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FRW Media Group jest firmą wykonawczą m.in.
dla Dolnośląskiego Forum Gospodarczego,
Dolnośląskiego
Plebiscytu
Gospodarczego
„Gwiazdy Biznesu”, Centrum Wspierania Biznesu,
Akademii Gwiazd Biznesu, a także Dolnośląskiego
Rajdu o Kropelce i Świdnickiego Forum Kobiet.
Na co dzień FRW Media Group to wydawca
Dolnośląskiego
Portalu
Gospodarczego
Naszbiznes24.pl,
Dolnośląskiego
Magazynu
Gospodarczego „Nasz Biznes” oraz Dolnośląskiego
Portalu Odkrywców Tajemniczydolnyslask.pl.
To także szkolenia i profesjonalne doradztwo dla
biznesu.
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Spółka zajmuje się również pozyskiwaniem
wsparcia zewnętrznego dla istotnych przedsięwzięć,
zarówno własnych jak i zleconych do organizacji.
Trzeba podkreślić, że FRW Media Group to
Instytucja Otoczenia Biznesu, czyli firma działająca
„non profit”. Spółka, której właścicielem jest
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, wyspecjalizowała
się w eventach biznesowych i zaangażowanych
społecznie.

FRW Media Group sp. z o.o.
tel.: +48 603 60 60 70, +48 74 644 70 80
biuro@frwmedia.pl
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Weź 12 tys. zł
na doradztwo!
Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą otrzymać dofinansowania na usługi doradcze. Można pozyskać nawet 12 tys. zł.
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, 7 września 2017, podpisał cztery umowy z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą
na realizację projektów grantowych na terenie Dolnego Śląska.
„Nowa era biznesu – doradztwo dla przedsiębiorców” – pod takim hasłem prowadzony jest nowy program ułatwiający dostęp
do szerokiego wachlarza usług doradczych.
Przedsiębiorca może aplikować o udzielenie
grantu poprzez złożenie w FRW wniosku
z zapotrzebowaniem na określoną usługę
doradczą. Granty są przekazywane w formie
refundacji poniesionych wydatków. Maksymalny pułap dofinansowania usługi doradczej jest na poziomie 85%. Wykonawcami
specjalistycznych usług doradczych są wyłącznie Instytucje Otoczenia Biznesu (inne
niż FRW).
- To zupełnie nowa forma wsparcia, jaką
proponuje przedsiębiorcom Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Niesie ze sobą wspaniałe
możliwości rozwoju dla firm. Maksymalny
limit wsparcia dla jednego grantobiorcy to 12
000,00 zł, natomiast minimalne wsparcie wynosi 4 250 zł – wyjaśnia Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Robert Jagła.
Granty będą przyznawane na sfinansowanie wydatków dot. zakupu specjalistycznej
usługi doradczej, która nie ma charakteru
ciągłego ani okresowego, ani nie jest związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi
przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi
prawnicze lub reklama.
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w ramach
projektu zaplanował wsparcie merytoryczne dla przedsiębiorców, w zakresie dotyczącym wstępnej oceny możliwości dofinansowania usługi, wpisywania się MŚP i jego
pomysłu w warunki konkursu, pomocy w
przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej,
przez doradców posiadających niezbędne
kwalifikacje.
Adriana Lisowska

Zarząd Funduszu Regionu Wałbrzyskiego w składzie Zdzisława Leszczyńska – Chruścik
i Robert Jagła oraz Robert Hadaś z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej podczas
podpisywania umowy na na realizację projektów grantowych

Na co są pieniądze?
W ramach programu możliwe jest dofinansowanie usług doradczych m.in.
w następujących kierunkach:

• wsparcie początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii
rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu),

• uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców,
maszyn i urządzeń,

• projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,

• wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych i doradztwo IT,
• specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk w organizacji oraz
tworzenia strategii zarządzania ryzykiem,

• doradztwa prawno-podatkowego oraz marketingowego związanego z rozwojem
przedsiębiorstwa na rynku.

naszBiznes
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Znów popłyną miliony
Wkraczamy w nową perspektywę 2014-2020
Startują Fundusze Europejskie 2014-2020
z Regionalnych Programów Operacyjnych.
Co
nowa
perspektywa
przynosi
przedsiębiorcom?
Nowe
możliwości
finansowania
dla
przedsiębiorców, w skutek czego wzmocniona
zostanie aktywność inwestycyjna istniejących
podmiotów gospodarczych oraz stymulowany
będzie proces zakładania i rozwijania
działalności gospodarczej. Przez MŚP wdrażane
będą projekty inwestycyjne prowadzące do
zwiększenia innowacji Będzie to kolejny solidny
zastrzyk wsparcia finansowego z budżetu Unii,
który mocno rozwinie naszą gospodarkę.
Środki przeznaczone na wsparcie w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych
są dwukrotnie wyższe niż w poprzedniej
perspektywie. To niesamowita okazja, by
rozwinąć działalność dzięki wyjątkowo
preferencyjnym
pożyczkom.
W
tym
miesiącu wystartował program Jeremie 2
dla województwa wielkopolskiego. Fundusz
Regionu Wałbrzyskiego został wyłoniony
w konkursie na pośrednika finansowego.
Przedsiębiorcy z Wielkopolski mogą już u nas
wnioskować nawet o 500 tys. zł. oprocentowane
od 1,83%. Niebawem podpiszemy umowy
na realizację projektów w kolejnych
województwach.
Jakie województwa jeszcze obejmiecie swoim
zasięgiem? Co proponujecie przedsiębiorcom
z Dolnego Śląska?
Środków w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych będziemy udzielać jeszcze
na Dolnym Śląsku oraz w województwie
opolskim. Nie ukrywam, że Dolny Śląsk jest
nam najbliższy i to tu mamy najszerszą ofertę.
Razem z przedsiębiorcami z niecierpliwością
czekamy jednak na start nowej perspektywy.
Aktualnie na Dolnym Śląsku realizujemy trzy
projekty pożyczkowe. Pierwszy, to cieszący się
ogromną popularnością Program „Pierwszy
Biznes – Wsparcie w starcie”. W ramach tego
rządowego projektu można pozyskać do
83 tys. zł oprocentowane na 0,44%. Młodzi
ludzie chętnie i świadomie korzystają z tego
wsparcia.
Drugim programem są pożyczki post
JEREMIE dla istniejących już firm. Tu można
wnioskować o 100 tys. zł na wydatki bieżące
lub o 250 tys. zł na produkcję. To często

szybki zastrzyk środków wykorzystywany
przez przedsiębiorców na cele obrotowe.
W ramach tego projektu przekazaliśmy już
ponad 6 mln zł.
Mamy również program dla Podmiotów
Ekonomii Społecznej. Od 2017 roku
udzielamy pożyczek na założenie oraz
rozwój tych podmiotów. To ważny
projekt, ponieważ PES w Polsce wymagają
istotnego wsparcia finansowego, które
pozwoli im na prowadzenie działalności
w sposób ciągły oraz umożliwi utworzenie
nowych miejsc pracy.
Lada dzień będziemy realizować jeszcze jeden,
zupełnie nowy projekt. Na dolnośląskich
przedsiębiorców z sektora MŚP czeka wsparcie
w formie grantów na usługi doradcze. Oznacza
to dla nich możliwość sfinansowania kosztów
doradztwa,
pozyskania
specjalistycznej
wiedzy, poprawę efektywności działania firm
i pobudzenie ich rozwoju.
Na co najczęściej przedsiębiorcy przeznaczają
fundusze unijne?
Wachlarz zakupów jest bardzo szeroki. Często
jest to zakup, budowa lub modernizacja
obiektów produkcyjno – usługowo –
handlowych.
Przedsiębiorcy
zaopatrują
się także w maszyny, urządzenia i środki
transportu. Tworzone są również nowe miejsca
pracy oraz wdrażane nowe rozwiązania
techniczne lub technologiczne. Fundusze
Unijne są wspaniałą okazją do rozwinięcia
skrzydeł. Przedsiębiorcy szczególnie upodobali
sobie dotychczas program JEREMIE, który
zapewniał zrozumiałe i przejrzyste zasady,
niskie oprocentowanie oraz łatwy dostęp
do środków. Nowa perspektywa gwarantuje
kontynuację tych warunków. Są to jedne
z najkorzystniejszych form zewnętrznego
finansowania działalności gospodarczych
wykorzystywane przez sektor MŚP.
Od
25
lat
wspieracie
rozwój
przedsiębiorczości. Co jeszcze, poza
pożyczkami, oferuje Wasza instytucja?
Przede wszystkim staramy się jak najwięcej
pomagać
przedsiębiorcom.
Oceniamy
rentowność przedsięwzięcia i dzielimy się
swoimi uwagami. Podpowiadamy, jeśli coś
można zrobić lepiej. Jesteśmy z nimi nie
tylko na etapie tworzenia firmy, ale również
w trakcie jej funkcjonowania. Prowadzimy

szkolenia i organizujemy konferencje, podczas
których przekazujemy wiedzę na tematy godne
uwagi. Mówimy o możliwościach finansowania
działalności, ale także o inwestycjach w nowe
technologie, rozwiązaniach prawnych, czy
działaniach marketingowych. Staramy się
zapewniać wsparcie, zarówno w postaci
kapitału, jak i merytoryczne.
W 2014 roku powołaliśmy do życia spółkę
FRW Media Group, która jako instytucja
otoczenia biznesu prowadzi działania
szkoleniowe i doradcze. Jest także wydawcą
portalu
gospodarczego
naszbiznes24.pl
oraz organizatorem licznych eventów dla
przedsiębiorców i mieszkańców naszego
regionu.
W ostatnich latach spod naszych skrzydeł
wyszedł również Dolnośląski Plebiscyt
Gospodarczy „Gwiazdy Biznesu”. Jego
zadaniem jest nagradzanie najlepszych firm
oraz inspirowanie do działań kolejnych.
Organizacja tego wielkiego przedsięwzięcia
przynosi nam ogromną satysfakcję, tym
bardziej, że zostało ono przyjęte z dużym
entuzjazmem.
Realizując swoją misję wspieramy nie tylko
biznes, ale także cenne inicjatywy społeczne.
Dofinansowujemy projekty obywatelskie,
oświatowe, kulturalne czy sportowe. Od
lat dopingujemy m.in. Klubowi Kolarstwa
Wałbrzych, AZS PWSZ Wałbrzych czy MKS
Polonia Świdnica. Wspieramy m.in. Polski
Związek Motorowy, Teatr Dramatyczny im. J.
Szaniawskiego, Starą Kopalnię Centrum Nauki
i Sztuki oraz wiele fundacji i stowarzyszeń.
Dofinansowujemy międzynarodowe wymiany
i wczasy dla dzieci, wystawy i spektakle
kulturalne. Jesteśmy dumni, że możemy
przyczynić się do rozwoju naszego regionu na
tak wielu płaszczyznach.
Dziękuję za rozmowę.
Karolina Lubczyńska

naszBiznes
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Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. Jesteśmy spółką samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Naszą misją jest wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, poprzez dostarczanie kapitału ﬁnansowego
mikro, małym i średnim przedsiębiorcom działającym na terenie Dolnego Śląska.

dr Roman Szełemej

rozmowa

Dolny Śląsk
dwóch prędkości
- Mieszkańcy południa regionu żyją w znacznie
gorszych warunkach niż ich sąsiedzi z północy.
Na dodatek w Sudetach nie widać perspektyw
na pozytywne zmiany - mówi prezydent
Wałbrzycha, dr Roman Szełemej.
Nie zgadza się pan z opinią, że dolnośląskie jest wspaniale rozwijającym sie
województwem?
To zakłamywanie rzeczywistości. Mamy
świetnie
prosperujące
aglomeracje:
wrocławską i legnicko - głogowską i walczące
o elementarny rozwój południe. Wspaniałe,
piękne, turystycznie atrakcyjne, ale ogromnie
niedoinwestowane.
Najgorsza
sytuacja
dotyczy pasa od Lubania przez Jelenią Górę,
Kamienną Górę i Wałbrzych po Kłodzko
i Ząbkowice. Statystyka dowodzi, że dystans
między biednym południem i bogatą północą
od dwudziestu lat wciąż się powiększa.
Zawiodły strategie zrównoważonego
rozwoju Dolnego Śląska?
Pomimo
zaangażowania
ogromnych
środków z budżetu unii, państwa
i województwa okazały się całkowicie
nieskuteczne. Nie przypisuję nikomu
żadnej winy. Raczej pokazuję, że to, co
robiliśmy do tej pory, nie udało się. Nie ma
co czekać na cud. Dlatego zainicjowałem
debatę i spotkania z samorządowcami
południa regionu. Pierwsze, z udziałem
osiemdziesięciu
wójtów,
burmistrzów
i przewodniczących rad gmin, odbyło się
w Gniewkowie, kolejne w Kłodzku, Wądrożu
Wielkim i Strzelinie. Na pozór wszyscy
wiedzą, że Produkt Krajowy Brutto na głowę
mieszkańca we Wrocławiu jest dwa razy
wyższy niż w podregionie jeleniogórskim czy
wałbrzyskim. Jednak publicznie chyba nikt
tego nie powiedział, więc reakcją jest gorzkie
niedowierzanie. Chyba jednak mieliśmy
nadzieję, że nie jest aż tak źle.

Dlaczego publicznie mówi to akurat
pan, samorządowiec z zaledwie 6-letnim
stażem?
Może dlatego, że Wałbrzych to niezwykłe
miasto, natomiast Aglomeracja Wałbrzyska
to
przykład
wzorowej
współpracy
samorządów przynoszącej realne korzyści.
W tym wszystkim istotą sprawy nie jest
konfrontacja, lecz poczucie wspólnoty
i poszukiwanie rozwiązań. Na południu,
ogólnie mówiąc w pasie Sudetów, nie
załapaliśmy się na megasukces północnej
części regionu. Ale dziś rzucamy robocze
hasło ,,Sudety 2030”, kreślimy nowe
perspektywy, plan działania na 12 lat.
To zarys kierunków rozwoju, które chcemy
przedłożyć na poziomie województwa
i rządu. Skoro istnieją rządowe programy
dla Polski wschodniej, może powstać
program dla Sudetów.
Zanim taki program powstanie, można
istotnie skorygować podział środków
w regionie…
Oczywiście.
Uważamy,
że
obecny
model podziału środków budżetowych
województwa
należy
skorygować
w zależności od PKB na głowę mieszkańca.
Jeśli na północy ten ważny wskaźnik
rozwojowy jest dwa razy wyższy, musi
to mieć odzwierciedlenie w nakładach
inwestycyjnych. Czyli powinny być dwa razy
niższe niż na południu. Zaproponowałem
pięcioletni okres dochodzenia do takiej
korekty budżetu. Jesteśmy gotowi brać
w tym udział i rozpocząć na ten temat
dyskusję.

Nie mniej ciekawy jest pomysł,
by przenieść z Wrocławia siedzibę
marszałka województwa…
Naszym zdaniem jeden z powodów przewagi
północy nad południem to powiązanie
niesłychanego rozwoju gospodarczego
i społecznego Wrocławia z siedzibą zarządu
województwa. Poprzez zmianę tej siedziby
chcielibyśmy dać ten impuls rozwojowy
na południu. Poza tym skuteczność
działania
władzy
jest
ograniczona
poprzez koncentrację całej aktywności
administracyjnej w jednym miejscu. Mogę
sobie wyobrazić departament, czy cały dział
rozwoju turystyki, na przykład w Kłodzku
albo w Jeleniej Górze, departament
środowiska w Nowej Rudzie, rozwoju
wsi w Strzelinie. To z pewnością ułatwi
rozwiązywanie problemów w terenie.
Oczywiście to temat do dyskusji i przedmiot
szczegółowych rozwiązań.
Popuśćmy wodze fantazji...
W wariancie negatywnym, gdybyśmy nic
nie zrobili, sytuacja w Sudetach będzie się
pogarszać. W pozytywnym południe zacznie
czerpać ogromne profity jako turystyczne
zagłębie z dobrze rozwijającymi się
ośrodkami przemysłowymi. Nikt w Kłodzku
czy w Wałbrzychu nie będzie się zrywał
z łóżka o czwartej rano, żeby autobusem
dojechać do strefy pod Wrocławiem. Ludzie
będą żyć normalnie. Naturalnie Wrocław
z tego powodu nie straci. Będzie wspaniałą
regionalną stolicą na poziomie europejskim.
Tego bym chciał.
Newsweek, 29 maja 2017
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KODEKS URBANISTYCZNO-BUDOWLANY
– czy inwestorzy i instytucje publiczne będą przygotowani
na rewolucyjne zmiany w zakresie planowania przestrzennego oraz planowania i realizacji inwestycji budowlanych?
Ministerstwo Budownictwa i Administracji zapowiada, że wkrótce poznamy finalną wersję projektu Kodeksu. Inwestorzy, podmioty publiczne a nawet właściciele nieruchomości powinni już teraz zainteresować się tym tematem gdyż zmiany będą wręcz rewolucyjne. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, Kodeks zastąpi
szereg ustaw: m.in. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo
budowlane, tzw. Specustawy inwestycyjne oraz znaczną część gospodarki nieruchomościami. Przewiduje się, że wydana zostanie osobna ustawa wprowadzająca
Kodeks urbanistyczno-budowlany, zmieniająca lub uchylająca ponad 100 ustaw
a na podstawie Kodeksu wydane zostanie kilkadziesiąt rozporządzeń wykonawczych. Na Gminy zostaną nałożone liczne nowe obowiązki związane z planowaniem przestrzennym, jednocześnie wprowadzając możliwość zawierania umów
urbanistycznych czy infrastrukturalnych z inwestorami. Z kolei inwestorzy
będą musieli się przygotować na nowe zasady realizacji inwestycji budowlanych
zaś właściciele nieruchomości powinni znać planowane zasady partycypacji
w kosztach realizacji gminnych inwestycji infrastrukturalnych.
Krzysztof Kwaśniewicz – radca prawy, Wspólnik Zarządzający

POMOC PUBLICZNA – Realizując nowe inwestycje
i wybierając ich lokalizację, należy pamiętać, że jest możliwość skorzystania z wielu dostępnych zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców.
Przykładowo wiele gmin posiada uchwały w sprawie zwolnień podatkowych dla
przedsiębiorców stanowiących regionalną pomoc na nowe inwestycje. W praktyce często zdarza się, że przedsiębiorcy uzyskują wiedzę na ich temat zbyt późno,
co uniemożliwia skorzystanie z tych instrumentów. Nieznajomość zasad udzielania pomocy zwiększa również ryzyko istnienia nieprawidłowości, a w konsekwencji zwrotu pomocy w przypadku ich wykrycia przez uprawnione podmioty.
W związku z tym niezbędna jest wiedza m.in. co do tego: czym jest nowa inwestycja, co do której można ubiegać się o regionalną pomoc inwestycyjną, w którym momencie należy złożyć pisemny wniosek, aby wystąpił efekt zachęty, gdzie
szukać warunków które muszą zostać spełnione. Z kolei osobom pracującym
w urzędach gmin i innych instytucjach gospodarujących środkami publicznymi
ta wiedza potrzebna jest aby w sposób właściwy udzielać pomocy publicznej oraz
świadomie kształtować politykę względem inwestorów.
Anna Gosławska – radca prawny

V. Anweiler, M. Kotulla,
K. Kwaśniewicz
Kancelaria Radców Prawnych
CASUS IURIS Sp.J.
53-236 Wrocław, ul. Buska 9/1
tel.: 71 338 45 50, 71 338 45 37
e-mail: casus@casus.wroc.pl
www.casusiuris.wroc.pl
www.kontraktybudowlane.pl
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POMAGAMY I KSZTAŁCIMY
V. Anweiler, M. Kotulla, K. Kwaśniewicz Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS Sp.j. działa
w celu podnoszenia świadomości prawnej oraz
podwyższania obowiązujących standardów usług
prawniczych, pomagając przedsiębiorcom oraz
podmiotom publicznym, udzielając na ich rzecz
wyspecjalizowanej i maksymalnie użytecznej pomocy prawnej, przy stałym dążeniu do podwyższania standardów świadczonych usług prawnych
i dochowaniu wysokich standardów etycznych.

Jelenia Góra to miasto
o bogatej, 900-letniej tradycji związanej z handlem,
lecznictwem i nauką, słynące z przedsiębiorczych
i pełnych inwencji mieszkańców, to dynamiczny, nowoczesny ośrodek rozwoju turystyczno-gospodarczego. Wyjątkowa atrakcyjność i dynamika rozwoju, fascynująca historia i wspaniałe zabytki, malownicze położenie, gorące źródła termalne, a także bogata oferta kulturalna, sportowa
i oświatowa sprawiły, że Jelenia Góra nazywana jest Perłą Karkonoszy.
Jelenia Góra położona jest w południowo-zachodniej Polsce, ze wszystkich stron
otaczają ją pasma górskie. Wspólnie z pobliskimi kurortami – Karpaczem i Szklarską
Porębą, tworzy jedno z najpopularniejszych w Polsce i Europie Środkowej centrów turystyczno-sportowych. Jelenia Góra jest również centrum administracyjnym i gospodarczym regionu oraz stolicą Euroregionu „NYSA”, skupiającego przygraniczne tereny Polski, Niemiec i Czech. Warto wspomnieć, że stąd bliżej do stolic Niemiec, Czech, Austrii
i Słowacji niż do stolicy Polski.

JELENIA GÓRA

ZAPRASZA INWESTORÓW!

Obok terenów przeznaczonych pod inwestycje przemysłowe, handlowe i mieszkalnictwo, Jelenia
Góra posiada w swojej ofercie atrakcyjne nieruchomości niezabudowane i zabudowane zlokalizowane w obszarach turystycznych oraz uzdrowiskowych (m.in. z możliwością wykorzystania
wód termalnych). Oto prezentacja dwóch z nich:
CIEPLICE
nieruchomość w uzdrowiskowej części Jeleniej Góry

Potencjał turystyczny
Malownicze położenie w samym centrum Kotliny Jeleniogórskiej czyni Jelenią Górę
miejscem niezwykle atrakcyjnym dla miłośników turystyki i aktywnego wypoczynku.
Miasto jest świetną i dogodną bazą wypadową do pobliskich ośrodków narciarskich.
Jelenia Góra oferuje szeroki wachlarz propozycji spędzania wolnego czasu. Poza licznymi ośrodkami kultury i rozwiniętą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną Jelenia Góra
może pochwalić się bogatą ofertą wydarzeń – tylko w 2015 roku odbyło się w mieście
prawie 2 tys. imprez kulturalnych i sportowych. Bogactwo historycznej, zabytkowej architektury, założeń pałacowo-parkowych i rezydencji to kolejny atut Jeleniej Góry i jej okolic.
W Jeleniej Górze działa ok. 45 obiektów noclegowych, z czego 12 stanowią hotele (w
tym 10 obiektów trzygwiazdkowych). Miasto posiada w ofercie blisko 2,5 tys. miejsc
noclegowych o zróżnicowanym standardzie, z których korzystają setki tysięcy kuracjuszy w ciągu roku (rocznie Jelenią Górę odwiedza ok. 2 mln osób, w tym liczne grono
turystów zagranicznych).
W mieście brakuje obiektu co najmniej czterogwiazdkowego oraz dużego zaplecza
konferencyjnego nie tylko dla Jeleniej Góry, ale również dla regionu. Pozyskanie inwestora, który byłby zainteresowany inwestycją w tym obszarze, jest jednym z priorytetów władz miasta.

Lokalizacja działki stwarza dogodne warunki do
rozpoczęcia pieszych wędrówek po Karkonoszach,
zwiedzania okolicznych atrakcji turystycznych, uprawiania sportów górskich, m.in. narciarstwa, kolarstwa
górskiego, nordic walking.
Powierzchnia: ok. 15 ha (z możliwością powiększenia
do 38 ha)
Własność: Miasto Jelenia Góra
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
• obszar, dla którego jako przeznaczenie ustalono
tereny sportu i rekreacji, usługi z zakresu handlu
detalicznego, gastronomii, ochrony zdrowia, lecznictwa uzdrowiskowego i odnowy biologicznej,
kultury, sztuki i rozrywki
Istniejąca infrastruktura:
• sieć gazowa, wodna, sanitarna, deszczowa, ener-

Uzdrowisko Cieplice
Jelenia Góra jest miastem uzdrowiskowym. Uzdrowisko Cieplice, stanowiące dzielnicę
miasta, to najstarszy w Polsce i tej części Europy kurort, założony przez zakon joanitów
w 1281 roku. W leczeniu wykorzystuje się tu znane od stuleci źródła termalne, których
temperatura dochodzi do 90 stop. C, zaś unikatowe wody fluorkowo-krzemowe wykorzystywane są w leczeniu schorzeń narządu ruchu, układu moczowego i okulistyce. W Cieplicach na szczególną uwagę zasługują: parki (Zdrojowy i Norweski), pałac wybudowany
w XVIII wieku, barokowy zespół pocysterski oraz nowoczesne Termy Cieplickie.

getyczna, teletechniczna
Sąsiedztwo:
• nieruchomość zlokalizowana w kompleksie użytków rolnych, położona w niedalekim oddaleniu od
wielorodzinnej i jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej
Połączenia komunikacyjne:
• odległość od centrum Miasta: ok. 7 km
• odległość od Uzdrowiska Cieplice: ok. 2 km
• 53 km od autostrady A-4
• lotnisko: 110 km od lotniska międzynarodowego
we Wrocławiu oraz 11 km od lotniska lokalnego
o powierzchni trawiastej w Jeleniej Górze (oferuje
loty czarterowe małymi samolotami)
Forma sprzedaży: Zakup nieruchomości w ramach
procedury zamówień publicznych

SOBIESZÓW
nieruchomość z możliwością wykorzystania zasobów wód termalnych

Oferta inwestycyjna pod usługi turystyki
Oprócz terenów przeznaczonych pod inwestycje przemysłowe, handlowe i mieszkalnictwo, miasto posiada w swojej ofercie również atrakcyjne nieruchomości niezabudowane
i zabudowane zlokalizowane w obszarach turystycznych oraz uzdrowiskowych (m.in.
z odwiertami wód geotermalnych), z przeznaczeniem m.in. na:
• hotele, pensjonaty i inne obiekty noclegowe,
• obiekty gastronomiczne,
• centra sportu i rekreacji,
• rodzinne parki rozrywki,
• domy seniora i spokojnej starości,
• ośrodki lecznictwa uzdrowiskowego i odnowy biologicznej, itp.
Wsparcie inwestycyjne ze strony Miasta
• zapewnienie profesjonalnej obsługi inwestora oraz pomoc „pilota inwestycyjnego”
podczas całego procesu inwestycji,
• wsparcie inwestorów poprzez przyspieszenie procedur administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji,
• bogata infrastruktura komunalna sprzyjająca inwestowaniu,
• programy zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy,
• wsparcie w zakresie poszukiwania wykwaliﬁkowanych pracowników oraz pomoc w
znalezieniu źródeł doﬁnansowania na szkolenia pracowników oraz tworzenie nowych
miejsc pracy,
• dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb inwestorów.
Miasto Jelenia Góra
www.jeleniagora.pl

Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra

Nieruchomość położona u podnóża Karkonoszy
z pięknym widokiem na największe atrakcje turystyczne regionu. W niedalekiej odległości znajduje się Uzdrowisko Cieplice oferujące turystom
bogatą ofertę spędzania wolnego czasu.
Powierzchnia: ok. 11 ha (z możliwością powiększenia do 14 ha)
Własność: Miasto Jelenia Góra
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
• obszar przeznaczony pod zabudowę usługową
• działka posiada możliwość wykorzystania zasobów wód termalnych
Istniejąca infrastruktura:
• sieć gazowa, wodna, sanitarna, deszczowa,
energetyczna, teletechniczna

Sąsiedztwo:
• nieruchomość zlokalizowana w kompleksie
użytków rolnych, położona w niedalekim oddaleniu od wielorodzinnej i jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej
Połączenia komunikacyjne:
• odległość od centrum Miasta: ok. 10 km
• odległość od Uzdrowiska Cieplice: ok. 4 km
• 55 km od autostrady A-4
• lotnisko: 115 km od lotniska międzynarodowego we Wrocławiu oraz 13 km od lotniska lokalnego o powierzchni trawiastej w Jeleniej Górze
(oferuje loty czarterowe małymi samolotami)
Forma sprzedaży: Zakup nieruchomości w ramach procedury zamówień publicznych

www.nieruchomosci.jeleniagora.pl

tel. +48 75 75 46 348
e-mail: inwestor@jeleniagora.pl
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Robert Gwiazdowski

Żywot
Jasia
Pięć lat temu opisałem żywot Jasia. Zmieniło się
w tym czasie tyle, że w dowodzie osobistym nie
wpisują już, gdzie Jaś jest zameldowany i może na
swojej działce wyciąć swoje drzewo pod pewnymi
warunkami. A jak nie jest jedynakiem to rodzice
przez jakiś czas dostają - oczywiście od państwa
- 500 zł miesięcznie za jego spłodzenie.
Jaś urodził się w państwowym szpitalu
(co prawda z formalno-prawnego punktu
widzenia szpital jest powiatowy, ale o tym
zadecydowało „państwo” – więc ujednolićmy
terminologię). Mama Jasia dostała od
państwa znieczulenie (choć czasami może
nie dostać – o tym, czy dostanie, czy nie – też
decyduje państwo). Poród odebrała położna –
pracownica państwowa. Jasia zarejestrowali
w urzędzie państwowym i nadali mu
państwowy numer PESEL. Od tej pory, jak Jaś
miał szczęście nie chorować i mieć bogatego
tatusia (albo mamusię – to ewentualność
dla feministek) mógł mieć przez 5 lat życia
kontakt z państwem ograniczony. Z wyjątkiem
oczywiście
obowiązkowych
szczepień
i bilansów, których zrobienie Jasiowi nakazało
jego rodzicom państwo.
Ale niewielu jest Jasiów, którzy mają
tak ograniczony kontakt z państwem
w dzieciństwie. W większości przypadków
i tatusiowie i mamusie muszą iść do pracy,
bo państwo zabiera jednemu z nich tyle
pieniążków, że drugie też musi pracować, żaby
zarobić mniej więcej tyle, ile państwo zabrało
drugiemu. Więc Jasio trafia do państwowego
żłobka i przedszkola – bo dziadkowie wciąż
jeszcze pracują na emerytury, które otrzymują
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Robert Gwiazdowski - doktor habilitowany nauk
prawnych. Profesor prawa na Uczelni Łazarskiego,
na której zajmuje się myślą polityczną, prawną
i ekonomiczną oraz ekonomiczną analizą prawa.
Adwokat i doradca podatkowy. Specjalizuje się
w prawie podatkowym. Przewodniczący Rady Centrum
im. Adama Smitha.

od państwa. Dzięki takiej
wczesnej „socjalizacji” Jaś częściej
choruje, więc trafia pod opiekę
państwowej służby zdrowia, gdzie
leczą go lekarze wykształceni
i zatrudnieni przez państwo, przy
pomocy lekarstw dopuszczonych do użycia
przez państwo i sprzętu medycznego będącego
własnością państwa. Jakby rodzicom Jasia
przyszło do głowy dać mu jakieś lekarstwo
dostępne za granicą – to niestety nie mogą tego
legalnie zrobić – zabroniło państwo.

Potem Jaś idzie do szkoły. Musi iść – tak
nakazało państwo. W wieku takim, jak
ustaliło. Będą go uczyć w państwowej szkole,
przez państwo zatrudnieni nauczyciele. Jeśli
rodzicom po zapłaceniu podatków zostanie
troszkę pieniążków, to oczywiście mogą posłać
Jasia do szkoły prywatnej, ale i tak będzie
przerabiał w szkole program państwowy
i nawet czytał lektury nakazane przez
państwo. Bo państwo wprowadziło programy
nauczania, które trzeba przerobić nawet
w prywatnych szkołach.
Jak Jaś skończy 18 lat, to będzie musiał kupić
sobie od państwa dowód osobisty, w którym
państwo napisze jak się nazywa, kiedy się

urodził, jakie są imiona jego rodziców,
gdzie mieszka, jaki ma kolor oczu, ile ma
centymetrów wzrostu i kto mu go wydał.
I będzie mógł pójść zagłosować na listę posłów,
którzy potem głosują za tym co Jaś może,
a czego mu niewolno.
Jak już się Jaś wyedukuje, to zacznie pracować.
Ma duże szanse zostać zatrudnionym
przez państwo. Może być lekarzem albo
nauczycielem, albo urzędnikiem. Czasami
zostanie przedsiębiorcą – jak go państwo wpisze
do stosownej państwowej ewidencji. Wtedy
dostanie od państwa drugi numer – NIP. Żeby
łatwiej było państwu ściągać od niego podatki.
O tym, czym się może zajmować, a czym
nie może albo na co potrzebuje zezwolenie
od państwa – zadecyduje państwo. I będzie
musiał w banku, który posiada otrzymane
od państwa pozwolenie na prowadzenie
działalności, założyć sobie rachunek.
Jak się będzie chciał procesować z sąsiadem, to
tylko przy pomocy adwokata, którego będzie
mógł wybrać z listy zatwierdzonej przez

felieton
państwo. Jak się będzie chciał procesować nie
z sąsiadem tylko z państwem – to tak samo.
Jak Jasiowi, po zapłaceniu państwu
podatków,
troszkę
zostanie
(dzięki
doradcy podatkowemu wybranemu z listy
sporządzonej przez państwo) i będzie chciał
zbudować sobie dom, na działce, którą sobie
kupi (dzięki pośrednikowi posiadającemu
licencję wprowadzoną przez państwo) będzie
musiał dostać na to od państwa pozwolenie.
Nie będzie mógł zbudować domu byle gdzie
i byle jak – tylko na działce, która zostanie
przez państwo uznana za budowlaną.
Bo o tym, czy na swojej własnej działce Jaś
może budować, czy musi siać – decyduje
państwo. Jakby Jaś chciał wyciąć rosnące na
niej drzewo – to też musi dostać zezwolenie
od państwa. Państwo też zadecyduje, czy dom
Jasia ma mieć dach płaski, czy musi mieć
spadzisty, jaki ma być maksymalny kąt jego
nachylenia i jak może wyglądać jego elewacja.
Jak Jaś będzie w nim przebywał „z zamiarem
stałego pobytu”, to będzie musiał poprosić
państwo, żeby go w nim „zameldowało”. Za co
będzie musiał państwu zapłacić w związku
z koniecznością wymiany dowodu osobistego.
Za własną działkę i dom też będzie musiał
państwu płacić – podatek od nieruchomości.
Jakby nie płacił, państwo będzie mogło mu
działkę z domem zabrać i zlicytować.
Jaś będzie mógł na swojej działce posadzić
winogrona i je zjeść. Ale przerobić ich na
wino i wymienić z sąsiadem na upieczony
przez niego chleb nie będzie mógł bez zgody
państwa. Bo państwo decyduje o możliwości
korzystania z naturalnego procesu fermentacji.
Jakby Jaś chciał pójść na ryby będzie
musiał mieć kartę wędkarską. Jak będzie
chciał upolować zająca będzie musiał
zostać myśliwym i zapisać się do związku.
Tak zdecydowało państwo.
Na starość Jaś pójdzie na emeryturę, którą
dostanie od państwa, w zamian za składkę,
którą płacił państwu, jak pracował. A jak
już w końcu umrze, to dzieci zapłacą
państwu podatek. Co prawda nie zapłacą
już podatku od wdów i sierot nazywanego
przez lata podatkiem spadkowym, bo z tego
zostali zwolnieni za czasów, gdy Ministrem
Finansów była Zyta Gilowska, ale zapłacą
VAT od trumny. Jak zamówią trumnę razem
z „posługą” to zapłacą 8%. Ale jakby chcieli
kupić trumnę samą u innego producenta–
to zapłacą 23% podatku VAT – tak mądrze
zdecydowało państwo.
Ale dostaną od państwa zasiłek pogrzebowy.
On co prawda nie starczy na pokrycie kosztów
pogrzebu (z VAT-em), ale przecież państwo
ma tyle wydatków, że nie może mu starczyć na
wszystko. Więc musi jeszcze pobrać podatek
dochodowy od zakładu pogrzebowego – żeby
mieć na pensję dla położnej, która przyjmie na
świat wnuczka Jasia.

28 lat w służbie wolności
i odpowiedzialnego
społeczeństwa

Centrum im. Adama Smitha jest pierwszym w Polsce
i Europie Środkowo-Wschodniej, niezależnym instytutem
naukowo-badawczym. Nie jest związane z żadną instytucją
polityczną, zostało powołane 16 września 1989 roku
w formie fundacji. Jego misją jest badanie gospodarki
i działanie na rzecz wolnego rynku - budowanego
na fundamencie wolności i moralności oraz wolnego
i odpowiedzialnego społeczeństwa.
Centrum jest kontynuacją Akcji
Gospodarczej - powstałej 3 grudnia
1988 roku, która skupiała prominentną
część
ówczesnej
wolnorynkowej
opozycji politycznej. Zarządem Akcji
Gospodarczej
kierowali
wówczas:
Mirosław Dzielski jako prezes oraz
Andrzej Machalski i Andrzej Sadowski,
który stał się głównym inicjatorem i
jednym z założycieli Centrum im. Adama
Smitha. Swoją działalność instytut
zainaugurował w listopadzie 1989 roku zorganizował konferencję ekonomistów
o orientacji wolnorynkowej z kraju
i zagranicy (z Niemiec, Szwajcarii i
USA), poświęconą ocenie rządowego
programu gospodarczego.
Centrum koncentruje się na prowadzeniu
badań, edukacji i proponowaniu
konkretnych rozwiązań ustawowych
i prawno-gospodarczych. Publikuje
broszury, książki i realizuje programy
telewizyjne. Centrum im. Adama Smitha
skupia blisko 50-osobowe środowisko
Centrum
im. Adama Smitha

ekonomistów, prawników, politologów,
socjologów,
informatyków
oraz
przedstawicieli innych dziedzin.
Bezprecedensowym
osiągnięciem
Centrum
było
przygotowanie
i doprowadzenie do uchwalenia „Ustawy
o Dostępie do Informacji Publicznej”
(w r. 2001) oraz wprowadzenie do Sejmu
projektu ustawy o likwidacji monopolu
telekomunikacyjnego.
Centrum było wielokrotnie nagradzane
za swoją działalność m.in. przez Kapitułę
na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską
Pro Publico Bono (2001) czy przez
Fundację Edukacji Ekonomicznej (1994,
1996). 22 czerwca 2006 roku otrzymało
tytuł
Marki Wysokiej
Reputacji
w rankingu reputacji marek w Polsce „PremiumBrand”.
Od 2014 roku prezydentem Centrum im.
Adama Smitha jest Andrzej Sadowski,
a prof. Robert Gwiazdowski jest
przewodniczącym rady.

ul. Bednarska 16
00-321 Warszawa

tel. +48 22 828 47 07
e-mail: 1989@smith.pl
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NOWA ERA BIZNESU
doradztwo dla
przedsiębiorców

NAWET

12 tys. zł

DOFINANSOWANIA
Fundusz Regionu
Wałbrzyskiego

strategia
rozwoju

doradztwo IT
marketing

zarządzanie
jakością

zarządzanie
ryzykiem

www.frw.pl
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych
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tel. 74 66 44 810
fax 74 66 44 822
e-mail: biuro@frw.pl

Akademia

G W I A Z D

BIZNESU

SZKOLENIA | DORADZTWO | ROZWÓJ
dla firm, samorządów i osób indywidualnych
kadry i płace
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
rachunkowość i podatki
zamówienia publiczne
ochrona środowiska
system ocen pracowniczych
wystąpienia publiczne
zarządzanie zasobami ludzkimi
język migowy

szkolimy we wszystkich branżach

fr w
media group

FRW Media Group sp. z o.o.
tel.: +48 603 60 60 70, +48 74 644 70 80
szkolenia@frwmedia.pl, www.naszbiznes24.pl

negocjacje
windykacja
nowoczesne zarządzanie firmą
techniki sprzedaży
efektywne zarządzanie czasem
autoprezentacja
mowa ciała w rozmowie z klientem
coaching i rozwój osobisty
Public Relations i współpraca z mediami
wdrożenia RODO

program specjalnie dobrany dla Twojej Firmy

Najlepsi trenerzy!
naszBiznes
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zmiany w przepisach

Przygotuj się na
stosowanie RODO
25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO. Wprowadza
ono zmiany, które dotyczą funkcjonowania wielu aspektów organizacji,
dlatego warto odpowiednio wcześnie przygotować się do ich wdrożenia
– wskazuje Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo. Jak to zrobić i kiedy
warto skorzystać z pomocy zewnętrznej firmy?
Do dnia wejścia w życie europejskiego
rozporządzenia o ochronie danych
osobowych każda organizacja pozyskująca
i przetwarzająca dane swoich klientów
lub współpracowników musi dostosować
się do nowych przepisów. Konsekwencją
niedostosowania się do zmian mogą
być nie tylko kary pieniężne, ale także
negatywne
konsekwencje
prawne
i wizerunkowe.
Można ich uniknąć
odpowiednio implementując przepisy
RODO.
Sposoby na wdrożenie RODO
Podmioty zobowiązane do wdrożenia
RODO mogą samodzielnie przygotować
się na wejście w życie nowych regulacji
wykorzystując własne zasoby kadrowe.
Jeśli w organizacji funkcjonuje biuro
bezpieczeństwa lub system, którego
celem jest zapewnianie zgodności
działania z prawem (compliance) proces
implementacji przepisów powinien już
przebiegać.
Inną możliwością jest zatrudnienie firmy
wyspecjalizowanej w ochronie danych
osobowych.

16
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- Skorzystanie z podmiotu, który posiada
wypracowaną
metodologię
wdrażania
nowego aktu prawnego może znacząco
usprawnić cały proces oraz zagwarantować
większą obiektywność działań. Należy
pamiętać o tym, aby wybrać taką firmę, która
oferuje wsparcie również po zakończeniu
procesu wdrożenia RODO w formie, np.
audytów kontrolnych lub pakietu szkoleń dla
pracowników – wskazuje Tomasz Ochocki
z Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo.
Dopasowanie do potrzeb organizacji
Jednym z głównych założeń RODO jest
to, aby organizacja zbudowała własny,
adekwatny do profilu swojej działalności,
system ochrony danych osobowych.
Oznacza to, że we wszystkich etapach
wdrożenia nowych przepisów powinny
brać udział osoby, odpowiedzialne za dany
obszar funkcjonowania firmy.
Zewnętrzni eksperci mogą wspomóc
organizacje w dopasowaniu do wymogów
RODO zachodzących w niej procesów.
Z ich specjalistycznego wsparcia powinni
skorzystać zwłaszcza właściciele firm,
kadra zarządzająca oraz Administratorzy
Bezpieczeństwa Informacji.

-Wdrożenie
RODO
to
złożony
i wieloetapowy proces, który wymaga
określenia przez administratora danych,
czyli
przedsiębiorcy,
zakresu
prac,
przewidywanych kosztów, czasu realizacji
oraz niezbędnych zasobów. Ze względu
na jego interdyscyplinarny charakter
– połączenia wiedzy m.in. z dziedziny
prawa, informatyki, ciągłości działania
czy zarządzania kryzysowego często
okazuje się, że posiadane zasoby ludzkie
nie gwarantują sukcesu planowanego
projektu i warto zwrócić się do eksperta
w tej dziedzinie. Przed podjęciem decyzji
o współpracy należy jednak precyzyjnie
określić zakres współpracy– mówi Tomasz
Ochocki.
Porównując
oferty
zewnętrznych
konsultantów
należy
sprawdzić,
jakie elementy wdrożenia objęte są
zaproponowaną ceną oraz czy nie
zawiera ona ukrytych kosztów. Korzystna
propozycja
współpracy
powinna
obejmować dostosowanie wszystkich
realizowanych przez organizację procesów
przetwarzania danych osobowych.
Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo
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ZADZWOŃ

660 677 361
Fortis.biuro
ODBIÓR DOKUMENTÓW
Z SIEDZIBY FIRMY KLIENTA

BIURO RACHUNKOWE FORTIS

KOMPLEKSOWA USŁUGA KSIĘGOWO-KADROWA
DOŚWIADCZONA KADRA / PROFESJONALIZM / ELASTYCZNOŚĆ
ul. Wrocławska 101, Wałbrzych | biuro@fortis-biuro.pl | www.fortis-biuro.pl
Nasza oferta w zakresie księgowym:

Nasza oferta w zakresie kadr i płac:

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych, książek przychodów i rozchodów, ewidencji
przychodów zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz obowiązującym prawem.

• Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

• Przygotowywanie projektów zakładowych planów kont oraz polityki rachunkowości.

• Ewidencję i kontrolę ważności okresowych badań lekarskich, szkoleń BHP, urlopów
pracowniczych.

• Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
oraz wyposażenia.
• Uzgadnianie kont księgowych oraz prowadzenie rozrachunków zobowiązań
i należności.
• Prowadzenie ewidencji rozliczeń z tytułu podatków.
• Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych łącznie z generowaniem rejestrów
i wysyłaniem plików JPK.
• Sporządzenie i składanie sprawozdań dla GUS, PFRON.
• Sporządzenie rocznych sprawozdań ﬁnansowych.
• Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Kontroli Skarbowej
i Izbą Skarbową

• Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników.
• Sporządzanie i obsługa umów cywilnoprawnych.
• Przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu.
• Sporządzanie kartotek wynagrodzeń.
• Wyliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób ﬁzycznych.
• Sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników PIT-11.
• Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS.
• Wyprowadzanie zaległości z zakresu ubezpieczeń społecznych.
• Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych.
• Przygotowywanie deklaracji PFRON, GUS.

naszBiznes
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ZADZWOŃ

(74) 64-80-600

Już od

10,25zł
miesięcznie!

KOMPLEKSOWY PAKIET USŁUG DLA TWOJEJ FIRMY
www

Miejsce na stronę,
pliki, pocztę

Firmowa domena

Certyﬁkat SSL

WSPIERAMY LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW!

PROWADZISZ FIRMĘ NA TERENIE WAŁBRZYCHA, ŚWIDNICY LUB OKOLIC?

W prezencie otrzymasz od nas domenę regionalną

.walbrzych.pl lub .swidnica.pl
Pokaż Klientom, że Twoja ﬁrma jest z ich miasta.

info@hb.pl
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kontakt

(74) 64-80-600

PROJEKTY | DRUK | INTROLIGATORNIA

poldruk.com.pl

NA DRUKU
ZNAMY SIĘ
NAJLEPIEJ!

FOLDERY | KATALOGI | CZASOPISMA | KSIĄŻKI | KALENDARZE
TECZKI | PLAKATY | ULOTKI

74

664 26 16
664 26 06

58-309 Wałbrzych, ul. Wrocławska 39a
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DZIUBEK BAND

Najpopularniejsza orkiestra rozrywkowa w Polsce!

Orkiestra Dziubek Band to profesjonaliści, grający hity w odświeżonej i zaskakującej odsłonie,
nasycone potężną energią sceniczną i kunsztowym wykonaniem. Przykują uwagę każdego, kto od
muzyki oczekuje rozrywki na najwyższym poziomie.
Liderem orkiestry jest Mariusz Dziubek, który od 26 lat zakochany
jest w brzmieniu instrumentów dętych, wybrzmiewających w muzyce
rozrywkowej.
Mariusz Dziubek to doświadczony i charyzmatyczny dyrygent,
kompozytor i aranżer. Od lat idzie swoją drogą, wprowadzając nowe
znaczenie instrumentów dętych na rynku muzycznym.
„Nie poddałem się stereotypowi, że ,dęciaki’ mają mieć rolę
służebną względem kwintetu smyczkowego”, często to
podkreśla po ukończonym Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka
Chopina w klasie dyrygentury symfoniczno – operowej.
Jego niepowtarzalny styl trzeba zobaczyć na żywo, by uwierzyć
jak wielką energią dyrygent jest w stanie wypełnić przestrzeń
sceniczną.
Mariusz współpracuje z wieloma artystami m.in. Kayah,
Krystyną Prońko, Krzysztofem Kiljańskim,
Krzysztofem Cugowskim, Piotrem Cugowskim, Kasią
Kowalską, Anią Karwan, Justyną i Magdą
Steczkowską.
Główny skład Orkiestry Dziubek Band tworzy 20
muzyków. Dominują puzony, saksofony, trąbki,
wypełnione sekcją rytmiczną, wokalami i DJ’em.
Rozszerzenie składu nawet do 100 osób jak i napisanie
aranżacji pod konkretne widowisko, to coś, co wyróżnia i
Impresariat: Piotr Natanek +48 6 0 1 0 5 4 7 8 0

EMAIL: dziubekband@gmail.com

STRONA: DZIUBEKBAND.pl , FANPAGE: facebook.com/dziubekband
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jest mocnym punktem przy współpracy z orkiestrą
Dziubka.

Koncert Dziubek Band to specjalnie zaaranżowane
znane przeboje muzyczne oraz jingle podczas
wystąpień artystycznych, wręczania nagród,
podziękowań. Choreografia muzyków i oprawa
muzyczna tworzy niezapomniane show. Występ
orkiestry może być także urozmaicony konferansjerką
samego Dziubka.
Orkiestra Dziubek Band to nazwa znana m.in. z
występów telewizyjnych: TVN - „Mam talent”, TVP „Jaka to melodia”, Polsat - „Must Be The Music”, a
także wystąpień podczas: Ceremoni Otwarcia
Mistrzostw Świata w podnoszeniu ciężarów, gali
European Real Estate Quality Awards, Festiwalu
Aktorstwa Filmowego, Balu Mistrzów Sportu,
Festiwalu Europa na Widelcu oraz Sylwestra dla
miasta Bydgoszcz, Rzeszów, a także eventów
firmowych m.in. ENEA, KGHM, MOSTOSTAL.

Dziubek Band występuje także w obiektach sakralnych, ze specjalnie przygotowanym na tą
okoliczność programem.
Każdy występ Orkiestry Dziubek Band to nowa energia i niezapomniane emocje.
Zadzwoń lub napisz i zapytaj o indywidualną ofertę dla Ciebie.
Orkiestra DZIUBEK BAND
Impresariat: Piotr Natanek +48 6 0 1 0 5 4 7 8 0

EMAIL: dziubekband@gmail.com

STRONA: DZIUBEKBAND.pl , FANPAGE: facebook.com/dziubekband
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POŻYCZKI DLA PODMIOTÓW
EKONOMII SPOŁECZNEJ
szczegóły

Fundusz Regionu
Wałbrzyskiego

www.frw.pl
POŻYCZKI DLA PODMIOTÓW
EKONOMII SPOŁECZNEJ
szczegóły

Fundusz Regionu
Wałbrzyskiego

www.frw.pl
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OPROCENTOWANIE
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OPROCENTOWANIE

Projekt współﬁnansowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
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Projekt współﬁnansowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój

nasz patronat medialny
Zwycięstwem w klasyfikacji 4F oraz 12. miejscem w klasyfikacji generalnej zakończyła udział w 51. Rajdzie
Dolnośląskim załoga Paweł Krysiak i Paweł Gacek. Team Forda Fiesty R2, obsługiwanej przez Rallylab, wygrał w
swojej klasie wszystkie odcinki specjalne. Tym samym powiększył swoją przewagę w klasyfikacji sezonu i zwiększył
szanse na tytuł Mistrza Polski.

Krysiak idzie po Mistrza!
Trasa
51.
Rajdu
Dolnośląskiego,
rozegranego w dniach 08-09 września
2017r. składała się z 9 odcinków
specjalnych o łącznej długości 133,45 km.
Zawody stanowiły 4. rundę Inter Cars
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski. Dla załogi Automobilklubu Ziemi
Kłodzkiej Paweł Krysiak i Paweł Gacek
to był wspaniały start w domowych
zawodach. Team Forda Fiesty R2 z nr 33
ani razu nie dał się pokonać konkurentom
na niezwykle wymagających oesach
(odcinkach specjalnych).
Paweł Krysiak i Paweł Gacek w klasie
4F o ponad dwie minuty pokonali Jacka
Poloka i Katarzynę Pytel-Majkowską w
bliźniaczej Fieście R2. Osiągając świetne
12. miejsce w klasyfikacji generalnej
krajowego czempionatu, byli także najwyżej
sklasyfikowaną lokalną załogą.
- Pozostaje mi mały niedosyt, jeśli chodzi
o wynik w klasyfikacji generalnej, bo
postawiłem na dość zachowawczą jazdę.
Priorytetem była właśnie meta i walka o
punkty w klasie 4F, gdzie mamy szansę na
Mistrza Polski – mówi Paweł Krysiak,
kierowca ze Strzegomia. - Dziękuję
wszystkim, którzy sprawili, że start w tym
rajdzie był możliwy. Za wsparcie logistyczne
dziękuję Rafałowi Kręciochowi, Marcinowi
Górnemu, ekipie Rallylab i Łukaszowi
Sermetowi oraz Darkowi Lamotowi. Za

świetny rajd i wspaniałą trasę ukłony należą
się Automobilklubowi Ziemi Kłodzkiej –
dodaje.
Start załogi Paweł Krysiak i Paweł Gacek
w 51. Rajdzie Dolnośląskim wsparło wiele
lokalnych firm i instytucji, a także osób
prywatnych, którym zespół składa serdeczne
podziękowania: Tech Plast, Forpol - Auto
Serwis Świdnica, Sidor Posadzki, Nifco

Polska, ZYWER Auto z Niemiec, Agencja
Reklamowa Geospace, Tech-Mol, Dźwigi
GOLAK, Kamieniarstwo Zenon Kiszkiel,
KRAUSE, Psychotesty Piotr Robaszyński,
Stacja Paliw „U Emila”, Opał Maria Gajecka,
Pomoc Drogowa Zaborowski, Dachy TRK,
Pamuła Świdnica, Tu Się Tworzy, Zakład
Kamieniarski ZEN, Er-Tech, Gmina
Strzegom, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
„Invest – Park”.
W tym roku w cyklu Inter Cars Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski do
rozegrania pozostały jeszcze dwie rundy:
Rajd Nadwiślański (29.09 - 01.10.2017,
Puławy) oraz Rajd Śląska (13-15.10.2017,
Mikołów – Żory).
- Nie dajemy sobie ani chwili odpoczynku
w walce o budżet na dokończenie sezonu.
Jesteśmy w tej mało komfortowej sytuacji, że
pieniądze na starty zbieramy z rajdu na rajd.
Zatem teraz przystępujemy do intensywnej
pracy pod kątem Rajdu Nadwiślańskiego,
który już pod koniec września. Mamy o co
walczyć! Myśl o mistrzowskim tytule daje
nam jeszcze więcej entuzjazmu – mówi
Paweł Krysiak.
Paulina Purgał
Facebook.com/Pawel.Krysiak.Rally.Team
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