 3,1% w przypadku pozostałych sa-
mochodów osobowych – art. 105 ustawy 
o podatku akcyzowym).

Wyżej opisana sytuacja jest stanem 
klasycznym i nie pociąga za sobą ne-
gatywnych konsekwencji związanych 
z dodatkowymi opłatami.

Inaczej jest w sytuacji, gdy zakup środ-
ka transportu od kontrahenta z innego 
jak Polska kraju UE, będącego podatni-
kiem VAT UE nie został rozpoznany jako 
wewnątrzwspólnotowe nabycie towa-
rów, o czym podatnik dowiedział się po 
upływie 3 miesięcy od transakcji zakupu. 
Wówczas to – zgodnie z przepisami usta-
wy o VAT (art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. „b” 
ustawy o VAT) prawo do obniżenia kwoty 
podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego powstaje pod warunkiem, 
że podatnik uwzględni kwotę podatku 
należnego z tytułu wewnątrzwspólno-
towego nabycia towarów w deklaracji 
podatkowej, w której jest on obowią-
zany rozliczyć ten podatek, nie później 
niż w terminie 3 miesięcy od upływu 
miesiąca, w którym w odniesieniu do 
nabytych towarów powstał obowiązek 
podatkowy.

Z kolei w wewnątrzwspólnotowym 
nabyciu towarów obowiązek podatkowy 
powstaje z chwilą wystawienia faktury 
przez podatnika podatku od wartości 
dodanej, nie później jednak niż 15 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym dokonano dostawy towaru 
będącego przedmiotem wewnątrzw-
spólnotowego nabycia (art. 20 ust. 5 
ustawy o VAT).Takie rozwiązanie zasto-
sowane przez ustawodawcę powoduje, 
że w wyniku korekty deklaracji VAT za 
miesiąc, w którym został nabyty śro-

dek transportu, od faktury nabycia tego 
środka trwałego powstanie podatek VAT 
należny, zaś podatek VAT naliczony od 
takiej transakcji będzie można odliczyć 
dopiero w miesiącu, w odniesieniu do 
którego nie upłynął jeszcze termin do 
złożenia deklaracji podatkowej (art. 86 
ust. 10i ustawy o VAT).

Nie należy również zapominać 
o obowiązku złożenia deklaracji VAT-
23 i wpłacie podatku VAT z tego tytułu, 
co powoduje, że podatek VAT od takiej 
transakcji będzie zapłacony dwukrotnie: 
raz w przypadku deklaracji VAT-7, a drugi 
raz w przypadku deklaracji VAT-23. Za-
równo jedna, jak i druga zapłata podatku 
powoduje możliwość odliczenia podatku, 
z uwzględnieniem ograniczeń związanych 
z samochodem osobowym, lecz w takim 
przypadku również trzeba uwzględnić 
odsetki za zwłokę z obu ww. tytułów.

Wówczas, gdy nie dokonamy dobro-
wolnych korekt z tego tytułu, trzeba 
również wziąć pod uwagę sankcje jakie 
zastosuje organ podatkowy.

Reasumując, w opisanej sytuacji – po-
dobnie zresztą jak w przypadku prawi-
dłowego postępowania, bez korzystania 
z korekt – podatek VAT jest neutralny, 
lecz korygując wewnątrzwspólnotowe 
nabycie pojazdu będącego środkiem 
trwałym po upływie 3 miesięcy od wy-
stawienia faktury, powstaną odsetki za 
zwłokę, co w sytuacji droższych pojaz-
dów może okazać się znacznym ciężarem.

andrzej tysier
Sekretarz Opolskiego Oddziału KIDP

Skutki niewykazania w deklaracjach VAT  
wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu
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Z D a N I E m  E k S p E R T a

Jeżeli wybraliśmy skalę podatkową by rozliczać się z podatku 
dochodowego, mamy możliwość zmniejszać sobie swoją kwotę 
podatku. Po przeanalizowaniu art. 27 ust. 1a Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych możemy zauważyć, że jeśli 
nie przekroczymy w roku podatkowym kwoty dochodu 8.000 
zł nie płacimy za dany rok podatku.

Przy opodatkowaniu podatkiem liniowym stawka wynosi 
19%, o czym jest mowa w art. 30c. ust. 1. Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.

Art. 30c. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
stanowi o zastosowaniu podatku metodą liniowa i brzmi :

Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działal-
ności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej

1. Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej 
uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a opo-
datkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodar-
czej ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29 podatek w formie 
ryczałtu i art. 30 podatek zryczałtowany od dochodów, wynosi 
19 % podstawy obliczenia podatku.

Reasumując prowadząc działalność gospodarczą związaną 
z wynajmem lokali mieszalnych możliwe jest rozliczanie się 
urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego za po-
mocą trzech metod opodatkowania:
• zasady ogólne według skali podatkowej;
• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
• podatek liniowy.

Wybierają zasady opodatkowania ryczałtem ewidencjo-
nowanym pamiętać należy, że informacje dotyczące ryczałtu 
od przychodów ewidencjonowanych zawarte są w przepisach 
ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) – dalej u.z.p.d. 
Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1a u.z.p.d.f. osoby fizyczne 
osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzier-
żawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakte-
rze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej 
pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt 
od przychodów ewidencjonowanych. Jak stanowi art. 6 ust. 1a 
u.z.p.d.f. opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewiden-
cjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione 
do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze 
i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń 
w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy 
najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów 
o podobnym charakterze.

Właściciel mieszkania, który chce rozliczać się z fiskusem 
z tytułu wynajmu mieszkania według stawki podatku ryczałto-
wego (8,5 proc.) musi to zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowe-

go właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Podatkiem 
ryczałtowym może zostać objęta każda umowa najmu – rów-
nież najmu okazjonalnego. Taką dyspozycję należy złożyć raz 
i będzie ona obowiązywała przez kolejne lata – warunkiem 
jest jednak złożenie decyzji o wyborze podatku ryczałtowego 
w odpowiednim terminie.

Oświadczenie o wyborze podatku ryczałtowego od wynajmu 
należy złożyć maksymalnie do 20. dnia miesiąca następującego 
po podpisaniu umowy z najemcami. Jeśli wypada on w dzień 
wolny od pracy, decyzję składa się w najbliższy dzień roboczy. 
Przy podatku ryczałtowym trzeba pamiętać o samodzielnym 
obliczaniu i odprowadzaniu podatku co miesiąc. Wpłatę na 
konto właściwego urzędu skarbowego należy uiścić 20. dnia 
każdego miesiąca następującego po wpływie z tytułu wynajmu. 
Termin ten jest nieco dłuższy w przypadku rozliczenia podatku 
za grudzień – wynajmujący ma wtedy czas do rozliczenia de-
klaracji PIT-28 (odpowiadającej rozliczeniu przychodów opo-
datkowanych ryczałtowo), czyli do 31 stycznia kolejnego roku.

Należy zwracać szczególną uwagę na termin zgłaszania 
oświadczeń o wyborze podatku ryczałtowego do rozliczania 
z urzędem skarbowym przychodów z tytułu wynajmu. Jeśli 
wynajmujący nie zrobi tego w wyznaczonym terminie, US sam 
zdecyduje o formie opodatkowania i zawsze wybierze skalę 
podatkową. Stawki podatku dochodowego z tytułu najmu 
ustawodawca wskazał w Art. 12. Ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym zgodnie z którym wynoszą one 8,5 % 
przychodów, o których mowa w art. 6 opodatkowanie ryczał-
tem od przychodów ewidencjonowanych ust. 1a, do kwoty 
100.000 zł; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów,

Tak więc od 1 stycznia 2018 r. obowiązują dwie stawki 
ryczałtu. Jeżeli roczne przychody z najmu nie przekraczają 
100 000 zł, to stawka ryczałtu wynosi 8,5%, jednak przy prze-
kroczeniu tej sumy stawka ryczałtu wynosi 12,5%.

Warto zauważyć, że do wszystkich tych metod i zasad 
opodatkowania dochodu z tytułu najmu nieruchomości mają 
prawo osoby wykonujące to w ramach prowadzenia działal-
ności gospodarczej.

Elżbieta Konopka
doradca podatkowy,

przewodnicząca 
Opolskiego Oddziału 

Krajowej izby  
Doradców Podatkowych

Opodatkowanie wynajmu nieruchomości (cz. 3)

Prywatnie czy w ramach prowadzonej  
działalności gospodarczej?
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Wynajmując mieszkanie i zawierając umowę najmu, pod-
najmu czy dzierżawy pozarolniczą działalność gospodarczą, 
czyli jako osoba nieprowadząca działalność gospodarczą usta-
wodawca dopuścił możliwości:
• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
• zasady ogólne według skali podatkowej.
• Opodatkowanie liniowe 19% od dochodu

Korzyści płynące z prawa wyboru tychże zasad i metod 
zostaną zaprezentowane na przykładzie przy założeniach:

PRZYCHÓD czynsz miesięczny 1 500 zł

KOSZT podatek od nieruchomości 
w skali roku 3 000 zł

KOSZT opłata miesięczna w wspólno-
cie mieszkaniowej 400 zł

KOSZT-AMOR-
TYZACJA

wartość początkowa mieszkania 
(budynek mający 40 lat) 500 000 zł

ANI KOSZTY-ANI 
PRZYCHODY opłaty eksploatacyjne ponosi 

najemca

I.  OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁAL-
NOŚĆ GOSPODARCZĄ

1) Ustalenie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Osoba fizyczna może wybrać ryczałt pod warunkiem, że 

taką formę opodatkowania wybrała.
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nieza-

leżnie od wyboru metody i zasad opodatkowania zobowiązana 
jest do płacenia składek ZUS, wysokość tych składek jest 
uzależniona od wielu czynników.

Wpływ wysokości składek z tytułu ubezpieczenia społecz-
nego na wysokość zobowiązania podatkowego ustalonego 
według zasad ryczałtu ewidencjonowanego jest identyczna 
jak i w przypadku ustalenia wysokości opodatkowania według 
zasad ogólnych, dlatego tej nie dokonuje się jej analizy w tym 
opracowaniu.

1 500 zł czynsz miesięczny×12 miesięcy=18 000 zł  
 – roczny przychód

18 000 zł × 8,5% = 1530 zł – roczny podatek
1530 : 12 = 127,5 zł – miesięczna zaliczka na podatek

2) Ustalenie podatku dochodowego według skali podatko-
wej, rodzi obowiązek ustalenia dochodu będącego podstawą 
opodatkowania

PRZYCHODY-KOSZTY=DOCHÓD
Ustalenia przychodu
Przychód = 1 500 zł miesięcznie = 18 000 rocznie
Ustalenie kosztów
Kosztem jest:
a)  Podatek od nieruchomości, który został podatny w za-

łożeniach w wysokości 3000 zł w skali roku
b)  opłaty miesięczne w współdzieli mieszkaniowej, które 

również są podane w założeniach w wysokości 400 zł

A. pozostaje do ustalenia amortyzacja nieruchomości, która 
to stanowi koszt pomniejszający dochód

W przypadku nieruchomości, o której mowa w założeniach
– wartość nieruchomości 500 00zł,
– budynek w którym mieści się nieruchomość ma 40 lat.
Właściciel nieruchomości ma do wyboru co najmniej dwie 

metody amortyzacji
a. Amortyzacja według stawek podstawowych
Według Klasyfikacji Środków Trwałych stawka amortyzacji 

lokalu mieszkalnego wynosi 1,5% na rok.
500 000 zł ×1,5 % = 7 500 zł – roczny odpis amortyzacyjny
(7500 zł) : 12 = 625 zł – miesięczna odpis amortyzacyjny
b. Amortyzacja skrócona – 10 lat
Dla budynków niemieszkalnych, a starszych niż 40 lat, można 

stosować amortyzację skróconą amortyzację, nie krótszą niż 
10 lat. W naszym przypadku można zastosować stawkę 10%.

(100%) : (10 lat)= 10% – roczna stawka amortyzacji
500 000 zł × 10% = 50 000 zł – roczny odpis amortyzacyjny
(50 000 zł) : 12 ≈ 4167 zł –  w zaokrągleniu miesięczny odpis 

amortyzacyjny
Tak więc w zależnie od wybranej metody amortyzacji, po-

datek z tytułu wynajmu będzie różny, albowiem różnie będą 
kształtować się koszty

a) Ustalenie podatku przy przyjęciu amortyzacji według 
stawki podstawowej :

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
Zobowiązanie podatkowe od dochodu 2 700 zł jest wolne 

od podatku, chyba, że mamy inne jeszcze dochody z którymi 
należy je połączyć, wówczas należy uwzględnić ,że podatek 
od tegoż najmu wyniesie

2700 x 18 % = 486 zł w skali roku
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 indywi-

dualnej (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.

Ciąg dalszy  
w następnym numerze Forum
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       Opole, dnia 07.11.2019r.  
ZAPROSZENIE 

Szanowni Paostwo, 

Opolska Izba Gospodarcza i firma emi.pl  zapraszają na darmowe, kameralne warsztaty 
pt. „Warsztaty ZR/SDG -Jak w MŚP wdrożyd strategię zrównoważonego rozwoju”, które 
odbędą się w dniu 29 listopada ( piątek)  2019 w godzinach od 09.00 do 15.00  w Opolskiej 
Izbie Gospodarczej przy ulicy Krakowskiej 39 w Opolu, w Sali narad II piętro. 
Warsztaty kierowane są do: 

 członków zarządów; 
 wyższej kadry kierowniczej; 
 osób, zajmujących się strategicznym zarządzaniem. 

Celem warsztatów jest : zaznajomienie z nowym trendem w zarządzaniu strategicznym 
i możliwymi skutkami niepodjęcia tego wyzwania. 
Podczas Warsztatów zapoznacie się między innymi: 

 z globalnymi Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i z aktualnym stanem 
wdrażania zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie; 

 z różnicami pomiędzy ogólną wieloletnią strategią firmy, a strategią zrównoważonego 
rozwoju; 

 z standardem raportowania informacji niefinansowych SIN oraz powiązania 
wskaźników SIN z SDGs (raportowanie strategii zrównoważonego rozwoju). 

Warsztaty prowadzid będzie : 

 

Wanda Pazdan,  
Współzałożyciel Atmoterm S.A., aktualnie właściciel 
firmy emi.pl, (która jest merytorycznym partnerem 
Atmoterm S.A.),członek rad nadzorczych, były członek 
zarządów spółek, wieloletni międzynarodowy konsultant 
w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju, autorka wielu publikacji książkowych w tych 
dziedzinach. Autorka emi.pl i wandapazdan.pl. Były 
członek Komitetu „Człowiek i Środowisko” przy 
Prezydium Polskiej Akademii Nauk. 

 
Zgłoszenia przyjmowane są do 26 listopada 2019r. Ilośd miejsc ograniczona.  
 
Informacji udziela: Grażyna Koryzma specjalista ds. relacji z otoczeniem i legalizacji 
dokumentów  g.koryzma@oig.opole.pl 
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Z U S

W ubiegłym roku w województwie opolskim 10,2 tys. osób 
wykonywało prace w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze. W całym kraju aż 329 tys. Wyróżniamy 
się w dwóch elementach.

Jesteśmy liderem
 - Choć na Opolszczyźnie pracowało niespełna 3,1 procent 

wszystkich zatrudnionych w szczególnych warunkach w skali 
kraju, to zatrudnieni w naszym regionie są najstarsi w Polsce. 
Średni wiek w województwie opolskim to 45,9 podczas gdy 
średnia w kraju to 45 lat. Różnice te widać zwłaszcza w przypad-
ku mężczyzn. Opolscy panowie jako jedyni w kraju przekroczyli 
średnią powyżej 46 roku życia z wynikiem 46,4 – informuje 
Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Najliczniejsze grono pracowników wykonujących prace 
w szczególnych warunkach mieszka w województwie śląskim 
– to 15,2 proc. ogółu, dalej w województwie mazowieckim – 
12 proc. Najmniej liczna grupa takich pracowników mieszka 
w podlaskiem i lubuskiem – odpowiednio 2,6 proc. i 2,1 proc.

Płeć i wiek
Wśród osób, za które płatnicy złożyli formularz ZUS ZSWA 

(Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze) za 2018 r. przeważali mężczyźni 
stanowiąc 74 proc., zaś kobiety 26 proc. Średni wiek osób 
wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze wynosił w 2018 r. 45 lat i w porównaniu 
z rokiem 2017 był wyższy średnio o 1 miesiąc. Dla mężczyzn 
wyniósł on 45,2 roku, a dla kobiet – 44 lata. W strukturze 
wiekowej największy odsetek stanowiły osoby w wieku 50 – 
54 lat (16,8 proc. ogółu). W przypadku mężczyzn najwyższy 
odsetek stanowili mężczyźni w wieku 55–59 lat (17,1 proc. 
ogółu mężczyzn), w przypadku kobiet 20,5 proc. ogółu kobiet 
było w wieku 45–49 lat.

„Koksy” robią swoje
Największą grupę osób wykonujących pracę w szczegól-

nych warunkach lub w szczególnym charakterze w większości 
województw stanowili w ubiegłym roku kierowcy autobusów, 
trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie pu-
blicznym – 14,6 proc. Wyjątkiem było województwo śląskie, 
gdzie przeważali pracownicy przeróbki mechanicznej węgla 
oraz rud metali (12,1 proc.) Wśród kobiet najliczniej repre-
zentowany był zawód personelu medycznego w zespołach 
operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w wa-
runkach ostrego dyżuru.

 - Elementem, który zdecydowanie wyróżnia nasz region na 
tle kraju jest odsetek osób zgłoszonych z kodem 113 czyli prace 
bezpośrednio przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych. 
W naszym regionie to 4,4 procent wszystkich pracujących 
w szczególnych warunkach, zaś średnia w kraju z tym kodem 

to zaledwie 0,4 procent – dodaje Sebastian Szczurek, rzecznik 
prasowy ZUS województwa opolskiego.

Tak prezentuje się 5 najpopularniejszych „zawodów” 
w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze 
w województwie opolskim:
• prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorni-

czych tramwajów w transporcie publicznym – 10,5 proc. 
(średnia w kraju 14,6 proc.)

• prace bezpośrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pocią-
gów i pojazdów metra (dyżurny ruchu, nastawniczy, manew-
rowy, ustawiacz, zwrotniczy, rewident taboru bezpośrednio 
potwierdzający bezpieczeństwo pociągu, dyspozytor ruchu 
metra, dyżurny ruchu i stacji metra) – 9,9 proc. ( średnia 
w kraju 7,3 proc.)

• prace personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami 
domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie 
chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i mło-
dzieży lub dorosłych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 8,8 proc. (średnia 
w kraju 6,4 proc.)

• prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych 
dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego 
dyżuru – 7 proc. (średnia w kraju 9,7 proc.)

• prace kierowców pojazdów przewożących towary niebez-
pieczne wymagające oznakowania pojazdu tablicą ostrze-
gawczą barwy pomarańczowej – 6,8 proc. (średnia w kraju 
3,8 proc)

Praca w szczególnych warunkach – co to jest?
Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach pomosto-

wych, prace w szczególnych warunkach to prace związane 
z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdo-
podobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Są 
wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, 
determinowanych siłami natury lub procesami technologicz-
nymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicz-
nej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami 
wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony 
w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem 
wieku emerytalnego.

W 2018 r. dokument ZUS ZSWA złożyło 9,4 tys. płatników 
za 329 tys. pracowników wykonujących prace w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze. W porównaniu 
z rokiem 2017 liczba płatników wzrosła o 3 proc. Podobnie jak 
w latach poprzednich największy odsetek płatników, którzy 
złożyli dokument ZUS ZSWA stanowili płatnicy prowadzący 
działalność w transporcie i gospodarce magazynowej; w rolnic-
twie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie; w opiece zdrowotnej 
i pomocy społecznej.

 Sebastian Szczurek
regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa opolskiego

OPOLSkIE:

Mamy najstarszych pracowników  
zatrudnionych w szczególnych warunkach



M I E S I Ę C Z N I K  S A M O R Z Ą D U  G O S P O D A R C Z E G O14

 

 

ZETOM-CERT 

ISO 9001 

                   OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA  
 

                   Opole, dnia 06.11.2019r.  
Szanowni Państwo, 
 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw (MSP) oraz Opolska Izba Gospodarcza (OIG) wraz z partnerem medialnym OPOWIECIE.INFO 

mają  przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Kolejne zmiany podatkowe w trakcie 2019 
roku”. 
 

Celem szkolenia jest przedstawienie licznych zmian w przepisach podatkowych opublikowanych  

w tracie roku 2019 i sukcesywnie, w kilku etapach wchodzących w życie. Zmiany te w wielu obszarach dotyczą 

wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą niezależnie od branży, wprowadzają zaostrzenie 

„dyscypliny” podczas dokonywania płatności zobowiązań i dokumentowania obrotu gospodarczego. 
 

Szkolenie kierowane jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą zdobyć  

lub uzupełnić wiedzę, obecnych lub przyszłych pracowników działów księgowości, absolwentów  wyższych 

uczelni chcących wzbogacić siebie i swoje CV o nowe kwalifikacje oraz wszystkich, którzy zdają sobie sprawę  

z wartości wiedzy. 
 

         Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, na czym polegają wprowadzone zmiany i jakie będą miały 

one skutki. Poznają między innymi obowiązki wynikające z wprowadzenia tzw. ”białej listy” i zasady 

występowania o Wiążącą Informację Stawkową. Uzyskają wiedzę w zakresie nowych obowiązków użytkowników 

kas fiskalnych i terminów przejścia na kasy on-line. Omówione zostaną również zmiany w przepisach 

dotyczących split paymentu wraz z dotkliwymi konsekwencjami ich nieprzestrzegania. Szkolenie będzie 

prowadzone w formie wykładu na podstawie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o case study. 
 

Szczegółowy harmonogram szkolenia przesyłamy w załączeniu. Podczas szkolenia uczestnicy 

otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – możliwość wygenerowania zaświadczenia w formie pdf. 
 

Szkolenie poprowadzi pani Beata Kuśmierek – praktyk, doświadczony doradca gospodarczy, trener  

z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy, przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL certyfikowanej 

jednostki szkoleniowej SUS 2.0, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości posiadająca Europejski 

Certyfikat Kompetencji Biznesowych 
 

Szkolenie odbędzie się 25 listopada 2019 r., w godzinach 9.00 – 16.00, w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej 

w sali narad (II p.) przy ul. Krakowskiej 39 w Opolu. 
 

Ze względów  organizacyjnych bardzo prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału  
w szkoleniu do dnia 21.11. 2019 r. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
 

W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej Fundacji 
Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). Rejestracja na szkolenie jest możliwa tylko  
za pośrednictwem formularza. 
 

 
ZAPISZ SIĘ 

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z panią Patrycją Pińkowską, tel.: (91) 312-92-22, e-mail: 
p.pinkowska@pfp.com.pl lub Grażyną Koryzmą e-mail :  g.koryzma@oig.opole.pl Tel 77 44 -17-668 (669)  lub 
oig@oig.opole.pl. 
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania  
się z ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie. 

 

Serdecznie zapraszamy!  
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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

 
OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA 

 
 

Program szkolenia 
„Kolejne zmiany podatkowe w trakcie 2019 roku”. 

Godzina Temat zajęć 

9.00 – 9.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie 

9.15 – 10.30 

      
    ZMIANY W PODATKU VAT 

 „Biała lista”- nowy rejestr podatników, zakres ujawnianych informacji i cel 
wprowadzenia. 

 Sankcje za dokonanie płatności na inny rachunek bankowy niż wskazany w 
rejestrze. 

 Likwidacja zwolnienia podmiotowego dla wybranych branż, a w konsekwencji 
obowiązkowa rejestracja do podatku VAT.    

 Zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów. 
 Sankcje i konsekwencje za nieprzestrzeganie przepisów o wystawianiu faktur 

do paragonów oraz posługiwania się takimi fakturami. 
          

10.30 – 10.45  Przerwa  

10.45 – 12.15 

            
       ZMIANY W PODATKU VAT  

 Wybór zwolnienia z VAT, a zwrot odliczonego podatku. 
 Likwidacja odwrotnego obciążenia w przypadku dostawy towarów wrażliwych. 
 Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – zasady występowania o informację, 

termin wydania i opłaty. 
 Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia. 

     

12.15 – 12.30  Przerwa  

12.30 – 14.00 

             
      ZMIANY W ZAKRESIE SPLIT PAYMENT 

 Wprowadzenie do split paymentu.  
 Zasady korzystania ze split paymentu dotyczące wszystkich podatników. 
 Działalności objęte obligatoryjnym stosowaniem podzielonej płatności.    
 Sankcje i konsekwencje  niestosowania podzielonej płatności. 
 Obowiązkowe adnotacje na fakturze dotyczącej transakcji objętej podzieloną 

płatnością.  
 Zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. 

 
       

14.10 – 14.15  Przerwa  

14.15– 15.45 

 
ZMIANY DOTYCZĄCE KAS FISKALNYCH 
 Kasy fiskalne on-line – terminarz wprowadzenia. 
 Zasady prowadzenia ewidencji obrotu z zastosowaniem kas on-line. 
 Centralne Repozytorium Kas. 
 Zmiany w stosowaniu ulgi na zakup kas.  
 Nowe oznaczenia literowe stawek VAT na paragonach. 
 Kara pieniężna  za nieprzeprowadzenie przeglądu technicznego. 
 Oświadczenia pracowników/zleceniobiorców obsługujących kasę fiskalna – 

urzędowy wzór. 
        
       ZEROWY PIT DLA MŁODYCH 
       POZOSTAŁE  ZMIANY, NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I WYJAŚNIENIA MF  

 
DYSKUSJA       
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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 września 2019 Rynek pracy

Zarejestrowanych bezrobotnych w tys. 20,0
Pracujących w tys. (szacunkowo) 343,6
Aktywnych zawodowo w tys. (szacunkowo) 363,6

Stopa bezrobocia 5,5%
Polska 5,1% Rejestr bezrobotnych

Rynek pracy we wrześniu 2019

Bezrobotnych na ofertę pracy 8,0
Nowozarejestrowani bezrobotni w tys. 3,8
Bezrobotni wyrejestrowani w tys. 4,3

Przemysł - sektor przedsiębiorstw I-IX 2019 Dynamiki - przemysł

Sprzedaż mln PLN 24 286
Sprzedaż na zatrudnionego tys. PLN 398
Zatrudnienie w tys. 61
Płaca PLN 4 850

Sprzedaż I-IX 2018 = 100 104,6
Zatrudnienie I-IX 2018 = 100 104,1
Wydajność I-IX 2018 = 100 100,5
Płaca I-IX 2018 = 100 106,5

Budownictwo - sektor przedsiębiorstw I-IX 2019 Dynamiki - budownictwo

Sprzedaż mln PLN 3 488
Sprzedaż na zatrudnionego tys. PLN 498
Zatrudnienie w tys. 7
Płaca PLN 4 615

Sprzedaż I-IX 2018 = 100 110,2
Zatrudnienie I-IX 2018 = 100 106,0
Wydajność I-IX 2018 = 100 104,0
Płaca I-IX 2018 = 100 109,8

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

Oddane do użytku ogółem szt. 1 735
  budownictwo indywidualne szt. 867
  budownictwo pozostałe szt. 868
Dynamika I-IX 2018 = 100 101,9

Powierzchnia ogółem tys. m² 196
  budownictwo indywidualne tys. m² 136 Przeciętna powierzchnia lokalu m²
  budownictwo pozostałe tys. m² 61
Dynamika I-IX 2018 = 100 104,1

Przeciętna powierzchnia m² 113
  budownictwo indywidualne m² 156
  budownictwo pozostałe m² 70

Dane: GUS oraz obliczenia KIG na podstawie danych GUS str. 13
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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



16 MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO
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