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Zachodnia Izba Gospodarcza
ma zaszczyt zaprosić do udziału w czwartej edycji wydarzenia

WROCŁAWSKIE FORUM KOBIET
20 czerwca 2016, Wrocławskie Centrum Kongresowe w Kompleksie Hali Stulecia

BLOK I PODRÓŻE   
Podróż jako ucieczka od „ucieczki od wolności” 
10:45–12:00
Rozmowa Agnieszki Maciąg z Jarosławem Kretem

PRZERWA KAWOWA 12:00 – 12:20

BLOK III PROFILAKTYKA ZDROWIA
13:50–15:20 
część 1 - Uśmiech Kobiety - oznaka siły czy słabości?
Agnieszka Maciąg w rozmowie z doktorem Damianem 
Nasuliczem współwłaścicielem Prestige Dent Europejskiego 
Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej.
część 2 - Medycyna estetyczna;  
To nie fanaberia czy moda często to konieczność!
Wywiady z lekarzami medycyny estetycznej Anną Tomkowiak 
i Edytą Lelonek z Salonu Urody Beaty Trawińskiej

LUNCH 15:20 – 15:50

BLOK II PSYCHOLOGIA
Odkryj „własną moc” i otwórz się na zmiany.
12:20-13:50
Wystąpienie Katarzyny Miller połączone 
z rozmową o mocnych stronach kobiet  
z Agnieszką Szczyrską - Muchą z KRUK S.A.

BLOK IV ZDROWA KUCHNIA DLA ZABIEGANYCH 
KOBIET
15:50–16:35 Przepisy i porady Agnieszki Maciąg
PODSUMOWANIE FORUM, ROZSTRZYGNIĘCIE  
KONKURSU 16:35-16:45

PROGRAM Rejestracja 8:30–9:00

Panel dyskusyjny: „Rola kobiet we współczesnym świecie. Jak przejść przez życie realizując własne marzenia i pasje”.
Prowadząca: Agnieszka Maciąg
Goście w panelu: Katarzyna Miller, Magdalena Staszyńska, Magdalena Bluj,  Beata Trawińska, Małgorzata Czerwińska, 
 Małgorzata Kosierkiewicz

Z A P R O S Z E N I E
Kreatywne, odważne i kompetentne – takie są kobiety sukcesu tegorocznego Forum Kobiet. 

Ekskluzywne rozmowy i panele wykładowe poprowadzi Agnieszka Maciąg – 
polska modelka, która występowała na największych światowych pokazach mody, aktorka,  

dziennikarka Polsat Cafe.  

GOŚĆMI SPECJALNYMI biorącymi udział w panelach wykładowych i dyskusyjnych będą m.in:

Katarzyna Miller  – psycholożka, psychoterapeutka, pisarka, filozofka, poetka. 

Jarosław Kret – dziennikarz, fotoreporter, autor wielu książek i albumów podróżniczych 

Doktor Damian Nasulicz – współwłaściciel Prestige Dent Europejskiego Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej

Doktor Anna Tomkowiak i Edyta Lelonek – lekarze medycyny estetycznej z Salonu Urody Beaty Trawińskiej

Zgłoszenie udziału prosimy przesłać przez formularz zgłoszeniowy lub na biuro@zig.pl do 15.06.2016 r.



Słowo wstępu
Za nami Jubileuszowe 50. wydanie magazynu Za-
chodniej Izby Gospodarczej i Związku Pracodaw-
ców Dolnego Śląska „Horyzonty”, które zwieńczy-
ło pierwszy etap w historii pisma wydawanego 
od jesieni 2009 roku. Cieszę się, że nasz biuletyn 
przez ten czas zyskał wielu czytelników, a na jego 
łamach gościły znane osobistości ze świata biznesu, 
polityki, nauki czy kultury. Obecnie „Horyzonty” 
są  pismem o ugruntowanej już formie oraz pozycji, 
do którego, jako Członek Rady, mam przyjemność 
pisać niniejszy wstęp.

Firma Metalerg Sp. z o.o. Sp.k. wielokrotnie 
miała okazję gościć na łamach magazynu. Jako lau-
reat Konkursu ”Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospo-
darcza” w 2014 roku, w kategorii „Innowacyjność 
– Nagroda za innowacyjność i współpracę biznesu 
z nauką” doczekała się także prezentacji w jednym 
z numerów w ramach cyklu o nagrodzonych przed-
siębiorstwach. Jestem więc dumny z faktu, że firma,  
która od lat zajmuje się produkcją innowacyjnych 
i ekologicznych kotłów na słomę, drewno i inną bio-
masę, zyskała uznanie w oczach Kapituły Konkur-
su, od lat będącego najważniejszym wyróżnieniem 
biznesowym na Dolnym Śląsku.

Najnowszy numer „Horyzontów” jak zawsze 
przynosi szereg interesujących artykułów i wywia-
dów. Zapraszam również do śledzenia działu „Aktu-
alności z życia ZIG”, w którym  firmy członkowskie 
mogą publikować informacje o podejmowanych 
przez nie inicjatywach i otrzymanych wyróżnie-
niach. Jako Członek Rady ZIG mam nadzieję, że 
tych sukcesów będzie jak najwięcej.

Życzę przyjemnej lektury,

Marek Pasztetnik
Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej

Prezes Zarządu Związku Pracodawców 
 Dolnego Śląska

Janusz Cieślak
Prezes Zarządu 

Metalerg Sp. z o.o. Sp.k.

12 groszy Prezesa Zarządu
Za nami pierwsze miesiące 2016 roku, a także intensyw-
nej pracy na rzecz naszych Członków, jak również regionu. 
Najnowszy numer magazynu „Horyzonty” po raz kolejny 
informuje o bieżących wydarzeniach gospodarczych i biz-
nesowych mających miejsce w Polsce, a w szczególności na 
Dolnym Śląsku.

Chciałbym polecić kolejny nasz wywiad na łamach „Hory-
zontów” – tym razem z Panem Filipem Rybackim – Pre-
zesem Zarządu firmy Brokers Union Sp. z o.o., w którym po-
ruszono m.in. temat kondycji polskiego rynku ubezpieczeń, 
jak również korzyści ze współpracy pomiędzy przedsiębior-
cami a brokerami ubezpieczeniowymi.

Jednocześnie polecam artykuł Pana Pawła  Pawlickiego 
(EBDF S.A.) dotyczący naboru na projekty inwestycyjne na 
Dolnym Śląsku. Zachęcam także do lektury artykułu Pani 
Barbary Wawrzyniak (Kancelaria BSO Prawo&Podatki), 
informującego o nowej ustawie o delegowaniu pracowników 
i zmianach z tym związanych.

Wart uwagi jest również kolejny raport Fundacji Fora 
Analysis autorstwa Panów: Jarosława Bronowickiego 
i Krzysztofa Kwiatkowskiego opisujący stan polskiej 
gospodarki w pierwszych miesiącach 2016 roku. 

Interesujący jest także artykuł Pana Rafała Najdy 
(KBSR Notariusze Spółka Partnerska) o zachodzących zmia-
nach w ustawie o podatku od spadków i darowizm.

Kolejny raz jestem z zadowolony z faktu, iż nasz dział 
„Aktualności z życia Zachodniej Izby Gospodarczej i Związku 
Pracodawców Dolnego Śląska” cieszy się sporym zaintere-
sowaniem wśród naszych Członków. W najnowszym nume-
rze nie zabrakło więc wielu interesujących wieści, którymi 
postanowili podzielić się z nami nasi Członkowie. Życzę im 
kolejnych wspaniałych sukcesów.
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Horyzonty: Jako Brokers Union jesteście 
Państwo na rynku ubezpieczeń od ponad 
17 lat. Jak Pan ocenia rozwój  pośrednika 
ubezpieczeniowego  w Polsce?

Filip Rybacki: Przez ostatnie kilkanaście lat ob-
serwujemy dynamiczny rozwój rynku ubezpieczeń. 
Liczba przedsiębiorstw objętych programem ochro-
ny, który jest przygotowany przez profesjonalnych 
brokerów dynamicznie wzrasta. Przedsiębiorstwa 
doceniają wiedzę i doświadczenie brokerów ubez-
pieczeniowych. Podobnie sytuacja wygląda w seg-
mencie ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych, licz-
ba osób objętych różnego rodzaju ubezpieczeniami 
wzrasta z roku na rok. 

H: Polski rynek ubezpieczeń cechuje wy-
soki poziom koncentracji. Tworzą go grupy 
ubezpieczeniowe m.in. Grupa PZU, dzięki 
czemu posiadają większość udziału w ryn-
ku. Czy, Pana zdaniem, wspomniana kon-
centracja jest naturalną koleją rzeczy czy 
też zbytnia monopolizacja może spowodo-
wać obniżenie jakości usług?

FR: Uważam, że zbytnia koncentracja powoduje, 
że Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie są konkuren-
cyjne, klient nie jest dla nich priorytetem, promują 
produkty, na których sprzedaży zależy Towarzy-
stwom, zamiast ofertować, te które są dobre dla 
rynku i dla klienta. Przy wysokiej koncentracji 
rynku Towarzystwa nie grają fair z partnerami biz-
nesowymi. Natomiast niższa koncentracja sprzyja 
jakości konkurencji, co przyczynia się do podno-
szenia wartości oferowanych usług.

H: A jak wygląda sytuacja na rynku dys-
trybucji ubezpieczeń?

FR: Rośnie rola multiagencji ubezpieczeniowych, 
które są powiązane z firmami brokerskimi. Agen-
cje prowadzą wiele projektów i są wykorzystywane 
przy obsłudze opracowanych przez firmy brokerskie 
programów ubezpieczeniowych. Z punktu widzenia 
ubezpieczycieli istotnym kanałem dystrybucji są 
właśnie te grupy spółek brokersko-agencyjnych. Na 
rynku widać także tendencję konsolidacyjną. Coraz 
więcej małych podmiotów widzi konieczność łącze-
nia się z większymi brokerami, aby uzyskać przewa-
gę na rynku ubezpieczeniowym. Natomiast klient 
detaliczny  wymusza transformację kanałów direct 
w nowoczesne portale i aplikacje mobilne umożli-
wiające m.in. analizę informacji o produktach, za-
wieranie transakcji czy personalizację oferty.

H: Jesteście Państwo jedynym polskim Członkiem Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Brokerów Ubezpiecze-
niowych UNIBA PARTNERS, które reprezentuje interesy 
klientów w ponad 120 krajach na świecie. Jakie korzyści 
wynikają z przynależenia do stowarzyszenia?

FR: W 2009 roku zostaliśmy członkiem Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia  Brokerów Ubezpieczeniowych UNIBA PARTNERS. Współ-
praca z UNIBA zapewnia nam dostęp do nowoczesnych rozwiązań 
ubezpieczeniowych oferowanych na rynkach zagranicznych. Dzięki 
temu możemy być partnerem dla podmiotów o międzynarodowym 
zasięgu działania. Celem UNIBA PARTNERS jest wzajemna pomoc 
w aranżowaniu ochrony ubezpieczeniowej podmiotów posiadających 
oddziały, filie lub spółki w innych państwach, a także wymiana do-

świadczeń na szczeblu międzynarodowym. Członkostwo w UNIBA 
PARTNERS daje naszej Spółce nieograniczone terytorialnie możli-
wości plasowania ryzyk naszych klientów. Zadaniem brokerów stowa-
rzyszonych w UNIBA jest dostarczanie klientom realnych rozwiązań, 
w obliczu zmieniającego się dynamicznie ryzyka.

H: Oprócz oddziału we Wrocławiu, posiadacie Państwo 
również placówki w Gdyni, Białymstoku, Warszawie, Lubli-
nie, Kielcach oraz Katowicach. Czy w przyszłości rozważa-
cie Państwo otwarcie nowych oddziałów w innych miastach 
Polski?

FR: Jeśli chodzi o nowe placówki to Poznań jest miejscem, gdzie 
chcielibyśmy się w tym momencie rozwijać.  Ponadto,  chcemy skon-
centrować sie na budowaniu naszego dużego biura  w Warszawie. 
Jesteśmy w trakcie zakładania nowej spółki, która będzie funkcjo-
nowała właśnie w stolicy. 

Rozmowa z Filipem Rybackim –  Prezesem 
Zarządu Brokers Union Sp. z o.o.

Rozmowy
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H: Jakie są korzyści dla Przedsiębiorców ze współpracy 
z brokerem ubezpieczeniowym?

FR: Jako broker przedstawiamy programu ubezpieczeniowy „skro-
jony na miarę klienta”. Jesteśmy niezależnym pośrednikiem i kon-
sultantem w zakresie obsługi ubezpieczeniowej. Świadczymy profe-
sjonalne usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów, oparte na 
wszechstronnej weryfikacji rynku ubezpieczeniowego. Reprezentu-
jemy interesy ubezpieczeniowe klienta, identyfikujemy potencjalne 
ryzyko, doradzamy w zakresie ubezpieczeń, uczestniczymy w zarzą-
dzaniu i wykonaniu umów ubezpieczenia oraz administrujemy umo-
wami ubezpieczenia.

H: Co oznacza kompleksowa obsługa klienta przez po-
średnika ubezpieczeniowego?

FR: Jesteśmy z klientem od samego początku współpracy. Mię-
dzy innymi przeprowadzamy audyt aktualnej ochrony, określamy 
optymalny zakres ubezpieczenia, przeprowadzamy szkolenia dla 
pracowników, proponujemy rozwiązania prewen-
cyjne, w celu minimalizacji ryzyka. Kreujemy nowe 
produkty ubezpieczeniowe pod nietypowe obsza-
ry działalności klienta. Przejmujemy trudny pro-
ces likwidacji szkód. W związku ze wspomnianym 
członkostwem w UNIBA Partners, posiadamy do-
stęp do międzynarodowych rozwiązań w obszarze 
ubezpieczeń.

H: Jak Pan sądzi co Brokers Union wyróż-
nia na rynku brokerów?

FR: Na rynku brokerów wyróżnia nas przede 
wszystkim nasze podejście do klienta oraz zespół 
ludzi z pasją, lubiących to co robią i posiadają-
cych ogromną wiedzę i doświadczenie na rynku 
ubezpieczeniowym. Działamy z wyprzedzeniem, 
wyjaśniamy naszym klientom znaczenie tekstów 
zamieszczonych drobnym drukiem oraz żargonu 
branżowego, treści gwarancji, warunków ubez-
pieczenia oraz wszelkich elementów specyficznych 
dla dokumentów ubezpieczeniowych. Dzięki temu 
nasze rekomendacje są jasne dla klienta. Stosujemy nowatorskie me-
tody zarządzania ryzykiem, nasz zespół to doświadczeni i sprawdzeni 
eksperci  w obszarze ubezpieczeń, prawa i ekonomii. Dysponujemy 
wysokim potencjałem technologicznym, w komunikacji z klientem 
pomaga nam wielokanałowa platforma zintegrowana z systemem 
zarządzania SAP. Dzięki temu jeszcze dokładniej kontrolujemy pro-
cesy biznesowe w naszej firmie, gwarantujemy innowacyjny serwis 
charakteryzujący się ponadprzeciętnym wskaźnikiem utrzymania 
polis w mocy oraz zapewniamy wspomnianą kompleksową obsługę 
i likwidację zgłaszanych szkód. W związku z przynależnością do UNI-
BA Partners doskonale mamy rozpoznany rynek ubezpieczeniowy na 

świecie i naszym klientom implementujemy inno-
wacyjne rozwiązania na rodzimym rynku. 

H: Jak Pan ocenia, w jakim kierunku 
zmierza rynek ubezpieczeniowy?

FR: Nieustannie będzie rozwijał się obszar ubez-
pieczeń Odpowiedzialności Cywilnej, ponieważ 
w tej chwili to on stanowi największe zagrożenie 
w prowadzeniu biznesu.  Na przykład, rośnie po-
pularność OC dla grup zawodowych, związane jest 
to z coraz większym ryzykiem zawodowym i coraz 
częstszym świadczeniem usług i działalnością firm 
za granicą. Dynamicznie będą ewoluowały m.in. 
produkty związane z chmurami danych, z usługa-
mi mobilnymi oraz produkty zabezpieczające przez 
cyberprzestępstwami i nadużyciami wewnętrzny-
mi, w tym przed kradzieżą, wyciekiem czy nisz-

czeniem danych. Według Loyds 
of London cyberprzestępstwa są 
jednym z trzech największych 
zagrożeń najbliższych lat i doty-
czą całego rynku. Zwrócić należy 
także uwagę na ryzyko związane 
z użytkowaniem dronów, któ-
rych użytkownicy będą docelowo 
musieli posiadać odpowiednie 
ubezpieczenie OC.  Nieustanny 
progres czeka również obszar 
ubezpieczeń zdrowotnych, które 
w segmencie ubezpieczeń życio-
wych cieszą się dużą popular-
nością i odpowiadają na coraz 
większe potrzeby klientów. My-
ślę, że w niedalekiej przyszłości 
nastąpi całkowita integracja 
usług finansowych: podatki, le-
asing, kredyty i ubezpieczenia. 

Obserwując zmieniający się rynek usług uważam, 
że coraz częściej w  kompetencjach pośredników 
będzie także zarządzanie zasobami ludzkimi czy 
produkcją. Klienci w dynamicznie zmieniającej 
się rzeczywistości oczekują wiedzy od pośrednika 
w wielu obszarach, chcą aby był ich doradcą w biz-
nesie i łączył wiele kompetencji.

Horyzonty – Oficjalny magazyn Zachodniej Izby Gospodarczej
Prezes ZIG Marek Pasztetnik
Redakcja Rafał Różewicz
Projekt graficzny i skład Grzegorz Laszczyk

www.zig.pl biuro@zig.pl
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Na 18 czerwca 2016 r. planowane jest wejście w życie nowej ustawy 
o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Projekt ustawy wdraża do polskiego prawa postanowienia dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 
2014 r.

Nowa ustawa po raz pierwszy w całościowy sposób ureguluje pro-
blematykę delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, 
o której do tej pory stanowił przede wszystkim rozdział IIa działu 
drugiego Kodeksu pracy. 

Projektowane przepisy przyznają Państwowej Inspekcji Pracy 
nowe zadania i uprawnienia. PIP stanie się właściwym polskim or-
ganem do udzielania informacji o warunkach zatrudnienia, wymo-
gach administracyjnych, odpowiedzialności solidarnej czy procedury 
składania skarg przede wszystkim poprzez stworzenie, prowadzenie 
i aktualizowanie krajowej strony internetowej.

Współpraca Państwowej Inspekcji Pracy z jej odpowiednikami 
z krajów członkowskich będzie dotyczyła między innymi prowadze-
nia kontroli pracodawców delegujących pracowników do Polski. Co 
ważne, ustawa stanowi, iż każda kontrola uwzględniała będzie spe-
cyfikę danej działalności. 

Zagraniczni pracodawcy delegujący pracowników do Polski będą 
zobligowani do wyznaczenia osoby upoważnionej do kontaktu z Pań-
stwową Inspekcją Pracy, która przebywać będzie w okresie delego-
wania na terytorium RP. Najpóźniej w momencie rozpoczęcia dzia-
łalności zagraniczny pracodawca będzie musiał złożyć oświadczenie 
z wszystkimi niezbędnymi informacjami do przeprowadzenia kontroli 
sytuacji faktycznej w miejscu pracy. Informacje te będą musiały być 
przechowywane przez zagranicznego pracodawcę w postaci elektro-
nicznej lub papierowej do 2 lat po zakończeniu działalności w Polsce. 
Zagraniczny pracodawca będzie zobowiązany także do udostępnia-
nia Państwowej Inspekcji Pracy w okresie delegowania dokumentów 
w ciągu 5 dni od żądania Inspekcji lub 15 dni w okresie 2 lat po za-
kończeniu działalności w Polsce.

Państwowa Inspekcja Pracy informować będzie ponadto polskich 
pracodawców delegujących pracowników do innych krajów Unii, o de-
cyzjach tamtejszych inspekcji w sprawie nałożenia kary lub grzywny 
administracyjnej, jak również o złożeniu wniosku przez zagraniczne 
organy o wszczęcie egzekucji przeciw polskiemu pracodawcy. PIP po-
informuje pracodawcę najpóźniej w ciągu 1 miesiąca o decyzji w spra-
wie nałożenia na niego kary, po uprzednim sprawdzeniu czy wniosek 
o poinformowanie o decyzji zawiera niezbędne informacje. 

Wnioski zagranicznych inspekcji pracy o egzekucję kary bądź 
grzywny podlegać będą kontroli pod kątem zgodności z podstawo-
wymi zasadami porządku prawnego RP. Państwowa Inspekcja Pra-
cy może także zwrócić wniosek zagranicznej inspekcji, gdy kwota 
kary lub grzywny pieniężnej nie przekroczy 350 euro lub nie spełnia 
wymogów formalnych. W razie braku dobrowolnej zapłaty kary lub 

grzywny, egzekucja zostanie przekazana właściwe-
mu naczelnikowi urzędu skarbowego. 

Nowością jest także przewidziana przez ustawę 
odpowiedzialność solidarna podmiotu powierza-
jącego wykonanie prac, według której podmiot po-
wierzający wykonanie prac związanych z pracami 
budowlanymi lub utrzymaniem obiektu budowla-
nego ponosi wobec pracownika delegowanego na 
terytorium RP solidarną odpowiedzialność z pra-
codawcą delegującym pracownika do Polski za zo-
bowiązania wynikłe z tytułu zaległego wynagro-
dzenia w zakresie minimalnego wynagrodzenia za 
pracę oraz wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny, 
nawet jeśli pracownik nie wykonuje pracy w Polsce 
dłużej niż przez 8 dni w ciągu roku.

Projekt ustawy przewiduje ponadto, iż dla de-
legowań trwających w czasie wejścia w życie usta-
wy, obowiązek złożenia oświadczeń znajdzie za-
stosowanie w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy. Ten sam termin dotyczy wymogu 
przechowywania na terytorium RP dokumentów 
dotyczących pracowników delegowanych. Zasady 
odpowiedzialności solidarnej będą się zaś stosować 
do przypadków powierzenia wykonywania prac 
poczynając od dnia wejścia w życie projektowanej 
ustawy.

Należy zaznaczyć, iż przedstawione założenia 
projektu ustawy mogą ulec zmianie ze względu na 
to, że projekt ustawy obecnie znajduje się na etapie 
prac parlamentarnych.

Piotr Zmyślony
Prawnik

Osoba kontaktowa 
Barbara Wawrzyniak

radca prawny 
Departament Prawa Pracy

Kancelaria  
BSO Prawo & Podatki
ul. Rzeźnicza 32-33, II p. 

50-130 Wrocław
tel. 71 346 70 70,  

e-mail: wroclaw@bramorski.pl
www.bramorski.pl

Delegowanie pracowników. 
Najważniejsze zmiany
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We wrześniu, październiku oraz grudniu 2016 
r. będzie można składać wnioski o dofinan-
sowanie na projekty inwestycyjne na Dolnym 
Śląsku w ramach Działania 1.5 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wsparciu 
będą mogły otrzymać projekty wspierające 
innowacyjność produktową i procesową po-
legającą na: wprowadzeniu na rynek nowych 
lub ulepszonych produktów/usług lub/i do-
konaniu zasadniczych zmian procesu produk-
cyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Innowacja produktowa oznacza wprowadzenie 
na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego to-
waru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowa-
nych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do 
ich charakterystyk lub przeznaczenia. Innowacja 
procesowa natomiast oznacza wprowadzenie do 
praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco 
ulepszonych metod produkcji lub dostawy. W ra-
mach powyższych kierunków wsparcia, możliwa 
będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzą-
cych do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania 
na środowisko, np. ograniczające materiało-, wo-
dochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowa-
dzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) do-
tyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. 
rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technolo-

Nabór na projekty inwestycyjne na Dolnym Śląsku

gii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków 
środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających 
na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

Preferencję uzyskają projekty: realizowane w ramach inteligent-
nych specjalizacji regionu oraz wnoszące większy niż wymagany mi-
nimalny wkład własny.

Pomoc będzie przyznawana dla mikro, małych, średnich przedsię-
biorstw na dowolną formę inwestycji początkowej. Wsparcie udzielone 
zostanie zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwo-
ju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania 
konkurencyjności mikro przedsiębiorców, małych i średnich przed-
siębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020 (Dz. U. 2015.1377) oraz Rozporządzeniem Ministra In-
frastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych 
na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

W ramach działania 1.5 zostaną ogłoszone trzy konkursy: w ra-
mach konkursu horyzontalnego i ZIT AW dla mikroprzedsiębiorstw 
prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 2 lata licząc od daty 
ogłoszenia naboru oraz w ramach konkursu horyzontalnego dla MŚP, 
zgrupowań i partnerstw MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw 
działających do 2 lat.

Paweł Pawlicki
Kierownik Działu Audytów EBDF S.A.

SERWIS PRASOWY ZACHODNIEJ IZBY GOSPODARCZEJ
Serdecznie zapraszamy do lektury materiałów w naszym 
SERWISIE PRASOWYM ZIG, który od stycznia 2015 
roku funkcjonuje na naszej stronie. Zamieszczamy w nim 
teksty ułatwiające prowadzenie działalności naszym Człon-
kom. Zapraszamy także pozostałe firmy Członkowskie do 

publikowania artykułów, które byłyby odpowiedzią na 
zmiany prawne, jak również dotykały problemów polskiej 
gospodarki.

Kontakt: r.rozewicz@zig.pl
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Większość wskaźników makroekonomicznych opu-
blikowanych w ostatnim czasie sugeruje stabilne 
tempo wzrostu w pierwszych miesiącach 2016 roku. 

Wskaźnik PMI wzrósł w marcu do najwyższego poziomu od ośmiu 
miesięcy głównie za sprawą wzrostu produkcji oraz nowych zamówień. 
Również handel zagraniczny zanotował poprawę, co przełożyło się na 
wzrost nadwyżki handlowej w pierwszych dwóch miesiącach roku 
o 1.3 mld złotych w porównaniu z analogicznym okresem z roku 2015.  
Stopa bezrobocia jest obecnie niższa niż przed rokiem o 1.6 punktu 
proc. i wynosiła w lutym 10.3%., ogólne zatrudnienie wzrosło o 2.7 %  
a średnie wynagrodzenie jest obecnie wyższe 3.3 % w porównaniu do 
ubiegłego roku.

Relatywnie dobrą sytuacje na rynku pracy potwierdza również V 
wydanie Barometru Rynku Pracy - raportu przygotowanego przez 
Work Service S.A. Z raportu wynika między innymi, że Polacy co-
raz mniej boją się o utratę pracy i oczekują wzrostu wynagrodzeń. 
W I kwartale 2016 roku jedynie 18.6 % pytanych obawiało się utraty 
pracy. Optymizm również widać, jeśli chodzi o oczekiwania, co do 
wynagrodzeń – 55.8 % oczekuje podwyżek a 39.3 %  utrzymania 
obecnych stawek. Wynagrodzenia są również przyczyną poszukiwa-
nia nowych miejsc pracy. Zmianę planuję 22.2 % respondentów, przy 
czym około 60 % z wszystkich ankietowanych uważa, że poszukiwanie 
nowego zatrudnienia nie będzie trwało dłużej niż 3 miesiące.

Również z punktu widzenia pracodawców widać poprawę na ryn-
ku pracy. Chociaż jednym z najczęściej wskazywanych wyzwań przez 
przedsiębiorstwa w nadchodzących miesiącach to utrzymanie wykwa-
lifikowanej kadry pracowników. Deklaruje to 72.5 % firm.

Poprawę na rynku pracy widać też w województwie dolnośląskim. 
Pomimo, że czwarty pracownik obawia się utraty miejsca pracy, to co 
drugi oczekuje podwyżki w następnych miesiącach. W tym samym 
czasie aż 27 % deklaruje chęć zmiany miejsca pracy. Jest to zbież-
ne z odpowiedziami przedsiębiorstw, gdzie 26.5 % ankietowanych 
firm zamierza zwiększyć zatrudnienie. Jednocześnie zdają sobie one 

sprawę z wyzwaniami, jakie może nieść utrzymanie 
wykwalifikowanej kadry. Aż 40 % firm deklaruje 
problemy ze znalezieniem odpowiednio wykształ-
conych i przygotowanych pracowników.

W nadchodzących miesiącach pozytywny trend 
na rynku pracy powinien się utrzymać, co sugeru-
ją również inne metryki. Wskaźnik Rynku Pracy 
(WRP) instytucji BIEC utrzymał tendencje spad-
kową i skurczył się w marcu o 0.2 punktu w po-
równaniu do poprzedniego miesiąca. Wskaźnik ten 
informuje o przyszłych zmianach w poziomie bezro-
bocia w gospodarce. WRP systematycznie malał od 
czerwca 2015 roku, co oznacza spadek stopy bezro-
bocia. Obecnie na poprawę kondycji na rynku pracy 
odpowiadają głównie czynniki sezonowe.

Jarosław Bronowicki
prezes Fundacji Fora Analysis

Krzysztof Kwiatkowski 
wiceprezes Fundacji Fora Analysis

Maile do nas : 
kontakt@fora-analysis.org

jaroslaw.bronowicki@fora-analysis.org
krzysztof.kwiatkowski@fora-analysis.org

www: http://fora-analysis.org/

Raport Fundacji Fora Analysis 

WIRTUALNY SPACER  
PO SIEDZIBIE ZIG

Na stronie Zachodniej Izby Gospodarczej dostępna jest już aplikacja 
umożliwiająca wirtualny spacer po siedzibie ZIG. Serdecznie zapra-
szamy Państwa do skorzystania z powyższego narzędzia i zapozna-
nia się z naszą ofertą Centrum Biznesowo- -Konferencyjnego ZIG bez 
wychodzenia z domu!
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W dzisiejszych czasach niezwykle modne stało się pojęcie „uszczelnia-
nia” systemu podatkowego. Można więc powiedzieć, że ustawa nowe-
lizacyjna z dnia 25 czerwca 2015 r. idzie z duchem czasu i wprowadza 
niemałe zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Jednym z wyrazów wspomnianego trendu jest dodany art. 1a, któ-
ry stanowi, że zapłacie podatku będzie podlegało nieodpłatne nabycie 
rzeczy wspólnej albo jej części na dalszą współwłasność przez niektó-
rych z dotychczasowych współwłaścicieli oraz wyodrębnienie wła-
sności lokali na rzecz kilku lub wszystkich współwłaścicieli. Chodzi 
tu przede wszystkim o rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy 
o dodatkowe sytuacje, w których u współwłaścicieli następuje przy-
rost wartości nabytego majątku. 

Kolejną regulacją, która ma za zadanie doprecyzować przepisy 
podatkowe jest nadanie nowego brzmienia art. 4 ust. 1 pkt 1, który 
porusza kwestię zwolnienia od podatku przy nabyciu gospodarstwa 
rolnego. Warunki przekazania takiego gospodarstwa zmodyfikowano 
w na tyle istotny sposób, żeby ograniczyć możliwość nabycia go w ra-
mach niniejszego przepisu w drodze zasiedzenia. Celem było więc to, 
żeby takie przeniesienie gospodarstwa odbywało się między członka-
mi najbliższej rodziny. Odpowiada to realizacji zasady znanej jeszcze 
z prawa rzymskiego de minimis non curat lex (prawo nie troszczy się 
o drobiazgi), która wskazuje, że pomoc państwa ze względów celo-
wościowych i w ograniczonym zakresie nie narusza bezpieczeństwa 
wolnego rynku.

 Art. 4a ust. 4 określa katalog sytuacji, w których ustawodawca 
odstępuje od obowiązku zgłoszenia przez najbliższą rodzinę faktu 
nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych. Jedną z nich jest 

nabycie na podstawie umowy zawartej w formie 
aktu notarialnego. Formuła ta uległa w pkt 2 roz-
szerzeniu o oświadczenie woli jednej ze stron zło-
żone w powyższej formie, dzięki czemu uniknie się 
dublowania zgłoszeń do organu podatkowego przez 
notariusza i strony.

Doprecyzowano również art. 16 ust. 7 pkt 2, 
który stanowi, że prawo do ulgi mieszkaniowej nie 
wygasa przy zbyciu budynku, lokalu mieszkalnego 
lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 
Jednym z warunków jej uzyskania jest 5-letni, łącz-
ny okres zamieszkiwania w zbytym i nabytym bu-
dynku lub lokalu. Do wspomnianego zapisu dodano 
jednak wyrażenie „wybudowanym”. Chodziło tu 
o zrównanie obowiązków podatników – tych którzy 
nabywali nieruchomość i tych, którzy ją zbudowali.

W art. 18 dodano z kolei nowe czynności z tytułu 
których notariusz staje się płatnikiem podatku, tj. 
przy umowie nieodpłatnego ustanowienia służeb-
ności i użytkowania. W przepisie tym nałożono 
także na notariusza obowiązek składania dekla-
racji pobranych i wpłaconych podatków w postaci 
elektronicznej.

Rafał Najda
aplikant notarialny

rafal.najda@kbsr.pl
telefon: 71 342 12 03

Zmiany w ustawie o podatku 
od spadków i darowizn

Zapraszamy Państwa do udziału w Regionalnym Semina-
rium Podatkowym, które odbędzie się już 9 czerwca br. 
w Centrum Biznesowo-Konferencyjnym Zachodniej 
Izby Gospodarczej. Spotkanie będzie okazją dla eksper-
tów do podzielenia się z Państwem doświadczeniem i wiedzą 

w związku z nadchodzącymi zmianami w zakresie cen trans-
ferowych, możliwości rozłożenia ciężaru i ukształtowania 
odpowiedzialności w firmie, jak również rozwiązań, które 
mogą przynieść korzyści, w tym oszczędności samej firmie, 
jak i jej pracownikom.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
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ETTA Global Leadership  Consulting 
partnerem merytorycznym 
HR  Directors Summit
ETTA Global Leadership Consulting została partnerem mery-
torycznym HR Directors Summit, najbardziej prestiżowego wyda-
rzenia HR w Polsce! Poprowadziliśmy „Poland Goes Global: Jak 
przygotować managerów do międzynarodowych wyzwań”, 
debatę z udziałem dyrektorów HR i managerów pełniących mię-
dzynarodowe pozycje. Uczestnicy wydarzenia, którzy wzięli udział 
w konkursie wizytówkowym, mieli możliwość wygrać uczestnictwo 
w szkoleniach otwartych, takich jak Doing Business with the Ger-
mans. Współpraca z Niemcami, Doing Business with India, 
Doing Business with the Brits. Współpraca z Brytyjczykami 
lub przekrojowe Working Successfully Across Cultures. 
Pierwsze szkolenia dla wygranych już za nami!

Prestiżowe logo HR Excellence in 
Research trafiło do Wrocławskiego 
Centrum Badań EIT+. We  Wrocławiu 
to pierwsza instytucja, która je 
 posiada
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ otrzymało prawo do używania 
logo HR Excellence in Research nadawane przez Komisję Europej-
ską instytucjom, które stosują zasady „Europejskiej Karty Naukowca” 
i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.
– To dla nas ogromne wyróżnienie i jednocześnie zobowiązanie. 

Dla wielu w Polsce marka EIT+ kojarzy się jedynie z wielką inwe-
stycją infrastrukturalną. Ale wspaniałe warunki pracy w nauce to 
nie tylko super laboratoria, a przede wszystkim możliwość rozwo-
ju indywidualnych talentów oraz pracy zespołowej na warunkach 
partnerskich. Dopiero połączenie obu warunków zatrzyma drenaż 
najbardziej uzdolnionych z polskiej nauki. Bez tych talentów Polska 
nie wyjdzie z rysującej się pułapki średniego rozwoju i odtwórczej 
gospodarki. Bardzo cieszymy się, że nasze wysiłki w tworzeniu 
sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery oraz przejrzystych 
procesów rekrutacji pracowników naukowych zostały dostrzeżone 
przez Komisję Europejską – przyznaje prof. Jerzy Langer, Prezes Za-
rządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. 

Do tej pory w Polsce, oprócz WCB EIT+ prawo do stosowania logo 
HR Excellence in Research otrzymało tylko osiem instytucji. Wro-
cławskie Centrum Badań EIT+ jest też pierwszą Wrocławską instytu-
cją akademicką, która może pochwalić się takim wyróżnieniem. I co 
szczególnie ważne, to najmłodsza instytucja badawcza w Europie, 
która otrzymała prawo do stosowania tego wyjątkowego tytułu.

Szczegółowe informacje na temat strategii HR Excellence in Rese-
arch dostępne są na stronie:http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/
rights/strategy4ResearcherOrgs

Global Leadership Consulting

Aktualności z życia ZIG i ZPDś
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3M wśród najlepszych 
 pracodawców w Polsce
3M Poland została wyróżniona tytułem jednego z najlepszych miejsc 
pracy w Polsce, w ramach tegorocznej edycji prestiżowego rankingu 
Great Place to Work®. 

Firma, słynąca z innowacji i tworzenia naukowych rozwiązań do 
poprawy codziennego życia milionów ludzi, została nagrodzona w ka-
tegorii pracodawców, zatrudniających do 500 osób w Polsce. Wyniki 
konkursu ogłoszono 30 marca 2016 r. podczas gali w Pałacu Pryma-
sowskim w Warszawie.

Instytut Great Place to Work® od 2008 roku przygotowuje listę 
„Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce”, promując wartości wiarygod-
ności, szacunku, uczciwości, dumy i koleżeństwa w relacjach między 
kierownictwem i pracownikami w polskich firmach. 

–  Od  8  lat  przygotowujemy  listę  Najlepszych Miejsc  Pracy 
w Polsce, honorując organizacje, które stosują wyjątkowe praktyki 
i programy. O pozycji firmy na liście decyduje łączna ocena dwóch 
aspektów, na które składają się wynik ankiety pracowniczej oraz 
audytu kultury organizacyjnej i praktyk HR. W naszych badaniach 
to głos i opinie pracowników mają kluczowe znaczenie dla oceny 
końcowej – powiedziała dr Marzena Winczo-Gasik, szef zespołu 
audytu kulturowego oraz menedżer ds. komunikacji w Great Place to 
Work® w Polsce.

– Jesteśmy dumni, że po raz pierwszy zostaliśmy wyróżnieni jako 
jedni z najlepszych pracodawców w Polsce. Od lat stawiamy na bu-
dowanie wyjątkowych relacji ze wszystkimi naszymi pracownikami 
oraz dbamy o ich codzienny rozwój. Fundamentem naszych działań 
jest zaufanie, które rozwijamy nie tylko w kontaktach z partnerami 
biznesowymi, ale przede wszystkimi wewnątrz firmy, w codzien-
nych kontaktach między sobą, co buduje dobrą atmosferę pracy – 
powiedział dr Piotr Skaldawski, Dyrektor HR w 3M Poland. 

Kancelaria Radców Prawnych 
 Tomasz Czapczyński z Certyfikatem 
„Wysoka Jakość Usług Prawnych”
Dnia 13 kwietnia 2016 r. Kancelaria Radców Prawnych Tomasz 
Czapczyński – po pomyślnym przeprowadzeniu postępowania akre-
dytacyjnego – otrzymała prestiżowy Certyfikat „Wysoka Jakość Usług 
Prawnych”. Komisja Ekspercka złożona z wybitnych prawników z czo-
łowych polskich uczelni (m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej) uznała, że prawnicy Kancelarii 
udzielają pomocy prawnej na najwyższym poziomie, odznaczają się 
profesjonalizmem i rzetelnością oraz świadczą swoje usługi zgodnie 
z europejskimi standardami. Ponadto, z uwagi na najwyższy wynik 
punktowy wśród wszystkich kancelarii radców prawnych uczestni-
czących w programie certyfikacyjnym, Kancelaria otrzymała nad-
zwyczajne wyróżnienie „Diament Prawa”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za dotychczasową i owocną współ-
pracę oraz obdarzenie nas czymś dla nas najcenniejszym – zaufaniem. 

Zespół Kancelarii Radców Prawnych Tomasz Czapczyński
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Święto wrocławskiej 
 przedsiębiorczości. Piąte urodziny 
Idea Place
Wrocław to miasto napędzane energią i kreatywnością młodych lu-
dzi. To tu światowe koncerny poszukują wykształconych i pomysło-
wych pracowników a równolegle powstają rodzime startupy. Jednym 
z niezwykłych miejsc na biznesowej mapie Wrocławia jest IdeaPlace, 
biuro coworkingowe znane z kojarzenia ze sobą przedstawicieli władz 
miasta, naukowców oraz dużego i małego biznesu. Na jego piątych 
urodzinach spotkali się niezwykli ludzie, którzy każdego dnia zmie-
niają oblicze lokalnego rynku.

Na piątych urodzinach Idea Place pojawili się zarówno ci, którzy 
rozpoczynali tu swój biznes jak i ci, którzy związani są i ściśle współ-
pracują z tym niezwykłym biurem coworkingowym: organizatorzy 
eventów, przedstawiciele branży kreatywnej i IT - Bitspiration Fe-
stival, TEDx Wrocław, Hack Wro, Geek Week Wro, Art of Code Hac-
kathon, Geek Girls Carrots Wrocław, Agencji Rozwoju Aglomeracji 
Wrocławskiej, oraz wielu innych. Dla mnie to unikatowe uczucie być 
w gronie tak prężnie działających w mieście firm i instytucji. Gdyby 
nie okazja by wspólnie realizować projekty w Idea Place, myślę, że 
nie spotkałbym tak wielu kreatywnych ludzi w jednym miejscu i cza-
sie. – mówił Marek Guzowski, właściciel firmy szkoleniowej z Wro-
cławia, blisko współpracujący z Idea Place. Od początku zależało mi 
na atmosferze wymiany pomysłów i budowaniu relacji pomiędzy 
osobami, biznesami i branżami. Widząc dziś moich gości, przedsta-
wicieli dużego i małego biznesu wiem, że było warto. –  kwitowała 
z kolei Ewa Rogoż, właścicielka Idea Place. 
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Uroczystość otwarcia Centrum 
 Dystrybucyjne Grupy AB
Grupa AB uroczyście otworzyła 10. maja największą w swo-
jej historii inwestycję – Centrum Dystrybucyjne w Magni-
cach pod Wrocławiem. Lider dystrybucji IT, RTV/AGD oraz 
elektroniki użytkowej w Polsce oraz w regionie CEE korzysta z naj-
nowocześniejszych i innowacyjnych rozwiązań automatyki magazy-
nowej.

Uroczystość otwarcia odbyła się w imponujących wnętrzach no-
wego Centrum Dystrybucyjnego AB. W jej trakcie Andrzej Przyby-
ło, prezes zarządu spółki AB w formie multimedialnej prezentacji 
przedstawił innowacyjne rozwiązania technologiczne, jakie zostały 
zastosowane w największej inwestycji spółki. Dużą uwagę skupił na 
zastosowanych systemach magazynowych i wysyłkowych, które są 
najnowocześniejszymi obecnie dostępnymi rozwiązaniami i w całości 
spełniają wymogi najbardziej wymagających rynków, jak e-commer-
ce, rynek przetargów czy rynek sieci detalicznych.

Nie zabrakło również przypomnienia ponad 25 letniej historii 
dynamicznego rozwoju firmy AB oraz przypadającego w tym roku 
10-lecia obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Paweł Chorąży (Podsekretarz 
Stanu Ministerstwo Rozwoju), Paweł Hreniak (Wojewoda Dolnoślą-
ski), Cezary Przybylski (Marszałek Województwa Dolnośląskiego), 
Adam Grehl (Wiceprezydent Wrocławia), Roman Potocki (Starosta 
Powiatu Wrocławskiego), Piotr Kopeć (Zastępca Wójta Gminy Ko-
bierzyce) oraz parlamentarzyści, rektorzy wrocławskich uczelni wyż-
szych, przedstawiciele organizacji gospodarczych i banków, dostawcy 
spółki oraz przedstawiciele mediów.

Po oficjalnym otwarciu goście zwiedzili Centrum i z bliska mogli 
przekonać się o technologicznym zaawansowaniu inwestycji.
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Ambitne plany wydawnictwa Prasa 
Dolnośląska na rok 2016
Prasa Dolnośląska funkcjonuje od 2012 roku, publikując dodatki do 

„Dziennika Gazety Prawnej”. Naszym pierwszym wydawnictwem był 
„Kapitał Dolnego Śląska”, skierowany do biznesowych, naukowych 
oraz samorządowych środowisk regionu. Dynamiczny rozwój szyb-
ko pozwolił na dołączenie do naszego wydawniczego portfolio kolej-
nych tytułów, jakimi były „Kapitał Śląski” oraz „Kapitał Polski”. Na 
ich łamach przedstawiamy najważniejsze i najbardziej innowacyjne 
przedsiębiorstwa, działające na rynku śląskim, dolnośląskim, a także 
ogólnokrajowym. 

Rozmawiamy z samorządowcami, współpracujemy z regional-
nymi izbami gospodarczymi oraz instytucjami, których działalność 
sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości. Patronujemy różnego rodzaju 
wydarzeniom, nie tylko tym gospodarczym (Dolnośląski Gryf-Na-
groda Gospodarcza) czy naukowym (kongres Investing in Medical 
Innovations), ale także kulturalnym (Gitarowy Rekord Guinnessa).

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z najnowszym numerem 
„Kapitału Polskiego”, wydanym wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną” 
27.04.2016. W gazecie m.in.: rozmowa z prezesem zarządu Data Tech-
no Park, Markiem Girkiem, prezesem Business Centre Club - Markiem 
Goliszewskim oraz Dorotą Jarodzką-Śródką, czyli prezesem zarządu 
Archicom Holding. O innowacjach w biznesie, integracji środowisk 
naukowych oraz rozwoju rynku IT opowiadają nam pełnomocnik 
dyrektora w Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól i Niskich 
Temperatur Mirosław Miller, rektor Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu Marek Ziętek, a także prezesi Synaptise i NEWIND – Ra-
fał Gnojnicki i Dariusz Gajewski.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz pełnomocnik pre-
zesa Rady Ministrów, Janusz Kwieciński, mówi o rozwoju regional-
nym i wspieraniu polskich firm, a dyrektor zarządzający PB INTER-

-SYSTEM S.A tłumaczy, dlaczego płacenie wysokich podatków jest 
zaszczytem. Nie spoczywamy jednak na laurach – przed nami pół 
roku intensywnej pracy, kolejne „Kapitały”, wywiady oraz imprezy 
gospodarcze i kulturalne. Będzie się działo!

Marcin Prynda
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