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Tomekwędrowniczek
BopanuTomkowido dziśzostałyprzyzwyczajeniaz czasów,kiedybyłpracownikiemwzorcarnii jakmówi„mikrometrymaw oczach”,więc
dorobienienawetnajbardziejskomplikowanego
kluczaczyczęścinp.do stacyjkisamochodowej
todlaniegonietylkodrobiazg,alei czystaprzyjemność.
Kiedyzaczynałpracęw kluczykarstwiekonieczniechciałpoznaćod podszewkidziałaniewszystkichmaszyn,więcjerozbierał,składałi znowu
rozbierał.Taksiędo tegozapalił,żeostatecznie
zaprojektowałi zbudowałkopiarkędo kluczyGeRDAwprowadzającdwanowezastrzeżeniai opatentowałswójwynalazek.–U mnietamaszyna
amo sobiemówi,żejestwędrowniczkiem, działajużprzeszło 20lati anirazniemusiałem
a todlatego,bood latosiemdziesiątych,kie- jejnaprawiaći wymieniaćfreza– mówi.
W ogóle,niesposóboprzećsięwrażeniu,że
dyrozpocząłdziałalnośćjakołódzkikluczypanTo
meknajbardziejlubidorabiaćróżneczękarzprzeprowadzałswojąfirmęjużczteryrazy.
Niedawnobyłtenczwartyrazi zabawnymzbie- ści.z nostalgiąnp.wspominadawneczasy,kiegiemokolicznościTomaszKrysztofiakwłaśniewró- dyna rynkubrakowałoczęścizamiennychdo staciłna „stareśmieci”,czylina terenFabrykiOsprzę- cyjeksamochodowych,więcmusiałjesamdotuSamochodowegołódź,gdziewielelattemu rabiać. potem sprawił sobie hurtownię kluczy.
zaczynałpracęjakomechanikobróbkiskrawaniem. A potemzrezygnowałz hurtowni.
Terazmaduży, 150–metrowyzakładi zatrud–ponieważw miejscu,gdziebyłamojafirma
terazzbudowalilidla,musiałemposzukaćinne- niapięćosób.–Tenzakładjestpodzielonyna dwie
gomiejsca.Na tereniemojejdawnejfirmyzna- części–opowiada.–W jednejjestpunktdoralazłemtakąkomórkę,którąwyremontowałemi te- bianiakluczyi sklep.Do drugiejprowadządwa
razmambardzofajnyzakład.Swojądrogą,gdy- wjazdydlasamochodówi tammożemyspokojbymchciałzbudowaćdom,poszłobymichyba
szybciej–uśmiechasiępanTomasz.
A ponieważjestw mieścieznanyz tego,żenie
odmawiawykonaniażadnejpracy,klienciposzli
za nim.–Tomiłe,żeludzieo mnieniezapominają–mówi–aleteżdlamniedużasatysfakcja,
żekliencidoceniająmojeumiejętności.
Jakomłodyczłowiekw latachosiemdziesiątych
pracował we wzorcarni oraz innych dzialach
FOS.Jegoszef,technologsprowadzałz zagranicypismaspecjalistycznez różnymimaszynamirównieżz kopiarkamido kluczyitp.Tomaszabardzo
tointeresowało,więcpo pracybawiłsięw dorabianiekluczy.Majstrowałteżprzy różnychstarych
maszynach,rozbierałje,składał,udoskonalał.
I w końcurozpocząłsamodzielneżyciejakokluczykarz. Na początek kupił jakiegoś gruchota
do dorabianiakluczy.Swoimstarymzwyczajem
rozebrałgo,udoskonalił,poskładałi przystąpił
do pracy.
–Od pierwszegodniawyznawałemzasadę,że
żadnemuklientowiniemamprawapowiedzieć
„nie”.Jeśliniemamakuratjakiegośklucza,toproszęklienta,żebyprzyszedłnp.za jakiśczas,a ja
robięzdjęciai rysunektechnicznyi szukampo całejpolscealbowykonujęsamczyteżprzerabiam
z innego,alezawszezgodniez prawem.
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nienad nimipracować.Czytotrzebadorobićklucze,czynaprawićelektronikę,czywymienićstacyjkę.Wszystkojestpod dachemi wygodniejsię
tampracuje.
Jegofirmawykonujewłaściwiewszystkieusługizwiązanez kluczykarstwem.Naprawiai montujezamki,stacyjki,awaryjnieotwierasamochody,montujesystemykontrolidostępuMaster-Key
czołowychfirmświatowychw tymoczywiściei polskich.prowadziteżsprzedażi montażzamków,
wkładekmechacznicznych,elektronicznych,dorabiakluczedomowesejfowe,samochodoweprawiewszystkichfirm.Możnarównieżnaostrzyć
nóż,nozyczki,sitka,piły.
panTomaszwspółpracujezewszystkimiświatowymimarkaminaszejbranży.–Tobardzowygodne,bokiedypotrzebujęod nichjakiejśpomocy,zawszemogęna niąliczyć.Alboporadzą
przeztelefon,alboprzyjedzieichprzedstawiciel.
Niechętniemówio swoichsukcesach,aleo jego profesjonaliźmie mogą świadczyć klienci,
którzyzawszeznajdująjegozakład,gdziekolwiek
bysięnieprzeprowadziłi dobrzeo nimmówią.
A wiadomo,szeptanareklamajestnajbardziejskuteczna.Kiedygojednakzapytać,z czegojestnajbardziejdumny,tomówi,żez tego,żezawsze
nadążaza nowymitrendamiw branży.Kiedy„stała”onamechaniką,onteż,kiedyweszłyklucze
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elektroniczne,onteżumiałjenaprawiaći kopiować.Terazmożemydorobićprawiekażdykluczyelektronicznystarszejinowejgeneracji.
DzieńpracypanaTomkazaczynasięo ósmej
ranoi kończyo godz. 18,00,cooczywiścienie
oznacza,żejeśliwieczoremzadzwonijakiśprzerażonykierowca,któryniemożeuruchomićswojego samochodu, pan Tomek mu nie pomoże.–Alewywalczyłemsobiejedno:mamwolnewszystkiesoboty–mówi.
W tedniw sezonieuciekana działkę,gdzie
zawszejestcośdo zrobienia,a jeślinie,tosobieczyta,bojestmiłośnikiemwydawnictwzwiązanychz UFOorazpowstaniemwszechświata.
Oczywiścieprzy dobrejmuzyce,a bardzolubiędobryjazztakichgitarzystówjakpatMetheny,JoepassJohnMclauglin,JoepassorazJohn
Coltrane,MilesDaivisitp.
Trochęjestmusmutno,bocórkaMartaraczej
niezechcekontynuowaćdziełaojca,bojestnauczycielkąjęzykapolskiegoi logopedą.ŻonaDanusiateżniebardzosiędo tegopali,alejestjeszczeszansa.–MamyuroczegownusiaArtusia.
Madopiero 19miesięcy,a jużpotrafi włożyć
i przekręcićkluczykw stacyjcesamochodu.Więc
w nimcałanadzieja–uśmiechasiępanTomek.
Do pSSKwstąpił,jakmówi,„wiekitemu”,bo
namówili go do tego łódzcy kluczykarze.
Spodobałomusię,żeśrodowiskointegrujesię,
żemaz kimporozmawiaćo sprawachzawodowych,żemożeuczestniczyćw szkoleniachspecjalistycznychi spotkaniachz przedstawicielami
największychfirmw tejbranży.
A terazwybraliśmygowiceprezesemstowarzyszenia.panTomekpostanowiłsobie,żebędziepracowałnad tym,żebyśmystalisiębardziej
rozpoznawalnina rynku.–Jawiem,żetakmówiliwszyscynasipoprzednicy. I zdajęsobieteż
sprawęz tego,żeniejesttotakiełatwe,alebędęsięstarał.Marzymusięnp.żebywymogi
związanez zabezpieczeniemszerokorozumianegomieniazostałyzapisanew prawie.–W wielukrajachwymogizwiązanenp.z systememjednegokluczasązapisanew prawiebudowlanym
i jestniedo pomyślenia,żebytakisystemmontowałbylekto.zawszemusitobyćcertyfikowanyfachowiec.Dobrzebybyło,gdybytakbyło
równieżu nas.Wtedywszyscybylibyzadowoleni:producenci,bomielibyzbyt,my,bomielibyśmymnóstwopracyi klienci,bomielibyporządnezabezpieczenia.Ależebydo tegodoprowadzić,musielibyśmybyćbardziejrozpoznawalnina rynku.Więcejmusiałabyo naswiedzieć
policja,ubezpieczycielearchitekci,projektanci,
a samiproducencimusielibysięz namibardziej
liczyć–mówinowywiceprezespSSK.–Drugąbolączkąstowarzyszeniasąskładki.–Niektórzyz nasniepłacąichod dawna,a wiadomo,dziśbezpieniędzyniewielemożnazrobić.
Jasammiałemz tymkłopoty,dokądniezłożyłemna konciestałegomiesięcznegozlecenia.
Od tegoczasuskładkipłacąsięsame. I gdybym
mógłpolecićtensposóbwszystkimkolegom,to
byłbytomójpierwszymałysukcesikjakowiceprezesapSSK.
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za cofanielicznika
możnasiedzieć
za

cofnięcielicznikasamochodowego
będzie groziła kara pozbawienia
wolnościod trzechmiesięcydo pięciulat–poinformowałministersprawiedliwościzbigniewziobro.
– Wprowadzamynieznanydotychczasw polskimprawienowytypprzestępstwa.Cofanielicznikóww samochodachjestpowszechnei powodujestratyludzi,którzysądząc,żekupująsamochódzeznacznieniższymprzebiegiem,w rzeczywistościkupujązłom,którypowinienznaleźć
sięna śmietnikusamochodowym–zapowiedział
minister–Konsekwencjebezradnościpaństwawobectegoprocederuponosząuczciwiobywatele,którzywielokrotnieprzepłacaliza pojazdnie
nadającysiędo jazdyalbosamochód„po przejściach”–zapowiedziałziobro.
za pracenad projektemustawyjestodpowiedzialnywiceministersprawiedliwościpatrykJaki.
przypomniałon,żez raportuKomisjieuropejskiejwynika,żepolskazajmujejednoz czołowych
miejscw statystycezgonówna drogach,a jedną
z najważniejszychprzyczynwypadkówśmiertelnychna polskichdrogachjestjakośćpojazdów.
Tozwykłeoszustwo

W polscedziałająwyspecjalizowanegrupy
przestępcze, które zarabiają na procederze
„przekręcania”liczników.Właśnietakimgrupom
resort wydaje wojnę. – Będziemy walczyli
z ludźmi,którzymasowooszukująpolskieroW sierpniuzmarłnagle

RYSzARDKANJeRSKI
Byłczłonkiem–założycielemnaszego
stowarzyszenia.przezwielelatprowadził
firmęwspólniez synem,Andrzejemw samymcentrumBydgoszczy.zawszepowtarzał,żefundamentemnaszegozawodusą
szkolenia, literatura fachowa i katalogi.
Od władzstowarzyszeniateżwymagał,żebyśmyorganizowalijaknajwięcejszkoleń.
W listopadzieskończyłby 75lat.
Rodziniezmarłegoskładamyszczere
kondolencje.
zarządi koledzyz pSSK

dzinyi sprawiają,żetyleosóbginiena polskich
drogach.Takiesytuacjeniemogąsiępowtarzać–podkreśliłJaki.
Wedługnowychprzepisów,któreprzygotowujeresort,za każde„przekręcenie”licznika
będziegroziłood trzechmiesięcydo pięciulat
więzienia.Karzebędąpodlegalizarównozlecającyoszustwo,jaki wykonawcynp.mechanikw warsztacie.Takasamakarabędziegroziławtedy,gdywłaścicielsamochoduniezgłosiw stacjikontrolipojazdówfaktuwymianylicznikana nowynp.z powoduprawdziwejalbo
rzekomejawarii.
Bazaodczytów
po zmianieprzepisówstacjekontrolipojazdów będą miały obowiązek przekazywania
do Centralnejewidencjipojazdówi Kierowców
informacjeo wymianielicznikai jegoprzebiegu w momencie dokonania odczytu przez
diagnostę.Terazdo centralnejewidencjisąprzekazywanetylkodaneo stanielicznikaodczytanego podczas obowiązkowych przeglądów
technicznychpojazdów.
projektustawyprzewidujetakżedodatkowe
obowiązkidlasłużb.przy każdejkontrolipolicja, straż graniczna, inspekcja transportu
drogowego,żandarmeriawojskowai służbycelnebędąmusiałyspisywaćaktualnystanlicznika samochodu i przekazywać tę informację
do centralnejewidencjipojazdów.
z wielkimsmutkiemi żaleminformujemy,żeodszedłod naskolegaz Torunia

GRzeGORzKWel A
zmarłw listopadziepo ciężkiejchorobiew wieku 57lat.
Grzesiuod początkuistnienianaszej
organizacjizawszeuczestniczyłw spotkaniach,szkoleniach,któreorganizowaliśmy.Byłbardzolubianymi cenionymkolegąi świetnymfachowcem.przyjaźniłsię
z wielomaz nas.
Rodziniei bliskimzmarłegoskładamy
serdecznewyrazywspółczucia.
zarządi koledzyz pSSK
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Jakukraśćsamochód F
w kilkasekund
J
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akdziałajązłodziejei jakimimetodamiwłamują się do samochodów? po jednej
z ostatnich akcji przestępców policja
ostrzega,żenawetkluczykitrzymanew domu
niesąbezpieczne,a dziękispecjalnejwalizce
złodziejodczytazawartyw kluczykachszyfr
nawetprzezścianębudynku.
W ciągupierwszychośmiumiesięcytego
roku skradziono w polsce ponad 8,3 tys.
aut–wynikaz danychKomendyGłównejpolicji.A wśródnajczęściejkradzionychsamochodówsąmodeleproducentówz Niemiec,
Japoniii USA.liczbyza 2016rokumówią
o 15 229skradzionychpojazdach.z arytmetykiwynikawięc,żew ciąguośmiumiesięcy tego roku złodzieje ukradli już
ponad 54proc.tegocoprzezcałyzeszły
rok.Dlategomożnapokusićsięo prognozowaniemniejszejliczbyutraconychosobówek
na koniec 2017r.
I choćz policyjnychstatystykwynika,że
z rokuna rokilośćskradzionychaut spada,
towcalenieoznacza,żepolicjajestbardziej
skutecznaw zwalczaniutegoprocederu.
Oznaczanatomiast,żeprzestępcyprzestali
się rozdrabniać i coraz częściej polują
na „gruberyby”,czylisamochody,na któr ych
po jednorazowym skoku zarabiają szybciej
i więcej.Dziśdziękielektronicehurtowopakowanejdo samochodówzłodziejeniemuszą
wyłamywaćzamkówi brudzićsobierąk.Dziękirozwojowinowychtechnologiidrogieauta
marekpremium,Audi,BMW,Mercedesczy
takpopularnew polscemodeleVolkswagena
(passat, golf) i samochody firm japońskich,
Mazda,Honda,Toyota znalazłysięw zasięgu
amatorówcudzejwłasności.zabezpieczenia
producentówwłaściwienicniedają,a nawet
w jakimśsensieułatwiajązadanieprzestępcom.Takjestw przypadkuupowszechnienia
technologiikeyless–bezkluczykowegootwieraniai uruchamianiapojazdu.
W polsceostatnionotujesięcorazwięcej
przypadkówkradzieżyautwyposażonychw to
udogodnienie.Jedenz najświeższychprzykładówwykorzystaniarozwiązaniaumożliwiającegoprzechwycenieczęstotliwościradiowej
kluczykaorazodbiornikamontowanegow auciezanotowałapolicjana DolnymŚląsku.
przestępcyuderzyliok.trzeciejw nocy,kiedywłaścicielBMWserii 5 spałw najlepsze.
Autowarte 180tys.złwyparowałospoddomu.policjancistwierdzilijednoznacznie–samochódskradzionometodąna „walizkę”.

Amatorzycudzejwłasnościnajczęściejwykorzystująfakt,żekierowcyprzeważniezostawiająkluczykido samochodówna parapecie
oknalubw pobliżudrzwi wejściowychod domu(kluczykiw kieszeniwłaścicielasiedzącego
np.w restauracjitakżesąłatwymcelem).przestępcy,alemusiichbyćconajmniejdwóch,
posługująsięskanerem,transmiteremsygnału,wzmacniaczemorazodpowiedniąwalizką,
dziękiktórejodbiorniksamochoduidentyfikujejąjakokluczyk.
Jeden złodziej musi się znajdować blisko
kluczyka,np.zakraśćsiępod oknoalbousiąść
w tejsamejrestauracjidwastolikidalejod właścicielaauta,a drugiw tymsamymczasiepociąga za klamkę upatrzonego samochodu.
Autowysyłażądanieprzesłaniakodu,sygnał
tenjestwzmacnianyprzezzłodziejskieurządzeniei przesyłanedo kluczyka.Sygnałprzez
drugie urządzenie (spod okna domu) trafia
do kluczyka,a tenodsyłażądanykod,któr ytą
samądrogątrafiado auta,którestajeotworemprzed przestępcą.
podobna procedura jest powtarzana
przy uruchamianiusilnika.Wystarczywsiąść
i odjechać. zasięg wzmocnionego sygnału
możesięgaćnawet 800metrów.
Jakniedaćsię„wynieśćw walizce”?
policjaostrzegawłaścicielipojazdówz systememkeyless,żebyodpowiedniozabezpieczalikluczykbezprzewodowydo swojegoauta.
– kiedy kierowca jest w domu, kluczyk
do samochodu powinien się znajdować jak
najdalej od ścian zewnętrznych, wejścia
do domu,najlepiejw izolowanejstrefie–metalowympudełkulubzawiniętyw folięaluminiową, aby uniemożliwić przechwycenie
sygnału,któr yemituje –radziaspirantsztabowyWojciechJabłońskiz wydziałuprasowegodolnośląskiejpolicji.
Każdeautow kilkasekund
Obrazemtego,jakdziurawymożebyćsystemkeyless,któr ymiałułatwićżyciekierowców, są wyniki testów zabezpieczeń
samochodowych przeprowadzonych przez
niemieckiautomobilklubADAC.Jegoeksperci za kilkaset euro zbudowali urządzenie
do przechwytywaniasygnałuz kluczykai wypróbowalijew praktyce.
■

akturakorygującatopodstawowydokument,którysłużydo prostowaniabłędów,
pomyłek albo zmian, które wystąpiły
w wystawianych przez sprzedawcę fakturach.Wystawieniefakturykorygującejmoże
powodować obowiązek wstecznej korekty
jużdokonanychrozliczeńpodatkowych.Częstomusiteżbyćteżonapotwierdzonaprzez
nabywcę.
Fakturękor ygującąnależywystawićwtedy,
gdypo sporządzeniufaktur y:
❖ udzielonoobniżkicenyw formierabatuz tytułuwcześniejszejzapłaty(skonto);
❖ udzielonoopustówi obniżekcen(np.z tytułu wielkości obrotu lub ze względu
na wadliwośćtowaru);
❖ nastąpiłzwrottowarówi opakowań;
❖ zwrócononabywcycałośćlubczęśćzapłatyotrzymanejprzed dokonaniemdostawy
lubwykonaniemusługi(czylitzw.zwrotzaliczki);
❖ podwyższonocenęlubstwierdzonopomyłkęw cenie,stawce,kwociepodatkulubjakiejkolwiekinnejpozycjifaktur y.
Innymisłowy–fakturękor ygującąwystawia
się wówczas, gdy na fakturze pierwotnej
znajdująsięinformacje,którenieodpowiadająstanowirzeczywistemu.Niezgodnośćtaka
możeprzy tympojawiaćsięjużw momencie
wystawieniafaktur y(czylizostałpopełniony
błądprzy sporządzaniudokumentu)bądźdopiero po jego wystawieniu (wskutek np.
udzieleniadodatkowegorabatu,zwrotutowaruprzezklientaitp.).
Każdaniezgodnośćfaktur yz rzeczywistościąmusibyćskor ygowana.
Wartowiedzieć: fakturakor ygująca
tojedenz dwóchdokumentówsłużącychdo korygowaniainformacjina wystawianych fakturach. Drugim jest
notakorygująca.zakresstosowaniatej
ostatniejjestdużobardziejokrojony.
zmieniasiętakżepodmiotuprawnionydo wystawieniakorekty.
Fakturąkorygującąmożnazmienićkażdąinformacjęz faktur ypierwotnej. Sątowprawdziez reguływartościliczbowe,niemniejnie
maprzeszkód,abykorektataka„poprawiała”
datęwystawieniafakturypierwotnej,jejnumer
czydanenabywcy.Samustawodawcawskazałbowiem,iż „należyjąwystawićw przypadkustwierdzeniapomyłkiw jakiejkolwiekpozycjifaktur y”.
ponieważfakturamożew sposóbistotny
wpływaćna rozliczaniepodatków,ustawodawcawymaga,abydokumenttakimiałodpowiedniątreść,z jednejstronyidentyfikującą
stronytransakcjiorazprzedmiotdanejczynności,zaśz drugiejpoprawneokreśleniewartości liczbowych związanych z tą transakcją. Wystawićfakturękor ygującąmożnaza-
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Jakwystawić
fakturękorygującą?
równow wersjipapierowejjaki elektronicznej,podobniejakdokumenty,któretekor ygują.
W odróżnieniuod samejfaktury,fakturakorygująca jest „dokumentem nazwanym”
w ustawie o VAT. Ustawodawca wprost
wskazał,żemusionazawieraćwyrazy„FAKTURAKORYGUJĄCA”albowyraz„KOReKTA”–sątojejniezbędneelementy.Na takimdokumenciemusisięteżznaleźćnumer
faktur ykor ygującejorazdatajejwystawienia.
W praktyceprzedsiębiorcydlafakturkor ygującychprzewidująodrębnąod „zwykłych”
faktur VAT numerację. Dzięki temu łatwiej
utrzymaćładi porządekw posiadanejdokumentacji.
Fakturakor ygującamusiwskazywaćtakże
to,jakidokumentkor yguje,czylinumeroraz
datęwystawieniafakturykorygowanejorazwynikającąz niejdatęsprzedaży(czylizakończeniadostawytowarubądźwykonaniausługi;
względnieotrzymaniazaliczki).
Kolejnymelementemjestwskazaniestron
transakcji(czylidostawcyi nabywcy).elementemniezbędnymfaktur ykor ygującejjesttakżerzeczywistypowódjejwystawienia,jakoże
dokumentutakiegonigdyniewystawiasiębez
przyczyny(czyliprzykładowozwrottowaru,
udzielonyrabat,upust,skonto,czypomyłki
przy wystawianiufaktur ypierwotnej).Niejest
tutajwymaganeszczególnepoledlatakichinformacji–powódkorektymożnazatemwpisaćw uwagachbądźw samejtreścifakturykorygującej.
po określeniu podstawowych informacji
czasprzejśćdo częściwłaściwej,czyliskorygowania nieprawidłowych danych. Najczęściejjednakżekorektydotycząwartości
liczbowych(kwotowychbądźilościowych),
a więcwpływającychna podstawęopodatkowaniajaki wyliczonypodatek. Dlategoteż
w zdecydowanejwiększościprzypadkówkorygowanajesttreśćdotyczącasamegoprzedmiotutransakcji.
Wartowiedzieć: Na fakturzekor ygującejniemaobowiązkupełnegoodzwierciedlania informacji z faktur y
pierwotnej.Wystarczywskazanietych
danych,któresąkor ygowane–oczywiście po uprzednim podaniu minimumwymaganychinformacjiformalnych,a opisanychwyżej.
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Jeżeli zatem przykładowo klient dokonał
zwrotuczęścijednejpartiitowaru,zaśfakturadokumentowałakilkazamówień,na fakturzekor ygującejwystarczyzawrzećinformacje
tyczącesiętejjednejpartiitowaru,w stosunkudo którejnastąpiłazmiana(zwrot).
Jakłatwozauważyć,na fakturzekor ygującejnależypodaćodpowiednio:kwotękorektypodstawyopodatkowanialubkwotękorektypodatkunależnego,z podziałemna kwotydotycząceposzczególnychstawekpodatkui sprzedażyzwolnionej.Rozbiciewartościowejesttutajzatembardzoszczegółowe–tak
samozresztąjakw przypadkuzwykłychfakturVAT.
Jeżelinatomiastkorektaniewpływana zmianę podstawy opodatkowania czy podatku
należnego,na fakturzekor ygującejpodajesię
jedynietreśćkorygowanychpozycji–bezwartościliczbowych(np.błędnyNIp,oznaczenie
towaruitp.;zewskazaniemtychdanychzarównoprzed jaki po korekcie).
Jeżeliudzieliliśmyopustulubobniżkiceny
w odniesieniudo wszystkichdostawtowarów
lubusługdokonanychlubświadczonych(czyli
całej sprzedaży) w danym okresie czasu
na rzeczjednegoodbiorcy, czynnośćtęmożemyudokumentowaćjednąfakturąkor ygującą.Niemapotrzebywystawianiaodrębnietakiegodokumentudo każdejfaktur y.W takim
przypadkujednakżewystawianafakturakor ygująca powinnadodatkowozawieraćwskazanieokresu,do któregoodnosisięudzielany
opustlubobniżka (czylizakresdatod –do).
Jednocześnieniemusionazawierać:
❖ NIpnabywcybądźinnegonumeru,za pomocą którego jest on zidentyfikowany
na potrzebyVATi pod którymotrzymałtowar ylubusługi;
❖ datposzczególnychsprzedaży;
❖ nazwytowarulubusługi,objętychkorektą.
Na korekcietakiejoczywiścieobowiązkowo
musząznaleźćsięwszystkienumeryfakturkorygowanych.
Obowiązująceobecneprzepisynieprzewidująkoniecznościpodpisywaniafakturkor ygującychzarównoprzezsprzedawcęjaki nabywcę,chociażtejakzwykle(podobniejak
i pieczątki)sąmilewidziane.
podpis(i dataodbioru)zwłaszczanabywcymożebyćbardzopomocnyprzy prawidłowymrozliczeniufaktur ykor ygującej.Należy

oczywiściepodaćzarównoinformacjesprzed
korekty(z dokumentupierwotnego)jaki zakres dokonanej korekty. Jeżeli korekta taka
wpływana zmianęwartościliczbowych,równieżtakainformacjamusisiętutajznaleźć.
Momentujęciakorektypo stronienabywcy,w zakresiepodatkuVAT,jeststosunkowo
prosty.Otóżjeżelijesttokorektapowodującazmniejszeniepodatkudo odliczeniawzględem faktur y pierwotnej – należy ją ująć
w tymokresierozliczeniowym,w któr ymją
otrzymano(a jeżelijeszczenierozliczonofaktur ypierwotnej–poczekaćz ujęciemkorektydo czasurozliczeniadokumentupierwotnego).
Jeżelinatomiastjesttofakturakor ygująca
zwiększającapodatekdo odliczeniawzględem
faktur ypierwotnej–odliczeniadokonujesię
na takichsamychzasadachjakiemajązastosowaniedo samejfaktur y,którątootrzymanydokumentkor yguje.
Sytuacjajestbardziejskomplikowanapo stroniesprzedawcy.
Jeżeli fakturakor ygującazmniejszawartościliczbowe z faktur ypierwotnej,tokorektę
możeuwzględnićonniewcześniej,niżotrzymanietegodokumentupotwierdziłnabywca.
Dlategotakważnajestdataodbioruorazpodpisnabywcyna korekcie,gdytęodbieraon
osobiście–wyznaczająonebowiemmoment,
w któr ymobiestronytransakcjipowinnyco
do zasadyuwzględnićkorektęw swoichrozliczeniach.
Wyjątkiem są te transakcje, w stosunku
do któr ych nie występuje podatek VAT (np.
świadczenieusługza granicę)–tutajpotwierdzeniaodbiorufaktur ykor ygującejnietrzeba
posiadać.Nadtojeżelimimostarańsprzedawcy,zdobycietakiegopotwierdzenianiejestmożliwe,korektętakżemożeonrozliczyć–niemniej
„starania”takiemuszązostaćudokumentowane.Jeżelinatomiastfakturakor ygująca zwiększawartościz fakturypierwotnej,sposóbjejrozliczeniajestuzależnionyod tego,czypowodemwystawieniakorektyjestpopełnionywcześniejbłąd,czyteżzdarzenie,którena moment
wystawieniafaktur yniewystępowało.
Jeżelipowodemkorektyjestbłądprzy wystawianiu faktur y pierwotnej, sprzedawca
musijąująćw tymsamymokresierozliczeniowym,w któr ymwykazałfakturępierwotną.Jeżelinatomiastkorektaniejestwynikiem
błędu,rozliczasięjąna bieżąco.
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paragonﬁskalny
jakofakturauproszczona

przepisówustawyo VATwynika,żefakturyokreślanejakofaktury„uproszczone”
todokumentywystawianew przypadku,
gdy kwota należności ogółem nie przekracza
kwoty 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwota ta
określonajestw euro).Na każdeżądanieklientasprzedawcapowinienumieścićNIpnabywcy
na paragoniefiskalnym.Niejesttowarunkowanewartościątransakcjisprzedaży.przy czymnabywcamożeżądaćzarównowystawieniafaktury
pełnej,jaki wydaniaparagonuz NIp.
z przepisówustawyo VATwynika,żefakturyokreślanejakofaktury„uproszczone”todokumentywystawianew przypadku,gdykwotanależnościogółemnieprzekraczakwoty 450 zł.
Fakturytakie–stosowniedo art. 106eust. 5
pkt 3tejustawy–mogąniezawieraćimienia
i nazwiskalubnazwynabywcytowarówlubusług
orazjegoadresu,a takżedanychtakichjak:
◗ miarai ilośćdostarczonychtowarówlubzakreswykonanychusług,
◗ cena jednostkowa towaru lub usługi bez
kwotypodatku(cenajednostkowanetto),
◗ wartośćdostarczonychtowarówlubwykonywanychuług,objętychtransakcją,bezkwoty
podatku(wartośćsprzedażynetto),
◗ stawkapodatku,
◗ sumawartościsprzedażynetto,z podziałemna sprzedażobjętąposzczególnymistawkamipodatkui sprzedażzwolnionąod podatku,kwotapodatkuod sumywartościsprzedaży
netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnychstawekpodatku.
Uwaga: warunkiem wystawienia faktur
w uproszczonejformiejestumieszczeniew nich
danychpozwalającychokreślićkwotępodatku
dlaposzczególnychstawekpodatku.DodatkowonależywpisaćNIpnabywcy.
ponadto, faktur y uproszczone – na takich
samychzasadachjakzwykłefaktury–uprawniająnabywcędo odliczeniawykazanegow nich
podatkunaliczonego.

Należy zauważyć, że faktur y takie, nawet
przy kwocie należności nieprzekraczającej 450 zł–niemogąbyć,zgodniez art. 106e
ust. 6ustawyo VAT,wystawianew celuudokumentowania:
1)sprzedażywysyłkowejz ter ytoriumkraju
i sprzedażywysyłkowejna ter ytoriumkraju,
2)sprzedaży,dlaktórejniejestna fakturze
podawanynumerza pomocąktóregonabywcatowarówi usługjestzidentyfikowanyna potrzebypodatkulubpodatkuod wartościdodanej,pod którymotrzymałontowarylubusługi,
3) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
4)dostawytowarówi świadczeniausług,którychmiejscemświadczeniajestterytoriumpaństwaczłonkowskiegoinneniżter ytoriumkraju,
a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku
od wartościdodanejjestnabywcalubusługobiorcai fakturadokumentującateczynnościnie
jestwystawianaprzeztegonabywcęlubusługobiorcęw imieniui na rzeczpodatnika.
2.zakresdanychobjętychparagonemfiskalnym
elementy,któreconajmniej,powinnyzostać
zamieszczonena paragoniefiskalnymokreślonezostaływ § 8ust. 1rozporządzeniaw sprawiekasrejestrujących.Sąonezbliżonedo tych,
którepowinnyznaleźćsięna fakturzeuproszczonej.
paragonfiskalnypowinienbowiemzawierać
conajmniej:
◗ imięi nazwiskolubnazwępodatnika,adres
punktusprzedaży,a dlasprzedażyprowadzonej
w miejscach niestałych – adres siedziby lub
miejscazamieszkaniapodatnika;
◗ numeridentyfikacjipodatkowejpodatnika
(NIp);
◗ numerkolejnywydruku;
◗ datęorazgodzinęi minutęsprzedaży;
◗ oznaczenie„pARAGONFISKAlNY”;

◗ nazwę towaru lub usługi pozwalającą
na jednoznacznąichidentyfikację;
◗ cenęjednostkowątowarulubusługi;
◗ ilośći wartośćsumarycznąsprzedażydanegotowarulubusługiz oznaczeniemliterowym
przypisanejstawkipodatku;
◗ wartośćrabatówlubnarzutów,o ilewystępują;
◗ wartośćsprzedażybruttoi kwotypodatku
według poszczególnych stawek podatku
po uwzględnieniurabatówlubnarzutów;
◗ wartośćsprzedażyzwolnionejod podatku;
◗ łącznąkwotępodatku;
◗ łącznąkwotęsprzedażybrutto;
◗ oznaczenie waluty, w której rejestrowana
jestsprzedaż,przynajmniejprzy łącznejkwocie
sprzedażybrutto;
◗ kolejnynumerparagonufiskalnego;
◗ numerkasyi oznaczeniekasjera–przy więcejniżjednymstanowiskukasowym;
◗ numer identyfikacji podatkowej nabywcy
(NIpnabywcy)–na żądanienabywcy;
◗ logofiskalnei numerunikatowykasy.
W świetle powyższego, na każde żądanie
klientasprzedawcapowinienumieścićNIpnabywcyna paragoniefiskalnym.
Uwaga: jeśli zgodnie z żądaniem nabywcy
sprzedawca zamieści na paragonie jego NIp,
a wartość transakcji nie przekroczy kwoty 450 zł,toparagontakimożnauznaćza fakturęuproszczoną.
3. Żądanie wydania paragonu z NIp nabywcy
Na każdeżądanieklientasprzedawcapowinienumieścićNIpnabywcyna paragoniefiskalnym.UmieszczenieNIpnabywcyniejestwarunkowane wartością transakcji sprzedaży.
przy czymnabywcamożeżądaćzarównowystawienia faktur ypełnej,jaki wydania paragonu
z NIp. TakorzekłNaczelnySądAdministracyjnyw wyrokuz 27października 2016r.

WspomnienieoRyszardzieKanjerskim
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Ryszard Kanjerski rozpoczął działalność
w 1978roku.
początkipunktudorabianiakluczyw tamtych
latachniebyłyłatwe,a tozewzględuna brak
„surówek”kluczyi dobrychmaszyn.A zdobyciewiedzyna tematbranżybyłobardzotrudne.
zakładbyłpierwszymw Bydgoszczy,któr y
oferowałdorabianiekluczy.
W naszymmieścieniemamieszkańca,któryniewspomina,żeod,,zawsze”dorabiałtu
klucze.
z nadejściemlat 90możnabyłorozwinąć

bazę maszyn dorabiających wszelkie klucze
dostępnena rynku.
Wraz z poszerzaniem  oferowanych
usług – ostrzenia, przerabianie zapalniczek,
naprawaautosyfonów,awaryjneotwarciasamochodówi mieszkań,naprawazamków,systemy
Master Key, kodowanie kluczy samochodowychtrzebabyłozatrudnićfachowców.Wraz
z wzrostempopularnościzakładudo pomocy
ojcuwłączyłasiętakżerodzina.SynAndrzej,
wnukJulianstalisiędobrymifachowcamii pracująnadal,możew przyszłościi prawnukMak-

symilian zainteresuje się działalnością, którą
rozpocząłpradziadekRyszard.
Ojciecbyłjednymz założycielipSlSK.
Branży kluczowej poświęcał każdą wolną
chwilę,udzielałporadkażdemuktór yzwrócił
sięz takąprośbą.
Naszzakładistniejepod tymsamymadresemDługa 10od rozpoczęciadziałalności.
NiestetyOjciecniedoczekał 40.lecianaszej
firmy,alew pamięcimieszkańcówpozostanie
na zawsze.
AndrzejGrajkowski

PEWNY KLUCZ

elFWpORTO25-27.05.2018R.

Jużnanasczekają
Do

portugalskiego porto na Konwent elF-u w przyszłym roku
zaprasza nas Ricardo Jardim,
prezes tamtejszej organizacji kluczykarzy
ApeCSSw imieniukomitetuorganizacyjnego.
portojestdrugimpo lizbonienajwiększym
miastemw portugaliii,jakpiszeRicardoJardim,najbardziej„inspirujące”.
KonwentelF-u jestnajbardziejprestiżowym
wydarzeniem roku w Federacji. Jak zawsze,
będzieokazjądo „komercyjnejekspansji,nawiązywaniakontaktówi rozwijaniarelacjizawodowych,a takżewspaniałąokazjądo odwiedzenia najbardziej emblematycznych stron
porto”–piszeRicardoJardim.
Konwentodbędziesięw dniachod 25majado 27majaw portopalacioCongressHotel & Spa, idealnym miejscu do organizacji
kongresów,z doskonałymcentrumkongresowymoferującymwyjątkowąokazjędo rozwijaniaświadomościmarki,wprowadzanianowych
produktów i rozwijania relacji B2B poprzez
bezpośrednieprofesjonalneinterakcjez ślusarzamii specjalistamids.bezpieczeństwa.
„z niecierpliwościąoczekujęspotkaniaz kolegamiz całejeuropyw portoi jestemprzekonany,żedziękiuczestnictwuorazsilniezmotywowanej, ciężkiej i odpowiedzialnej pracy
naszego komitetu organizacyjnego, Konwent 2018elFbędzieniezwykleudanymwydarzeniem dla wszystkich zaangażowanych”–napisałprezesna stronachelF.
I maprezesrację,boportotorzeczywiście
piękne miasto położone w północnej części
portugalii,nad OceanemAtlantyckim,u ujścia
rzekiDuero.
To miasto każdego potrafi oczarować. Jest
niezwykłe,malowniczopołożone,o niesamowitejatmosferzei przepięknychzabytkach.Symbolemmiastajestdwukondygnacyjnymostz kutegożelazanad rzekąDuoro,któryłączyporto
orazVilaNovadeGaia.Swójcharakter ystycznykształtzyskałdziękitwórcomz firmyGustave eiffel. To oni byli odpowiedzialni przede
wszystkimza stworzeniewieżyeifflaczyStatui
Wolności.Mostjestnietylkoświetnympunktemorientacyjnymi widokowym, ale przede wszystkim
jednymz najchętniejfotografowanychobiektóww mieście.
Niepowtarzalnyklimatportonajlepiejpoczujemyw dzielnicyRibeira.Jejwyjątkowośćzostaładoceniona i dzielnica została wpisana
na listę UNeSCO. Wąskie uliczki
w pobliżumostuDomluis I robią
niesamowitewrażenie–czekajątu
na odkrycieciemneprzejścia,wysokiekamienice,zaułki,zakamarki.
Najlepszym sposobem poznania
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tego miejsca jest zgubienie się między nimi.
Wśródstar ychkamienicznajdziemytum.in.
Casa do Infante, w któr ym urodził się słynny
HenrykŻeglarz.Tumożnazobaczyć,jakwyglądażyciecodziennemieszkańcówporto.podczasspacerupo Ribeirzetowarzyszyćnambędą wywieszane za oknem pranie, koty,
opuszczonebudynki,domyw ruinie,po których
pniesiębluszcz.z koleiwzdłużrzekiprzy deptakuznajdujesięmnóstworestauracjii kawiarni,w któr ychwartoprzysiąśći rozkoszowaćsię
wspaniałymwidokiem.
Wartododać,żeabyzwiedzaćportotrzebamiećdobrąkondycję.Miastoleżyna wzgórzach,więctrzebasięnastawićna wielokrotne
wchodzeniepod górę.
Górującanad miastemTorredosClerigosto
nie tylko najwyższa – ma ponad 75 metrów – wieża w porto, ale również świetny
punktwidokowy,z któregomożnapodziwiać
panoramęmiastaz jegocharakter ystycznymi
czerwonymi dachami budynków. Choć najpierwtrzebapokonaćniemal 250stopni,to
widokzapieradech.
Ci,którzylubiąw czasiepodróżyzwiedzać
kościoły,teżbędązachwyceni.Wartozajrzeć
do katedrySédo portoo potężnychi wysokich
murach, do Igreja de Santa Clara, którego
wnętrzeażkipizłotem,do IgrejadeSantoIldefonsoi Igrejado Carmo,któr ychfasadysą
obłożonetypowymiazulejos.
SpacerująculicamiportotrzebateżodwiedzićokoliceCapeladasAlmas.Tenbudynek
teżcałkowiciepokrytyjestcharakter ystycznymiportugalskiminiebieskimikafelkami.
Koniecznieteżtrzebasięwybraćna dworzec
kolejowy Sao Bento. Jego wnętrze również
zdobiąniebieskiekafelki,którez pieczołowitościązostałyułożonew tensposób,byprzedstawiałyhistorięmiasta.
MiłośnicyHarregopotteraniemożecieominąćjeszczejednegomiejsca.Wedługplotekto
właśnieksięgarnialivrarialellobyłainspiracją
dla J. K. Rowling przy tworzeniu Hogwartu.
Nawetjeśliniejesteściefanamiprzygódcza-

rodzieja,townętrzeksięgarni,którapowstała
w 1906r,robiwrażenie.Klimattegomiejsca
tworządrewnianeschody,rzeźbionewnętrze
orazwitrażena suficie.zewzględuna ogromną popularność by zwiedzić księgarnię trzeba…kupićbilet!Sąonesprzedawanena konkretnągodzinę,takbykontrolowaćilośćosób
przebywającychw środku.
Ktochcepoznaćbogactwolokalnychproduktóww przystępnychcenachpowinienwybieraćsięna targowiskoMercadodo Bolhao.
Wnętrzehaliwypełnionejeststraganamipełnymiowoców,warzyw,ryb,kwiatówi innych
wyrobów.
W OgrodachpałacuKryształowegomożna
znakomicie odetchnąć podczas zwiedzania
miasta.Dodatkowymatutemtegomiejscajest
przepięknywidokna rzekęDuoroi miasto.

Na drugimbrzegurzekiDuoro,naprzeciwkoportoleżyVilaNovadeGaia.Towłaśnie
tamsąlicznepiwnice,w którychleżakująbeczkiz porto,wzmacnianymza pomocąbrandy
winemportugalskim.piwnicemożnazwiedzać
z przewodnikiem,a w cenietakiejwycieczki
jestrównieżmożliwośćdegustacjiróżnychgatunkówwina.Do najsłynniejszychproducentów
porto zalicza się m.in.: Offley, Cockburn’s,
Fonseca,Sandeman,CalémczyTaylor’s.
Kiedyjużzwiedzimypiwnicetowartoudać
sięnad rzekę,żebypodziwiaćpanoramęportoz tejperspektywyorazzobaczyćz bliskacharakter ystycznełódkibarcorabelo,któr ymikiedyś transportowano beczki
z winemrzekąDuoro.
zabytkowymżółtymtramwajem
możnadojechaćz Ribeirydo Foz
do Duoro,a tamzobaczyćocean.
Nawetprzy słonecznejpogodzie
falepotrafiąprzelewaćsięponad
falochron i zalewać ulicę. plaża
tamjestraczejkamienista,alespacernad OceanemAtlantyckimto
wspaniałe zwieńczenie portugalskiej podróży. Warto zatrzymać
sięteżw jednejz licznychkawiarni i popijając kawę rozkoszować
siępięknymwidokiem.
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35.leCIeFIRMYDAR-MAR

Dni
Otwarte
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16września 2017rokupo razkolejnyodbyłysięcoroczneWrześnioweDniOtwartew DAR-MAR.
podczasspotkanianiezabrakłotakichfirmjak:WIlKA,
lOB,ASSAABlOY,DIeRRe,MATYJAS,TOMSAD,MeDeCO,DORMAKABA,THIRADpOlSKA,pSSK,DAR-MAR, SIlCA, A-D-e GROUp, ABRITeS, ADVANCeD
DIAGNOSTICS.
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Każdaz firmw krótkichprezentacjachprzedstawiłaswojąofertę,jakrównieżkażdymógłindywidualnieporozmawiaćz przedstawicielamifirm
na stoiskach.
Na spotkaniuobecnibylirównieżtechnicyBułgarskiejfirmyABRITeS,którzyna żywopokazy-
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wali procedur y kodowania kluczy samochodowych.
Tegorocznespotkaniezbiegłosięz 35-leciem
firmyDAR-MAR.
Wszystkimklientomdziękujemyza życzliwość
i dotychczasowąwspółpracę.
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WIlKApOlSKA

Kolejnyrokstabilnegowzrostu
Rozmowaz panemBogusławemlewczukiemdyrektoremfirmyWIlKApolska
na tematrynkuokućbudowlanych,zabezpieczeńi zamknięć,a takżeplanówrozwojufirmyi nowychkierunkówsprzedaży.
Co pan sądzi o obecnej sytuacji polskiej
branży budowlanej, szczególnie o sektorze
okući zamknięć?
Moim zdaniem rok 2017 dla większości
firmz branżybudowlanejw tymproducentów
zabezpieczeńi zamknięćbyłbardzodobrym
okresem. Rynek rozwija się dynamiczne
a w polscez rokuna rokprodukujesięcoraz
więcejokieni drzwi.Możnapowiedzieć,że
naszkrajstałsięjednymz wiodącycheuropejskichdostawcóww tejdziedzinie.polskieokna
i drzwisącenionei sprzedawanejużnietylko
w europiealei na całymświecie.
Jakna tlebranżywyglądaWIlKA?
Bieżącyrok 2017jestdlanaskolejnymrokiem stabilnego wzrostu sprzedaży. Co jest
niezwykle istotne, był to rzeczywisty wzrost
sprzedaży,niezaśwygenerowanyza pomocą
podwyżekcen.Osiągnęliśmytodziękiposzerzeniu oferty o nowe wyroby, co pozwoliło
namrozwinąćwspółpracęz dotychczasowymi
partnerami oraz pozyskać nowych klientów.
Naszymcelemjestbudowaniestabilnejpozycji rynkowej oraz konsekwentne umacnianie
markiWIlKA.
CoodróżniafirmęWIlKAod jejkonkurentów?
Jesteśmypartnerem,na któr ymmogąpolegaćdystrybutorzyorazserwisykluczowe.Naszymklientomdajemydostępdo szerokiejgamy wyrobów. Sukcesywnie zwiększamy swój
udziaływ rynkui stalerośniezainteresowanie
naszymiwyrobami.Sprzedawcyhurtowioraz
serwisymająprawowymagaćod dostawców
odpowiedniejjakościwyrobówi poziomuobsługi.Dlategoteżcorazczęściejdecydująsię
na jedną,silnąmarkę.Sprawdzonydostawca
i znana marka to wysoka sprzedaż i zyski.
DziękiszerokiejgamiewyrobówWIlKAdaje
partneromszansę,abyroślirazemz rynkiem.
Dużomówipano rozwijaniuoferty.Na rozwójjakiejgrupywyrobówWIlKA
stawianacisk?
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Szczególny nacisk stawiamy
na rozwój sprzedaży systemów
Master Key, które oferujemy
w trzech typach STR, TH6
oraz 3Ve.Sątotrzypoziomyzabezpieczenia:
STR torozwiązaniepodstawowe.Sześciozastawkowawkładka,
któraposiadaspecjalnykształtbę-

benkaumożliwiającyprecyzyjnewprowadzenie
kluczaorazparacentrycznyprofilkluczachroniący wkładkę przed otwarciem metodą wibracyjną.
TH6torozwiązaniewyższejklasy.Sześciozastawkowawkładkaz takzwanymprotektorem,któr yjestdodatkowymelementemblokującym zamontowanym w obudowie. Dzięki
zastosowaniu bocznych kulek zastawkowych
wkładkajestzabezpieczonaprzed otwarciem
metodami wibracyjnymi. Kulka umieszczona
na kluczu zabezpiecza go przed nieuprawnionymkopiowaniem.
3Ve torozwiązanienajwyższejklasy.Sześciozastawkowawkładkaz takzwanymprotektorem,któr yjestdodatkowymelementemblokującym zamontowanym w obudowie. Aby
zabezpieczyćwkładkęprzed otwarciemmetodamiwibracyjnymimożliwejestzastosowanie
do 12elementówblokującychna dwóchdodatkowychpłaszczyznach.Kulkaumieszczona
na kluczu zabezpiecza go przed nieuprawnionymkopiowaniem.
Wszystkieoferowaneprzeznaswkładkisystemowe wykonane są zgodnie z normą
DIN 18 252/eN 1303.Mająparacentryczne
profilekluczyzabezpieczającejeprzed otwarciemmetodamiwibracyjnymiorazmogąbyć
dodatkowochronioneprzed przewierceniem.
Abyrozszerzyćmożliwościstosowanianaszychsystemówoferujemyrównieżelementy
mechatroniczne,takiejakwkładki,szyldy,czytnikikartktóremożnapowiązaćz systemami
mechanicznejkontrolidostępu.
Jakie nowe możliwości daje zastosowana
w systemieMasterKeyelementówmechatronicznych?
przedewszystkimzastosowanieelementów
mechatronicznychdajewyższypoziomzabezpieczeniaorazpozwalana elastycznekształtowaniedostępówdo wybranychpomieszczeń.
W najprostszym systemie easyCard, któr y
funkcjonujebezoprogramowania,do zapisy-

waniai kasowaniadanychna nośnikachelektronicznychużytkownikówindywidualnych(kart,
kluczy,breloków)wykorzystujesiękartęprogramującą.pozwalatona szybkiezmianykonfiguracjidostępóww obiekcie.
W systemachwyższegostopnia,takichjak
easyBasic,easyHotel,elinkadministratorsystemuustaladnii godzinw ciągudnia,w którychindywidualniużytkownicybędąmielidostęp do obiektu. ponadto dzięki pamięci
zdarzeń jest możliwe prowadzenie ewidencji
wejśći wyjśćużytkowników.Dajeteżmożliwość
bardzoszerokiejkontrolidostępówz jednoczesnymkontrolowaniemgodzini dat,w któr ych
użytkownicykorzystalizeswychuprawnień.
W jakisposóbfirmaradzisobiezezmieniającymsięzachowaniemkonsumentów,szybkim
tempeminnowacjii zmianamiw branżyzabezpieczeńi zamknięć?GdziepanazdaniemWIlKAbędziew ciągukilkunajbliższychlat?
Toprawda,żeryneki nasikliencizmieniają
siębardzodynamicznie.Klienciwymagającorazwyższegopoziomuzabezpieczeniai nowocześniejszych produktów. poza zabezpieczeniami mechanicznymi coraz częściej
poszukująrozwiązańelektronicznychi elektromechanicznych. Jesteśmy powiązani z firmą
WIlKA Schliesstechnik GmbH dzięki temu
możemy korzystać z jej ponad 150 letnich
doświadczeń oraz innowacyjnego zaplecza
technicznego.W lesznieinwestujemyw maszyny poprawiające jakość naszych wyrobów
i usprawniające procesy produkcyjne. Inwestycje w park maszynowy to ważna sprawa
gdyżoferujemybardzoszerokągamęproduktów,na którąskładasiękilkatysięcyartykułów.
Sukcesywnierozwijamywszystkiegłównegrupywyrobówz naszejoferty:wkładkibębenkowe,systemyMasterKey,systemyantypaniczne, zamki do drzwi drewnianych oraz
profilowychz aluminium,stalii pVCorazelektronicznesystemykontrolidostępu.
patrząc na zmieniający się rynek, klientów
i naszeproduktywiem,żejedyne
co nam pozostaje to „ucieczka
w przód”.Czylialbobędziemynajlepsialbonasniebędzie.
Korzystającz okazjichciałbym
za pośrednictwempewnegoKlucza życzyć wszystkim czytelnikom pog odn ych, rodzinnych,
wes ołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego
Roku 2018.
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SEMAdałaczadu
NajwiększymwydarzeniemorganizowanymprzezStowarzyszenia
RynkuWyposażeniaSpecjalnegoSeMAjestodbywającysięcorokuw pierwszymtygodniulistopadaSeMAShoww lasVegasConventionCenterw stanieNevadaw związkuz AutomotiveAftermarketIndustryWeek.W ramachtegowydarzenia,SeMAorazinne
firmyi organizacjezajmującesiębiznesemzwiązanymz motor yzacjąspotykająsiępodczasjednejz największychimprezw lasVegas.
Jesttoautoshowtylkodlanich.Trzebasiętamzarejestrowaćjakosprzedawca,producent,nabywcalubwystawca.
–Jesttoznakomitaimpreza,aleniestety,nam,chybanietylkopolakom,alew ogóleeuropejczykomnicbysięstamtądnieprzydało.
Amer ykaniemająbowiemzupełnieinnestandardyzabezpieczeń.No
i zupełnieinneceny.Mniebardzozainteresowałytarczekuloodporne.W dobieterror yzmujesttoprodukt,któryw zachodniejeuropiemożemiećdużewzięcie.
Było też mnóstwo tuningowanych samochodów.Specyfikarynkuw USAjesttaka,żeim
bardziej „bajeranckie” auto tym większy
prestiżjegowłaściciela.Sporofirmoferowałowięcoklejanieaut.Wyglądatobardzo efektownie i jest jak najbardziej
do wprowadzenia na europejski rynek.
Owszem, popatrzeć, podziwiać można,
alepotemtrzebawrócićdo rzeczywistości.
Innasprawa,żeniejestonatakazła.po prostu,jestinna.Widziałemtamrównieżbardzo
fajnesamochodyi gadżetydo nich.Na tamtejszymsamochodowymtorzewyścigowymbyłynaturalniewyścigii promowałasięfirmaKIA.Nocóż,popatrzyłem
i wróciłem–opowiadaTomaszSadowski,któr yod latjeździna tę
imprezę.
StowarzyszenieRynkuWyposażeniaSpecjalnego(SeMA)czyliorganizacjazrzeszającaproducentówi dystrybutorówczęścisamochodowychzostałozałożonew 1963rokuprzezRoyaRichtera,WilliegoGarnera,BobaHedmana,Robertae.Wymana,JohnaBartletta,
philaWeianda,Jr.,AlSegal,DeanMooni Vicedelbrocka,Jr.Obecnienależydo niego 6 383firmz całegoświata.Sątoproducenci
częścizamiennychi oryginalnegosprzętu(OeM),przedstawiciele
mediów,dealerzysamochodowi,sprzedawcyspecjalistycznychurządzeń,instalatorzy,sprzedawcydetalicznii specjaliściw zakresiekonserwacji.
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TargiAAPEX 2017
w LasVegas
AApeXtojednoz największychna świeciewydarzeńadresowanedo producentów
i dystrybutorów motor yzacyjnym części
zamiennych.Ci,którzyspotkalisięna początkulistopadana Sandsexpow lasVegas reprezentują 356 miliardów dolarów
na globalnymrynku.
W tychtargachuczestniczyłoponad 44
tys.wybranychklientówi blisko 2300producentóworazdostawcówprezentujących
najbardziejinnowacyjneprodukty,usługi
i technologie.
CelemAApeX –u jestprezentacja
najlepszych rozwiązań technicznych
i technologicznychorazwalkao możliwienajwyższąjakość i wartościprodukowanychprzezuczestnikówczęścisamochodowych.
Byływięcnietylkowystawyi pokazy, ale też prelekcje i seminaria
podczasktór ychproducencimogli
zdobyć wiedzę, która jest niezmiernieprzydatnaw prowadzeniu
biznesumotor yzacyjnego.
Mówiono więc m.in. o najnowszychtrendachw tzw.środowiskuposprzedażowym części motor yzacyjnych
orazo tym,jakw najbliższychlatachbędzie
wyglądałryneksprzedażyczęścizamiennych
w świetlerozwijającychsięcorazszybciejnowychtechnologii.
Właśnienowetechnologiebyłytym,co
najbardziejinteresowałogościtargowych.Byławięcmowao tym,jakjewykorzystaćw celu podniesienia efektywności sprzedaży
oraz o tym,jakteelektronicznecudeńkanaprawiaćdobrzei skutecznie.
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DIeRRe

D

ierrejestwłoskimproducentemdrzwi
w europie i na świecie jest niekwestionowanymliderembranży.
Od samego początku Dierre udoskonala
swojeprodukty,wytyczająctymsamymnowe
trendyw branży.
Innowacyjność,solidnośći estetykasącechami charakter ystycznymi produktów marki
Dierre.

W swojejofercieDierreposiadadrzwijednoskrzydłowebądźdwuskrzydłowe,o zwiększonejodpornościna włamaniew klasieRC4.
Atrakcyjne,bezpiecznei dostosowanedo indywidualnychpotrzeb.Skrzydło–w zależnościod modelu–występujew wersjiprzylgowejlubbezprzylgowej–WallSecurity.Dierre
dysponuje szeroką gamą wzorów i kolorów
modeli drzwi wewnętrznych, bram oraz
okiennic.W szerokiejgamiemożliwościnaszej firmy znajdują się również rozwiązania
dla drzwi dymoszczelnych, przeciwpożarowych o odporności ogniowej eI30,45,60,
dźwiękoszczelnych, zewnętrznych i wewnętrznychoraztechnicznycho przeznaczeniuspecjalistycznym,costawiafirmęDierre
na pierwszym miejscu wśród producentów
w europiei na świecie.WyróżniaNasto,że
przekształcamyistniejącemożliwościi nowe
ideew praktycznezastosowanie.Opatento-
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Innowacyjnośćisolidność
wanerozwiązaniatechnicznemajązastosowanie w produkowanych przez Dierre konstrukcjach.
ATSYNeRGYINeleTTRADeTeCTORto
jedynew swoimrodzajudrzwina świecie.produktDierrededykowanydo domów,apartamentówi mieszkań.Konstrukcjaskrzydłazamknięta. podwójna blacha stalowa,
ocynkowanaz wypełnieniemizolacyjnym,po-

krytapanelamiwymiennymiz szerokiejgamy
okładzino różnychwzorachi strukturze,m.in.
seriaokładzinsupertermicoline,z drewnalitego,fornirowane,z płytyHDF,plastyfikowaneorazręcznierzeźbione.W opcjiokładzina
personalizowanalublakierowanaw dowolnym
kolorzewgpaletyRAl;do wyboruokoło 7000
wzorów. Standardowy montaż w systemie
dwóchstalowychościeżnicach.Rozryglowywaniei ryglowaniedrzwijesturuchamianeprzez
centralęelektronicznąza pomocąkluczaelektronicznegolubkartyISO.Kartazbliżeniowa
i klucz magnetyczny posiadają wbudowany
chip o unikalnym kodzie. zbliżając klucz
do szylducentralarozpoznajekod,rozr yglowujelubryglujedrzwi.
Możliwośćwprowadzeniakarti ustawienia
profiluużytkownika.Kontroladostępu,archiwizacja wejść i wyjść, blokowanie kluczy
w przypadkuzgubienialubkradzieży.
Ciekłokrystalicznyekranpozwalana wyświetlanie interaktywnego menu w przejrzysty
i szybkisposób.Na wyświetlaczumożemyzaprogramowaćindywidualnepowitanie.
Drzwi pracują w trybach: automatycznym–po zamknięciu,zar yglowaniedrzwina-
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Dierremożliwośćwymianyokładzinna dowolnym etapie użytkowania drzwi. Dodatkowo
istnieje możliwość wykonania doświetli, naświetli.
SleeK.eleganckidesignDierreinspirowanyjestinżynieriąlotniczą.SleeK,toniepowtarzalnebezprzylgowedrzwio zwiększonejodporności na włamanie z futur ystycznymi
chowanymi,regulowanymiw trzechpłaszczyznachzawiasamiopatentowanymiprzezDierre.Otwieranedo wewnątrzlubna zewnątrzlokalu, w któr ych producent zastosował
innowacyjne technologie poprawiające bezpieczeństwo,wydajnośćcieplnąi akustyczną.
Najnowszymodeldrzwiw ofercieDierre,któryporuszakreatywnośćwspółczesnych,może
byćrealizowanyw niestandardowychwymiarachz wykończeniembocznymw postacidoświetli.Drzwiz wkładkącylindrycznąwysokiego bezpieczeństwa, montowane na dwóch
stalowychościeżnicach,wykończenieskrzydła
w kolorzesrebrnym,wyposażonew uszczelkę
oraz szeroki wybór okuć. Drzwi SleeK to
oryginalnepołączeniefunkcjonalnościi bezpieczeństwa.NowymodeldrzwiDierretointerpretacjawspółczesnychtrendówi styluw postaci mocnego charakteru i udoskonalenia
w minimalistycznymstylu.

stąpi automatycznie oraz półautomatycznym–po zamknięciu,zar yglowaniedrzwinastąpipo wyraźnympoleceniuużytkownika.
Obsługadrzwiza pomocąaplikacjimobilnej,
modemGSM,umożliwiazdalnezarządzanie
drzwiami.Automatyczny,wielor yglowyzamek
z wkładkącylindrycznąwysokiejklasybezpieczeństwa,w zestawiez trzemakartamielektronicznymi oraz dwoma kluczami do wkładki.
Skrzydłowyposażonew uszczelkęprzylgową.
Drzwi elettra, w standardowym uposażeniu
mają 6ryglistałychtypuROSTRO„SHIlD”,
dodatkowedwarygleprzeciwwyważeniowetypuHOOKuruchamianezamkiem,prógopadowy,akcesoria.W opcji,czytnikliniipapilarnych,
doorpass,kamera D-live.Wysokaizolacyjnośćtermicznaorazwspółczynnikizolacyjności akustycznej dają użytkownikom poczucie
komfortui satysfakcji.
HIBRY – Dierre jedyne drzwi na rynku,
z zamkiemelektromechanicznym,podobnie
jak zamki w samochodach, łączą w sobie
właściwości automatyczne i manualne. Ten
model drzwi elektromechanicznych hybrydowychotworzymyza pomocąklucza,breloka czy karty magnetycznej lub po prostu
dotykającjepalcem.Tojedenz tychwynalazków,któr yzdecydowanieułatwianaszeżycie
codziennei przynosikorzyści,a na dodatek
eliminuje ryzyko elektronicznego defektu.
HIBRYmożemypodłączyćdo systemuinteligentnegodomu,bezkoniecznościpamiętaniao tym,abyzamknąćdrzwi–zamknąsię
same!zamekwyposażonyjestw wkładkęcy-
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lindryczną wysokiego bezpieczeństwa. HIBRYwystępująjakoprzylgowelubbezprzylgowez zawiasamiukrytymi.Drzwipracują
w trybach:automatycznym–po zamknięciu,
zar yglowanie drzwi nastąpi automatycznie
oraz półautomatycznym – po zamknięciu,
zar yglowaniedrzwinastąpipo wyraźnympoleceniuużytkownika.
W podstawowym wyposażeniu jest panel
dotykowyod stronywewnętrznej,automatycznyprógopadowyi wizjerszerokokątny.StandardowodrzwiposiadająklasęRC4odpornościna włamaniei,jakw każdymmodeludrzwi
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hali wystawienniczej NeC Birminghamodbyłasiękolejnaedycjatargów
Automechanika Worldwide – AutomechanikaBirmingham.Sątonajwiększetargi
technikiodbywającesięna terenieWielkiejBrytanii,którew tymrokuzgromadziłyponad 550
firmz całegoświata,równieżz polski.
Wystawcy,którzyuczestniczyliw targachprezentowaliproduktyw jednejz sześciugruptematycznych:parts&Components–częścizamienne,electronics&Systems–systemyelektroniczne
i elektryczne,Repair&Maintenance–wyposażeniewarsztatówsamochodowych,Accessories&
Tuning–akcesoriasamochodowe,tuning,IT&
Management–oprogramowaniekomputerowe
dlabranżymotoryzacyjnej,ServiceStation&Car
Wash–wyposażeniestacjiobsługi,stacjibenzynowychi myjni.Dlaproducentówczęścido samochodówciężarowychprzygotowanybyłspecjalnyprogramTruckCompetence.
–Bardzomisiępodobałytetargi –mówiTomaszSadowski.–Wszystkotambyłointeresujące. Mnie najbardziej podobało się stoisko
z sejfami, jak mówili ich producenci „nie
do otwarcia”,a trzystoiskaAnnaiGrzegorz
Chrustowiedalejpokazywalinarzędziado ich
otwierania. I udowodnili, że one naprawdę
działają.Byłozabawnie.
Wśródprzedsiębiorcówz polskina targach
AutomechanikaBirminghamznalazłysięfirmy
produkującem.in.akcesoriai częścisamochodowe,elektronikę,oświetlenie,sprzętdo obsługii naprawypojazdóworazkonserwacji,systemywspomaganiai bezpieczeństwapojazdów.
TargiAutomechanikaBirminghambyłyokazją do promowania potencjału polskich firm
orazdo nawiązanianowychkontaktówz partneramibrytyjskimi.
Jednakdlanas,członkówpolskiegoStowarzyszeniaSerwisówKluczowychnajważniejszebyłoto,żenaszadelegacja,czyliTomaszSadowski,KatarzynaKozak, KarolinaKołecka,Artur
Kołeckii GrzegorzChrustreprezentowalitam
naszestowarzyszenie.Ichzadaniembyłozaproszenie uczestników targów na Konwent
elF w 2019 r. do polski. Uczestniczyli też
w posiedzeniuzarząduelF-u,któregoprezes,
DaveO’Tooledostałod nichklucz–gigant,podobnydo tych,jakiewręczamynajbardziejaktywnym i zasłużonym uczestnikom kampanii
„zbieramyzłomkluczowydlaBudzika”.Oczywiściei tenkluczwykonałJanłaczmński.
podczasposiedzeniazarząduelF-u portugalczycymówilio przygotowaniachdo przyszłorocznegokonwentuelF-u,któryodbędziesię
u nich w porto. potem nasz prezes mówił
o przygotowaniach do elF-u 2019 w Gdyni.–zaprosiliśmyna niegobrytyjskichpolicjantów, którzy z zainteresowaniem odnieśli się
do ideipatronowaniaelF-owi 2019w polsce.
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odatnik,u któregow okresierozliczeniowymwystąpinadwyżkapodatkunaliczonegonad należnym,możeprzenieśćją
na kolejny okres rozliczeniowy lub wystąpić
o jejzwrot.Mówio tymart. 87ust. 1ustawy
o podatku od towarów i usług. Teoretycznie
urządskarbowypowinienwięczwrócićnadpłaconypodatekw terminiewskazanymw deklaracjialbow jejkorekcie.
W praktyce, niestety jest tak, że terminy
zwrotupodatkuVATsąprzedłużanedo czasu
zakończeniadodatkowejweryfikacjiprzezczynnościsprawdzające,kontrolępodatkową,postępowaniepodatkowealbokontrolęcelno-skarbową.
■ Fiskusjestbezkarny
– W takiejsytuacjipodatnik,zamiastotrzymać zwrot podatku w terminie np. 60 dni
od chwilizłożeniadeklaracji,zwyklemusinajpierwzmierzyćsięz machinąfiskusa –mówi
mec.RobertNogackispecjalizującysięw prawiepodatkowym.
Organypodatkowepewneswojejbezkarnościbardzoczęstowydająpostanowieniao przedłużeniu terminu zwrotu VAT-u z naruszając
przy tymprzepisy.Dlategoteżpodatnik,kiedy
dostaniepostanowienieo przedłużeniuterminuzwrotuVATmusizwrócićuwagęna kilka
ważnychspraw.
przedewszystkim,organpodatkowypowinien w uzasadnieniu takiego postanowienia
konkretniewskazać,jakiedokładnieprzesłanki
miały wpływ na jego decyzję. powinien więc
przedstawićswojewątpliwości,któreuzasadniająodmowęzwrotunadpłatyw ustawowym
terminie.Musiteżwskazać,dlaczegouznał,że
takiewątpliwościwystąpiły,a temusząfaktyczniezaistnieći niemogąwynikaćtylkoz widzimisięurzędnikalubbyćstwierdzeniamiwziętymiz sufitu.
W praktyceorganypodatkowew swoichpostanowieniachbłędniewskazują,żepowodem
przedłużeniajestwszczęcienp.kontrolipodatkowejw zakresiewer yfikacjizasadnościzwrotu.Niejesttoprawidłowainformacjadotycząca tego, z czego wynika ów powód
przedłużenia.
–W postanowieniuurzędnikmaobowiązek
wprost wskazywać dzień, do którego organ
podatkowywydłużaterminzwrotuw stosunku
do terminuustawowego,a częstopostanowienieo przedłużeniuokresuzwrotunadpłaconego podatku nie zawiera żadnego terminu,
do któregojestonprzedłużony,a tylkowskazuje na nieprecyzyjne okoliczności, np.
„do czasuzakończeniakontroli” –mówiekspert.
■ Urzędnikmusipodaćdatę
Takaformułanicnieznaczyi jejużyciejest
naruszeniemprawaorazuchwałyNaczelnego
Sądu Administracyjnego. Nie może też oni
skutecznieprzedłużyćterminuzwrotuVAT.
Warunkiemskutecznegoprzedłużeniaterminuzwrotupodatkujestdoręczeniepostanowieniao przedłużeniuprzed upływemustawowe-
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goterminuzwrotuwynikającegoz deklaracjialboprzed upływemterminuzwrotuokreślonegopoprzedzającymgopostanowieniem.
Tymczasemorganypodatkoweczęstoprzedłużająterminzwrotupodatku,któr yjużupłynął. zwykle postępują w taki sposób wtedy,
gdyprzedłużenieobowiązywałodo zakończeniawer yfikacjizasadnościzwrotuw danejprocedurze,a tajużdawnosięskończyła.
Są też takie skarbówki, które uważają, że
po prostu,liczysiędatasamegowystawienia
postanowieniaprzed upływemdanegoterminu,
a niejegodoręczeniapodatnikowi.Jesttooczywistym i zauważonym w orzecznictwie błędem.podatnikbowiemmusiwiedzieć,żenie
dostaniezwrotupodatkuw terminie,zanimon
upłynie,a nieprzeczytaćo tympo kilkudniach.
■ Nieuprawnionedziałaniafiskusa
– Kiedy organ podatkowy decyduje się
na przedłużenieterminuzwrotupodatkumożetozrobićtylkopodczasczynnościsprawdzających.Ważnajestwięcpodstawaprawnatakiego postanowienia czyli art. 274b Ordynacji
podatkowej,alejeśliorganpodatkowyprzeprowadzatylkododatkowąwer yfikacjęzasadności

Wojnao VAT
zwrotupodatku,możewykorzystywaćwyłącznieinstrumentyprawne,jakiemuw nimprzysługują.zatem,organpodatkowyniemaprawa do
przeprowadzania czynności
sprawdzających u kontrahentów podatnika–tłumaczymec.Nogacki.
■ Kontrahentówsprawdzaćniewolno
zakreszasadnościzwrotupodatkuod towarówi usługw trybieczynnościsprawdzających
jestograniczonytylkodo wer yfikacjirozliczeniapodatnika,a niejegokontrahentów.
Tymczasem,organypodatkowepodczaskontrolipodatnikaw celupotwierdzeniazasadnościzwrotupodatku,sprawdzająjegokontrahentów.Robiąto,chociażtzw.kontrolakrzyżowa
niemieścisięw kompetencjachprocesowych
organupodatkowego,któr ydziałapozapostępowaniempodatkowymlubkontroląpodatkową.
Skorowięcfiskusuruchamianiedopuszczalnąproceduręw celusprawdzeniakontrahentów,podjęteczynnościniemogąbyćpodstawądo przedłużeniaterminuzwrotupodatku.
Wydanew takichokolicznościachpostanowieniao przedłużeniuterminuzwrotuuchylikażdysąd.
Takiezasadyobowiązywałyod zawsze,a terazjeszczezostałypotwierdzoneprzezuchwałęNSA.Dlategonależyjestosowaćdo wszelkichwydanychw różnychtrybachi w różnym
czasie postanowień, o ile pięcioletni okres
przedawnienia zobowiązania jeszcze się nie
zakończył.

■ Kontratakpodatnika
Takiedziałaniaorganówpodatkowychsąniedopuszczalnei bezprawne.Uzasadniająwięc
zaskarżeniepostanowieniao przedłużeniuterminuzwrotu.Jesttoważnedlatego,bosama
kwestiazachowaniawłaściwejprocedur yprzedłużaniaterminuzwrotupodatkujestniezależnaod samychczynnościwer yfikacyjnychorganówpodatkowychw danejsprawie,któremogą
trwaćbardzodługoi nigdyniewiadomo,jaksię
zakończą.
A skutecznepodważenieproceduryprzedłużaniaterminuzwrotupodatkuspowodujekonieczność tego zwrotu, mimo że dodatkowa
mer ytor ycznawer yfikacjajegozasadnościbędzienadaltrwałai przechodziłaprzezkolejne
etapypostępowań.
Dlategopodatnikniejestbezbronny.Na postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu
podatkuVATmożnazłożyćzażaleniedo organu podatkowego wyższego stopnia a więc
do dyrektoraizbyadministracjiskarbowej.efektemtakiejskargimożebyćuchyleniepostanowieniazewzględuna rażącenaruszenieprzepisów prawa i w konsekwencji konieczność
zwrotupodatkupodatnikowi.
Jeżeliw treścipostanowienianiebyłow ogólezawartegopouczeniao możliwościzłożenia
zażalenia,cozdarzałosiędośćczęstozwłaszczaprzed wydaniemuchwałyNSAI FpS 2/16,
towartozłożyćwnioseko sprostowanietreści
takiegopostanowieniaprzezdodaniedo niego
pouczenia.potemtrzebazłożyćzażalenie,chybażepodatnikwcześniejskorzystaz zasady,że
błędnepouczeniealbojegobrakniewyłączajegoprawado złożeniaodpowiedniegośrodka
zaskarżenia.
Możnatakżezłożyćwnioseko stwierdzenie
nieważnościpostanowienia,jeżelijestonoostateczne. Wbrew stanowisku prezentowanemu
przez niektóre organy wyższego rzędu, postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu
podatkumamaterialnoprawnycharakter.Jestto
topowodem,żebypoddaćjeprocedurzenadzwyczajnej.
W przypadku,kiedyrozstrzygnięciedyrektoraizbyadministracjiskarbowejjestdlapodatnika niekorzystne, może on złożyć skargę
do wojewódzkiegosąduadministracyjnego.
■ Nieżałujna prawnika
Żebybyłaonaskuteczna,powinnazostać
sporządzonaprzezprofesjonalistę,botrzeba
w niejnietylkodokładnieopisaćstanfaktycznyi prawny,aleteżpowołaćsięna właściwe
przepisyprawneorazwskazaćna adekwatne
orzeczeniasądówadministracyjnych,TrybunałuKonstytucyjnegoczyTrybunałuSprawiedliwościUniieuropejskiej.Wartododać,żesądyadministracyjnesądużobardziejprzychylne
podatnikom niż organy podatkowe, dlatego
wartopostanowienieo przedłużeniuterminu
zwrotupoddaćkontrolisądowej.Kosztytakiej
sprawysądowejsąniewielkie,zaśefektczęsto
jestzaskakujący,główniedlaorganupodatkowego.
■
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Sześćrzeczy,
któremusiszwiedzieć
KonstytucjaBiznesutopakietpięciuprojektówustawdotyczącychzmianw prawiegospodarczym,ogłoszonaprzed rokiem,podczas Kongresu 590 w Rzeszowie, przez
wicepremiera MateuszaMorawieckiego.Ma
onaprzynieśćistotnązmianęw funkcjonowaniuprzedsiębiorcówi poprawićjakośćrelacji
międzybiznesema administracją.Najobszerniejszymz projektówskładającychsięna Konstytucję jest projekt prawa przedsiębiorców.
Maonoustalaćpodstawowezasadyprawne
odnoszącesiędo przedsiębiorców,w tymzasady:wolnościdziałalnościgospodarczej(„co
nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”),domniemaniauczciwościprzedsiębiorcy,przyjaznejinterpretacjiprzepisów(indubio pro libertate), rozstrzygania wątpliwości
faktycznych na korzyść przedsiębiorcy, proporcjonalności,a takżebezstronnościi równegotraktowania.
Kolejnezasadyw odniesieniudo przedsiębiorców mają dotyczyć: pewności prawa,
uczciwejkonkurencjiorazposzanowaniadobrychobyczajówi słusznychinteresówinnych
przedsiębiorcówi konsumentów,profesjonalizmui odpowiednichkwalifikacji,udzielaniainformacji,współdziałaniaorganóworazszybkościdziałania.
1.Działalnośćnierejestrowana
prawo przedsiębiorców wprowadzi pojęciedziałalnościnierejestrowej–działalności
na najmniejsząskalę(przychodymiesięczne
do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia),
która nie będzie uznawana za działalność
gospodarcząi niebędziepodlegaćrejestracjiw CeIDG(Centralnejewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej). Ma ona
dotyczyć zwłaszcza drobnego handlu, dorywczoświadczonychusług(np.sporadycznie udzielanych korepetycji) i urzeczywistniać zasad ę wolnoś ci działalności
gospodarczej.
2.zniknieReGON
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Konstytucjazniesieobowiązekposługiwania
sięprzezprzedsiębiorcównumeremReGON
w relacjach z urzędami – przedsiębiorca
w kontaktachz dużączęściąurzędówbędzie
miał obowiązek posługiwania się wyłącznie
numeremNIpi totennumerbędziesłużyłtym
urzędom do jego identyfikacji. Numer ReGONdlaprzedsiębiorcówbędziestopniowo
wycofywanyz obrotu.

3.Ulgana start
Innym rozwiązaniem ustawy ma być „ulga
na start”–zwolnieniezeskładekna ubezpieczeniespołecznedlapoczątkującychprzedsiębiorcówprzezpierwszesześćmiesięcyprowadzenia działalności gospodarczej. W ocenie
Ministerstwa Rozwoju ma to być zachęta
do podejmowaniapierwszejdziałalnościgospodarczej.
4.zawieszeniedziałalności
przewidzianouelastycznienieinstytucjizawieszeniadziałalnościgospodarczej–chodzi
m.in.o możliwośćzawieszeniawykonywania
działalności gospodarczej bezterminowo lub
teżna dowolnyokreswskazanyprzezprzedsiębiorcęwpisanegodo Centralnejewidencji
i Informacjio DziałalnościGospodarczej.
5. Rzecznik Małych i Średnich przedsiębiorców
Konstytucja Biznesu przewiduje też utworzenieinstytucjiRzecznikaMałychi Średnich
przedsiębiorców.planowanyjestonjakoorgan
interwencyjny w sprawach, gdzie naruszane
sąprawaprzedsiębiorców.W przypadkuskomplikowanych, niejednoznacznych przepisów,
na wniosekRzecznikaurzędymająbyćzobowiązanedo wydawania„objaśnieńprzepisów”.
Rzecznikmam.in.prowadzićmediacjemiędzy
przedsiębiorcami a organami administracji
i opiniowaćaktyprawnedotycząceprzedsiębiorców(jegoopiniado projektuustawyma
„towarzyszyć” projektowi na każdym etapie
procesulegislacyjnego).
6.Od kiedy?
Ustawamawejśćw życie 1marca 2018r.,
z wyjątkiem przepisów dotyczących „ulgi
na start”,którezacznąobowiązywać 31marca 2018r.
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Na copańst
p

aństwo ma pieniądze z naszych podatków – pIT, CIT, VAT i akcyzy oraz ze
składek–na zUSi NFz.

Od kilkulatFundacjaRepublikańskapublikujeraportyo tym,na copaństwowydajete
pieniądze.Opierasięprzy tymna oficjalnych
danychpochodzącychm.in.z NIK,MinisterstwaFinansówi zUS.z tychraportówwynika,żeod latlideremjestjednakategoria,i to
wcaleniesąwydatkina utrzymanieurzędników,jaksięczasemwydaje.W tymrokujednakw zestawieniuzaszłypewnezmiany,i to
spore,borządwprowadziłkosztowneprogramysocjalne.
Utrzymaniesamorządów
Dziesiątemiejscepod względemwysokości
wydatkóww ubiegłymrokuzajęłoutrzymanie
samorządów, które kosztowały nas 17,89
mldzł,czyliwłaściwietylesamo,coprzed rokiem.Na tękwotęzłożyłosięutrzymanieadministracji gminnej, na którą „poszło” ponad 9mldzł,a więcbliskopołowatejkwoty.
ponadtoz tychpieniędzyfinansowanosamorządymiastna prawachpowiatu,administracjępowiatowąi samorządywojewódzkie.
Naukai szkolnictwowyższe
państwobardzoskąpowydzielapieniądze
na naukę,jeśliporównaćjez tymi,któreproporcjonalniedo wielkościgospodarkiwydają
na ten cel państwa zachodnie. W polsce
głównykoszttego„koszyka”tofinansowanie
studiówna uczelniachpublicznych.Kosztuje
to 9,8mldzł.Na uczelnie,któreniepodlegająMinisterstwuNaukiwydaliśmy 3,16mld
zł. Jednostki badawcze i uczelnie podległe
MinisterstwuNaukikosztowały 2,72mldzł,
a na instytucjenaukowenp.polskąAkademię
Nauk,NarodoweCentrumBadańi Rozwoju
czyCentrumNaukiKopernikwydano 2,375
mldzł.Wrazz innymikategoriami,np.wsparciedlastudentówczyinwestycjew budynki,
na naukę i szkolnictwo wyższe wydaliśmy
w ubiegłymroku 21,38mldzł.
Obronanarodowa
Obrona narodowa to jedna z kategorii,
na którąw zeszłymrokuwydatkispadłyo 2,5
mldzł,do 28,47mldzł.Jesttonajlepiejwidoczne,gdyporównamysytuacjęz 2015r,
kiedywydatkina tencelbardzowzrosły.Ubiegłorocznyspadekwydatkówwynikałgłównie
ze wstrzymania programów modernizacyjnych i zakupów sprzętu (w tym zer wanych
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twowydajecodziennie 1,7mld.zł
przetargów).Wartododać,żeeksperciFundacjiRepublikańskiejdo tejkategoriiniewliczająwydatkówna emer ytur ywojskowe,tak,
jakrobitoMON,więcw tymmiejscudane
różniąsięz rządowymi.
9,4mldzłwydaliśmyw zeszłymrokuwydaliśmyna uzbrojeniei sprzęt,główniena pociskirakietowe,sprzętelektronicznyi łączność oraz centralne wsparcie. W tych
podkategoriachwydatkiprzekroczyłymiliard
złotych.Najmniej,bo 60mln.złkosztowały
nasokręty.Wydatkina logistykęi zaopatrzenietoblisko 7,5mldzł.Trzeciepod względem wielkości wydatki były przeznaczone
na utrzymaniewojska 5,75mldzł.Najwięcej
kosztowałynaswojskalądowei siłypowietrzne.
Bezpieczeństwoi sprawiedliwość
W tej kategorii najdroższa była policja,
na którąw zeszłymrokuwydanoponad 9mld
zł.Sądykosztowały 7,7mldzł,więziennictwo 2,8mldzł,a strażpożarna 2,58mldzł.
Na prokuraturęwydanoblisko 1,86mldzł.
łącznie,wszystkiewydatkiw tejkategoriizamknęłysiękwotą 30,14mldzł.

gram 500plus.pozatym,na pomocspołecznąsamorządówwydanoprawie 27,3mldzł,
a na rządowąblisko 21mldzł.Ogółemwydatkiw tejkategoriiprzekroczyły 68,3mldzł.
edukacja
Alei takedukacjabyłabardziejkosztowna
niż opieka społeczna, bo kosztowała ponad 70mldzł.Towzrosto 1,7mldzłw porównaniuz 2015r.Na szkołypodstawowe
i gimnazjagminywydałyblisko 32,3mldzł,
miastana prawachpowiatuwydałyna szkoły
prawie 21mldzł,a powiatyna szkołyśrednie 7mldzł.
Finanse
Sporo,boo 21proc.czylio 13,8mldzł
wzrosływydatkiw kategoriifinanse.łącznie
przekroczyły 78,2 mld zł. Najdroższa była
obsługadługupublicznego.Kosztowała 32

Infrastruktura
Wydatkina infrastrukturęw ubiegłymroku
byłyniższeo blisko 2mldzłniżrokwcześniej
i wynosiły 65,16mldzł.Tuwartododać,że
w 2015r.wydatkiw tejkategoriispadłyjeszczebardziej.Największąpozycjąsąwydatki
samorządówna transport,ponad 27mldzł,
na Krajowy Fundusz Drogowy, któr y zbiera
środkina budowęi remontyautostrad,dróg
ekspresowych i innych krajowych, przeznaczyliśmyprawie 17,2mldzł.Rządowewydatkina transport,a więcinfrastrukturękolejową i kolejow e przew ozy pas ażerskie,
GDDKiA)wyniosły 7,8mldzł,a wydatkisamorządówna gospodarkęmieszkaniowąprawie 6,6mldzł.
pomocspołeczna
Wydatki na pomoc społeczną w zeszłym
rokuwzrosłyopołowę.Głównieza sprawą
programuRodzina 500plusi wynosiły 17,4
mldzł,a przecieżtenprogramdziałałtylko
przez dziewięć mies ięc y, bo dop iero
od kwietnia.O jegoskalinajlepiejświadczy
fakt,żecałośćwydatkówna pomocspołeczną,do któr ycheksperciFundacjiRepublikańskiejzaliczylitensztandarowyprogramrządu,wzrosłao 23mldzł.Widaćzatem,że
większość tego wzros tu to właśnie po-
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mld zł. Na składkę do Ue wydaliśmy ponad 19 mld zł, na Ministerstwo Finansów
ponad 13mld.zł.Większośćtejkwotyzostała przeznaczona na sfinansowanie deficytu
budżetu środków Ue. Ten deficyt w ubiegłymrokuwzrósłniemalczterokrotnie.FundacjaRepublikańskadodajew swoimraporcie,żejednocześniewydatkispadłyo 16mld
zł,główniedlatego,boz jednejstronyzakończyłysięrozliczeniafunduszyz poprzedniej
perspektywyfinansowejUe,a z drugiejprojektyz nowejperspektywysięopóźniły.Inne
wydatki w kategorii finanse to np. administracjapodatkowa(5,68mldzł)orazśrodki
przekazanedo OFe(3,16mldzł).
zdrowie
Wydatki pańs twa na zdrow ie wzros ły
w ubiegłymrokuo ponad 4mldzł(czylio 5
proc.),do blisko 83,4mldzł.Najdroższebyłoleczenieszpitalne,na które„poszło”ponad 35 mld zł. prawie 9,5 mld zł wydano
na lekarzy pierwszego kontaktu. Na opiekę

psychiatryczną,rehabilitację,długoterminowe
świadczeniapielęgnacyjnewydaliśmyponad 8
mldzł.Niemaltylesamokosztowałarefundacjaleków,a 5,8mldzłkosztowałoambulatoryjneleczeniespecjalistyczne.Wydatkiz tego„koszyka”todużakwota,alei tak,jeśli
porównaćjedo wielkościpKB,topolskawypada słabo w porównaniu z innymi krajami
europejskimi.
emer ytur yi renty
Bezkonkurencyjnepierwszemiejscew budżeciepaństwabezzmianod latzajmujepozycja „emer ytur y i renty” Kosztowały
one 242,4mldzłczylio 6mldzłwięcej,niż
rok wcześniej. Oznacza to, że codziennie
na tencelidzieponad 664mlnzł.Ogromne
pieniądze,jakiena tencelprzeznaczapaństwo,todobrypowód,żebyuważnieprzyjrzećsięwszelkimpomysłomi zmianomprzeprowadzanym przez rządzących w tej
dziedzinie.
eksperciFundacjiRepublikańskiejprzypominają,żedrugastronategorównania,czyli
dochody, z któr ych są finansowane renty
i emer ytur y,a więcskładkina zUSi KRUS,
to 162,5mldzł.z tegowynika,żedeficyt
w tejkategoriiwynosi 80mldzł.
Dlategosugerująoniwprowadzeniegwarantowanej emer ytur y obywatelskiej, która
byłaby niezależna od wysokości składek.
przecieżproblemz systemememer ytalnym
mamyod lati całyczassięonpogłębia.Najpewniej,w zmniejszeniudeficytuniepomogłoprzywrócenieniższegowiekuemer ytalnego,któreweszłow życiejesieniątegoroku.
Wpływtegoruchuna budżetzobaczymydopieroza rok.
Na razie, według raportu za 2016 r,
na emer ytur yz zUSwydaliśmyprawie 131
mldzł,na rentyponad 37mldzł.Inneświadczenia z zUS kosztowały nas prawie 34,5
mldzł,KRUS 18,2mldzł,a emer ytur y„resortowe” 17mldzł.Wartododać,żeFundacjaRepublikańskado tejkategoriizaliczateż
emer ytur ywojskowych,którerząduwzględniaw wydatkachna obronność.
z tego,nawetdośćpobieżnegozestawieniawynika,żena wymienionedziałypaństwo
wydajerocznie 619, 15mld.zł.Oznaczato,
że codziennie kosztują one skarb państwa,
a więci naswszystkich 1,7mld.zł.z tego
z koleiwynika,żekażdegoz nas,od niemowlakado stulatkautrzymaniepaństwakosztuje 50 zł.dziennie.
■
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Jakfiskusinwigilujeprzedsiębiorców

R

esort finansów jest niezmordowany
w gnębieniuprzedsiębiorcówi nabijaniu
państwowej kasy. Właśnie przedstawił
nowepomysłyna uszczelnieniesystemupodatkowego.Fiskusspodziewasię,żeichrealizacja
pomożerządowispełnićobietnicewyborcze.
Noweobowiązkiprzedsiębiorców
Kontrolafirmowychrachunkóworazprawo
do blokowania finansowych kont to kolejne
twórczepomysłyMinisterstwaFinansów.Możliwościinwigilacjiorganówskarbowychzaczynająjużbyćniepokojące.
Organypodatkowew ostatnichmiesiącach
nieustanniedostającoraztonowszenarzędzia
do walkiz wyłudzaniempodatków.z każdym
rozszerzeniemkompetencjifiskusarządtłumaczy, że te zmiany są konieczne ze względu
na stratyw budżeciepaństwaspowodowane
podatkowąprzestępczością.Niepokojącejest
jednakto,żezakreslustrowaniafiskusajestcorazwiększyi corazbardziejznaczący.
Działania resortu wiceprezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego sprzeciwiają
się, urągają elementarnym regułom kontroli
podatkowej.Wydajesię,żeurzędnicyskarbowioczekują,żedostanąjaknajwięcejdanych
i wrażliwychinformacjii na tejpodstawiewytypująprzedsiębiorstwado przyszłychkontroli.Tedziałaniamającałkowitąaprobatęrządu,
ponieważ pod pozorem walki z oszustwami
podatkowymi,resortfinansówwprowadzakolejnenarzędziinwigilacjiprzedsiębiorstwi gromadzonych przez nie środków finansowych.
Inwigilacjagwarancjąwiększychwpływów
do budżetu
Od kilku miesięcy ilość kontroli podatkowychnieustannierośnie.A todlatego,borząd
musi wygospodarować dodatkowe pieniądze
w budżecie.DlategoteżresortfinansówprzygotowałkolejnyprojektzmianyOrdynacjipodatkowej.
Mimo, że od 1 stycznia 2016 r, żeby
uszczelnić system podatkowy, ustawodawca
wprowadziłjużJednolityplikKontrolny(JpK),
a potemjegoreformy,którejeszczebardziej
zwiększyłymożliwościinwigilacjizestronyorganówskarbowych.Obowiązekraportowania
w postaci JpK jest ewidentnym ułatwieniem
dlaorganówpodatkowych,ponieważpozwalaimautomatyczniewer yfikowaćdanepodatkowe.przedewszystkimjednakumożliwiaon
urzędnikom skarbowym szybsze zorganizowaniekontroliw firmach.
Tajemnicabankowatojużhistoria
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Kolejne zmiany w Ordynacji podatkowej
wprowadziłyobowiązekprzekazywaniaprzez
małe,średniei dużeprzedsiębiorstwadobowych wyciągów z rachunków bankowych

do szefa Krajowej Administracji Skarbowej
w formieJednolitegoplikuKontrolnego.z raportowania będą na razie zwolnione mikroprzedsiębiorstwai jednostkisektorafinansów
publicznych. W praktyce do przekazywania
wyciągówz rachunkówbankowychw imieniu
podatników zostaną zobowiązane instytucje
bankowei spółdzielczekasyoszczędnościowo-kredytowe(SKOK).
Takienarzędzieinwigilacyjnejestjużbardzo
niebezpieczne,bofiskusna podstawieproponowanychzmianbędziemógłpoznaćwszelkie
szczegółydotyczącekontrahentów,rozliczeń
i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Teraz
organyskarbowemogąwystąpićo udostępnieniewyciągówz kontafirmy,alewcześniejmusząwszcząćodpowiedniąprocedurę,chociażby w postaci kontroli. Dopiero wtedy fiskus
może zażądać od banku udostępnienia danychna tematpodatnika.Natomiastprojektowane zmiany w nieuzasadniony sposób wyraźnie zwiększają uprawnienia Krajowej
AdministracjiSkarbowej(KAS)w zakresiekontrolowania.
Uczciwyprzedsiębiorcasięnieliczy
zasadniczymcelemtegoprojektu,według
resortufinansów,jestograniczeniewyłudzeń
skarbowych, a zwłaszcza zmniejszenie luki
w podatkuod towarówi usług,czylipodatkuVAT.Niemniejjednakwszystkieregulacje
prawne powinny przede wszystkim chronić
uczciwychprzedsiębiorcówi troskao know–howichdziałalności,kontaktybiznesowe,
anonimowość kontrahentów czy poufność
sytuacji finansowej. W pierwszej kolejności
rządpowinienzadbaćo poprawęwarunków
prow ad zen ia działaln oś ci gos pod arc zej
w polscea takżezainteresowaćsięfaktycznymipotrzebamifirm,któretakżezgłaszają
swojepostulaty.Kolejnezmiany,reformypodatkowe oraz idący za tym wzrost formalizmu,ilościobowiązkówczymnożenieinterpret ac ji przep is ów nie mog ą być uznan e
za działaniasprzyjającerozwojowiprzedsiębiorczości.
Fiskuszablokujekonto
DziałalnośćMinisterstwaFinansóww kwestii
planowanychzmianpodatkowychz całąpewnościąniemożebyćuznanaza przyjaznąpodatnikom.Na stronachRządowegoCentrum
legislacji 20marca 2017r.zostałopublikowanyprojektprzepisów,któremająprzeciwdziałaćwykorzystywaniusektorafinansowegodla
wyłudzeń skarbowych. Resort finansów zapewnia,żecelemustawybędzieprzeciwdziałaniewyłudzeniomskarbowymw zakresiepodatku VAT przez wykorzystanie do tego
sektorafinansowego.Swoimzakresemustawa
zaangażujewięcdo działańpodejmowanych
przezfiskusabankiorazSKOK-i.

STIRwyśledziwszystko
W praktycejednakplanowanezmianymają
polegaćna tym,że 1stycznia 2018r.w MinisterstwieFinansówpowstaniespecjalnastrefa,do którejbędąspływaływrażliwedaneo rachunkach bankowych przedsiębiorców
i dokonywanych na nich operacjach finansowychprzy wykorzystaniunowegourządzenia
teleinformatycznego(STIR).
Będzie to działało w taki sposób, że
w przypadkuwykryciaryzykaizbarozliczeniowabędziemusiałaautomatycznieprzekazaćinformacjęwrazz ocenąpoziomuryzykaszefowiKrajowejAdministracjiSkarbowej
oraz banków i SKOK- ów, które prowadzą
kontoprzedsiębiorcy.projektzakładateżkontrowersyjnezobowiązanieinstytucjifinansowychdo blokowaniarachunkówprzedsiębiorców, co do któr ych wystąpiły podejrzenia
organówskarbowych.
Oznacza to, że urzędnicy skarbowi będą
corazśmielejnamierzalipodejrzanetransakcje,
które ewentualnie miałyby związek z oszustwami i wyłudzeniami podatkowymi. W ten
sposóbrząddałfiskusowikolejnepotężnenarzędziedo gromadzenia,wer yfikowaniai przetwarzaniabardzowieluinformacjio działalnościprzedsiębiorstw.
Nieulegawątpliwości,żetakizakresinwigilacjiniemanicwspólnegoz ustawowymzakresemdziałańrządu,zmierzającymdo przeciwdziałania wyłudzeniom podatkowym.
po wprowadzeniu tych zmian może dojść
do nadużywaniauprawnieńprzezwymienione
w ustawieorgany,w odniesieniudo firmowych
transakcjifinansowych,kwestiiryzykaoperacyjnegoorazudostępnianiai przetwarzaniadanych.
Bójciesięprzedsiębiorcy
propozycjenowychreform,którew założeniumająprzeciwdziałaćwyłudzeniompodatkowym,w gruncierzeczyzmierzają,cooczywiste,do zwiększaniawpływówdo budżetu
państwa kosztem przedsiębiorców. W myśl
tychprzepisówkażdyprzedsiębiorcajawisię
jakopodejrzanyo oszustwafinansowe.Nowe
regulacje umożliwiają blokowanie kont bez
powodu,zamrażaniekapitałui wstrzymywanierealizacjizobowiązańfirmywobeckontrahentów. Na pewno nie będzie to sprzyjało
rozwojowidziałalnościgospodarczejw polsce.
Nie jest też wykluczone, że te działania
obejmątakżefirmy,któreniezamierzeniepopełniąjakieśbłędypodatkowealbonieświadomienawiążąwspółpracębiznesowąz nieuczciwymipartneramihandlowymi.Niemożewięc
dziwićniepokójprzedsiębiorców,którzyboją
się,żewrażliweinformacjeo ichfirmietrafią
w ręceniepowołanychosób.
■
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NASzeSpRAWY

Tobędą
NASzetargi!
z wielkąprzyjemnościązapraszamywszystkichkolegówkluczykarzy
wdniach 3i 4marca2018r.doSpałyna pierwszeMiędzynarodowe
Targi elektronikiSamochodowej i Systemówzabezpieczenia Mienia
„SigmaNova”.
po razpierwszyw historiipSSK
będziemy organizatorami takiej
imprezyi jesteśmyprzekonani,że
szybkowejdzieonado polskiego
kalendarza targów branżowych.
Swójudziałw targachzapowiedzieli przedstawiciele czołowych
firm zajmujących się elektroniką
samochodowąorazmechanikązabezpieczeńmienia.
zaprezentują oni najnowsze
trendyw branży.Bardzointeresu-

jącozapowiadająsięnp.pokazy
najnowszychrozwiązańzdalnego
zawiadywaniasystemamidostępu.
Naturalnie,na tychtargachmusząbyćwszyscyczłonkowiepolskiego Stowarzyszenia Serwisów
Kluczowych,boprzecieżbezWas
niebyłybytoNASzetargi.zapraszamy więc Kolegów nie tylko
do obecnościna nich,aleprzede
wszystkim do wystawiania tam
swoichproduktów.

przystąp
do programu
unijnego

Organizatorzyzapowiadająwieleniespodzianek,atrakcjii niezupełnieoficjalnespotkanieintegracyjne.
Do dnia 3marca 2018r.
zgłoszeniaprzyjmująorganizatorzy:

OśrodekWypoczynkowy„zacisze”97-215Inowłódz,Spała
ul.piłsudskiego 20.

KI
POLS E STOW
A

CZOWYCH
KLU

MiejsceTargów:

polskie Stowarzyszenie Serwisów Kluczowychzamierzawłączyćsiędo unijnegoprogramu współfinansowanego przez Narodowe
CentrumBadańi Rozwoju,a dotyczącegoinnowacyjnychzastosowańmechanikiw branży
kluczykarskiej.
Dlatego zapraszamy wszystkich Kolegów,
którzymająnowatorskiepomysły do udziału
w tymprojekcie.Oczekujemyoryginalnychrozwiązańzwiązanychz nasząbranżą,wszelkichusprawnieńużywanychprzezWasnarzędzii stosowanychtechnikzabezpieczeń,a takżepomysłówna takierozwiązania.Niemuszątobyćwielkiewynalazki,wystarczy,gdybędąoryginalne
i ciekawe.
Nagrodądlaautorównajlepszychpomysłówbędziemożliwośćudziałuw programieorazuzyskaniaśrodkówna zrealizowaniewłasnychprojektów. Niewspominającjużo satysfakcjiz tego,żejestsięnajlepszym
w swojejbranżyw całejeuropie.
ENIE SERWI
SÓ
YSZ
RZ

W

TomaszSadowskitel. 694-562-973,tomasz.sadowski@pssk.eu
TomaszKrysztofiaktel. 602-246-375,e-mailkrytom@krytom.pl
WiesławSkorupatel. 510-004-783,e-mailwieslawskorupa@wp.pl

pomysłynależyzgłaszaćdo 10stycznia 2018r.do:
◆ TomaszaSadowskiego
tel. 694562973e-mailtomasz.sadowski@pssk.eu
◆ TomaszaKrysztofiaka
tel. 602246375e-mailkrytom@krytom.pl
◆ WiesławaSkorupy
tel. 510 004 783e-mailwieslawskorupa@wp.pl
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KONGReSMŚp,KATOWICe2017

Świętosukcesówpolskiej
przedsiębiorczości
BędziewspółpracazeStanemNevada,wspólnataryfakomunikacyjnaw Metropoliii bezemisyjneautobusy.Dużadawkapraktycznejwiedzy
i konstruktywnewnioski.eKMŚppo razsiódmy
pchnąłgospodarkękurozwojowi.
W MiędzynarodowymCentrumKongresowymw Katowicachw ciągutrzechdnimożna
byłowziąćudziałw 100wydarzeniach,spotkaćsięz przedstawicielamim.in.Chin,USA,
Iranu,Białorusi,Chorwacji(łącznie 30krajów),
zapoznaćsięz ofertąponad 100wystawców
TargówBiznesexpo,uzyskaćporadęinstytucjitakichjaknp.zUSczypUp,a takżezwyczajnieporozmawiaćz pozostałymiuczestnikami,któr ychbyłoponad 6tys.
–Od latpromujemyhasło„Nauka,biznes,
samorząd–razemdlagospodarki”,przy którympodkreślamysłowo„razem”,wierząc,że
współpracamiędzytymitrzemasektoraminapędzapozytywnezmiany –mówiTadeuszDonocik,prezesRegionalnejIzbyGospodarczej
w Katowicachiv-ceprezesKrajowejIzbyGospodarczej.–Dlategocieszynasnietylkowysoka frekwencja na tegorocznym Kongresie,
leczrównieżto,żegościliśmyprzedstawicieli
wszystkichtychgrup,równieżzzagranicy.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji
Kongresubyłouwolnieniebiznesu,które,jak
wynikazesłówprelegentówi ekspertów,jest
w dużymstopniuuzależnioneod innowacyjności.Innowacyjnościw zakresiezarządzaniafirmą,rekrutacji,technologiiczyteżwspółpracy.
Innowacyjnośćwinnadotknąćtakżeprawa,finansowaniai całegootoczeniabiznesu,które
mawpływna jegorozwój.Innowacyjnośćto
także sposób myślenia, którego można nabraćdziękiinspirującymspotkaniomi rozmowom,jakichpodczaseKMSpniebrakowało!
ŚwiatwielkiejpolitykipodczasKongresureprezentowali m. in. Jarosław Gowin, Stanisław
Szwed, Jerzy Kwieciński, Jerzy Buzek, Janusz
Steinhoff,BarbaraDolniak,MonikaRosa,Gabrielalerantowicz,Bor ysBudka,MirosławaNykiel,
JacekWilk,jakrównieżmarszałkowiewojewództw
śląskiegoi małopolskiego,przedstawicielemetropoliiorazprezydenciśląskichmiast.Spotkania
urozmaicałaperspektywaprzedstawicieliśrodowiskanaukowego,w tymrektoraUniwersytetu
ŚląskiegoAndrzejaKowalczyka i rektorapolitechnikiŚląskiejArkadiuszaMężyka.pośródgości,
dziękiktórymwyraźniewybrzmiewałgłosbiznesu,znaleźlisięrównieżTadeuszzagórski,RyszardFlorek,AndrzejArendarski,CezaryKaźmierczaki TomaszStyczyński.
WspółpracazeStanemNevada
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BraianemSandovalem,którzypodczaseKMŚp
podpisalilistintencyjnypozwalającyna łączenieinnowacyjnychekosystemówpolskii Nevady.Dziękiprogramowi,któr ypowstaniena jegobazie,polskiestartupytechnologicznebędą
mogłyuczestniczyćw programieakceleracyjnymna rynkuamer ykańskimprzy wykorzystaniuinstytucjii związanychz nimimentorówze
stanuNevada.
Metropoliai do dalej?
O kształciei zadaniachnowopowstałejMetropoliidyskutowanowielokrotnie,w ramach
Kongresuwątektenpojawiłsięjednakpo raz
pierwszyod jejutworzenia.Debata,w której
udziałwzięliWojciechSaługa(marszałekwojewództwaśląskiego),JarosławWieczorek(wojewodaśląski),KazimierzKarolczak (przewod-

syjnegoautobusu.Uczestnicyprogramu,czyli 23polskiemiastaorazKzKGOpzrzeszający 29 gmin, zapowiedzieli, że zakupią
ok. 600pojazdów.
Bezemisyjneautobusytoniewszystko.Kongresowe dyskusje podejmowały także temat
futuremobility.przyszłośćtransportuzmierza
kuelektryfikacji,copodkreślaniedawnadyrektywaUenakazująca,abykażdybudynekposiadającyprzynajmniej 10miejscparkingowych,
miał własną stację do ładowania pojazdów
elektrycznych.
Naukai gospodarka
Jarosław Gowin opowiedział o konkursie
„Studiadualne”jakoo przykładziedziałańłączącychnaukęorazbiznes.Dziękiprogramowipracodawcyzostanązaangażowaniw proces kształcenia, a tym samym będą mogli
wyszkolićsobiepracownikówo odpowiednich
umiejętnościach.z założeniauczestnicyprogramu pozyskując wiedzę część czasu będą
spędzaćna uczelni,a praktykębędąnabierać
u pracodawcy.Wynikikonkursuzostanąogłoszonew listopadzie.
Szczególnezasługi

niczącyzarząduGórnośląsko-zagłębiowskiej
Metropolii),MarcinKrupa (prezydentmiasta
Katowice),Krzysztoflewandowski (wiceprezydentmiastazabrze)zaowocowałakonkretnymipostulatami.W rozmowachporuszonom.
in. kwestię transportu i wspólnych działań
w tymzakresie.z ustKazimierzaKarolczaka
padławówczasdeklaracjawspólnejtar yfykomunikacyjnejobejmująceautobusy,tramwaje
i trolejbusy.Od 1stycznia 2018r.będąmogliz niejkorzystaćmieszkańcycałejMetropolii,dodatkowoprzewidzianesądlanichtańsze
bilety.przełompojawiłsięrównieżw zakresie
finansowania–zgodniez ustaleniamieuropejskiego Banku Inwestycyjnego preferencyjne
kredytyinwestycyjnebędądostępnenietylko
dlanajwiększychmiast,będąmogłykorzystać
z nichteżmniejszegminy.
przyszłośćtransportu
Wyrazemwspółpracymiędzynauką,samorządemi biznesemjestprogram„Bezemisyjnego transportu publicznego”. podczas VII eKMŚpprzedstawicieleNarodowego
CentrumBadańi Rozwojuzapowiedzieli,że
ogłosząprzetargna prototypowaniebezemi-

Kongres był także momentem podsumowań działalności przedsiębiorstw, instytucji
i samorządów.MianoHonorowegoCzłonka
Regionalnej Izby Gospodarczej w KatowicachprzyznanopowiatowymUrzędompracyw Katowicach.Nagrodzonotakżetesamor ząd y, któr e w spos ób szczeg óln y
przyczyniłysiędo rozwojumałychi średnich
przedsiębiorstw na swoim terenie. DodatkoworozstrzygniętokonkursprzeprowadzanyprzezpUpw RudzieŚląskiej,któr ypo raz
czwart y nag rod ził firm y za deb iut oraz
za sukcesbiznesowypo 5latachod założeniadziałalności.
eKMSpw 2018
– Obecnie pracujemy nad wydawnictwem
„Rekomendacje”,którezaprezentujenajważniejsze myśli i zalecenia ekspertów, ale
i uczestnikówtegorocznejedycji –stwierdza
Tadeusz Donocik. – A następnie będziemy
rozglądaćsięza nowymikierunkamiekspansji
i partnerstwa dla polskich MŚp, rozmawiać
z przedsiębiorcamio ichpotrzebach,zainteresowaniachi tematach,którewinnysięukazaćna eKMŚpw 2018.
Uwalnianie biznesu będzie kontynuowane 17-19 października 2018 roku podczas VIII edycjieKMŚp.
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