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Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Przyszłość”
Franciszek Dezor prezes
ul. Katowicka 23 45-061 Opole
Tel. 77 453 86 01
sekretariat@osm.opole.pl
89 zatrudnionych – nieruchomości

Samodzielny Publiczny ZOZ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Opolu
Jacek Bartosz, Dyrektor
ul. Krakowska 44 45-075 Opole
Tel. 77 401 11 00
sekretariat@spzozmswia.opole.pl
233 zatrudnionych – branża me-
dyczna

Szanowni Państwo,

Koniec wakacji to powrót do naszych obowiąz-
ków i codziennych spraw. Mam nadzieję, że po 
urlopach i wakacyjnym odpoczynku jesteście Pań-
stwo wypoczęci i na tyle zrelaksowani by w pełni 
sił powrócić do swojej zawodowej aktywności. 

Opolska Izba Gospodarcza również wraca do 
wytężonej pracy, przed nami m.in. przygotowania 
do priorytetowego wydarzenia dla nas – organi-
zacja „Laurów Umiejętności i Kompetencji” oraz 
cyklu szkoleń, które będą miały miejsce w naszej 
siedzibie w miesiącu wrześniu. 

Tegoroczne „Laury Umiejętności i Kompetencji” będą miały zmie-
niony sposób naboru kandydatów o czym będziemy w czasie ich przy-
gotowań na bieżąco Państwa informować. W drugiej połowie września 
będziemy mieli oficjalne spotkanie Kapituły „Laurów Umiejętności 
i Kompetencji” związane z organizacją tegorocznej edycji. Mamy za 
to już potwierdzony termin uroczystej Gali „Laurów Umiejętności 
i Kompetencji” 2019. Wydarzenie odbędzie się 15 stycznia 2020 roku 
w Filharmonii Opolskiej. 

We wrześniu odbędzie się II edycja „Kongresu Żeglugi Śródlądowej” 
w Opolu. Wydarzenie ogromnie ważne ze względu na rzekę Odrę, która 
przez lata była zaniedbywana, skutkiem czego jej wielki potencjał trans-
portowy nie jest wykorzystany. Przywrócenie jej waloru logistycznego 
to właśnie temat nadrzędny zbliżającego się Kongresu, który odbędzie 
się w dniach 17–19 września w CWK w Opolu.

W imieniu organizatorów tego wydarzenia pragnę zaprosić Państwa 
do wzięcia w nim udziału.

Witamy  
w opolskiej  

izbie Gospodarczej

Zaproszenie na 

MBA DAY
10 WRZEŚNIA 2019 ROKU, GODZ. 16.45
hotel DeSilva Premium Opole,  
ul. Leona Powolnego 10, 45-078 Opole

WWW.STUDIAMBA.WSB.PLWypełnij formularz zgłoszeniowy on-line

Zapraszamy na zajęcia otwarte programu MBA:

•      weź udział w przykładowych zajęciach  
– poznaj specyfikę studiów 

•     dowiedz się więcej o programie i organizacji zajęć

•      spotkaj wykładowcę

•      zapisz się na studia w dniu wydarzenia i skorzystaj  
z dodatkowej promocji.

Program spotkania:

16.45 – rejestracja uczestników

17.00 –  „Czarne łabędzie negocjacji”  
zajęcia z Krzysztofem Kowalczukiem  

18.30 – networking przy kawie
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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
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p R O J E k T

Program „Czyste Powietrze” został uruchomio-
ny w ubiegłym roku i zakłada wymianę starych 
i niespełniających wymogów kotłów na źródła 
ciepła przyjazne środowisku. W ramach programu 
można ponadto uzyskać wsparcie na docieplenie 
budynków, a także instalację odnawialnych źródeł 
energii. 

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne 
będące właścicielami lub współwłaścicielami jed-

norodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego 
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wy-
odrębnioną księgą wieczystą, przy maksymalnie dwóch 
lokalach. Program obejmuje także nieruchomości, które 
uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy. Aby upowszech-
nić program, zwiększyć do niego dostępność i usprawnić 
jego realizację na terenie Województwa Opolskiego, 
Prezes WFOŚiGW w Opolu Maciej Stefański od lipca br. 
zawiera w tej sprawie porozumienia z samorządowcami.

Moim priorytetem będzie dbałość o jakość naszego 
powietrza. Dlatego chcę w maksymalny sposób usprawnić 
przez WFOŚiGW w Opolu realizację rządowego programu 
„Czyste Powietrze”. Cieszę się, że taki cel przyświeca tak-
że samorządowcom, z którymi podpisuję w tej sprawie 
porozumienia, dzięki którym już wkrótce będziemy mogli 

dotrzeć z tym programem bliżej ludzi – mówi Maciej 
Stefański – Prezes WFOŚiGW w Opolu.

Porozumienie zakłada przede wszystkim, że do zadań 
gmin będzie należało zidentyfikowanie budynków, których 
właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami 
i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału 
w programie, tak aby móc dotrzeć do osób najbardziej 
potrzebujących wsparcia i zapewnić im pomoc przy skła-
daniu wniosku.

Bardzo się cieszę z możliwości współpracy z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu w zakresie realizacji Programu „Czyste 
Powietrze”. Jestem przekonany, że ta współpraca będzie 
przebiegała pomyślnie i skorzystają na tym Mieszkańcy 
Nysy – mówi Kordian Kolbiarz – Burmistrz Nysy, który 
zdecydował podpisać porozumienie w sprawie wspólnej 
realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

ProGram  
przyjazny środowisku
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I N w E S T Y c J E

Opole zyska 
nową przestrzeń inwestycyjną 

Troska o utrzymanie najwyższych standardów prowadze-
nia mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczyh przyświe-
cała spotkaniu Romana Rewalda, Prezesa Centrum Mediacji 
Konfederacji Lewiatan z Henrykiem Galwasem, Prezesem 
Opolskiej Izby Gospodarczej, przy której działa Wojewódzkie 
Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Roman Rewald odwiedził Wojewódzkie Centrum Arbitrażu 
i Mediacji w ramach wizyty „sieciującej” Centrum Mediacji 

Konfederacji Lewiatan, który koordynuje działania wszystkich 
16 Centrów Arbitrażu i Mediacji w Polsce, troszcząc się o po-
pularyzację mediacji i utrzymanie dobrych praktyk w zakresie 
mediacji. Prezes Rewald jest adwokatem amerykańskim (Stan 
Michigan, USA), a w Polsce jest wpisany na listę prawników za-
granicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. 
Jest także osobą od lat czynnie zaangażowaną w prowadzenie 
mediacji i ich upowszechnienie.

Możliwość spojrzenia świeżym okiem na działania opol-
skiego WCAM oraz poznania doświadczeń innych organizacji 
mediacyjnych prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Henryk 
Galwas zamierza wykorzystać przy inicjowaniu postępowań 
mediacyjnych na Opolszczyźnie, głównie w sporach cywilnych 
i gospodarczych, w ramach struktury WCAM, utworzonej 

ze środków unijnych w ramach projektu realizowanego we 
współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. W ramach 
projektu przeszkolono blisko 160 osób, przeprowadzono 4 pa-
nele dyskusyjne dla przedsiębiorców, sędziów, prokuratorów 
i mediatorów oraz kilkanaście postępowań mediacyjnych. 
W Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji działają wykwa-
lifikowani mediatorzy, specjalizujących się w rozwiązywaniu 
sporów cywilnych i gospodarczych.

Panattoni Europe inwestuje w Opolu. Europej-
ski lider powierzchni przemysłowych realizuje 
projekt o powierzchni 48 600 m 2, który będzie 
dedykowany najemcom biznesowym.

Panattoni Park Opole nie jest pierwszą inwestycją de-
welopera w regionie. Swoją obecność firma zaznaczyła 

poprzez takie projekty jak opolska fabryka Polaris Industries 
–amerykańskiego producenta m.in. quadów czy ,również 
położony w Opolu, obiekt produkcyjny na zlecenie Skamol 
A/S – duńskiego producenta systemów ociepleń i termoizola-
cji dla przemysłu i budownictwa. Jak komentuje Maciej Ma-
dejak, Managing Director, Panattoni Europe „Dotychczasowa 
obecność Panattoni Europe w regionie pozwoliła nam na 
rozpoznanie rynku i jego potencjału, dlatego jestem prze-
konany, że Opole to idealna lokalizacja, zwłaszcza dla firm 
poszukujących alternatywy względem Katowic czy Wro-
cławia” i dodaje „To region o bardzo dobrych warunkach 
rozwoju gospodarczego, ponadprzeciętnym dostępem do 
zasobów ludzkich i oczywiście wyśmienicie rozbudowaną 
infrastrukturą transportową”.

Idealna lokalizacja Panattoni Park Opole jest niewątpliwie 
jednym z głównych atutów inwestycji, gwarantujących szyb-

ką i efektywną logistykę. Kompleks będzie położony przy 
ul. Partyzanckiej, tuż przy autostradzie A4 łączącej Zachodnią 
i Wschodnią Europę, a także niedaleko obwodnicy Piastowskiej, 
w pobliżu terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Ponadto, lokalizacja inwestycji pozwala na dogodne 
powiązania transportowe z trzema międzynarodowymi lot-
niskami, a także zapewni doskonały dostęp do komunikacji 
miejskiej – tuż przy parku znajdują się przystanki autobusowe.

Wysoki standard mediacji
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Uprzejmie informuję Państwa, iż w dniach 17–19 
września 2019 r. organizowany będzie II Kongres 
Żeglugi Śródlądowej w Opolu, jako kontynuacja 
pierwszego przedsięwzięcia z roku 2018.

Sukces, którym zakończył się I Kongres – jego zakres 
tematyczny, wysoka frekwencja i pozytywna ocena, 

przekonał iż organizacja przedmiotowej inicjatywy po-
krywała się z oczekiwaniami uczestników, że jest zapo-
trzebowanie na kontynuowanie dialogu nt. działań na 
rzecz odnowienia żeglowności polskich rzek, inicjatyw 
podejmowanych na gruncie gospodarczym, turystycznym 
i społecznym.

Podobnie jak w roku 2018, w ramach II Kongresu 
przedstawimy rezultaty pracy Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie działań na rzecz 
rozwoju transportu rzecznego w Polsce, będą prowadzone 
debaty nt. stanu polskich rzek i ich wykorzystania w eu-
ropejskim transporcie towarów oraz turystyce. Ważnym 
tematem omawianym w trakcie Kongresu będzie rola 
edukacji młodzieży i ich szanse na rozwój w tym segmen-
cie gospodarki, współpracy z biznesem oraz pokazanie 
perspektywy rozwoju dla przyszłych, młodych kadr.

Do uczestnictwa w II Kongresie zaprosimy parlamen-
tarzystów europejskich i krajowych, członków Rządu RP, 
samorządowców, polskich i międzynarodowych eksper-

tów, przedsiębiorców, organizacje które swój biznes opie-
rają głównie na żegludze śródlądowej, a także ci, którzy 
mają dopiero w planach rozwojowych, wykorzystanie 
transportu rzecznego w swojej działalności.

Wierzę, że II Kongres Żeglugi Śródlądowej zorganizo-
wany na Opolszczyźnie – regionie posiadającym ogromne 
tradycje i potencjał żeglugowy, potwierdzone cyklem 
spotkań, zainteresowaniem podmiotów gospodarczych 
i samorządowych do wznowienia aktywnej żeglugi, stanie 
się po raz kolejny ważnym punktem dialogu o wyko-
rzystaniu polskich rzek w gospodarce, turystyce i życiu 
społecznym.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tym Wy-
darzeniu.

Więcej informacji na stronie www.kongreszeglugi.pl

Adrian Czubak
Wojewoda Opolski

Dlaczego warto?

Z a p R O S Z E N I E

+48 32 724 62 58
kontakt@it-develop.pl

Dofinansowanie do 70% do 0,5 ml zł 
dla mikro, małych i średnich firm.

it-develop.pl klimkiewiczknapik.pl

Działanie TIK 2.1.2 - nabór wrzesień 2019

e-Commerce
Weź dotację na

Paweł Hordyński Konrad Dziennik Jan Klimkiewicz
Specjalista od dotacjiSpecjalista od dotacjiSpecjalista e-commerceSpecjalista e-commerce

Michał Knapik
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+48 32 724 62 58
kontakt@it-develop.pl

Dofinansowanie do 70% do 0,5 ml zł 
dla mikro, małych i średnich firm.

it-develop.pl klimkiewiczknapik.pl

Działanie TIK 2.1.2 - nabór wrzesień 2019

e-Commerce
Weź dotację na

Paweł Hordyński Konrad Dziennik Jan Klimkiewicz
Specjalista od dotacjiSpecjalista od dotacjiSpecjalista e-commerceSpecjalista e-commerce

Michał Knapik
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Z U S  R a D Z I

Jesteś przedsiębiorcą i masz zaległości w ZUS? Skorzy-
staj z układu ratalnego lub innego sposobu oddłużenia. 
W I półroczu 2019 r. z opolskim ZUS dogadało się w ten 
sposób 1600 firm i osób prowadzących działalność go-
spodarczą, z czego 550 ze stolicy województwa.

Do utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa mogą 
przyczynić się sprawy rodzinne, pogorszenie sta-

nu zdrowia czy niesumienność kontrahentów. To może 
rodzić problemy z bieżącym regulowaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne za pracowników lub za siebie. 
Opolski ZUS wyciąga pomocną dłoń do płatników, którzy 
mają zaległości. 

Co to jest układ ratalny?
Układ ratalny to spłata zadłużenia z tytułu składek 

w miesięcznych ratach, w wysokości ustalonej wspólnie 
z ZUS. Na raty może być rozłożone całe zadłużenie!

 Rozumiemy, że gdy zaległości są znaczne, jednora-
zowa spłata może być wręcz niemożliwa. Najczęściej 
jako rozwiązanie proponujemy układ ratalny. Oferta jest 
korzystna już na starcie, bo ten kto wnioskuje może dopa-
sować ilość rat oraz ich wysokość do swoich możliwości. 
Ma więc realny wpływ na warunki umowy. Wtedy nie 
są one dla niego obciążeniem, a pozwalają na systema-
tyczne zmniejszanie zadłużenia. Od stycznia do czerwca 
przyjęliśmy w całym województwie ponad 830 wniosków 
o możliwość spłaty zaległych składek w ratach - mówi 
Antoni Malaka, dyrektor o oddziału ZUS w Opolu. 

Co daje rozłożenie na raty? 
– Podpisanie umowy to komfort spłaty należności przez 

długi okres, od miesiąca do nawet kilku lat. Ponadto, już 
od następnego dnia od złożenia wniosku nie będziemy 
naliczać odsetek, a tylko opłatę prolongacyjną czyli tyl-
ko część stawki odsetek za zwłokę w dniu podpisania 
umowy. Dodatkowo, jeśli wobec wnioskodawcy prowa-
dziliśmy postępowanie egzekucyjne, to je zawiesimy. 
Nie będzie też przeszkód, abyśmy wydali zaświadczenie 
o niezaleganiu w opłacaniu składek, które często jest 
wręcz niezbędne, by sprawnie prowadzić biznes. Widać 
jak na dłoni, że takie porozumienie to oddech i ulga dla 
przedsiębiorcy - wyjaśnia Sebastian Szczurek, rzecznik 
prasowy ZUS w regionie.

Z każdym rokiem opolskie firmy coraz śmielej korzysta-
ją z oferty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2016 r. 
i w 2017 r. do placówek ZUS w województwie opolskim 
zgłosiło się po 2741 mniejszych i większym firm, wniosku-
jąc o objęcie ich jednym z kilku wariantów oddłużenia. 

W 2018 r. takich próśb było 2987. Dane z pierwszego 
półrocza br., wskazują, że 2019 r. może być jeszcze bar-
dziej owocny we współpracę opolskich firm z ZUS, by jak 
najszybciej wyjść na prostą. 

– Decyzja o wizycie u doradcy do spraw ulg i umorzeń 
w ZUS jest racjonalna. To odpowiedzialne podejście, bo 
im dłuższa zwłoka w uregulowaniu składek na ubezpie-
czenia społeczne, tym wyższe koszty wyjścia z zadłużenia 
– dodaje Antoni Malaka, dyrektor opolskiej placówki ZUS. 

Co zrobić, żeby podpisać układ ratalny?
Podstawą jest złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem. 

Jeśli po podpisaniu umowy ciągle prowadzisz działalność 
to powinieneś opłacać bieżące składki. Złożenie wniosku 
i dodatkowych dokumentów nie jest skomplikowane. 
Możesz to zrobić pisemnie, a wniosek złożyć osobiście 
lub za pośrednictwem poczty w każdej placówce ZUS. 
Nie ma przeszkód aby zrobić to ustnie do protokołu, 
który sporządzi pracownik ZUS. Jest to możliwe również 
elektroniczne przy pomocy Platformy Usług Elektronicz-
nych ZUS, oczywiście po wcześniejszym założeniu konta 
na tym portalu. 

Nie tylko układ ratalny
Układ ratalny to tylko jedna z wielu możliwości doga-

dania się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W pierw-
szym półroczu 2019 r. opolskie placówki ZUS przyjęły też 
65 wniosków o odroczenie terminu płatności składek, 
272 pism o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych, 
118 wniosków o umorzenie należności z tytułu składek 
czy 15 formularzy o umorzenie kosztów egzekucyjnych. 

Pierwszym krokiem jaki powinien zrobić przedsię-
biorca, który nie jest w stanie regularnie rozliczać się 
ze składek za zatrudnionych pracowników bądź sam za 
siebie, jest wizyta u doradcy do spraw ulg i umorzeń 
w najbliższej placówce ZUS. Wówczas będzie możliwe 
dostosowanie odpowiedniej formy pomocy do wielkości, 
profilu i kwoty zadłużenia wnioskodawcy.

O szczegóły pytaj pod opolskimi numerami telefonów: 
77 451 14 25, 77 409 57 02, 77 408 77 63, na www.zus.
pl i e-mail: cot@zus.pl Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa opolskiego

masz zadłużenie w ZuS? 
Od czego są raty!
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19  488 – tylu cudzoziemców zgłosili w  poło-
wie tego roku pracodawcy w opolskim ZUS-ie.  
Aż 88,6 proc. z nich to obywatele Ukrainy. Odsetek 
przedstawicieli tego kraju w naszym regionie do 
ogółu ubezpieczonych cudzoziemców jest jednym 
z najwyższych w Polsce.

83 paszporty
W czerwcu br., konta opolskiego ZUS-u zasilało nie tylko 

17 275 pracowników z Ukrainy. Okazuje się, że opolskie fir-
my sięgają po pracowników niemal z każdego kontynentu.

 – Z deklaracji zgłoszeniowych pracodawców z regionu 
wynika, że zatrudniają obywateli z 83 krajów. Oprócz 
pracowników z Ukrainy, najwięcej jest Mołdawian bo 
432, Białorusinów – 336 i Gruzinów – 198. Mamy też dane 
o 136 obywatelach Niemiec, 106 Rumunach, 90 Bułgarach 
i 79 Rosjanach – mówi Sebastian Szczurek, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS.

Jak podkreślają przedstawiciele ZUS-u w Opolu, repre-
zentanci tak wielu państw nie są już w Polsce zjawiskiem 
nadzwyczajnym. Obecnie w systemie ubezpieczeń obsłu-
giwanym przez ZUS jest ponad 628 tys. cudzoziemców 
z przynajmniej 172 krajów. W latach 2009-2014 liczba 
cudzoziemców, za których opłacano składki emerytalno-
-rentowe wzrosła o 59,3 tys. Jednak największą dynamikę 
w zatrudnianiu obcokrajowców widać było w latach 2014-
2018. W tym okresie liczba obywateli z innym paszportem 
niż polski wzrosła w skali kraju aż o 445,4 tys. Warto pod-
kreślić, że legalność zatrudnienia tych osób nie podlegała 
wątpliwości, bo oficjalnie figurowali w polskim systemie 
ubezpieczeń społecznych.

W województwie opolskim w niespełna trzy lata 
(styczeń 2017 – czerwiec 2019) liczba zgłoszonych w ZUS 
cudzoziemców wzrosła z 6 963 do 19 488 osób czyli 
o 180 proc. W tym samym okresie szczególne nasilenie 
widać wśród pracowników pochodzących z Ukrainy. Na 
początku stycznia 2017 r. opolski ZUS notował 5 804 
ubezpieczonych z tego kraju, a w połowie tego roku aż 
17 275. To wzrost aż o 198 proc.

Wchód zachód południe
Opolski rynek pracy coraz częściej zasilają nie tylko przy-

bysze zza naszych wschodnich granic, ale też z zamożnych 
krajów zachodniej Europy. Placówki ZUS na Opolszczyźnie 
w połowie br. zebrały dane o składkach opłacanych za 37 
Włochów, 18 Holendrów, 16 Francuzów, 16 Finów, za 15 
osób z obywatelskim brytyjskim, 9 Portugalczyków czy 
12 pracowników z paszportem hiszpańskim. Na utrzyma-
nie zarabiają w naszym regionie nie tylko Europejczycy. 
Składki wpływają też za między innymi 30 obywateli Chin, 
16 Ormian, 20 Azerów, 17 Kazachów, 10 Etiopczyków oraz 
13 Tajlandczyków.

Prawie 3-tysieczną grupę, która postanowiła szukać 
zajęcia w Polsce – w tym na Opolszczyźnie – stanowią 
nasi południowi sąsiedzi.

 – Wielu Polaków z przygranicznych powiatów znalazło 
zatrudnienie w Czechach i na Słowacji. Tymczasem do 
opolskich placówek ZUS wpływają składki za 39 Czechów 
i taką samą liczbę obywateli Słowacji. W całym kraju, 
w zusowskich rejestrach jest aktualnie 1478 obywateli 
Czech i 1445 Słowaków – dodaje Sebastian Szczurek, 
rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Na własny rachunek
Jakie umowy zawierają obywatele innych państw? Więk-

szość z nich, bo 58 proc. ma umowę o pracę, pozostali pracu-
ją na podstawie umów cywilnoprawnych. Obecnie w Polsce 
ponad 18,6 tys. obcokrajowców prowadzi pozarolniczą 
działalność gospodarczą. W czerwcu, w województwie 
opolskim własny biznes prowadziło 319 cudzoziemców. 
Nie jest zaskoczeniem, że 117 z nich to obywatele Ukrainy. 
Ponadto składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu pro-
wadzenia działalności opłacało 39 Bułgarów, 32 Niemców, 
15 obywateli Turcji i 13 Włochów. Swoich sił w opolskim 
handlu, usługach i produkcji próbowało w połowie 2019 
r. przynajmniej po jednym obywatelu Afganistanu, Egip-
tu, Iranu, Jordanii, Kamerunu, Tajwanu czy Uzbekistanu.

Głównymi gałęziami krajowej gospodarki, w których 
cudzoziemcy są aktywni zawodowo są usługi ochrony 
mienia, utrzymania czystości (23 proc.), przemysł i prze-
twórstwo (15 proc.), oraz budownictwo (12 proc.).

3,6 procent
Zapotrzebowanie na siłę roboczą spoza granic Polski po-

kazują dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ostatniej 
dekady. Szczególnie wybrzmiewa wzrost liczby obywateli 
z krajów nienależących do Unii Europejskiej. W latach 
2008-2014 obcokrajowcy stanowili niecały procent ubez-
pieczonych w ZUS. Na koniec 2016 r. udział cudzoziemców 
w ogólnej liczbie ubezpieczonych wyniósł niecałe 2 proc. 
Na koniec 2018 r. stanowili oni już 3,6 proc. wszystkich 
zgłoszonych u państwowego ubezpieczyciela.

W porównaniu do 2008 r., największy, bo aż 26-krotny 
wzrost na krajowym rynku zatrudnienia widać wśród 
społeczności ukraińskiej. Równie spory, bo 9-krotny 
wzrost odnotowano dla obywateli Mołdawii, a 8-krotny 
pośród osób z paszportem białoruskim. Między 2008 r. 
a 2018 r., w zusowskim systemie 6-krotnie przybyło oby-
wateli Indii (w Polsce 6 548 osób, w województwie opol-
skim – 18), 15-krotnie obywateli Nepalu (w Polsce 2 521, 
w województwie opolskim – 22 osoby) i aż 37-krotny 
pracowników z paszportem gruzińskim (ogółem w Polsce 
– 9 078, w województwie opolskim – 198).

Sebastian Szczurek
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego

NIe tylKO UKrAIńCy

na opolszczyźnie pracuje pół świata

Z D a N I E m  E k S p E R T a
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Od 50 tys. zł do 300 tys. zł mogą dostać firmy, które chcą 
wprowadzać nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne. 
Wsparcie to można zdobyć np. na informatyczne systemy 
obsługi klientów czy systemy informatyczne i komunikacyjne 
usprawniające działalność przedsiębiorstw.

Unijne dotacje na ten cel można pozyskać naborze w ogło-
szonym właśnie przez podlegające samorządowi woje-

wództwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). – To 
jedno z tych naszych działań dla przedsiębiorców, które cieszą 
się największa popularnością w ostatnich latach, i na które 
wpływa najwięcej wniosków. A to dowód na to, że opolskie 
firmy chcą się rozwijać – mówi marszałek województwa opol-
skiego Andrzej Buła.

W sumie w puli naboru „Wsparcie TiK w przedsiębiorstwach” 
jest ponad 6 mln 355 tys. zł. Pieniądze te zarezerwowane są 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opol-
skiego na lata 2014-2020. W ramach naboru można pozyskać 
unijne dofinansowanie na wdrożenie nowinek teleinforma-
tycznych w firmach, które dotyczyć będą rozwoju współpracy 
między przedsiębiorstwami. Poza tym także na wsparcie pro-
cesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wprowa-
dzanie procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą 
działalność firm czy wykorzystanie takich nowinek w relacjach 
między przedsiębiorcą, a klientem. O dotacje mogą się starać 
mikro, małe i średnie firmy z woj. opolskiego. Maksymalny 
poziom wsparcia to do 70 proc.

– Na wnioski firm czekać będziemy od 9 do 16 września. 
Trzeba je składać w wersji papierowej i elektronicznej. Nabór 
zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do lutego przyszłego roku 
– tłumaczy dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

Będzie to już trzeci nabór na „Wsparcie TiK w przedsię-
biorstwach” przeprowadzany w ostatnich latach w naszym 
regionie. Wśród wybranych do dofinansowania w poprzednich 
naborach projektów były np. mobilna platforma do szkoleń; 
system do obsługi wirtualnych targów; platforma videolear-
ningowa; wdrożenie specjalistycznego systemu sprzedaży 
internetowej; systemu informatycznego do automatyzacji 
procesów wewnętrznych czy innowacyjnego oprogramowania 
laboratoryjnego.

W sumie w ramach dwóch poprzednich takich naborów do 
OCRG złożone zostały 222 wnioski: 127 w naborze pierwszym 
w 2016 roku i 95 w naborze drugim w 2018 r. Zarząd woje-
wództwa opolskiego wybrał do dofinansowania łącznie 98 
projektów (po 49 w każdym z naborów). W pierwszym pula 
przyznanych dotacji wyniosła 16 mln zł, a ogólna wartość re-
alizowanych projektów prawie 33 mln zł. W naborze drugim 
przyznane wsparcie to prawie 14,9 mln zł łącznie, a ogólna 
wartość realizowanych wniosków to prawie 30 mln zł.

Ogółem w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014-2020 na wsparcie firm i lokalnego biznesu 
w woj. opolskim zarezerwowano 160 mln euro. Dotychczas 
OCRG ogłosiło dwadzieścia dwa nabory; siedemnaście z nich 
rozstrzygnięto.

Unijne dotacje dla firm, wsparcie na szkolenia czy specjalistyczne 
usługi dla przedsiębiorców, na doszkalanie pracowników lub ka-
dry kierowniczej, pomoc dla inwestorów zainteresowanych woj. 
opolskim czy firm z Opolszczyzny, które chcą wyjść na zagraniczne 
rynki – na takie wsparcie ze strony Opolskiego Centrum Rozwoju 
Gospodarki mogą liczyć przedsiębiorcy.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) to jednostka 
Samorządu Województwa Opolskiego, która działa od ponad 

11 lat. Jej główne zadania to pobudzanie aktywności gospodarczej, 
tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, podnoszenie poziomu 
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu czy pozyskiwa-
nie i obsługa inwestorów. – To najlepszy adres dla przedsiębiorców 
z naszego regionu, w którym mają oni dostać wsparcie lub informacje, 
gdzie go szukać – mówi marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła.

W ramach OCRG i jego funkcji agencyjnej na rzecz firm działa m.in. 
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE), które ma bogatą bazę 
ofert inwestycyjnych w regionie; pomaga firmom, które chciałyby 
zainwestować w woj. opolskim albo eksportować oraz prowadzi tzw. 
opiekę poinwestycyjną.

- Rozbudowaną działalność na rzecz firm w ramach OCRG pro-
wadzą, prócz naszego COIE, także Dział Innowacji czy Dział Przed-
siębiorczości, które organizują lub współorganizują szereg inicjatyw 
gospodarczych w regionie: szkoleń, spotkań, konferencji, warsztatów, 
wyjazdów na targi czy misje gospodarcze – wylicza Roland Wrzeciono, 
dyrektor OCRG.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jest też Instytucją Pośred-
niczącą, co oznacza, że przeprowadza nabory na unijne, w ramach 
których udziela dofinansowania w postaci unijnych dotacji dla firm 
finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opol-
skiego. - W tym roku przeprowadzone zostaną jeszcze dwa nabory: 
we wrześniu na realizację nowinek teleinformatycznych w firmach 
i w grudniu na innowacje w przedsiębiorstwach – mówi Roland 
Wrzeciono.

Prócz tego na bieżąco w OCRG można starać się o dotacje do szko-
leń albo doradztwa. Mikroprzedsiębiorstwa mogą dostać na ten cel 
12 tys. zł, firmy małe 24 tys. zł, a średnie – 48 tys. zł. Przedsiębiorcy 
mogą też wnioskować do OCRG o dotacje (do 50 tys. zł) lub promesy 
(do 150 tys. zł) na wykonanie bardzo specjalistycznych usług. Np. 
na dostęp do płatnych baz danych, raportów, analiz, wynajem urzą-
dzeń laboratoryjnych czy doradztwo prawne, finansowo-księgowe, 
organizacyjne.

Prawie 34 tys. zł – po takie pieniądze może też od tego roku 
sięgnąć w OCRG przedsiębiorca, który chce podnieść kompetencje 
swoich kierowników albo osób, które chce awansować na stano-
wiska kierownicze. Wsparcie dostępne jest w ramach projektu 
Akademia Menadżera realizowanego przez OCRG.

Zachęcamy do kontaktu!
DANE KONTAKTOWE: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole, tel.: 77 403 36 00
fax.: 77 403 36 09, e-mail: biuro@ocrg.opolskie.pl

Znów jest wsparcie na nowinki teleinformatyczne

OCRG – najlepszy adres dla firm
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Prywatnie czy w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej?

Dziś dosyć powszechne jest posiadanie więcej niż jedną 
nieruchomość, a najczęściej są to mieszkania. Cóż można 
zrobić z mieszkaniem, czy też nieruchomością, z której nie 
korzystamy. Najbardziej popularnym sposobem wykorzy-
stania takich nieruchomości jest ich wynajem. Wynajmując 
mieszkanie, należy jednak liczyć się ze skutkiem podatkowym 
z tego tytułu. Ustawodawca w tym zakresie dopuścił możliwe 
opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku docho-
dowego 8,5% i ta forma opodatkowania cieszy się największą 
popularnością a to głównie za sprawą licznych interpreta-
cji wszelkiego rodzaju publikacji począwszy na publikacjach 
księgowych, rachunkowych, a kończą na wszechobecnym 
źródłem, jakim jest Google. Niestety w praktyce w większości 
przypadków forma ta nie jest korzystna dla wynajmującego 
mieszkanie, ryczałt jest podatkiem od przychodów, a nie od 
dochodów. Pojęcie i definicja przychodu i dochodu to istotny 
element realnego zobowiązania podatkowego, lecz nie jedyny. 
Wynajmując nieruchomość, w tym mieszkanie powinno się 
w pierwszej kolejności podjąć decyzję czy najem nierucho-
mości będzie jego:

przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej;
przychodem z tytułu najmu, dzierżawy niepochodzącego 

z działalności gospodarczej.
Ustawodawca rozróżnia bowiem te dwa źródła czerpania 

dochodów z najmu nieruchomości.
Z najmu nieruchomości możemy, więc uczynić przedmiot 

działalności gospodarczej jak i wynajem dokonany poza nią. 
Jeżeli zdecydujemy się wynająć nieruchomość w ramach dzia-
łalności gospodarczej jako osoby fizyczne to dochód uzyskany 
z tejże działalności będzie opodatkowany według przepisów 
Art. 10. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
gdzie wymienia się źródła przychodów:

1. Źródłami przychodów są:
3) pozarolnicza działalność gospodarcza;
Oczywiście będziemy wówczas działać wg zasad opisanych 

w Art. 2. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gdzie 
to zdefiniowano pojęcie działalności gospodarczej w nastę-
pujący sposób: Działalnością gospodarczą jest zarobkowa 
działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa 
oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze 
złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób 
zorganizowany i ciągły.

Decydując się na taką formę uzyskiwania dochodu z najmu 
lokalu będziemy mogli wybrać opodatkowanie ich wg:

– zasad ogólnych to jest wg skali progresywnej 

–  metody liniowej to znaczy licząc 19% od dochodów nie-
zależnie od wysokości uzyskanego dochodu

– lub ryczałtu ewidencjonowanego od przychodu 
Wybierają zasady opodatkowania ogólne to jest wg skali 

progresywnej czy też metodę liniową to znaczy licząc 19% od 
dochodów niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu, 
będziemy kierowali się zapisami Art. 9a. Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, który to stanowi o opodat-
kowaniu dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 
i tak: 

1. Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, 
o którym mowa w art. 10 źródła przychodów ust. 1 pkt 3, 
są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27 skala 
podatkowa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy 
złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny 
wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatko-
wania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku 
dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form 
opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym 
podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie 
przepisów ustawy o CEIDG.

2. Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania docho-
dów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach 
określonych w art. 30c podatek dochodowy od dochodów z po-
zarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych 
produkcji rolnej. W tym przypadku są obowiązani do złożenia 
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego 
oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został 
osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatko-
wym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki 
przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Jeżeli więc takiego oświadczenia nie złożymy, to z mocy 
prawa jesteśmy opodatkowani podatkiem dochodowym pro-
gresywnym ustalanym wg zasad o których mowa w Art. 27 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Ciąg dalszy w kolejnym numerze

OpOdatkOWanie  
wynajmu nieruchomości 

Elżbieta Konopka
doradca podatkowy,

przewodnicząca 
Opolskiego Oddziału 

Krajowej Izby  
Doradców Podatkowych
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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

                   OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA  
 
                   Opole, dnia 20.08.2019r.  
 
Szanowni Państwo, 
 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz Opolska Izba Gospodarcza (OIG) mają  
przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. 
„Przepływy pieniężne, czyli jak zaplanować i utrzymać płynność finansową firmy”. 
 
Szkolenie adresowane jest do właścicieli mikro i małych firm lub osób nimi zarządzających, 
pracowników pionów finansowych oraz wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć jak 
zaplanować i utrzymać płynność finansową firmy.  
 
Szczegółowy harmonogram szkolenia przekazujemy poniżej.  
Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu możliwość 
pobrania zaświadczenia o uczestnictwie w formie pliku pdf. 
 
Szkolenie poprowadzi pan Piotr Sylwestrzak – doradca i trener biznesu, przedsiębiorca 
oraz wieloletni wykładowca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 
 
Szkolenie odbędzie się w Opolu 25 września 2019 r., w godzinach 9.00 – 16.00, w siedzibie 
Opolskiej Izby Gospodarczej, Opole ul. Krakowska 39, II piętro, sala narad.  
 

Ze względów  organizacyjnych bardzo prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału  
w szkoleniu do dnia 23.09. br. 

 

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 g.koryzma@oig.opole.pl 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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                                                   OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA                                   

OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA 
ul. Krakowska 39  • 45-075 Opole  •  Tel.: 77 / 44 17 668(9)  •  e-mail: oig@oig.opole.pl  

Internet: www.oig.opole.pl  •  NIP 754-00-14-535 
Bank: PEKAO  SA O/Opole   konto: 48 1240 5178 1111 0010 5288 7500 

 

 
                                                                                                             Opole, dnia  23.08.2019r. 

 
ZAPROSZENIE 

 
          Szanowni Paostwo,  Opolska Izba Gospodarcza zaprasza na szkolenie 

 pt.” Zatrudnianie cudzoziemców .”  które odbędzie  się w dniu  23.09.2019r.    - o godzinie 09.00 
do 15.00   w Opolskiej  Izbie Gospodarczej przy ulicy Krakowskiej 39   w Opolu, w  sali  narad II 
piętro. 

Cel szkolenia:   Poznanie zagadnieo związanych z zatrudnianiem cudzoziemców; zapoznanie się z 
aktualnymi drukami i procedurami w zakresie zatrudniania cudzoziemców; pogłębienie 
posiadanej wiedzy. 

Szkolenie jest adresowane do:  pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, 
przedsiębiorców a także do pracowników agencji pracy tymczasowej. 

Program szkolenia: 
1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce  

 ogólne zasady i grupy cudzoziemców; 

 cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę; 

 legalny pobyt i legalna praca 
2. Dokumenty legalizujące pobyt cudzoziemca w Polsce 

 rodzaje dokumentów pobytowych 
 wiza krajowa a wiza Schengen 
 karta pobytu 
 zasady ruchu bezwizowego 

3. Oświadczenia o powierzenia pracy  

 nowe zasady rejestracji  

 jakie dokumenty należy załączyd? 

 najczęściej spotykane błędy 

 nowe dokumenty – dwiczenia 
4. Zezwolenia na pracę. 

 tryb postępowania i rodzaje zezwoleo 

 jakie dokumenty należy załączyd? 

 informacja starosty 

 ministerialny wykaz zawodów deficytowych - NOWOŚĆ 

 wypełnianie wniosku – dwiczenia 
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          Opole, dnia  08.08.2019r. 
 

ZAPROSZENIE 
 

Szanowni Państwo, 
 

Opolska Izba Gospodarcza i  Instytut Komunikacji O-Media zapraszają na szkolenie 
 pn.   „ Współpraca z trudnym Klientem i sztuka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych”,  
które odbędzie się w dniu  04 września br. (środa) o  godzinie 09.00 do 16.00 w  sali szkoleniowej 
Opolskiej  Izby Gospodarczej przy ulicy Krakowskiej 39   w Opolu, II piętro. 

 
Celem szkolenia, prowadzonego w oparciu o proces grupowy, jest przekazanie wiedzy 

i umiejętności praktycznych w zakresie budowania kontaktu z klientami i współpracownikami, 
 ze szczególnym uwzględnieniem barier komunikacyjnych, z zastosowaniem technik negocjacji 
 i mediacji.  
Program szkolenia :  
 
1.Współpraca z trudnym klientem cz. I  - 4 godz.  

1. Psychologiczne aspekty relacji z trudnym klientem i współpracownikiem. Źródła 
 i mechanizmy zachowań klientów i współpracowników przejawiających 
tendencje agresywne, roszczeniowe  i inne, rozwój zachowania agresywnego, 
osobowość 
 i agresja u dorosłych ludzi. 

2. Agresja fizyczna – kwestie bezpieczeństwa. Kontrola i prewencja zachowania 
agresywnego. 

3. Analiza własnych trudności w relacji z trudnym klientem i agresywnym. 

4. Budowanie zasobów osobowych do efektywnego radzenia sobie w trudnych 
kontaktach z klientami. Sposoby reagowania na zachowania klientów, reakcja na 
obiekcje i zastrzeżenia, reagowanie na oceny krytyczne. Obrona przed atakiem 
osobowym i krytyką. 

5. Techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami. Sposoby unikania sporów. 

2. Sztuka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych cz. II. 4 godz. 
1. Psychologiczny mechanizm powstawania konfliktu. 
2. Techniki i narzędzia wykorzystywane w rozwiązywaniu konfliktów. 
3.  Sztuka zbliżania stanowisk, docierania do potrzeb i budowania porozumienia. 
4.  Przyczyny konfliktów w organizacji oraz ich rodzaje  
5.  Strategie rozwiązywania konfliktów w pracy. 
6.  Zasady negocjacji nastawionych na współpracę. 
 
Szkolenie przeprowadzone będzie  w oparciu o prezentację multimedialną  
CENA:    Dla członków Opolskiej Izby Gospodarczej –  250 PLN  + VAT 
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R a p O R T

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

OPOLSKIE
Powierzchnia w km² 9 412 Ludność tys. 987

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

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

PKB na mieszkańca tys. PLN 43 750 PKB mln PLN 43 160
Średnia Polski = 100% 79,4% % Polski 2,04%

Rynek pracy koniec czerwca 2019 Rynek pracy

Zarejestrowanych bezrobotnych w tys. 20,2
Pracujących w tys. (szacunkowo) 340,5
Aktywnych zawodowo w tys. (szacunkowo) 360,7

Stopa bezrobocia 5,6%
Polska 5,3% Rejestr bezrobotnych

Rynek pracy w czerwcu 2019

Bezrobotnych na ofertę pracy 6,0
Nowozarejestrowani bezrobotni w tys. 2,7
Bezrobotni wyrejestrowani w tys. 3,2

Przemysł - sektor przedsiębiorstw I-VI 2019 Dynamiki - przemysł

Sprzedaż mln PLN 15 958
Sprzedaż na zatrudnionego tys. PLN 262
Zatrudnienie w tys. 61
Płaca PLN 4 812

Sprzedaż I-VI 2018 = 100 104,1
Zatrudnienie I-VI 2018 = 100 104,5
Wydajność I-VI 2018 = 100 99,6
Płaca I-VI 2018 = 100 106,0

Budownictwo - sektor przedsiębiorstw I-VI 2019 Dynamiki - budownictwo

Sprzedaż mln PLN 2 096
Sprzedaż na zatrudnionego tys. PLN 299
Zatrudnienie w tys. 7
Płaca PLN 4 523

Sprzedaż I-VI 2018 = 100 114,9
Zatrudnienie I-VI 2018 = 100 107,4
Wydajność I-VI 2018 = 100 107,0
Płaca I-VI 2018 = 100 108,3

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

Oddane do użytku ogółem szt. 1 145
  budownictwo indywidualne szt. 564
  budownictwo pozostałe szt. 581
Dynamika I-VI 2018 = 100 105,4

Powierzchnia ogółem tys. m² 127
  budownictwo indywidualne tys. m² 89 Przeciętna powierzchnia lokalu m²
  budownictwo pozostałe tys. m² 39
Dynamika I-VI 2018 = 100 102,9

Przeciętna powierzchnia m² 111
  budownictwo indywidualne m² 157
  budownictwo pozostałe m² 66
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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

FO R U m  O p O l S k I E G O  B I Z N E S U 9

N a S I  c Z ł O N k O W I E

Doktorvolt® powstał jesienią 2013 roku. firma spe-
cjalizuje się w produkcji rozdzielnic budowlanych 

w różnych wariantach – pustych, zabezpieczonych wy-
łącznikami nadprądowymi oraz różnicowoprądowymi 
(rccb). ponadto, istnieje możliwość wyboru między 
gniazdami w systemach francuskim, niemieckim schu-
ko, szwajcarskim i brytyjskim. w roku 2017 doktorvolt® 
wyprodukowała ich ponad 10 tys. komponenty rozdzielnic 
zostały wyprodukowane w europie przez sprawdzonych 
producentów – gniazda mennekes, okablowanie lapp 
kabel, aparatura sez krompachy i obudowy marlanvil. 
każdy produkt jest przebadany przez specjalistów i ozna-
czony numerem seryjnym przed wypuszczeniem towaru 
na rynek. w asortymencie firmy znajdują się również 
przedłużacze – 230V w systemie francuskim i schuko, 
kempingowe (16a 3p), oraz siłowe cee 5p (16a, 32a 
i 63a). 

produkty firmy doktorvolt® spotkały się z entuzja-
stycznym przyjęciem na rynku niemieckim. zasięgiem 
dystrybucji towarów obejmujemy całą polskę, europę 
zachodnią, a coraz częściej też inne kontynenty – mamy 
odbiorców m.in. w usa i australii. firma nieustannie 
poszerza swój asortyment i zdobywa silniejszą pozycję 
na rynku. doktorvolt® jest obecny na największych tar-
gach branży elektrycznej i elektroinstalacyjnej w europie, 

jak np. light & building we frankfurcie nad menem czy 
Hannover messe. wystawia się na podobnych eventach 
w polsce, zarówno ogólnokrajowych (enerGetab w biel-
sko-białej) i regionalnych.

swój sukces firma zawdzięcza przywiązaniu do sta-
ranności pracy oraz najwyższej jakości produkcji. jest to 
skutkiem działalności na rynku niemieckim, gdzie trzeba 
sprostać standardom niezwykle wymagających klientów. 
te wartości, przeniesione na polski rynek zaowocowały 
zdobyciem zaufania konsumentów, oraz wypracowa-
niem solidnej marki. obecnie z wyczekiwaniem patrzymy 
w przyszłość, mając przed sobą perspektywy ciągłego 
rozwoju i poszerzania działalności. 

W budynku starostwa przy ul. wyszyńskiego 23 od-
było się 27 czerwca bezpłatne szkolenie dotyczące 

mechanizmu podzielnej płatności „split payment”. miało 
one na celu wyjaśnienie zawiłych zagadnień związanych 

z płatnościami i omówienie zmian, jakie ministerstwo 
finansów wprowadzi w polsce od 1 lipca.

przypomnijmy – split payment to mechanizm mający 
stanowić nowe narzędzie do walki z wyłudzeniami po-
datku Vat poprzez stosowanie podzielonego systemu 
płatności w transakcjach b2b. jego istota sprowadza się 
do zastosowania systemu płatności, w którym kwota 
podatku Vat, wydzielona z należnej sprzedawcy kwoty 
brutto wynagrodzenia, trafia na wyodrębniony rachunek 
bankowy (rachunek Vat), o ograniczonej dostępności 
dla sprzedawcy.

organizatorem szkolenia była opolska izba Gospodar-
cza, a poprowadziły je małgorzata Gwiazda-olszewska 
– naczelnik urzędu skarbowego w brzegu i ewa rakoczy-
ciska – dyrektor pko bank polski sa odział w brzegu. ze 
szkolenia skorzystali zarówno prywatni przedsiębiorcy, 
jak i przedstawiciele różnych instytucji. 

Tłumaczyli zawiłości split payment




