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szanowni Państwo, 
w tym miesiącu mija dwadzieścia lat od momentu 

kiedy zacząłem piastować zaszczytną funkcję Prezesa 
zarządu oiG. Dwadzieścia lat to ogrom czasu, można 
powiedzieć całe pokolenie, w którym wiele się wyda-
rzyło w życiu opolskiej izby Gospodarczej oraz naszej 
gospodarce. 

Ten okres to przede wszystkim ludzie i bliskie relacje 
z nimi, bez których na pewno nie moglibyśmy funkcjo-
nować w takim kształcie w jakim jesteśmy. To dzięki 
Państwa działalności właśnie, możemy ciągle się rozwi-
jać i iść naprzód. niezależnie od zmieniającej się opcji 
politycznej czy koniunkturze gospodarczej. Dlatego przy 
tym jubileuszu pragnę serdecznie Państwu podzięko-
wać za te wszystkie lata naszej wspólnej pracy na rzecz 
przedsiębiorczości i rozwoju naszego regionu. Dziękuję 
za okazane zaufanie i wsparcie. 

we wrześniu miałem przyjemność uczestniczyć w ii 
edycji kongresu Żeglugi Śródlądowej, opolska izba Go-
spodarcza objęła patronatem to wydarzenie . kongres 
niezwykle ważny ze względu na jego tematykę. Gospo-
darka rzeczna w Polsce od lat jak powszechnie wiado-
mo była zaniedbywana. co skutkuje obecnie jej słabym 
wykorzystaniem w logistyce w porównaniu choćby do 
naszych sąsiadów, gdzie transport w dużej mierze opiera 
się wykorzystaniu rzek. o tym jak zmienić tą sytuację 
i wrócić do odpowiedniego wykorzystania naszego po-
tencjału rzecznego dyskutowano podczas kongresu, który 
odbył się w cwk w opolu.

 wydarzeniu towarzyszyły prezentacje firm, które 
związane są z branżą wodną. Były też obecne szkoły 
kształcące przyszłych pracowników żeglugi śródlądowej 
i oficerów marynarki. kongres pokazał jak dużym zain-
teresowaniem cieszy się temat rzeczny w naszym kraju, 
o czym świadczyła bardzo wysoka frekwencja. organiza-
cję kongresu wsparło też wielu członków opolskiej izby 
Gospodarczej , za co w imieniu własnym i organizatorów 
serdecznie Państwu dziękuję.

MaRMeX Marcin kantorski 
Marszów 68 68-200 Żary
Tel. 784 904 141
biuro@marmex.biz
1 zatrudniony • systemy wentylacyjne 

i kominowe

zarząd Mienia komunalnego – Lewin Brze-
ski sp. z o.o. prezes Paweł chojnacki

ul. konopnickiej 3 49-340 Lewin Brzeski
Tel. 77 412 76 63
zmk_lewinb@poczta.onet.pl
28 zatrudnionych • zarządzanie nierucho-

mościami, remonty, wynajem

474. P.U.H. „łukasz” Gold Drób 
ul. Brzeska 92a 46-112 Świerczów 
Tel. 71 303 74 10
biuro@golddrob.pl
50 zatrudnionych • produkcja, handel 

i usługi gastronomiczne

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

Posiedzenie Rady 
OIG
Rada opolskiej izby Gospodarczej obradowała 

24 września br. Tematem spotkania członków Rady 
były sprawy bieżące w działaniach izby Gospodarczej 
oraz jej najbliższe plany. Prezes zarządu oiG Henryk 
Galwas przedstawił zgromadzonym, raport finansowy 
dotyczący siedmiu ostatnich miesięcy działalności izby. 
Raport obejmował m.in. działalność projektu realizo-
wanego przez oiG, wcaiM, związanego z organizacją 
mediacji gospodarczych. omówiono również biznes plan 
oiG na lata 2019-24, który dotyczył organizacji kluczo-
wych wydarzeń izby jak: Nagroda Laurów Umiejętności 
i Kompetencji oraz Opolska Nagroda Jakości. Dużą uwa-
gę poświecono w nim m.in. działalności promocyjnej 
oraz kwestii pozyskiwania nowych członków dla oiG. 

w tym samym dniu miało również miejsce spotkanie 
kapituły nagrody Laurów Umiejętności i kompetencji 
2019, podczas którego obradowano nad zmianami 
w składzie członków kapituły.
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W Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu 
odbył się II Kongres Żeglugi Śródlądowej. Tegoroczna 
edycja pod hasłem „w stronę korzyści” odbyła się 17-
19 września. 

Podczas trzech dni kongresu dyskutowano i prezento-
wano kwestie dotyczące gospodarki rzecznej w Pol-

sce. Przywrócenie należytego stanu dróg wodnych oraz 
wykorzystanie ich potencjału logistycznego to najistot-
niejsze tematy poruszane podczas prezentacji i paneli 
dyskusyjnych. 

organizatorem kongresu był Urząd wojewódzki w opo-
lu, partnerem wydarzenia, Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Gospodarzami kongresu 
byli adrian czubak– wojewoda opolski oraz wicewoje-
woda Violeta Porowska. oprawę artystyczną wydarzenia 
uświetnił występ orkiestry dętej z zespołu szkół Żeglugi 
Śródlądowej w kędzierzynie koźlu. 

wśród zaproszonych gości obecni byli : Marek Gró-
barczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej, Grzegorz Puda, sekretarz stanu w Ministerstwie 
inwestycji i Rozwoju, Marcin ociepa, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz 

karla Peijs, european coordinator for the Ten -T Rhine 
– Danuabe corridor. Uczestnikami spotkań byli przed-
stawiciele samorządów, biznesu i nauki. 

kongres pokazał jak wiele jeszcze mamy do zrobienia by 
przygotować nasze drogi wodne do poziomu europejskie-
go. Transport w Polsce opiera się głównie na transporcie 
kołowym. nie jest to rozwiązanie ekonomiczne ani tym 
bardziej ekologiczne. Dzięki wykorzystaniu rzek w Polsce 
można tą sytuację diametralnie zmienić. To wielkie wy-
zwanie dla naszego kraju na przyszłe lata o czym w swoim 
wystąpieniu mówił minister Marek Gróbarczyk .

kongres w opolu to też niepowtarzalna okazja dla 
branży związanej z żeglugą śródlądową do prezentacji 
swojej oferty. Podczas kongresu można było zapoznać się 
również z ofertą edukacyjną szkół kształcących przyszłych 
oficerów marynarki czy pracowników żeglugi .

wysoka frekwencja osób odwiedzających cwk w opo-
lu potwierdza jak istotny jest temat wykorzystania na-
szych rzek. kolejna edycja kongresu w opolu odbędzie 
się w przyszłym roku. 

opolska izba Gospodarcza objęła ii kongres Żeglugi 
Śródlądowej patronatem organizacyjnym. Przedsiębior-
stwa zrzeszone w oiG aktywnie wsparły jego organizację. 

II Kongres Żeglugi Śródlądowej
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f E S T I w a l  D Y N I

1360 racuchów udało się usmażyć podczas Festiwalu 
Dyni odbywającego się w ramach 20-lecia powiatu 
krapkowickiego. Tym samym w sercu Opolszczyzny 
padł 5 już Rekord Polski – po leczo, risotto, zupie 
i dżemie. 

To było dla nas duże wyzwanie, bo już samo przygoto-
wanie ciasta trwało bardzo długo – podkreślał Robert 

Trzaska z kuźni Dobrego smaku.
Praca trwała od samego rana, a zapach przyciągał setki 

zainteresowanych. kiedy starosta krapkowicki Maciej 
sonik i wicestarosta sabina Gorzkulla, z pomocą staro-
sty Bytowskiego Leszka waszkiewicza zaczęli rozdawać 
dyniowe placki przez całą szerokość stadionu rozciągała 
się kolejka chętnych, aby je spróbować. Racuchy były 

podawane z dżemem (z dyni od Pana Jana styry) przy-
gotowanym przez związek Śląskich kobiet wiejskich, na 
specjalnych biodegradowalnych talerzach, które dzieci 
z dużą ciekawością chrupały.

– wszystko jest pyszne. Bardzo dobry pomysł z tymi 
racuchami, a dzieci chciały jeszcze dokładkę – mówiła 
pani agata, mama Miłosza i Magdy.

Podobnych opinii było więcej – Jestem zaskoczony, że 
nie tylko jest pysznie, ale też porcje są spore– przyznał 
pan Dariusz.

Rekordu nie udałoby się ustanowić, gdyby nie wspar-
cie firm z województwa opolskiego, które przekazały 
produkty do przygotowania racuchów

Dziękujemy osM olesno, Good Mills w straduni, su-
dzucker Polska sa z Polskiej cerekwi, agro wodzisław, 
napus-oil oraz agroLand.

Mamy kolejny rekord Polski!
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Konfederacja Lewiatan, jako koordynator sieci 16 
Centrów Arbitrażu i Mediacji, utworzonych w ramach 
projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, zwraca się do 
Prezesów sądów okręgowych i rejonowych o wpro-
wadzenie wewnątrz sądowej procedury kierowania 
do mediacji sporów gospodarczych i pracowniczych. 

Mediacje gospodarcze to skuteczne rozwiazywa-
nie sporów zaistniałych między przedsiębiorcami. 

Bazując na najlepszych międzynarodowych i polskich 
doświadczeniach dokładamy wszelkich starań, aby me-
diacja ułatwiała rozwiązywanie sporów gospodarczych co 
przyspieszy proces załatwienia spornych spraw w sądach 
w Polsce. Bez sprawnego i terminowego rozstrzygania 
tych sporów nie będzie sprawnego funkcjonowania go-
spodarki. stąd apelujemy do polskich sędziów o pomoc 
we wspólnym podjęciu działań zmierzających do naprawy 
tej sytuacji, poprzez kierowanie spraw do mediacji. Jak 
wynika ze statystyk Ministerstwa sprawiedliwości, mniej 
niż 1% spraw, które wpływają do sądów jest kierowanych 
do mediacji. od czasu wprowadzenia tej metody czyli 
2005 rok liczba ta wzrasta bardzo powoli . w 2016 roku 
odnotowano 6244 spraw , a w 2018 zaledwie 4922. 

Forma mediacji i jej proces, które rekomendujemy to 
przede wszystkim:

• wysoka skuteczność i efektywność 

• szybki czas realizacji 

• niższe koszty postępowania 

zalety mediacji gospodarczych dostrzegł także Parla-
ment europejski w swoim raporcie z 2014 roku postuluje 
wprowadzenie obowiązkowego posiedzenia mediacyj-
nego w niektórych kategoriach spraw lub określenie 
minimalnej, rocznej liczby skierowań spraw do mediacji 
gospodarczych. 

Misją sądów, podobnie jak organizacji pracodawców 
jest m.in. budowanie przyjaznych warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej. wspólnie możemy się przyczy-
nić do realizacji tego celu, przyspieszając postepowania 
sądowe , a co za tym idzie likwidując zatory płatnicze. 
Rozwiązaniem jest korzystanie z mediacji, stąd apel do 
Państwa o kierowanie spraw gospodarczych i pracow-
niczych do mediacji.

Apel nasz popierają:

dr Henryka Bochniarz-Przewodnicząca Rady Głów-
nej Konfederacji Lewiatan, Ks. Dr hab. Włodzimierz 
Broński, prof. KUL , Zbigniew Canowiecki– Prezydent 
Pracodawców Pomorza, dr Anna Czekirda – Rektor 
WSB w Gorzowie Wielkopolskim, Sebastian Chwe-
deczko – Prezydent Izby Przemysłowo – Handlowej 
w Krakowie, dr Paweł Drembkowski – Dyr. Generalny 
Centralnego Instytutu Analiz Polityczno– Prawnych, 
dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska prof. Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Henryk Galwas – Prezes OIG, dr 
hab. Ewa Gmurzyńska – Centrum Rozwiązywania 
Sporów i Konfliktów, Wydział Prawa i Administracji 
UW, Sławomir Halbryt, Prezes Regionalnej Izby Gospo-
darczej Pomorza, Michał Haze – Prezes Łódzkiej Izby 
Przemysłowo – Handlowej, Wojciech Kruk – Prezydent 
Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, dr hab. 
Zbigniew Kuniewicz profesor Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Grzegorz Szczerski – Prezydent Północnego 
Związku Pracodawców, Cezary Tkaczyk – Prezydent 
Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, dr hab. 
prof. UŚ Andrzej Torbus – Katedra Postepowania 
Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego 

mediacje gospodarcze 
usprawnią prace sądów
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Założenie pałacowe w Kamieniu Śląskim sięga przełomu X/
XI w. Wówczas była to posiadłość rycerskiego rodu Odro-
wążów. Tu urodził się św. Jacek, bł. Czesław (pierwsi polscy 
dominikanie) i bł. Bronisława – wszyscy z rodu Odrowążów. 
Obecny zespół obiektów to pałac – Sanktuarium św. Jac-
ka Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego UO 
i Instytut Naukowy Świętego Jana Pawła II Propter Mundi 
Creationem oraz zabudowania przypałacowe (dawne za-
budowania gospodarcze) – Instytut Naukowo-Badawczy 
Księdza Sebastiana Kneippa Zespół Rehabilitacyjno-Wy-
poczynkowy Sebastianeum Silesiacum. Obiekty położone 
są na terenie malowniczego parku oraz licznych terenów 
zielonych.

Kompleks od lat wyróżnia się inwestowaniem w nowoczesne 
technologie o charakterze ekologicznym. zastosowane tu 

rozwiązania są pionierskimi na terenie Polski: 
•  pierwsze w Polsce dwie kotłownie oparte na autorskich, 

innowacyjnych rozwiązaniach z zastosowaniem technolo-
gii pomp ciepła i układów solarnych po ok. 500 kwh każda,

•  nowoczesne magazyny ciepłej wody z zastosowaniem 
wymienników ciepła,

•  nowoczesna oczyszczalnia ścieków z zastosowaniem obie-
gu zamkniętego, wykorzystującego oczyszczone ścieki 
do nawadniania terenów zielonych metodą rozsączania 
kropelkowego. 

kolejnym krokiem ku poprawie właściwości ekologicznych 
okolicy i ku niezależności energetycznej zespołu obiektów pa-
łacowych i przypałacowych jest zastosowanie technologii wy-
korzystujących słońce i wiatr do produkcji energii elektrycznej.

Pomysłodawcami projektu są ks. prof. dr hab. zygfryd 
Glaeser i ks. prałat dr albert Glaeser. inwestorem jest instytut 
naukowo-Badawczy księdza sebastiana kneippa zespół Rehabi-
litacyjno-wypoczynkowy sebastianeum silesiacum w kamieniu 
Śląskim. na generalnego projektanta i wykonawcę została 
wybrana firma MeB Technical sp. z o.o. z siedzibą w opolu, 
która działa jako polskie przedstawicielstwo firmy MeB Group. 
zatrudnia ona prawie 300 wysoko wykwalifikowanych pra-
cowników w zakresie elektrotechniki i samowystarczalności 
energetycznej obiektów. Posiada 20. niezależnych ekspertów 
i rzeczoznawców w dziedzinie elektrotechniki, energetyki i od-
nawialnych źródeł energii. idąc z duchem czasu i ekologicznym 
zapotrzebowaniem, MeB Group podejmuje się wdrażania 
nowoczesnych technologii z zakresu oze, z magazynowaniem 
energii elektrycznej. zajmuje się także zarządzaniem energią 
elektryczną, e-mobilnością oraz rozwiązaniami typu smart 
Home.

w ramach projektu realizowanego w obiektach pałaco-
wo-przypałacowych w kamieniu Śląskim, w marcu 2019 r. 

zakończono i etap budowy innowacyjnego, wręcz modelowego 
projektu produkcji energii elektrycznej w oparciu o instalację 
fotowoltaiczną o łącznej mocy 100 kwp. instalacja powstała 
przy wsparciu wFoŚiGw w opolu. Jej oficjalne oddanie do 
użytku nastąpiło w ramach ogólnopolskiej konferencji ekolo-
gicznej z udziałem Ministra Środowiska Henryka kowalczyka. 
wtedy też ks. prof. dr hab. zygfryd Glaeser przedstawił plany 
związane z ii etapem inwestycji, którego celem było zwiększe-
nie produkcji „energii zielonej” i stworzenie „zielonej wyspy 
ekologiczno-energetycznej”, połączone z magazynowaniem 
energii elektrycznej (zielonej!) oraz trzystopniową eko-elek-
tromobilnością.

Po przeprowadzeniu przez MeB Group szeregu analiz, także 
dotyczących przyłącza energetycznego w zakresie średniego 
napięcia, na potrzeby obiektów wybudowano stację transfor-
matorową. Mamy tu przykład odzwierciedlenia końcowych 
struktur polskiego systemu elektroenergetycznego z lokalną 
produkcją energii odnawialnej, lokalnym bilansowaniem i mak-
symalizacją zużycia energii ze źródeł odnawialnych, w tym sieci 
niskiego napięcia, poprzez zastosowanie wysokowydajnego 
przemysłowego magazynu energii. innowacyjność zrealizowa-
nego projektu i jego modelowy charakter wyraża się w tym, że 
zastosowano w nim najnowsze technologie magazynowania 
energii elektrycznej. zbudowano pierwszy w Polsce magazyn 
energii elektrycznej oparty na technologii litowo-jonowej!

celem zastosowania tego typu rozwiązań na szerszą skalę 
jest odciążenie polskich sieci przesyłowych, co ewidentnie 
przyczyni się do stabilizacji pracy systemu elektroenergetycz-
nego, a także do wydatnych oszczędności wód powierzch-
niowych zużywanych do chłodzenia konwencjonalnych elek-
trowni, jak również do redukcji emisji dwutlenku węgla oraz 
innych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. identyczne 
rozwiązania na terenach podmiejskich i wiejskich mogą stać 
się sposobem na lokalne bilansowanie wielu rozproszonych 
źródeł prosumenckich energii odnawialnej i zużywanie bez 
strat przesyłowych tej ekologicznej energii w miejscu jej 
produkcji. Dodatkowym atutem zastosowania magazynu 
energii jest możliwość budowy stacji ładowania pojazdów 
o napędzie elektrycznym lub hybrydowym bez skompliko-
wanej i kosztownej rozbudowy sieci elektroenergetycznych 
i mocy wytwórczych.

MeB Group zwraca szczególną uwagę na trzystopniową 
infrastrukturę e-mobilności, wykorzystującą lokalnie wypro-
dukowaną eko-energię do ładowania pojazdów o napędzie 
elektrycznym bez powiązania pojazdu elektrycznego z emisją 
gazów emitowanych do atmosfery przez konwencjonalne 
elektrownie. Planowana infrastruktura e-mobilności w prezen-
towanym projekcie oparta o zastosowanie energii zielonej to: 

•  stacje do ładowania pojazdów elektrycznych, 

ZIelOna wySPa
w Kamieniu Śląskim
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•  zastosowanie akumulatorowych, elektrycznych wolno-
bieżnych pojazdów do transportu wewnętrznego,

•  poszerzenie oferty rekreacyjnej w postaci rowerów z na-
pędem elektrycznym (e-bike).

ii etap projektu zakończony został w połowie września 
2019 r. Projekt uzyskał wsparcie wFoŚiGw w opolu. Głównym 
wykonawcą był MeB Group.

obejmuje w szczególności: 
•  modernizację stacji transformatorowej sn/nn, 
•  budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 500 kwp,
•  instalację kontenerowego przemysłowego magazynu 

energii w technologii litowo-jonowej o pojemności 670 
kwh i mocy ładowania i rozładowania 300 kw,

•  instalację pionowej turbiny wiatrowej o mocy 2,8 kw 
polskiej produkcji, 

•  opomiarowanie przepływów energii na przyłączu stacji 
transformatorowej i instalacji fotowoltaicznej do stero-
wania magazynem energii z połączeniem w technologii 
światłowodowej, 

•  instalację ogólnodostępnej stacji szybkiego ładowania 
produkcji polskiej dla pojazdów elektrycznych we współ-
pracy z Gminą Gogolin. Moc stacji 100 kw, z opcjonalną 
możliwością rozbudowy do mocy 300 kw, 

•  instalację stacji ładowania polskiej produkcji dla pojazdów 
elektrycznych o mocy ładowania 22 kw,

•  instalację punktu ładowania rowerów elektrycznych (e-
-bike),

•  zakup trzech akumulatorowych, elektrycznych wolno-
bieżnych pojazdów polskiej produkcji do transportu we-
wnętrznego,

•  zakup rowerów polskiego producenta z napędem elek-
trycznym.

w budowie instalacji zastosowano: 
•  1562 panele fotowoltaiczne niemieckiego producenta 

axitec, którego firma MeB Technical sp. z o.o. jest auto-
ryzowanym dystrybutorem,

•  9 inwerterów firmy sMa, 
•  9 indywidulanie zaprojektowanych pod wymagania in-

westycji stojaków pod inwertery,
•  ze względu na specyfikację geologiczną tereny przy wspar-

ciu wysoko wykfalifikowanej kadry i przy użyciu ciężkiego 
sprzętu zastosowano konstrukcję renomowanego pro-
ducenta alumero. 

Projekty, myśl techniczna oraz realizacja zadania to owoc 
pracy kadry inżynierskiej MeB Group. Dzięki nim dostosowa-
no światowe technologie do wymagań polskiego systemu 
energetycznego, szczególnie w zakresie rozwiązań elektro-
mobilności. zamierzeniem inwestora oraz MeB Group jest 
zastosowanie pionierskich i modelowych rozwiązań na terenie 
całej Polski, co może przyczynić się do zwiększenia stabilności 
systemu elektroenergetycznego, a tym samym do zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego kraju przy jednoczesnym 
zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

 

W marcu 2019 r. zakończono I etap realizacji innowacyjnego, wręcz modelowego 
projektu produkcji energii elektrycznej w oparciu o instalację fotowoltaiczną o łącznej 
mocy 100 kWp. Zrealizowany jest również II etap tegoż projektu, którego celem było 
zwiększenie produkcji energii zielonej (stworzenie zielonej wyspy ekologiczno-
energetycznej!) połączone z magazynowaniem energii elektrycznej (zielonej!) (pierwszy 
magazyn energii elektrycznej w Polsce oparty na technologii litowo-jonowej!) oraz 
trzystopniową eko-elektromobilnością.  

 

 

Po przeprowadzeniu przez MEB Group szeregu analiz jak i z punktu widzenia przyłącza 
energetycznego od strony średniego napięcia poprzez stację transformatorową widzimy 
tutaj odzwierciedlenie  końcowych struktur polskiego systemu elektroenergetycznego z 
lokalną produkcją energii odnawialnej, lokalnym bilansowaniem i maksymalizacją 
zużycia energii odnawialnych w tej sieci niskiego napięcia poprzez zastosowanie 
wysokowydajnego przemysłowego magazynu energii. Innowacyjność rozwiązania i jego 
modelowy charakter wyraża się w tym, że zastosowana technologia magazynowania  

 

- ze względu na specyfikację geologiczną tereny przy wsparciu wysoko 
wykfalifikowanej kadry i wsparciu ciężkiego sprzętu zastosowano konstrukcję 
renomowanego producenta Alumero. 

 

 

Projekty, myśl techniczna oraz realizacja pochodzi od kadry inżynierskiej MEB Group. 
Dzięki nim dostosowano światowe technologie do wymagań polskiego systemu 
energetycznego, szczególnie w zakresie rozwiązań elektromobilności. Myślą MEB 
Group jest aby pionierskie i modelowe rozwiązania znalazły zastosowanie na terenie 
całej Polski i przyczyniły się do zwiększenia stabilności systemu elektroenergetycznego i 
bezpieczeństwa energetycznego kraju przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji 
zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. 

 

 

- 9 indywidulanie zaprojektowane pod wymagania inwestycji stojaki pod 
inwertery,  

- 9 inwerterów firmy SMA 

 

 

 



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 O10

Z D a N I E m  E k S p E R T a

Elżbieta Konopka
doradca podatkowy,

przewodnicząca 
Opolskiego Oddziału 

Krajowej Izby  
Doradców Podatkowych

1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f, pobiera się 
od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

Podstawa obliczenia 
podatku w złotych Podatek wynosi

Ponad do

85.528 18 % minus kwota zmniejszają-
ca podatek 556 zł 02 gr

85.528 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki 
ponad 85 528 zł

1a. kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana 
w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 pobieranie 
zaliczek przez organy rentowe ust. 7 lub w zeznaniu, o którym mowa 
w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1, wynosi:

1) 1.440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 
kwoty 8.000 zł;

2) 1.440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 
zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5.000 zł, dla 
podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej 
kwoty 13.000 zł;

3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 
000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;

4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 
zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla 
podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej 
kwoty 127 000 zł.

Jeżeli wybraliśmy skalę podatkową by rozliczać się z podatku docho-
dowego, 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 działalności 
gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej

1. Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyska-
nych przez podatników, o których mowa w art. 9a opodatkowanie 
dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej ust. 2 lub 7, 
z zastrzeżeniem art. 29 podatek w formie ryczałtu i art. 30 podatek zry-
czałtowany od dochodów, wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.

Reasumując prowadząc działalność gospodarczą związaną z wy-
najmem lokali mieszalnych możliwe jest rozliczanie się urzędem 
skarbowym z tytułu podatku dochodowego za pomocą trzech metod 
opodatkowania:

zasady ogólne według skali podatkowej;
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
podatek liniowy.
wybierają zasady opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym 

pamiętać należy, że informacje dotyczące ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych zawarte są w przepisach ustawy z 20 listopada 
1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym 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, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym 
charakterze, 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 ewidencjonowanych pod-
legają 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 tytu-
łu wynajmu mieszkania według stawki podatku ryczałtowego (8,5 
proc.) musi to zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego 
dla swojego miejsca zamieszkania. Podatkiem ryczałtowym może 
zostać objęta każda umowa najmu – również 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.

1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f, pobiera się 
od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

Podstawa obliczenia podatku  
w złotych Podatek wynosi

Ponad do

85.528
18 % minus kwota zmniej-
szająca podatek 556 zł 
02 gr

85.528 15 395 zł 04 gr + 32% nad-
wyżki ponad 85 528 zł

1a. kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana 
w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 pobieranie 
zaliczek przez organy rentowe ust. 7 lub w zeznaniu, o którym mowa 
w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1, wynosi:

1) 1.440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 
kwoty 8.000 zł;

2) 1.440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 
zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5.000 zł, dla 
podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej 
kwoty 13.000 zł;

3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 
000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;

4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 
zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla 
podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej 
kwoty 127 000 zł.

Opodatkowanie wynajmu nieruchomości (cz. 2)
Prywatnie czy w ramach prowadzonej  
działalności gospodarczej?

Ciąg dalszy  
w następnym numerze Forum
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Z U S  /  S Z k O l E N I a  O I G

Od początku września każdy przedsiębiorca sam może 
utworzyć elektroniczne dokumenty z wybranymi 
danymi ze swojego konta w ZUS. Dzięki nowej moż-
liwości na Platformie Usług Elektronicznych, wizyta 
w placówce Zakładu jest zbędna. 

Internetowa usługa może przydać się wtedy, gdy jakaś 
instytucja żąda od przedsiębiorcy potwierdzenia danych 

z zUs. właściciel firmy może samodzielnie utworzyć taki 
dokument.

– To jest wyjście wobec oczekiwań tysięcy przedsiębiorców. 
samoobsługa w tworzeniu dokumentów na Platformie Usług 
elektronicznych daje możliwość wygenerowania chociażby 
informacji o saldzie na koncie płatnika składek w zUs, doku-
mentu o liczbie zgłoszonych do ubezpieczeń pracowników 
czy potwierdzenia, że w ogóle jest się płatnikiem składek – 
sebastian szczurek, regionalny rzecznik prasowy zUs w opolu.

Dotychczas przedsiębiorcy, którzy musieli przedłożyć tego 
typu potwierdzenie z danymi z zUs w innej instytucji admini-
stracji publicznej bądź w instytucji finansowej, musieli złożyć 
w tej sprawie wniosek w najbliższej placówce zUs. obecnie, 
sami mogą już utworzyć potrzebny dokument, który będzie 
potwierdzony elektroniczną pieczęcią zUs. Dokument moż-
na zapisać jako plik PDF, XML lub wysłać na dowolny adres 
e-mail. co ważne – wysłanie potwierdzenia na adres e-mail 
jest odpowiednio zabezpieczone.

Żeby samodzielnie wygenerować zaświadczenie o niezale-
ganiu w opłacaniu składek wystarczy kilka prostych kroków:

zaloguj się na swoim profilu PUe zUs
przejdź do zakładki „Płatnik”
z bocznego Menu wybierz „Moje dane – potwierdzenia” 

i kliknij przycisk „Utwórz nowy”
wybierz dane do potwierdzenia i je zatwierdź
Przedstawiciel instytucji, w której przedsiębiorca złoży 

samodzielnie przygotowane potwierdzenie z danymi z zUs, 
będzie mógł je potwierdzić online w udostępnionej przez zUs 
specjalnej wyszukiwarce. 

w najbliższych miesiącach na Platformie Usług elektro-
nicznych zUs pojawią się kolejne nowości, m.in. w zakresie 
formularzy a1 (delegowanie pracowników), jak i rocznych 
rozliczeń składkowych. Dla lekarzy, zUs wprowadzi nowy, 
bardziej przyjazny kreator do wystawiania e-zwolnień. 

Sebastian Szczurek 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 

województwa opolskiego

Masz firmę i potrzebujesz zaświadczenia z ZUS? 
Teraz możesz je utworzyć samodzielnie

Szkolenia w OIG 
„Współpraca z trudnym Klientem i sztu-
ka radzenia sobie w sytuacjach konflikto-
wych” to temat szkolenia, które odbyło 
się w Opolskiej Izbie Gospodarczej, 04 
września br.

Celem szkolenia było przekazanie wiedzy 
i umiejętności praktycznych w zakresie 

budowania kontaktu z klientami i współpra-
cownikami ze szczególnym uwzględnieniem 
barier komunikacyjnych, z zastosowaniem 
technik negocjacji. szkolenie prowadziła Ewa 
Kosowska-Korniak – dr prawa, specjalista ds. 
public relations, dziennikarka, wykładowca 
akademicki– wsB we wrocławiu wydział 
ekonomiczny w opolu. kosowska – korniak 
to również doświadczony mediator, Dyrektor 
centrum arbitrażu i Mediacji przy opolskiej 
izbie Gospodarczej.



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 O12

Współcześnie na konkurencyjność firm ogromny 
wpływ mają nie tylko czynniki zewnętrzne, ale także 
przebieg procesów biznesowych. Ich tempo można 
podkręcić dzięki systemowi ERP (ang.  Enterprise Reso-
urce Planning), co dostrzegły już firmy z Opolszczyzny.

Opolskie to statystycznie najmniejsze województwo w Pol-
sce, jednak pod względem warunków do prowadzenia 

biznesu przewyższa większe regiony kraju. Dzięki położeniu 
na głównych szlakach komunikacyjnych, bogactwie zasobów 
naturalnych, a także zapleczu kadrowemu, opolszczyzna staje 
się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania 
w wielu obszarach.

zewnętrzne czynniki to jednak nie wszystko – by zbudować 

przewagę konkurencyjną na tle innych firm i osiągnąć rynkowy 
sukces, trzeba także zadbać o prawidłowy przebieg procesów 
wewnętrznych. na optymalizacji tego obszaru przedsiębior-
stwo może skorzystać najbardziej. Dobrym przykładem jest 
elektroniczna dokumentacja pracownicza, która pozwoli na 
szybsze funkcjonowanie działu HR, wyeliminowanie piętrzących 
się w kadrach segregatorów oraz skróci komunikację w firmie. 
Tu z pomocą przychodzi oprogramowanie do kompleksowego 
zarządzania zasobami firmy, czyli system eRP.

Wsparcie organizacyjne

Rozwój technologiczny sprawił, że przedsiębiorstwa mogą 
coraz precyzyjniej zarządzać swoimi zasobami, a przez to 
zwiększać efektywność pracy. Dzięki oprogramowaniu eRP (jak 
w przypadku polskiego systemu enova365) w jednym progra-
mie mamy dostęp do wszystkich najważniejszych informacji 
i danych o firmie. Możemy śledzić zestawienia finansowe, 

raporty działu kadr czy statystyki sprzedaży, przygotowywa-
ne przez handlowców. wszystkie informacje o kondycji firmy 
mogą zostać przedstawione w formie przejrzystych wykresów, 
generowanych przez moduł analityczny Business intelligence.

Ponadto, modułowa budowa pozwala na dostosowane 
funkcjonalności do indywidualnych potrzeb konkretnego 
przedsiębiorstwa. enova365 posiada dedykowane rozwiąza-
nia dla poszczególnych obszarów: handlu i obsługi magazynu, 
księgowości, produkcji, działu HR itd.

co niesie ze sobą wdrożenie systemu eRP? Przede wszyst-
kim zauważalną redukcję kosztów działalności. wykorzystanie 
rozwiązań, dostępnych w enova365 pozwala na efektywne 
zarządzanie czasem pracy i redukuje ryzyko popełnienia błędu. 
w przypadku wzrastających potrzeb, spowodowanych rozwo-

jem firmy, rozbudowa instalacji nie 
stanowi problemu. Przez to nakład 
poniesiony na wdrożenie oprogra-
mowania dla biznesu jest kosztem, 
który leży w interesie firmy, gdyż 
znacząco zwiększa możliwości ope-
racyjne przedsiębiorstwa.

Technologiczna zmiana warty

wykorzystanie systemów do 
zarządzania zasobami przedsię-
biorstwa stanowi kolejny ważny 
punkt na drodze do zwiększania 
efektywności firm z regionu oraz 
jest jednym z wyznaczników kon-
kurencyjności we współczesnej 
gospodarce.

na przestrzeni ostatnich lat wie-
le firm z opolszczyzny podążyło za 
trendem cyfryzacji procesów i za-
implementowało u siebie system 
eRP. Już przeszło 250 regionalnych 
przedsiębiorców korzysta z eno-

va365, a w skali kraju – przeszło 13 000 organizacji. co więcej, 
87% użytkowników jest zadowolonych z możliwości, jakie daje 
oprogramowanie.

Dowiedz się, jak enova365 wspiera firmy na opolszczyźnie:

Opolski biznes korzysta z erp
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S Z k O l E N I E

Rezultat Pierwszych Warsztatów 
ZR/SDGs w Opolskiej Izbie Gospodarczej
Temat Warsztatów nowy i rozwojowy. Czy strategia 
zrównoważonego rozwoju implementująca ogólno-
światowe cele SDGs to temat ważny i pilny dla MŚP?

Pierwsze warsztaty (26 września 2019), z zaplanowa-
nego cyklu powtarzalnych spotkań, zakończyły się 

sukcesem. Jedna z firm opolskich postanowiła opracować 
ogólną, wieloletnią strategię (do 2030 roku), jako strategię 
zrównoważonego rozwoju, implementując ogólnoświa-
towe 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 obejmują-
ce 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 grud-
nia, w opolskiej izbie Gospodarczej będą się odbywać 
tego typu kameralne warsztaty, na które zaproszeni są 
wszyscy zainteresowani.

warsztaty kierowane są głównie do osób z najwyższe-
go kierownictwa firm. zgłoszenia przyjmuje w oiG Pani 
Grażyna koryzma.

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. 
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O c R G

Jak przygotować dobrą ofer-
tę inwestycyjną i tak obsłużyć 
inwestora, by zdecydował się 
zbudować swój zakład w na-
szej gminie czy powiecie? Tego 
m.in. dowiedzą się pracownicy 
opolskich samorządów, którzy 
skorzystają ze szkoleń i doradz-
twa w  ramach najnowszego 
projektu OCRG.

Projekt ten nazywa się 
„standardy obsługi in-
westora w samorządzie 

opolskim”, a jego celem jest 
podniesienie jakości obsługi 
inwestorów w samorządach. – 
nowe firmy w regionie to dziś 
nie tylko kolejne miejsca pracy, 
ale też nowe technologie, rozwój 
badań, a przez to rozwój całej regionalnej gospodarki. Dlatego 
wciąż warto o to zabiegać – mówi marszałek województwa 
opolskiego andrzej Buła. – a że mamy w ocRG najlepsze 
centrum obsługi inwestora i eksportera w kraju, to mamy też 
kadrę, która swoją wiedzą i doświadczeniem może się w tym 
przedsięwzięciu podzielić z pracownikami innych opolskich 
samorządów – dodaje andrzej Buła.

Przypomnijmy, że centrum obsługi inwestora (coi) funk-
cjonujące w podległym samorządowi województwa opolskim 
centrum Rozwoju Gospodarki zostało najwyżej w kraju oce-
nione (ex aequo z coi z woj. zachodniopomorskiego) wśród 
regionalnych centrów obsługi inwestora przez komisję cer-
tyfikacyjną ówczesnej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych – dziś Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu 
podczas ostatniej oceny PAIIZ.

– Projekt podobny do tego, który właśnie uruchamiamy, 
realizowaliśmy już kilka lat temu. nazywał się „Gmina atrak-
cyjna dla inwestora” i cieszył dość dużym powodzeniem wśród 
samorządów – przypomina dyrektor ocRG Roland wrzeciono. 
– Liczymy na to, że podobnie będzie i tym razem. Tym bardziej, 
że z jednej strony zmieniają się zasady obsługi inwestora, 
choćby w zakresie oferowanych ulg, potrzeby inwestorów, ale 
też pracownicy gmin odpowiedzialni za obsługę inwestorów.

Pieniądze na realizacje projektu „standardy obsługi inwe-
stora w samorządzie opolskim” – niespełna 1 mln zł – ocRG 
pozyskało z Ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji. 
Rekrutacja samorządów zainteresowanych przystąpieniem 
do projektu już ruszyła (25 września) i potrwa do 29 listo-
pada albo do wyczerpania liczby miejsc, którymi dysponuje 
OCRG. – Zgodnie z założeniami w projekcie muszą wziąć 

udział przedstawiciele co najmniej 37 opolskich samorządów. 
W razie dużego zainteresowania możemy te liczbę zwiększyć 
do 40 – mówi Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na szkolenia i doradztwo, 
także indywidualne, właśnie w zakresie obsługi inwestora. 
wiedzą będą się dzielić zarówno pracownicy centrum obsługi 
inwestora ocRG, jak również specjalistyczne firmy, które 
zajmują się kompleksową obsługą inwestorów, a które wy-
łoni w najbliższym czasie ocRG. – chodzi o takie firmy, które 
pomagają inwestorom na każdym kolejnym etapie procesu 
inwestycyjnego: od wyszukania ofert, przez skompletowanie 
dokumentacji, zaprojektowanie inwestycji, wybór jej wykonaw-
cy i oddanie do użytku – wyjaśnia Piotr Regeńczuk, zastępca 
kierownika coi w ocRG. – cel jest taki, by uczestnicy naszych 
szkoleń dowiedzieli się jak najwięcej o potrzebach potencjal-
nych inwestorów, barierach na jakie napotykają i sposobach, 
w jakie można im pomóc. To często decyduje o sukcesie.

w ramach projektu mają zostać wdrożone lub zmoderni-
zowane procedury współpracy z inwestorem funkcjonujące 
w samorządach, które wezmą w nim udział, a także wdrożone 
rozwiązania podnoszące atrakcyjność inwestycyjną samorzą-
dów. – Przede wszystkim zostaną zaktualizowane, przygotowa-
ne i upowszechnione informacje o ofercie inwestycyjnej danego 
samorządu. Planujemy też pomóc przygotować samorządom 
profesjonalne foldery, którymi będą mogły posługiwać się 
w relacjach z inwestorami – wylicza Magdalena Możdżeń, 
kierownik COI w OCRG.

Do udziału w projekcie „standardy obsługi inwestora… ” 
mogą zgłaszać się samorządy, które mają ofertę inwestycyjną 
typu greenfield (nieruchomość niezabudowana) czy brownfield 
(nieruchomość zabudowana). każdy samorząd może zgłosić 

Szkolenia dla samorządów
z obsługi inwestorów



F o r u m  o p o l s k i e g o  B i z n e s u 15

Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju sp. z o. o. zo-
stał utworzony przez Samorząd Województwa Opol-
skiego z myślą o wspieraniu działalności opolskich 
przedsiębiorców poprzez udzielanie tanich pożyczek. 
w czasie ponad półtora rocznej działalności Fundusz 
udzielił ponad 50 pożyczek dla przedsiębiorców z terenu 
województwa opolskiego.

naszą największą zaletą jest szybkość w działaniu, 
pełen profesjonalizm oraz bardzo niskie koszty dla przed-
siębiorcy.

wysokość stałego oprocentowania pożyczek zaczyna 
się już od 3% w skali roku.

nie pobieramy żadnych innych opłat ani prowizji. 
Proponujemy przedsiębiorcom następujące pożyczki:
•  inwestycyjną do 1.000.000,00 zł. z okresem kredy-

towania do 10 lat, na finansowanie 100% wartości 
inwestycji netto,

•  obrotową do 350.000,00 zł z okresem kredytowania 
do 4 lat,

•  inwestycyjno-obrotową do 500.000,00 zł z okresem 
finansowania do 7 lat, na finansowanie 100% war-
tości inwestycji netto oraz dodatkowych środków 
obrotowych na działalność gospodarczą (w tym VaT).

naszymi głównymi beneficjentami są firmy z sektora 
MsP– małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzące 
działalność na terenie województwa opolskiego.

Jako jedna z niewielu instytucji finansowych na terenie 
opolszczyzny finansujemy także rozwój start-upów – czyli 
firm rozpoczynających działalność lub działających na 
rynku poniżej dwóch lat.

Pożyczki z oRFR sp. z o.o. można przeznaczyć na:
• zakup, budowę lub remont nieruchomości,
• zakup gruntów na działalność gospodarczą,
• zakup samochodów lub maszyn,
• zakup materiałów do produkcji, handlu i usług,
• Finansowanie podatku VaT.
Środki Funduszu mogą także zostać wykorzystane jako 

wkład własny beneficjenta do dotacji np. z opolskiego 
centrum Rozwoju Gospodarki. 

Jeżeli posiadają Państwo potrzeby finansowe – my 
pomożemy im sprostać.

zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby w opolu 
przy ul. kołłątaja 11/11, gdzie nasi doradcy odpowiedzą 
na Państwa pytania oraz na naszą stronę internetową, 
na której znajdują się szczegółowe informacje oraz wzory 
wniosków: www.orfr.opole.pl 

jedną osobę z kadry kierowniczej i maksymalnie dwóch pra-
cowników urzędu odpowiedzialnych w tym samorządzie za 
działania z zakresu obsługi inwestora. – Przesłanie zgłoszenia 
nie oznacza zakwalifikowania konkretnego samorządu do 
projektu – zastrzega Magdalena Możdżeń. – Punktowane 
podczas kwalifikacji będą między innymi oferta inwestycyjna 
samorządu czy znajomość języka angielskiego przez zgłoszo-
nych do szkoleń pracowników.

Projekt potrwa do września 2021 r. w tym czasie kadra 
kierownicza zakwalifikowanych samorządów zostanie objęta 
6-dniowym programem szkoleniowym (cztery dni szkoleń 
stacjonarnych oraz dwudniowa wizyta studyjna); a pracownicy 
urzędów – 9-dniowym programem szkoleniowym (szkolenia 
jednodniowe lub dwudniowe). samorządy uczestniczące w pro-
jekcie, które wdrożą standardy obsługi inwestora w samorzą-
dzie, dostaną certyfikaty wystawione przez opolskie centrum 
Rozwoju Gospodarki we współpracy z Ministerstwem spraw 
wewnętrznych i administracji.

więcej informacji o projekcie, jego regulamin i załączniki 
potrzebne do zgłoszenia udziału znajdują się na stronie in-

ternetowej ocRG w zakładce Projekty – „standardy obsłu-
gi inwestora w samorządzie opolskim” lub w linku poniżej: 
http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/standardy-obslugi-
inwestora-w-samorzadzie-opolskim-26.html

Jak wygląda zainteresowanie inwestorów naszym regionem? 
Działające w ocRG centrum obsługi inwestora obsługiwało 
w 2019 r. do chwili obecnej 66 projektów inwestycyjnych. 47 
z nich pojawiło się w tym roku, a 19 było kontynuowanych 
z lat poprzednich. szczególnym zainteresowaniem nasz re-
gion cieszy się wśród firm sektora elektromobilności, chemii, 
branży metalowej, spożywczej, tworzyw sztucznych, moto-
ryzacji i logistyki. zainteresowani woj. opolskim inwestorzy 
pochodzą z włoch, korei, niemiec, Portugalii, Usa czy chin. Do 
chwili obecnej „tak” w 2019 r. opolszczyźnie powiedziało już 
8 firm. Rekordowy pod względem wartości inwestycji, które 
zadeklarowali ponieść nowi inwestorzy w woj. opolskim, był 
2018 r. w sumie „tak” opolszczyźnie powiedziało w ub. roku 6 
inwestorów (podobnie jak w roku 2017), a ich łączne nakłady 
mają sięgnąć 3 mld zł. Dzięki tym inwestycjom ma powstać 
w sumie 1600 miejsc pracy w regionie.
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R a p O R T

Kwartalny przegląd sytuacji inwestycyjnej w branżach

2017 W tym 2016
mln analog. mln analog. mln analog. mln firmy 9+ mln

= 100 = 100 = 100

SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW OGÓŁEM 36 915 117,2 141 988 112,2 126 187 103,4 257 881 48,9 244 429

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE 36 899 117,2 141 937 112,2 126 140 103,4 257 770 48,9 244 241

BUDYNKI I BUDOWLE 13 367 122,1 51 832 115,3 43 759 102,0 133 346 32,8 131 728

MASZYNY I URZĄDZENIA 17 612 110,5 70 662 112,6 63 457 101,6 89 820 70,6 85 302

ŚRODKI TRANSPORTU 5 618 134,4 18 188 103,9 17 743 115,6 32 815 54,1 24 860

POZOSTAŁE NAKŁADY 16 89,8 51 107,7 46 80,6 111 41,8 188

PRZEMYSŁ OGÓŁEM 21 493 114,4 83 014 107,2 77 441 99,5 94 762 81,7 93 825

GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 1 651 113,3 6 239 130,0 4 799 88,8 6 148 78,1 5 904

   Wydobywanie węgla kam. i brun. 957 107,3 3 507 152,1 2 306 97,7 2 983 77,3 2 571

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 14 064 112,7 53 181 106,7 49 854 105,2 61 429 81,2 58 683

   Prod. artykułów spożywczych 1 907 114,1 7 225 98,9 7 304 103,6 8 656 84,4 8 480

   Prod. napojów 363 151,9 841 99,5 845 91,6 974 86,8 1 095

   Prod. wyrobów tytoniowych 268 73,2 1 314 104,6 1 257 82,2 1 238 101,5 1 525

   Prod. wyrobów tekstylnych 69 53,8 491 111,2 441 95,9 791 55,8 703

   Prod. odzieży 17 80,9 100 134,7 74 76,8 165 45,0 173

   Prod. skór i wyrobów skórzanych 9 35,6 153 165,4 93 103,6 109 84,7 123

   Prod. wyr. z drewna, korka, słomy i wikliny 541 79,1 2 066 143,3 1 442 102,1 2 772 52,0 2 022

   Prod. papieru i wyrobów z papieru 446 77,6 2 182 75,1 2 904 116,5 3 251 89,3 2 983

   Poligrafia i repr. zapisanych nośników informacji 95 71,1 652 103,7 628 124,9 792 79,3 674

   Prod. koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 474 98,2 1 902 57,3 3 318 119,0 3 381 98,1 2 823

   Prod. chemikaliów i wyrobów chemicznych 708 93,4 3 156 99,1 3 185 98,8 3 676 86,6 3 702

   Prod. wyrobów farmaceutycznych 176 125,1 735 120,5 610 132,1 671 91,0 520

   Prod. wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 1 347 109,6 4 872 118,1 4 124 107,2 5 406 76,3 5 068

   Prod. wyrobów z pozostałych mineralnych sur. niemetalicznych972 92,2 4 488 130,7 3 432 105,6 4 269 80,4 3 955

   Prod. metali 345 76,1 2 159 131,8 1 638 95,8 2 024 80,9 2 084

   Prod. wyrobów z metali 983 113,3 4 099 115,2 3 558 118,8 4 908 72,5 4 287

   Prod. komp., wyr. elektronicznych i optycznych 179 96,6 876 97,5 899 131,6 997 90,1 796

   Prod. urządzeń elektrycznych 1 813 214,3 2 919 126,4 2 308 106,6 2 728 84,6 2 315

   Prod. maszyn i urządzeń 495 79,0 2 198 127,0 1 731 110,7 2 164 80,0 1 928

   Prod. pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 1 899 157,0 7 310 108,6 6 731 92,1 7 930 84,9 9 273

   Prod. pozostałego sprzętu transportowego 301 164,9 860 83,3 1 033 120,2 1 153 89,6 1 130

   Prod. mebli 323 99,5 1 373 99,4 1 381 115,0 1 764 78,3 1 710

WYTW. I ZAOP. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ,  PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ4 749 119,8 19 514 99,6 19 597 89,0 21 550 90,9 23 653

DOSTAWA WODY; GOSP. ŚCIEKAMI I ODPADAMI; REKULTYWACJA1 029 115,0 4 079 127,8 3 192 105,7 5 634 56,7 5 584

   Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 302 116,5 1 375 154,1 892 92,3 1 627 54,8 1 698

   Gospodarka odpadami; odzysk surowców 222 103,9 836 92,8 900 110,5 1 301 69,2 1 602

BUDOWNICTWO 661 79,6 3 418 120,5 2 835 104,1 7 302 38,8 7 763

HANDEL; NAPRAWA POJ. SAMOCHODOWYCH 3 641 111,1 15 118 123,4 12 247 113,1 21 921 55,9 18 111

   Handel hurtowy i detaliczny poj. sam. oraz ich naprawa 417 112,3 1 699 105,3 1 614 113,7 3 536 45,7 2 629

   Handel hurtowy 1 705 143,9 5 540 118,7 4 666 122,3 9 429 49,5 7 962

   Handel detaliczny 1 520 88,3 7 879 132,0 5 967 106,6 8 956 66,6 7 521

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 4 713 135,9 18 178 130,8 13 902 137,4 41 793 33,3 40 649

   Transport lądowy i rurociągowy 2 502 166,5 7 258 114,1 6 359 143,8 9 745 65,2 11 964

   Magazyn. i działalność usług. wspomagająca transport 2 165 113,4 10 569 161,7 6 536 119,9 31 009 21,1 28 354

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA 226 124,1 1 113 144,4 771 94,3 2 312 33,3 2 411

INFORMACJA I KOMUNIKACJA 1 797 102,5 6 846 119,8 5 716 102,6 7 388 77,4 7 133

OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI I FIRM 503 132,5 1 667 116,7 1 428 106,6 33 078 4,3 30 879

ADMINISTR. I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 2 820 123,7 9 635 101,4 9 502 104,3 7 916 120,0 5 941

str. 4

Porównanie poziomów i dynamik inwestycji w wybranych branżach
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Przedsiębiorstwa zatr. pow. 9 osób Cała branża
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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 Biznesu
5060-5061-iPKO dealer ForumOpolskiegoBiznesu 210x150.indd   1 13.07.2018   13:54






