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Apel�WłADz�pSSK

Ko�le�dzy,�sprawdź�cie
swo�je�da�ne!

Roz�wi�ja�my�na�szą�stro�nę�in�ter�ne�to�wą�i chce�my�po�sta�rać�się�o to,�że�by�by�ła�czę�ściej�od�wie�dza�-
na�przez�na�szych�po�ten�cjal�nych�klien�tów,�bo�le�ży�to�w na�szym�wspól�nym�in�te�re�sie.

Jed�nak�ana�li�zu�jąc�tę�stro�nę�za�uwa�ży�li�śmy,�że�wie�le�Wa�szych�da�nych:�nu�me�ry�te�le�fo�nów,�ad�-
re�sy�ma�ilo�we,�a cza�sem�na�wet�ad�re�sy�pocz�to�we�są�nie�ak�tu�al�ne.�

Dla�te�go�bar�dzo�pro�si�my,�że�by�Sza�now�ni�Ko�le�dzy�ze�chcie�li�zaj�rzeć�na tę�stro�nę,�spraw�dzić�in�-
for�ma�cje�o swo�ich�fir�mach�i w ra�zie,�gdy�za�uwa�ży�cie�ja�kieś�błę�dy,�skon�tak�to�wa�li�się�z na�mi�w ce�-
lu�ich�ak�tu�ali�za�cji.

To�masz�Sa�dow�ski,� tel. 694�562�973� e�-ma�il�to�masz.sa�dow�ski@pssk.eu

To�masz�Krysz�to�fiak,� tel. 602�246�375� e�-ma�il�kry�tom@kry�tom.pl

Wie�sław�Sko�ru�pa,� tel. 510 004 783� e�-ma�il�wie�slaw�sko�ru�pa@wp.pl
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NASz�KOleGA�-�TO�MASz�KRYSz�TO�FIAK,�łÓDŹ

Sam�o so�bie�mó�wi,�że�jest�wę�drow�nicz�kiem,
a to�dla�te�go,�bo�od lat�osiem�dzie�sią�tych,�kie�-
dy�roz�po�czął�dzia�łal�ność�ja�ko�łódz�ki�klu�czy�-

karz�prze�pro�wa�dzał�swo�ją�fir�mę�już�czte�ry�ra�zy.
Nie�daw�no�był�ten�czwar�ty�raz�i za�baw�nym�zbie�-
giem�oko�licz�no�ści�To�masz�Krysz�to�fiak�wła�śnie�wró�-
cił�na „sta�re�śmie�ci”,�czy�li�na te�ren�Fa�bry�ki�Osprzę�-
tu�Sa�mo�cho�do�we�go�łódź,�gdzie�wie�le�lat�te�mu
za�czy�nał�pra�cę�ja�ko�me�cha�nik�ob�rób�ki�skra�wa�niem.�

–�po�nie�waż�w miej�scu,�gdzie�by�ła�mo�ja�fir�ma
te�raz�zbu�do�wa�li�li�dla,�mu�sia�łem�po�szu�kać�in�ne�-
go�miej�sca.�Na te�re�nie�mo�jej�daw�nej�fir�my�zna�-
la�złem�ta�ką�ko�mór�kę,�któ�rą�wy�re�mon�to�wa�łem�i te�-
raz�mam�bar�dzo�faj�ny�za�kład.�Swo�ją�dro�gą,�gdy�-
bym�chciał�zbu�do�wać�dom,�po�szło�by�mi�chy�ba
szyb�ciej�–�uśmie�cha�się�pan�To�masz.

A po�nie�waż�jest�w mie�ście�zna�ny�z te�go,�że�nie
od�ma�wia�wy�ko�na�nia�żad�nej�pra�cy,�klien�ci�po�szli
za nim.�–�To�mi�łe,�że�lu�dzie�o mnie�nie�za�po�mi�-
na�ją�–�mó�wi�–�ale�też�dla�mnie�du�ża�sa�tys�fak�cja,
że�klien�ci�do�ce�nia�ją�mo�je�umie�jęt�no�ści.

Ja�ko�mło�dy�czło�wiek�w la�tach�osiem�dzie�sią�tych
pra�co�wał� we� wzor�car�ni� oraz� in�nych� dzia�lach
FOS.�Je�go�szef,�tech�no�log�sprow�adzał�z za�gra�ni�-
cy�pi�sma�spe�cja�li�stycz�ne�z róż�ny�mi�ma�szy�na�mi�rów�-
nież�z ko�piar�ka�mi�do klu�czy�itp.�To�ma�sza�bar�dzo
to�in�te�re�so�wa�ło,�więc�po pra�cy�ba�wił�się�w do�ra�-
bia�nie�klu�czy.�Maj�stro�wał�też�przy róż�nych�sta�rych
ma�szy�nach,�roz�bie�rał�je,�skła�dał,�udo�sko�na�lał.�

I w koń�cu�roz�po�czął�sa�mo�dziel�ne�ży�cie�ja�ko�klu�-
czy�karz.�Na po�czą�tek�ku�pił� ja�kie�goś�gru�cho�ta
do do�ra�bia�nia�klu�czy.�Swo�im�sta�rym�zwy�cza�jem
ro�ze�brał�go,�udo�sko�na�lił,�po�skła�dał�i przy�stą�pił
do pra�cy.�

–�Od pierw�sze�go�dnia�wy�zna�wa�łem�za�sa�dę,�że
żad�ne�mu�klien�to�wi�nie�mam�pra�wa�po�wie�dzieć
„nie”.�Je�śli�nie�mam�aku�rat�ja�kie�goś�klu�cza,�to�pro�-
szę�klien�ta,�że�by�przy�szedł�np.�za ja�kiś�czas,�a ja
ro�bię�zdję�cia�i ry�su�nek�tech�nicz�ny�i szu�kam�po ca�-
łej�pol�sce�al�bo�wy�ko�nu�ję�sam�czy�też�prze�ra�biam
z in�ne�go,�ale�za�wsze�zgod�nie�z pra�wem.

Bo�pa�nu�Tom�ko�wi�do dziś�zo�sta�ły�przy�zwy�cza�-
je�nia�z cza�sów,�kie�dy�był�pra�cow�ni�kiem�wzor�car�-
ni�i jak�mó�wi�„mi�kro�me�try�ma�w oczach”,�więc
do�ro�bie�nie�na�wet�naj�bar�dziej�skom�pli�ko�wa�ne�go
klu�cza�czy�czę�ści�np.�do sta�cyj�ki�sa�mo�cho�do�wej
to�dla�nie�go�nie�tyl�ko�dro�biazg,�ale�i czy�sta�przy�-
jem�ność.�

Kie�dy�za�czy�nał�pra�cę�w klu�czy�kar�stwie�ko�niecz�-
nie�chciał�po�znać�od pod�szew�ki�dzia�ła�nie�wszyst�-
kich�ma�szyn,�więc�je�roz�bie�rał,�skła�dał�i zno�wu
roz�bie�rał.�Tak�się�do te�go�za�pa�lił,�że�osta�tecz�nie
za�pro�jek�to�wał�i zbu�do�wał�ko�piar�kę�do klu�czy�GeR�-
DA�wpro�wa�dza�jąc�dwa�no�we�za�strze�że�nia�i opa�-
ten�to�wał�swój�wy�na�la�zek.�–�U mnie�ta�ma�szy�na
dzia�ła�już�prze�szło 20�lat�i ani�raz�nie�mu�sia�łem
jej�na�pra�wiać�i wy�mie�niać�fre�za��– mó�wi.�

W ogó�le,�nie�spo�sób�oprzeć�się�wra�że�niu,�że
pan�To�mek�naj�bar�dziej�lubi�do�ra�biać�róż�ne�czę�-
ści.�z no�stal�gią�np.�wspo�mi�na�daw�ne�cza�sy,�kie�-
dy�na ryn�ku�bra�ko�wa�ło�czę�ści�za�mien�nych�do sta�-
cy�jek�sa�mo�cho�do�wych,�więc�mu�siał�je�sam�do�-
ra�biać.�po�tem�spra�wił� so�bie�hur�tow�nię�klu�czy.
A po�tem�zre�zy�gno�wał�z hur�tow�ni.

Te�raz�ma�du�ży, 150�–�me�tro�wy�za�kład�i za�trud�-
nia�pięć�osób.�–�Ten�za�kład�jest�po�dzie�lo�ny�na dwie
czę�ści�–�opo�wia�da.�–�W jed�nej�jest�punkt�do�ra�-
bia�nia�klu�czy�i sklep.�Do dru�giej�pro�wa�dzą�dwa
wjaz�dy�dla�sa�mo�cho�dów�i tam�mo�że�my�spo�koj�-

nie�nad ni�mi�pra�co�wać.�Czy�to�trze�ba�do�ro�bić�klu�-
cze,�czy�na�pra�wić�elek�tro�ni�kę,�czy�wy�mie�nić�sta�-
cyj�kę.�Wszyst�ko�jest�pod da�chem�i wy�god�niej�się
tam�pra�cu�je.�

Je�go�fir�ma�wy�ko�nu�je�wła�ści�wie�wszyst�kie�usłu�-
gi�zwią�za�ne�z klu�czy�kar�stwem.�Na�pra�wia�i mon�-
tu�je�zam�ki,�sta�cyj�ki,�awa�ryj�nie�otwie�ra�sa�mo�cho�-
dy,�mon�tu�je�sys�te�my�kon�tro�li�do�stę�pu�Ma�ster�-Key
czo�ło�wych�firm�świa�to�wych�w tym�oczy�wi�ście�i pol�-
skich.�pro�wa�dzi�też�sprze�daż�i mon�taż�zam�ków,
wkła�dek�me�chacz�nicz�nych,�elek�tro�nicz�nych,�do�-
ra�bia�klu�cze�do�mo�we�sej�fo�we,�sa�mo�cho�do�we�pra�-
wie�wszyst�kich�firm.�Moż�na�rów�nież�na�ostrzyć
nóż,�no�zycz�ki,�sit�ka,�pi�ły.

pan�To�masz�współ�pra�cu�je�ze�wszyst�ki�mi�świa�-
to�wy�mi�mar�ka�mi�na�szej�bran�ży.�–�To�bar�dzo�wy�-
god�ne,�bo�kie�dy�po�trze�bu�ję�od nich�ja�kiejś�po�-
mo�cy,�za�wsze�mo�gę�na nią�li�czyć.�Al�bo�po�ra�dzą
przez�te�le�fon,�al�bo�przy�je�dzie�ich�przed�sta�wi�ciel.�

Nie�chęt�nie�mó�wi�o swo�ich�suk�ce�sach,�ale�o je�-
go� pro�fe�sjo�na�li�źmie� mo�gą� świad�czyć� klien�ci,
któ�rzy�za�wsze�znaj�du�ją�je�go�za�kład,�gdzie�kol�wiek
by�się�nie�prze�pro�wa�dził�i do�brze�o nim�mó�wią.
A wia�do�mo,�szep�ta�na�re�kla�ma�jest�naj�bar�dziej�sku�-
tecz�na.�Kie�dy�go�jed�nak�za�py�tać,�z cze�go�jest�naj�-
bar�dziej�dum�ny,�to�mó�wi,�że�z te�go,�że�za�wsze
na�dą�ża�za no�wy�mi�tren�da�mi�w bran�ży.�Kie�dy�„sta�-
ła”�ona�me�cha�ni�ką,�on�też,�kie�dy�we�szły�klu�cze

Tomek�wędrowniczek

ppHU�„KRY�TOM”
93-177�łÓDŹ,�ul.�Dą�brow�skie�go�26
e-mail:�krytom@krytomm.pl
tel.�42-643-38-90,�kom.�602-264-357
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zacof�nię�cie�licz�ni�ka�sa�mo�cho�do�we�go
bę�dzie� gro�zi�ła� ka�ra� po�zba�wie�nia
wol�no�ści�od trzech�mie�się�cy�do pię�-

ciu�lat�–�po�in�for�mo�wał�mi�ni�ster�spra�wie�dli�wo�-
ści�zbi�gniew�zio�bro.

– Wpro�wa�dza�my�nie�zna�ny�do�tych�czas�w pol�-
skim�pra�wie�no�wy�typ�prze�stęp�stwa.�Co�fa�nie�licz�-
ni�ków�w sa�mo�cho�dach�jest�po�wszech�ne�i po�wo�-
du�je�stra�ty�lu�dzi,�któ�rzy�są�dząc,�że�ku�pu�ją�sa�mo�-
chód�ze�znacz�nie�niż�szym�prze�bie�giem,�w rze�-
czy�wi�sto�ści�ku�pu�ją�złom,�któ�ry�po�wi�nien�zna�leźć
się�na śmiet�ni�ku�sa�mo�cho�do�wym�–�za�po�wie�dział
mi�ni�ster�–�Kon�se�kwen�cje�bez�rad�no�ści�pań�stwa�wo�-
bec�te�go�pro�ce�de�ru�po�no�szą�uczci�wi�oby�wa�te�-
le,�któ�rzy�wie�lo�krot�nie�prze�pła�ca�li�za po�jazd�nie
na�da�ją�cy�się�do jaz�dy�al�bo�sa�mo�chód�„po przej�-
ściach”�–�za�po�wie�dział�zio�bro.

za pra�ce�nad pro�jek�tem�usta�wy�jest�od�po�wie�-
dzial�ny�wi�ce�mi�ni�ster�spra�wie�dli�wo�ści�pa�tryk�Ja�ki.
przy�po�mniał�on,�że�z ra�por�tu�Ko�mi�sji�eu�ro�pej�-
skiej�wy�ni�ka,�że�pol�ska�zaj�mu�je�jed�no�z czo�ło�wych
miejsc�w sta�ty�sty�ce�zgo�nów�na dro�gach,�a jed�ną
z naj�waż�niej�szych�przy�czyn�wy�pad�ków�śmier�tel�-
nych�na pol�skich�dro�gach�jest�ja�kość�po�jaz�dów.

To�zwy�kłe�oszu�stwo

W pol�sce�dzia�ła�ją�wy�spe�cja�li�zo�wa�ne�gru�py
prze�stęp�cze,� któ�re� za�ra�bia�ją� na pro�ce�de�rze
„prze�krę�ca�nia”�licz�ni�ków.�Wła�śnie�ta�kim�gru�pom
re�sort� wy�da�je� woj�nę.� –� Bę�dzie�my� wal�czy�li
z ludź�mi,�któ�rzy�ma�so�wo�oszu�ku�ją�pol�skie�ro�-

dzi�ny�i spra�wia�ją,�że�ty�le�osób�gi�nie�na pol�skich
dro�gach.�Ta�kie�sy�tu�acje�nie�mo�gą�się�po�wta�-
rzać�–�pod�kre�ślił�Ja�ki.

We�dług�no�wych�prze�pi�sów,�któ�re�przy�go�to�-
wu�je�re�sort,�za każ�de�„prze�krę�ce�nie”�licz�ni�ka
bę�dzie�gro�zi�ło�od trzech�mie�się�cy�do pię�ciu�lat
wię�zie�nia.�Ka�rze�bę�dą�pod�le�ga�li�za�rów�no�zle�-
ca�ją�cy�oszu�stwo,�jak�i wy�ko�naw�cy�np.�me�cha�-
nik�w warsz�ta�cie.�Ta�ka�sa�ma�ka�ra�bę�dzie�gro�-
zi�ła�wte�dy,�gdy�wła�ści�ciel�sa�mo�cho�du�nie�zgło�-
si�w sta�cji�kon�tro�li�po�jaz�dów�fak�tu�wy�mia�ny�licz�-
ni�ka�na no�wy�np.�z po�wo�du�praw�dzi�wej�al�bo
rze�ko�mej�awa�rii.

Ba�za�od�czy�tów

po zmia�nie�prze�pi�sów�sta�cje�kon�tro�li�po�jaz�-
dów� bę�dą� mia�ły� obo�wią�zek� prze�ka�zy�wa�nia
do Cen�tral�nej�ewi�den�cji�po�jaz�dów�i Kie�row�ców
in�for�ma�cje�o wy�mia�nie�licz�ni�ka�i je�go�prze�bie�-
gu� w mo�men�cie� do�ko�na�nia� od�czy�tu� przez
dia�gno�stę.�Te�raz�do cen�tral�nej�ewi�den�cji�są�prze�-
ka�zy�wa�ne�tyl�ko�da�ne�o sta�nie�licz�ni�ka�od�czy�ta�-
ne�go� pod�czas� obo�wiąz�ko�wych� prze�glą�dów
tech�nicz�nych�po�jaz�dów.

pro�jekt�usta�wy�prze�wi�du�je�tak�że�do�dat�ko�we
obo�wiąz�ki�dla�służb.�przy każ�dej�kon�tro�li�po�-
li�cja,� straż� gra�nicz�na,� in�spek�cja� trans�por�tu
dro�go�we�go,�żan�dar�me�ria�woj�sko�wa�i służ�by�cel�-
ne�bę�dą�mu�sia�ły�spi�sy�wać�ak�tu�al�ny�stan�licz�ni�-
ka� sa�mo�cho�du� i prze�ka�zy�wać� tę� in�for�ma�cję
do cen�tral�nej�ewi�den�cji�po�jaz�dów.

NASz�KOleGA�-�TO�MASz�KRYSz�TO�FIAK,�łÓDŹ

za co�fa�nie�licz�ni�ka�
moż�na�sie�dzieć

elek�tro�nicz�ne,�on�też�umiał�je�na�pra�wiać�i ko�pio�-
wać.�Te�raz�mo�że�my�do�ro�bić�pra�wie�każ�dy�klu�-
czy�elek�tro�nicz�ny�star�szej�i�no�wej�ge�ne�ra�cji.

Dzień�pra�cy�pa�na�Tom�ka�za�czy�na�się�o ósmej
ra�no�i koń�czy�o godz. 18,00,�co�oczy�wi�ście�nie
ozna�cza,�że�je�śli�wie�czo�rem�za�dzwo�ni�ja�kiś�prze�-
ra�żo�ny�kie�row�ca,�któ�ry�nie�mo�że�uru�cho�mić�swo�-
je�go� sa�mo�cho�du,� pan� To�mek� mu� nie� po�mo�-
że.�–�Ale�wy�wal�czy�łem�so�bie�jed�no:�mam�wol�-
ne�wszyst�kie�so�bo�ty�–�mó�wi.�

W te�dni�w se�zo�nie�ucie�ka�na dział�kę,�gdzie
za�wsze�jest�coś�do zro�bie�nia,�a je�śli�nie,�to�so�-
bie�czy�ta,�bo�jest�mi�ło�śni�kiem�wy�daw�nictw�zwią�-
za�nych�z UFO�oraz�po�wsta�niem�wszech�świa�ta.�

Oczy�wi�ście�przy do�brej�mu�zy�ce,�a bar�dzo�lu�-
bię�do�bry�jazz�ta�kich�gi�ta�rzy�stów�jak�pat�Me�the�-
ny,�Joe�pass�John�Mclau�glin,�Joe�pass�oraz�John
Col�tra�ne,�Mi�les�Da�ivis�itp.

Tro�chę�jest�mu�smut�no,�bo�cór�ka�Mar�ta�ra�czej
nie�ze�chce�kon�ty�nu�ować�dzie�ła�oj�ca,�bo�jest�na�-
uczy�ciel�ką�ję�zy�ka�pol�skie�go�i lo�go�pe�dą.�Żo�na�Da�-
nu�sia�też�nie�bar�dzo�się�do te�go�pa�li,�ale�jest�jesz�-
cze�szan�sa.�–�Ma�my�uro�cze�go�wnu�sia�Ar�tu�sia.
Ma�do�pie�ro 19�mie�się�cy,�a już�po�tra�fi� wło�żyć
i prze�krę�cić�klu�czyk�w sta�cyj�ce�sa�mo�cho�du.�Więc
w nim�ca�ła�na�dzie�ja�–�uśmie�cha�się�pan�To�mek.

Do pSSK�wstą�pił,�jak�mó�wi,�„wie�ki�te�mu”,�bo
na�mó�wi�li� go� do te�go� łódz�cy�   klu�czy�ka�rze.
Spodo�ba�ło�mu�się,�że�śro�do�wi�sko�in�te�gru�je�się,
że�ma�z kim�po�roz�ma�wiać�o spra�wach�za�wo�do�-
wych,�że�mo�że�uczest�ni�czyć�w szko�le�niach�spe�-
cja�li�stycz�nych�i spo�tka�niach�z przed�sta�wi�cie�la�mi
naj�więk�szych�firm�w tej�bran�ży.�

A te�raz�wy�bra�li�śmy�go�wi�ce�pre�ze�sem�sto�wa�-
rzy�sze�nia.�pan�To�mek�po�sta�no�wił�so�bie,�że�bę�-
dzie�pra�co�wał�nad tym,�że�by�śmy�sta�li�się�bar�dziej
roz�po�zna�wal�ni�na ryn�ku.�–�Ja�wiem,�że�tak�mó�-
wi�li�wszy�scy�na�si�po�przed�ni�cy. I zda�ję�so�bie�też
spra�wę�z te�go,�że�nie�jest�to�ta�kie�ła�twe,�ale�bę�-
dę�się�sta�rał.�Ma�rzy�mu�się�np.�że�by�wy�mo�gi
zwią�za�ne�z za�bez�pie�cze�niem�sze�ro�ko�ro�zu�mia�-
ne�go�mie�nia�zo�sta�ły�za�pi�sa�ne�w pra�wie.�–�W wie�-
lu�kra�jach�wy�mo�gi�zwią�za�ne�np.�z sys�te�mem�jed�-
ne�go�klu�cza�są�za�pi�sa�ne�w pra�wie�bu�dow�la�nym
i jest�nie�do po�my�śle�nia,�że�by�ta�ki�sys�tem�mon�-
to�wał�by�le�kto.�za�wsze�mu�si�to�być�cer�ty�fi�ko�wa�-
ny�fa�cho�wiec.�Do�brze�by�by�ło,�gdy�by�tak�by�ło
rów�nież�u nas.�Wte�dy�wszy�scy�by�li�by�za�do�wo�-
le�ni:�pro�du�cen�ci,�bo�mie�li�by�zbyt,�my,�bo�mie�-
li�by�śmy�mnó�stwo�pra�cy�i klien�ci,�bo�mie�li�by�po�-
rząd�ne�za�bez�pie�cze�nia.�Ale�że�by�do te�go�do�-
pro�wa�dzić,�mu�sie�li�by�śmy�być�bar�dziej�roz�po�zna�-
wal�ni�na ryn�ku.�Wię�cej�mu�sia�ła�by�o nas�wie�dzieć
po�li�cja,�ubez�pie�czy�cie�le�ar�chi�tek�ci,�pro�jek�tan�ci,
a sa�mi�pro�du�cen�ci�mu�sie�li�by�się�z na�mi�bar�dziej
li�czyć�–�mó�wi�no�wy�wi�ce�pre�zes�pSSK.�–�Dru�-
gą�bo�lącz�ką�sto�wa�rzy�sze�nia�są�skład�ki.�–�Nie�-
któ�rzy�z nas�nie�pła�cą�ich�od daw�na,�a wia�do�-
mo,�dziś�bez�pie�nię�dzy�nie�wie�le�moż�na�zro�bić.
Ja�sam�mia�łem�z tym�kło�po�ty,�do�kąd�nie�zło�ży�-
łem�na kon�cie�sta�łe�go�mie�sięcz�ne�go�zle�ce�nia.
Od te�go�cza�su�skład�ki�pła�cą�się�sa�me. I gdy�bym
mógł�po�le�cić�ten�spo�sób�wszyst�kim�ko�le�gom,�to
był�by�to�mój�pierw�szy�ma�ły�suk�ce�sik�ja�ko�wi�ce�-
pre�ze�sa�pSSK.�

pROpOzYCJA�zMIANY�pRAWA

z wiel�kim�smut�kiem�i ża�lem�in�for�mu�je�-
my,�że�od�szedł�od nas�ko�le�ga�z To�ru�nia

GRze�GORz�KWe�lA

zmarł�w li�sto�pa�dzie�po cięż�kiej�cho�-
ro�bie�w wie�ku 57�lat.

Grze�siu�od po�cząt�ku�ist�nie�nia�na�szej
or�ga�ni�za�cji�za�wsze�uczest�ni�czył�w spo�-
tka�niach,�szko�le�niach,�któ�re�or�ga�ni�zo�wa�-
li�śmy.�Był�bar�dzo�lu�bia�nym�i ce�nio�nym�ko�-
le�gą�i świet�nym�fa�chow�cem.�przy�jaź�nił�się
z wie�lo�ma�z nas.

Ro�dzi�nie�i bli�skim�zmar�łe�go�skła�da�my
ser�decz�ne�wy�razy�współ�czu�cia.

za�rząd�i ko�le�dzy�z pSSK

W sierp�niu�zmarł�na�gle�

RY�SzARD�KA�NJeR�SKI�

Był�człon�kiem�–�za�ło�ży�cie�lem�na�sze�go
sto�wa�rzy�sze�nia.�przez�wie�le�lat�pro�wa�dził
fir�mę�wspól�nie�z sy�nem,�An�drze�jem�w sa�-
mym�cen�trum�Byd�gosz�czy.�za�wsze�po�wta�-
rzał,�że�fun�da�men�tem�na�sze�go�za�wo�du�są
szko�le�nia,� li�te�ra�tu�ra� fa�cho�wa� i ka�ta�lo�gi.
Od władz�sto�wa�rzy�sze�nia�też�wy�ma�gał,�że�-
by�śmy�or�ga�ni�zo�wa�li�jak�naj�wię�cej�szko�leń.

W li�sto�pa�dzie�skoń�czył�by 75�lat.
Ro�dzi�nie�zmar�łe�go�skła�da�my�szcze�re

kon�do�len�cje.�
za�rząd�i ko�le�dzy�z pSSK
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Jak�ukraść�sa�mo�chód�
w kil�ka�se�kund

KSIĘGOWOŚĆ

Fak�tu�ra�ko�ry�gu�ją�ca�to�pod�sta�wo�wy�do�ku�-
ment,�któ�ry�słu�ży�do pro�sto�wa�nia�błę�dów,
po�my�łek� al�bo� zmian,� któ�re� wy�stą�pi�ły

w wy�sta�wia�nych� przez� sprze�daw�cę� fak�tu�-
rach.�Wy�sta�wie�nie�fak�tu�ry�ko�ry�gu�ją�cej�mo�że
po�wo�do�wać� obo�wią�zek� wstecz�nej� ko�rek�ty
już�do�ko�na�nych�roz�li�czeń�po�dat�ko�wych.�Czę�-
sto�mu�si�też�być�też�ona�po�twier�dzo�na�przez
na�byw�cę.

Fak�tu�rę�ko�ry�gu�ją�cą�na�le�ży�wy�sta�wić�wte�dy,
gdy�po spo�rzą�dze�niu�fak�tu�ry:
❖ udzie�lo�no�ob�niż�ki�ce�ny�w for�mie�ra�ba�tu�z ty�-

tu�łu�wcze�śniej�szej�za�pła�ty�(skon�to);
❖ udzie�lo�no�opu�stów�i ob�ni�żek�cen�(np.�z ty�-

tu�łu� wiel�ko�ści� ob�ro�tu� lub� ze� wzglę�du
na wa�dli�wość�to�wa�ru);

❖ na�stą�pił�zwrot�to�wa�rów�i opa�ko�wań;
❖ zwró�co�no�na�byw�cy�ca�łość�lub�część�za�pła�-

ty�otrzy�ma�nej�przed do�ko�na�niem�do�sta�wy
lub�wy�ko�na�niem�usłu�gi�(czy�li�tzw.�zwrot�za�-
licz�ki);

❖ pod�wyż�szo�no�ce�nę�lub�stwier�dzo�no�po�mył�-
kę�w ce�nie,�staw�ce,�kwo�cie�po�dat�ku�lub�ja�-
kiej�kol�wiek�in�nej�po�zy�cji�fak�tu�ry.
In�ny�mi�sło�wy�–�fak�tu�rę�ko�ry�gu�ją�cą�wy�sta�wia

się� wów�czas,� gdy� na fak�tu�rze� pier�wot�nej
znaj�du�ją�się�in�for�ma�cje,�któ�re�nie�od�po�wia�da�-
ją�sta�no�wi�rze�czy�wi�ste�mu.�Nie�zgod�ność�ta�ka
mo�że�przy tym�po�ja�wiać�się�już�w mo�men�cie
wy�sta�wie�nia�fak�tu�ry�(czy�li�zo�stał�po�peł�nio�ny
błąd�przy spo�rzą�dza�niu�do�ku�men�tu)�bądź�do�-
pie�ro� po je�go� wy�sta�wie�niu� (wsku�tek� np.
udzie�le�nia�do�dat�ko�we�go�ra�ba�tu,�zwro�tu�to�wa�-
ru�przez�klien�ta�itp.). 

Każ�da�nie�zgod�ność�fak�tu�ry�z rze�czy�wi�sto�-
ścią�mu�si�być�sko�ry�go�wa�na.

War�to�wie�dzieć: fak�tu�ra�ko�ry�gu�ją�ca
to�je�den�z dwóch�do�ku�men�tów�słu�żą�-
cych�do ko�ry�go�wa�nia�in�for�ma�cji�na wy�-
sta�wia�nych� fak�tu�rach.� Dru�gim� jest
no�ta�ko�ry�gu�ją�ca.�za�kres�sto�so�wa�nia�tej
ostat�niej�jest�du�żo�bar�dziej�okro�jo�ny.
zmie�nia�się�tak�że�pod�miot�upraw�nio�-
ny�do wy�sta�wie�nia�ko�rek�ty.�

Fak�tu�rą�ko�ry�gu�ją�cą�moż�na�zmie�nić�każ�dą�in�-
for�ma�cję�z fak�tu�ry�pier�wot�nej. Są�to�wpraw�-
dzie�z re�gu�ły�war�to�ści�licz�bo�we,�nie�mniej�nie
ma�prze�szkód,�aby�ko�rek�ta�ta�ka�„po�pra�wia�ła”
da�tę�wy�sta�wie�nia�fak�tu�ry�pier�wot�nej,�jej�nu�mer
czy�da�ne�na�byw�cy.�Sam�usta�wo�daw�ca�wska�-
zał�bo�wiem,�iż „na�le�ży�ją�wy�sta�wić�w przy�pad�-
ku�stwier�dze�nia�po�mył�ki�w ja�kiej�kol�wiek�po�zy�-
cji�fak�tu�ry”.

po�nie�waż�fak�tu�ra�mo�że�w spo�sób�istot�ny
wpły�wać�na roz�li�cza�nie�po�dat�ków,�usta�wo�daw�-
ca�wy�ma�ga,�aby�do�ku�ment�ta�ki�miał�od�po�-
wied�nią�treść,�z jed�nej�stro�ny�iden�ty�fi�ku�ją�cą
stro�ny�trans�ak�cji�oraz�przed�miot�da�nej�czyn�-
no�ści,�zaś�z dru�giej�po�praw�ne�okre�śle�nie�war�-
to�ści� licz�bo�wych�zwią�za�nych�z tą� trans�ak�-
cją. Wy�sta�wić�fak�tu�rę�ko�ry�gu�ją�cą�moż�na�za�-

Jak�dzia�ła�ją�zło�dzie�je�i ja�ki�mi�me�to�da�mi�wła�-
mu�ją� się� do sa�mo�cho�dów?� po jed�nej
z ostat�nich� ak�cji� prze�stęp�ców� po�li�cja

ostrze�ga,�że�na�wet�klu�czy�ki�trzy�ma�ne�w do�mu
nie�są�bez�piecz�ne,�a dzię�ki�spe�cjal�nej�wa�liz�ce
zło�dziej�od�czy�ta�za�war�ty�w klu�czy�kach�szyfr
na�wet�przez�ścia�nę�bu�dyn�ku.

W cią�gu�pierw�szych�ośmiu�mie�się�cy�te�go
ro�ku� skra�dzio�no� w pol�sce� po�nad 8,3� tys.
aut�–�wy�ni�ka�z da�nych�Ko�men�dy�Głów�nej�po�-
li�cji.�A wśród�naj�czę�ściej�kra�dzio�nych�sa�mo�-
cho�dów�są�mo�de�le�pro�du�cen�tów�z Nie�miec,
Ja�po�nii� i USA.�licz�by�za 2016�ro�ku�mó�wią
o 15 229�skra�dzio�nych�po�jaz�dach.�z aryt�-
me�ty�ki�wy�ni�ka�więc,�że�w cią�gu�ośmiu�mie�-
się�cy� te�go� ro�ku� zło�dzie�je� ukra�dli� już
po�nad 54�proc.� te�go�co�przez�ca�ły�ze�szły
rok.�Dla�te�go�moż�na�po�ku�sić�się�o pro�gno�zo�-
wa�nie�mniej�szej�licz�by�utra�co�nych�oso�bó�wek
na ko�niec 2017�r.

I choć�z po�li�cyj�nych�sta�ty�styk�wy�ni�ka,�że
z ro�ku�na rok�ilość�skra�dzio�nych�aut spa�da,
to�wca�le�nie�ozna�cza,�że�po�li�cja�jest�bar�dziej
sku�tecz�na�w zwal�cza�niu�te�go�pro�ce�de�ru.

Ozna�cza�na�to�miast,�że�prze�stęp�cy�prze�sta�li
się� roz�drab�niać� i co�raz� czę�ściej� po�lu�ją
na „gru�be�ry�by”,�czy�li�sa�mo�cho�dy,�na któ�rych
po jed�no�ra�zo�wym� sko�ku� za�ra�bia�ją� szyb�ciej
i wię�cej.�Dziś�dzię�ki�elek�tro�ni�ce�hur�to�wo�pa�ko�-
wa�nej�do sa�mo�cho�dów�zło�dzie�je�nie�mu�szą
wy�ła�my�wać�zam�ków�i bru�dzić�so�bie�rąk.�Dzię�-
ki�roz�wo�jo�wi�no�wych�tech�no�lo�gii�dro�gie�au�ta
ma�rek�pre�mium,�Au�di,�BMW,�Mer�ce�des�czy
tak�po�pu�lar�ne�w pol�sce�mo�de�le�Volks�wa�ge�na
(pas�sat,� golf)� i sa�mo�cho�dy� firm� ja�poń�skich,
Maz�da,�Hon�da,�To�yo�ta zna�la�zły�się�w za�się�gu
ama�to�rów�cu�dzej�wła�sno�ści.�za�bez�pie�cze�nia
pro�du�cen�tów�wła�ści�wie�nic�nie�da�ją,�a na�wet
w ja�kimś�sen�sie�uła�twia�ją�za�da�nie�prze�stęp�-
com.�Tak�jest�w przy�pad�ku�upo�wszech�nie�nia
tech�no�lo�gii�key�less�–�bez�klu�czy�ko�we�go�otwie�-
ra�nia�i uru�cha�mia�nia�po�jaz�du.

W pol�sce�ostat�nio�no�tu�je�się�co�raz�wię�cej
przy�pad�ków�kra�dzie�ży�aut�wy�po�sa�żo�nych�w to
udo�god�nie�nie.�Je�den�z naj�śwież�szych�przy�kła�-
dów�wy�ko�rzy�sta�nia�roz�wią�za�nia�umoż�li�wia�ją�-
ce�go�prze�chwy�ce�nie�czę�sto�tli�wo�ści�ra�dio�wej
klu�czy�ka�oraz�od�bior�ni�ka�mon�to�wa�ne�go�w au�-
cie�za�no�to�wa�ła�po�li�cja�na Dol�nym�Ślą�sku.

prze�stęp�cy�ude�rzy�li�ok.�trze�ciej�w no�cy,�kie�-
dy�wła�ści�ciel�BMW�se�rii 5 spał�w naj�lep�sze.
Au�to�war�te 180�tys.�zł�wy�pa�ro�wa�ło�spod�do�-
mu.�po�li�cjan�ci�stwier�dzi�li�jed�no�znacz�nie�–�sa�-
mo�chód�skra�dzio�no�me�to�dą�na „wa�liz�kę”.

Ama�to�rzy�cu�dzej�wła�sno�ści�naj�czę�ściej�wy�-
ko�rzy�stu�ją�fakt,�że�kie�row�cy�prze�waż�nie�zo�sta�-
wia�ją�klu�czy�ki�do sa�mo�cho�dów�na pa�ra�pe�cie
okna�lub�w po�bli�żu�drzwi wej�ścio�wych�od do�-
mu�(klu�czy�ki�w kie�sze�ni�wła�ści�cie�la�sie�dzą�ce�go
np.�w re�stau�ra�cji�tak�że�są�ła�twym�ce�lem).�prze�-
stęp�cy,�ale�mu�si�ich�być�co�naj�mniej�dwóch,
po�słu�gu�ją�się�ska�ne�rem,�trans�mi�te�rem�sy�gna�-
łu,�wzmac�nia�czem�oraz�od�po�wied�nią�wa�liz�ką,
dzię�ki�któ�rej�od�bior�nik�sa�mo�cho�du�iden�ty�fi�ku�-
je�ją�ja�ko�klu�czyk.

Je�den�zło�dziej�mu�si� się� znaj�do�wać�bli�sko
klu�czy�ka,�np.�za�kraść�się�pod okno�al�bo�usiąść
w tej�sa�mej�re�stau�ra�cji�dwa�sto�li�ki�da�lej�od wła�-
ści�cie�la�au�ta,�a dru�gi�w tym�sa�mym�cza�sie�po�-
cią�ga� za klam�kę� upa�trzo�ne�go� sa�mo�cho�du.
Au�to�wy�sy�ła�żą�da�nie�prze�sła�nia�ko�du,�sy�gnał
ten�jest�wzmac�nia�ny�przez�zło�dziej�skie�urzą�-
dze�nie�i prze�sy�ła�ne�do klu�czy�ka.�Sy�gnał�przez
dru�gie�urzą�dze�nie� (spod�okna�do�mu)� tra�fia
do klu�czy�ka,�a ten�od�sy�ła�żą�da�ny�kod,�któ�ry�tą
sa�mą�dro�gą�tra�fia�do au�ta,�któ�re�sta�je�otwo�-
rem�przed prze�stęp�cą.

po�dob�na� pro�ce�du�ra� jest� po�wta�rza�na
przy uru�cha�mia�niu�sil�ni�ka.�Wy�star�czy�wsiąść
i od�je�chać.� za�sięg� wzmoc�nio�ne�go� sy�gna�łu
mo�że�się�gać�na�wet 800�me�trów.

Jak�nie�dać�się�„wy�nieść�w wa�liz�ce”?

po�li�cja�ostrze�ga�wła�ści�cie�li�po�jaz�dów�z sys�-
te�mem�key�less,�że�by�od�po�wied�nio�za�bez�pie�-
cza�li�klu�czyk�bez�prze�wo�do�wy�do swo�je�go�au�ta.

–� kie�dy� kie�row�ca� jest� w do�mu,� klu�czyk
do sa�mo�cho�du� po�wi�nien� się� znaj�do�wać� jak
naj�da�lej� od ścian� ze�wnętrz�nych,� wej�ścia
do do�mu,�naj�le�piej�w izo�lo�wa�nej�stre�fie�–�me�-
ta�lo�wym�pu�deł�ku�lub�za�wi�nię�ty�w fo�lię�alu�mi�-
nio�wą,� aby� unie�moż�li�wić� prze�chwy�ce�nie
sy�gna�łu,�któ�ry�emi�tu�je�–�ra�dzi�aspi�rant�szta�-
bo�wy�Woj�ciech�Ja�błoń�ski�z wy�dzia�łu�pra�so�we�-
go�dol�no�ślą�skiej�po�li�cji.

Każ�de�au�to�w kil�ka�se�kund

Ob�ra�zem�te�go,�jak�dziu�ra�wy�mo�że�być�sys�-
tem�key�less,�któ�ry�miał�uła�twić�ży�cie�kie�row�-
ców,� są� wy�ni�ki� te�stów� za�bez�pie�czeń
sa�mo�cho�do�wych� prze�pro�wa�dzo�nych� przez
nie�miec�ki�au�to�mo�bil�klub�ADAC.�Je�go�eks�per�-
ci� za kil�ka�set� eu�ro zbu�do�wa�li� urzą�dze�nie
do prze�chwy�ty�wa�nia�sy�gna�łu�z klu�czy�ka�i wy�-
pró�bo�wa�li�je�w prak�ty�ce.

■
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Jak�wystawić�
fakturę�korygującą?

rów�no�w wer�sji�pa�pie�ro�wej�jak�i elek�tro�nicz�-
nej,�po�dob�nie�jak�do�ku�men�ty,�któ�re�te�ko�ry�-
gu�ją.

W od�róż�nie�niu�od sa�mej�fak�tu�ry,�fak�tu�ra�ko�-
ry�gu�ją�ca� jest� „do�ku�men�tem� na�zwa�nym”
w usta�wie� o VAT.� Usta�wo�daw�ca� wprost
wska�zał,�że�mu�si�ona�za�wie�rać�wy�ra�zy�„FAK�-
TU�RA�KO�RY�GU�JĄ�CA”�al�bo�wy�raz�„KO�ReK�-
TA”�–�są�to�jej�nie�zbęd�ne�ele�men�ty.�Na ta�-
kim�do�ku�men�cie�mu�si�się�też�zna�leźć�nu�mer
fak�tu�ry�ko�ry�gu�ją�cej�oraz�da�ta�jej�wy�sta�wie�nia.

W prak�ty�ce�przed�się�bior�cy�dla�fak�tur�ko�ry�-
gu�ją�cych�prze�wi�du�ją�od�ręb�ną�od „zwy�kłych”
fak�tur� VAT� nu�me�ra�cję.� Dzię�ki� te�mu� ła�twiej
utrzy�mać�ład�i po�rzą�dek�w po�sia�da�nej�do�ku�-
men�ta�cji.

Fak�tu�ra�ko�ry�gu�ją�ca�mu�si�wska�zy�wać�tak�że
to,�ja�ki�do�ku�ment�ko�ry�gu�je,�czy�li�nu�mer�oraz
da�tę�wy�sta�wie�nia�fak�tu�ry�ko�ry�go�wa�nej�oraz�wy�-
ni�ka�ją�cą�z niej�da�tę�sprze�da�ży�(czy�li�za�koń�cze�-
nia�do�sta�wy�to�wa�ru�bądź�wy�ko�na�nia�usłu�gi;
względ�nie�otrzy�ma�nia�za�licz�ki). 

Ko�lej�nym�ele�men�tem�jest�wska�za�nie�stron
trans�ak�cji�(czy�li�do�staw�cy�i na�byw�cy).�ele�men�-
tem�nie�zbęd�nym�fak�tu�ry�ko�ry�gu�ją�cej�jest�tak�-
że�rze�czy�wi�sty�po�wód�jej�wy�sta�wie�nia,�ja�ko�że
do�ku�men�tu�ta�kie�go�ni�gdy�nie�wy�sta�wia�się�bez
przy�czy�ny�(czy�li�przy�kła�do�wo�zwrot�to�wa�ru,
udzie�lo�ny�ra�bat,�upust,�skon�to,�czy�po�mył�ki
przy wy�sta�wia�niu�fak�tu�ry�pier�wot�nej).�Nie�jest
tu�taj�wy�ma�ga�ne�szcze�gól�ne�po�le�dla�ta�kich�in�-
for�ma�cji�–�po�wód�ko�rek�ty�moż�na�za�tem�wpi�-
sać�w uwa�gach�bądź�w sa�mej�tre�ści�fak�tu�ry�ko�-
ry�gu�ją�cej.

po okre�śle�niu� pod�sta�wo�wych� in�for�ma�cji
czas�przejść�do czę�ści�wła�ści�wej,�czy�li�sko�-
ry�go�wa�nia� nie�pra�wi�dło�wych� da�nych.� Naj�-
czę�ściej�jed�nak�że�ko�rek�ty�do�ty�czą�war�to�ści
licz�bo�wych�(kwo�to�wych�bądź�ilo�ścio�wych),
a więc�wpły�wa�ją�cych�na pod�sta�wę�opo�dat�ko�-
wa�nia�jak�i wy�li�czo�ny�po�da�tek. �Dla�te�go�też
w zde�cy�do�wa�nej�więk�szo�ści�przy�pad�ków�ko�-
ry�go�wa�na�jest�treść�do�ty�czą�ca�sa�me�go�przed�-
mio�tu�trans�ak�cji.

War�to�wie�dzieć: Na fak�tu�rze�ko�ry�-
gu�ją�cej�nie�ma�obo�wiąz�ku�peł�ne�go�od�-
zwier�cie�dla�nia� in�for�ma�cji� z fak�tu�ry
pier�wot�nej.�Wy�star�czy�wska�za�nie�tych
da�nych,�któ�re�są�ko�ry�go�wa�ne�–�oczy�-
wi�ście�po uprzed�nim�po�da�niu�mi�ni�-
mum�wy�ma�ga�nych�in�for�ma�cji�for�mal�-
nych,�a opi�sa�nych�wy�żej.

Je�że�li� za�tem� przy�kła�do�wo� klient� do�ko�nał
zwro�tu�czę�ści�jed�nej�par�tii�to�wa�ru,�zaś�fak�tu�-
ra�do�ku�men�to�wa�ła�kil�ka�za�mó�wień,�na fak�tu�-
rze�ko�ry�gu�ją�cej�wy�star�czy�za�wrzeć�in�for�ma�cje
ty�czą�ce�się�tej�jed�nej�par�tii�to�wa�ru,�w sto�sun�-
ku�do któ�rej�na�stą�pi�ła�zmia�na�(zwrot).

Jak�ła�two�za�uwa�żyć,�na fak�tu�rze�ko�ry�gu�ją�-
cej�na�le�ży�po�dać�od�po�wied�nio:�kwo�tę�ko�rek�-
ty�pod�sta�wy�opo�dat�ko�wa�nia�lub�kwo�tę�ko�rek�-
ty�po�dat�ku�na�leż�ne�go,�z po�dzia�łem�na kwo�-
ty�do�ty�czą�ce�po�szcze�gól�nych�sta�wek�po�dat�-
ku�i sprze�da�ży�zwol�nio�nej.�Roz�bi�cie�war�to�ścio�-
we�jest�tu�taj�za�tem�bar�dzo�szcze�gó�ło�we�–�tak
sa�mo�zresz�tą�jak�w przy�pad�ku�zwy�kłych�fak�-
tur�VAT.

Je�że�li�na�to�miast�ko�rek�ta�nie�wpły�wa�na zmia�-
nę� pod�sta�wy� opo�dat�ko�wa�nia� czy� po�dat�ku
na�leż�ne�go,�na fak�tu�rze�ko�ry�gu�ją�cej�po�da�je�się
je�dy�nie�treść�ko�ry�go�wa�nych�po�zy�cji�–�bez�war�-
to�ści�licz�bo�wych�(np.�błęd�ny�NIp,�ozna�cze�nie
to�wa�ru�itp.;�ze�wska�za�niem�tych�da�nych�za�-
rów�no�przed jak�i po ko�rek�cie).

Je�że�li�udzie�li�li�śmy�opu�stu�lub�ob�niż�ki�ce�ny
w od�nie�sie�niu�do wszyst�kich�do�staw�to�wa�rów
lub�usług�do�ko�na�nych�lub�świad�czo�nych�(czy�li
ca�łej� sprze�da�ży)� w da�nym� okre�sie� cza�su
na rzecz�jed�ne�go�od�bior�cy, czyn�ność�tę�mo�-
że�my�udo�ku�men�to�wać�jed�ną�fak�tu�rą�ko�ry�gu�-
ją�cą.�Nie�ma�po�trze�by�wy�sta�wia�nia�od�ręb�nie�ta�-
kie�go�do�ku�men�tu�do każ�dej�fak�tu�ry.�W ta�kim
przy�pad�ku�jed�nak�że�wy�sta�wia�na�fak�tu�ra�ko�ry�-
gu�ją�ca po�win�na�do�dat�ko�wo�za�wie�rać�wska�za�-
nie�okre�su,�do któ�re�go�od�no�si�się�udzie�la�ny
opust�lub�ob�niż�ka (czy�li�za�kres�dat�od –�do).
Jed�no�cze�śnie�nie�mu�si�ona�za�wie�rać:
❖ NIp�na�byw�cy�bądź�in�ne�go�nu�me�ru,�za po�-

mo�cą� któ�re�go� jest� on� zi�den�ty�fi�ko�wa�ny
na po�trze�by�VAT�i pod któ�rym�otrzy�mał�to�-
wa�ry�lub�usłu�gi;

❖ dat�po�szcze�gól�nych�sprze�da�ży;
❖ na�zwy�to�wa�ru�lub�usłu�gi,�ob�ję�tych�ko�rek�-

tą.
Na ko�rek�cie�ta�kiej�oczy�wi�ście�obo�wiąz�ko�wo

mu�szą�zna�leźć�się�wszyst�kie�nu�me�ry�fak�tur�ko�-
ry�go�wa�nych.

Obo�wią�zu�ją�ce�obec�ne�prze�pi�sy�nie�prze�wi�-
du�ją�ko�niecz�no�ści�pod�pi�sy�wa�nia�fak�tur�ko�ry�-
gu�ją�cych�za�rów�no�przez�sprze�daw�cę�jak�i na�-
byw�cę,�cho�ciaż�te�jak�zwy�kle�(po�dob�nie�jak
i pie�cząt�ki)�są�mi�le�wi�dzia�ne.

pod�pis�(i da�ta�od�bio�ru)�zwłasz�cza�na�byw�-
cy�mo�że�być�bar�dzo�po�moc�ny�przy pra�wi�dło�-
wym�roz�li�cze�niu�fak�tu�ry�ko�ry�gu�ją�cej.�Na�le�ży

oczy�wi�ście�po�dać�za�rów�no�in�for�ma�cje�sprzed
ko�rek�ty�(z do�ku�men�tu�pier�wot�ne�go)�jak�i za�-
kres� do�ko�na�nej� ko�rek�ty.� Je�że�li� ko�rek�ta� ta�ka
wpły�wa�na zmia�nę�war�to�ści�licz�bo�wych,�rów�-
nież�ta�ka�in�for�ma�cja�mu�si�się�tu�taj�zna�leźć.

Mo�ment�uję�cia�ko�rek�ty�po stro�nie�na�byw�-
cy,�w za�kre�sie�po�dat�ku�VAT,�jest�sto�sun�ko�wo
pro�sty.�Otóż�je�że�li�jest�to�ko�rek�ta�po�wo�du�ją�-
ca�zmniej�sze�nie�po�dat�ku�do od�li�cze�nia�wzglę�-
dem� fak�tu�ry� pier�wot�nej� –� na�le�ży� ją� ująć
w tym�okre�sie�roz�li�cze�nio�wym,�w któ�rym�ją
otrzy�ma�no�(a je�że�li�jesz�cze�nie�roz�li�czo�no�fak�-
tu�ry�pier�wot�nej�–�po�cze�kać�z uję�ciem�ko�rek�-
ty�do cza�su�roz�li�cze�nia�do�ku�men�tu�pier�wot�-
ne�go). 

Je�że�li�na�to�miast�jest�to�fak�tu�ra�ko�ry�gu�ją�ca
zwięk�sza�ją�ca�po�da�tek�do od�li�cze�nia�wzglę�dem
fak�tu�ry�pier�wot�nej�–�od�li�cze�nia�do�ko�nu�je�się
na ta�kich�sa�mych�za�sa�dach�ja�kie�ma�ją�za�sto�-
so�wa�nie�do sa�mej�fak�tu�ry,�któ�rą�to�otrzy�ma�-
ny�do�ku�ment�ko�ry�gu�je.

Sy�tu�acja�jest�bar�dziej�skom�pli�ko�wa�na�po stro�-
nie�sprze�daw�cy. 

Je�że�li fak�tu�ra�ko�ry�gu�ją�ca�zmniej�sza�war�to�-
ści�licz�bo�we z fak�tu�ry�pier�wot�nej,�to�ko�rek�tę
mo�że�uwzględ�nić�on�nie�wcze�śniej,�niż�otrzy�-
ma�nie�te�go�do�ku�men�tu�po�twier�dził�na�byw�ca.
Dla�te�go�tak�waż�na�jest�da�ta�od�bio�ru�oraz�pod�-
pis�na�byw�cy�na ko�rek�cie,�gdy�tę�od�bie�ra�on
oso�bi�ście�–�wy�zna�cza�ją�one�bo�wiem�mo�ment,
w któ�rym�obie�stro�ny�trans�ak�cji�po�win�ny�co
do za�sa�dy�uwzględ�nić�ko�rek�tę�w swo�ich�roz�-
li�cze�niach.

Wy�jąt�kiem� są� te� trans�ak�cje,� w sto�sun�ku
do któ�rych�nie�wy�stę�pu�je�po�da�tek�VAT� (np.
świad�cze�nie�usług�za gra�ni�cę)�–�tu�taj�po�twier�-
dze�nia�od�bio�ru�fak�tu�ry�ko�ry�gu�ją�cej�nie�trze�ba
po�sia�dać.�Nad�to�je�że�li�mi�mo�sta�rań�sprze�daw�-
cy,�zdo�by�cie�ta�kie�go�po�twier�dze�nia�nie�jest�moż�-
li�we,�ko�rek�tę�tak�że�mo�że�on�roz�li�czyć�–�nie�mniej
„sta�ra�nia”�ta�kie�mu�szą�zo�stać�udo�ku�men�to�wa�-
ne.�Je�że�li�na�to�miast�fak�tu�ra�ko�ry�gu�ją�ca zwięk�-
sza�war�to�ści�z fak�tu�ry�pier�wot�nej,�spo�sób�jej�roz�-
li�cze�nia�jest�uza�leż�nio�ny�od te�go,�czy�po�wo�-
dem�wy�sta�wie�nia�ko�rek�ty�jest�po�peł�nio�ny�wcze�-
śniej�błąd,�czy�też�zda�rze�nie,�któ�re�na mo�ment
wy�sta�wie�nia�fak�tu�ry�nie�wy�stę�po�wa�ło.

Je�że�li�po�wo�dem�ko�rek�ty�jest�błąd�przy wy�-
sta�wia�niu� fak�tu�ry� pier�wot�nej,� sprze�daw�ca
mu�si�ją�ująć�w tym�sa�mym�okre�sie�roz�li�cze�-
nio�wym,�w któ�rym�wy�ka�zał�fak�tu�rę�pier�wot�-
ną.�Je�że�li�na�to�miast�ko�rek�ta�nie�jest�wy�ni�kiem
błę�du,�roz�li�cza�się�ją�na bie�żą�co.
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zprze�pi�sów�usta�wy�o VAT�wy�ni�ka,�że�fak�-
tu�ry�okre�śla�ne�ja�ko�fak�tu�ry�„uprosz�czo�ne”
to�do�ku�men�ty�wy�sta�wia�ne�w przy�pad�ku,

gdy� kwo�ta� na�leż�no�ści� ogó�łem� nie� prze�kra�cza
kwo�ty 450 zł� al�bo 100� eu�ro� (je�że�li� kwo�ta� ta
okre�ślo�na�jest�w eu�ro).�Na każ�de�żą�da�nie�klien�-
ta�sprze�daw�ca�po�wi�nien�umie�ścić�NIp�na�byw�cy
na pa�ra�go�nie�fi�skal�nym.�Nie�jest�to�wa�run�ko�wa�-
ne�war�to�ścią�trans�ak�cji�sprze�da�ży.�przy czym�na�-
byw�ca�mo�że�żą�dać�za�rów�no�wy�sta�wie�nia�fak�tu�ry
peł�nej,�jak�i wy�da�nia�pa�ra�go�nu�z NIp.

z prze�pi�sów�usta�wy�o VAT�wy�ni�ka,�że�fak�tu�-
ry�okre�śla�ne�ja�ko�fak�tu�ry�„uprosz�czo�ne”�to�do�-
ku�men�ty�wy�sta�wia�ne�w przy�pad�ku,�gdy�kwo�ta�na�-
leż�no�ści�ogó�łem�nie�prze�kra�cza�kwo�ty 450 zł.
Fak�tu�ry�ta�kie�–�sto�sow�nie�do art. 106e�ust. 5
pkt 3�tej�usta�wy�–�mo�gą�nie�za�wie�rać� imie�nia
i na�zwi�ska�lub�na�zwy�na�byw�cy�to�wa�rów�lub�usług
oraz�je�go�ad�re�su,�a tak�że�da�nych�ta�kich�jak:

◗ mia�ra�i ilość�do�star�czo�nych�to�wa�rów�lub�za�-
kres�wy�ko�na�nych�usług,

◗ ce�na� jed�nost�ko�wa� to�wa�ru� lub� usłu�gi� bez
kwo�ty�po�dat�ku�(ce�na�jed�nost�ko�wa�net�to),

◗ war�tość�do�star�czo�nych�to�wa�rów�lub�wy�ko�-
ny�wa�nych�uług,�ob�ję�tych�trans�ak�cją,�bez�kwo�ty
po�dat�ku�(war�tość�sprze�da�ży�net�to),

◗ staw�ka�po�dat�ku,
◗ su�ma�war�to�ści�sprze�da�ży�net�to,�z po�dzia�-

łem�na sprze�daż�ob�ję�tą�po�szcze�gól�ny�mi�staw�-
ka�mi�po�dat�ku�i sprze�daż�zwol�nio�ną�od po�dat�-
ku,�kwo�ta�po�dat�ku�od su�my�war�to�ści�sprze�da�ży
net�to,� z po�dzia�łem� na kwo�ty� do�ty�czą�ce� po�-
szcze�gól�nych�sta�wek�po�dat�ku.

Uwa�ga:� wa�run�kiem� wy�sta�wie�nia� fak�tur
w uprosz�czo�nej�for�mie�jest�umiesz�cze�nie�w nich
da�nych�po�zwa�la�ją�cych�okre�ślić�kwo�tę�po�dat�ku
dla�po�szcze�gól�nych�sta�wek�po�dat�ku.�Do�dat�ko�-
wo�na�le�ży�wpi�sać�NIp�na�byw�cy.

po�nad�to,� fak�tu�ry� uprosz�czo�ne� –� na ta�kich
sa�mych�za�sa�dach�jak�zwy�kłe�fak�tu�ry�–�upraw�nia�-
ją�na�byw�cę�do od�li�cze�nia�wy�ka�za�ne�go�w nich
po�dat�ku�na�li�czo�ne�go.

Na�le�ży� za�uwa�żyć,� że� fak�tu�ry� ta�kie,� na�wet
przy kwo�cie� na�leż�no�ści� nie�prze�kra�cza�ją�-
cej 450 zł�–�nie�mo�gą�być,�zgod�nie�z art. 106e
ust. 6�usta�wy�o VAT,�wy�sta�wia�ne�w ce�lu�udo�ku�-
men�to�wa�nia:

1)�sprze�da�ży�wy�sył�ko�wej�z te�ry�to�rium�kra�ju
i sprze�da�ży�wy�sył�ko�wej�na te�ry�to�rium�kra�ju,

2)�sprze�da�ży,�dla�któ�rej�nie�jest�na fak�tu�rze
po�da�wa�ny�nu�mer�za po�mo�cą�któ�re�go�na�byw�-
ca�to�wa�rów�i usług�jest�zi�den�ty�fi�ko�wa�ny�na po�-
trze�by�po�dat�ku�lub�po�dat�ku�od war�to�ści�do�da�-
nej,�pod któ�rym�otrzy�mał�on�to�wa�ry�lub�usłu�gi,

3)� we�wnątrz�w�spól�no�to�wej� do�sta�wy� to�wa�-
rów,

4)�do�sta�wy�to�wa�rów�i świad�cze�nia�usług,�któ�-
rych�miej�scem�świad�cze�nia�jest�te�ry�to�rium�pań�-
stwa�człon�kow�skie�go�in�ne�niż�te�ry�to�rium�kra�ju,
a oso�bą� zo�bo�wią�za�ną� do za�pła�ty� po�dat�ku
od war�to�ści�do�da�nej�jest�na�byw�ca�lub�usłu�go�-
bior�ca�i fak�tu�ra�do�ku�men�tu�ją�ca�te�czyn�no�ści�nie
jest�wy�sta�wia�na�przez�te�go�na�byw�cę�lub�usłu�go�-
bior�cę�w imie�niu�i na rzecz�po�dat�ni�ka.

2.�za�kres�da�nych�ob�ję�tych�pa�ra�go�nem�fi�skal�-
nym

ele�men�ty,�któ�re�co�naj�mniej,�po�win�ny�zo�stać
za�miesz�czo�ne�na pa�ra�go�nie�fi�skal�nym�okre�ślo�-
ne�zo�sta�ły�w § 8�ust. 1�roz�po�rzą�dze�nia�w spra�-
wie�kas�re�je�stru�ją�cych.�Są�one�zbli�żo�ne�do tych,
któ�re�po�win�ny�zna�leźć�się�na fak�tu�rze�uprosz�-
czo�nej.

pa�ra�gon�fi�skal�ny�po�wi�nien�bo�wiem�za�wie�rać
co�naj�mniej:

◗ imię�i na�zwi�sko�lub�na�zwę�po�dat�ni�ka,�ad�res
punk�tu�sprze�da�ży,�a dla�sprze�da�ży�pro�wa�dzo�nej
w miej�scach� nie�sta�łych� –� ad�res� sie�dzi�by� lub
miej�sca�za�miesz�ka�nia�po�dat�ni�ka;

◗ nu�mer�iden�ty�fi�ka�cji�po�dat�ko�wej�po�dat�ni�ka
(NIp);

◗ nu�mer�ko�lej�ny�wy�dru�ku;
◗ da�tę�oraz�go�dzi�nę�i mi�nu�tę�sprze�da�ży;
◗ ozna�cze�nie�„pA�RA�GON�FI�SKAl�NY”;

◗ na�zwę� to�wa�ru� lub� usłu�gi� po�zwa�la�ją�cą
na jed�no�znacz�ną�ich�iden�ty�fi�ka�cję;

◗ ce�nę�jed�nost�ko�wą�to�wa�ru�lub�usłu�gi;
◗ ilość�i war�tość�su�ma�rycz�ną�sprze�da�ży�da�ne�-

go�to�wa�ru�lub�usłu�gi�z ozna�cze�niem�li�te�ro�wym
przy�pi�sa�nej�staw�ki�po�dat�ku;

◗ war�tość�ra�ba�tów�lub�na�rzu�tów,�o ile�wy�stę�-
pu�ją;

◗ war�tość�sprze�da�ży�brut�to�i kwo�ty�po�dat�ku
we�dług� po�szcze�gól�nych� sta�wek� po�dat�ku
po uwzględ�nie�niu�ra�ba�tów�lub�na�rzu�tów;

◗ war�tość�sprze�da�ży�zwol�nio�nej�od po�dat�ku;
◗ łącz�ną�kwo�tę�po�dat�ku;
◗ łącz�ną�kwo�tę�sprze�da�ży�brut�to;
◗ ozna�cze�nie�wa�lu�ty,�w któ�rej� re�je�stro�wa�na

jest�sprze�daż,�przy�naj�mniej�przy łącz�nej�kwo�cie
sprze�da�ży�brut�to;

◗ ko�lej�ny�nu�mer�pa�ra�go�nu�fi�skal�ne�go;
◗ nu�mer�ka�sy�i ozna�cze�nie�ka�sje�ra�–�przy wię�-

cej�niż�jed�nym�sta�no�wi�sku�ka�so�wym;
◗ nu�mer� iden�ty�fi�ka�cji� po�dat�ko�wej� na�byw�cy

(NIp�na�byw�cy)�–�na żą�da�nie�na�byw�cy;
◗ lo�go�fi�skal�ne�i nu�mer�uni�ka�to�wy�ka�sy.
W świe�tle� po�wyż�sze�go,� na każ�de� żą�da�nie

klien�ta�sprze�daw�ca�po�wi�nien�umie�ścić�NIp�na�-
byw�cy�na pa�ra�go�nie�fi�skal�nym.

Uwa�ga:� je�śli� zgod�nie� z żą�da�niem� na�byw�cy
sprze�daw�ca� za�mie�ści� na pa�ra�go�nie� je�go� NIp,
a war�tość� trans�ak�cji� nie� prze�kro�czy� kwo�-
ty 450 zł,�to�pa�ra�gon�ta�ki�moż�na�uznać�za fak�-
tu�rę�uprosz�czo�ną.

3.�Żą�da�nie� wy�da�nia� pa�ra�go�nu� z NIp� na�-
byw�cy

Na każ�de�żą�da�nie�klien�ta�sprze�daw�ca�po�wi�-
nien�umie�ścić�NIp�na�byw�cy�na pa�ra�go�nie�fi�skal�-
nym.�Umiesz�cze�nie�NIp�na�byw�cy�nie�jest�wa�run�-
ko�wa�ne� war�to�ścią� trans�ak�cji� sprze�da�ży.
przy czym�na�byw�ca�mo�że�żą�dać�za�rów�no�wy�sta�-
wie�nia� fak�tu�ry�peł�nej,� jak� i wy�da�nia�pa�ra�go�nu
z NIp. Tak�orzekł�Na�czel�ny�Sąd�Ad�mi�ni�stra�cyj�-
ny�w wy�ro�ku�z 27�paź�dzier�ni�ka 2016�r.

pa�ra�gon�fi�skal�ny�
ja�ko�fak�tu�ra�uprosz�czo�na

Ry�szard� Kan�jer�ski� roz�po�czął� dzia�łal�ność
w 1978�ro�ku.

po�cząt�ki�punk�tu�do�ra�bia�nia�klu�czy�w tam�tych
la�tach�nie�by�ły�ła�twe,�a to�ze�wzglę�du�na brak
„su�ró�wek”�klu�czy�i do�brych�ma�szyn.�A zdo�by�-
cie�wie�dzy�na te�mat�bran�ży�by�ło�bar�dzo�trud�ne.

za�kład�był�pierw�szym�w Byd�gosz�czy,�któ�ry
ofe�ro�wał�do�ra�bia�nie�klu�czy.

W na�szym�mie�ście�nie�ma�miesz�kań�ca,�któ�-
ry�nie�wspo�mi�na,�że�od�,,za�wsze”�do�ra�biał�tu
klu�cze.

z na�dej�ściem�lat 90�moż�na�by�ło�roz�wi�nąć

ba�zę� ma�szyn� do�ra�bia�ją�cych� wszel�kie� klu�cze
do�stęp�ne�na ryn�ku.

Wraz� z po�sze�rza�niem  � ofe�ro�wa�nych
usług�–� ostrze�nia,� prze�ra�bia�nie� za�pal�ni�czek,
na�pra�wa�au�to�sy�fo�nów,�awa�ryj�ne�otwar�cia�sa�mo�-
cho�dów�i miesz�kań,�na�pra�wa�zam�ków,�sys�te�my
Ma�ster� Key,� ko�do�wa�nie� klu�czy� sa�mo�cho�do�-
wych�trze�ba�by�ło�za�trud�nić�fa�chow�ców.�Wraz
z wzro�stem�po�pu�lar�no�ści�za�kła�du�do po�mo�cy
oj�cu�włą�czy�ła�się�tak�że�ro�dzi�na.�Syn�An�drzej,
wnuk�Ju�lian�sta�li�się�do�bry�mi�fa�chow�ca�mi�i pra�-
cu�ją�na�dal,�mo�że�w przy�szło�ści�i pra�wnuk�Mak�-

sy�mi�lian�za�in�te�re�su�je� się� dzia�łal�no�ścią,� któ�rą
roz�po�czął�pra�dzia�dek�Ry�szard.

Oj�ciec�był�jed�nym�z za�ło�ży�cie�li�pSlSK.
Bran�ży� klu�czo�wej� po�świę�cał� każ�dą� wol�ną

chwi�lę,�udzie�lał�po�rad�każ�de�mu�któ�ry�zwró�cił
się�z ta�ką�proś�bą.

Nasz�za�kład�ist�nie�je�pod tym�sa�mym�ad�re�-
sem�Dłu�ga 10�od roz�po�czę�cia�dzia�łal�no�ści.

Nie�ste�ty�Oj�ciec�nie�do�cze�kał 40.�le�cia�na�szej
fir�my,�ale�w pa�mię�ci�miesz�kań�ców�po�zo�sta�nie
na za�wsze.

An�drzej�Graj�kow�ski

Wspo�mnie�nie�o�Ry�szardzie�Kan�jer�skim
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Dopor�tu�gal�skie�go� por�to� na Kon�-
went� elF�-u w przy�szłym� ro�ku
za�pra�sza� nas� Ri�car�do� Jar�dim,

pre�zes� tam�tej�szej� or�ga�ni�za�cji� klu�czy�ka�rzy
ApeCSS�w imie�niu�ko�mi�te�tu�or�ga�ni�za�cyj�ne�go.

por�to�jest�dru�gim�po li�zbo�nie�naj�więk�szym
mia�stem�w por�tu�ga�lii�i,�jak�pi�sze�Ri�car�do�Jar�-
dim,�naj�bar�dziej�„in�spi�ru�ją�ce”.�

Kon�went�elF-u jest�naj�bar�dziej�pre�sti�żo�wym
wy�da�rze�niem� ro�ku� w Fe�de�ra�cji.� Jak� za�wsze,
bę�dzie�oka�zją�do „ko�mer�cyj�nej�eks�pan�sji,�na�-
wią�zy�wa�nia�kon�tak�tów�i roz�wi�ja�nia�re�la�cji�za�wo�-
do�wych,�a tak�że�wspa�nia�łą�oka�zją�do od�wie�-
dze�nia� naj�bar�dziej� em�ble�ma�tycz�nych� stron
por�to”�–�pi�sze�Ri�car�do�Jar�dim.

Kon�went�od�bę�dzie�się�w dniach�od 25�ma�-
ja�do 27�ma�ja�w por�to�pa�la�cio�Con�gress�Ho�-
tel� &� Spa,� ide�al�nym� miej�scu� do or�ga�ni�za�cji
kon�gre�sów,�z do�sko�na�łym�cen�trum�kon�gre�so�-
wym�ofe�ru�ją�cym�wy�jąt�ko�wą�oka�zję�do roz�wi�ja�-
nia�świa�do�mo�ści�mar�ki,�wpro�wa�dza�nia�no�wych
pro�duk�tów� i roz�wi�ja�nia� re�la�cji� B2B� po�przez
bez�po�śred�nie�pro�fe�sjo�nal�ne�in�te�rak�cje�z ślu�sa�-
rza�mi�i spe�cja�li�sta�mi�ds.�bez�pie�czeń�stwa.

„z nie�cier�pli�wo�ścią�ocze�ku�ję�spo�tka�nia�z ko�-
le�ga�mi�z ca�łej�eu�ro�py�w por�to�i je�stem�prze�ko�-
na�ny,�że�dzię�ki�uczest�nic�twu�oraz�sil�nie�zmo�-
ty�wo�wa�nej,� cięż�kiej� i od�po�wie�dzial�nej� pra�cy
na�sze�go� ko�mi�te�tu� or�ga�ni�za�cyj�ne�go,� Kon�-
went 2018�elF�bę�dzie�nie�zwy�kle�uda�nym�wy�-
da�rze�niem� dla� wszyst�kich� za�an�ga�żo�wa�-
nych”�–�na�pi�sał�pre�zes�na stro�nach�elF.

I ma�pre�zes�ra�cję,�bo�por�to�to�rze�czy�wi�ście
pięk�ne� mia�sto� po�ło�żo�ne� w pół�noc�nej� czę�ści
por�tu�ga�lii,�nad Oce�anem�Atlan�tyc�kim,�u uj�ścia
rze�ki�Du�ero.

To�mia�sto� każ�de�go�po�tra�fi� ocza�ro�wać.� Jest
nie�zwy�kłe,�ma�low�ni�czo�po�ło�żo�ne,�o nie�sa�mo�wi�-
tej�at�mos�fe�rze�i prze�pięk�nych�za�byt�kach.�Sym�-
bo�lem�mia�sta�jest�dwu�kon�dy�gna�cyj�ny�most�z ku�-
te�go�że�la�za�nad rze�ką�Du�oro,�któ�ry�łą�czy�por�to
oraz�Vi�la�No�va�de�Ga�ia.�Swój�cha�rak�te�ry�stycz�-
ny�kształt�zy�skał�dzię�ki�twór�com�z fir�my�Gu�sta�-
ve� eif�fel.� To� oni� by�li� od�po�wie�dzial�ni� przede
wszyst�kim�za stwo�rze�nie�wie�ży�eif�fla�czy�Sta�tui
Wol�no�ści.�Most�jest�nie�tyl�ko�świet�-
nym�punk�tem�orien�ta�cyj�nym�i wi�-
do�ko�wym,� ale� przede� wszyst�kim
je�dnym�z naj�chęt�niej�fo�to�gra�fo�wa�-
nych�obiek�tów�w mie�ście.

Nie�po�wta�rzal�ny�kli�mat�por�to�naj�-
le�piej�po�czu�je�my�w dziel�ni�cy�Ri�be�-
ira.�Jej�wy�jąt�ko�wość�zo�sta�ła�do�ce�-
nio�na� i dziel�ni�ca� zo�sta�ła� wpi�sa�na
na li�stę�UNe�SCO.�Wą�skie�ulicz�ki
w po�bli�żu�mo�stu�Dom�lu�is I ro�bią
nie�sa�mo�wi�te�wra�że�nie�–�cze�ka�ją�tu
na od�kry�cie�ciem�ne�przej�ścia,�wy�-
so�kie�ka�mie�ni�ce,�za�uł�ki,�za�ka�mar�ki.
Naj�lep�szym� spo�so�bem� po�zna�nia

te�go� miej�sca� jest� zgu�bie�nie� się� mię�dzy� ni�mi.
Wśród�sta�rych�ka�mie�nic�znaj�dzie�my�tu�m.� in.
Ca�sa�do In�fan�te,�w któ�rym�uro�dził� się� słyn�ny
Hen�ryk�Że�glarz.�Tu�moż�na�zo�ba�czyć,�jak�wy�glą�-
da�ży�cie�co�dzien�ne�miesz�kań�ców�por�to.�pod�-
czas�spa�ce�ru�po Ri�be�irze�to�wa�rzy�szyć�nam�bę�-
dą� wy�wie�sza�ne� za oknem� pra�nie,� ko�ty,
opusz�czo�ne�bu�dyn�ki,�do�my�w ru�inie,�po któ�rych
pnie�się�bluszcz.�z ko�lei�wzdłuż�rze�ki�przy dep�-
ta�ku�znaj�du�je�się�mnó�stwo�re�stau�ra�cji�i ka�wiar�-
ni,�w któ�rych�war�to�przy�siąść�i roz�ko�szo�wać�się
wspa�nia�łym�wi�do�kiem.

War�to�do�dać,�że�aby�zwie�dzać�por�to�trze�-
ba�mieć�do�brą�kon�dy�cję.�Mia�sto�le�ży�na wzgó�-
rzach,�więc�trze�ba�się�na�sta�wić�na wie�lo�krot�ne
wcho�dze�nie�pod gó�rę.

Gó�ru�ją�ca�nad mia�stem�Tor�re�dos�Cle�ri�gos�to
nie� tyl�ko� naj�wyż�sza� –� ma� po�nad 75� me�-
trów� –� wie�ża� w por�to,� ale� rów�nież� świet�ny
punkt�wi�do�ko�wy,�z któ�re�go�moż�na�po�dzi�wiać
pa�no�ra�mę�mia�sta�z je�go�cha�rak�te�ry�stycz�ny�mi
czer�wo�ny�mi� da�cha�mi� bu�dyn�ków.� Choć� naj�-
pierw�trze�ba�po�ko�nać�nie�mal 250�stop�ni,�to
wi�dok�za�pie�ra�dech.

Ci,�któ�rzy�lu�bią�w cza�sie�po�dró�ży�zwie�dzać
ko�ścio�ły,�też�bę�dą�za�chwy�ce�ni.�War�to�zaj�rzeć
do ka�te�dry�Sé�do por�to�o po�tęż�nych�i wy�so�kich
mu�rach,� do Igre�ja� de� San�ta� Cla�ra,� któ�re�go
wnę�trze�aż�ki�pi�zło�tem,�do Igre�ja�de�San�to�Il�-
de�fon�so�i Igre�ja�do Car�mo,�któ�rych�fa�sa�dy�są
ob�ło�żo�ne�ty�po�wy�mi�azu�le�jos.

Spa�ce�ru�jąc�uli�ca�mi�por�to�trze�ba�też�od�wie�-
dzić�oko�li�ce�Ca�pe�la�das�Al�mas.�Ten�bu�dy�nek
też�cał�ko�wi�cie�po�kry�ty�jest�cha�rak�te�ry�stycz�ny�-
mi�por�tu�gal�ski�mi�nie�bie�ski�mi�ka�fel�ka�mi.

Ko�niecz�nie�też�trze�ba�się�wy�brać�na dwo�rzec
ko�le�jo�wy� Sao� Ben�to.� Je�go� wnę�trze� rów�nież
zdo�bią�nie�bie�skie�ka�fel�ki,�któ�re�z pie�czo�ło�wi�-
to�ścią�zo�sta�ły�uło�żo�ne�w ten�spo�sób,�by�przed�-
sta�wia�ły�hi�sto�rię�mia�sta.

Mi�ło�śni�cy�Har�re�go�pot�te�ra�nie�mo�że�cie�omi�-
nąć�jesz�cze�jed�ne�go�miej�sca.�We�dług�plo�tek�to
wła�śnie�księ�gar�nia�li�vra�ria�lel�lo�by�ła�in�spi�ra�cją
dla� J.�K.�Row�ling�przy two�rze�niu�Ho�gwar�tu.
Na�wet�je�śli�nie�je�ste�ście�fa�na�mi�przy�gód�cza�-

ro�dzie�ja,�to�wnę�trze�księ�gar�ni,�któ�ra�po�wsta�ła
w 1906�r,�ro�bi�wra�że�nie.�Kli�mat�te�go�miej�sca
two�rzą�drew�nia�ne�scho�dy,�rzeź�bio�ne�wnę�trze
oraz�wi�tra�że�na su�fi�cie.�ze�wzglę�du�na ogrom�-
ną�po�pu�lar�ność�by�zwie�dzić� księ�gar�nię� trze�-
ba…�ku�pić�bi�let!�Są�one�sprze�da�wa�ne�na kon�-
kret�ną�go�dzi�nę,�tak�by�kon�tro�lo�wać�ilość�osób
prze�by�wa�ją�cych�w środ�ku.

Kto�chce�po�znać�bo�gac�two�lo�kal�nych�pro�-
duk�tów�w przy�stęp�nych�ce�nach�po�wi�nien�wy�-
bie�rać�się�na tar�go�wi�sko�Mer�ca�do�do Bol�hao.
Wnę�trze�ha�li�wy�peł�nio�ne�jest�stra�ga�na�mi�peł�-
ny�mi�owo�ców,�wa�rzyw,�ryb,�kwia�tów�i in�nych
wy�ro�bów.

W Ogro�dach�pa�ła�cu�Krysz�ta�ło�we�go�moż�na
zna�ko�mi�cie� ode�tchnąć� pod�czas� zwie�dza�nia
mia�sta.�Do�dat�ko�wym�atu�tem�te�go�miej�sca�jest
prze�pięk�ny�wi�dok�na rze�kę�Du�oro�i mia�sto.

Na dru�gim�brze�gu�rze�ki�Du�oro,�na�prze�ciw�-
ko�por�to�le�ży�Vi�la�No�va�de�Ga�ia.�To�wła�śnie
tam�są�licz�ne�piw�ni�ce,�w któ�rych�le�ża�ku�ją�becz�-
ki�z por�to,�wzmac�nia�nym�za po�mo�cą�bran�dy
wi�nem�por�tu�gal�skim.�piw�ni�ce�moż�na�zwie�dzać
z prze�wod�ni�kiem,�a w ce�nie� ta�kiej�wy�ciecz�ki
jest�rów�nież�moż�li�wość�de�gu�sta�cji�róż�nych�ga�-
tun�ków�wi�na.�Do naj�słyn�niej�szych�pro�du�cen�tów
por�to� za�li�cza� się� m.in.:� Of�fley,� Cock�burn’s,
Fon�se�ca,�San�de�man,�Calém�czy�Tay�lor’s.

Kie�dy�już�zwie�dzi�my�piw�ni�ce�to�war�to�udać
się�nad rze�kę,�że�by�po�dzi�wiać�pa�no�ra�mę�por�-
to�z tej�per�spek�ty�wy�oraz�zo�ba�czyć�z bli�ska�cha�-
rak�te�ry�stycz�ne�łód�ki�bar�co�ra�be�lo,�któ�ry�mi�kie�-

dyś� trans�por�to�wa�no� becz�ki
z wi�nem�rze�ką�Du�oro.

za�byt�ko�wym�żół�tym�tram�wa�jem
moż�na�do�je�chać�z Ri�be�iry�do Foz
do Du�oro,�a tam�zo�ba�czyć�oce�an.
Na�wet�przy sło�necz�nej�po�go�dzie
fa�le�po�tra�fią�prze�le�wać�się�po�nad
fa�lo�chron� i za�le�wać� uli�cę.� pla�ża
tam�jest�ra�czej�ka�mie�ni�sta,�ale�spa�-
cer�nad Oce�anem�Atlan�tyc�kim�to
wspa�nia�łe� zwień�cze�nie� por�tu�gal�-
skiej� po�dró�ży.� War�to� za�trzy�mać
się�też�w jed�nej�z licz�nych�ka�wiar�-
ni� i po�pi�ja�jąc� ka�wę� roz�ko�szo�wać
się�pięk�nym�wi�do�kiem.

elF�W�pORTO�25-27.05.2018�R.
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35.�le�CIe�FIR�MY�DAR�-MAR�

16�wrze�śnia 2017�ro�ku�po raz�ko�lej�ny�od�by�ły�się�co�rocz�-
ne�Wrze�śnio�we�Dni�Otwar�te�w DAR�-MAR.

pod�czas�spo�tka�nia�nie�za�bra�kło�ta�kich�firm�jak:�WIl�KA,
lOB,�AS�SA�ABlOY,�DIeR�Re,�MA�TY�JAS,�TOM�SAD,�Me�-
De�CO,�DO�RMA�KA�BA,�THI�RAD�pOl�SKA,�pSSK,�DAR�-
-MAR,� SIl�CA,� A�-D�-e GRO�Up,� ABRI�TeS,� AD�VAN�CeD
DIA�GNO�STICS.

Dni

Otwar�te
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35.�le�CIe�FIR�MY�DAR�-MAR�

Każ�da�z firm�w krót�kich�pre�zen�ta�cjach�przed�-
sta�wi�ła�swo�ją�ofer�tę,�jak�rów�nież�każ�dy�mógł�in�dy�-
wi�du�al�nie�po�roz�ma�wiać�z przed�sta�wi�cie�la�mi�firm
na sto�iskach.

Na spo�tka�niu�obec�ni�by�li�rów�nież�tech�ni�cy�Buł�-
gar�skiej�fir�my�ABRI�TeS,�któ�rzy�na ży�wo�po�ka�zy�-

wa�li� pro�ce�du�ry� ko�do�wa�nia� klu�czy� sa�mo�cho�do�-
wych.

Te�go�rocz�ne�spo�tka�nie�zbie�gło�się�z 35-le�ciem
fir�my�DAR�-MAR.

Wszyst�kim�klien�tom�dzię�ku�je�my�za życz�li�wość
i do�tych�cza�so�wą�współ�pra�cę.
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WIlKA�pOlSKA

Co� pan� są�dzi� o obec�nej� sy�tu�acji� pol�skiej
bran�ży� bu�dow�la�nej,� szcze�gól�nie� o sek�to�rze
okuć�i za�mknięć?�

Mo�im� zda�niem� rok 2017� dla� więk�szo�ści
firm�z bran�ży�bu�dow�la�nej�w tym�pro�du�cen�tów
za�bez�pie�czeń�i za�mknięć�był�bar�dzo�do�brym
okre�sem.� Ry�nek� roz�wi�ja� się� dy�na�micz�ne
a w pol�sce�z ro�ku�na rok�pro�du�ku�je�się�co�raz
wię�cej�okien� i drzwi.�Moż�na�po�wie�dzieć,�że
nasz�kraj�stał�się�jed�nym�z wio�dą�cych�eu�ro�pej�-
skich�do�staw�ców�w tej�dzie�dzi�nie.�pol�skie�okna
i drzwi�są�ce�nio�ne�i sprze�da�wa�ne�już�nie�tyl�ko
w eu�ro�pie�ale�i na ca�łym�świe�cie.�

Jak�na tle�bran�ży�wy�glą�da�WIl�KA?

Bie�żą�cy�rok 2017�jest�dla�nas�ko�lej�nym�ro�-
kiem� sta�bil�ne�go� wzro�stu� sprze�da�ży.� Co� jest
nie�zwy�kle� istot�ne,� był� to� rze�czy�wi�sty� wzrost
sprze�da�ży,�nie�zaś�wy�ge�ne�ro�wa�ny�za po�mo�cą
pod�wy�żek�cen.�Osią�gnę�li�śmy�to�dzię�ki�po�sze�-
rze�niu� ofer�ty� o no�we� wy�ro�by,� co� po�zwo�li�ło
nam�roz�wi�nąć�współ�pra�cę�z do�tych�cza�so�wy�mi
part�ne�ra�mi� oraz� po�zy�skać� no�wych� klien�tów.
Na�szym�ce�lem�jest�bu�do�wa�nie�sta�bil�nej�po�zy�-
cji� ryn�ko�wej� oraz� kon�se�kwent�ne� umac�nia�nie
mar�ki�WIl�KA.

Co�od�róż�nia�fir�mę�WIl�KA�od jej�kon�ku�ren�tów?

Je�ste�śmy�part�ne�rem,�na któ�rym�mo�gą�po�le�-
gać�dys�try�bu�to�rzy�oraz�ser�wi�sy�klu�czo�we.�Na�-
szym�klien�tom�da�je�my�do�stęp�do sze�ro�kiej�ga�-
my� wy�ro�bów.� Suk�ce�syw�nie� zwięk�sza�my� swój
udzia�ły�w ryn�ku�i sta�le�ro�śnie�za�in�te�re�so�wa�nie
na�szy�mi�wy�ro�ba�mi.�Sprze�daw�cy�hur�to�wi�oraz
ser�wi�sy�ma�ją�pra�wo�wy�ma�gać�od do�staw�ców
od�po�wied�niej�ja�ko�ści�wy�ro�bów�i po�zio�mu�ob�-
słu�gi.�Dla�te�go�też�co�raz�czę�ściej�de�cy�du�ją�się
na jed�ną,�sil�ną�mar�kę.�Spraw�dzo�ny�do�staw�ca
i zna�na� mar�ka� to� wy�so�ka� sprze�daż� i zy�ski.
Dzię�ki�sze�ro�kiej�ga�mie�wy�ro�bów�WIl�KA�da�je
part�ne�rom�szan�sę,�aby�ro�śli�ra�zem�z ryn�kiem.�

Du�żo�mó�wi�pan�o roz�wi�ja�niu�ofer�ty.�Na roz�-
wój�ja�kiej�gru�py�wy�ro�bów�WIl�KA
sta�wia�na�cisk?

Szcze�gól�ny� na�cisk� sta�wia�my
na roz�wój� sprze�da�ży� sys�te�mów
Ma�ster� Key,� któ�re� ofe�ru�je�my
w trzech� ty�pach� STR,� TH6
oraz 3Ve.�Są�to�trzy�po�zio�my�za�-
bez�pie�cze�nia:

STR to�roz�wią�za�nie�pod�sta�wo�-
we.�Sze�ścio�za�staw�ko�wa�wkład�ka,
któ�ra�po�sia�da�spe�cjal�ny�kształt�bę�-

ben�ka�umoż�li�wia�ją�cy�pre�cy�zyj�ne�wpro�wa�dze�nie
klu�cza�oraz�pa�ra�cen�trycz�ny�pro�fil�klu�cza�chro�-
nią�cy� wkład�kę� przed otwar�ciem� me�to�dą� wi�-
bra�cyj�ną.�

TH6�to�roz�wią�za�nie�wyż�szej�kla�sy.�Sze�ścio�-
za�staw�ko�wa�wkład�ka�z tak�zwa�nym�pro�tek�to�-
rem,�któ�ry�jest�do�dat�ko�wym�ele�men�tem�blo�ku�-
ją�cym� za�mon�to�wa�nym� w obu�do�wie.� Dzię�ki
za�sto�so�wa�niu� bocz�nych� ku�lek� za�staw�ko�wych
wkład�ka�jest�za�bez�pie�czo�na�przed otwar�ciem
me�to�da�mi� wi�bra�cyj�ny�mi.� Kul�ka� umiesz�czo�na
na klu�czu� za�bez�pie�cza� go� przed nie�upraw�-
nio�nym�ko�pio�wa�niem.�

3Ve to�roz�wią�za�nie�naj�wyż�szej�kla�sy.�Sze�-
ścio�za�staw�ko�wa�wkład�ka�z tak�zwa�nym�pro�tek�-
to�rem,�któ�ry�jest�do�dat�ko�wym�ele�men�tem�blo�-
ku�ją�cym� za�mon�to�wa�nym� w obu�do�wie.� Aby
za�bez�pie�czyć�wkład�kę�przed otwar�ciem�me�to�-
da�mi�wi�bra�cyj�ny�mi�moż�li�we�jest�za�sto�so�wa�nie
do 12�ele�men�tów�blo�ku�ją�cych�na dwóch�do�-
dat�ko�wych�płasz�czy�znach.�Kul�ka�umiesz�czo�na
na klu�czu� za�bez�pie�cza� go� przed nie�upraw�-
nio�nym�ko�pio�wa�niem.�

Wszyst�kie�ofe�ro�wa�ne�przez�nas�wkład�ki�sys�-
te�mo�we� wy�ko�na�ne� są� zgod�nie� z nor�mą
DIN 18 252/�eN 1303.�Ma�ją�pa�ra�cen�trycz�ne
pro�fi�le�klu�czy�za�bez�pie�cza�ją�ce�je�przed otwar�-
ciem�me�to�da�mi�wi�bra�cyj�ny�mi�oraz�mo�gą�być
do�dat�ko�wo�chro�nio�ne�przed prze�wier�ce�niem.

Aby�roz�sze�rzyć�moż�li�wo�ści�sto�so�wa�nia�na�-
szych�sys�te�mów�ofe�ru�je�my�rów�nież�ele�men�ty
me�cha�tro�nicz�ne,�ta�kie�jak�wkład�ki,�szyl�dy,�czyt�-
ni�ki�kart�któ�re�moż�na�po�wią�zać�z sys�te�ma�mi
me�cha�nicz�nej�kon�tro�li�do�stę�pu.�

Ja�kie� no�we� moż�li�wo�ści� da�je� za�sto�so�wa�na
w sys�te�mie�Ma�ster�Key�ele�men�tów�me�cha�tro�-
nicz�nych?

przede�wszyst�kim�za�sto�so�wa�nie�ele�men�tów
me�cha�tro�nicz�nych�da�je�wyż�szy�po�ziom�za�bez�-
pie�cze�nia�oraz�po�zwa�la�na ela�stycz�ne�kształ�to�-
wa�nie�do�stę�pów�do wy�bra�nych�po�miesz�czeń.

W naj�prost�szym� sys�te�mie� easy�Card,� któ�ry
funk�cjo�nu�je�bez�opro�gra�mo�wa�nia,�do za�pi�sy�-

wa�nia�i ka�so�wa�nia�da�nych�na no�śni�kach�elek�tro�-
nicz�nych�użyt�kow�ni�ków�in�dy�wi�du�al�nych�(kart,
klu�czy,�bre�lo�ków)�wy�ko�rzy�stu�je�się�kar�tę�pro�-
gra�mu�ją�cą.�po�zwa�la�to�na szyb�kie�zmia�ny�kon�-
fi�gu�ra�cji�do�stę�pów�w obiek�cie.

W sys�te�mach�wyż�sze�go�stop�nia,� ta�kich� jak
easy�Ba�sic,�easy�Ho�tel,�elink�ad�mi�ni�stra�tor�sys�-
te�mu�usta�la�dni�i go�dzin�w cią�gu�dnia,�w któ�-
rych�in�dy�wi�du�al�ni�użyt�kow�ni�cy�bę�dą�mie�li�do�-
stęp� do obiek�tu.� po�nad�to� dzię�ki� pa�mię�ci
zda�rzeń� jest� moż�li�we� pro�wa�dze�nie� ewi�den�cji
wejść�i wyjść�użyt�kow�ni�ków.�Da�je�też�moż�li�wość
bar�dzo�sze�ro�kiej�kon�tro�li�do�stę�pów�z jed�no�cze�-
snym�kon�tro�lo�wa�niem�go�dzin�i dat,�w któ�rych
użyt�kow�ni�cy�ko�rzy�sta�li�ze�swych�upraw�nień.

W ja�ki�spo�sób�fir�ma�ra�dzi�so�bie�ze�zmie�nia�-
ją�cym�się�za�cho�wa�niem�kon�su�men�tów,�szyb�kim
tem�pem�in�no�wa�cji�i zmia�na�mi�w bran�ży�za�bez�-
pie�czeń�i za�mknięć?�Gdzie�pa�na�zda�niem�WIl�-
KA�bę�dzie�w cią�gu�kil�ku�naj�bliż�szych�lat?

To�praw�da,�że�ry�nek�i na�si�klien�ci�zmie�nia�ją
się�bar�dzo�dy�na�micz�nie.�Klien�ci�wy�ma�ga�ją�co�-
raz�wyż�sze�go�po�zio�mu�za�bez�pie�cze�nia�i no�-
wo�cze�śniej�szych�pro�duk�tów.�po�za�za�bez�pie�-
cze�nia�mi� me�cha�nicz�ny�mi� co�raz� czę�ściej
po�szu�ku�ją�roz�wią�zań�elek�tro�nicz�nych�i elek�tro�-
me�cha�nicz�nych.� Je�ste�śmy� po�wią�za�ni� z fir�mą
WIl�KA� Schlies�stech�nik� GmbH� dzię�ki� te�mu
mo�że�my� ko�rzy�stać� z jej� po�nad 150� let�nich
do�świad�czeń� oraz� in�no�wa�cyj�ne�go� za�ple�cza
tech�nicz�ne�go.�W lesz�nie�in�we�stu�je�my�w ma�-
szy�ny�po�pra�wia�ją�ce� ja�kość�na�szych�wy�ro�bów
i uspraw�nia�ją�ce� pro�ce�sy� pro�duk�cyj�ne.� In�we�-
sty�cje� w park� ma�szy�no�wy� to� waż�na� spra�wa
gdyż�ofe�ru�je�my�bar�dzo�sze�ro�ką�ga�mę�pro�duk�-
tów,�na któ�rą�skła�da�się�kil�ka�ty�się�cy�ar�ty�ku�łów.
Suk�ce�syw�nie�roz�wi�ja�my�wszyst�kie�głów�ne�gru�-
py�wy�ro�bów�z na�szej�ofer�ty:�wkład�ki�bę�ben�ko�-
we,�sys�te�my�Ma�ster�Key,�sys�te�my�an�ty�pa�nicz�-
ne,� zam�ki� do drzwi� drew�nia�nych� oraz
pro�fi�lo�wych�z alu�mi�nium,�sta�li�i pVC�oraz�elek�-
tro�nicz�ne�sys�te�my�kon�tro�li�do�stę�pu.�

pa�trząc� na zmie�nia�ją�cy� się� ry�nek,� klien�tów
i na�sze�pro�duk�ty�wiem,�że�je�dy�ne
co� nam� po�zo�sta�je� to� „uciecz�ka
w przód”.�Czy�li�al�bo�bę�dzie�my�naj�-
lep�si�al�bo�nas�nie�bę�dzie.�

Ko�rzy�sta�jąc�z oka�zji�chciał�bym
za po�śred�nic�twem�pew�ne�go�Klu�-
cza� ży�czyć� wszyst�kim� czy�tel�ni�-
kom� po�god�nych,� ro�dzin�nych,
we�so�łych� Świąt� Bo�że�go� Na�ro�-
dze�nia� i szczę�śli�we�go� No�we�go
Ro�ku 2018.

Ko�lej�ny�ro�k�sta�bil�ne�go�wzro�stu
Roz�mo�wa�z pa�nem�Bo�gu�sła�wem�lew�czu�kiem�dy�rek�to�rem�fir�my�WIl�KA�pol�ska�

na te�mat�ryn�ku�okuć�bu�dow�la�nych,�za�bez�pie�czeń�i za�mknięć,�a tak�że�pla�nów�roz�wo�ju�fir�my�i no�wych�kie�run�ków�sprze�da�ży.





14

USA�KONWeNT�AlOA�2017

Naj�więk�szym�wy�da�rze�niem�or�ga�ni�zo�wa�nym�przez�Sto�wa�rzy�sze�nia
Ryn�ku�Wy�po�sa�że�nia�Spe�cjal�ne�go�Se�MA�jest�od�by�wa�ją�cy�się�co�ro�-
ku�w pierw�szym�ty�go�dniu�li�sto�pa�da�Se�MA�Show�w las�Ve�gas�Co�-
nven�tion�Cen�ter�w sta�nie�Ne�va�da�w związ�ku�z Au�to�mo�ti�ve�After�mar�-
ket�In�du�stry�We�ek.�W ra�mach�te�go�wy�da�rze�nia,�Se�MA�oraz�in�ne
fir�my�i or�ga�ni�za�cje�zaj�mu�ją�ce�się�biz�ne�sem�zwią�za�nym�z mo�to�ry�za�-
cją�spo�ty�ka�ją�się�pod�czas�jed�nej�z naj�więk�szych�im�prez�w las�Ve�gas.

Jest�to�au�to�show�tyl�ko�dla�nich.�Trze�ba�się�tam�za�re�je�stro�wać�ja�-
ko�sprze�daw�ca,�pro�du�cent,�na�byw�ca�lub�wy�staw�ca.

–�Jest�to�zna�ko�mi�ta�im�pre�za,�ale�nie�ste�ty,�nam,�chy�ba�nie�tyl�ko�po�-
la�kom,�ale�w ogó�le�eu�ro�pej�czy�kom�nic�by�się�stam�tąd�nie�przy�da�ło.
Ame�ry�ka�nie�ma�ją�bo�wiem�zu�peł�nie�in�ne�stan�dar�dy�za�bez�pie�czeń.�No
i zu�peł�nie�in�ne�ce�ny.�Mnie�bar�dzo�za�in�te�re�so�wa�ły�tar�cze�ku�-
lo�od�por�ne.�W do�bie�ter�ro�ry�zmu�jest�to�pro�dukt,�któ�-
ry�w za�chod�niej�eu�ro�pie�mo�że�mieć�du�że�wzię�cie.
By�ło� też�mnó�stwo� tu�nin�go�wa�nych� sa�mo�cho�-
dów.�Spe�cy�fi�ka�ryn�ku�w USA�jest�taka,�że�im
bar�dziej� „ba�je�ranc�kie”� au�to� tym� więk�szy
pre�stiż�je�go�wła�ści�cie�la.�Spo�ro�firm�ofe�ro�-
wa�ło�więc�okle�ja�nie�aut.�Wy�glą�da�to�bar�-
dzo� efek�tow�nie� i jest� jak� naj�bar�dziej
do wpro�wa�dze�nia� na eu�ro�pej�ski� ry�nek.
Ow�szem,� po�pa�trzeć,� po�dzi�wiać� moż�na,
ale�po�tem�trze�ba�wró�cić�do rze�czy�wi�sto�ści.
In�na�spra�wa,�że�nie�jest�ona�ta�ka�zła.�po pro�-
stu,�jest�in�na.�Wi�dzia�łem�tam�rów�nież�bar�dzo
faj�ne�sa�mo�cho�dy� i ga�dże�ty�do nich.�Na tam�tej�-
szym�sa�mo�cho�do�wym�to�rze�wy�ści�go�wym�by�ły�na�tu�ral�-
nie�wy�ści�gi�i pro�mo�wa�ła�się�fir�ma�KIA.�No�cóż,�po�pa�trzy�łem
i wró�ci�łem�–�opo�wia�da�To�masz�Sa�dow�ski,�któ�ry�od lat�jeź�dzi�na tę
im�pre�zę.

Sto�wa�rzy�sze�nie�Ryn�ku�Wy�po�sa�że�nia�Spe�cjal�ne�go�(Se�MA)�czy�li�or�-
ga�ni�za�cja�zrze�sza�ją�ca�pro�du�cen�tów�i dys�try�bu�to�rów�czę�ści�sa�mo�cho�-
do�wych�zo�sta�ło�za�ło�żo�ne�w 1963�ro�ku�przez�Roya�Rich�te�ra,�Wil�-
lie�go�Gar�ne�ra,�Bo�ba�Hed�ma�na,�Ro�ber�ta�e.�Wy�ma�na,�Joh�na�Bar�tlet�ta,
phi�la�We�ian�da,�Jr.,�Al�Se�gal,�De�an�Mo�on�i Vic�edel�broc�ka,�Jr.�Obec�-
nie�na�le�ży�do nie�go 6 383�firm�z ca�łe�go�świa�ta.�Są�to�pro�du�cen�ci
czę�ści�za�mien�nych�i ory�gi�nal�ne�go�sprzę�tu�(OeM),�przed�sta�wi�cie�le
me�diów,�de�ale�rzy�sa�mo�cho�do�wi,�sprze�daw�cy�spe�cja�li�stycz�nych�urzą�-
dzeń,�in�sta�la�to�rzy,�sprze�daw�cy�de�ta�licz�ni�i spe�cja�li�ści�w za�kre�sie�kon�-
ser�wa�cji.

SE�MA�da�ła�cza�du
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AApeX�to�jed�no�z naj�więk�szych�na świe�-
cie�wy�da�rzeń�ad�re�so�wa�ne�do pro�du�cen�tów
i dys�try�bu�to�rów� mo�to�ry�za�cyj�nym� czę�ści
za�mien�nych.�Ci,�któ�rzy�spo�tka�li�się�na po�-
cząt�ku�li�sto�pa�da�na Sands�expo�w las�Ve�-
gas� re�pre�zen�tu�ją 356� mi�liar�dów� do�la�rów
na glo�bal�nym�ryn�ku.

W tych�tar�gach�uczest�ni�czy�ło�po�nad 44
tys.�wy�bra�nych�klien�tów�i bli�sko 2300�pro�-

du�cen�tów�oraz�do�staw�ców�pre�zen�tu�ją�cych
naj�bar�dziej�in�no�wa�cyj�ne�pro�duk�ty,�usłu�gi
i tech�no�lo�gie.

Ce�lem�AApeX�–�u jest�pre�zen�ta�cja
naj�lep�szych� roz�wią�zań� tech�nicz�nych
i tech�no�lo�gicz�nych�oraz�wal�ka�o moż�-
li�wie�naj�wyż�szą�ja�kość� i war�to�ści�pro�-
du�ko�wa�nych�przez�uczest�ni�ków�czę�-
ści�sa�mo�cho�do�wych.

By�ły�więc�nie�tyl�ko�wy�sta�wy�i po�ka�-
zy,� ale� też� pre�lek�cje� i se�mi�na�ria
pod�czas�któ�rych�pro�du�cen�ci�mo�gli
zdo�być� wie�dzę,� któ�ra� jest� nie�-
zmier�nie�przy�dat�na�w pro�wa�dze�niu
biz�ne�su�mo�to�ry�za�cyj�ne�go.

Mó�wio�no� więc� m.in.� o naj�now�-
szych�tren�dach�w tzw.�śro�do�wi�sku�po�-

sprze�da�żo�wym� czę�ści� mo�to�ry�za�cyj�nych
oraz�o tym,�jak�w naj�bliż�szych�la�tach�bę�dzie
wy�glą�dał�ry�nek�sprze�da�ży�czę�ści�za�mien�nych
w świe�tle�roz�wi�ja�ją�cych�się�co�raz�szyb�ciej�no�-
wych�tech�no�lo�gii.

Wła�śnie�no�we�tech�no�lo�gie�by�ły�tym,�co
naj�bar�dziej�in�te�re�so�wa�ło�go�ści�tar�go�wych.�By�-
ła�więc�mo�wa�o tym,�jak�je�wy�ko�rzy�stać�w ce�-
lu� pod�nie�sie�nia� efek�tyw�no�ści� sprze�da�ży
oraz� o tym,�jak�te�elek�tro�nicz�ne�cu�deń�ka�na�-
pra�wiać�do�brze�i sku�tecz�nie.

Tar�gi�AAPEX 2017
w Las�Ve�gas
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DIeRRe

Dier�re�jest�wło�skim�pro�du�cen�tem�drzwi
w eu�ro�pie� i na świe�cie� jest� nie�kwe�-
stio�no�wa�nym�li�de�rem�bran�ży.�

Od sa�me�go� po�cząt�ku� Dier�re� udo�sko�na�la
swo�je�pro�duk�ty,�wy�ty�cza�jąc�tym�sa�mym�no�we
tren�dy�w bran�ży.�

In�no�wa�cyj�ność,�so�lid�ność� i es�te�ty�ka�są�ce�-
cha�mi� cha�rak�te�ry�stycz�ny�mi� pro�duk�tów� mar�ki
Dier�re.�

W swo�jej�ofer�cie�Dier�re�po�sia�da�drzwi�jed�-
no�skrzy�dło�we�bądź�dwu�skrzy�dło�we,�o zwięk�-
szo�nej�od�por�no�ści�na wła�ma�nie�w kla�sie�RC4.
Atrak�cyj�ne,�bez�piecz�ne�i do�sto�so�wa�ne�do in�-
dy�wi�du�al�nych�po�trzeb.�Skrzy�dło�–�w za�leż�no�-
ści�od mo�de�lu�–�wy�stę�pu�je�w wer�sji�przy�lgo�-
wej�lub�bez�przyl�go�wej�–�Wall�Se�cu�ri�ty.�Dier�re
dys�po�nu�je� sze�ro�ką� ga�mą�wzo�rów� i ko�lo�rów
mo�de�li� drzwi� we�wnętrz�nych,� bram� oraz
okien�nic.�W sze�ro�kiej�ga�mie�moż�li�wo�ści�na�-
szej� fir�my�znaj�du�ją� się� rów�nież� roz�wią�za�nia
dla� drzwi� dy�mosz�czel�nych,� prze�ciw�po�ża�ro�-
wych� o od�por�no�ści� ognio�wej� eI30,45,60,
dźwię�kosz�czel�nych,� ze�wnętrz�nych� i we�-
wnętrz�nych�oraz�tech�nicz�nych�o prze�zna�cze�-
niu�spe�cja�li�stycz�nym,�co�sta�wia�fir�mę�Dier�re
na pierw�szym� miej�scu� wśród� pro�du�cen�tów
w eu�ro�pie�i na świe�cie.�Wy�róż�nia�Nas�to,�że
prze�kształ�ca�my�ist�nie�ją�ce�moż�li�wo�ści�i no�we
idee�w prak�tycz�ne�za�sto�so�wa�nie.�Opa�ten�to�-

wa�ne�roz�wią�za�nia�tech�nicz�ne�ma�ją�za�sto�so�-
wa�nie�w pro�du�ko�wa�nych�przez�Dier�re� kon�-
struk�cjach.�

AT�SY�NeR�GY�IN�eleT�TRA�De�TeC�TOR�to
je�dy�ne�w swo�im�ro�dza�ju�drzwi�na świe�cie.�pro�-
dukt�Dier�re�de�dy�ko�wa�ny�do do�mów,�apar�ta�-
men�tów�i miesz�kań.�Kon�struk�cja�skrzy�dła�za�-
mknię�ta.� po�dwój�na� bla�cha� sta�lo�wa,
ocyn�ko�wa�na�z wy�peł�nie�niem�izo�la�cyj�nym,�po�-

kry�ta�pa�ne�la�mi�wy�mien�ny�mi�z sze�ro�kiej�ga�my
okła�dzin�o róż�nych�wzo�rach�i struk�tu�rze,�m.�in.
se�ria�okła�dzin�su�per�ter�mi�co�li�ne,�z drew�na�li�-
te�go,�for�ni�ro�wa�ne,�z pły�ty�HDF,�pla�sty�fi�ko�wa�-
ne�oraz�ręcz�nie�rzeź�bio�ne.�W opcji�okła�dzi�na
per�so�na�li�zo�wa�na�lub�la�kie�ro�wa�na�w do�wol�nym
ko�lo�rze�wg�pa�le�ty�RAl;�do wy�bo�ru�oko�ło 7000
wzo�rów.� Stan�dar�do�wy� mon�taż� w sys�te�mie
dwóch�sta�lo�wych�oścież�ni�cach.�Roz�ry�glo�wy�wa�-
nie�i ry�glo�wa�nie�drzwi�jest�uru�cha�mia�ne�przez
cen�tra�lę�elek�tro�nicz�ną�za po�mo�cą�klu�cza�elek�-
tro�nicz�ne�go�lub�kar�ty�ISO.�Kar�ta�zbli�że�nio�wa
i klucz� ma�gne�tycz�ny� po�sia�da�ją� wbu�do�wa�ny
chip� o uni�kal�nym� ko�dzie.� zbli�ża�jąc� klucz
do szyl�du�cen�tra�la�roz�po�zna�je�kod,�roz�ry�glo�-
wu�je�lub�ry�glu�je�drzwi.�

Moż�li�wość�wpro�wa�dze�nia�kart�i usta�wie�nia
pro�fi�lu�użyt�kow�ni�ka.�Kon�tro�la�do�stę�pu,�ar�chi�-
wi�za�cja� wejść� i wyjść,� blo�ko�wa�nie� klu�czy
w przy�pad�ku�zgu�bie�nia�lub�kra�dzie�ży.�

Cie�kło�kry�sta�licz�ny�ekran�po�zwa�la�na wy�świe�-
tla�nie� in�te�rak�tyw�ne�go� me�nu� w przej�rzy�sty
i szyb�ki�spo�sób.�Na wy�świe�tla�czu�mo�że�my�za�-
pro�gra�mo�wać�in�dy�wi�du�al�ne�po�wi�ta�nie.�

Drzwi� pra�cu�ją� w try�bach:� au�to�ma�tycz�-
nym�–�po za�mknię�ciu,�za�ry�glo�wa�nie�drzwi�na�-

In�no�wa�cyj�ność�i�so�lid�ność
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DIeRRe

stą�pi� au�to�ma�tycz�nie� oraz� pół�au�to�ma�tycz�-
nym�–�po za�mknię�ciu,�za�ry�glo�wa�nie�drzwi�na�-
stą�pi�po wy�raź�nym�po�le�ce�niu�użyt�kow�ni�ka.�

Ob�słu�ga�drzwi�za po�mo�cą�apli�ka�cji�mo�bil�nej,
mo�dem�GSM,�umoż�li�wia�zdal�ne�za�rzą�dza�nie
drzwia�mi.�Au�to�ma�tycz�ny,�wie�lo�ry�glo�wy�za�mek
z wkład�ką�cy�lin�drycz�ną�wy�so�kiej�kla�sy�bez�pie�-
czeń�stwa,�w ze�sta�wie�z trze�ma�kar�ta�mi�elek�tro�-
nicz�ny�mi� oraz� dwo�ma� klu�cza�mi� do wkład�ki.
Skrzy�dło�wy�po�sa�żo�ne�w uszczel�kę�przy�lgo�wą.
Drzwi� elet�tra,� w stan�dar�do�wym� upo�sa�że�niu
ma�ją 6�ry�gli�sta�łych�ty�pu�RO�STRO�„SHIlD”,
do�dat�ko�we�dwa�ry�gle�prze�ciw�wy�wa�że�nio�we�ty�-
pu�HO�OK�uru�cha�mia�ne�zam�kiem,�próg�opa�do�-
wy,�ak�ce�so�ria.�W opcji,�czyt�nik�li�nii�pa�pi�lar�nych,
do�or�pass,�ka�me�ra D�-li�ve.�Wy�so�ka� izo�la�cyj�-
ność�ter�micz�na�oraz�współ�czyn�nik�izo�la�cyj�no�-
ści� aku�stycz�nej�da�ją�użyt�kow�ni�kom�po�czu�cie
kom�for�tu�i sa�tys�fak�cji.�

HI�BRY� –� Dier�re� je�dy�ne� drzwi� na ryn�ku,
z zam�kiem�elek�tro�me�cha�nicz�nym,�po�dob�nie
jak� zam�ki� w sa�mo�cho�dach,� łą�czą� w so�bie
wła�ści�wo�ści� au�to�ma�tycz�ne� i ma�nu�al�ne.�Ten
mo�del� drzwi� elek�tro�me�cha�nicz�nych� hy�bry�-
do�wych�otwo�rzy�my�za po�mo�cą�klu�cza,�bre�-
lo�ka�czy�kar�ty�ma�gne�tycz�nej� lub�po pro�stu
do�ty�ka�jąc�je�pal�cem.�To�je�den�z tych�wy�na�laz�-
ków,�któ�ry�zde�cy�do�wa�nie�uła�twia�na�sze�ży�cie
co�dzien�ne�i przy�no�si�ko�rzy�ści,�a na do�da�tek
eli�mi�nu�je� ry�zy�ko� elek�tro�nicz�ne�go� de�fek�tu.
HI�BRY�mo�że�my�pod�łą�czyć�do sys�te�mu�in�te�-
li�gent�ne�go�do�mu,�bez�ko�niecz�no�ści�pa�mię�ta�-
nia�o tym,�aby�za�mknąć�drzwi�–�za�mkną�się
sa�me!�za�mek�wy�po�sa�żo�ny�jest�w wkład�kę�cy�-

lin�drycz�ną� wy�so�kie�go� bez�pie�czeń�stwa.� HI�-
BRY�wy�stę�pu�ją�ja�ko�przy�lgo�we�lub�bez�przy�-
lgo�we�z za�wia�sa�mi�ukry�ty�mi.�Drzwi�pra�cu�ją
w try�bach:�au�to�ma�tycz�nym�–�po za�mknię�ciu,
za�ry�glo�wa�nie� drzwi� na�stą�pi� au�to�ma�tycz�nie
oraz� pół�au�to�ma�tycz�nym� –� po za�mknię�ciu,
za�ry�glo�wa�nie�drzwi�na�stą�pi�po wy�raź�nym�po�-
le�ce�niu�użyt�kow�ni�ka.�

W pod�sta�wo�wym� wy�po�sa�że�niu� jest� pa�nel
do�ty�ko�wy�od stro�ny�we�wnętrz�nej,�au�to�ma�tycz�-
ny�próg�opa�do�wy�i wi�zjer�sze�ro�ko�kąt�ny.�Stan�-
dar�do�wo�drzwi�po�sia�da�ją�kla�sę�RC4�od�por�no�-
ści�na wła�ma�nie�i,�jak�w każ�dym�mo�de�lu�drzwi

Dier�re�moż�li�wość�wy�mia�ny�okła�dzin�na do�wol�-
nym� eta�pie� użyt�ko�wa�nia� drzwi.� Do�dat�ko�wo
ist�nie�je� moż�li�wość� wy�ko�na�nia� do�świe�tli,� na�-
świe�tli.�

Sle�eK.�ele�ganc�ki�de�sign�Dier�re�in�spi�ro�wa�-
ny�jest�in�ży�nie�rią�lot�ni�czą.�Sle�eK,�to�nie�po�wta�-
rzal�ne�bez�przyl�go�we�drzwi�o zwięk�szo�nej�od�-
por�no�ści� na wła�ma�nie� z fu�tu�ry�stycz�ny�mi
cho�wa�ny�mi,�re�gu�lo�wa�ny�mi�w trzech�płasz�czy�-
znach�za�wia�sa�mi�opa�ten�to�wa�ny�mi�przez�Dier�-
re.�Otwie�ra�ne�do we�wnątrz�lub�na ze�wnątrz�lo�-
ka�lu,� w któ�rych� pro�du�cent� za�sto�so�wał
in�no�wa�cyj�ne� tech�no�lo�gie� po�pra�wia�ją�ce� bez�-
pie�czeń�stwo,�wy�daj�ność�ciepl�ną�i aku�stycz�ną.
Naj�now�szy�mo�del�drzwi�w ofer�cie�Dier�re,�któ�-
ry�po�ru�sza�kre�atyw�ność�współ�cze�snych,�mo�że
być�re�ali�zo�wa�ny�w nie�stan�dar�do�wych�wy�mia�-
rach�z wy�koń�cze�niem�bocz�nym�w po�sta�ci�do�-
świe�tli.�Drzwi�z wkład�ką�cy�lin�drycz�ną�wy�so�kie�-
go� bez�pie�czeń�stwa,� mon�to�wa�ne� na dwóch
sta�lo�wych�oścież�ni�cach,�wy�koń�cze�nie�skrzy�dła
w ko�lo�rze�srebr�nym,�wy�po�sa�żo�ne�w uszczel�kę
oraz� sze�ro�ki� wy�bór� okuć.� Drzwi� Sle�eK� to
ory�gi�nal�ne�po�łą�cze�nie�funk�cjo�nal�no�ści�i bez�pie�-
czeń�stwa.�No�wy�mo�del�drzwi�Dier�re�to�in�ter�-
pre�ta�cja�współ�cze�snych�tren�dów�i sty�lu�w po�-
sta�ci� moc�ne�go� cha�rak�te�ru� i udo�sko�na�le�nia
w mi�ni�ma�li�stycz�nym�sty�lu.
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Wha�li� wy�sta�wien�ni�czej� NeC� Bir�ming�-
ham�od�by�ła�się�ko�lej�na�edy�cja�tar�gów
Au�to�me�cha�ni�ka�Worl�dwi�de�–�Au�to�-

me�cha�ni�ka�Bir�ming�ham.�Są�to�naj�więk�sze�tar�gi
tech�ni�ki�od�by�wa�ją�ce�się�na te�re�nie�Wiel�kiej�Bry�-
ta�nii,�któ�re�w tym�ro�ku�zgro�ma�dzi�ły�po�nad 550
firm�z ca�łe�go�świa�ta,�rów�nież�z pol�ski.

Wy�staw�cy,�któ�rzy�uczest�ni�czy�li�w tar�gach�pre�-
zen�to�wa�li�pro�duk�ty�w jed�nej�z sze�ściu�grup�te�ma�-
tycz�nych:�parts�&�Com�po�nents�–�czę�ści�za�mien�-
ne,�elec�tro�nics�&�Sys�tems�–�sys�te�my�elek�tro�nicz�ne
i elek�trycz�ne,�Re�pa�ir�&�Ma�in�te�nan�ce�–�wy�po�sa�że�-
nie�warsz�ta�tów�sa�mo�cho�do�wych,�Ac�ces�so�ries�&
Tu�ning�–�ak�ce�so�ria�sa�mo�cho�do�we,�tu�ning,�IT�&
Ma�na�ge�ment�–�opro�gra�mo�wa�nie�kom�pu�te�ro�we
dla�bran�ży�mo�to�ry�za�cyj�nej,�Se�rvi�ce�Sta�tion�&�Car
Wash�–�wy�po�sa�że�nie�sta�cji�ob�słu�gi,�sta�cji�ben�zy�-
no�wych�i myj�ni.�Dla�pro�du�cen�tów�czę�ści�do sa�-
mo�cho�dów�cię�ża�ro�wych�przy�go�to�wa�ny�był�spe�-
cjal�ny�pro�gram�Truck�Com�pe�ten�ce.

–�Bar�dzo�mi�się�po�do�ba�ły�te�tar�gi –�mó�wi�To�-
masz�Sa�dow�ski.�–�Wszyst�ko�tam�by�ło�in�te�re�su�-
ją�ce.� Mnie� naj�bar�dziej� po�do�ba�ło� się� sto�isko
z sej�fa�mi,� jak� mó�wi�li� ich� pro�du�cen�ci� „nie
do otwar�cia”,�a trzy�stois�ka�Anna�i�Grzegorz
Chrustowie�da�lej�po�ka�zy�wa�li�na�rzę�dzia�do ich
otwie�ra�nia. I udo�wod�ni�li,� że� one� na�praw�dę
dzia�ła�ją.�By�ło�za�baw�nie.

Wśród�przed�się�bior�ców�z pol�ski�na tar�gach
Au�to�me�cha�ni�ka�Bir�ming�ham�zna�la�zły�się�fir�my
pro�du�ku�ją�ce�m.in.�ak�ce�so�ria�i czę�ści�sa�mo�cho�-
do�we,�elek�tro�ni�kę,�oświe�tle�nie,�sprzęt�do ob�słu�-
gi�i na�pra�wy�po�jaz�dów�oraz�kon�ser�wa�cji,�sys�te�-
my�wspo�ma�ga�nia� i bez�pie�czeń�stwa�po�jaz�dów.

Tar�gi�Au�to�me�cha�ni�ka�Bir�ming�ham�by�ły�oka�-
zją�do pro�mo�wa�nia�po�ten�cja�łu�pol�skich� firm
oraz�do na�wią�za�nia�no�wych�kon�tak�tów�z part�-
ne�ra�mi�bry�tyj�ski�mi.

Jed�nak�dla�nas,�człon�ków�pol�skie�go�Sto�wa�rzy�-
sze�nia�Ser�wi�sów�Klu�czo�wych�naj�waż�niej�sze�by�-
ło�to,�że�na�sza�de�le�ga�cja,�czy�li�To�masz�Sa�dow�-
ski,�Ka�ta�rzy�na�Ko�zak,�Ka�ro�li�na�Ko�łec�ka,�Artur
Kołecki�i Grze�gorz�Chrust�re�pre�zen�to�wa�li�tam
na�sze�sto�wa�rzy�sze�nie.�Ich�za�da�niem�by�ło�za�pro�-
sze�nie� uczest�ni�ków� tar�gów� na Kon�went
elF w 2019� r.� do pol�ski.� Uczest�ni�czy�li� też
w po�sie�dze�niu�za�rzą�du�elF�-u,�któ�re�go�pre�zes,
Da�ve�O’To�ole�do�stał�od nich�klucz�–�gi�gant,�po�-
dob�ny�do tych,�ja�kie�wrę�cza�my�naj�bar�dziej�ak�-
tyw�nym� i za�słu�żo�nym� uczest�ni�kom� kam�pa�nii
„zbie�ra�my�złom�klu�czo�wy�dla�Bu�dzi�ka”.�Oczy�-
wi�ście�i ten�klucz�wy�ko�nał�Jan�łaczmń�ski.

pod�czas�po�sie�dze�nia�za�rzą�du�elF�-u por�tu�gal�-
czy�cy�mó�wi�li�o przy�go�to�wa�niach�do przy�szło�-
rocz�ne�go�kon�wen�tu�elF-u,�któ�ry�od�bę�dzie�się
u nich� w por�to.� po�tem� nasz� pre�zes� mó�wił
o przy�go�to�wa�niach� do elF�-u 2019� w Gdy�-
ni.�–�za�pro�si�li�śmy�na nie�go�bry�tyj�skich�po�li�cjan�-
tów,� któ�rzy� z za�in�te�re�so�wa�niem� od�nie�śli� się
do idei�pa�tro�no�wa�nia�elF-owi 2019�w pol�sce.�

ŚWIATOWe�TAR�GI�

Au�to�me�cha�ni�ka�w Bir�ming�ham
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po�dat�nik,�u któ�re�go�w okre�sie�roz�li�cze�nio�-
wym�wy�stą�pi�nad�wyż�ka�po�dat�ku�na�li�czo�-
ne�go�nad na�leż�nym,�mo�że�prze�nieść�ją

na ko�lej�ny� okres� roz�li�cze�nio�wy� lub� wy�stą�pić
o jej�zwrot.�Mó�wi�o tym�art. 87�ust. 1�usta�wy
o po�dat�ku�od to�wa�rów� i usług.�Teo�re�tycz�nie
urząd�skar�bo�wy�po�wi�nien�więc�zwró�cić�nad�pła�-
co�ny�po�da�tek�w ter�mi�nie�wska�za�nym�w de�kla�-
ra�cji�al�bo�w jej�ko�rek�cie.

W prak�ty�ce,� nie�ste�ty� jest� tak,� że� ter�mi�ny
zwro�tu�po�dat�ku�VAT�są�prze�dłu�ża�ne�do cza�su
za�koń�cze�nia�do�dat�ko�wej�we�ry�fi�ka�cji�przez�czyn�-
no�ści�spraw�dza�ją�ce,�kon�tro�lę�po�dat�ko�wą,�po�stę�-
po�wa�nie�po�dat�ko�we�al�bo�kon�tro�lę�cel�no�-skar�-
bo�wą.

■ Fi�skus�jest�bez�kar�ny

– W ta�kiej�sy�tu�acji�po�dat�nik,�za�miast�otrzy�-
mać� zwrot� po�dat�ku� w ter�mi�nie� np. 60� dni
od chwi�li�zło�że�nia�de�kla�ra�cji,�zwy�kle�mu�si�naj�-
pierw�zmie�rzyć�się�z ma�chi�ną�fi�sku�sa�–�mó�wi
mec.�Ro�bert�No�gac�ki�spe�cja�li�zu�ją�cy�się�w pra�-
wie�po�dat�ko�wym.

Or�ga�ny�po�dat�ko�we�pew�ne�swo�jej�bez�kar�no�-
ści�bar�dzo�czę�sto�wy�da�ją�po�sta�no�wie�nia�o prze�-
dłu�że�niu� ter�mi�nu�zwro�tu�VAT�-u z na�ru�sza�jąc
przy tym�prze�pi�sy.�Dla�te�go�też�po�dat�nik,�kie�dy
do�sta�nie�po�sta�no�wie�nie�o prze�dłu�że�niu�ter�mi�-
nu�zwro�tu�VAT�mu�si�zwró�cić�uwa�gę�na kil�ka
waż�nych�spraw.

przede�wszyst�kim,�or�gan�po�dat�ko�wy�po�wi�-
nien� w uza�sad�nie�niu� ta�kie�go� po�sta�no�wie�nia
kon�kret�nie�wska�zać,�ja�kie�do�kład�nie�prze�słan�ki
mia�ły� wpływ� na je�go� de�cy�zję.� po�wi�nien� więc
przed�sta�wić�swo�je�wąt�pli�wo�ści,�któ�re�uza�sad�-
nia�ją�od�mo�wę�zwro�tu�nad�pła�ty�w usta�wo�wym
ter�mi�nie.�Mu�si�też�wska�zać,�dla�cze�go�uznał,�że
ta�kie�wąt�pli�wo�ści�wy�stą�pi�ły,�a te�mu�szą�fak�tycz�-
nie�za�ist�nieć�i nie�mo�gą�wy�ni�kać�tyl�ko�z wi�dzi�-
mi�się�urzęd�ni�ka�lub�być�stwier�dze�nia�mi�wzię�ty�-
mi�z su�fi�tu.

W prak�ty�ce�or�ga�ny�po�dat�ko�we�w swo�ich�po�-
sta�no�wie�niach�błęd�nie�wska�zu�ją,�że�po�wo�dem
prze�dłu�że�nia�jest�wsz�czę�cie�np.�kon�tro�li�po�dat�-
ko�wej�w za�kre�sie�we�ry�fi�ka�cji�za�sad�no�ści�zwro�-
tu.�Nie�jest�to�pra�wi�dło�wa�in�for�ma�cja�do�ty�czą�-
ca� te�go,� z cze�go� wy�ni�ka� ów� po�wód
prze�dłu�że�nia.

–�W po�sta�no�wie�niu�urzęd�nik�ma�obo�wią�zek
wprost� wska�zy�wać� dzień,� do któ�re�go� or�gan
po�dat�ko�wy�wy�dłu�ża�ter�min�zwro�tu�w sto�sun�ku
do ter�mi�nu�usta�wo�we�go,�a czę�sto�po�sta�no�wie�-
nie�o prze�dłu�że�niu�okre�su�zwro�tu�nad�pła�co�ne�-
go� po�dat�ku� nie� za�wie�ra� żad�ne�go� ter�mi�nu,
do któ�re�go�jest�on�prze�dłu�żo�ny,�a tyl�ko�wska�-
zu�je� na nie�pre�cy�zyj�ne� oko�licz�no�ści,� np.
„do cza�su�za�koń�cze�nia�kon�tro�li”�–�mó�wi�eks�-
pert.

■ Urzęd�nik�mu�si�po�dać�da�tę

Ta�ka�for�mu�ła�nic�nie�zna�czy�i jej�uży�cie�jest
na�ru�sze�niem�pra�wa�oraz�uchwa�ły�Na�czel�ne�go
Są�du� Ad�mi�ni�stra�cyj�ne�go.� Nie� mo�że� też� oni
sku�tecz�nie�prze�dłu�żyć�ter�mi�nu�zwro�tu�VAT.

Wa�run�kiem�sku�tecz�ne�go�prze�dłu�że�nia�ter�mi�-
nu�zwro�tu�po�dat�ku�jest�do�rę�cze�nie�po�sta�no�wie�-
nia�o prze�dłu�że�niu�przed upły�wem�usta�wo�we�-

go�ter�mi�nu�zwro�tu�wy�ni�ka�ją�ce�go�z de�kla�ra�cji�al�-
bo�przed upły�wem�ter�mi�nu�zwro�tu�okre�ślo�ne�-
go�po�prze�dza�ją�cym�go�po�sta�no�wie�niem.

Tym�cza�sem�or�ga�ny�po�dat�ko�we�czę�sto�prze�-
dłu�ża�ją�ter�min�zwro�tu�po�dat�ku,�któ�ry�już�upły�-
nął.� zwy�kle� po�stę�pu�ją� w ta�ki� spo�sób� wte�dy,
gdy�prze�dłu�że�nie�obo�wią�zy�wa�ło�do za�koń�cze�-
nia�we�ry�fi�ka�cji�za�sad�no�ści�zwro�tu�w da�nej�pro�-
ce�du�rze,�a ta�już�daw�no�się�skoń�czy�ła.

Są� też� ta�kie� skar�bów�ki,� któ�re� uwa�ża�ją,� że
po pro�stu,� li�czy�się�da�ta�sa�me�go�wy�sta�wie�nia
po�sta�no�wie�nia�przed upły�wem�da�ne�go�ter�mi�nu,
a nie�je�go�do�rę�cze�nia�po�dat�ni�ko�wi.�Jest�to�oczy�-
wi�stym� i za�uwa�żo�nym� w orzecz�nic�twie� błę�-
dem.�po�dat�nik�bo�wiem�mu�si�wie�dzieć,�że�nie
do�sta�nie�zwro�tu�po�dat�ku�w ter�mi�nie,�za�nim�on
upły�nie,�a nie�prze�czy�tać�o tym�po kil�ku�dniach.�

■ Nie�upraw�nio�ne�dzia�ła�nia�fi�sku�sa

–� Kie�dy� or�gan� po�dat�ko�wy� de�cy�du�je� się
na prze�dłu�że�nie�ter�mi�nu�zwro�tu�po�dat�ku�mo�-
że�to�zro�bić�tyl�ko�pod�czas�czyn�no�ści�spraw�dza�-
ją�cych.�Waż�na�jest�więc�pod�sta�wa�praw�na�ta�kie�-
go� po�sta�no�wie�nia� czy�li� art. 274b� Or�dy�na�cji
po�dat�ko�wej,�ale�je�śli�or�gan�po�dat�ko�wy�prze�pro�-
wa�dza�tyl�ko�do�dat�ko�wą�we�ry�fi�ka�cję�za�sad�no�ści

zwro�tu�po�dat�ku,�mo�że�wy�ko�rzy�sty�wać�wy�łącz�-
nie�in�stru�men�ty�praw�ne,�ja�kie�mu�w nim�przy�-
słu�gu�ją.�za�tem,�or�gan�po�dat�ko�wy�nie�ma�pra�-
wa� do prze�pro�wa�dza�nia� czyn�no�ści
spraw�dza�ją�cych� u kon�tra�hen�tów� po�dat�ni�-
ka�–�tłu�ma�czy�mec.�No�gac�ki.

■ Kon�tra�hen�tów�spraw�dzać�nie�wol�no

za�kres�za�sad�no�ści�zwro�tu�po�dat�ku�od to�wa�-
rów�i usług�w try�bie�czyn�no�ści�spraw�dza�ją�cych
jest�ogra�ni�czo�ny�tyl�ko�do we�ry�fi�ka�cji�roz�li�cze�-
nia�po�dat�ni�ka,�a nie�je�go�kon�tra�hen�tów.

Tym�cza�sem,�or�ga�ny�po�dat�ko�we�pod�czas�kon�-
tro�li�po�dat�ni�ka�w ce�lu�po�twier�dze�nia�za�sad�no�-
ści�zwro�tu�po�dat�ku,�spraw�dza�ją�je�go�kon�tra�hen�-
tów.�Ro�bią�to,�cho�ciaż�tzw.�kon�tro�la�krzy�żo�wa
nie�mie�ści�się�w kom�pe�ten�cjach�pro�ce�so�wych
or�ga�nu�po�dat�ko�we�go,�któ�ry�dzia�ła�po�za�po�stę�-
po�wa�niem�po�dat�ko�wym�lub�kon�tro�lą�po�dat�ko�-
wą.

Sko�ro�więc�fi�skus�uru�cha�mia�nie�do�pusz�czal�-
ną�pro�ce�du�rę�w ce�lu�spraw�dze�nia�kon�tra�hen�-
tów,�pod�ję�te�czyn�no�ści�nie�mo�gą�być�pod�sta�-
wą�do prze�dłu�że�nia�ter�mi�nu�zwro�tu�po�dat�ku.
Wy�da�ne�w ta�kich�oko�licz�no�ściach�po�sta�no�wie�-
nia�o prze�dłu�że�niu�ter�mi�nu�zwro�tu�uchy�li�każ�-
dy�sąd.

Ta�kie�za�sa�dy�obo�wią�zy�wa�ły�od za�wsze,�a te�-
raz�jesz�cze�zo�sta�ły�po�twier�dzo�ne�przez�uchwa�-
łę�NSA.�Dla�te�go�na�le�ży�je�sto�so�wać�do wszel�-
kich�wy�da�nych�w róż�nych�try�bach�i w róż�nym
cza�sie� po�sta�no�wień,� o ile� pię�cio�let�ni� okres
przedaw�nie�nia� zo�bo�wią�za�nia� jesz�cze� się� nie
za�koń�czył.

■ Kontr�atak�po�dat�ni�ka

Ta�kie�dzia�ła�nia�or�ga�nów�po�dat�ko�wych�są�nie�-
do�pusz�czal�ne�i bez�praw�ne.�Uza�sad�nia�ją�więc
za�skar�że�nie�po�sta�no�wie�nia�o prze�dłu�że�niu�ter�-
mi�nu�zwro�tu.�Jest�to�waż�ne�dla�te�go,�bo�sa�ma
kwe�stia�za�cho�wa�nia�wła�ści�wej�pro�ce�du�ry�prze�-
dłu�ża�nia�ter�mi�nu�zwro�tu�po�dat�ku�jest�nie�za�leż�-
na�od sa�mych�czyn�no�ści�we�ry�fi�ka�cyj�nych�or�ga�-
nów�po�dat�ko�wych�w da�nej�spra�wie,�któ�re�mo�gą
trwać�bar�dzo�dłu�go�i ni�gdy�nie�wia�do�mo,�jak�się
za�koń�czą.

A sku�tecz�ne�pod�wa�że�nie�pro�ce�du�ry�prze�dłu�-
ża�nia�ter�mi�nu�zwro�tu�po�dat�ku�spo�wo�du�je�ko�-
niecz�ność� te�go�zwro�tu,�mi�mo�że�do�dat�ko�wa
me�ry�to�rycz�na�we�ry�fi�ka�cja�je�go�za�sad�no�ści�bę�-
dzie�na�dal�trwa�ła�i prze�cho�dzi�ła�przez�ko�lej�ne
eta�py�po�stę�po�wań.

Dla�te�go�po�dat�nik�nie�jest�bez�bron�ny.�Na po�-
sta�no�wie�nie� o prze�dłu�że�niu� ter�mi�nu� zwro�tu
po�dat�ku�VAT�moż�na�zło�żyć�za�ża�le�nie�do or�ga�-
nu� po�dat�ko�we�go� wyż�sze�go� stop�nia� a więc
do dy�rek�to�ra�izby�ad�mi�ni�stra�cji�skar�bo�wej.�efek�-
tem�ta�kiej�skar�gi�mo�że�być�uchy�le�nie�po�sta�no�-
wie�nia�ze�wzglę�du�na ra�żą�ce�na�ru�sze�nie�prze�-
pi�sów� pra�wa� i w kon�se�kwen�cji� ko�niecz�ność
zwro�tu�po�dat�ku�po�dat�ni�ko�wi.

Je�że�li�w tre�ści�po�sta�no�wie�nia�nie�by�ło�w ogó�-
le�za�war�te�go�po�ucze�nia�o moż�li�wo�ści�zło�że�nia
za�ża�le�nia,�co�zda�rza�ło�się�dość�czę�sto�zwłasz�-
cza�przed wy�da�niem�uchwa�ły�NSA�I FpS 2/16,
to�war�to�zło�żyć�wnio�sek�o spro�sto�wa�nie�tre�ści
ta�kie�go�po�sta�no�wie�nia�przez�do�da�nie�do nie�go
po�ucze�nia.�po�tem�trze�ba�zło�żyć�za�ża�le�nie,�chy�-
ba�że�po�dat�nik�wcze�śniej�sko�rzy�sta�z za�sa�dy,�że
błęd�ne�po�ucze�nie�al�bo�je�go�brak�nie�wy�łą�cza�je�-
go�pra�wa�do zło�że�nia�od�po�wied�nie�go�środ�ka
za�skar�że�nia.

Moż�na�tak�że�zło�żyć�wnio�sek�o stwier�dze�nie
nie�waż�no�ści�po�sta�no�wie�nia,�je�że�li�jest�ono�osta�-
tecz�ne.� Wbrew� sta�no�wi�sku� pre�zen�to�wa�ne�mu
przez� nie�któ�re� or�ga�ny� wyż�sze�go� rzę�du,� po�-
sta�no�wie�nie� o prze�dłu�że�niu� ter�mi�nu� zwro�tu
po�dat�ku�ma�ma�te�rial�no�praw�ny�cha�rak�ter.�Jest�to
to�po�wo�dem,�że�by�pod�dać�je�pro�ce�du�rze�nad�-
zwy�czaj�nej.

W przy�pad�ku,�kie�dy�roz�strzy�gnię�cie�dy�rek�to�-
ra�izby�ad�mi�ni�stra�cji�skar�bo�wej�jest�dla�po�dat�-
ni�ka� nie�ko�rzyst�ne,� mo�że� on� zło�żyć� skar�gę
do wo�je�wódz�kie�go�są�du�ad�mi�ni�stra�cyj�ne�go.

■ Nie�ża�łuj�na praw�ni�ka

Że�by�by�ła�ona�sku�tecz�na,�po�win�na�zo�stać
spo�rzą�dzo�na�przez�pro�fe�sjo�na�li�stę,�bo�trze�ba
w niej�nie�tyl�ko�do�kład�nie�opi�sać�stan�fak�tycz�-
ny�i praw�ny,�ale�też�po�wo�łać�się�na wła�ści�we
prze�pi�sy�praw�ne�oraz�wska�zać�na ade�kwat�ne
orze�cze�nia�są�dów�ad�mi�ni�stra�cyj�nych,�Try�bu�na�-
łu�Kon�sty�tu�cyj�ne�go�czy�Try�bu�na�łu�Spra�wie�dli�-
wo�ści�Unii�eu�ro�pej�skiej.�War�to�do�dać,�że�są�-
dy�ad�mi�ni�stra�cyj�ne�są�du�żo�bar�dziej�przy�chyl�ne
po�dat�ni�kom� niż� or�ga�ny� po�dat�ko�we,� dla�te�go
war�to�po�sta�no�wie�nie�o prze�dłu�że�niu�ter�mi�nu
zwro�tu�pod�dać�kon�tro�li�są�do�wej.�Kosz�ty�ta�kiej
spra�wy�są�do�wej�są�nie�wiel�kie,�zaś�efekt�czę�sto
jest�za�ska�ku�ją�cy,�głów�nie�dla�or�ga�nu�po�dat�ko�-
we�go.

■ 

Woj�na�o VAT
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pań�stwo� ma� pie�nią�dze� z na�szych� po�dat�-
ków� –� pIT,� CIT,� VAT� i ak�cy�zy� oraz� ze

skła�dek�–�na zUS�i NFz.

Od kil�ku�lat�Fun�da�cja�Re�pu�bli�kań�ska�pu�bli�-
ku�je�ra�por�ty�o tym,�na co�pań�stwo�wy�da�je�te
pie�nią�dze.�Opie�ra�się�przy tym�na ofi�cjal�nych
da�nych�po�cho�dzą�cych�m.�in.�z NIK,�Mi�ni�ster�-
stwa�Fi�nan�sów�i zUS.�z tych�ra�por�tów�wy�ni�-
ka,�że�od lat�li�de�rem�jest�jed�na�ka�te�go�ria,�i to
wca�le�nie�są�wy�dat�ki�na utrzy�ma�nie�urzęd�ni�-
ków,�jak�się�cza�sem�wy�da�je.�W tym�ro�ku�jed�-
nak�w ze�sta�wie�niu�za�szły�pew�ne�zmia�ny,�i to
spo�re,�bo�rząd�wpro�wa�dził�kosz�tow�ne�pro�gra�-
my�so�cjal�ne.�

Utrzy�ma�nie�sa�mo�rzą�dów

Dzie�sią�te�miej�sce�pod wzglę�dem�wy�so�ko�ści
wy�dat�ków�w ubie�głym�ro�ku�za�ję�ło�utrzy�ma�nie
sa�mo�rzą�dów,� któ�re� kosz�to�wa�ły� nas 17,89
mld�zł,�czy�li�wła�ści�wie�ty�le�sa�mo,�co�przed ro�-
kiem.�Na tę�kwo�tę�zło�ży�ło�się�utrzy�ma�nie�ad�-
mi�ni�stra�cji� gmin�nej,� na któ�rą� „po�szło”� po�-
nad 9�mld�zł,�a więc�bli�sko�po�ło�wa�tej�kwo�ty.
po�nad�to�z tych�pie�nię�dzy�fi�nan�so�wa�no�sa�mo�-
rzą�dy�miast�na pra�wach�po�wia�tu,�ad�mi�ni�stra�-
cję�po�wia�to�wą�i sa�mo�rzą�dy�wo�je�wódz�kie.

Na�uka�i szkol�nic�two�wyż�sze

pań�stwo�bar�dzo�ską�po�wy�dzie�la�pie�nią�dze
na na�ukę,�je�śli�po�rów�nać�je�z ty�mi,�któ�re�pro�-
por�cjo�nal�nie�do wiel�ko�ści�go�spo�dar�ki�wy�da�ją
na ten� cel� pań�stwa� za�chod�nie.� W pol�sce
głów�ny�koszt�te�go�„ko�szy�ka”�to�fi�nan�so�wa�nie
stu�diów�na uczel�niach�pu�blicz�nych.�Kosz�tu�je
to 9,8�mld�zł.�Na uczel�nie,�któ�re�nie�pod�le�-
ga�ją�Mi�ni�ster�stwu�Na�uki�wy�da�li�śmy 3,16�mld
zł.� Jed�nost�ki� ba�daw�cze� i uczel�nie� pod�le�głe
Mi�ni�ster�stwu�Na�uki�kosz�to�wa�ły 2,72�mld�zł,
a na in�sty�tu�cje�na�uko�we�np.�pol�ską�Aka�de�mię
Na�uk,�Na�ro�do�we�Cen�trum�Ba�dań�i Roz�wo�ju
czy�Cen�trum�Na�uki�Ko�per�nik�wy�da�no 2,375
mld�zł.�Wraz�z in�ny�mi�ka�te�go�ria�mi,�np.�wspar�-
cie�dla�stu�den�tów�czy�in�we�sty�cje�w bu�dyn�ki,
na na�ukę� i szkol�nic�two� wyż�sze� wy�da�li�śmy
w ubie�głym�ro�ku 21,38�mld�zł.

Obro�na�na�ro�do�wa

Obro�na� na�ro�do�wa� to� jed�na� z ka�te�go�rii,
na któ�rą�w ze�szłym�ro�ku�wy�dat�ki�spa�dły�o 2,5
mld�zł,�do 28,47�mld�zł.�Jest�to�naj�le�piej�wi�-
docz�ne,�gdy�po�rów�na�my�sy�tu�ację�z 2015�r,
kie�dy�wy�dat�ki�na ten�cel�bar�dzo�wzro�sły.�Ubie�-
gło�rocz�ny�spa�dek�wy�dat�ków�wy�ni�kał�głów�nie
ze� wstrzy�ma�nia� pro�gra�mów� mo�der�ni�za�cyj�-
nych� i za�ku�pów� sprzę�tu� (w tym� ze�rwa�nych

Kon�sty�tu�cja�Biz�ne�su�to�pa�kiet�pię�ciu�pro�jek�-
tów�ustaw�do�ty�czą�cych�zmian�w pra�wie�go�-
spo�dar�czym,�ogło�szo�na�przed ro�kiem,�pod�-
czas� Kon�gre�su 590� w Rze�szo�wie,� przez
wi�ce�pre�mie�ra�Ma�te�usza�Mo�ra�wiec�kie�go.�Ma
ona�przy�nieść�istot�ną�zmia�nę�w funk�cjo�no�wa�-
niu�przed�się�bior�ców�i po�pra�wić�ja�kość�re�la�cji
mię�dzy�biz�ne�sem�a ad�mi�ni�stra�cją.�Naj�ob�szer�-
niej�szym�z pro�jek�tów�skła�da�ją�cych�się�na Kon�-
sty�tu�cję� jest�pro�jekt�pra�wa�przed�się�bior�ców.
Ma�ono�usta�lać�pod�sta�wo�we�za�sa�dy�praw�ne
od�no�szą�ce�się�do przed�się�bior�ców,�w tym�za�-
sa�dy:�wol�no�ści�dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�czej�(„co
nie� jest� pra�wem� za�bro�nio�ne,� jest� do�zwo�lo�-
ne”),�do�mnie�ma�nia�uczci�wo�ści�przed�się�bior�-
cy,�przy�ja�znej�in�ter�pre�ta�cji�prze�pi�sów�(in�du�-
bio�pro� li�ber�ta�te),� roz�strzy�ga�nia�wąt�pli�wo�ści
fak�tycz�nych� na ko�rzyść� przed�się�bior�cy,� pro�-
por�cjo�nal�no�ści,�a tak�że�bez�stron�no�ści�i rów�ne�-
go�trak�to�wa�nia.

Ko�lej�ne�za�sa�dy�w od�nie�sie�niu�do przed�się�-
bior�ców� ma�ją� do�ty�czyć:� pew�no�ści� pra�wa,
uczci�wej�kon�ku�ren�cji�oraz�po�sza�no�wa�nia�do�-
brych�oby�cza�jów�i słusz�nych�in�te�re�sów�in�nych
przed�się�bior�ców�i kon�su�men�tów,�pro�fe�sjo�na�li�-
zmu�i od�po�wied�nich�kwa�li�fi�ka�cji,�udzie�la�nia�in�-
for�ma�cji,�współ�dzia�ła�nia�or�ga�nów�oraz�szyb�ko�-
ści�dzia�ła�nia.

1.�Dzia�łal�ność�nie�re�je�stro�wa�na

pra�wo� przed�się�bior�ców� wpro�wa�dzi� po�ję�-
cie�dzia�łal�no�ści�nie�re�je�stro�wej�–�dzia�łal�no�ści
na naj�mniej�szą�ska�lę�(przy�cho�dy�mie�sięcz�ne
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�i nie�bę�dzie�pod�le�gać�re�je�stra�-
cji�w Ce�IDG�(Cen�tral�nej�ewi�den�cji�i In�for�ma�-
cji� o Dzia�łal�no�ści� Go�spo�dar�czej).� Ma� ona
do�ty�czyć� zwłasz�cza� drob�ne�go� han�dlu,� do�-
ryw�czo�świad�czo�nych�usług�(np.�spo�ra�dycz�-
nie� udzie�la�nych� ko�re�pe�ty�cji)� i urze�czy�wist�-
niać� za�sa�dę� wol�no�ści� dzia�łal�no�ści
go�spo�dar�czej.

2.�znik�nie�Re�GON

Kon�sty�tu�cja�znie�sie�obo�wią�zek�po�słu�gi�wa�nia
się�przez�przed�się�bior�ców�nu�me�rem�Re�GON
w re�la�cjach� z urzę�da�mi� –� przed�się�bior�ca
w kon�tak�tach�z du�żą�czę�ścią�urzę�dów�bę�dzie
miał� obo�wią�zek� po�słu�gi�wa�nia� się� wy�łącz�nie
nu�me�rem�NIp�i to�ten�nu�mer�bę�dzie�słu�żył�tym
urzę�dom� do je�go� iden�ty�fi�ka�cji.� Nu�mer� Re�-
GON�dla�przed�się�bior�ców�bę�dzie�stop�nio�wo
wy�co�fy�wa�ny�z ob�ro�tu.

3.�Ulga�na start

In�nym�roz�wią�za�niem�usta�wy�ma�być�„ulga
na start”�–�zwol�nie�nie�ze�skła�dek�na ubez�pie�-
cze�nie�spo�łecz�ne�dla�po�cząt�ku�ją�cych�przed�się�-
bior�ców�przez�pierw�sze�sześć�mie�się�cy�pro�wa�-
dze�nia� dzia�łal�no�ści� go�spo�dar�czej.� W oce�nie
Mi�ni�ster�stwa� Roz�wo�ju� ma� to� być� za�chę�ta
do po�dej�mo�wa�nia�pierw�szej�dzia�łal�no�ści�go�-
spo�dar�czej.

4.�za�wie�sze�nie�dzia�łal�no�ści

prze�wi�dzia�no�uela�stycz�nie�nie�in�sty�tu�cji�za�-
wie�sze�nia�dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�czej�–�cho�dzi
m.�in.�o moż�li�wość�za�wie�sze�nia�wy�ko�ny�wa�nia
dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�czej�bez�ter�mi�no�wo� lub
też�na do�wol�ny�okres�wska�za�ny�przez�przed�-
się�bior�cę�wpi�sa�ne�go�do Cen�tral�nej�ewi�den�cji
i In�for�ma�cji�o Dzia�łal�no�ści�Go�spo�dar�czej.

5.� Rzecz�nik� Ma�łych� i Śred�nich� przed�się�-
bior�ców

Kon�sty�tu�cja�Biz�ne�su�prze�wi�du�je� też�utwo�-
rze�nie�in�sty�tu�cji�Rzecz�ni�ka�Ma�łych�i Śred�nich
przed�się�bior�ców.�pla�no�wa�ny�jest�on�ja�ko�or�gan
in�ter�wen�cyj�ny� w spra�wach,� gdzie� na�ru�sza�ne
są�pra�wa�przed�się�bior�ców.�W przy�pad�ku�skom�-
pli�ko�wa�nych,� nie�jed�no�znacz�nych� prze�pi�sów,
na wnio�sek�Rzecz�ni�ka�urzę�dy�ma�ją�być�zo�bo�-
wią�za�ne�do wy�da�wa�nia�„ob�ja�śnień�prze�pi�sów”.
Rzecz�nik�ma�m.in.�pro�wa�dzić�me�dia�cje�mię�dzy
przed�się�bior�ca�mi� a or�ga�na�mi� ad�mi�ni�stra�cji
i opi�nio�wać�ak�ty�praw�ne�do�ty�czą�ce�przed�się�-
bior�ców�(je�go�opi�nia�do pro�jek�tu�usta�wy�ma
„to�wa�rzy�szyć”� pro�jek�to�wi� na każ�dym� eta�pie
pro�ce�su�le�gi�sla�cyj�ne�go).

6.�Od kie�dy?

Usta�wa�ma�wejść�w ży�cie 1�mar�ca 2018�r.,
z wy�jąt�kiem� prze�pi�sów� do�ty�czą�cych� „ulgi
na start”,�któ�re�za�czną�obo�wią�zy�wać 31�mar�-
ca 2018�r.

Sześć�rze�czy,�
któ�re�mu�sisz�wie�dzieć

KONSTYTUCJA�BIzNeSU�pRzYJĘTA�pRzez�RzĄD
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prze�tar�gów).�War�to�do�dać,�że�eks�per�ci�Fun�-
da�cji�Re�pu�bli�kań�skiej�do tej�ka�te�go�rii�nie�wli�-
cza�ją�wy�dat�ków�na eme�ry�tu�ry�woj�sko�we,�tak,
jak�ro�bi�to�MON,�więc�w tym�miej�scu�da�ne
róż�nią�się�z rzą�do�wy�mi.

9,4�mld�zł�wy�da�li�śmy�w ze�szłym�ro�ku�wy�-
da�li�śmy�na uzbro�je�nie�i sprzęt,�głów�nie�na po�-
ci�ski� ra�kie�to�we,� sprzęt�elek�tro�nicz�ny� i łącz�-
ność� oraz� cen�tral�ne� wspar�cie.� W tych
pod�ka�te�go�riach�wy�dat�ki�prze�kro�czy�ły�mi�liard
zło�tych.�Naj�mniej,�bo 60�mln.�zł�kosz�to�wa�ły
nas�okrę�ty.�Wy�dat�ki�na lo�gi�sty�kę�i za�opa�trze�-
nie�to�bli�sko 7,5�mld�zł.�Trze�cie�pod wzglę�-
dem� wiel�ko�ści� wy�dat�ki� by�ły� prze�zna�czo�ne
na utrzy�ma�nie�woj�ska 5,75�mld�zł.�Naj�wię�cej
kosz�to�wa�ły�nas�woj�ska�lą�do�we�i si�ły�po�wietrz�-
ne.

Bez�pie�czeń�stwo�i spra�wie�dli�wość

W tej� ka�te�go�rii� naj�droż�sza� by�ła� po�li�cja,
na któ�rą�w ze�szłym�ro�ku�wy�da�no�po�nad 9�mld
zł.�Są�dy�kosz�to�wa�ły 7,7�mld�zł,�wię�zien�nic�-
two 2,8�mld�zł,�a straż�po�żar�na 2,58�mld�zł.
Na pro�ku�ra�tu�rę�wy�da�no�bli�sko 1,86�mld�zł.
łącz�nie,�wszyst�kie�wy�dat�ki�w tej�ka�te�go�rii�za�-
mknę�ły�się�kwo�tą 30,14�mld�zł.

In�fra�struk�tu�ra

Wy�dat�ki�na in�fra�struk�tu�rę�w ubie�głym�ro�ku
by�ły�niż�sze�o bli�sko 2�mld�zł�niż�rok�wcze�śniej
i wy�no�si�ły 65,16�mld�zł.�Tu�war�to�do�dać,�że
w 2015�r.�wy�dat�ki�w tej�ka�te�go�rii�spa�dły�jesz�-
cze�bar�dziej.�Naj�więk�szą�po�zy�cją�są�wy�dat�ki
sa�mo�rzą�dów�na trans�port,�po�nad 27�mld�zł,
na Kra�jo�wy�Fun�dusz�Dro�go�wy,� któ�ry�zbie�ra
środ�ki�na bu�do�wę�i re�mon�ty�au�to�strad,�dróg
eks�pre�so�wych� i in�nych� kra�jo�wych,� prze�zna�-
czy�li�śmy�pra�wie 17,2�mld�zł.�Rzą�do�we�wy�dat�-
ki�na trans�port,�a więc�in�fra�struk�tu�rę�ko�le�jo�-
wą� i ko�le�jo�we� prze�wo�zy� pa�sa�żer�skie,
GDD�KiA)�wy�nio�sły 7,8�mld�zł,�a wy�dat�ki�sa�-
mo�rzą�dów�na go�spo�dar�kę�miesz�ka�nio�wą�pra�-
wie 6,6�mld�zł.

po�moc�spo�łecz�na

Wy�dat�ki� na po�moc� spo�łecz�ną� w ze�szłym
ro�ku�wzro�sły�o�po�ło�wę.�Głów�nie�za spra�wą
pro�gra�mu�Ro�dzi�na 500�plus�i wy�no�si�ły 17,4
mld�zł,�a prze�cież�ten�pro�gram�dzia�łał�tyl�ko
przez� dzie�więć� mie�się�cy,� bo� do�pie�ro
od kwiet�nia.�O je�go�ska�li�naj�le�piej�świad�czy
fakt,�że�ca�łość�wy�dat�ków�na po�moc�spo�łecz�-
ną,�do któ�rych�eks�per�ci�Fun�da�cji�Re�pu�bli�kań�-
skiej�za�li�czy�li�ten�sztan�da�ro�wy�pro�gram�rzą�-
du,�wzro�sła�o 23�mld�zł.�Wi�dać�za�tem,�że
więk�szość� te�go� wzro�stu� to� wła�śnie� po�-

gram 500�plus.�po�za�tym,�na po�moc�spo�łecz�-
ną�sa�mo�rzą�dów�wy�da�no�pra�wie 27,3�mld�zł,
a na rzą�do�wą�bli�sko 21�mld�zł.�Ogó�łem�wy�-
dat�ki�w tej�ka�te�go�rii�prze�kro�czy�ły 68,3�mld�zł.

edu�ka�cja

Ale�i tak�edu�ka�cja�by�ła�bar�dziej�kosz�tow�na
niż� opie�ka� spo�łecz�na,� bo� kosz�to�wa�ła� po�-
nad 70�mld�zł.�To�wzrost�o 1,7�mld�zł�w po�-
rów�na�niu�z 2015�r.�Na szko�ły�pod�sta�wo�we
i gim�na�zja�gmi�ny�wy�da�ły�bli�sko 32,3�mld�zł,
mia�sta�na pra�wach�po�wia�tu�wy�da�ły�na szko�ły
pra�wie 21�mld�zł,�a po�wia�ty�na szko�ły�śred�-
nie 7�mld�zł.

Fi�nan�se

Spo�ro,�bo�o 21�proc.�czy�li�o 13,8�mld�zł
wzro�sły�wy�dat�ki�w ka�te�go�rii�fi�nan�se.�łącz�nie
prze�kro�czy�ły 78,2�mld� zł.�Naj�droż�sza� by�ła
ob�słu�ga�dłu�gu�pu�blicz�ne�go.�Kosz�to�wa�ła 32

mld� zł.� Na skład�kę� do Ue� wy�da�li�śmy� po�-
nad 19� mld� zł,� na Mi�ni�ster�stwo� Fi�nan�sów
po�nad 13�mld.�zł.�Więk�szość�tej�kwo�ty�zo�sta�-
ła� prze�zna�czo�na� na sfi�nan�so�wa�nie� de�fi�cy�tu
bu�dże�tu� środ�ków� Ue.� Ten� de�fi�cyt� w ubie�-
głym�ro�ku�wzrósł�nie�mal�czte�ro�krot�nie.�Fun�-
da�cja�Re�pu�bli�kań�ska�do�da�je�w swo�im�ra�por�-
cie,�że�jed�no�cze�śnie�wy�dat�ki�spa�dły�o 16�mld
zł,�głów�nie�dla�te�go,�bo�z jed�nej�stro�ny�za�koń�-
czy�ły�się�roz�li�cze�nia�fun�du�szy�z po�przed�niej
per�spek�ty�wy�fi�nan�so�wej�Ue,�a z dru�giej�pro�-
jek�ty�z no�wej�per�spek�ty�wy�się�opóź�ni�ły.�In�ne
wy�dat�ki� w ka�te�go�rii� fi�nan�se� to� np.� ad�mi�ni�-
stra�cja�po�dat�ko�wa�(5,68�mld�zł)�oraz�środ�ki
prze�ka�za�ne�do OFe�(3,16�mld�zł).

zdro�wie

Wy�dat�ki� pań�stwa� na zdro�wie� wzro�sły
w ubie�głym�ro�ku�o po�nad 4�mld�zł�(czy�li�o 5
proc.),�do bli�sko 83,4�mld�zł.�Naj�droż�sze�by�-
ło�le�cze�nie�szpi�tal�ne,�na któ�re�„po�szło”�po�-
nad 35� mld� zł.� pra�wie 9,5� mld� zł� wy�da�no
na le�ka�rzy�pierw�sze�go�kon�tak�tu.�Na opie�kę

psy�chia�trycz�ną,�re�ha�bi�li�ta�cję,�dłu�go�ter�mi�no�we
świad�cze�nia�pie�lę�gna�cyj�ne�wy�da�li�śmy�po�nad 8
mld�zł.�Nie�mal�ty�le�sa�mo�kosz�to�wa�ła�re�fun�da�-
cja�le�ków,�a 5,8�mld�zł�kosz�to�wa�ło�am�bu�la�to�-
ryj�ne�le�cze�nie�spe�cja�li�stycz�ne.�Wy�dat�ki�z te�-
go�„ko�szy�ka”�to�du�ża�kwo�ta,�ale� i tak,� je�śli
po�rów�nać�je�do wiel�ko�ści�pKB,�to�pol�ska�wy�-
pa�da� sła�bo�w po�rów�na�niu� z in�ny�mi� kra�ja�mi
eu�ro�pej�ski�mi.

eme�ry�tu�ry�i ren�ty

Bez�kon�ku�ren�cyj�ne�pierw�sze�miej�sce�w bu�-
dże�cie�pań�stwa�bez�zmian�od lat�zaj�mu�je�po�-
zy�cja� „eme�ry�tu�ry� i ren�ty”� Kosz�to�wa�ły
one 242,4�mld�zł�czy�li�o 6�mld�zł�wię�cej,�niż
rok� wcze�śniej.� Ozna�cza� to,� że� co�dzien�nie
na ten�cel�idzie�po�nad 664�mln�zł.�Ogrom�ne
pie�nią�dze,�ja�kie�na ten�cel�prze�zna�cza�pań�-
stwo,�to�do�bry�po�wód,�że�by�uważ�nie�przyj�-
rzeć�się�wszel�kim�po�my�słom�i zmia�nom�prze�-
pro�wa�dza�nym� przez� rzą�dzą�cych� w tej
dzie�dzi�nie.

eks�per�ci�Fun�da�cji�Re�pu�bli�kań�skiej�przy�po�-
mi�na�ją,�że�dru�ga�stro�na�te�go�rów�na�nia,�czy�li
do�cho�dy,� z któ�rych� są� fi�nan�so�wa�ne� ren�ty
i eme�ry�tu�ry,�a więc�skład�ki�na zUS�i KRUS,
to 162,5�mld�zł.�z te�go�wy�ni�ka,�że�de�fi�cyt
w tej�ka�te�go�rii�wy�no�si 80�mld�zł.

Dla�te�go�su�ge�ru�ją�oni�wpro�wa�dze�nie�gwa�-
ran�to�wa�nej� eme�ry�tu�ry� oby�wa�tel�skiej,� któ�ra
by�ła�by� nie�za�leż�na� od wy�so�ko�ści� skła�dek.
prze�cież�pro�blem�z sys�te�mem�eme�ry�tal�nym
ma�my�od lat�i ca�ły�czas�się�on�po�głę�bia.�Naj�-
pew�niej,�w zmniej�sze�niu�de�fi�cy�tu�nie�po�mo�-
gło�przy�wró�ce�nie�niż�sze�go�wie�ku�eme�ry�tal�ne�-
go,�któ�re�we�szło�w ży�cie�je�sie�nią�te�go�ro�ku.
Wpływ�te�go�ru�chu�na bu�dżet�zo�ba�czy�my�do�-
pie�ro�za rok.

Na ra�zie,� we�dług� ra�por�tu� za 2016� r,
na eme�ry�tu�ry�z zUS�wy�da�li�śmy�pra�wie 131
mld�zł,�na ren�ty�po�nad 37�mld�zł.�In�ne�świad�-
cze�nia� z zUS� kosz�to�wa�ły� nas� pra�wie 34,5
mld�zł,�KRUS 18,2�mld�zł,�a eme�ry�tu�ry�„re�-
sor�to�we” 17�mld�zł.�War�to�do�dać,�że�Fun�da�-
cja�Re�pu�bli�kań�ska�do tej�ka�te�go�rii�za�li�cza�też
eme�ry�tu�ry�woj�sko�wych,�któ�re�rząd�uwzględ�-
nia�w wy�dat�kach�na obron�ność.

z te�go,�na�wet�dość�po�bież�ne�go�ze�sta�wie�-
nia�wy�ni�ka,�że�na wy�mie�nio�ne�dzia�ły�pań�stwo
wy�da�je�rocz�nie 619, 15�mld.�zł.�Ozna�cza�to,
że� co�dzien�nie� kosz�tu�ją� one� skarb� pań�stwa,
a więc�i nas�wszyst�kich 1,7�mld.�zł.�z te�go
z ko�lei�wy�ni�ka,�że�każ�de�go�z nas,�od nie�mow�-
la�ka�do stu�lat�ka�utrzy�ma�nie�pań�stwa�kosz�tu�-
je 50 zł.�dzien�nie.

■
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Re�sort� fi�nan�sów� jest� nie�zmor�do�wa�ny
w gnę�bie�niu�przed�się�bior�ców�i na�bi�ja�niu
pań�stwo�wej� ka�sy.� Wła�śnie� przed�sta�wił

no�we�po�my�sły�na uszczel�nie�nie�sys�te�mu�po�dat�-
ko�we�go.�Fi�skus�spo�dzie�wa�się,�że�ich�re�ali�za�cja
po�mo�że�rzą�do�wi�speł�nić�obiet�ni�ce�wy�bor�cze.

No�we�obo�wiąz�ki�przed�się�bior�ców

Kon�tro�la�fir�mo�wych�ra�chun�ków�oraz�pra�wo
do blo�ko�wa�nia� fi�nan�so�wych� kont� to� ko�lej�ne
twór�cze�po�my�sły�Mi�ni�ster�stwa�Fi�nan�sów.�Moż�-
li�wo�ści�in�wi�gi�la�cji�or�ga�nów�skar�bo�wych�za�czy�-
na�ją�już�być�nie�po�ko�ją�ce.

Or�ga�ny�po�dat�ko�we�w ostat�nich�mie�sią�cach
nie�ustan�nie�do�sta�ją�co�raz�to�now�sze�na�rzę�dzia
do wal�ki�z wy�łu�dza�niem�po�dat�ków.�z każ�dym
roz�sze�rze�niem�kom�pe�ten�cji�fi�sku�sa�rząd�tłu�ma�-
czy,� że� te� zmia�ny� są� ko�niecz�ne� ze� wzglę�du
na stra�ty�w bu�dże�cie�pań�stwa�spo�wo�do�wa�ne
po�dat�ko�wą�prze�stęp�czo�ścią.�Nie�po�ko�ją�ce�jest
jed�nak�to,�że�za�kres�lu�stro�wa�nia�fi�sku�sa�jest�co�-
raz�więk�szy�i co�raz�bar�dziej�zna�czą�cy.

Dzia�ła�nia� re�sor�tu�wi�ce�pre�ze�sa�Ra�dy�Mi�ni�-
strów� Ma�te�usza�Mo�ra�wiec�kie�go sprze�ci�wia�ją
się,� urą�ga�ją� ele�men�tar�nym� re�gu�łom� kon�tro�li
po�dat�ko�wej.�Wy�da�je�się,�że�urzęd�ni�cy�skar�bo�-
wi�ocze�ku�ją,�że�do�sta�ną�jak�naj�wię�cej�da�nych
i wraż�li�wych�in�for�ma�cji�i na tej�pod�sta�wie�wy�-
ty�pu�ją�przed�się�bior�stwa�do przy�szłych�kon�tro�-
li.�Te�dzia�ła�nia�ma�ją�cał�ko�wi�tą�apro�ba�tę�rzą�du,
po�nie�waż� pod po�zo�rem� wal�ki� z oszu�stwa�mi
po�dat�ko�wy�mi,�re�sort�fi�nan�sów�wpro�wa�dza�ko�-
lej�ne�na�rzę�dzi�in�wi�gi�la�cji�przed�się�biorstw�i gro�-
ma�dzo�nych� przez� nie� środ�ków� fi�nan�so�wych.

In�wi�gi�la�cja�gwa�ran�cją�więk�szych�wpły�wów
do bu�dże�tu

Od kil�ku� mie�się�cy� ilość� kon�tro�li� po�dat�ko�-
wych�nie�ustan�nie�ro�śnie.�A to�dla�te�go,�bo�rząd
mu�si� wy�go�spo�da�ro�wać� do�dat�ko�we� pie�nią�dze
w bu�dże�cie.�Dla�te�go�też�re�sort�fi�nan�sów�przy�-
go�to�wał�ko�lej�ny�pro�jekt�zmia�ny�Or�dy�na�cji�po�-
dat�ko�wej.

Mi�mo,� że� od 1� stycz�nia 2016� r,� że�by
uszczel�nić� sys�tem� po�dat�ko�wy,� usta�wo�daw�ca
wpro�wa�dził�już�Jed�no�li�ty�plik�Kon�tro�l�ny�(JpK),
a po�tem�je�go�re�for�my,�któ�re�jesz�cze�bar�dziej
zwięk�szy�ły�moż�li�wo�ści�in�wi�gi�la�cji�ze�stro�ny�or�-
ga�nów�skar�bo�wych.�Obo�wią�zek�ra�por�to�wa�nia
w po�sta�ci� JpK� jest� ewi�dent�nym� uła�twie�niem
dla�or�ga�nów�po�dat�ko�wych,�po�nie�waż�po�zwa�-
la�im�au�to�ma�tycz�nie�we�ry�fi�ko�wać�da�ne�po�dat�-
ko�we.�przede�wszyst�kim�jed�nak�umoż�li�wia�on
urzęd�ni�kom� skar�bo�wym� szyb�sze� zor�ga�ni�zo�-
wa�nie�kon�tro�li�w fir�mach.

Ta�jem�ni�ca�ban�ko�wa�to�już�hi�sto�ria

Ko�lej�ne� zmia�ny� w Or�dy�na�cji� po�dat�ko�wej
wpro�wa�dzi�ły�obo�wią�zek�prze�ka�zy�wa�nia�przez
ma�łe,�śred�nie�i du�że�przed�się�bior�stwa�do�bo�-
wych� wy�cią�gów� z ra�chun�ków� ban�ko�wych

do sze�fa� Kra�jo�wej� Ad�mi�ni�stra�cji� Skar�bo�wej
w for�mie�Jed�no�li�te�go�pli�ku�Kon�tro�l�ne�go.�z ra�-
por�to�wa�nia� bę�dą� na ra�zie� zwol�nio�ne� mi�kro�-
przed�się�bior�stwa�i jed�nost�ki�sek�to�ra�fi�nan�sów
pu�blicz�nych.� W prak�ty�ce� do prze�ka�zy�wa�nia
wy�cią�gów�z ra�chun�ków�ban�ko�wych�w imie�niu
po�dat�ni�ków� zo�sta�ną� zo�bo�wią�za�ne� in�sty�tu�cje
ban�ko�we�i spół�dziel�cze�ka�sy�oszczęd�no�ścio�wo�-
-kre�dy�to�we�(SKOK).

Ta�kie�na�rzę�dzie�in�wi�gi�la�cyj�ne�jest�już�bar�dzo
nie�bez�piecz�ne,�bo�fi�skus�na pod�sta�wie�pro�po�-
no�wa�nych�zmian�bę�dzie�mógł�po�znać�wszel�kie
szcze�gó�ły�do�ty�czą�ce�kon�tra�hen�tów,�roz�li�czeń
i sy�tu�acji� fi�nan�so�wej� przed�się�bior�stwa.�Te�raz
or�ga�ny�skar�bo�we�mo�gą�wy�stą�pić�o udo�stęp�nie�-
nie�wy�cią�gów�z kon�ta�fir�my,�ale�wcze�śniej�mu�-
szą�wsz�cząć�od�po�wied�nią�pro�ce�du�rę,�cho�ciaż�-
by� w po�sta�ci� kon�tro�li.� Do�pie�ro� wte�dy� fi�skus
mo�że� za�żą�dać� od ban�ku� udo�stęp�nie�nia� da�-
nych�na te�mat�po�dat�ni�ka.�Na�to�miast�pro�jek�to�-
wa�ne� zmia�ny� w nie�uza�sad�nio�ny� spo�sób� wy�-
raź�nie� zwięk�sza�ją� upraw�nie�nia� Kra�jo�wej
Ad�mi�ni�stra�cji�Skar�bo�wej�(KAS)�w za�kre�sie�kon�-
tro�lo�wa�nia.

Uczci�wy�przed�się�bior�ca�się�nie�li�czy

za�sad�ni�czym�ce�lem�te�go�pro�jek�tu,�we�dług
re�sor�tu�fi�nan�sów,�jest�ogra�ni�cze�nie�wy�łu�dzeń
skar�bo�wych,� a zwłasz�cza� zmniej�sze�nie� lu�ki
w po�dat�ku�od to�wa�rów�i usług,�czy�li�po�dat�-
ku�VAT.�Nie�mniej�jed�nak�wszyst�kie�re�gu�la�cje
praw�ne�po�win�ny� przede�wszyst�kim� chro�nić
uczci�wych�przed�się�bior�ców�i tro�ska�o know�-
–how�ich�dzia�łal�no�ści,�kon�tak�ty�biz�ne�so�we,
ano�ni�mo�wość� kon�tra�hen�tów� czy� po�uf�ność
sy�tu�acji� fi�nan�so�wej.�W pierw�szej� ko�lej�no�ści
rząd�po�wi�nien�za�dbać�o po�pra�wę�wa�run�ków
pro�wa�dze�nia� dzia�łal�no�ści� go�spo�dar�czej
w pol�sce�a tak�że�za�in�te�re�so�wać�się�fak�tycz�-
ny�mi�po�trze�ba�mi�firm,�któ�re�tak�że�zgła�sza�ją
swo�je�po�stu�la�ty.�Ko�lej�ne�zmia�ny,�re�for�my�po�-
dat�ko�we�oraz� idą�cy�za tym�wzrost� for�ma�li�-
zmu,�ilo�ści�obo�wiąz�ków�czy�mno�że�nie�in�ter�-
pre�ta�cji� prze�pi�sów� nie� mo�gą� być� uzna�ne
za dzia�ła�nia�sprzy�ja�ją�ce�roz�wo�jo�wi�przed�się�-
bior�czo�ści.

Fi�skus�za�blo�ku�je�kon�to

Dzia�łal�ność�Mi�ni�ster�stwa�Fi�nan�sów�w kwe�stii
pla�no�wa�nych�zmian�po�dat�ko�wych�z ca�łą�pew�-
no�ścią�nie�mo�że�być�uzna�na�za przy�ja�zną�po�-
dat�ni�kom.�Na stro�nach�Rzą�do�we�go�Cen�trum
le�gi�sla�cji 20�mar�ca 2017�r.�zo�stał�opu�bli�ko�wa�-
ny�pro�jekt�prze�pi�sów,�któ�re�ma�ją�prze�ciw�dzia�-
łać�wy�ko�rzy�sty�wa�niu�sek�to�ra�fi�nan�so�we�go�dla
wy�łu�dzeń� skar�bo�wych.� Re�sort� fi�nan�sów� za�-
pew�nia,�że�ce�lem�usta�wy�bę�dzie�prze�ciw�dzia�-
ła�nie�wy�łu�dze�niom�skar�bo�wym�w za�kre�sie�po�-
dat�ku� VAT� przez� wy�ko�rzy�sta�nie� do te�go
sek�to�ra�fi�nan�so�we�go.�Swo�im�za�kre�sem�usta�wa
za�an�ga�żu�je�więc�do dzia�łań�po�dej�mo�wa�nych
przez�fi�sku�sa�ban�ki�oraz�SKOK�-i.

STIR�wy�śle�dzi�wszyst�ko

W prak�ty�ce�jed�nak�pla�no�wa�ne�zmia�ny�ma�ją
po�le�gać�na tym,�że 1�stycz�nia 2018�r.�w Mi�-
ni�ster�stwie�Fi�nan�sów�po�wsta�nie�spe�cjal�na�stre�-
fa,�do któ�rej�bę�dą�spły�wa�ły�wraż�li�we�da�ne�o ra�-
chun�kach� ban�ko�wych� przed�się�bior�ców
i do�ko�ny�wa�nych�na nich�ope�ra�cjach� fi�nan�so�-
wych�przy wy�ko�rzy�sta�niu�no�we�go�urzą�dze�nia
te�le�in�for�ma�tycz�ne�go�(STIR).

Bę�dzie� to� dzia�ła�ło� w ta�ki� spo�sób,� że
w przy�pad�ku�wy�kry�cia�ry�zy�ka� izba�roz�li�cze�-
nio�wa�bę�dzie�mu�sia�ła�au�to�ma�tycz�nie�prze�ka�-
zać�in�for�ma�cję�wraz�z oce�ną�po�zio�mu�ry�zy�-
ka�sze�fo�wi�Kra�jo�wej�Ad�mi�ni�stra�cji�Skar�bo�wej
oraz� ban�ków� i SKOK�-ów,� któ�re� pro�wa�dzą
kon�to�przed�się�bior�cy.�pro�jekt�za�kła�da�też�kon�-
tro�wer�syj�ne�zo�bo�wią�za�nie�in�sty�tu�cji�fi�nan�so�-
wych�do blo�ko�wa�nia�ra�chun�ków�przed�się�bior�-
ców,� co� do któ�rych� wy�stą�pi�ły� po�dej�rze�nia
or�ga�nów�skar�bo�wych.

Ozna�cza� to,� że� urzęd�ni�cy� skar�bo�wi� bę�dą
co�raz�śmie�lej�na�mie�rza�li�po�dej�rza�ne�trans�ak�cje,
któ�re� ewen�tu�al�nie� mia�ły�by� zwią�zek� z oszu�-
stwa�mi� i wy�łu�dze�nia�mi� po�dat�ko�wy�mi.� W ten
spo�sób�rząd�dał�fi�sku�so�wi�ko�lej�ne�po�tęż�ne�na�-
rzę�dzie�do gro�ma�dze�nia,�we�ry�fi�ko�wa�nia�i prze�-
twa�rza�nia�bar�dzo�wie�lu�in�for�ma�cji�o dzia�łal�no�-
ści�przed�się�biorstw.

Nie�ule�ga�wąt�pli�wo�ści,�że�ta�ki�za�kres�in�wi�gi�-
la�cji�nie�ma�nic�wspól�ne�go�z usta�wo�wym�za�kre�-
sem�dzia�łań�rzą�du,�zmie�rza�ją�cym�do prze�ciw�-
dzia�ła�nia� wy�łu�dze�niom� po�dat�ko�wym.
po wpro�wa�dze�niu� tych� zmian� mo�że� dojść
do nad�uży�wa�nia�upraw�nień�przez�wy�mie�nio�ne
w usta�wie�or�ga�ny,�w od�nie�sie�niu�do fir�mo�wych
trans�ak�cji�fi�nan�so�wych,�kwe�stii�ry�zy�ka�ope�ra�cyj�-
ne�go�oraz�udo�stęp�nia�nia�i prze�twa�rza�nia�da�-
nych.

Bój�cie�się�przed�się�bior�cy

pro�po�zy�cje�no�wych�re�form,�któ�re�w za�ło�że�-
niu�ma�ją�prze�ciw�dzia�łać�wy�łu�dze�niom�po�dat�-
ko�wym,�w grun�cie�rze�czy�zmie�rza�ją,�co�oczy�-
wi�ste,�do zwięk�sza�nia�wpły�wów�do bu�dże�tu
pań�stwa� kosz�tem� przed�się�bior�ców.� W myśl
tych�prze�pi�sów�każ�dy�przed�się�bior�ca�ja�wi�się
ja�ko�po�dej�rza�ny�o oszu�stwa�fi�nan�so�we.�No�we
re�gu�la�cje� umoż�li�wia�ją� blo�ko�wa�nie� kont� bez
po�wo�du,�za�mra�ża�nie�ka�pi�ta�łu�i wstrzy�my�wa�-
nie�re�ali�za�cji�zo�bo�wią�zań�fir�my�wo�bec�kon�tra�-
hen�tów.� Na pew�no� nie� bę�dzie� to� sprzy�ja�ło
roz�wo�jo�wi�dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�czej�w pol�-
sce.

Nie� jest� też� wy�klu�czo�ne,� że� te� dzia�ła�nia
obej�mą�tak�że�fir�my,�któ�re�nie�za�mie�rze�nie�po�-
peł�nią�ja�kieś�błę�dy�po�dat�ko�we�al�bo�nie�świa�do�-
mie�na�wią�żą�współ�pra�cę�biz�ne�so�wą�z nie�uczci�-
wy�mi�part�ne�ra�mi�han�dlo�wy�mi.�Nie�mo�że�więc
dzi�wić�nie�po�kój�przed�się�bior�ców,�któ�rzy�bo�ją
się,�że�wraż�li�we�in�for�ma�cje�o ich�fir�mie�tra�fią
w rę�ce�nie�po�wo�ła�nych�osób.

■

Jak�fi�skus�in�wi�gi�lu�je�przed�się�bior�ców
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NASze�SpRAWY

To�bę�dą�
NA�Sze�tar�gi!

z wiel�ką�przy�jem�no�ścią�za�pra�sza�my�wszyst�kich�ko�le�gów�klu�czy�ka�rzy
w�dniach 3�i 4�mar�ca�2018�r.�do�Spały�na pierw�sze�Mię�dzy�na�ro�do�we
Tar�gi�elek�tro�ni�ki�Sa�mo�cho�do�wej� i Sys�te�mów�za�bez�pie�cze�nia�Mie�nia
„Sig�ma�No�va”.

po raz�pierw�szy�w hi�sto�rii�pSSK
bę�dzie�my� or�ga�ni�za�to�ra�mi� ta�kiej
im�pre�zy�i je�ste�śmy�prze�ko�na�ni,�że
szyb�ko�wej�dzie�ona�do pol�skie�go
ka�len�da�rza� tar�gów� bran�żo�wych.

Swój�udział�w tar�gach�za�po�wie�-
dzie�li� przed�sta�wi�cie�le� czo�ło�wych
firm� zaj�mu�ją�cych� się� elek�tro�ni�ką
sa�mo�cho�do�wą�oraz�me�cha�ni�ką�za�-
bez�pie�czeń�mie�nia.

za�pre�zen�tu�ją� oni� naj�now�sze
tren�dy�w bran�ży.�Bar�dzo�in�te�re�su�-

ją�co�za�po�wia�da�ją�się�np.�po�ka�zy
naj�now�szych�roz�wią�zań�zdal�ne�go
za�wia�dy�wa�nia�sys�te�ma�mi�do�stę�pu.

Na�tu�ral�nie,�na tych�tar�gach�mu�-
szą�być�wszy�scy�człon�ko�wie�pol�-
skie�go� Sto�wa�rzy�sze�nia� Ser�wi�sów
Klu�czo�wych,�bo�prze�cież�bez�Was
nie�by�ły�by�to�NA�Sze�tar�gi.�za�pra�-
sza�my� więc� Ko�le�gów� nie� tyl�ko
do obec�no�ści�na nich,�ale�przede
wszyst�kim� do wy�sta�wia�nia� tam
swo�ich�pro�duk�tów.

Or�ga�ni�za�to�rzy�za�po�wia�da�ją�wie�le�nie�spo�dzia�nek,�atrak�cji�i nie�zu�-
peł�nie�ofi�cjal�ne�spo�tka�nie�in�te�gra�cyj�ne.

Do dnia 3�mar�ca 2018�r.
zgło�sze�nia�przyj�mu�ją�or�ga�ni�za�to�rzy:

To�masz�Sa�dow�ski�tel. 694-562-973,�to�masz.sa�dow�ski@pssk.eu
To�masz�Krysz�to�fiak�tel. 602-246-375,�e�-ma�il�kry�tom@kry�tom.pl
Wie�sław�Sko�ru�pa�tel. 510-004-783,�e�-ma�il�wie�slaw�sko�ru�pa@wp.pl

Miejsce�Targów:

Ośrodek�Wypoczynkowy�„za�ci�sze”�97-215�Ino�włódz,�Spa�ła
ul.�pił�sud�skie�go 20.�

pol�skie� Sto�wa�rzy�sze�nie� Ser�wi�sów� Klu�czo�-
wych�za�mie�rza�włą�czyć�się�do unij�ne�go�pro�gra�-
mu� współ�fi�nan�so�wa�ne�go� przez� Na�ro�do�we
Cen�trum�Ba�dań�i Roz�wo�ju,�a do�ty�czą�ce�go�in�-
no�wa�cyj�nych�za�sto�so�wań�me�cha�ni�ki�w bran�ży
klu�czy�kar�skiej.

Dla�te�go� za�pra�sza�my� wszyst�kich� Ko�le�gów,
któ�rzy�ma�ją�no�wa�tor�skie�po�my�sły do udzia�łu

w tym�pro�jek�cie.�Ocze�ku�je�my�ory�gi�nal�nych�roz�wią�zań�zwią�za�nych�z na�-
szą�bran�żą,�wszel�kich�uspraw�nień�uży�wa�nych�przez�Was�na�rzę�dzi�i sto�-
so�wa�nych�tech�nik�za�bez�pie�czeń,�a tak�że�po�my�słów�na ta�kie�roz�wią�za�-
nia.�Nie�mu�szą�to�być�wiel�kie�wy�na�laz�ki,�wy�star�czy,�gdy�bę�dą�ory�gi�nal�ne
i cie�ka�we.

Na�gro�dą�dla�au�to�rów�naj�lep�szych�po�my�słów�bę�dzie�moż�li�wość�udzia�-
łu�w pro�gra�mie�oraz�uzy�ska�nia�środ�ków�na zre�ali�zo�wa�nie�wła�snych�pro�-
jek�tów. Nie�wspo�mi�na�jąc�już�o sa�tys�fak�cji�z te�go,�że�jest�się�naj�lep�szym
w swo�jej�bran�ży�w ca�łej�eu�ro�pie.

po�my�sły�na�le�ży�zgła�szać�do 10�stycz�nia 2018�r.�do:
◆ To�ma�sza�Sa�dow�skie�go
tel. 694562973�e�-ma�il�to�masz.sa�dow�ski@pssk.eu
◆ To�ma�sza�Krysz�to�fia�ka
tel. 602246375�e�-ma�il�kry�tom@kry�tom.pl
◆ Wie�sła�wa�Sko�ru�py
tel. 510 004 783�e�-ma�il�wie�slaw�sko�ru�pa@wp.pl

przy�stąp
do pro�gra�mu

unij�ne�go
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Bę�dzie�współ�pra�ca�ze�Sta�nem�Ne�va�da,�wspól�-
na�ta�ry�fa�ko�mu�ni�ka�cyj�na�w Me�tro�po�lii�i bez�e�mi�-
syj�ne�au�to�bu�sy.�Du�ża�daw�ka�prak�tycz�nej�wie�dzy
i kon�struk�tyw�ne�wnio�ski.�eKMŚp�po raz�siód�my
pchnął�go�spo�dar�kę�ku�roz�wo�jo�wi.

W Mię�dzy�na�ro�do�wym�Cen�trum�Kon�gre�so�-
wym�w Ka�to�wi�cach�w cią�gu�trzech�dni�moż�na
by�ło�wziąć�udział�w 100�wy�da�rze�niach,�spo�-
tkać�się�z przed�sta�wi�cie�la�mi�m.�in.�Chin,�USA,
Ira�nu,�Bia�ło�ru�si,�Chor�wa�cji�(łącz�nie 30�kra�jów),
za�po�znać�się�z ofer�tą�po�nad 100�wy�staw�ców
Tar�gów�Biz�nes�expo,�uzy�skać�po�ra�dę�in�sty�tu�-
cji�ta�kich�jak�np.�zUS�czy�pUp,�a tak�że�zwy�-
czaj�nie�po�roz�ma�wiać�z po�zo�sta�ły�mi�uczest�ni�-
ka�mi,�któ�rych�by�ło�po�nad 6�tys.

–�Od lat�pro�mu�je�my�ha�sło�„Na�uka,�biz�nes,
sa�mo�rząd�–�ra�zem�dla�go�spo�dar�ki”,�przy któ�-
rym�pod�kre�śla�my�sło�wo�„ra�zem”,�wie�rząc,�że
współ�pra�ca�mię�dzy�ty�mi�trze�ma�sek�to�ra�mi�na�-
pę�dza�po�zy�tyw�ne�zmia�ny –�mó�wi�Ta�de�usz�Do�-
no�cik,�pre�zes�Re�gio�nal�nej�Izby�Go�spo�dar�czej
w Ka�to�wi�cach�i�v-ce�pre�zes�Krajowej�Izby�Go�-
spo�dar�czej�.�–�Dla�te�go�cie�szy�nas�nie�tyl�ko�wy�-
so�ka� fre�kwen�cja� na te�go�rocz�nym� Kon�gre�sie,
lecz�rów�nież�to,�że�go�ści�li�śmy�przed�sta�wi�cie�li
wszyst�kich�tych�grup,�rów�nież�zza�gra�ni�cy.

Te�ma�tem� prze�wod�nim� te�go�rocz�nej� edy�cji
Kon�gre�su�by�ło�uwol�nie�nie�biz�ne�su,�któ�re,�jak
wy�ni�ka�ze�słów�pre�le�gen�tów�i eks�per�tów,�jest
w du�żym�stop�niu�uza�leż�nio�ne�od in�no�wa�cyj�no�-
ści.�In�no�wa�cyj�no�ści�w za�kre�sie�za�rzą�dza�nia�fir�-
mą,�re�kru�ta�cji,�tech�no�lo�gii�czy�też�współ�pra�cy.
In�no�wa�cyj�ność�win�na�do�tknąć�tak�że�pra�wa,�fi�-
nan�so�wa�nia�i ca�łe�go�oto�cze�nia�biz�ne�su,�któ�re
ma�wpływ�na je�go�roz�wój.� In�no�wa�cyj�ność�to
tak�że� spo�sób� my�śle�nia,� któ�re�go� moż�na� na�-
brać�dzię�ki�in�spi�ru�ją�cym�spo�tka�niom�i roz�mo�-
wom,�ja�kich�pod�czas�eKMSp�nie�bra�ko�wa�ło!

Świat�wiel�kiej�po�li�ty�ki�pod�czas�Kon�gre�su�re�pre�-
zen�to�wa�li� m.� in.� Ja�ro�sław� Go�win,� Sta�ni�sław
Szwed,� Je�rzy� Kwie�ciń�ski,� Je�rzy� Bu�zek,� Ja�nusz
Ste�in�hoff,�Bar�ba�ra�Dol�niak,�Mo�ni�ka�Ro�sa,�Ga�brie�-
la�le�ran�to�wicz,�Bo�rys�Bud�ka,�Mi�ro�sła�wa�Ny�kiel,
Ja�cek�Wilk,�jak�rów�nież�mar�szał�ko�wie�wo�je�wództw
ślą�skie�go�i ma�ło�pol�skie�go,�przed�sta�wi�cie�le�me�tro�-
po�lii�oraz�pre�zy�den�ci�ślą�skich�miast.�Spo�tka�nia
uroz�ma�ica�ła�per�spek�ty�wa�przed�sta�wi�cie�li�śro�do�-
wi�ska�na�uko�we�go,�w tym�rek�to�ra�Uni�wer�sy�te�tu
Ślą�skie�go�An�drze�ja�Ko�wal�czy�ka i rek�to�ra�po�li�tech�-
ni�ki�Ślą�skiej�Ar�ka�diu�sza�Mę�ży�ka.�po�śród�go�ści,
dzię�ki�któ�rym�wy�raź�nie�wy�brzmie�wał�głos�biz�ne�-
su,�zna�leź�li�się�rów�nież�Ta�de�usz�za�gór�ski,�Ry�-
szard�Flo�rek,�An�drzej�Aren�dar�ski,�Ce�za�ry�Kaź�-
mier�czak�i To�masz�Sty�czyń�ski.

Współ�pra�ca�ze�Sta�nem�Ne�va�da

Du�żym�suk�ce�sem�za�koń�czy�ło�się�spo�tka�nie
pre�mie�ra� Ja�ro�sła�wa� Go�wi�na� z gu�ber�na�to�rem

Bra�ia�nem�San�do�va�lem,�któ�rzy�pod�czas�eKMŚp
pod�pi�sa�li�list�in�ten�cyj�ny�po�zwa�la�ją�cy�na łą�cze�-
nie�in�no�wa�cyj�nych�eko�sys�te�mów�pol�ski�i Ne�va�-
dy.�Dzię�ki�pro�gra�mo�wi,�któ�ry�po�wsta�nie�na je�-
go�ba�zie,�pol�skie�star�tu�py�tech�no�lo�gicz�ne�bę�dą
mo�gły�uczest�ni�czyć�w pro�gra�mie�ak�ce�le�ra�cyj�-
nym�na ryn�ku�ame�ry�kań�skim�przy wy�ko�rzy�sta�-
niu�in�sty�tu�cji�i zwią�za�nych�z ni�mi�men�to�rów�ze
sta�nu�Ne�va�da.

Me�tro�po�lia�i do da�lej?

O kształ�cie�i za�da�niach�no�wo�pow�sta�łej�Me�-
tro�po�lii�dys�ku�to�wa�no�wie�lo�krot�nie,�w ra�mach
Kon�gre�su�wą�tek�ten�po�ja�wił�się�jed�nak�po raz
pierw�szy�od jej�utwo�rze�nia.�De�ba�ta,�w któ�rej
udział�wzię�li�Woj�ciech�Sa�łu�ga�(mar�sza�łek�wo�-
je�wódz�twa�ślą�skie�go),�Ja�ro�sław�Wie�czo�rek�(wo�-
je�wo�da�ślą�ski),�Ka�zi�mierz�Ka�rol�czak (prze�wod�-

ni�czą�cy�za�rzą�du�Gór�no�ślą�sko�-za�głę�biow�skiej
Me�tro�po�lii),�Mar�cin�Kru�pa (pre�zy�dent�mia�sta
Ka�to�wi�ce),�Krzysz�tof�le�wan�dow�ski (wi�ce�pre�zy�-
dent�mia�sta�za�brze)�za�owo�co�wa�ła�kon�kret�ny�-
mi�po�stu�la�ta�mi.�W roz�mo�wach�po�ru�szo�no�m.
in.� kwe�stię� trans�por�tu� i wspól�nych� dzia�łań
w tym�za�kre�sie.�z ust�Ka�zi�mie�rza�Ka�rol�cza�ka
pa�dła�wów�czas�de�kla�ra�cja�wspól�nej�ta�ry�fy�ko�-
mu�ni�ka�cyj�nej�obej�mu�ją�ce�au�to�bu�sy,�tram�wa�je
i tro�lej�bu�sy.�Od 1�stycz�nia 2018�r.�bę�dą�mo�-
gli�z niej�ko�rzy�stać�miesz�kań�cy�ca�łej�Me�tro�po�-
lii,�do�dat�ko�wo�prze�wi�dzia�ne�są�dla�nich�tań�sze
bi�le�ty.�prze�łom�po�ja�wił�się�rów�nież�w za�kre�sie
fi�nan�so�wa�nia�–�zgod�nie�z usta�le�nia�mi�eu�ro�pej�-
skie�go� Ban�ku� In�we�sty�cyj�ne�go� pre�fe�ren�cyj�ne
kre�dy�ty�in�we�sty�cyj�ne�bę�dą�do�stęp�ne�nie�tyl�ko
dla�naj�więk�szych�miast,�bę�dą�mo�gły�ko�rzy�stać
z nich�też�mniej�sze�gmi�ny.

przy�szłość�trans�por�tu

Wy�ra�zem�współ�pra�cy�mię�dzy�na�uką,�sa�mo�-
rzą�dem�i biz�ne�sem�jest�pro�gram�„Bez�e�mi�syj�-
ne�go� trans�por�tu� pu�blicz�ne�go”.� pod�-
czas VII eKMŚp�przed�sta�wi�cie�le�Na�ro�do�we�go
Cen�trum�Ba�dań�i Roz�wo�ju�za�po�wie�dzie�li,�że
ogło�szą�prze�targ�na pro�to�ty�po�wa�nie�bez�e�mi�-

syj�ne�go�au�to�bu�su.�Uczest�ni�cy�pro�gra�mu,�czy�-
li 23�pol�skie�mia�sta�oraz�KzK�GOp�zrze�sza�-
ją�cy 29� gmin,� za�po�wie�dzie�li,� że� za�ku�pią
ok. 600�po�jaz�dów.

Bez�e�mi�syj�ne�au�to�bu�sy�to�nie�wszyst�ko.�Kon�-
gre�so�we� dys�ku�sje� po�dej�mo�wa�ły� tak�że� te�mat
fu�tu�re�mo�bi�li�ty.�przy�szłość�trans�por�tu�zmie�rza
ku�elek�try�fi�ka�cji,�co�pod�kre�śla�nie�daw�na�dy�rek�-
ty�wa�Ue�na�ka�zu�ją�ca,�aby�każ�dy�bu�dy�nek�po�sia�-
da�ją�cy�przy�naj�mniej 10�miejsc�par�kin�go�wych,
miał� wła�sną� sta�cję� do ła�do�wa�nia� po�jaz�dów
elek�trycz�nych.

Na�uka�i go�spo�dar�ka

Ja�ro�sław� Go�win� opo�wie�dział� o kon�kur�sie
„Stu�dia�du�al�ne”�ja�ko�o przy�kła�dzie�dzia�łań�łą�-
czą�cych�na�ukę�oraz�biz�nes.�Dzię�ki�pro�gra�mo�-
wi�pra�co�daw�cy�zo�sta�ną�za�an�ga�żo�wa�ni�w pro�-
ces� kształ�ce�nia,� a tym� sa�mym� bę�dą� mo�gli
wy�szko�lić�so�bie�pra�cow�ni�ków�o od�po�wied�nich
umie�jęt�no�ściach.�z za�ło�że�nia�uczest�ni�cy�pro�-
gra�mu�po�zy�sku�jąc�wie�dzę� część� cza�su�bę�dą
spę�dzać�na uczel�ni,�a prak�ty�kę�bę�dą�na�bie�rać
u pra�co�daw�cy.�Wy�ni�ki�kon�kur�su�zo�sta�ną�ogło�-
szo�ne�w li�sto�pa�dzie.

Szcze�gól�ne�za�słu�gi

Kon�gres�był� tak�że�mo�men�tem�pod�su�mo�-
wań� dzia�łal�no�ści� przed�się�biorstw,� in�sty�tu�cji
i sa�mo�rzą�dów.�Mia�no�Ho�no�ro�we�go�Człon�ka
Re�gio�nal�nej� Izby� Go�spo�dar�czej� w Ka�to�wi�-
cach�przy�zna�no�po�wia�to�wym�Urzę�dom�pra�-
cy�w Ka�to�wi�cach.�Na�gro�dzo�no�tak�że�te�sa�-
mo�rzą�dy,� któ�re� w spo�sób� szcze�gól�ny
przy�czy�ni�ły�się�do roz�wo�ju�ma�łych�i śred�nich
przed�się�biorstw� na swo�im� te�re�nie.� Do�dat�-
ko�wo�roz�strzy�gnię�to�kon�kurs�prze�pro�wa�dza�-
ny�przez�pUp�w Ru�dzie�Ślą�skiej,�któ�ry�po raz
czwar�ty� na�gro�dził� fir�my� za de�biut� oraz
za suk�ces�biz�ne�so�wy�po 5�la�tach�od za�ło�że�-
nia�dzia�łal�no�ści.

eKMSp�w 2018

–� Obec�nie� pra�cu�je�my� nad wy�daw�nic�twem
„Re�ko�men�da�cje”,�któ�re�za�pre�zen�tu�je�naj�waż�-
niej�sze� my�śli� i za�le�ce�nia� eks�per�tów,� ale
i uczest�ni�ków�te�go�rocz�nej�edy�cji�–�stwier�dza
Ta�de�usz� Do�no�cik.� – A na�stęp�nie� bę�dzie�my
roz�glą�dać�się�za no�wy�mi�kie�run�ka�mi�eks�pan�sji
i part�ner�stwa� dla� pol�skich� MŚp,� roz�ma�wiać
z przed�się�bior�ca�mi�o ich�po�trze�bach,�za�in�te�-
re�so�wa�niach�i te�ma�tach,�któ�re�win�ny�się�uka�-
zać�na eKMŚp�w 2018.

Uwal�nia�nie� biz�ne�su� bę�dzie� kon�ty�nu�owa�-
ne 17-19� paź�dzier�ni�ka 2018� roku� pod�-
czas VIII edy�cji�eKMŚp.

KONGReS�MŚp,�KATOWICe�2017

Świę�to�suk�ce�sów�pol�skiej�
przed�się�bior�czo�ści






