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Dro dzy czy tel ni cy, Po dłuż szej prze rwie
zno wu wra ca my do Was. Przy kro nam, że

nie to wa rzy szy li śmy Wam w waż nych wy da rze -
niach, ale wy daw ca, czy li po przed ni za rząd
PSSK proponował zamiast kwar tal ni ka biu le tyn.

Za rząd, jak wie cie, zmie nił się, a wraz z nim
de cy zje. Zno wu więc je ste śmy ra zem. Wpraw -
dzie z pew nym opóź nie niem, ale chce my Wam
do nieść o wszyst kim, co się dzie je w na szym
śro do wi sku.

A dzie je, a wła ści wie dzia ło się bar dzo du żo.
o wy da rze niach, ja kie mia ły miej sce w tym
cza sie prze czy ta cie na ko lej nych stro nach. Tu
jed nak chciał by po ru szyć in ną waż ną spra wę.
cel ist nie nia PSSK. Tym, któ rzy za po mnie li,
przy po mi nam, że sto wa rzy sze nie po wsta ło i ist -
nie je dla te go, że by śmy by li znani i sil niej si.
A tym bar dziej je ste śmy sil ni, im wię cej nas jest.

Nie ste ty, ostat nie mie sią ce spra wi ły, że wie -
lu człon ków roz cza ro wa ło się do idei sto wa rzy -
sze nia i po pro stu ode szli. By ło by wspa nia le,
gdy by te raz, po zmia nie oko licz no ści ze chcie li
wró cić, bo nam ich bra ku je.

Tak że człon ków wspie ra ją cych go rą co na ma -
wiam do po wro tu, bo na praw dę do ce nia my, jak
wie le dla nas ro bi li.

Te raz, kie dy we wła dzach sto wa rzy sze nia
są cał kiem no wi lu dzie, peł ni za pa łu i am bit -
nych po my słów z ca łą pew no ścią na sza dzia -
łal ność na bie rze roz ma chu. Dla te go po trze bu -
je my Was wszyst kich. I pro si my, po móż my
wszy scy za rzą do wi w pra cy, prze cież, jak by nie
by ło, dla na sze go wspól ne go do bra.

Przy po mi nam, że w 2019 ro ku bę dzie my
ob cho dzi li XX-le cie Sto wa rzy sze nia i pla no wa -
ny jest elF w Pol sce. 

czy damy radę?

DWUcZę ścIo We WAl Ne Ze BrA NIe PSSK

Smut ny dow cip
pri ma apri li so wy

Pre zes za rzą dził, że do rocz ne wal ne ze -
bra nie człon ków PSSK od bę dzie się 1

kwiet nia w Ko był ce.
Nie ste ty, zo sta ło ono zwo ła ne nie zgod nie ze

sta tu tem, bo na dwa ty go dnie przed ter mi nem
nikt jesz cze nie wie dział, że ma się ono od być.
Nie do sta li śmy opi sa nych w sta tu cie ma te ria -
łów, a zwłasz cza nie do sta li śmy po rząd ku ze -
bra nia, któ re go już póź niej nie moż na zmie -
niać. Po rzą dek po ja wił się tyl ko na stro nie
in ter ne to wej na trzy dni przed ze bra niem, ale
wzbu dzał on wie le wąt pli wo ści wśród człon -
ków, bo by ły tam sfor mu ło wa nia nie ja sne.

Nie mniej, przy je cha li śmy. Już na po cząt ku
ob rad wy pły nął pro blem te go wła śnie po rząd -
ku. Burz li wej dys ku sji nie uspo ko iła na wet
ogło szo na prze rwa, po któ rej za rząd zde cy do -
wał, że ze bra nie bę dzie po trak to wa ne ja ko
zwy kłe spo tka nie człon ków, a by ło nas ok. 40.
Po sta no wio no więc, że pod czas ze bra nia moż -
na dys ku to wać, roz ma wiać, ale nie moż na po -
dej mo wać uchwał ani przyj mo wać żad nych in -
nych do ku men tów, któ re or ga ni zo wa ły by ży cie
sto wa rzy sze nia. Ze bra niu prze wod ni czył Ma -
te usz Ba sa ra.

Prze my sław Ko wa lew ski przed sta wił spra -
woz da nie z dzia łal no ści za rzą du, obaj zro bili

to bar dzo spraw nie. I do praw dy, aż szko da, że
za rząd nie za dbał o to, że by to ze bra nie pra -
wi dło wo przy go to wać. Waż ną wia do mo ścią
by ło tyl ko to, że zjazd ro dzin ny od bę dzie się
na po cząt ku czerw ca w Beł cha to wie.

Nie by ło to uda ne ze bra nie i chy ba wszy scy
wy jeż dża li śmy z Ko był ki z pew ną do zą nie sma -
ku. Sta rzy człon ko wie sto wa rzy sze nia, któ rzy
przez wie le lat o nie dba li ja ko o wspól ne do -
bro ja koś tak po ci chu mó wi li, że chy ba tro chę
za wcze śnie od da li je w rę ce mło de go po ko -
le nia. Ta kie go zda nia był np. An drzej Wa lczak,
a wie lu nie ste ty, mu sia ło się z nim zgo dzić.

3 i 4 czerw ca od był się tra dy cyj ny zjazd ro -
dzin ny w Beł cha to wie. Tam wy mu szo no
na pre ze sie zor ga ni zo wa nie ze bra nia za rzą du.
Wpraw dzie nie bar dzo miał on na to ocho tę,
ale pod pre sją po zo sta łych ze bra nie się od by -
ło. Wte dy już by ło wy raź nie wi dać po dział
człon ków za rzą du na tych, któ rzy po pie ra ją
pre ze sa i tych, któ rzy są mu prze ciw ni. Tych
ostat nich by ło wię cej. Kie dy pre zes zja wił się
na ze bra niu, zo stał po in for mo wa ny o tym, że
de cy zją więk szo ści za rzą du na 24 czerw ca

dokończenie na str. 5
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Zo stał pan pre ze sem w dość trud nym dla
sto wa rzy sze nia mo men cie: wie lu człon ków
ode szło, na wet człon ków wspie ra ją cych, skur -
czy ły się rów nież fun du sze na kon cie sto wa rzy -
sze nia. Nie boi się pan?

ee tam, za raz „boi się”. Wiem, że stoi
przede mną nie ła twe za da nie, ale ja lu bię no -
we wy zwa nia. od kil ku lat je stem, a wła ści wie
mo ja fir ma Tom Sad jest człon kiem wspie ra ją -
cym PSSK. Wie lo krot nie or ga ni zo wa łem szko -
le nia dla człon ków sto wa rzy sze nia, więc tro chę
ich po zna łem. Wiem, że to świet ni lu dzie, za -
an ga żo wa ni w swo ją pra cę i cie ka wi no wych,
no wo cze snych wy zwań. Po my śla łem więc, dla -
cze go nie mo gli by śmy zro bić cze goś ra zem.
No i zo sta łem pre ze sem.

Szko le nia, o któ rych pan wspo mniał, or ga -
ni zu je już od ośmiu lat. To dość cza su, że by
ich po znać. Ja cy oni są?

Nie po zna łem ich tak do bre, jak bym chciał.
Ale na pew no spodo ba ło mi się to, że wszy scy
się zna ją i od cza su do cza su po tra fią ze so bą
współ pra co wać. chciał bym ich prze ko nać
do te go, że by ze so bą, a tak że ze sto wa rzy sze -
niem współ pra co wa li nie „od cza su do cza su”,
ale za wsze, bo prze cież to le ży w na szym
wspól nym in te re sie.

A ja ka jest w tym ro la pre ze sa sto wa rzy sze -
nia, ca łe go za rzą du?

Przy znam się szcze rze, że w pierw szej chwi -
li, kie dy do mnie do tar ło to, że ko le dzy mnie
wy bra li by łem prze ra żo ny. Za sta na wia łem się,
czy po do łam obo wiąz kom, czy speł nię ich
ocze ki wa nia, czy ra zem uda nam się zro bić coś
do bre go… Po tem po my śla łem so bie, że jak się
bę dę bał, to od ra zu le piej się pod dać. Usia -
dłem więc i przez dwa dni pi sa łem plan pra cy
na naj bliż sze mie sią ce. Po tem ro ze sła łem go
do wszyst kich człon ków sto wa rzy sze nia.

No i…?

… no i ze ro od ze wu. A szko da, bo prze cież
je śli chce my co kol wiek osią gnąć, mu si my nie
tyl ko być ra zem, ra zem dzia łać, ale też wie -
rzyć, że to, co ro bi my jest do bre i po trzeb ne
nam wszyst kim. Nie ma sen su na le żeć do sto -
wa rzy sze nia tyl ko po to, że by raz w ro ku spo -
tkać się na zjeź dzie in te gra cyj nym, czy od cza -
su do ko goś za dzwo nić i spy tać, jak roz wią zać
ja kiś za wo do wy pro blem. Ale za nim się do cze -
kam re ak cji ko le gów, sam wzią łem się do ro bo -

ty. Sto wa rzy sze nie zo sta ło już za re je stro wa ne
w są dzie, prze dłu ży li śmy umo wę naj mu war -
szaw skie go ad re su sto wa rzy sze nia. Na wią za -
łem też bliż sze kon tak ty ze stra żą gra nicz ną,
któ ra jest bar dzo za in te re so wa na współ pra cą
z na mi, nie wspo mi na jąc już o po li cji, z któ rą
prze cież współ pra cu je my od lat. Do brze by
też by ło, gdy by śmy ści ślej współ pra co wa li
z Ko ścio łem. Te raz pra cu ję nad ma te ria ła mi re -
kla mo wy mi.

Sko ro jed nak te za wo do we pro ble my są waż -
ne dla klu czy ka rzy, mo że wła śnie sto wa rzy sze -
nie po win no im po ma gać je roz wią zy wać.

oczy wi ście, że tak. Dla te go chcę do pro wa -
dzić do te go, że by wie le szko leń od by wa ło się
za po śred nic twem na szej stro ny in ter ne to wej.
chciał bym, że by to nie by ły tyl ko szko le nia
stric te za wo do we ty pu ABc klu czy czy ABc
elek tro ni ki, ale też ta kie, po wie dział bym, bar -
dziej uni wer sal ne w ro dza ju za rzą dza nie klien -
ta mi, pod sta wy mar ke tin gu czy pod sta wy praw -
ne na sze go za wo du. Jest to w mo im

prze ko na niu wie dza, bez któ rej nie moż na
dziś bez piecz nie wy ko ny wać na szej pra cy. Faj -
nie by też by ło, gdy by uda ło się nam stwo rzyć
coś w ro dza ju cen trów szko le nio wych. Wy -
obra żam so bie, że mo gły by po wstać np.
w Gdy ni, War sza wie i Ka to wi cach, bo wte dy
wszy scy mie li by do nich sto sun ko wo nie da le -
ko. chciał bym też na mó wić na szych spon so -
rów do te go, że by udo stęp ni li swo je ma szy ny
na te szko le nia. In nym spo so bem na roz wią zy -
wa nie za wo do wych pro ble mów klu czy ka rzy
po win no być to, że każ dy z nich bę dzie miał
wła sną stro nę in ter ne to wą, przez któ rą bę dzie
mógł się kon tak to wać ze spe cja li sta mi, któ rzy
bę dą mu po ma ga li.

Tyl ko nie wszy scy klu czy ka rze ko rzy sta ją
z in ter ne tu.

ci, je śli ze chcą bę dą mo gli ko rzy stać ze
szko leń w „re alu”.

Nie któ rzy klu czy ka rze pra cu ją w bar dzo
trud nych wa run kach, w ja kichś ko mór kach,
kio skach, piw ni cach, pod scho da mi itp.

No wła śnie. Tu tak że wi dzę po le do dzia ła -
nia dla sto wa rzy sze nia. oczy wi ście, je śli ktoś
chce pra co wać pod scho da mi, to nikt mu te -
go nie za bro ni, ale są ta cy, któ rzy ma ją pro ble -
my z po zy ska niem lep szych, czy choć by tań -
szych lo ka li. Sto wa rzy sze nie po win no się
pod jąć w ich imie niu ne go cja cji z wła ści cie la -
mi np. punk tów han dlo wych czy po wierzch ni
wiel ko ga ba ry to wych. Po win ny one do ty czyć
nie tyl ko wy naj mu, ale też ce ny za nie go. Jed -
nak, że by te ne go cja cje mo gły być sku tecz ne,
mu si my mieć ja kieś ar gu men ty. Na ra zie nie
mam po my słu, co by to mo gło być i był bym
wdzięcz ny, gdy by ko le dzy ze chcie li mi coś
pod po wie dzieć. My ślę też, że po win ni śmy się
za przy jaź nić z ja kimś praw ni kiem, któ ry by nas
wspie rał, zresz tą, nie tyl ko w ne go cja cjach.

Kie dyś klu czy ka rze mu sie li po sia dać po li -
cyj ne li cen cje na wy ko ny wa nie za wo du, któ re
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Smut ny
dow cip...

zo sta nie zwo ła ne wal ne ze bra nie. By ło to ko -
niecz ne, bo do 30 czerw ca trze ba by ło od dać
spra woz da nie fi nan so we do urzę du skar bo we -
go. Po sta wio no też wnio sek o za wie sze nie
pre ze sa, a je go obo wiąz ki ob ję ła wi ce pre zes. 

Zgod nie ze sta tu tem, zo sta ły na stęp nie pra -
wi dło wo ro ze sła ne za wia do mie nia o wal nym
ze bra niu do wszyst kich człon ków wraz z po -
rząd kiem ob rad i po now nie w wy zna czo nym
ter mi nie spo tka li śmy się w Ko był ce, pod na -
mio tem w Dar -Ma rze, że by ob ni żyć kosz ty.

At mos fe ra te go ze bra nia spra woz daw czo -
-wy bor cze go, jak moż na by ło się spo dzie wać,
by ła bar dzo go rą ca. Naj pierw wy bra no ko mi -
sje sta tu to we, za twier dzo no re gu la mi ny i da -
lej ob ra do wa no wg. przy ję te go po rząd ku ob -
rad. Po od czy ta niu przez pre ze sa
spra woz da nia z rocz nej dzia łal no ści od by ło się
gło so wa nie nad ab so lu to rium dla za rzą du.
Gło so wa nie by ło taj ne i do ty czy ło każ de go
z człon ków osob no. Po ogło sze niu wy ni ków
oka za ło się, że po raz pierw szy w kil ku na sto -
let niej hi sto rii sto wa rzy sze nia dwo je je go
człon ków: pre zes i wi ce pre zes nie otrzy ma li
ab so lu to rium. ozna cza to, że pod czas na -
stęp ne go wal ne go ze bra nia bę dą mu sie li po -
now nie się o nie po sta rać, a za nim to na stą pi,
mu szą się pod dać kon tro li ko mi sji re wi zyj nej,
bo brak ab so lu to rium ozna cza, że nie roz li czy -
li się z dzia łal no ści. oczy wi ście, ozna cza ło to
rów nież, że nie mo gli star to wać w ko lej nych
wy bo rach do władz sto wa rzy sze nia, choć wi -
ce pre zes bar dzo te go chcia ła. 

Za nim jed nak 24 czerw ca od by ło się wal ne
ze bra nie, ob ra do wał za rząd sto wa rzy sze nia.
Tam usta la no, kto po pro wa dzi ze bra nie i kto
mo że kan dy do wać do no we go za rzą du. Na tu -
ral nie i to spo tka nie by ło peł ne emo cji. Szcze -
gól nie nie przy jem ne dla otocz nia by ły nie ty le
dys ku sje, co zwy kłe kłót nie mię dzy pre ze sem
i wi ce pre zes.

Wra ca jąc jed nak do wal ne go ze bra nia.
Uda ło się wy brać no we wła dze sto wa rzy -
sze nia. Naj pierw wy bra no wg. no we go sta tu -
tu pre ze sa, zo stał nim To masz Sa dow ski
z Gdy ni, a do pie ro po tem sze ściu człon ków
za rzą du.

Wi ce pre ze sem wy bra li śmy To ma sza Krysz to -
fia ka z Ło dzi, se kre ta rzem zo sta ła Ka ro li na Ko -
łec ka z War sza wy, skarb ni kiem zo stał Wie sław
Sko ru pa z Ło dzi, człon ka mi za rzą du zo sta li -
An na chrust z lu bli na, ra dek Ma ty jas ze świd -
ni cy i Prze mek Pod sia dło z War sza wy. 

ca łe szczę ście, że te prze py chan ki z pre ze -
sa mi już się skoń czy ły, bo te raz jest szan sa
na to, że sto wa rzy sze nie zno wu bę dzie nor -
mal nie pra co wa ło.

dokończenie ze str. 3

po je go uwol nie niu kil ka lat te mu stra ci ły waż -
ność, a wraz z tym pod upadł ich pre stiż.

Pod upadł pre stiż i odpa dło tro chę pra cy.
Np. nie wia do mo dla cze go sto wa rzy sze nie
za prze pa ści ło so bie moż li wość cer ty fi ko wa nia
klu czy. Wy da je się, że moż na to jesz cze na -
pra wić, ale trze ba prze ko nać mi ni ster stwo,
że je ste śmy naj lep si. Prze cież to pra ca i za ro -
bek dla wie lu z nas.

Klu czy kar stwo to za wód wy so kie go ry zy ka.
czę sto ma się do czy nie nia z po li cją, pro ku -
ra to ra mi, ko mor ni ka mi, któ rym po ma ga my
wcho dzić do miesz kań np. ob ję tych na ka zem
re wi zji. Zda rza się, że otwie ra ją miesz ka nia
czy sa mo cho dy nie ma jąc ab so lut nej pew no -
ści, że na le żą do zle ce nio daw cy, a po tem oka -
zu je się, że to np. skłó co ne mał żeń stwo ro bi
so bie zło śli wo ści. A cza sem też zda rza się, że
zle ce nio daw ca oskar ży ich o to, że źle wy ko -
na li usłu gę.

Wiem o tym i dla te go chciał bym, że by
człon ko wie sto wa rzy sze nia by li ob ję ci ubez -
pie cze niem zbio ro wym od błę dów w sztu ce.
Mo gli by śmy ne go cjo wać wa run ki ta kich po lis
i na pew no by ło by to du żo tań sze niż ubez -
pie cza nie każ de go klu czy ka rza osob no. Na tu -
ral nie, by ło by to moż li we tyl ko wo bec tych
człon ków sto wa rzy sze nia, któ rzy pła cą skład -
ki, a wraz z ni mi pła ci li by skład ki ubez pie cze -
nio we.

Ty le, że skład ki za wsze by ły pię tą Achil le sa
sto wa rzy sze nia. Wiecz nie by ły pro ble my z ich
pła ce niem, ścią ga niem…

o tym tak że wiem, ale wie rzę, że kie dy klu -
czy ka rze zo ba czą, co sto wa rzy sze nie mo że
im dać, co ma ją z te go, że pła cą skład ki, to
prze ko na ją się, że war to je pła cić.

Mo im zda niem ca ły pro blem roz bi ja się o to,
że sto wa rzy sze nie jest ma ło po pu lar ne w spo -
łe czeń stwie. „Zwy kły” czło wiek, je śli chce ku -
pić za mek, czy do ro bić do nie go klucz, idzie
do ja kie goś mar ke tu al bo do pierw sze go
z brze gu punk tu do ra bia nia klu czy i ty le. Do -
pie ro, kie dy się oka że, że klucz nie dzia ła,
a za mek nie pa su je, szu ka po mo cy gdzie in -
dziej.

Wła śnie m.in. dla te go pro blem pro mo cji
sto wa rzy sze nia to te raz chy ba naj waż niej sza
kwe stia. cho dzi prze cież o to, że by ten „zwy -
kły” czło wiek nie cho dził by le gdzie, tyl ko
od ra zu do na sze go punk tu. Dla te go re kla ma
mu si być na szym prio ry te tem. Wie le do bre go
zro bi ła ak cja zbie ra nia zło mu klu czo we go
na rzecz kam pa nii „Bu dzik”, któ rą wy my ślił
nasz ko le ga, Jan Łacz mań ski z czę sto cho wy.
Wte dy wie le się o niej, a przy oka zji i o nas,
mó wi ło i bar dzo du żo ro bi ło. My ślę, że po win -
ni śmy ją kon ty nu ować. Np. w iden tycz nych
pusz kach z na szym lo go klu cze mo gli by zbie -
rać ucznio wie, a na wet przed szko la ki, oczy wi -
ście, z po mo cą ro dzi ców. Po tem te klu cze

mo gli by śmy od da wać uczniom szkół pla stycz -
nych, że by ro bi li z nich ja kieś in sta la cje, np. ta -
kie, ja kie zro bił Ja nek – ta kie wiel kie klu cze
z klu czy, któ re do sta wa li naj bar dziej za słu że -
ni dla ak cji zbie ra cze klu czy. Po tem te pra ce
moż na by sprze da wać na au kcjach i za ra biać
dla „Bu dzi ka”.

To praw da, że ak cja zbie ra nia klu czy by ła
bar dzo spek ta ku lar na, ale to tro chę za ma ło,
że by sto wa rzy sze nie głę biej utkwi ło w świa do -
mo ści spo łecz nej.

Dla te go pla nu je my przy go to wa nie róż nych
pla ka tów, ma te ria łów in for ma cyj nych, któ re
by ły by do stęp ne w każ dym na szym punk cie.
oczy wi ście, ide ałem by by ło, gdy by wszyst kie
one mia ły iden tycz ny wy strój, ale oba wiam się,
że to jest nie re al ne.

Za dwa la ta, w 2019 r. pla nu je cie zor ga ni -
zo wać w Pol sce Kon went elF -u, eu ro pej skiej
or ga ni za cji ślu sa rzy, któ ry co rok od by wa się
w in nym kra ju. od by wal ców tych spo tkań
wiem, że z ro ku na rok ich po ziom tak or ga -
ni za cyj ny, jak i me ry to rycz ny jest co raz wyż szy.
Uda wam się sko czyć na wyż szy po ziom niż
Flo ren cja, Ko pen ha ga czy w tym ro ku Pra ga?

Mu si nam się udać. Po my śla łem so bie, że
mo gli by śmy zor ga ni zo wać kon went w Gdy ni.
To nie tyl ko jest pięk ne mia sto, ale tez zna ko -
mi cie sko mu ni ko wa ne ze świa tem i peł ne naj -
róż niej szych atrak cji. Moż na tam do je chać,
do le cieć, a na wet do pły nąć. Pod ję li śmy też
roz mo wy z Kan ce la rią Pre zy den ta, że by Pan
Prezydent, lub je go mał żon ka ob ję li tę im pre -
zę pa tro na tem. Wte dy nie tyl ko mia ła by ona
wy so ką ran gę, ale też ła twiej by by ło po zy ska
spon so rów. Moż na też na jej zor ga ni zo wa nie
po zy skać fun du sze z Unii eu ro pej skiej. A jak
waż na jest ta im pre za nie trze ba chy ba ni ko go
prze ko ny wać.

Daw niej PSSK by ło ce nio ne przez wła dze
elF -u, ale ostat nio te kon tak ty tro chę się roz -
luź ni ły.

A ja chciał bym je nie tyl ko od no wić, ale
i za cie śnić. Zresz tą, nie tyl ko z elF -em, ale
też np. z je go ame ry kań skim od po wied ni kiem,
AloA. 

Pro szę jesz cze po wie dzieć, co pa na zda -
niem, ma się ro zu mieć, oprócz re kla my, naj -
waż niej sze dla sto wa rzy sze nia? 

oczy wi ście, od bu do wa nie za ufa nia klu czy -
ka rzy do sto wa rzy sze nia. ostat nio nie któ rzy
zre zy gno wa li z człon ko stwa, więc bę dę pró bo -
wał ich na mó wić, że by wró ci li, bo im wię cej nas
bę dzie, tym więk sza bę dzie tez na sza si ła prze -
bi cia, czy to w wal ce o na sze pra wa na ryn ku,
czy z kon ku ren cją. 

■

WYWIAD
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rząd ro bi co mo że, że by mak sy mal nie
uszczel nić sys tem po dat ko wy, a jed no cze śnie
uspraw nić pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar -
czej w Pol sce. Moż na jed nak wąt pić, czy
wpro wa dzo ne zmia ny zmie rza ją do zwięk sze -
nia kon ku ren cyj no ści Pol ski w eu ro pie. 

Jed no li ty Plik Kon tro l ny i Kon sty tu cja dla Biz -
ne su mia ły ogra ni czyć prze szko dy o cha rak te -
rze biu ro kra tycz nym, któ re sta no wią naj trud -
niej szą do po ko na nia ba rie rę roz wo ju pol skich
firm. Wie my prze cież, że ist nie ją ce w na szym
kra ju licz ne ba rie ry ma ją nie ko rzyst ny wpływ za -
rów no na przy cho dy przed się biorstw, jak
i na mo ty wa cję do dal sze go pro wa dze nia dzia -
łal no ści w Pol sce. Zda niem więk szo ści przed -
się bior ców naj bar dziej uciąż li we są: czas trwa -
nia po stę po wań przed są da mi ad mi ni stra cyj ny -
mi i cy wil ny mi, prze pi sy pra wa pra cy, licz ba wy -
ma ga nych po zwo leń, li cen cji i kon ce sji, zło żo -
ność prze pi sów po dat ko wych i brak jed no li tych
in ter pre ta cji, czę sto tli wość zmian prze pi sów,
w tym pra wa po dat ko we go oraz brak od po wie -
dzial no ści urzęd ni ków za błęd ne de cy zje po -
dat ko we. Ba rie ry o cha rak te rze ad mi ni stra cyj -
nym są szcze gól nie uciąż li we dla du żych firm,
na to miast ba rie ry o cha rak te rze po dat ko -
wym – dla ma łych i śred nich przed się biorstw.

W za ło że niu usta wo daw cy Jed no li ty Plik
Kon tro l ny, któ ry za wie ra in for ma cje o ope ra cjach
go spo dar czych fir my za da ny okres i któ ry
umoż li wia ła twe ich prze twa rza nie, ma usu nąć
ba rie ry w prze ka zy wa niu da nych or ga nom po -
dat ko wym i or ga nom kon tro li po dat ko wej.
W efek cie JPK ma skró cić czas kon tro li, zmniej -
szyć jej uciąż li wość oraz ob ni żyć jej kosz ty.
Z ko lei Kon sty tu cja dla Biz ne su, któ ra za wie -
ra zbiór usta wo wych uła twień dla przed się bior -
ców, ma m. in. zmniej szyć ob cią że nia ad mi ni -
stra cyj ne, ogra ni czyć wła dzę urzęd ni ków
i uspraw nić re la cje po mię dzy urzę dem a fir mą.
Wśród naj waż niej szych za ło żeń Kon sty tu cji
dla Biz ne su wy mień my: li kwi da cję nu me ru re -
GoN (w kon tak tach z urzę da mi przed się bior -
cy ma wy star czyć nu mer NIP), wpro wa dze nie
dzia łal no ści nie re je stro wej dla przy cho dów
mie sięcz nych do 50 proc. mi ni mal ne go wy na -
gro dze nia, któ ra nie bę dzie uzna wa na za dzia -
łal ność go spo dar czą, po wo ła nie rzecz ni ka
Przed się bior ców i wpro wa dze nie za sa dy „co nie
jest pra wem za bro nio ne, jest do zwo lo ne”.

Wpro wa dza ny mi przez rząd zmia na mi trud -
no jest się jed nak za chwy cać. Przede wszyst -
kim nie wszyst kie za pi sy Kon sty tu cji dla Biz ne -
su są ko rzyst ne dla po dat ni ka, a do ty czy to cho -
ciaż by roz li cza nia fir mo wych aut, któ re jed nak -
że rząd obie cał jesz cze na szczę ście prze my -
śleć. obec nie w kosz ty moż na wrzu cić wszyst -
kie wy dat ki zwią za ne z za ku pem i eks plo ata cją
fir mo wych aut, na to miast Kon sty tu cja prze wi -
du je moż li wość wrzu ce nia w kosz ty pro wa dze -
nia fir my je dy nie 50 proc. wy dat ków na sa mo -

cho dy oso bo we, wy ko rzy sty wa ne w dzia łal no -
ści go spo dar czej i do ce lów pry wat nych (chy -
ba że przed się bior cy udo wod nią, że wy ko rzy -
stu ją au to fir mo we wy łącz nie do dzia łal no ści).
Po za tym Kon sty tu cja nie za pew nia ele men tar -
nych wa run ków dla biz ne su – choć by nie eli -
mi nu je nie zro zu mia łych i wie lo znacz nych prze -
pi sów, któ re wciąż po zo sta wia ją zbyt du żo prze -
strze ni na in ter pre ta cje. Pol ski przed się bior ca
naj więk szy pro blem ma z nie pre cy zyj nym pra -
wem, z prze pi sa mi, któ re wy ma ga ją uprosz cze -
nia i do pre cy zo wa nia.

Nie ste ty, ani Jed no li ty Plik Kon tro l ny, ani
Kon sty tu cja dla Biz ne su, nie przy bli ża ją nas
do Wiel kiej Bry ta nii, w któ rej pa nu je przede
wszyst kim za sa da do mnie ma nia uczci wo ści
przed się bior ców i gdzie prze pi sy in ter pre to wa -
ne są na ko rzyść po dat ni ka. Kon tro le skar bo we
zda rza ją się na Wy spach nie zwy kle rzad ko,
a wszel kie nie ści sło ści w roz li cze niach po dat ko -
wych urząd wy ja śnia ma ilo wo lub li stow nie. Przed -
się bior ca nie mu si też za zwy czaj prze ka zy wać
urzę dom do ku men tów księ go wych, ta kich jak fak -
tu ry sprze da żo we lub za ku po we. Je śli urząd już
po pro si o przy kła do we fak tu ry (np. w związ ku
ze zwro tem VAT), to mo gą one zo stać do star -
czo ne ma ilo wo lub fa xem, a ge ne ral ną za sa dą jest
to, że urząd nie wy ma ga ory gi na łów.

W sie ci do stęp ny jest re jestr firm com pa nies
Ho use, na to miast coś ta kie go jak re GoN, któ -
ry rząd chce zli kwi do wać, nie ist nie je. Spół ki
lTD otrzy mu ją nu mer re je stra cyj ny w mo men -
cie za ło że nia, na to miast jed no oso bo we fir my
nie do sta ją ta kie go nu me ru, a ich wła ści cie le po -
słu gu ją się wy łącz nie nu me rem NIP. Ko niecz -
ność kon tak tu z urzę dem ogra ni czo na jest
do mi ni mum, a wszel kie do ku men ty skła da ne
są on li ne. co jed nak naj waż niej sze, na Wy spach
nie ma lo kal nych urzę dów skar bo wych – jest tyl -
ko kil ka urzę dów na ca łą Wiel ką Bry ta nię, a wie -
lu biz nes me nów do słow nie nie ma po ję cia, gdzie
mie ści się ich urząd, bo nie mu szą. Ge ne ral -
nie do bre pra wo ro bi wszyst ko, aby przed się -
bior ca sku piał się na jed nym – pod no sze niu war -
to ści przed się bior stwa, a tym sa mym bu do wa -
niu PKB i da wa niu za trud nie nia.

W Wiel kiej Bry ta nii jest pro sto, przy jaź nie
i za wsze z ko rzy ścią dla po dat ni ka. W Pol sce
na to miast przed się bior ca wciąż jest trak to wa -
ny jak po ten cjal ny oszust, któ ry jed no cze śnie,
gdy mu się po wo dzi, jest wska zy wa ny pal cem
i ob cią ża ny co raz to no wy mi kosz ta mi, a gdy
źle in ter pre tu je prze pi sy lub po peł nia zwy kły
błąd – jest su ro wo ka ra ny. Nie ste ty w Pol sce sa -
ma zmia na prze pi sów nie za gwa ran tu je zmia -
ny po dej ścia urzęd ni ków, któ rzy są nad gor li wi
w wy kry wa niu nie pra wi dło wo ści. Jed no jest jed -
nak pew ne. Pol ska jest obec nie eu ro pej skim li -
de rem… w ilo ści ge ne ro wa nych prze pi sów i le -
gi sla cji do ty czą cych go spo dar ki, tyl ko czy to
na pew no po wód do ra do ści? ■

Jed no li ty Plik Kon tro l ny 
i Kon sty tu cja dla Biz ne su

UMo WY Kre DY To We

co jest 
nie do zwo lo ne?

Umo wa kre dy to wa mo że za wie rać tzw. klau zu -
le nie do zwo lo ne, któ re zwy kle dzia ła ją na nie ko -
rzyść klien ta. Zda rza się, że ban ki sto su ją ta kie
za pi sy świa do mie. War to wie dzieć, na co zwra -
cać uwa gę przy za wie ra niu te go ty pu umów.

Klau zu la do ty czą ca „cross -sel lin gu”

Bank mo że zo bo wią zać w ra mach umo wy kre -
dy to wej klien ta do pod pi sa nia umo wy ze wska za -
nym ubez pie czy cie lem, do sko rzy sta nia z do dat -
ko wej kar ty kre dy to wej czy ra chun ku ban ko we go,
ale jest to dzia ła nie bez praw ne, a Urząd ochro ny
Kon ku ren cji i Kon su men tów uzna je je za klau zu lę
nie do zwo lo ną wy stę pu ją cą pod nu me rem 267.
Klau zu la nie do zwo lo na mo że do ty czyć obo wiąz -
ku za ło że nia wska za ne go ra chun ku oszczęd no -
ścio wo -roz li cze nio we go i prze ka zy wa nia na nie go
swo je go wy na gro dze nia, pod ry go rem od stą pie nia
przez bank od umo wy kre dy to wej.

Klau zu le do ty czą ce do dat ko wych kosz tów

Naj po pu lar niej szą klau zu lą w umo wach kre dy -
to wych jest za re zer wo wa nie so bie przez bank pra -
wa do nie kon tro lo wa ne go i nie ogra ni czo ne go ku -
mu lo wa nia spo so bów do cho dze nia spła ty
na leż no ści. Jest to klau zu la wpi sa na do re je stru
Klau zul Nie do zwo lo nych pod po zy cją nr 1797.
Bank za strze ga so bie, że je śli kre dy to bior ca np. nie
wy ko na zo bo wią za nia, po nie sie kosz ty zwią za nie
z mo ni to ro wa niem dłu gu:
• kosz ty te le fo nicz ne go upo mnie nia,
• kosz ty ko re spon den cji,
• kosz ty wy jaz dów in ter wen cyj nych do kre dy to -

bior cy.

Klau zu le gro żą ce klien to wi 
wy po wie dze niem umo wy

To na tu ral ne, że bank mo że wy po wie dzieć
umo wę kre dy to wą za war tą z klien tem, je śli ten
prze sta nie spła cać swo je zo bo wią za nie. Nie -
mniej, klau zu la po zo sta wia ją ca ban ko wi sze ro kie
po le do wła snej, nie kon tro lo wa nej i nie obiek tyw -
nej oce ny sy tu acji, w ja kiej zna lazł się klient i gro -
żą ca wy po wie dze niem umo wy jest klau zu lą nie -
do zwo lo ną. Bank nie mo że za strzec
wy po wie dze nia umo wy np. z uwa gi na za gro że -
nie ter mi no wej spła ty kre dy tu z po wo du złej sy -
tu acji fi nan so wej i ma jąt ko wej kre dy to bior cy, po -
nie waż oce ny tej nie mo że do ko nać w spo sób
obiek tyw ny (klau zu la 268).

Klau zu le ob cią ża ją ce kosz ta mi kon su men ta

Bank mo że zrzu cać na kre dy to bior cę od po wie -
dzial ność za po no sze nie je go kosz tów dzia łal no -
ści. Mię dzy in ny mi są to kosz ty wy sła nia wy po wie -
dze nia umo wy i in ne, co jest klau zu lą
nie do zwo lo ną nu mer 1806.
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MAJoWe SPoTKANIe W eXPreSIe

No wo ści, nowości

Wdniu 27 ma ja bie żą ce go ro ku w fir -
mie expres tra dy cyj nie od by ło się
co rocz ne spo tka nie. Po świę co ne ono

by ło no wo ściom, któ re po ja wia ją się w na szej
bran ży. Tym ra zem pre zen to wa ne by ły dwie
no we ma szy ny z ro dzi ny Sil ca, Triax Pro oraz
Uno co de Pro, no wa ge ne ra cja fe no me nal nej
ma szy ny Fu tu ra, Fu tu ra Pro, ko lej ne funk cje
urzą dzeń Fa st co py Plus oraz rW4 Plus, no we
urzą dze nie do ko pio wa nia pi lo tów bra mo wych
Air4 Plus z easy Scan Plus. Naj więk szą no -
wością był Smart Pro gram mer. 

Pre zen ta cje pro wa dził Mi chał Ko wal czyk
wraz z przed sta wi cie lem z fir my Sil ca Gian fran -
co ci si li no. Pa no wie roz po czę li pre zen ta cję
od ma szyn Triax Pro oraz Uno co de Pro,
no we ge ne ra cje za awan so wa nych ma szyn
do na ci na nia klu czy pio no wych oraz stan dar -
do wych. Ma szy ny mo gły po chwa lić się zde cy -
do wa nie szyb szym na ci na niem w po rów na niu
do po przed nich oraz w przy pad ku Tria xa no -
wy mi in no wa cyj ny mi szczę ka mi, któ re po dob -
nie jak w ma szy nie Fu tu ra po sia da ją ada pte ry,
dzię ki któ rym w ła twy spo sób moż na mo co wać
od po wied nie szczę ki. W przy pad ku Uno co de
Pro pro du cent po sta wił na zwięk szo ną ży wot -
ność fre za oraz in nych pod ze spo łów. 

Pa rę lat te mu, gdy na ry nek wcho dzi ła ma -
szy na Fu tu ra, by ła to naj le piej sprze da ją ca się
ma szy na elek tro nicz na w hi sto rii. Jej no wa od -
sło na jest jesz cze lep sza. opro gra mo wa nie
ma szy ny zo sta ło bar dziej do pra co wa ne dzię ki
cze mu ma szy na dzia ła du żo szyb ciej. Do dat -
ko wo zo sta ły zmie nio ne sil ni ki w ma szy nie
dzię ki cze mu rów nież do ci na ona du żo szyb -
ciej klu cze, w po rów na niu z po przed nią. Do -
dat ko wo Sil ca do da ła moż li wość two rze nia
wła snych kart klu czy, za rów no na ma szy nę Fu -
tu ra oraz Fu tu ra Pro. 

co naj bar dziej nas za sko czy ło to pro mo cja
ja ką do sta li śmy od fir my Sil ca i expres. Moż -
li wość wy mia ny chiń skich ma szyn elek tro nicz -
nych na wło ską ma szy nę Fu tu ra Pro w bar dzo
atrak cyj nej ce nie. Pro mo cja ta cie szy ła się
ogrom nym za in te re so wa niem. 

Ko lej ną no wo ścią by ły no we moż li wo ści
urzą dzeń do klo no wa nia i przy go to wy wa nia
trans pon de rów od Sil ca. rW4PlUS wraz z Fa -
st co py Plus ma obec nie moż li wość klo now nia
klu czy do To yo ty. Sil ca wy pu ści ła kil ka no wych
trans pon de rów do pro gra mo wa nia i klo no wa -
nia klu czy. 

Po krót kiej prze rwie po wró ci li śmy do pre -
zen ta cji easy Scan Plus – pod sta wo we na rzę -
dzie dla klien tów za in te re so wa nych ko pio wa -

niem pi lo tów bra mo wych. Sil ca ca ły czas pra -
cu je i roz wi ja się w tym te ma cie. Mo że my
śmia ło po wie dzieć, że jest to roz wią za nie, któ -
re ko piu je naj szer szy za kres pi lo tów na ryn ku,
do dat ko wo z ro ku na rok po ja wia ją się no we
moż li wo ści ko pio wa nia. 

Na sam ko niec pa no wie zo sta wi li so bie naj -
cie kaw szy pro dukt. Smart re mo te Pro gram -
mer. Jest to urzą dze nie, któ re przy go to wu je
pi lo ty do za pro gra mo wa nia w sa mo cho dzie.
Jest to ide al ne roz wią za nie dla osób, któ re nie
po sia da ją u sie bie wszyst kich pi lo tów a po -
trze bu ją ich na tych miast. Z te go ty pu urzą -
dze nia mi spo ty ka li śmy się już na ryn ku, lecz
Sil ca po sta wi ła w tym przy pad ku na pro sto tę
i ła twość w użyt ko wa niu. Nie ma moż li wo ści
po mył ki w przy go to wa niu pi lo ta, po nie waż
ba za jest tak do kład na i roz bu do wa na, że
przy go to wa nie pi lo ta spra wia tyl ko przy jem -
ność, nic nie mu si my pod pi nać ani lu to wać,
wszyst ko od by wa się za po mo cą tech no lo gii
NFc. Do dat ko wo w ba zie ma my rów nież wie -
le przy dat nych in for ma cji. Mię dzy in ny mi wie -
my, czy da ny pi lot mu si być za pro gra mo wa -
ny ręcz nie, czy dia gno stycz nie, ja ki
trans pon der na le ży użyć i czy urzą dze nie
MVP Pro ma moż li wość za pro gra mo wa nia
pi lo ta. W przy pad ku za ko do wa nia pi lo ta pro -
ce du rą ma nu al ną, rów nież ma my do kład nie
na pi sa ne, oczy wi ście w ję zy ku pol skim, ja ka
to jest pro ce du ra.

Po wy czer pu ją cym dniu na wszyst kich go ści
cze ka ły pysz ne da nia pro sto z gril la. Na strój
bie siad ny udzie lił się wie lu go ściom, za ba wa
trwa ła do póź nych go dzin wie czor nych.
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NASZA KoleŻANKA - KArolINA KoŁecKA - SeKreTArZ PSSK

Poraz pierw szy ma my przy jem ność go -
ścić w ru bry ce „Nasz Ko le ga”, na szą

ko le żan kę, Ka ro li nę Ko łec ką. Nie tyl ko mą drą,
ener gicz ną, obo wiąz ko wa i ślicz ną, ale też
ostat nio ob da rzo ną przez nas za ufa niem, bo
pod czas ostat nie go wal ne go ze bra nia wy bra -
li śmy ją se kre ta rzem. Bę dzie mia ła więc mnó -
stwo pra cy, ale obie cu je my, że za wsze bę dzie -
my po ma ga li.

Na po czą tek, spe cjal nie dla niej zmie ni li -
śmy for mu łę tej ru bry ki, więc tym ra zem bę -
dzie wy wiad.

– Pa ni Ka ro li no, na po czą tek pro szę przy jąć
od re dak cji „Pew ne go Klu cza” gra tu la cje. Gra -
tu lu je my nie tyl ko te go, że zo sta ła Pa ni nie mal
jed no gło śnie wy bra na se kre ta rzem PSSK, ale
i te go, że wy ko nu je Pa ni ta ki trud ny za wód. Jak
Pa ni do nie go tra fi ła?

– „Nic na świe cie nie zda rza się przez przy -
pa dek” po wie dział Pau lo co el ho, więc to zro -
zu mia łe, że i mo ja hi sto ria zwią za na z klu czy -
kar stwem rów nież nie by ła przy pad kiem. Fir mę
za ło żył mój ta ta w 1989 ro ku, któ ry jest z za -
wo du ślu sa rzem. Przez la ta pra co wał w te le wi -
zji pol skiej. A kie dy zde cy do wał się na roz po -
czę cie sa mo dziel nej dzia łal no ści, pierw sze
ma szy ny za ku pił w fir mie Dar -Mar. Przez la ta
pro wa dził fir mę, a ja ja ko cie ka we wszyst kie go
dziec ko na uczy łam się do ra biać klu cze.

Nie od ra zu wie dzia łam, że z tym za wo dem
bę dę łą czy ła swo ją przy szłość.

Po skoń cze niu Tech ni kum Ho te lar skie go
po szłam na stu dia o kie run ku Ho te lar stwo
i Ga stro no mia i jed no cze śnie pra co wa łam
w Au to ry zo wa nym Ser wi sie Me cha nicz nym.
W mię dzy cza sie skoń czy łam stu dia ma gi ster -
skie na kie run ku Za rzą dza nie w Tu ry sty ce.

W swo jej pra cy czę sto spo ty kam się z klien -
ta mi, któ rzy się dzi wią, że ja, ko bie ta, pra cu -
ję w „mę skiej” bran ży. Po wo do wa ło to, że
mu sia łam wie dzieć jesz cze wię cej i ro bić jesz -
cze le piej niż moi ko le dzy. Po sied miu la tach
pra cy po sta no wi łam zmie nić bran żę.

W tym cza sie w fir mie ta ty pra co wał już mój
brat. Po cząt ko wo przy jeż dża łam po ma gać im,
kie dy mie li więk sze za mó wie nia, a po tro sze
i dla te go, że by nie wyjść z wpra wy w umie jęt -
no ściach klu czy kar skich. Kil ka lat te mu po sta -
no wi łam na do bre do łą czyć do ro dzin nej fir my
i pod trzy my wać ro dzin ne tra dy cje.

Wspo mnia ła Pa ni, że od po cząt ku mu sia ła
Pa ni być lep sza niż męż czyź ni, któ rzy pra cu -
ją w tym za wo dzie. Kto więc go Pa nią na -
uczył?

ślu sa rstwa na uczył mnie ta ta. Z cza sem
uczy łam się co raz wię cej. Mój ta ta spe cja li zu -
je się w klu czy kar stwie miesz ka nio wym, na to -
miast brat w spra wach sa mo cho do wych. A ja
uczy łam się od oby dwu na raz. Do dat ko wo
jesz cze po szłam na szko le nie dla kwa li fi ko wa -
nych pra cow ni ków za bez pie czeń tech nicz nych
w roz sze rzo nym za kre sie.

Trud no by ło?
Nie wiem, czy jest to kwe stia ska li trud no -

ści czy ra czej zwy kłej oba wy o dło nie, ale nie
lu bię do ci nać klu czy ręcz nie.

Pa mię ta Pa ni po cząt ki swo jej ka rie ry klu -
czy kar skiej?

Tak na praw dę, na sta łe do łą czy łam do ro -
dzin ne go ze spo łu pięć lat te mu. Wte dy też

roz bu do wa li śmy usłu gi w za kre sie ko pio wa nia
klu czy sa mo cho do wych. Szu ka li śmy lo ka lu dla
na szej trój ki, prze stron ne go z moż li wo ścią
roz wo ju i zna leź li śmy go na war szaw skim ba -
zar ku Wo lu men, nie gdyś uwa ża nym za naj -
więk sza gieł dę elek tro nicz ną w eu ro pie.

Jak dziś wy glą da wa sza fir ma? Ja kie ma ma -
szy ny, pra cow ni ków, cze go jesz cze wam bra -
ku je?

Fir ma ca ły czas się roz wi ja, nie osią gnę li śmy
jesz cze eta pu na któ rym mo gli by śmy spo cząć.
Ma my du żo ma szyn, ale na pew no kil ka się
jesz cze przy da. roz sze rzy li śmy rów nież ofer -
tę fir mę o ar ty ku ły hy drau licz ne. Pro wa dzi my
sprze daż sta cjo nar ną, wy ko nu je my też usłu gi
u klien ta w do mu, a w naj bliż szych pla nach
ma my uru cho mie nie sprze da ży in ter ne to wej.

co Pa ni uwa ża za swój naj więk szy suk ces
za wo do wy?

„Do suk ce su nie ma żad nej win dy. Trze ba iść
po scho dach” po wie dział mą dry czło wiek i ja
te scho dy po ko nu ję każ de go dnia.

A „za li czy ła” już Pa ni ja kieś,, wpad ki,,?
Każ de no we drzwi, każ dy no wy za mek

na na szej dro dze to oba wa przed wpad ką. Ale
pra cu je my ro dzin nie, po ma ga my so bie, dla te -
go uni ka my nie przy jem nych sy tu acji. czę sto
sły szę od klien tów „pa ni bę dzie do ra biać ten
klucz?” No to mu szę im udo wod nić, że nie tyl -
ko go do ro bię, ale i zro bię to bar dzo do brze.

Dla cze go za pi sa ła się Pa ni do PSSK? Kie dy
to by ło?

Do PSSK do łą czy łam po nad dwa la ta te mu,
po nie waż uwa żam, że ta kie za wo dy jak nasz, po -
win ny być re gu lo wa ne od po wied ni mi upraw nie -
nia mi, a tak du ża or ga ni za cja jak PSSK po win na
te go wła śnie pil no wać. Prze ko na ła mnie rów nież
ko le żeń ska, nie mal ro dzin na at mos fe ra ja ka pa -

nu je wśród wie lu człon ków PSSK.
A ma Pa ni czas dla sie bie?
Na co dzień rze czy wi ście, bra -

ku je nam wol ne go cza su, bar dzo
du żo po chła nia go na sza pra ca.
Mi mo to, za wsze sta ram się zna -
leźć tro chę cza su na po dró żo wa -
nie.

A oprócz po dró żo wa nia, co Pa -
ni ro bi, kie dy nie do ra bia klu czy?

Du żo czy tam, a resz tę wol ne go
cza su spę dzam z ro dzi ną, naj -
chęt niej nad wo dą.

To te raz bę dzie Pa ni mia ła jesz -
cze mniej cza su.

No tak, w czerw cu te go ro ku
zo sta łam wy bra na do za rzą du
PSSK, jest to dla mnie bar dzo mi -
łe za sko cze nie, po nie waż nie da
się ukryć, że je stem wśród was
ko le żan ki i ko le dzy no wą oso bą.
część z was mnie nie zna, część

z was mi za ufa ła od da jąc swój głos. W PSSK
ob ję łam obo wiąz ki se kre ta rza.

Wy bór obec ne go pre ze sa PSSK To ma sza
Sa dow skie go po ka zał, że nad szedł czas
na pew ne po zy tyw ne zmia ny w sto wa rzy sze niu.
Przed na mi wie le bar dzo waż nych za dań
do wy ko na nia. or ga ni za cja im prez na po zio -
mie świa to wym, ale przede wszyst kim wy pro -
mo wa nie sto wa rzy sze nia po za gra ni ce na sze -
go kra ju.

Pla nów ma my du żo, chę ci i za pa łu do pra -
cy rów nież nam nie bra ku je, przy odro bi nie
szczę ścia bę dzie my już nie dłu go dzie lić się
z Pań stwem suk ce sa mi.

Ja ko za rząd PSSK nie chce my być ano ni mo -
wi, dla te go też po zwo lę so bie w tym miej scu
za pro sić wszyst kich do dzie le nia się z na mi
swo imi po my sła mi do wspól nej pra cy na rzecz
PSSK. chwal cie nas, kie dy na to za słu ży my, ale
i kry ty kuj cie, kie dy uzna cie, że nam się na le ży.

Ko le żan ki i ko le dzy, pa mię taj cie, że si łą wil -
ka jest wa ta cha, si łą wa ta chy jest wilk.

To pa ni umie zro bić klucz...

KaZaM K. Kołecka
01-912 WArSZAWA
ul. Wolumen 2 paw. 138 
e-ma il: kontakt@kazam24.pl
kom. 570-553-553
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Boteż nie ma chy ba pięk niej sze go mia sta
niż cze ska sto li ca, zwłasz cza w ma ju.

Jed nak ci, któ rzy tam po je cha li w pierw szej ko -
lej no ści chcie li zo ba czyć, co no we go wy da rzy -
ło się w klu czy kar skiej bran ży przez ostat ni rok,
a po za tym chcie li spo tkać się ze zna jo my mi
z ca łej eu ro py, a kon wen ty elF-u są ku te mu
naj lep szą oka zją.

Dla swo ich go ści or ga ni za tor, czy li cze skie
Sto wa rzy sze nie Sys te mów Me cha nicz nych
(cZMS) za re zer wo wa ło Vien na Ho use Di -
plo mat (Wie deń ski Dom Di plo mat). Ten
czte ro gwiazd ko wy ho tel po ło żo ny jest
na obrze żach za byt ko we go cen trum Pra gi
i w od le gło ści ok. 10 mi nut jaz dy od lot ni ska
w Pra dze. Tam też od by wa ły się wszyst kie
im pre zy trzy dnio we go Kon wen tu, któ ry roz -
po czął się 19 ma ja.

Przy je cha li na nie go klu czy krze z ca łej eu -
ro py i z USA.

★ cze si sta nę li na wy so ko ści za da nia

cze si za wsze by li per fek cyj ni, więc i tym
ra zem po ka za li, co to zna czy do bra, a wła ści -
wie, świet na or ga ni za cja. Nasz spe cjal ny wy -
słan nik na tę im pre zę, Krzysz tof Wiór ko, któ -
ry od lat jeź dzi na te kon wen ty, z po dzi wem
mó wił o tym, że ta kie go roz ma chu, ja ki za pre -
zen to wa li cze si nie wi dział ani we Flo ren cji ani
w Ko pen ha dze. – Mam wra że nie – opo wia -
dał, – że każ dy ko lej ny kon went jest lep szy
od po przed nie go. I wię cej niż po przed ni kosz -
tu je. Bo cza sy, kie dy klu czy ka rze spo ty ka li się
gdzieś tam, we wła snym gro nie pod czas im pre -
zy zor ga ni zo wa nej wła sny mi si ła mi to już hi sto -
ria. Te raz mu si być pięk nie, ele ganc ko i pro fe -
sjo nal nie. Te go się wła sny mi si ła mi nie zro bi.

Nie wiem, ile cze si wy da li na tę im pre zę, ale
na pew no kro cie.

★ Naj wy bit niej si spe cja li ści bran ży

Do Pra gi przy je cha li naj wy bit niej si spe cja li -
ści z ca łej eu ro py i naj więk sze fir my zwią za ne
z na szą bran żą. – Wy staw ców by ło mnó -
stwo – mó wi pan Krzysz tof – Na pew no by ło
ich wię cej, niż or ga ni za to rzy pier wot nie za kła -
da li. Każ dy ką cik w ho te lu zaj mo wa ły naj róż -
niej sze sto iska. A śmiem przy pusz czać, że ce -
na za ich usta wie nie nie by ła ni ska. Tyl ko
sa mych firm, cze skich i świa to wych by ło 35,
a wśród nich do brze nam zna ni po ten ta ci jak
AS SA ABloY, eVVA, GrU PA Go oDWAY,
Ser rA TU rA ISeo, JMA, MA STer locK czy
SIl cA i ca łe mnó stwo in nych.

★ Wy kła dy

Na po czą tek za pro szo no nas na wy sta wę
po świę co ną hi sto rii i naj now szym osią gnię -
ciom w na szej bran ży. By ła ona zresz tą czyn -
na przez ca ły czas trwa nia Kon wen tu i cie szy -
ła się wiel kim za in te re so wa niem. Uczest ni cy
z za in te re so wa niem, ale i z łez ką no stal gii
oglą da li ma szy ny, na któ rych kie dyś pra co wa li
i z cie ka wo ścią na te, w któ rych wi dzie li swo -
ją przy szłość.

A tak na mar gi ne sie war to za uwa żyć, że nasz
za wód, do ra bia nie klu czy, czy usłu gi ślu sar -
skie tak sa mo, jak daw ne ma szy ny, od cho dzi już
do hi sto rii. Te raz do mi nu je w nim elek tro ni ka,
in for ma ty ka i no wo cze sne tech no lo gie. – Mnie
za cie ka wił klucz, a ra czej oku cie zam ka – mó -
wi pan Krzysz tof. – Na pierw szy rzut oka by ła
to zwy kła, gład ka blasz ka. Do pie ro, kie dy go

zo ba czy łem w du żym po więk sze niu zro zu mia -
łem, że ca ły me cha nizm ma ukry ty w środ ku.
ot, ta ka cie ka wost ka, ale ob ra zu ją ca przy szłość
na szej bran ży.

rów nież w pią tek, 19 ma ja od by ła się pierw -
sza se ria wy kła dów o awa ryj nym otwie ra niu sa -
mo cho dów i miesz kań, o pro gra mo wa niu zam -
ków sa mo cho do wych oraz o bez pie czeń stwie
sys te mów klu czy głów nych. Wy kła dow ca mi by li
przed sta wi cie le As sa Abloy, do rma ka ba, key li -
ne, Sil ca.

Zresz tą, se mi na riów i szko leń by ło ca łe
mnó stwo. Prak tycz nie od by wa ły się od ra na
do wie czo ra każ de go dnia. Waż ne, że by ły one
po świę co ne ak tu al nym za gad nie niom w na -
szej bran ży oraz naj now szym osią gnię ciom
tech ni ki, a ra czej elek tro ni ki.

Bar dzo in te re su ją ce by ły np. szko le nia pt.
„Bez piecz ny kraj, bez piecz na szko ła” oraz
„Dru ko wa nie 3D dla ślu sa rza”. Bar dzo po do ba -
ło się szko le nie pro wa dzo ne przez li Zhi Qin
i Ja me sa che na o awa ryj nym otwie ra niu sa mo -
cho dów a tak że o awa ryj nym otwie ra niu sej fów,
któ re pro wa dził lars Je lon nek i Petr Wit t ner.

Waż ne by ło i to, że na wie le tych wy kła dów
wstęp był bez płat ny. „Szko pu łem” by ło tyl ko
to, że aby mieć z nich po ży tek, trze ba do brze
znać an giel ski, gdyż był to ofi cjal ny ję zyk kon -
wen tu.

★ Spo tka nia przy ja ciół

To już tra dy cja, że go spo da rze kon wen tu
wie czo rem pierw sze go dnia urzą dza ją coś
w ro dza ju spo tka nia in te gra cyj ne go. Nie ina czej
by ło i w Pra dze. Za pro szo no nas do ho te lo wej
re stau ra cji lo re ta. Je dze nie by ło pysz ne, a przy -
gry wał nam cze ski band. To wła śnie wte dy spo -
ty ka li się sta rzy zna jo mi i za wie ra ło się no we

elF 2017, PrAGA

Gdy by cze scy klu czy krze nie przy go to wa li tak fan ta stycz ne go pro gra mu szko leń, se mi na riów,
wy kła dów i naj róż niej szych po ka zów, to pew nie wszy scy uczest ni cy Kon wen tu eu open lock smith
Fe de ra tion, czy li do rocz ne go elF-u przez trzy dni bie ga li by po Pra dze i po chła nia li jej uro ki.
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Dokończenie z porzedniego numeru.

2006: Klu czyk, któ ry czu je

Jest wie le rze czy, któ re po tra fią klu czy ki sa -
mo cho do we, ale ta kie roz wią za nie by ło w mo -
men cie pre mie ry dość nie ty po we, na wet jak
na co raz bar dziej ga dże ciar ski świat mo to ry za -
cyj ny. od 2006 Vo lvo ofe ro wa ło klu czyk, któ -
ry po na ci śnię ciu jed ne go przy ci sku po zwa lał
nam spraw dzić, czy…  w sa mo cho dzie ktoś nie
sie dzi.

czy cho dzi ło o spraw dza nie, czy ktoś się
do nie go nie wła mał, czy ktoś nie czai się na nas
w za par ko wa nym na par kin gu sa mo cho dzie, czy
mo że po pro stu po zwa lał przy po mnieć so bie,
czy nie zo sta wi li śmy w środ ku psa al bo dziec -
ka – nie wia do mo. Był to jed nak bez wąt pie -
nia cie ka wy ga dżet, choć nie żył zbyt dłu -
go – w 2010 ro ku Vo lvo  wy co fa ło ten do da -
tek z ofer ty.

2008: Klu czyku płać

W 2008 ro ku BMW wpa dło na bar dzo cie -
ka wy po mysł – spra wić, by klu czyk stał się czymś
wię cej, niż tyl ko na rzę dziem do otwie ra nia au -
ta i uru cha mia nia sil ni ka. Przy współ pra cy
z NXP Se mi con duc tors stwo rzo no i za pre zen -
to wa no pro to typ klu czy ka wie lo funk cyj ne go. co
po tra fił? We dług za ło żeń twór ców miał peł nić
ro lę m. in. kar ty płat ni czej do płat no ści zbli że -
nio wych, a tak że np. bi le tu trans por tu pu blicz -
ne go. Ge ne ral nie wszyst ko, do cze go moż na
za sto so wać tech no lo gię zbli że nio wą.

Po mysł ten praw do po dob nie ni gdy nie zo stał
wdro żo ny w ży cie w ta kiej for mie, w ja kiej po -
cząt ko wo za kła da no. Po wra cał  jesz cze w 2011
ro ku, ale osta tecz nie, w 2015, BMW wy my śli -
ło coś in ne go –  we współ pra cy z Ma ster car -
dem stwo rzo no zbli że nio wą kar tę kre dy to wą,
któ ra po zwa la ła wy na jąć, od blo ko wać i uru cho -
mić mo de le BMW i Mi ni z wy bra nych wy po ży -
czal ni na te re nie  Sta nów Zjed no czo nych, Wiel -
kiej Bry ta nii, Nie miec i Au strii.

2009: Prrr, klu czy ku, prrr

Jak szyb ko mo że je chać na sze dziec ko sa mo -
cho dem? Mo że my, ow szem, udzie lać mu do -
brych rad, ale kie dy tyl ko po czu je zew ben zy -
ny, trud no prze wi dzieć, jak za koń czy się ta ka
za ba wa. Do ta kie go wnio sku do szli praw do po -
dob nie tak że in ży nie ro wie For da, któ rzy
w 2009  za po wie dzie li no wą funk cję klu czy ka
sa mo cho do we go – wła ści ciel sa mo cho du mógł
za pro gra mo wać wy bra ny klu czyk z… li mi tem
mak sy mal nej pręd ko ści.

To jed nak nie ko niec moż li wo ści ta kie go spe -
cjal nie za pro gra mo wa ne go klu czy ka. oso ba ja -
dą ca sa mo cho dem uru cho mio nym za je go
po mo cą mo gła mieć tak że ogra ni czo ną mak -
sy mal ną gło śność ze sta wu au dio, a tak że
otrzy my wać wcze śniej sze po wia do mie nia o ni -
skim po zio mie pa li wa. A je śli nie za pię ła by pa -

HISTorIA KlUcZYKA SAMocHoDoWeGo

zna jo mo ści. – By łem bar dzo za sko czo ny, kie -
dy „na tkną łem się” na Tomáša Pospíšila, wi ce -
pre ze sa cze skich klucz ka rzy, z któ rym w ze -
szłym ro ku na elF -e w Ko pen ha dze za mie ni łem
kil ka słów. Spoj rzał an mnie, po my ślał chwi lę
i po wie dział, aa... Krsy tof Wiór ko? By łem
wstrzą śnię ty pa mię cią te go czło wie ka – opo wia -
da pan Krzysz tof.

★ Tra dy cyj na ko la cja

To tak że już tra dy cja, że go spo da rze za pra -
sza ją na uro czy stą ko la cję. W Pra dze od by ła
się ona w za byt ko wym, prze cu dow nym Pa ła cu
Ka iserštejnským na Ma lo stranském náměstí
do któ re go uczest ni ków Kon wen tu za wio zły
trzy za byt ko we tram wa je, za mó wio ne spe cjal -
nie na te oka zję.

I tam cze si po ka za li kla sę. Nie tyl ko dla te -
go, że miej sce by ło cza ru ją ce, a je dze nie zna -
ko mi te, ale też dla te go, bo go spo da rze wy stą -
pi li w ele ganc kich fra kach i smo kin gach
z me lo ni ka mi na gło wach. świet nie pa so wa li
do na stro ju miej sca.

★ Pra ga by day&ni ght

In nym sta łym ele men tem kon wen tów jest
zwie dza nie mia sta, w któ rym się on od by wa.
A w Pra dze jest co zwie dzać i go spo da rze bar -
dzo sta ran nie za dba li o to, że by po ka zać nie
tyl ko to, co obo wiąz ko wo trze ba w Pra dze
zo ba czyć, czy li Hrad cza ny, za mek kró lew ski
i za mek karlštejn, ka te drę św. Wi ta, sta re mia -
sto, no we mia sto, plac Wa cła wa, zło tą ulicz kę,
dziel ni cę ży dow ską z naj więk szym na świe cie
kir ku tem, a na nim ma ce wę ra bi na le ve go,
te go sa me go, któ ry ule pił z gli ny Go le ma,
a po tem tchnął w nie go ży cie. Dziś przy cho -
dzi się tam po to, że by pro sić ra bi na o po moc
w speł nie niu ży czeń. Wy star czy w tym ce lu po -
ło żyć ka myk na je go ma ce wie.

Go spo da rze za dba li też o to, że by po ka zać
wszyst ko to, co spra wi ło, że mia sto zo sta ło
wpi sa ne na li stę dzie dzic twa na ro do we go
UNe Sco: je go nie po wta rzal ny kli mat i urok
mi nio nych wie ków. – To wszyst ko jest pięk -
ne – wspo mi na pan Wiór ko. – Prze wod nik,
ow szem, ale nie ma nic pięk niej sze go nad spa -
cer nad We łta wą póź nym wie czo rem. rze ka
lśni ty sią cem od bi ja ją cych się w niej świa teł,
most Ka ro la z je go po są ga mi. czło wiek czu je
się jak w baj ce. 

Al bo prze jażdż ka ko lej ką li no wo – te re no -
wą na 327-me tro we wzgó rze Pe trin w cen trum
Pra gi, na któ re go szczy cie jest ko pia wie ży
eif fe la. 

★ Do zo ba cze nia w Por to

W przy szłym ro ku kon went elF od bę dzie się
w por tu gal skim Por to. or ga ni za to rzy za pra sza li
na nie go już te raz. Mó wią, że wszyst ko ma ją
przy go to wa ne. – Bar dzo je stem cie kaw, co oni
wy my ślą – za sta na wia się pan Krzysz tof. – Ten -
den cja jest bo wiem ro sną ca. Każ dy ko lej ny elF
jest le piej zor ga ni zo wa ny, z więk szym roz ma -
chem niż po przed ni. Trzy ostat nie by ły re we la cyj -
ne, za rów no me ry to rycz nie, jak i pod wzglę dem
or ga ni za cyj nym, więc przed Por tu gal czy ka mi stoi
bar dzo trud ne za da nie.

elF 2017, PrAGA
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od kor by 
przez smart fo na do ze gar ka

sów, przez ca łą jaz dę to wa rzy szył by jej nie sa -
mo wi cie iry tu ją cy dźwięk. 

2009: Mój smart fon – mój klucz

Nie któ rzy dłu go lek ce wa ży li moż li wo ści, ja -
kie da ją smart fo ny, ale trud no po wie dzieć to
o bran ży mo to ry za cyj nej. Mi nę ły za le d wie 2-
3 la ta od pre mie ry pierw szej ge ne ra cji iPho ne’a,
a już pro du cen ci za czę li ofe ro wać roz wią za nia,
któ re spra wia ły, że klu czyk sta wał się w wie lu
przy pad kach zbęd ny.

W 2009 ro ku swój sys tem, ochrzczo ny
mia nem mbra ce,  za pre zen to wał Mer ce des.
Za po mo cą apli ka cji dla iPho ne’a lub Black Ber -
ry (!) moż na by ło z do wol ne go miej sca na świe -
cie nie tyl ko spraw dzić lo ka li za cję na sze go au -
ta, ale i zdal nie od blo ko wać, al bo za blo ko wać
drzwi. co war to za zna czyć, ta ka przy jem ność
by ła bez płat na tyl ko przez rok od za ku pu au -
ta. Póź niej kosz to wa ła 280 do la rów, w pa kie -
cie z ca łą ma są in nych usług po wią za nych
z mbra ce.

Kil ka mie się cy póź niej za de biu to wał  GM -
-owski on Star w wer sji dla smart fo nów, po zwa -

la ją cy tak że na włą cze nie kli ma ty za cji bez
zbli ża nia się do sa mo cho du. Wszyst ko z po zio -
mu ma lut kich wte dy ekra nów smart fo nów,
któ re do pie ro za czy na ły pod bi jać świat.

2010: Znów po trze bu jesz dwóch klu czy

Ale tyl ko je śli masz Mu stan ga i tyl ko wte dy,
kie dy chcesz na praw dę za sza leć. Ford do Mu -
stan ga Boss 302 ofe ro wał spe cjal ny klu czyk,
Trac Key, któ ry „zmie niał po nad 200 pa ra me -
trów sil ni ka”, co mia ło za mie niać Mu stan ga
w au to praw dzi wie to ro we.

2014: Smart fon za miast klu czyka
– do wszyst kie go

Te sla,  wraz z ak tu ali za cją opro gra mo wa nia
mo de lu S do wer sji 6.0 umoż li wi ła nie tyl ko
otwie ra nie sa mo cho du za po mo cą apli ka cji
na smart fo nie, ale rów nież uru cho mie nie go bez
ko niecz no ści po sia da nia klu czy ka w ogó le. Na -
wet  sa mi użyt kow ni cy Te sli wie lo krot nie pod -
kre śla li  jed nak, że nie jest to funk cja, któ ra
spraw dza się za wsze (np. je śli nasz te le fon nie
ma za się gu nie uru cho mi my au ta), a ra czej opcja
awa ryj na, na wy pa dek gdy zgu bi my klu czyk lub
za po mni my go ze so bą za brać.

2015: A mo że wy star czy… ze ga rek?

co raz wy raź niej wi dać, że klu czyk sta je się
re lik tem prze szło ści. Do dat ko wym ga dże -
tem, któ ry trze ba za bie rać ze so bą, o któ rym
ła two za po mnieć i któ ry ła two zgu bić. ob słu -
ga z po zio mu smart fo na ow szem, jest wy god -
na, ale ko rzy sta jąc z niej wra ca my do sy tu acji,
kie dy mu sie li śmy wy cią gać klu czyk z kie sze -
ni, że by wejść do au ta. Tro chę co fa nie się
w roz wo ju.

Nic więc dziw ne go, że ko lej ni pro du cen ci do -
strze ga ją po ten cjał drze mią cy tym ra zem
w smart ze gar kach, któ re wła śnie do zdal ne go
ste ro wa nia ota cza ją cym nas świa tem na da ją się
naj le piej.

Swo je apli ka cje do od blo ko wy wa nia sa mo cho -
dów ma już kil ka firm, ale to na dal nie wszyst -
ko, cze go moż na się spo dzie wać. cho ciaż by
BMW za pre zen to wa ło kon cep cyj ne roz wią za -
nie, gdzie mo del i3 jest w sta nie sa mo dziel nie
za par ko wać po tym, jak wy sią dzie my z nie go
w miej scu, któ re jest dla nas naj wy god niej sze.
Po tem w ten sam spo sób mo że my na sze
BMW przy wo łać.

2015: Klu czyk jak smart fon

To jed nak nie ko niec po my słów BMW mo -
że nie ty le na no wą ge ne ra cję klu czy ków, co
tchnię cie w ten od cho dzą cy w nie byt przy rząd
jesz cze nie co ży cia, a co za tym idzie – we -
pchnię cie w kie sze nie BMW jesz cze tro chę go -
tów ki.

No wy pi lot do se rii 7 (po dob ny ofe ro wa ny był
do mniej „po pu lar ne go” i8) jest bo wiem
pod wie lo ma wzglę da mi smart fo nem, choć
w sto sun ku do smart fo nów jest ra czej moc no
ogra ni czo ny. Wy glą da jed nak nie sa mo wi cie, ma
spo ry ekran do ty ko wy i moż na za je go po mo -
cą cho ciaż by za par ko wać sa mo chód w ga ra żu,
znaj du jąc się po za sa mo cho dem. Trze ba przy -
znać – ro bi to wra że nie.

Dla cze go osob ne urzą dze nie, za miast prze -
ka za nie tych wszyst kich funk cji apli ka cji w smart -
fo nie? Tłu ma cze nia są róż ne, w tym głów nie po -
ru sza ją ce kwe stie bez pie czeń stwa. W koń cu jed -
nak, je śli wła śnie to jest obec nie naj więk szym
pro ble mem, na wet i ta prze szko da zo sta nie osta -
tecz nie po ko na na – to tyl ko kwe stia cza su.

I po my śleć, że to wszyst ko za czę ło się
od ka wał ka po przy ci na ne go w pro sty spo sób
me ta lu.
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Thi rard to ro dzin na fir ma fran cu ska, któ ra po wsta ła w 1920 r.
w Fres sen ne vil le w de par ta men cie Som me, czy li w sa mym cen -
trum prze my sło we go re gio nu Vi meu. Jej za ło ży cie lem był Fer dy -

nand Thi rad, pra dzia dek obec nych wła ści cie li.
Vi meu to re gion o wie lo wie ko wych tra dy cjach ślu sar skich, a póź niej

zna ny z pro duk cji ar ma tu ry i od lew nic twa ma łych czę ści me ta lo wych.
Daw niej miesz kań cy każ dej ze wsi, któ re le żą w tym re gio nie spe cja li -
zo wa li się w pro duk cji cze go in ne go. Z cza sem te drob ne warsz ta ty
prze kształ ci ły się w no wo cze sne ha le, któ re te raz zaj mu ją 17,5 tys. m.
kw., a pra cu je w nich po nad 300 osób.

o ja kość trze ba dbać

No wo cze sne wy po sa że nie tych hal i in no wa cyj na pro duk cja spra wi -
ły, że dziś Thi rard znaj du je się w czo łów ce naj lep szych fran cu skich firm,
a jej wła ści cie le bar dzo sta ran nie dba ją o to, że by tej po zy cji nie stra -
cić. Dla te go cią gle in we stu ją w dział ba daw czo - roz wo jo wy. Sta ra ją się
też o to, że by świet nie wy szko le ni pra cow ni cy mie li do dys po zy cji naj -
no wo cze śniej sze ma szy ny i urzą dze nia. Nic więc dziw ne go, że pro duk -
cja od po wia da naj bar dziej wy śru bo wa nym nor mom A2P oraz ISo 9001
(V20150). Ale i tak za rów no sa me urzą dze nia tam pro du ko wa ne jak
i ich opa ko wa nia są pod da wa ne nie ustan nym te stom i kon tro lom.

Nie bra ku je też chęt nych, któ rzy chcą sta le ku po wać jej wy ro by. Ta -
kich sta łych klien tów fir ma ma bli sko 12 tys. na ca łym świe cie. Są to
przed sta wi cie le bran ży bu dow la nej i prze my słu. od daw na też fir ma eks -
por tu je swo je wy ro by. Naj pierw był to eks port do tych kra jów, któ re kie -
dyś by ły fran cu ski mi ko lo nia mi, a od 2009 r. rów nież do eu ro py.

Jej pierw sze cen trum dys try bu cyj ne po wsta ło w ru mu nii, a w 2012
r. w Pol sce.

– oczy wi ście, tę de cy zję po prze dzi ło kil ku let nie ba da nie ryn ku – po -
wie dział Ma rek Plisz ka, przed sta wi ciel, dy rek tor za rzą dza ją cy Thi rard
na Pol skę. – Pre zen to wa li śmy na sze wy ro by na róż nych im pre zach tar -
go wych, wie lo krot nie by wa li śmy na Bud mie w Po zna niu, na róż nych tar -
gach bran żo wych: bez pie czeń stwa i utrzy ma nia ru chu, tech ni ki ga zow -
ni czej expo Gas, ma szyn i urzą dzeń dla wo do cią gów i ka na li za cji
Wod -Kan, ener ge tycz nych eNer Ge TAB itp. No i oka za ło się, że pol -
ski ry nek jest bar dzo obie cu ją cy. Zresz tą, do brze o tym ryn ku mó wio -
no tak że w eu ro pen lok smith Fe de ra tion (elF) gdzie by li śmy do brze
zna ni i ce nie ni. chwa lił nas rów nież szef na szej or ga ni za cji ślu sar skiej

THIrArD PolSKA
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eu ro pe an lock smith Fe de ra tion, pan Da ve o’To ole. Mi ło nam by ło rów -
nież pre zen to wać na sze wy ro by na ostat nim kon wen cie w Pra dze. 

ofer ta

Na po cząt ku Thi rad spe cja li zo wał się w pro duk cji kłó dek, co raz
bar dziej skom pli ko wa nych, a z cza sem za czę to tam pro du ko wać zam -
ki na wierzch nio we, że by w 1985 r. roz po cząć pro duk cję zam ków
wpusz cza nych oraz sys te mów ma ster key. Wte dy też wszyst kie pro duk -
ty an ty kra dzie żo we i an tyw ła ma nio we zo sta ły włą czo ne do pro duk cji.
Są to zam ki na wierzch nio we i wkład ki bę ben ko we, ar ty ku ły wy po sa że -
nia drzwi, klam ki, sej fy zgod ne z nor mą eN 14450, wy po sa żo ne
w zam ki kla sy eN 1300.

Za in te re su ją ce wy ro by tej fir my uwa ża się rów nież zam ki wpusz cza -
ne i za su wy z nor mą A2P. Zresz tą tę nor mę sto su je się do wszyst kich
wy ro bów Thi rar da. In ne ma ją cer ty fi ka ty ce al bo NF. To naj lep szy do -
wód wy so kiej ja ko ści pro duk tów tej fir my.

Dla bu dow nic twa

Bar dzo cie ka wa jest ofer ta Thi ra da dla bran ży bu dow la nej. Są to
wkład ki bę ben ko we naj wyż szej ja ko ści, z któ rych moż na two rzyć sys -
te my Ma ster key mon to wa ne na klu czu cen tral nym al bo na klu czu ge -

ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

Wkład ka bę ben ko wa cobra 2

Wkład ka bę ben ko wa Federal 2

Wkład ka bę ben ko wa Transit 2

ne ral nym i gru po wym. Thi rad ofe ru je sześć ty pów wkła dek, o któ rych
moż na prze czy tać w re kla mie pro du cen ta.

In te re su ją ce są tak że ze sta wy wkła dek co bra. Ich za le tą jest brak pi -
nów oraz bu do wa mo du ło wa, więc w ra zie po trze by moż na bez tru du
do brać do nich czę ści za mien ne. Ale też dzię ki ta kiej kon fi gu ra cji nie
trze ba ma ga zy no wać wszyst kich dłu go ści wkła dek. Wy star czy ma ga zy -
no wa nie wkła dek o pod sta wo wej dłu go ści i ze sta wy prze dłu ża ją ce, opa -
ko wa nia i po zo sta łe czę ści tych wkła dek. Po pro stu do bie ra się od po -
wied nie prze dłu że nia do pod sta wo wych dłu go ści wkła dek, uprasz cza jąc
znacz nie pro duk cję, ser wis oraz kosz ty lo gi sty ki

Kor pus wkład ki co bra ma uni kal ną bu do wę i klucz, jest wstęp nie
zmon to wa ny, w od róż nie niu od sys te mu pi nów, któ rych nie trze ba ma -
ga zy no wać, po dob nie jak po zo sta łych czę ści. Dzię ki ta kim roz wią za -
niom wkład ki co bra moż na de mon to wać bez naj mniej sze go uszko dze -
nia choć by jed nej je go czę ści.

Do bra luk su so we

Jed nak Thi rad to nie tyl ko wy so ko spe cja li stycz ne i no wo cze sne
zam ki i klu cze. To rów nież do bra luk su so we. Są to róż ne klu cze czy
kłód ki z me ta li szla chet nych uży wa ne przez naj więk sze mar ki świa ta.
Nie ste ty, pro du cent nie chce o nich po wie dzieć nic wię cej, bo są ob -
ję te ochro ną biz ne so wą.

Thi rard w Pol sce

Do tych czas wy ro by tej fir my by ły do stęp ne w wiel ko po wierzch nio wych
mar ke tach. Te raz jed nak fir ma zmie nia tro chę kie ru nek dzia ła nia i dla -
te go pro po nu je współ pra cę człon kom PSSK. Zna ją nas ja ko do brych
i so lid nych fa chow ców. Po nie waż fir ma ma kil ka wła snych, za strze żo -
nych roz wią zań tech nicz nych, chęt nie za pro po nu je nam, że by śmy je
sto so wa li. Nie któ re pro duk ty są z „gór nej pół ki” ale znaj dą się tak że so -
lid ne i do brej ja ko ści w ni skim i śred -
nim prze dzia le ce no wym.

ofer ta dla ser wi sów klu czo wych jest
pro sta. Za pew nia my kom plek so we za -
opa trze nie w czę ści wkła dek oraz na -
rzę dzi do sa mo dziel ne go skła da nia,
na po czą tek dla se rii TrANS IT 2, Fe -
De rAl 2 oraz co BrA 2. Nie bez
zna cze nia jest szyb kość do stę pu
do czę ści (ma ga zyn czę ści w Pol sce)
bez ko niecz no ści kil ku ty go dnio we go
ocze ki wa nia na do sta wę. rzecz ja sna
ofe ru je my rów nież wspar cie (roz pi sy -
wa nie sys te mów, ko dy klu czy i cy lin -
drów) przy sys te mach Ma ster Key. Za -
tem pod su mo wu jąc: do bre pro duk ty
w do brych ce nach, szyb kie do sta wy,
wspar cie, nie tyl ko tech nicz ne od ro -
dzin nej fir my, któ rej pra cow ni kom za -
le ży na so lid nym wy ko ny wa niu pra cy.

THIrArD PolSKA
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JMA PolSKA – BeŁ cHA TÓW 2017

Spo tka nie po świę co ne by ło
przed sta wie niu no wych
urzą dzeń oraz roz wią zań

z na szej bran ży. Za pre zen to wa ne
zo sta ły naj now sze urzą dze nia
i ma szy ny prze zna czo ne do ko -
pio wa nia, pro gra mo wa nia i do ra -
bia nia klu czy i pi lo tów. 

Jed ną z naj waż niej szych za pre -
zen to wa nych i przy cią ga ją cych
uwa gę no wo ści, by ło urzą dze nie
elek tro nicz ne do ko pio wa nia klu -
czy opra co wa ne przez JMA:
MUl TI co De. Mo del cha rak te ry -
zu je się naj now szą tech no lo gią
i mak sy mal ną funk cjo nal no ścią.
MUl TI co De to kom pak to we
urzą dze nie ofe ru ją ce kom plek so -
we roz wią za nia: umoż li wia ko pio -
wa nie klu czy pła skich, na wier ca -
nych i sa mo cho do wych. Jed nym
z naj bar dziej do ce nia nych aspek -
tów by ła ogrom na ła twość ob słu -
gi urzą dze nia dzię ki apli ka cji JMA -
KeY Pro oraz bar dzo atrak cyj na
ce na. Apli ka cja zin te gro wa na w ta -
ble cie wbu do wa nym w urzą dze nie
za wie ra ob szer ny ka ta log klu czy
JMA oraz mo de li rów no waż nych.

Pod czas spo tka nia fir ma JMA
za pre zen to wa ła rów nież no wy
chip TPG1, umoż li wia ją cy ko pio -

wa nie trans pon de rów To yo ta® G
przy uży ciu urzą dze nia TrS5000
eVo.

ostat nią z wiel kich no wo ści
JMA by ło urzą dze nie do ko pio wa -
nia klu czy zbli że nio wych K -Prox.
Jest to mo del gwa ran tu ją cy szyb -
kie, pro ste i bez piecz ne ko pio wa -
nie tych nie wiel kich urzą dzeń
elek tro nicz nych.

Du żą po pu lar no ścią cie szy ło się
też urzą dze nie TrS 5000 eVo,
elek tro nicz ne urzą dze nie do ko -

pio wa nia klu czy z trans pon de rem,
ta kich jak Phi lips® i Te xas® w ich
wa rian tach ko du sta łe go i cryp to
na trans pon de rach TPX1, TPX2
i TPX4, z tech no lo gią roz wi nię tą
przez JMA.

Nie zmien nym za in te re so wa -
niem cie szył się rów nież ZeD
FUll – je dy ne na świe cie pro fe -

sjo nal ne urzą dze nie do pra cy
w sze ro ko ro zu mia nej dzie dzi nie
im mo bi laj ze rów.

Po szko le niu je go uczest ni cy
mie li moż li wość uczest ni cze nia
w warsz ta tach.

Po ca ło dnio wym szko le niu
na wszyst kich go ści cze ka ły pysz -
ne prze ką ski pro sto z gril la
i wspól na za ba wa. Dzię ki do sko -

na łej opra wie mu zycz nej za pew -
nio nej przez sym pa tycz ne go DJ,
szyb ko uda ło się za peł nić „par -
kiet” ta necz ny.

W nie dzie lę wie lu klien tów wy -
bra ło się na zwie dza nie oko li cy,
a wie lu mia ło oka zję ob ser wo wać
za wo dy mo to cros so we red

Bull 111 Me ga watt 2017, któ re
od by wa ły się na te re nie Ko pal ni
Wę gla Bru nat ne go PGe Beł cha -
tów.

Dzię ku je my za przy by cie
wszyst kim uczest ni kom, szcze gól -
nie klien tom, któ rzy nie rzad ko
mu sie li po ko nać wie le ki lo me trów,
by być te go dnia z na mi.

Wszyst kim, za rów no tym obec -
nym, jak i tym, któ rym nie uda ło
się do trzeć na spo tka nie, dzię ku -
je my za do tych cza so wą współ pra -

cę oraz ży czy my suk ce sów i ro -
sną cej licz by za do wo lo nych klien -
tów. 

■

Kolejne spotkanie szkoleniowe
W dniach 9 – 10 wrze śnia br. fir ma JMA Pol SKA zor ga ni zo wa ła

w Ho te lu Wod nik w miej sco wo ści Słok nie da le ko Beł cha to wa ko lej ne
spo tka nie szko le nio we, któ re są już swo istą tra dy cję, a licz ba uczest -
ni ków z ro ku na rok jest co raz więk sza.



PEWNY KLUCZ18

Nate re nie Mię dzy na ro do wych Tar gów
Po znań skich od by ły się ko lej ne tar gi

bu dow nic twa i ar chi tek tu ry Bud ma. Jest to
naj waż niej sze wy da rze nie w tej bran ży w eu -
ro pie środ ko wo -Wschod niej. A by ło tam, jak
zwy kle, wszyst ko co naj now sze, naj bar dziej
no wo cze sne: okna, drzwi, da chy, sys te my
grzew cze, a na wet ca łe do my. I jest już tra -
dy cją, że my, człon ko wie Pol skie go Sto wa rzy -
sze nia Ser wi sów Klu czo wych pre zen tu je my
tam swo ją ofer tę.

Na sza obec ność na Bud mie jest bar dzo
waż na głów nie dla te go, bo te tar gi to jed no

z naj waż niej szych miejsc spo tkań pro du cen tów
i dys try bu to rów no wo cze snych tech no lo gii
i ma te ria łów bu dow la nych z przed sta wi cie la mi
han dlu, ar chi tek ta mi, wy ko naw ca mi i in we sto -
ra mi, czy li na szy mi po ten cjal ny mi klien ta mi. Te
tar gi to rów nież oka zja do zo ba cze nia in no wa -
cyj nych roz wią zań, wy mia ny do świad czeń,
zdo by cia spe cja li stycz nej wie dzy, a tak że spo -
tkań biz ne so wych. 

Na po wierzch ni 55 tys. m2 naj now sze pro -
po zy cje bran ży zo ba czy ło nie mal 45 tys. tar -
go wych go ści. eks per ci i za pro sze ni go ście
wy gło si li po nad 100 pre lek cji na kil ku dzie się -

Te go rocz ny zjazd ro dzin ny człon ków PSSK
od był się w Beł cha to wie na po cząt ku czerw ca.
Nie wzbu dził spe cjal ne go za in te re so wa nia, bo

by ło to już ko lej ne spo tka nie w tym miej scu.
Nic więc dziw ne go, że i fre kwen cja nie by ła
nad zwy czaj na.

Spo tka li śmy się w ho te lu „Wod nik”. któ ry
znaj du je się w oto cze niu so sno wych la sów
nad sa mym brze giem za le wu Słok. Są tam do -
sko na łe wa run ki do wy po czyn ku. Są tam przy -
tul ne re stau ra cje, a sam ho tel ofe ru je mnó stwo
usług re kre acyj nych.

Atrak cją zjaz du była wy ciecz ka do od le głej
o 130 km sztol ni czar ne go Pstrą ga i za byt ko -
wej ko pal ni sre bra w Tar now skich Gó rach, któ -
re zo sta ły nie daw no wpi sa ne na li stę świa to we -
go dzie dzic twa UNe Sco. 

Po za tym, by ło jak zwy kle. Kto chciał, to pły -
wał, kto chciał, to spa ce ro wał al bo grał, rów nież
w co chciał. Wszy scy za to plot ko wa li o tym, co
się dzie je z na szy mi wła dza mi, któ re wła śnie tam
od by wa ły swo je ko lej ne ze bra nie.

7 – 10 lU Te Go: BUD MA 2017

BeŁ cHA TÓW 2017

Nie tyl ko dla fa chow ców
ciu kon fe ren cjach, se mi na riach i pre zen ta cjach
po ru sza ją cych naj waż niej sze i naj bar dziej ak -
tu al ne dla bran ży za gad nie nia.

Tar gi Bud ma to tak że bo ga ty pro gram me ry -
to rycz ny. W szcze gól no ści wy mie nić na le -
ży I Fo rum Go spo dar cze Bu dow nic twa i Ar chi -
tek tu ry, któ re od by ło się pod pa tro na tem
Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Bu dow nic twa. Pod -
czas trzy dnio we go Fo rum po ru sza no m.in. te -
ma ty: ko dek su urba ni stycz no -bu dow la ne go,
pro gra mu „Miesz ka nie Plus” czy nad zo ru ryn -
ku wy ro bów bu dow la nych. Na to miast o pro jek -
to wa niu i wy ko na niu lek kiej obu do wy, wa run -
kach tech nicz nych, me to dy ce ocen okła dzin
ścien nych, a tak że szczel no ści bu dyn ków uży -
tecz no ści pu blicz nej roz ma wia no pod czas kon -
fe ren cji or ga ni zo wa nej przez Sto wa rzy sze nie
DA FA. Te ma ty ka efek tyw no ści ener ge tycz nej,
za let bu do wa nia obiek tów w tech no lo gii pa syw -
nej oraz głę bo kiej ter mo mo der ni za cji po dej mo -
wa na by ła w ra mach VIII Fo rum Bu dow nic twa
Pa syw ne go i efek tyw no ści ener ge tycz nej. 

Fo rum Ar chi tek tu ry po raz ko lej ny za pre zen -
to wa ło sze reg in te re su ją cych wy da rzeń skie ro -
wa nych do ar chi tek tów. Pro duk ty o nie zwy kłym
di zaj nie za pre zen to wa ły fir my Fa kro, Por ta
Drzwi oraz Tu bą dzin w ra mach pro jek tu Ar chi -
Stra da.

Przez wszyst kie tar go we dni dla fa chow ców
zor ga ni zo wa no wie le po ka zów, szko leń oraz
kon kur sów, m. in. po ka zy pra wi dło wych tech -
nik mon ta żu sto lar ki otwo ro wej w ra mach pro -
jek tu MoN Te rIA DA

Ko lej na edy cja tar gów BUD MA od bę dzie
się w ter mi nie 30.01-2.02 2018 r.

Zlot rodzinny
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od marca br. mamy nie tylko nową
administrację celno-skarbową, ale także nowe,
bardziej surowe kary za przestępstwa skarbowe.
Teraz już nie tylko kodeks karny skarbowy określa
kary dla nierzetelnych podatników, ale także
kodeks karny. Jak nietrudno się domyślić, kary
z tego drugiego są dużo bardziej dotkliwe.
Swym zakresem obejmują jednak wyłącznie
przestępstwa związane z fałszowaniem faktur.

resort Mateusza Morawieckiego uruchomił
Krajową Administrację Skarbową z nowymi
uprawnieniami dla kontrolujących, zaś resort
Zbigniewa Ziobry nowy system kar dla przestępców
skarbowych, określony w kodeksie karnym.

Do kodeksu karnego trafiła definicja faktury (art.
115 § 14a k.k.), zgodnie z którą jest to
dokument, o którym mowa w ustawie o podatku
od towarów i usług. To oczywiście tylko wstęp
do kolejnych nowych przepisów kodeksu karnego.
Ustawodawca uznał bowiem, że kary określone
w kodeksie karnym skarbowym za przestępstwa
skarbowe są stanowczo za łagodne i postanowił
je zaostrzyć. A najlepszym narzędziem (zdaniem
prawodawcy) dla powyższego jest kodeks karny,
który jak najbardziej w tego typu przestępstwach
można stosować.

Fałszowanie faktur
- art. 270a Kodeksu karnego

Pierwsza kara odnosi się do sprawców,
którzy w celu użycia za autentyczną,
podrabiają lub przerabiają fakturę w zakresie
okoliczności faktycznych mogących mieć
znaczenie dla określenia wysokości należności
publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu
innej należności o charakterze podatkowym
lub takiej faktury jako autentycznej używają.

Tacy sprawcy podlegają karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 

Przepis ten odnosi się do przedsiębiorców,
którzy fałszują faktury zakupowe, w celu
osiągnięcia korzyści podatkowych bądź mają w
swojej dokumentacji faktury sfałszowane. 

Podanie nieprawdy na fakturze
- art. 271a Kodeksu karnego 

Druga kara grozi sprawcom, którzy wystawiają
fakturę bądź faktury, zawierające należności,
których łączna wartość jest znaczna,
poświadczając w ten sposób nieprawdę co do
okoliczności faktycznych mogących mieć
znaczenie dla określenia wysokości należności
publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu
innej należności o charakterze podatkowym lub
takich faktur używa. Sprawca taki podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Przepis ten odnosi się do podmiotów, którzy
wystawiają „lewe” faktury sprzedaży. W tej
regulacji pojawia się wartość „lewych” faktur.
Stosuje się go jedynie wówczas, gdy wartość ta
jest znaczna. Znaczna wartość zaczyna się od
200 000 złotych. 

W odróżnieniu od Kodeksu karnego
skarbowego (który poszczególne wartości
odnosi do wartości uszczuplenia podatkowego
- czyli samej kwoty podatku), Kodeks karny przy
określaniu wartości czynu zabronionego, mówi
o wartości brutto faktury (w zakresie kar za
przestępstwa skarbowe).

Jeżeli sprawcy opisani w art. 270a lub 271a
dopuszczają się powyższych czynów wobec
faktury (faktur) zawierającej kwotę należności
ogółem, której wartość przekracza
pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej

wartości, albo z popełnienia takiego przestępstwa
uczynił sobie stałe źródło dochodu - podlega
karze pozbawienia wolności na czas niekrótszy
niż 3 lata. Maksymalny okres takiej kary może
natomiast wynosić 15 lat (co wynika z części
ogólnej kodeksu karnego określającego wykaz
kar i ich surowość (art. 32 w zw. z art. 37).

Mienie wielkiej wartości zaczyna się od 1 mln
zł. Jak zatem nietrudno policzyć pięciokrotność
tej kwoty to 5 mln złotych.

Natomiast w przypadku mniejszej wagi,
sprawca czynu podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2. 

25 lat więzienia za fałszowanie faktur

Za opisane wyżej przestępstwa można też
dostać dużo cięższe kary. Wszystko zależy od
ich wartości.

otóż sprawcy dopuszczający się powyższych
przestępstw wobec faktury (bądź faktur)
zawierających kwotę należności ogółem, której
wartość jest większa niż dziesięciokrotność
kwoty określającej mienie wielkiej wartości (czyli
10 mln złotych), podlega karze pozbawienia
wolności na czas nie krótszy od 5 lat (do 15 lat)
albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

W przypadku mniejszej wagi sprawca
opisanych czynów podlega karze pozbawienia
wolności do lat 5. Dodatkowo w razie skazania
za opisane wyżej przestępstwa sprawca musi
liczyć się z orzeczeniem kary grzywny finansowej
w wysokości do 3000 stawek dziennych. 

Warto też pamiętać, że w określonych
przypadkach sąd stosuje nadzwyczajne
złagodzenie kary bądź odstępuje od jej
wymierzenia.

Wie lu przed się bior ców nie wie o ist nie niu tzw.
in stru men tów fi nan so wych. A szko da, bo to atrak -
cyj na al ter na ty wa fi nan so wa nia dzia łal no ści.

czy pol skie mi kro fir my chęt nie ko rzy sta ją
z fun du szy unij nych? co wie dzą o gran tach i tzw.
wspar ciu zwrot nym? Z cze go fi nan su ją in we sty -
cje i bie żą cą dzia łal ność? M.in. na te py ta nia od -
po wia da ją au to rzy naj now sze go ba da nia „Mi -
kro fir my o usłu gach fi nan so wych 2016” przy -
go to wa ne go przez cen trum Ba dań Mar ke tin -
go wych (cBM) In di ca tor i War szaw ski In sty tut
Ban ko wo ści (WIB) dla Kra jo we go Punk tu Kon -
tak to we go ds. In stru men tów Fi nan so wych Pro -
gra mów Unii eu ro pej skiej (KPK).

Z ra por tu wy ni ka, że dla aż 79 % ma łych
przed się biorstw naj więk sze zna cze nie w fi nan -
so wa niu in we sty cji ma ka pi tał wła sny. ce nią też
kre dyt ban ko wy (41 % an kie to wa nych), a tak -
że, choć w mniej szym stop niu – le asing (20 %).
Tyl ko dla 16 % naj mniej szych firm du że zna -
cze nie ma ją unij ne do ta cje. Nie ste ty, wie lu
przed się bior ców nie wie o moż li wo ści fi nan so -
wa nia pro jek tów

Bli sko 20 % re spon den tów nie in te re su je się
ni mi w ogó le, a prze szło po ło wa – w mi ni mal -
nym stop niu. Kre dy ty ban ko we z gwa ran cją unij -
ną oraz po życz ki z bu dże tu Ue są istot nym źró -
dłem fi nan so wa nia przed się wzięć tyl ko dla

od po wied nio 15 % i 9 % ba da nych. Do tej po -
ry z pie nię dzy unij nych sko rzy sta ło tyl ko 9 %
naj mniej szych przed się bior ców.

Naj czę ściej by ły to gran ty, zde cy do wa nie rza -
dziej kre dyt czy po życz ki. Drob ny biz nes trak -
tu je fun du sze ja ko do dat ko wą go tów kę na roz -
wój fir my (87 %) oraz za strzyk ka pi ta łu, któ ry
moż na uzy skać na do brych wa run kach (11 %).
Na rze ka na to miast na zbyt uciąż li we pro ce du -
ry do ty czą ce ubie ga nia się o te go ro dza ju wspar -
cie, na trud no ści zwią za ne z przy go to wa niem
wnio sku, zbyt skom pli ko wa ne za sa dy je go roz -
li cza nia, a tak że zbyt dłu gi czas je go roz pa try -
wa nia.

Jak dostać 25 lat za faktury VAT
KoDeKS KArNY

FUNDUSZe UNIJNe

Wspar cie zwrot ne po ma ga fir mom
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W Sej mie trwa ją pra ce nad pro jek tem
zmian, dzię ki któ re mu część osób pro wa dzą -
cych dzia łal ność go spo dar czą mo gła by pła cić
mniej na ZUS. – To zmia na po trzeb na, ale ko -
niecz na jest też kom plek so wa re for ma sys te -
mu – uwa ża eks pert cen trum Ana liz Klu bu Ja -
giel loń skie go ds. po li ty ki spo łecz nej i pra wa
pra cy Piotr Wój cik.

Na ra zie Par la men tar ny Ze spół na rzecz
Przed się bior czo ści i Pa trio ty zmu eko no micz -
ne go pra cu je nad czę ścio wą zmia ną. cho dzi
o pro po zy cję re for my skła dek na ubez pie cze -
nie spo łecz ne, pła co nych przez oso by fi zycz -
ne pro wa dzą ce dzia łal ność go spo dar czą.
obec nie skład ki te ma ją for mę ry czał tu w wy -
so ko ści 1172,56 zł mie sięcz nie, pła co ne go
nie za leż nie od osią gnię cia do cho du.

Kie ro wa na przez po sła PiS Ada ma Abra mo -
wi cza gru pa pro po nu je, by przed się bior cy osią -
ga ją cy mie sięcz ny przy chód niż szy niż 5 tys.
zł pła ci li skład ki wy so ko ści ok. 24 proc.
przy cho du. ry czałt do ty czył by do pie ro tych,
któ rych przy chód jest wyż szy. Tym sa mym ci,
któ rzy nie uzy ska li by w da nym okre sie przy -
cho du, skła dek by nie pła ci li. część przed się -
bior ców uzy sku ją cych nie wiel kie do cho dy
pła ci ło by niż sze skład ki niż obec nie.

Zda niem Pio tra Wój ci ka z cen trum Ana liz
Klu bu Ja giel loń skie go po mysł jest do bry, po -
trzeb ny i uza sad nio ny, po nie waż pro po no wa -
ne zmia ny po zwo li ły by zmniej szyć ob cią że nia
naj drob niej szych przed się bior ców o kil ka set
zło tych mie sięcz nie, co dla wie lu z nich mo -
że być kwe stią „być al bo nie być”. – rze czy -
wi ście obec ny zry czał to wa ny ZUS jest du żym
ob cią że niem dla naj drob niej szych i osią ga ją -
cych naj mniej sze zy ski przed się bior ców. Dziś
oso ba fi zycz na pro wa dzą ca dzia łal ność go spo -
dar czą, któ ra mie sięcz nie za ra bia 2,5 tys. zł
brut to, mu si za pła cić skład ki rów ne pra -
wie 50 proc. swo je go do cho du – wska zał Wój -
cik w ko men ta rzu.

eks pert pod kre ślił, że ry czałt ma za wsze de -
gre syw ny cha rak ter – oso by osią ga ją ce wyż -
szy do chód pła cą pro por cjo nal nie niż sze
skład ki. Na przy kład oso ba fi zycz na pro wa dzą -
ca dzia łal ność, osią ga ją ca do chód brut to
w wy so ko ści 50 tys. zł mie sięcz nie za pła ci
skład ki rów ne za le d wie 2,3 proc. do cho du,
czy li pro por cjo nal nie 20 ra zy niż sze niż sa -
mo za trud nio na kraw co wa za ra bia ją ca 2,5
tys. zł.

Za zna czył, że dla wyż szych grup do cho do -
wych ry czał to we skład ki to za tem roz wią za -
nie du żo bar dziej ko rzyst ne w sto sun ku do in -
nych form ak tyw no ści za wo do wej, gdzie sto -
so wa ne są umo wy o pra cę, czy jed na umo wa
zle ce nie. Dla te go – wska zał – na sa mo za trud -
nie nie prze cho dzi wie lu do brze wy na gra dza -

nych spe cja li stów, któ rych ak tyw ność w ża den
spo sób nie przy po mi na pro wa dze nia przed -
się bior stwa.

Prze ko ny wał za ra zem, że skła dek na ubez -
pie cze nie spo łecz ne nie moż na trak to wać ja -
ko ha ra czu wo bec pań stwa. Za pew nia ją one
bo wiem do stęp do opie ki zdro wot nej czy
oszczęd no ści eme ry tal nych.

– Nie do ma ga nia pol skiej służ by zdro wia oraz
sys te mu eme ry tur wy ni ka ją w du żej mie rze wła -
śnie z fak tu bar dzo róż ne go trak to wa nia do -
cho dów oso bi stych, co skut ku je wie lo ma
dziu ra mi w sys te mie ubez pie czeń spo łecz nych.
Ni gdy nie stwo rzy my w Pol sce spraw nej sie -
ci ubez pie czeń spo łecz nych i usług pu blicz -
nych, je śli w utrzy ma niu sys te mu nie bę dą so -
li dar nie par ty cy po wać wszy scy Po la cy, na ta -
kich sa mych za sa dach – uwa ża Wój cik.

eks pert zwró cił jed no cze śnie uwa gę, że
zmia ny bę dą do ty czyć tyl ko wą skiej czę ści naj -
mniej za ra bia ją cych osób fi zycz nych pro wa dzą -

cych dzia łal ność. – Bę dą skie ro wa ne nie mal wy -
łącz nie do naj mniej za ra bia ją cych sa mo za trud -
nio nych, w tym czę sto drob nych rze mieśl ni -
ków z pro win cji, któ rzy są „na dzia łal no ści”
czę sto dla te go, że nie by ło dla nich pra cy
na eta cie. W re zul ta cie nie jest to ca ło ścio we
roz wią za nie pro ble mu oskład ko wa nia przed -
się bior ców – oce nił Wój cik.

Tym cza sem, je go zda niem, skład ki na ubez -
pie cze nie spo łecz ne przed się bior ców wy ma -
ga ją kom plek so wej re for my. Wój cik uwa ża, że
są one nie spra wie dli we „w sen sie wer ty kal nym”,
po nie waż trak tu ją w iden tycz ny spo sób oso -
by znaj du ją ce się w dia me tral nie róż nym po -
ło że niu.

W je go oce nie, po kom plek so wej re for mie
skład ki po win ny być na li cza ne pro por cjo nal -
nie nie do wy so ko ści przy cho du, jak w pro po -

zy cji ze spo łu po sła Abra mo wi cza, ale do do -
cho du. róż ne ob sza ry dzia łal no ści cha rak te -
ry zu ją się bo wiem róż nym udzia łem kosz -
tów. – Pod czas gdy dla jed nych przed się bior -
ców z mie sięcz nym przy cho dem rzę du 10 tys.
zł skład ki w wy so ko ści 24 proc. nie bę dą sta -
no wić żad ne go pro ble mu, in nym mo gą po chło -
nąć nie mal ca ły do chód i spo wo do wać stra -
tę – za uwa żył eks pert.

– Wpro wa dze nie pro por cjo nal no ści w na -
li cza niu skła dek na ubez pie cze nie spo łecz ne
ogra ni czy ło by za tem zja wi sko tzw. ar bi tra żu,
czy li wy bie ra nia przez pro wa dzą ce go dzia łal -
ność naj ni żej oskład ko wa nej for my jej pro wa -
dze nia – uwa ża.

Wój cik przy znał, że po mysł wpro wa dze nia
pro por cjo nal ne go oskład ko wa nia do cho dów
osób fi zycz nych pro wa dzą cych dzia łal ność go -
spo dar czą czę sto spo ty ka się z za rzu tem, że
ich do cho dów nie moż na trak to wać jak do cho -
dów po zo sta łej czę ści spo łe czeń stwa – przed -

się bior cy za trud nia ją, in we stu ją czy też mu szą
aku mu lo wać ka pi tał na eks pan sję swo ich firm.
Przy po mniał, że dla ta kich firm do stęp ne są
róż ne for mu ły osób praw nych, w tym naj po -
pu lar niej sza spół ka z ogra ni czo ną od po wie -
dzial no ścią.

– Nic za tem nie stoi na prze szko dzie, by
przed się bior cy chcą cy się roz wi jać, za kła da li
ta kie spół ki, gdzie żad nych skła dek nie ma. Jed -
no oso bo wa dzia łal ność po win na być jed nak za -
re zer wo wa na wy łącz nie dla tych pod mio tów,
któ re utrzy mu ją się ze swo jej pra cy, osią ga jąc
do cho dy z bar dzo róż nych źró deł. Z te go wła -
śnie po wo du do cho dy osób fi zycz nych pro wa -
dzą cych dzia łal ność go spo dar czą po win ny być
trak to wa ne jak wszyst kie do cho dy oso bi ste, bo
tym w isto cie są – kon klu do wał eks pert cen -
trum Ana liz Klu bu Ja giel loń skie go.

NIŻ SZY ZUS DlA Pro WA DZą cYcH DZIA ŁAl Ność? 

Ma ło za ro bisz, mniej za pła cisz
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