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Wydarzenia 25-lecie Izby
Każdy czas jest dobry na biznes

Wywiad z Andrzejem Łyko, Prezesem Zarządu Izby
W 1995 roku kilkadziesiąt firm z Wielkopolski, skupionych wokół Wielkopolskiego Klubu
Kapitału, postanowiło stworzyć izbę dopasowaną do swoich potrzeb i priorytetów. Tak
powstała Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji, która w tym roku
obchodzi swoje 25-lecie. W tamtych latach przedsiębiorcy nastawiali się na import, choć
wielu wizjonerów wiedziało, że eksport bardzo szybko będzie rósł w siłę. Grupa
biznesmenów śmiało patrzyła w przyszłość i doskonale wiedziała czego chce. Andrzej Łyko,
prezes zarządu, z dumą podkreśla, że są najstarszą i najbardziej doświadczoną Izbą w Polsce
w zakresie wspierania internacjonalizacji przedsiębiorstw.
Dzisiaj eksport stanowi siłę napędową gospodarki i mało kto pamięta, jak wyglądały pierwsze
próby ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców. Skomplikowane procedury, małe
doświadczenie i skromna wiedza na temat krajów spoza Europy, kiepska znajomość języków
obcych i brak innowacyjnych rozwiązań. To jedna strona medalu. Druga, to ogromne
ambicje, chęć rozwijania się i zdobywania doświadczeń za granicą, a także braki na rynku i
chęć zarabiania na imporcie atrakcyjnych towarów. Powstanie Polskiej Izby Gospodarczej
Importerów Eksporterów i Kooperacji odpowiadało na te potrzeby. I choć dzisiaj jest
odwrotnie, ponieważ to polskie firmy szukają nowych rynków zbytu, kontaktów
zagranicznych, to Izba nadal pełni rolę, która była przypisana jej od samego początku:
pomaga otwierać drzwi i prowadzi do sukcesu firmy, które polegają na jej wiedzy,
doświadczeniu i zaangażowaniu w poszczególną transakcję.
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Czym zajmuje się Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji?
Andrzej Łyko, prezes zarządu: W zakresie współpracy z zagranicą zajmujemy się absolutnie
wszystkim. Mogę to przyznać z czystym sumieniem. Jesteśmy od tego, by zapewniać
wsparcie, pomoc i dbać o ciągły rozwój danego przedsiębiorstwa, także tu na miejscu.
Wykorzystujemy przy tym nasze wieloletnie doświadczenie i sieć kontaktów zagranicznych i
krajowych, której rozmiar przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Współpracujemy na
poziomie instytucjonalnym na każdym kontynencie. Jako Izba działająca w Polsce od 25 lat
mamy ogromne doświadczenie i dobrze wiemy, jak należy rozmawiać, jak powinno się
negocjować, jak prawidłowo zawierać kontrakty, na co zwracać uwagę, jak ustalać warunki
płatności, warunki transportu, jak go najlepiej ubezpieczać i jak zabezpieczać transakcje, jak
zadbać o kwestie związane z przepisami prawa. Naprawdę jest tego bardzo dużo, a każdy
przypadek wymaga indywidualnego podejścia i uważnego pochylanie się nad sprawą. To
wszystko zapewniamy naszym członkom.
Z czym najczęściej zwracają się do Was firmy?
AŁ: Wachlarz tematów jest szeroki. Ale oczywiście są też te, które się powtarzają. Najczęściej
przedsiębiorcom pomagamy w wyszukiwaniu partnerów gospodarczych i ich weryfikacji.
Bardzo często przygotowujemy analizę danego rynku, opracowujemy strategię wejścia
produktu na rynek czy też jego rozwoju. Nasza działalność skoncentrowana jest na małych i
średnich przedsiębiorstwach. Zdarza się oczywiście, że duże firmy zwracają się do nas o
pomoc, ale jest to sporadyczne. Mniejsze firmy mają pewne ograniczenia, jak chociażby małe
zespoły ludzkie, brak specjalistów w każdej dziedzinie, mają również ograniczenia kapitałowe
i często brakuje im doświadczenia, które jest szalenie ważne. Dlatego jesteśmy my, żeby im
pomóc i to wszystko zagwarantować.
Ile podmiotów jest w tej sieci kontaktów, którą Państwo budowaliście przez te wszystkie
lata?
AŁ: Umów podpisanych za granicą mamy kilkadziesiąt, ale przecież mamy też setki
partnerów, z którymi nie łączą nas formalne relacje. Nie jesteśmy wstanie określić dokładnej
liczby podmiotów, z których zbudowana została ta sieć. Często jest tak, że spotykamy się z
kilkoma organizacjami działającymi na danym rynku, ale umowę podpisujemy tylko z jedną z
nich, co wcale nie wyklucza współpracy z pozostałymi uczestnikami takiego spotkania. Wiele
naszych porozumień zostało podpisanych wiele lat temu i dalej obowiązują.
Tekst Klaudyna BOGURSKA-MATYS Sukces po Poznańsku
Więcej https://sukcespopoznansku.pl/pl/aktualnosci/kazdy-czas-jest-dobry-na-biznes/
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Rozmowa z Henrykiem Judkowiakiem – Pierwszym Prezesem i założycielem izby
Panie Prezesie, jak doszło do powstania Izby?
Mówiąc o początkach Izby trzeba cofnąć się dwa lata wcześniej do roku 1993, kiedy powstał
Wielkopolski Klub Kapitału, jako elitarna organizacja zrzeszająca właścicieli firm. Szybko
okazało się, że członkowie Klubu potrzebują wsparcia w zakresie współpracy
międzynarodowej. Jako Klub zwracaliśmy się z prośbą o pomoc do różnych instytucji
zagranicą. Nasi partnerzy pomagali nam, jednak zawsze pytali się, czy u Was nie ma jakieś
Izby gospodarczej, która się tym zajmuje. Zrobiłem rozeznanie, rozmawiałem z p. Andrzejem
Arendarskim Prezesem Krajowej Izby Gospodarczej i okazało się, że w Polsce nie ma takiej
Izby. Stąd postanowiliśmy razem z grupą 120 przedsiębiorców, że powołamy Polską Izbę
Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Przez 20 lat byłem Prezesem Izby i
pełniłem tę funkcję z ogromną satysfakcją.
Panie Prezesie, a skąd nazwa.
Nazwa miała nas wyróżniać, stąd pomysł na Polska Izba Gospodarcza , ale jaka ?
„Importerów”, ponieważ gdy Izba powstawała, import był wtedy najważniejszy. W połowie
lat 90-tych, gdy zakładaliśmy Izbę dla firm najważniejsze było znalezienie dostawców
różnych maszyn i urządzeń , „eksporterów”, ponieważ już wtedy część firm poszukiwała dla
swoich produktów nowych rynków zbytu , choć trzeba przyznać, że eksport rozwijał się
dopiero w kolejnych latach; i „kooperacji”, ponieważ wiedzieliśmy, i to się bardzo szybko
potwierdziło, że kooperacja, a więc współpraca pomiędzy firmami polskimi, a także firmami
polskimi i zagranicznymi będzie miała ogromne znaczenie. Od razu poinformowaliśmy
polskie Ambasady na świecie oraz ambasady zagraniczne zlokalizowane w Polsce, że
5
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powstała taka Izba i czym się ona zajmuje. Dało to nam od razu konkretne efekty w postaci
otrzymywania i wymiany informacji nt. potrzeb firm z danego kraju. Współpracę z rynkami
zagranicznymi rozwijaliśmy poprzez organizację misji gospodarczych do poszczególnych
krajów. Każdorazowo przygotowywaliśmy uczestników takiej misji gospodarczej do wyjazdu
na określony rynek dostarczając potrzebne informacje , zaczynając od zwyczajów, jakie w
danym kraju obowiązują, przygotowując informacje o danym kraju i jego specyfice. Zawsze
tak przygotowywaliśmy te wyjazdy, ale i spotkania w Polsce, że każdy wiedział z kim się
spotka, czym zajmuje się partner, z którym będzie rozmawiać, jaki ma rodzaj produkcji, jakie
są jego oczekiwania. W sumie, w czasie kiedy kierowałem Izbą, czyli w ciągu 20 lat
zorganizowaliśmy wyjazdy na wszystkie kontynenty. Głownie były to wyjazdy poza Europę,
ponieważ w Europie nasi przedsiębiorcy sobie radzili. Wszystkie nasze wyjazdy były bardzo
interesujące i owocne. Udało się naszym firmom pozyskać kontrahentów na takich
egzotycznych rynkach jak Japonia, czy Australia i Nowa Zelandia.
Jak długo trzeba było pracować nad zdobyciem rozpoznawalności i zaufania do izby
Stosunkowo szybko udało się nam to osiągnąć, ponieważ od razu wysłaliśmy informację o
powstaniu Izby do placówek dyplomatycznych na świecie i zagranicznych zlokalizowanych w
Polsce i na bieżąco wysyłaliśmy do nich informację o naszych działaniach. To od razu
zaowocowało i przyniosło nam konkretne kontakty, a co za tym idzie również kontrakty dla
firm uczestniczących w wyjazdach, czy w organizowanych spotkaniach w kraju, kiedy
gościliśmy delegacje z obcych państw zainteresowanych współpracą z polskimi
przedsiębiorstwami. Kluczowy dla nas zawsze był i jest nadal rozwój firm, ale również rozwój
gospodarczy miasta, regionu i całego kraju. Nie bez znaczenia jest współpraca pomiędzy
organizacjami na rzecz przedsiębiorców oraz wymiana informacji i doświadczeń i na takiej
właśnie synergii opiera się współpraca pomiędzy Izbą a Klubem.

6

MONITOR 9/2020

Dotychczasowe dokonania:
Izba od początku swojej działalności, tj. od 1995 r. prowadzi działania na rzecz rozwoju
przedsiębiorstw.










Działamy w wielu organach doradczych władz samorządowych i centralnych:
jesteśmy m.in. w Prezydium Wielkopolskiej Rady 30 (Rada jest społecznym,
kolegialnym organem opiniotwórczo-doradczym Marszałka Województwa
Wielkopolskiego w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego Województwa,
którego celem jest skuteczne reprezentowanie interesów przedsiębiorców sektora
MŚP i w skład którego wchodzą przedstawiciele równych środowisk gospodarczych z
regionu)
Jesteśmy członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich
Przedsiębiorców, aktywnie działamy w zespołach roboczych: ds. Abolicji ZUS, ds.
Handlu, ds. Recyklingu i gospodarki odpadami, ds. Konkurencji, ds. Zamówień
publicznych, ds. Podatków i danin quasi-podatkowych, ds. Upadłości i
restrukturyzacji, ds. Rzemiosła, ds. Ubezpieczeń Społecznych, ds. Kształcenia
zawodowego, ds. Branży Motoryzacyjnej, ds. Franczyzy, ds. Legalizacji Pobytu i
Zatrudniania Cudzoziemców
Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarczej - największej niezależnej organizacji
biznesu w Polsce.
Izba bierze czynny udział w konsultacjach społecznych dotyczących strategii rozwoju
województwa i kraju
Przedstawiciele Izby działają czynnie w Wielkopolskim Forum Inteligentnych
Specjalizacji
Izba była współorganizatorem Wielkopolskiego Forum Gospodarczego I i II edycji.
Tylko w ostatnim roku, dzięki ścisłej współpracy z samorządem województwa
Wielkopolskiego Izba podpisanie umowy o współpracy z lokalnymi izbami oraz
instytucjami około biznesowymi z następujących krajów:
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1.
2.
3.
4.

RPA
Kambodża
Wietnam
Panama (Panamska Izba Handlu, Przemysłu i Rolnictwa, Panamskie
Stowarzyszenie
Menadżerów
Przedsiębiorstw,
Krajowa
Rada
Przedsiębiorstw Prywatnych),
których celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy firmami z Wielkopolski
oraz z poszczególnych krajów
WSPARCIE EKSPORTU I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ



W ciągu 25 lat działalności Izba zorganizowała misje gospodarcze m.in. do
następujących krajów: Niemcy, Czechy, Węgry, Rosja, Białoruś, Ukraina, Francja,
Wielka Brytania, Turcja, Finlandia, Tajlandia, Filipiny, Chiny, Hong-Kong, Singapur,
Japonia, Meksyk, Brazylia, Kuba, RPA, Mauritius, Indie, Nepal, Australia, Nowa
Zelandia, ZEA, Nigeria,
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w ciągu 25 lat działalności izba podpisała ok. 50 umów z Izbami i organizacjami
gospodarczymi z całego świata, których celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy
firmami z Wielkopolski oraz z poszczególnych krajów.



tylko w ostatnim roku, dzięki ścisłej
współpracy
z
samorządem
województwa Wielkopolskiego Izba
podpisała umowy o współpracy z
lokalnymi izbami oraz instytucjami
okołobiznesowymi z następujących
krajów: RPA, Kambodża (podpisanie umów z trzema izbami i organizacjami
gospodarczymi), Wietnam; Panama (Panamska Izba Handlu, Przemysłu i Rolnictwa,
Panamskie Stowarzyszenie Menadżerów Przedsiębiorstw, Krajowa Rada
Przedsiębiorstw Prywatnych).

Dotychczas Izba zorganizowała zbiorowe wystąpienia na targach zagranicznych firm:
 branży spożywczej na Targach AGROPRODMASZ w Moskwie w roku 2002,
 branży reklamowej na targach RELAMA w Moskwie w roku 2002,
 branży spożywczej na targach „GRUNE WOCHE” w Berlinie w roku 2003 -2010
 branży rolnej na targach „FRUIT LOGISTICA” w roku 2002 -2006
 branży wyposażenia wnętrz na targach „INTERNATIONAL HOME & HOUSEWARES
SHOW” w Chicago w roku 2004,
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branży spożywczej na Międzynarodowych Targach Żywności i Napojów „FOODEX
JAPAN” w roku 2003 -2008

Szkolenia


w ciągu 25 lat działalności Izba zorganizowała ok. 120 szkoleń i warsztatów
merytorycznych dla przedsiębiorców w zakresie m.in. pisania biznes planów,
pozyskiwania środków w Unii Europejskiej, prawa, marketingu, sprzedaży, rozwoju
eksportu
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Usługi doradcze i informacyjne
 Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji przystąpiła w grudniu
2000 r. do Krajowego Systemu Usług, nr ośrodka 15/01/2005/036, a do Krajowego
Systemu Innowacji 19.08.2008 r. pod numerem 344/1606/2008
W latach 2004-2013 prowadziła Punkt Konsultacyjno-Doradczy, w ramach którego
otrzymywała wsparcie na realizację bezpłatnych usług informacyjnych, a od 2008 również
usług doradczych. W ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego klienci mogli uzyskać
informacje m. in. na temat:










zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
dostępnych programów pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz innych
dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej,
targów, wystaw i innych wydarzeń gospodarczych,
zasad inwestowania w krajach Unii Europejskiej,
zasad sporządzania wniosków o pomoc publiczną i finansowanie działalności
gospodarczej z innych źródeł.
Opracowywania biznes planów
Poszukiwania partnerów gospodarczych zagranica
Analiz rynkowych
I wielu innych związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej

Przez 13 lat izba stanowiła w Poznaniu centralny ośrodek doradczy dla przedsiębiorców.
Wiele firm, które dzięki pomocy Izby zainicjowało w tym czasie działalność, z sukcesem
prowadzi ją do dziś.
Zrealizowała w tym czasie ok. 8000 usług dla wielkopolskich przedsiębiorców oraz osób
planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
Na potrzeby finansowania punktu izba brała udział w szeregu projektów:
1. Punkt Konsultacyjno-Doradczy /01.01.- 30.06.2004/ - finansowanie PARP –
REZULTATY: 268 klientów obsłużonych , 289 usług zrealizowane
2. Punkt Konsultacyjny /01.09.– 31.12.2004/ finansowanie PARP
REZULTATY: 182 konsultacje 639 godzin konsultacji
3. Punkt Konsultacyjny /01.01.-30.06.2005/- finansowanie PARP
REZULTATY: 111 konsultacji , 345 godzin konsultacji
4. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w ramach projektu Sektorowy Program
Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie
instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w KSU , projekt: „Budowa sieci Punktów
Konsultacyjnych w ramach KSU” 2005-2007
REZULTATY: zrealizowano 745 usług informacyjnych dla 685 klientów
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5. Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci
Punktów Konsultacyjnych (PK).” W ramach POKL działanie 2.2.1, latach 2008-2011
REZULTATY: 2155 usług informacyjnych dla przedsiębiorców, 848 usługi
informacyjnych dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, 18 usług
doradczych dla przedsiębiorstw
6. Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego” realizowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013., latach 2012-2013
REZULTATY: Realizowano 2027 usług informacyjnych dla 1496 firm i osób planujących
rozpoczęcie działalności gospodarczej, zrealizowano 67 usług doradczych dla osób
planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 279 usług doradczych dla
przedsiębiorstw.
NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY KRAJOWE
1. Uzyskanie
akredytacji
Polskiej
Agencji
Rozwoju
w ramach Programu PHARE 2000, Program Promocji Eksportu.

Przedsiębiorczości

W ramach realizowanego Programu Izba obsłużyła ponad 120 przedsiębiorstw organizując
dla nich w głównej mierze udział w zagranicznych imprezach targowych.
W ten sposób uzyskała miano najbardziej aktywnego Ośrodka Krajowego Systemu Usług
będącego akredytowanym wykonawcą Programu Promocji Eksportu w Polsce. Firmy brały
udział w imprezach targowych w charakterze wystawców indywidualnych i grupowych m.in.
w Niemczech, w Federacji Rosyjskiej, we Włoszech, Francji i USA. Kolejna akredytacja Izby w
ramach Programu Phare 2001, 2002 i 2003, Programu Rozwoju Przedsiębiorstw
Eksportowych dała możliwość kontynuacji działalności Izby w zakresie organizacji na rzecz
przedsiębiorców wystaw podlegających wsparciu ze środków UE. Polska Izba Gospodarcza
Importerów Eksporterów i Kooperacji zrealizowała największą liczbę usług w kraju w ramach
Phare 2000 „Program Rozwoju Eksportu”. Izba przygotowała 79 wystąpień w różnych
działaniach, zdecydowanie więcej niż firmy komercyjne. Ogółem stanowiło to ok. 15%
zrealizowanych projektów w skali kraju.1
2. KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw SPO
WKP Dz.1.1.2 Poszerzenie zakresu usług świadczonych przez izby, podniesienie ich
jakości oraz zwiększenie ich zasięgu na nowe grupy przedsiębiorstw
3. KIGNET INNOWACJE – izbowa sieć wsparcia innowacyjności polskich
przedsiębiorstw Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 5.2
okres realizacji; 01.04.2009-30.03.2012
1

Raport końcowy pn. "Ewaluacja ex-post Programu Promocji Eksportu w ramach Phare 2000 – PL0003.12
„KRAJOWY PROGRAM ROZWOJU EKSPORTU”" opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
Warszawa 2004, http://www.parp.gov.pl/raport22.html
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Projekt
KIGNET
Innowacje realizowany
był przez sieć 13 instytucji
otoczenia
biznesu
(Krajową
Izbę
Gospodarczą oraz 12
zrzeszonych Izb) Cel
główny:
rozwój
zintegrowanej
sieci
KIGNET
Innowacje
poprzez upowszechnienie
i poprawę dostępności na
terenie całego kraju do
wysokiej jakości usług
proinnowacyjnych, świadczonych przedsiębiorcom. Tworzenie przyjaznego dla sektora
przedsiębiorstw systemu informacji i kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami a IOB,
prowadzącymi działalność na rzecz innowacji, upowszechnienie innowacji, ułatwienie
dostępu do usług proinnowacyjnymi i promocja dobrych praktyk, prowadzić będzie do
wzmocnienia innowacyjności w gospodarce.
Łączeni zrealizowano 107 usług doradczych dla przedsiębiorców
4. CSR – społeczna wizytówka nowoczesnego przedsiębiorstwa - promowanie
społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1,
Poddziałanie 8.1.3. Wzmacnianie
lokalnego partnerstwa na rzecz
adaptacyjności biznesu w
Wielkopolsce.
Termin realizacji: 01.01.200918.04.2010
W ramach projektu zrealizowane
zostaną następujące działania:

Analiza
wielkopolskich przedsiębiorstw

Kampania
promocyjna w lokalnych mediach
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5. Wielkopolski Klub CSR - budowanie platformy promocji i wymiany doświadczeń CSR
w Wielkopolsce
Termin realizacji I 2011 do XII 2012 roku.
Projekt realizowany był w partnerstwie trzech organizacji:
- Wielopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych (Partner wiodący),
- Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji (Partner merytoryczny)
oraz
- Konińskiej Izby Gospodarczej (Partner regionalny).
Celem projektu było zwiększenie świadomości przedsiębiorców i społeczności lokalnych na
temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i jej roli w działalności firm.
Głównymi zadaniami projektu były:
SPOTKANIA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO KLUBU CSR - Jednym z głównych działań
projektowych było utworzenie w Poznaniu i w Koninie Wielkopolskiego Klubu CSR, który
skupił wielkopolskich pracodawców i pracowników przedsiębiorstw zainteresowanych
społeczną odpowiedzialnością biznesu. Klub stał się miejscem, w którym przedsiębiorcy
zdobywali pogłębioną, praktyczną wiedzę z zakresu CSR, a także dzielili się swoimi
doświadczeniami w tej materii. Spotkania Klubu odbywały się będą raz na kwartał.
KAMPANIA PROMOCYJNA W MEDIACH - Kampania medialna prowadzona podczas całego
projektu we wszystkich typach mediów pozwoliła na przekazanie wiedzy nt. CSR większej
grupie odbiorców, a także na szeroką promocję spotkań w ramach Klubu CSR i pozostałych
działań projektowych.
KONKURS WIELKOPOLSKIE GRAND PRIX CSR W 2012 roku w ramach projektu zorganizowany
został konkurs na najlepszą inicjatywę CSR zrealizowaną przez wielkopolskiego
przedsiębiorcę. Główną kategorią konkursową była: najlepsza inicjatywa w zakresie
stosowania elastycznych i nowoczesnych form zatrudnienia.
WIELKOPOLSKIE FORUM CSR - Również w drugim roku realizacji projektu odbyło się
Wielkopolskie Forum CSR (jeden dzień w Poznaniu, jeden dzień w Koninie), podczas którego
w formie paneli dyskusyjnych moderowane będą rozmowy na temat praktyki CSR w Polsce.
Podczas forum podsumowane zostały spotkania Wielkopolskiego Klubu CSR, a także
nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu o Wielkopolskie Grand Prix CSR.
PROMOCJA CSR NA REGIONALNYCH SPOTKANIACH PRZEDSIĘBIORCÓW I PRZEDSTAWICIELI
WŁADZ SAMORZĄDOWYCH - Podczas najważniejszych regionalnych spotkań
przedsiębiorców, wybitnych osobistości świata biznesu, polityki, dyplomacji, nauki i kultury i
mediów odbywała się promocja spotkań Klubu CSR, a także dobrych wielkopolskich praktyk
CSR.
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6. Wsparcie rozwoju inicjatywy klastrowej na obszarze województwa wielkopolskiego
w szczególności w branży energii odnawialnej ZPORR 2.6 Regionalne Strategie
Innowacyjne i transfer wiedzy, Termin realizacji: 04.03.2009 – 31.05.2009
7. RAZEM - partnerstwo na rzecz rynku pracy. Istotą Projektu było
wskazanie możliwości płynących z szerokiego partnerstwa
podmiotów kształtujących rynek pracy, w celu elastycznego
wykorzystywania szans i wyzwań w obliczu zmieniającej się
sytuacji gospodarczej.
Projekt miał na celu zaangażowanie i wykorzystanie współpracy różnych podmiotów pracodawców oraz partnerów kształtujących rynek pracy od strony podażowej (szkoły,
uczelnie, instytucje rynku pracy) w celu efektywnego wykorzystania zasobów lokalnego
rynku pracy. Istotnym elementem było uwzględnienie kierunków rozwoju gospodarczego
regionu a także opracowanie mechanizmów zaradczych w przypadku wystąpienia
nieoczekiwanej zmiany gospodarczej.
Cele Projektu były realizowane poprzez organizację cyklu konferencji i warsztatów a także
badania, których wyniki były rozpowszechnione wśród społeczności lokalnej. Tematyka
podejmowana w projekcie dotyczyła aktywnego kształtowania lokalnego rynku pracy oraz
wypracowania narzędzi do strategicznego planowania kapitału ludzkiego w
przedsiębiorstwach.
Projekt był realizowany w partnerstwie z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową w
partnerstwie z oraz Wielkopolską Izbą Budownictwa.
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 „ Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”).
Termin realizacji: 01.10.2008-28.02.2010
8. Rotacja Pracy - Projekt „ Rotacja pracy ” adresowany do sektora
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP), a jego
celem było wsparcie firm w działaniach skierowanych na
rozwój potencjału zawodowego pracowników.
Rotacja pracy umożliwiła pracownikowi czasowo przerwać wykonywaną pracę, aby
odbyć szkolenie, bez powodowania poważniejszego zakłócenia rytmu pracy w
przedsiębiorstwie. Pracownik skierowany na szkolenie jest zastąpiony przez osobę
poszukującą pracy - spoza przedsiębiorstwa - tak, że liczba pracowników pozostaje
bez zmian, a skierowani na zastępstwo umożliwiają prawidłowe wykonanie
dotychczasowych zadań firmy.
Źródło finansowania: SPO-RZL 2.3b.
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9. Świadoma Przedsiębiorczość
Celem projektu było wsparcie uczniów szkół zawodowych i
technicznych w zakres ie radzenia sobie na rynku pracy (albo jako
pracownik lub jako osoba prowadząca własna działalność
gospodarczą). Wsparcie dotyczyło także nauczycieli wykładających
przedmiot przedsiębiorczość - projekt miał rozwinąć ich wiedzę i
umiejętności związane z przedsiębiorczością. Jednym z długofalowych efektów projektu
było zwiększenie świadomości młodych „przedsiębiorców" i wprowadzenie ich w tajniki
rynku pracy.
Projekt skierowany był do trzech głównych grup docelowych:




uczniowie szkół średnich jako potencjalne osoby chcące założyć działalność
gospodarczą
nauczyciele szkół średnich przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości"
przedsiębiorcy

Działania w projekcie:








warsztaty z zakresu podstaw przedsiębiorczości „Młodzi na start" dla uczniów szkół
średnich
kompleksowe doradztwo zawodowe dla uczniów poprzedzone testem psychologiczny
do badania predyspozycji zawodowych obejmujący następujące obszary: test
zainteresowań i preferencji, test osobowości, wiodący typ inteligencji
staże dla uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach
konkurs na najlepsze biznes plany
szkolenie „Nauczyciel - przewodnik w biznesie" dla nauczycieli przedmiotu podstawy
przedsiębiorczości
opracowanie publikacji podsumowującej projekt

Partnerzy w projekcie:
Lider: Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu
Partner 1: Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Bydgoszcz
Partner 2: Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Poznań
Partner 3: Powiat Toruński
Partner 4: Miasto Bydgoszcz
Partner 5: Powiat Poznański
Okres realizacji projektu: czerwiec 2011 - listopad 2012
10. Realizacja projektu „przygotowanie do eksportu” Był to ogólnopolski projekt
szkoleniowy, skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw chcących
rozwinąć lub rozpocząć działalność eksportową. Pracownicy i menedżerowie firm
uczestniczących w projekcie mogli podnieść swoje kwalifikacje w zakresie tworzenia
oferty i poszukiwania zagranicznych rynków zbytu, a także realizacji kontraktów
eksportowych. Dzięki dotacji z Unii Europejskiej, pracodawca nie ponosił praktycznie
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żadnych opłat za odbyte szkolenie. Projekt finansowany był ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany na zlecenie Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
Tematyka szkoleń
- Strategia eksportowa jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
- Negocjacje handlowe w eksporcie,
- Marketing i promocja produktu na rynkach eksportowych,
- Transakcje eksportowe,
- Ryzyko w transakcjach eksportowych,
- Umowy handlowe w transakcjach eksportowych,
- Możliwości wsparcia działań eksportowych,
- Wykorzystanie Internetu w działalności eksportowej.
Usługa realizowana w oparciu o umowę o świadczenie usług szkoleniowych w ramach
projektu „Przygotowanie do eksportu” nr 57/PARP/2.3b/2005. Wartość usługi
uzależniono od liczby przeprowadzonych szkoleń. Przeprowadzono ogółem 27 szkoleń z
zakresu dotyczącego tematyki związanej z eksportem tj. strategia eksportowa jako
element strategii rozwoju firmy (5 szkoleń), marketing i promocja produktu na rynkach
eksportowych (4 szkolenia), transakcje eksportowe, ryzyko w transakcjach eksportowych,
umowy handlowe w transakcjach eksportowych, możliwości wsparcia działań
eksportowych ze środków publicznych, wykorzystanie Internetu w działalności
eksportowej- handel elektroniczny, zwyczaje i uzanse handlowe, kluczowe zagadnienia
finansowe w handlu zagranicznym, negocjacje handlowe w eksporcie, transport w handlu
zagranicznym, konsorcja eksportowe.
okres realizacji: 10.2006 - 09.2007
Rezultaty: 26 szkoleń dla 550 osób
11. Realizacja projektu szkoleniowego „Wsparcie rozwoju polskiego eksportu”
Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji pełniła rolę
regionalnego biura do realizacji ogólnopolskiego projektu szkoleniowego „Wsparcie
rozwoju polskiego eksportu”, skierowanego do firm z sektora Mikro, Małych i
Średnich Przedsiębiorstw, zainteresowanych rozwinięciem lub rozpoczęciem
działalności eksportowej. W ramach projektu oferowany był dotowany przez Unię
Europejską kompleksowy program szkoleń, precyzyjnie dostosowanych do potrzeb
małych i średnich firm, których celem jest podniesienie kwalifikacji kadry
zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za sprzedaż eksportową, w zakresie
tworzenia oferty i poszukiwania nowych zagranicznych rynków zbytu, a także
realizacji kontraktów eksportowych z państwami z Europy Wschodniej, Azji, Afryki,
Ameryki Południowej.
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Ważnymi elementami towarzyszącymi sesjom szkoleniowym były specjalistyczne
szkolenia wyjazdowe na rynkach docelowych, realizowane w czasie trwania
najatrakcyjniejszych targów branżowych.
Tematyka szkoleń
 Specyfika rynku ukraińskiego i rosyjskiego,
 Badanie rynku KTSG oraz KR pod kątem przygotowania oferty eksportowej.
 Strategie wejścia na rynki krajów KTSG i KR
Usługa realizowana w oparciu o umowę o świadczenie usług szkoleniowych w ramach
projektu „Wsparcie rozwoju polskiego eksportu” nr 1/10/EKSPORT/715/2006. Wartość
usługi uzależniono od liczby przeprowadzonych szkoleń. Przeprowadzono 19 szkoleń z
zakresu dotyczącego tematyki związanej z eksportem tj. finanse dla niefinansistów,
zarządzanie projektami, przygotowanie transakcji eksportowej kalkulacja kosztów, badanie
wiarygodności partnera, sposoby zawarcia transakcji, charakterystyka rynku ukraińskiego,
badanie rynków KTSG i KR pod kątem przygotowania oferty eksportowej, negocjacje
handlowe, komunikacja interpersonalna, realizacja kontraktów eksportowych na rynkach
krajów KTSG i KR, Instrumenty zarządzania ryzykiem w eksporcie, ubezpieczenia i
gwarancje w obrotach zagranicznych, strategie wejścia na rynki krajów KTSG i KR. okres
realizacji: 10.2006-11.2007
Rezultaty: 19 szkoleń dla 320 osób
Izba brała udział w wielu projektach międzynarodowych, których celem było wsparcie w
nawiązywaniu kontaktów wielkopolskich firm z zagranicznymi kontrahentami.
1. Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców – projekt pilotażowy finansowany przez
Komisję Europejską
Termin realizacji: XII 2008-VI 2010




oferuje początkującemu przedsiębiorcy możliwość uczenia się
od doświadczonego przedsiębiorcy prowadzącego małe lub
średnie przedsiębiorstwo (MŚP) w innym kraju UE,
umożliwia wymianę doświadczeń między początkującymi i doświadczonymi
przedsiębiorcami,

2. Erasmus dla młodych przedsiębiorców - program wymiany przedsiębiorców w
Europie Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest transgranicznym
programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom
możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy
w innych państwach Unii Europejskiej.
Termin realizacji VI 2012r. do I 2014
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3. Realizacja Międzynarodowego
z Komisji Europejskiej:
Termin realizacji: 25.05.2004 - 30.06.2006

projektu

ARCA

NOVA

dofinansowanego

 organizacja
trzech
giełd
kooperacyjnych podczas Targów OPTATEC
we Frankfurcie nad Menem, 14-15 marca
2005 roku na targach CEBIT (Hanower)dla
branży IT, 20-21 październik 2005 podczas
targów CibusTEC (Parma/Włochy) dla firm
z sektora Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu
Spożywczego oraz Branży Opakowaniowej
22-23 czerwca 2006 roku dla sektora
optycznego, elektrooptycznego,
 organizacja trzech szkoleń na temat
korzyści wynikających z rozwijania eksportu
i udziału spotkaniach kooperacyjnych
Rezultaty: 9 firm biorących udział w
giełdach, 52 osoby przeszkolone w zakresie
korzyści z udziału w spotkaniach kooperacyjnych,
4. Realizacja Międzynarodowego
z Komisji Europejskiej:
Termin realizacji: 19.12.2006-19.06.2008

projektu

Global

Cluster

dofinansowanego

- organizacja trzech giełd kooperacyjnych: Ecomondo 08-09.11.2007 /Rimini, Włochy) dla
branży – ochrona środowiska, Grudne Woche (Berlin, Niemcy) dla branży spożywczej, 3323.05.2007 – Nitra, Słowacja) – branża maszynowa.
- organizacja trzech szkoleń na temat korzyści wynikających z rozwijania eksportu i udziału w
klastrach, sieciach kooperacji
Rezultaty: 16 firm biorących udział w giełdach, 71 osoby przeszkolone w zakresie korzyści z
udziału w spotkaniach kooperacyjnych,
5. Realizacja projektu IMPEX
Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji jest jednym z partnerów
projektu. Celem pilotażowego projektu IMPEX finansowanego z funduszu Leonardo da
Vinci jest opracowanie pakietu metod nauczania dla pracowników europejskich zakładów
produkcyjnych. Wynikiem zastosowania zaproponowanych metod ma być podniesienie
poziomu kwalifikacji pracowników produkcyjnych i menedżerów – przedstawicieli
wielkopolskich przedsiębiorców poprzez organizację specjalistycznych szkoleń w ramach
projektu IMPEX. Termin realizacji: 2006-2008
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PUBLIKACJE:
Najlepsze Przedsiębiorstwa Wielkopolski - Katalog .
Z inicjatywy Polskiej Izby Gospodarczej, corocznie od 1998 roku wydawany był do roku 2008
katalog „Najlepsze Przedsiębiorstwa Wielkopolski”. Celem wydawnictwa była krajowa i
zagraniczna promocja przedsiębiorstw o wysokim poziomie jakości produkcji, handlu i usług
oraz o rzetelnym i profesjonalnym podejściu do wszystkich swych kontrahentów. Katalog
„NPW” był bardzo dobrze odbierany przez polskie i zagraniczne placówki dyplomatyczne. W
Wydziałach Ekonomiczno-Handlowych polskich ambasad służył kojarzenia partnerów
gospodarczych, poszukiwania nabywców polskich towarów i usług, oferowania możliwości
kooperacji, wspólnej dystrybucji towarów, wymiany informacji, inicjowania wspólnych
badań i rozwoju. Katalog zawierał ofertę ok. 300 firm z miasta Poznania oraz regionu
Wielkopolski. Katalog był wydawany pod patronatem Marszałka Województwa
Wielkopolskiego, zawierał słowo wstępne od Marszałka Województwa oraz informację o
Wielkopolsce.

Etykieta biznesu w kontaktach międzynarodowych. Przewodnik po krajach świata”

Etykieta
biznesu
w
kontaktach
międzynarodowych. Przewodnik po krajach
świata”, opracowanej przez prof. dr hab.
Jerzego Schroedera. Jest to przewodnik po
90 krajach świata na temat istniejących
zwyczajów i sposobów zachowania się
towarzyszących kontaktom biznesowym.
W szczególności omawiane się kwestie
takie jak: umawianie spotkań, powitanie i
tytułowanie,
przyjęcia
oficjalne
i
towarzyskie, ubiór, rozmowy i zachowania
negocjacyjne, gestykulację i zachowania
publiczne, wręczanie i przyjmowanie
upominków. Zawarte w książce porady
mają pomóc firmom w prowadzeniu
międzynarodowych negocjacji handlowych
i realizowaniu z sukcesem swoich biznesów
na rynkach zagranicznych.
Przewodnik
jest
podsumowaniem
przygotowywanych
przez
lata
dla
przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie „Zwyczajów w biznesie”. Obecne opracowanie zostało
zaktualizowane i uzupełnione o kolejne kraje. Jest to doskonały przewodnik dla wszystkich
przedsiębiorców, którzy są zainteresowani ekspansją na rynki zagraniczne. Książka została
wydana w twardej oprawie, w atrakcyjnej formie. Udało się to dzięki wsparciu finansowemu
ze strony Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Książka została wydana w Wydawnictwie
WENA, zrzeszonej w naszej Izbie.
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Monitor
wydaje comiesięczny magazyn zawierający
informacje gospodarcze, informacje z zakresu
prawa, podatków, wiadomości z rynków
zagranicznych, informacje o możliwości
pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania
oraz ogłoszenia firm.
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PORADY PRAWNO-PODATKOWE
Aktualności: Czy zakończą się spory w PIT o wykorzystywane prywatnie
samochody służbowe?
Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną w sprawie wykorzystania samochodów
służbowych do celów prywatnych. Kwestia ta budziła wiele wątpliwości, zwłaszcza w zakresie
paliwa. Mieliśmy dotychczas do czynienia z sytuacją spójnego orzecznictwa korzystnego dla
podatników i niewzruszonego Ministerstwa Finansów nakazującego, w wydawanych
interpretacjach, ujmować oddzielnie przychód z tytułu paliwa obok zryczałtowanego
przychodu pracownika. Przyjmując wreszcie argumentację zawartą w jednolitej linii
orzeczniczej sądów administracyjnych w zakresie interpretacji art. 12 ust. 2a ustawy PIT,
Fiskus zgodził się przyznać, że ryczałtowo określona w tym przepisie wartość nieodpłatnego
świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i
ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana
opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy – jako właściciel samochodu
– musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym. Jednak
dodano też zastrzeżenie, iż opłaty parkingowe, czy opłaty za przejazdy autostradą nie mogą
być uznawane za świadczenia objęte kwotą określoną w art. 12 ust. 2a ustawy PIT.
Przytaczamy poniżej treść interpretacji.
1. Opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa
podatkowego
Niniejsza interpretacja dotyczy stosowania art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą PIT”, w zakresie ujmowania w zryczałtowanym przychodzie pracownika
świadczenia polegającego na finansowaniu przez pracodawcę kosztów eksploatacyjnych, w
tym również paliwa, do samochodu służbowego wykorzystywanego przez pracownika do
celów prywatnych.
2. Wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa
podatkowego do opisywanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym
Od 1 stycznia 2015 r. do art. 12 ustawy PIT wprowadzono ustępy 2a-2c. Ustawodawca w art.
12 ust. 2a określił wartość nieodpłatnego świadczenia pracownika z tytułu wykorzystywania
samochodu służbowego do celów prywatnych poprzez wskazanie konkretnych kwot, które są
zróżnicowane w zależności od pojemności silnika samochodu.
Zgodnie z tym przepisem wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego
pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala
się w wysokości:
1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,
2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.
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Z kolei ust. 2b wskazuje sposób obliczania wartości świadczenia, gdy podatnik korzysta z
samochodu, w prywatnych celach, tylko przez część miesiąca. W takim przypadku wartość
świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w
wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a.
Natomiast ust. 2c określa sposób ustalania wartości przychodu z tytułu wykorzystywania
samochodu służbowego do celów prywatnych w warunkach częściowej odpłatności. Zgodnie
z tym przepisem, jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania
samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem
pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością
ponoszoną przez pracownika.
Przed dniem 1 stycznia 2015 r. ustawa PIT nie zawierała przepisów szczególnych, które
regulowałyby zasady ustalania przychodu pracownika z tytułu korzystania z samochodu
służbowego do celów prywatnych i przychód ten był określany na zasadach ogólnych.
Stwarzało to problemy z prawidłowym ustalaniem przychodu z tego tytułu. Dlatego też,
ustawodawca dla uproszczenia sposobu obliczania wartości tego nieodpłatnego (bądź
częściowo odpłatnego) świadczenia wprowadził zryczałtowaną formę określania jego
wartości.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych
zajmował stanowisko, że kwoty ryczałtu, o których mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT,
obejmują koszty użytkowania samochodu takie jak: ubezpieczenie, bieżące naprawy i
przeglądy, z wyłączeniem jednak paliwa, do którego powinno się stosować zasady ustalania
przychodu przewidziane w art. 11 ust. 2 i ust. 2a pkt 4 ustawy PIT. Stanowisko to podzielane
było również przez Ministerstwo Finansów.
Pogląd ten budził jednakże wątpliwości podatników i płatników i był przedmiotem skarg
wnoszonych do sądów administracyjnych, w wyniku czego ukształtowana została linia
orzecznicza Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Linia ta jednolicie opowiada się za stanowiskiem prezentowanym przez płatników i
podatników, uznając, że w ramach zryczałtowanego przychodu, o którym mowa w art. 12
ust. 2a ustawy PIT, mieszczą się również koszty paliwa zakupionego przez pracodawcę.
Zaistniała zatem rozbieżność pomiędzy praktyką interpretacyjną Dyrektora Krajowej
Informacji Skarbowej a orzecznictwem sądów administracyjnych. Skłoniło to Ministra
Finansów do wydania interpretacji ogólnej.
Oznacza to, że prawidłowa wykładania art. 12 ust. 2a ustawy PIT prowadzi do wniosku, że
koszty paliwa finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód
służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym
przychodzie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT.
Wskazać ponadto należy, iż pojęcie „wykorzystywania” w odniesieniu do samochodu
służbowego nie zostało zdefiniowane w ustawie PIT. Zgodnie z wyjaśnieniem tego pojęcia
użytym w Słowniku Języka Polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl/szukaj/wykorzystywac.html),
oznacza ono „użyć czegoś dla osiągnięcia jakiegoś celu, zysku”. Na tę okoliczność zwrócił
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m.in. uwagę NSA w wyroku z dnia 19 lipca 2019 r. sygn. akt II FSK 2050/17, wskazując, że:
„Ustawodawca, jak słusznie zauważył SądI instancji, nie zdefiniował pojęcia „wykorzystanie
samochodu służbowego”. W języku potocznym przez wykorzystanie rozumieć należy użycie
czegoś w celu osiągnięcia jakiegoś cełu, zysku (Słownik języka polskiego PWN,
http://sjp.pwn.pl). W tym przypadku celem, jakiemu służyć ma pojazd, jest cel prywatny
pracownika, w szczególności dojazd do miejsca pracy i powrót z miejsca pracy do domu.
Wykorzystanie samochodu polegać zatem będzie na przemieszczaniu się nim przez
pracownika. Jego użycie wiąże się z koniecznością ponoszenia wydatków eksploatacyjnych
(przykładowo wymianę opon, oleju), na ubezpieczenie pojazdu. Podstawowym kosztem,
który wiąże się z użyciem pojazdu, jest jednakże zakup paliwa, bez którego korzystanie z
niego do celów prywatnych w ramach podstawowej funkcji nie będzie możliwe. Jeżeli zatem
ustawodawca określa przychód z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów
prywatnych ryczałtowo, bez rozbicia na poszczególne koszty, które przy zwykłym użyciu
pojazdu musiałby ponieść pracownik i nie wyłącza z tej kwoty wydatków na paliwo, to należy
przyjąć, że określona ryczałtowo wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje wszystkie
wydatki związane z normalną eksploatacją samochodu, w tym także na paliwo. Jeśli
ustawodawca chce wyłączyć pewne kwoty z ogólnej kwoty ryczałtu, to używa zwrotu „z
wyłączeniem” czy „za wyjątkiem”, czego przykładem są art. 5b ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 7, art.
14 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 20 ust. 1c pkt 2 i 5, art. 21 ust. 1 pkt 23b i 136 u.p.d.o.f. (por. wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2018 r., II FSK 2430/16, CBOSA)”.
Analogiczne stanowisko wynika także z innych orzeczeń NSA, w których Sąd stwierdził:
jakkolwiek ustawodawca nie sprecyzował, co mieści się w pojęciu „wykorzystywanie
samochodu służbowego do celów prywatnych „, jednak z uwagi na podobnie skonstruowany,
ryczałtowy zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych,
obejmujący wszystkie koszty i wydatki czynione z tytułu korzystania z pojazdu, a więc także
koszty paliwa, zasadne jest odniesienie tej samej reguły do wykorzystywania samochodu
służbowego do celów prywatnych. W tym ostatnim przypadku świadczeniem pracodawcy nie
jest więc samo udostępnienie samochodu, ale także zapewnienie możliwości jego
prawidłowego używania, co oznacza także ponoszenie przez pracodawcę wszelkich kosztów
eksploatacji, w tym kosztów paliwa. W zróżnicowaniu wielkości ryczałtu ze względu na
pojemność silnika samochodu można zresztą upatrywać dążenia do uwzględnienia
rzeczywistej wielkości kosztów eksploatacyjnych, gdyż samochód z silnikiem o większej
pojemności z reguły zużywa więcej paliwa, niż samochód z silnikiem o pojemności mniejszej
(por. wyroki NSA z dnia: 2 lipca 2019 r., sygn. akt II FSK 2481/17, z 28 września 2018 r., sygn.
akt II FSK 2654/16 oraz z 28 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 1583/17).'”. W powołanym
wcześniej wyroku z dnia 2 lipca 2019 r. NSA stwierdził: „Podzielając to zapatrywanie
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie rozpoznającym skargę kasacyjną stwierdza
niezasadność postawionego w niej zarzutu naruszenia art. 12 ust. 2a u.p.d.o.f. przez błędną
wykładnię prowadzącą do niewłaściwego uznania, że wartość pieniężna nieodpłatnego
świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu
służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a u.p.d.o.f. nie obejmuje
wartości udostępnionego pracownikowi paliwa, a tym samym wartość paliwa stanowi
odrębne świadczenie, którego wysokość należy określić w oparciu o art. 12 ust. 2 i 3
u.p.d.o.f. Naczelny Sąd Administracyjny podziela w całości i przyjmuje za własne stanowisko
NSA prezentowane w wyroku z 10 lipca 2018 r., II FSK 1185/16, że przepis art. 12 u.p.d.o.f
nie zawiera ograniczeń dotyczących sposobu korzystania z samochodu, liczby przejechanych
kilometrów, używania samochodu do jazd lokalnych, czy też pozamiejscowych. Pracodawca
przekazując samochód służbowy, oddaje poszczególnym pracownikom do użytku pojazd
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gotowy do jazdy zarówno z zapewnionym paliwem, jak i materiałami eksploatacyjnymi.
Korzystanie z samochodu służbowego nie jest przecież możliwe bez paliwa. To tylko
potwierdza konstatację, że przepisy ustanawiające ryczałtowy przychód wskazują na
czynność „wykorzystania” samochodu służbowego, a nie na „prawo do wykorzystywania”.
Tylko wówczas możliwe jest jego skuteczne wykorzystywanie, jeżeli samochód jest w pełni
przygotowany do eksploatacji. Odmienne rozwiązanie, wskazujące na wyłączenie paliwa z
wydatków związanych z użytkowaniem samochodu służbowego, tj. wskazujące na jego
odrębność w konsekwencji stanowiłoby dalsze skomplikowanie w zakresie prowadzenia
niezbędnych ewidencji. To z kolei niweczyłoby ideę ryczałtu i założonego nią celu.
Przytoczony przepis nie daje podstaw do różnicowania dla celów podatkowych kosztów,
które mogą być objęte ryczałtem (np. ubezpieczenie, bieżące naprawy i przeglądy) od tych,
których ryczałt nie obejmuje (paliwo). To wszystko prowadzi do wniosku, że brzmienie art.
12 ust. 2a u.p.d.o.f w pełni uzasadnia wykładnię, iż wartość przychodu z tytułu użytkowania
samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje również udostępnienie danemu
pracownikowi paliwa, które nie stanowi odrębnego świadczenia.”.
W wyroku z dnia 28 września 2018 r. sygn. akt II FSK 2654/16 Sąd uznał, że „Minister
Finansów trafnie zresztą zauważa, że wprowadzenie reguły uproszczonego, zryczałtowanego
sposobu ustalania przychodu z nieodpłatnego świadczenia w postaci wykorzystywania przez
pracowników samochodu służbowego do celów prywatnych, miało służyć ułatwieniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez uproszczenie rozliczeń podatkowych. Z celem
tym pozostaje jednak w sprzeczności dążenie do szczegółowego wyliczania dodatkowych,
hipotetycznych korzyści, które mógłby uzyskać pracownik eksploatując pojazd służbowy do
celów prywatnych z wykorzystaniem paliwa, którego koszt ponosi pracodawca. Przede
wszystkim jednak taka formuła obliczania wartości nieodpłatnego świadczenia musiałaby
mieć jednoznaczną podstawę normatywną, której brak, podczas gdy ma ją formuła
przeciwna – bazująca na ryczałcie obejmującym wszystkie elementy składające się na to
świadczenie. Nie sposób zatem zgodzić się z argumentacją w istocie negującą ryczałtowy
model rozpoznawania wartości nieodpłatnego świadczenia na rzecz modelu o charakterze
częściowo ryczałtowym, a częściowo ewidencyjnym. Należy natomiast opowiedzieć się za
trafnością wniosku, że ryczałtowo określana wartość analizowanych nieodpłatnych
świadczeń obejmuje wszelkie koszty eksploatacji samochodu, w tym paliwo, ale także –
tytułem przykładu -płyn do spryskiwaczy. Nie wydaje się natomiast, by można nią było objąć
również koszty pozaeksploatacyjne, które nie warunkują samego korzystania z samochodu,
jak opłaty autostradowe czy parkingowe
Ponadto należy również zwrócić uwagę na cel uregulowania w ustawie PIT zasad
wynikających z art. 12 ust. 2a-2c. Przepisy te zostały wprowadzone, aby ułatwić sposób
określania wartości przychodu pracownika z tytułu wykorzystywania przez niego do celów
prywatnych udostępnionego mu nieodpłatnie przez pracodawcę samochodu służbowego.
Natomiast interpretacja tych przepisów, z której wynikałaby konieczność odrębnego
ustalania wartości paliwa finansowanego przez pracodawcę w celu jego opodatkowania,
przeczyłaby intencji ustawodawcy dotyczącej uproszczenia rozliczenia z tego tytułu i
niweczyłaby sens zryczałtowanej formy określania przychodu.
Zwrócił na to uwagę m.in. WSA w Opolu w wyroku z dnia 8 listopada 2017 r., sygn. akt I
SA/Op 327/17, stwierdzając: „Natomiast odmienne rozwiązanie, wskazujące na wyłączenie
paliwa z wydatków związanych z użytkowaniem samochodu służbowego tj. wskazujące na
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jego odrębność w konsekwencji stanowiłoby dalsze skomplikowanie w zakresie prowadzenia
niezbędnych ewidencji. To z kolei niweczyłoby ideę ryczałtu i zzałożonego
ałożonego nią celu. „
Przyjmując zatem argumentację zawartą w jednolitej linii orzeczniczej sądów
administracyjnych w zakresie interpretacji art. 12 ust. 2a ustawy PIT, należy stwierdzić, że
ryczałtowo określona w tym przepisie wartość nieodpłatnego świadc
świadczenia obejmuje
ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem
samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące
naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy – jako właściciel samochodu – musi
ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym.
Używanie tak udostępnionego samochodu czasami wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi
jak opłaty parkingowe, czy opłaty za przejazdy autostradą, które nie mogą być uznawane
za świadczenia
zenia objęte kwotą określoną w art. 12 ust. 2a ustawy PIT.
Ustawodawca wskazał bowiem wyraźnie, że chodzi o świadczenie związane z
wykorzystaniem samochodu służbowego (czy z oddaniem do używania – bezpłatnie – dla
celów prywatnych), a nie wszelkimi pochodn
pochodnymi
ymi kosztami związanymi z podróżą
samochodem udostępnionym do wykorzystywania w celach prywatnych.
Interpretacja ogólna Nr DD3.8201.1.2020 z dnia 11 września 2020 roku w sprawie
zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu
służbowego
łużbowego do celów prywatnych.
LINK do treści interpretacji



Opracowanie: Zespół Kancelarii Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej – firmy
zrzeszonej w Izbie.
ul. Nowy Świat 61/5
00-042 Warszawa
tel. +48 22 219 92 29
ul. Garncarska 9
61-817 Poznań
tel. +48 61 660 15 50
Twitter: @JoannaRudzka
www.taxadvisorypoland.pl
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INFORMACJE GOSPODARCZE
Od 24 października cała Polska w czerwonej strefie
Zawieszenie prowadzenia działalności gastronomicznej z możliwością sprzedaży żywności
tylko na wynos, zawieszenie działalności sanatoriów, ograniczenia w transporcie publicznym i
sklepach - to najważniejsze obostrzenia, które od 24 października br. obowiązują w całej
Polsce. Podsumowujemy kluczowe zmiany przyjęte przez Radę Ministrów, a wszystkie
najważniejsze informacje można znaleźć na gov.pl/koronawirus.
Strefa czerwona - nowe zasady funkcjonowania


















przez najbliższe 2 tygodnie zakaz prowadzenia stacjonarnej działalności lokali
gastronomicznych i restauracji; możliwość sprzedaży dań jedynie na wynos;
restauracje hotelowe mogą świadczyć usługi tylko dla gości hotelowych nocujących
co najmniej jedną dobę pod warunkiem zapewnienia, aby: - goście realizowali
obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez nich miejsc; - goście
zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami wynosiła 1,5 m, chyba, że
miedzy stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1m licząc od
powierzchni stolika; - obsługa realizowała obowiązek zakrywania ust i nosa;
prowadzenie usług gastronomicznych na terenie szkół i placówek oświatowych jest
dopuszczalne pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość
między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami
znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika;
zawieszenie działalności sanatoriów; ale możliwość dokończenia trwających już
turnusów;
obowiązują limity dotyczące liczby osób, które znajdują się w obiektach handlowych i
placówkach pocztowych: maksymalnie 5 osób na 1 kasę w lokalach do 100 m kw., a w
lokalach powyżej 100 m kw. maksymalnie 1 osoba na 15 mkw. Klienci są też
zobligowani do noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do
dezynfekcji rąk;
obowiązują godziny dla seniorów, zgodnie z którymi od 10.00 do 12.00 w sklepach,
drogeriach i aptekach zakupy mogą robić jedynie osoby powyżej 60. roku życia;
osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu:
wykonywania czynności zawodowych lub służbowych; zaspokajania niezbędnych
potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego; sprawowania lub
uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów
religijnych;
zakaz organizacji kongresów i targów, z wyłączeniem wydarzeń online;
od 19 października br. zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, konsolacji i
innych), z wyłączeniem spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych, imprez i
spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres
miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie;
podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7 m2;
w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób;
ograniczeń liczby osób nie stosuje się w przypadku przeprowadzania: egzaminów w
ramach kształcenia w zawodach medycznych; konkursu na aplikację sędziowską i
aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji
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uzupełniających, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich;
egzaminów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych; egzaminów
przeprowadzanych w toku postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się
o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
w szkołach wyższych ponadpodstawowych oraz podstawowych (klasy 4-8)
obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym;
małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–
16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę
rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej. Wyjątkiem jest
przemieszczanie się do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca
zamieszkania;
ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym – będzie mogło być zajętych
jedynie 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich;
w kinach można udostępnić widzom co czwarte miejsce na widowni, ale nie więcej
niż 25 proc. wszystkich miejsc;
wydarzenia i zajęcia sportowe, które mogą być organizowane bez udziału
publiczności;
zawieszenie działalności aquaparków, basenów oraz centrów i klubów fitness, szkół
tańca (nie dotyczy sportowych klubów tanecznych);
prowadzenia działalności kulturalnej i rozrywkowej w pomieszczeniach, pod
warunkiem udostępnienia co czwartego miejsca na widowni w rzędach
naprzemiennych, ale przy obłożeniu nie większym niż 25 proc. wszystkich dostępnych
miejsc. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni albo,kiedy impreza
odbywa się na powietrzu, uczestnicy muszą zachować 1,5 metra odstępu między
sobą oraz zasłaniać usta i nos;
zakaz prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i
parków rozrywki (PKD 93.21.Z) oraz działalności parków rekreacyjnych (bez
zakwaterowania) (PKD 93.29.Z);
prowadzenie działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami
kosmetycznymi (PKD 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i
piercingu (PKD 96.09.Z) jest dopuszczalne - w utrzymanym reżimie sanitarnym; w
miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 1
osoba na 1 stanowisko, z wyjątkiem obsługi; stanowiska obsługi muszą znajdować się
w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między nimi znajduje się
przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi
albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Treść
rozporządzenia
znajduje
się
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000187101.pdf

pod

linkiem:

Zachęcamy do korzystania z portalu gov.pl/koronawirus
Zalecenie DDMA+W
Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad
postępowania. Rozszerzamy zasadę DDMA na DDMA+W, czyli:



Dystans
Dezynfekcja
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Maseczka
Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz
zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia
koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy,
szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.
Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest ona w pełni
bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i
skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Źródło: Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii

INFORMACJE Z RYNKÓW ZAGRANICZNYCH
KOLUMBIA:
Polityka handlowa





23 marca, na okres 6 miesięcy, Kolumbia zniosła cło na 53 produkty - wśród nich są przede
wszystkim te, które stanowią niezbędne narzędzia do walki z pandemią; pełna lista,
25 czerwca zniesiono cło na import pszenicy; pełna lista,
26 czerwca zniesiono cło na produkty przydatne do uprawy rolniczej, takie jak nawozy lub
pestycydy; pełna lista,
rząd zakazał eksportu produktów niezbędnych do ograniczania rozprzestrzeniania się
COVID-19; wśród nich są m.in. maseczki, leki czy respiratory; pełna lista.

Odmrażanie gospodarki i życia społecznego



27 kwietnia ponownie ruszył sektor budowlany i produkcyjny, 11 maja zdecydowano się na
otworzenie kolejnych gałęzi gospodarki (montażownie, sklepy budowlane itp.),
regulacje i wymagania wobec firm, którym zezwala się na funkcjonowanie, wydają władze
regionalne.

Szanse-możliwości




w III i IV kwartale 2020 r. Kolumbia może potrzebować dostaw produktów spożywczych,
lokalni przedsiębiorcy szukają rozwiązań IT oraz sprzętu, który służy do dostarczania usług
medycznych,
wykaz aktualnie prowadzonych przetargów. https://www.colombiacompra.gov.co/

(Ostatnia aktualizacja: 1 października 2020 r.)

Źródło: PAIH
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FUNDUSZE UNIJNE
Webinarium „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z
sektora MŚP”
Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o. o. wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w
Koninie, Stowarzyszeniem Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju
Regionalnego „AGROREG” S.A. oraz POLFUND Funduszem Poręczeń Kredytowych S.A.
zapraszają na bezpłatne webinarium pt.:
„Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”.
Konferencja odbędzie się 29 października w godzinach 10:00 - 12:30, na platformie ZOOM.
Wśród uczestników losowana będzie książka Izby „Etykieta biznesu w kontaktach
międzynarodowych”
Celem spotkania jest przedstawienie przedsiębiorcom z województwa wielkopolskiego
aktualnie dostępnych instrumentów finansowych oferowanych przez Wielkopolski Fundusz
Rozwoju sp. z o.o. oraz instytucje finansowe. Spotkanie będzie niepowtarzalną okazją do
zapoznania się z produktami finansowymi dla sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, które umożliwiają:








uzyskanie lub wzmocnienie potencjału ekspansyjnego (eksport);
finansowanie realizacji zamówienia publicznego;
finansowanie realizacji inwestycji zwiększających efektywność energetyczną,
elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, mających na celu zmniejszenie negatywnego
oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza;
finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo
działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług;
finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa
wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością;
wsparcie poręczeniowe (zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych, obrotowych).

Rejestracja na wydarzenie trwa do 27 października 2020 r. pod adresem mailowym:
promocja@wfr.org.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Potwierdzenie udziału otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną. Liczba miejsc
ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Link logujący na webinarium zostanie przesłany do Uczestników dzień przed wydarzeniem.
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ZWYCZAJE W BIZNESIE
KOLUMBIA - cz. 2
1. Rozmowy i zachowania negocjacyjne
 W kontaktach z urzędami należy używać języka hiszpańskiego bądź korzystać z usług
tłumacza;
 W negocjacjach wyróżnić można dwa podejścia: Kolumbijczycy z wnętrza kraju są
najbardziej formalni i tradycyjni na tym kontynencie; mieszkający na wybrzeżu
charakteryzują się bardziej rozluźnionym podejściem;
 Może być trudne, a czasem niemożliwe, prowadzenie biznesu bez wynajęcia
miejscowego pośrednika. Pozna cię on z Kolumbijczykami, z którymi powinieneś wejść w
kontakt, a także odbierze z lotniska i zarezerwuje pokój w hotelu;
 Nie należy zmieniać członków zespołu negocjacyjnego. Zmiana może spowodować
wstrzymanie negocjacji. Kolumbijczycy negocjują z ludźmi, a nie z firmą;
 Przed przejściem do spraw biznesowych lubią porozmawiać na swobodne tematy. Nie
wywołuj sam tematu biznesu – pozwól to zrobić swoim kolumbijskim partnerom;
 Kolumbijscy biznesmeni lubią powolne narady i spokojną dyskusję przy czarnej
kolumbijskiej kawie, zanim przeprowadzą jakąkolwiek transakcję (to, co w Polsce zajęłoby
dwa dni, tam może zabrać tydzień);
 Negocjacje będą prawdopodobnie (choć niekoniecznie) prowadzone przez najważniejszą
osobę w firmie;
 Informacje o firmie i ofercie wydrukowane w języku hiszpańskim zrobią dobre wrażenie.
Dotyczy to również prezentacji wizualnej;
 Umowy będą długie i pełne szczegółów;
 Po zakończeniu spotkania wyślij list z podziękowaniem i podsumowaniem jego głównych
ustaleń;
 Po zakończeniu spotkania pozostań nieco dłużej i kontynuuj rozmowę zeswoimi
miejscowymi partnerami. Wyjście bezpośrednio po spotkaniu traktowane jest jako
zniewaga i sugeruje, że masz lepsze rzeczy do zrobienia;
 Dobrymi tematami do rozmów są: kolumbijska historia, literatura, kultura, a także piłka
nożna, kawa. Dobrze jest wiedzieć coś na ten temat, lub przynajmniej okazać
zainteresowanie;
 Popularna jest tutaj corrida; należy powstrzymać się od negatywnych komentarzy;
 Należy unikać rozmów na temat: polityki, terroryzmu, religii, handlu narkotykami.
2. Gestykulacja i zachowania publiczne
 Dystans interpersonalny mniejszy aniżeli w Polsce. Aczkolwiek w trakcie rozmowy
zachowują większą wstrzemięźliwość w fizycznym kontakcie z partnerem negocjacji
aniżeli inne narodowości tego kontynentu;
 Formalizm mieszkańców wnętrza kraju przechodzi na ich maniery: unikają wylewnych
gestów i ożywienia. Mieszkańcy terenów nadmorskich są bardziej ekspresyjni i mniej
formalni;
 Ziewanie w miejscu publicznym jest niegrzeczne;
 Dźwięk „cz-cz” używany jest, gdy chce się zwrócić czyjąś uwagę;
 Pocieranie grzbietem dłoni o podbródek oznacza „Nie wiem”;
 Kciuki w górze znaczą „W porządku”;
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 Nigdy nie przywołuj nikogo palcem wskazującym. Jeżeli chcesz kogoś przywołać, zwróć
dłoń ku ziemi i poruszaj palcami lub całą dłonią;
 Kolumbijczycy pokazują, że ktoś jest skąpy, stukając palcami po swoim łokciu;
 Używany u nas gest OK (kółko zrobione kciukiem i palcem wskazującym) ma w Kolumbii
inne znaczenie. Kolumbijczycy otaczają tym kółkiem swój nos, aby wskazać, że ktoś jest
homoseksualistą;
 Aby wskazać wzrost zwierzęcia, Kolumbijczycy trzymają dłoń poziomo na właściwej
wysokości, tak jakby położyli dłoń na głowie zwierzęcia. Natomiast, aby określić wzrost
osoby dłoń trzymają pionowo (kciukiem do góry), tak jakby ją oparli o tył głowy tej osoby.
Określenie wzrostu osoby, trzymając dłoń poziomo oznacza lekceważenie tej osoby;
 W Polsce długość wskazujemy zazwyczaj jako odległość między wysuniętymi palcami
wskazującymi obu wyciągniętych rąk. Jednak w Kolumbii dwa wyciągnięte palce
wskazujące są sprośnym gestem. Kolumbijczycy wskazują długość, wyciągając prawą rękę
i kładąc lewą dłoń na prawej ręce w miejscu odpowiadającym wskazywanej długości,
licząc od czubków palców prawej ręki;
 Kiedy zamierzasz podzielić się zyskiem, użyj następującego gestu: jedna dłoń zwrócona
do dołu, za pomocą skrzyżowanej z tą ręką drugiej ręki wykonujemy ruch piłowania;
 Bose stopy akceptowane są tylko na plaży. W pozostałych sytuacjach należy nałożyć
pantofle, nawet przechodząc do łazienki;
 Niektórzy Kolumbijczycy przywołują w restauracjach kelnera, podnosząc ręce nad głowę i
klaszcząc. Niektórzy syczą. Obie metody są uważane za nieuprzejme i obcokrajowcy
powinny ich unikać;
 Mężczyzna powinien ustępować miejsca kobiecie w środkach transportu publicznego.
3. Wręczanie i przyjmowanie upominków
 Dawanie upominków nie jest niezbędnym elementem kontaktów biznesowych;
 Należy starannie dobrać czas wręczania upominku (aby nie narazić się na zarzut
przekupstwa). Najlepiej poczekać, aż pierwsza uczyni to strona kolumbijska. Najlepszym
momentem są spotkania towarzyski;
 W upominku można wręczać dobrej jakości pióra i inne akcesoria biurowe, a także
podarunki związane z regionem naszego pochodzenia;
 Kobietom można podarować perfumy;
 Jeżeli otrzymałeś upominek, powinieneś być bardzo wylewny w swoich podziękowaniach;
 Upominek nie jest z zasady otwierany w obecności darczyńcy, gdyż Kolumbijczycy sądzą,
że byłoby to oznaką zachłanności;
 Będąc zaproszonym do domu na posiłek, przynieś kwiaty, wyroby cukiernicze lub
czekoladowe. Jako kwiatów unikaj lilii i nagietków (są to kwiaty pogrzebowe). Kobiety
szczególnie lubią rzadko spotykane róże w kolorze łososiowym;
 Jeśli masz w planach wizytę, a czas na to pozwoli, dobrze przesłać upominek przed
przyjściem. Można też po wizycie, razem z podziękowaniem na piśmie;
 Jeżeli gospodarz ma dzieci i wiesz, że spotkasz je w trakcie wizyty, dobrze jest wziąć dla
nich upominek;
 Dobrym upominkiem jest też wino lub wódka, dżin, whisky. Nie przynoś zagranicznego
piwa; Kolumbijczycy produkują dobre lokalne piwa;
 Nie należy wręczać biżuterii, artykułów odzieżowych, krawatów, balsamów do ciała.
OPRACOWAŁ: prof. dr hab. Jerzy Schroeder
32

MONITOR 9/2020
IZBA OFERUJE
SĄD ARBITRAŻOWY PRZY POLSKIEJ IZBIE GOSPODARCZEJ IMPORTERÓW EKSPORTERÓW I
KOOPERACJI
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie
Gospodarczej Importerów Eksporterów i Kooperacji, w którym mogą Państwo poddać pod
rozstrzygnięcie spory o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe, z wyłączeniem spraw o
alimenty.
Sąd rozstrzyga sprawy szybko, skutecznie, tanio i najmniej konfliktowo.
Przykładowa forma zapisu na Sąd:
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy
przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu,
zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania.
Miejscem

postępowania

arbitrażowego

jest

Poznań.

Językiem

postępowania

arbitrażowego jest język polski. Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie
Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu jest ostateczny i wiążący
dla Stron.
Wszystkie osoby zainteresowane niniejszą usługą prosimy o kontakt z Izbą. Tel. 061 8517848,
e-mail: izba@pcc.org.pl
****************
LEGALIZACJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH
Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji posiada uprawnienia do
legalizacji w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie dokumentów związanych z
transakcjami w handlu zagranicznym ( na podstawie art.12 w związku z ust. 1,2 i ust. 4 pkt 3
ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r. Dz.U. Nr 35 z 1989 r. i Nr 75 z 1992 r.) z
późniejszymi zmianami.
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Usługą legalizacyjną objęte są dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym,
począwszy od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów
państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii
dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.
RODZAJE LEGALIZOWANYCH DOKUMENTÓW:
1. Dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje,
specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż
przysięgłe.
2. Dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury
transportowe i innych dokumenty związane z przewozem.
3. Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
4. Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji
państwowej, samorządu terytorialnego.
5. Poświadczanie zgodności kserokopii dokumentu z okazanym oryginałem.
6. Poświadczenie autentyczności podpisu osoby upoważnionej, np. na
pełnomocnictwie, umowie agencyjnej lub innym dokumencie handlowym.
7. Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny,
dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach
Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia
takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.
8. Wystawianie świadectw pochodzenia towarów w systemie GSP (generalized system
of preferences/Ogólny system preferencji), jeśli jest to określone umowami
międzynarodowymi.
9. Dodatkowa legalizacja w Krajowej Izbie Gospodarczej świadectwa pochodzenia
wystawionego przez urząd celny (na odwrocie świadectwa) uwarunkowana
wymogami kraju odbiorcy towaru.
O legalizację dokumentów i świadectwa pochodzenia mogą ubiegać się przedsiębiorstwa
zarejestrowane w Polsce.
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Podmiot ubiegający się o świadectwo pochodzenia (lub inny dokument handlowy)
zobowiązany jest zarejestrować się jednorazowo w Izbie jako eksporter i złożyć następujące
dokumenty:
1. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
2. Dokument nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP.
3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z rejestru
sądowego.
4. Karta wzorów podpisów właścicieli, zarządu firmy ( dot. 1-4; należy przedstawić
uwierzytelnione kopie lub oryginały do wglądu i kserokopie dla Izby celem ich
uwierzytelnienia).
5. Upoważnienie ze wskazaniem osoby (osób) odpowiedzialnej za załatwianie
formalności w Izbie i upoważnionej do podpisywania wniosku o wystawienie
świadectwa pochodzenia podpisane przez osobę figurującą w dokumentach
rejestracyjnych firmy (właściciel, prezes, członek zarządu, prokurent).
Dokumenty do legalizacji powinny być przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez
niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do
dokumentacji, która pozostaje w biurze PIGIEiK. Wszystkie egzemplarze dokumentów
przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania przedsiębiorstwa.
Serdecznie zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą legalizacyjną na stronie
www.pcc.org.pl

Biuro legalizacyjne Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji mieści
się w siedzibie Izby, (Pl. Wolności 18, 61-739 Poznań, godziny otwarcia: 08:30-15:00, Tel.:
61 851 78 48).
*********************
PAKIET KORZYŚCI DOSTĘPNY DLA FIRM CZŁONKOWSKICH POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ
IMPORTERÓW, EKSPORTERÓW I KOOPERACJI
Firmom zrzeszonym zapewniamy:
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W zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:
1. Bieżący dostęp do najświeższych informacji gospodarczych, ważnych z punktu
widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. o:


zmianach w przepisach prawnych, finansowych i podatkowych dotyczących
przedsiębiorców,



najnowszych wydarzeniach gospodarczych w Polsce i na świecie,



możliwościach udziału w targach i spotkaniach kooperacyjnych,



możliwościach nawiązywania współpracy z jednostkami naukowymi (informacja o
gotowych do wdrożenia nowych technologiach i rozwiązaniach).

2. Konsultacje z ekspertami PIGIEiK w zakresie administracyjno-prawnych aspektów
prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Pełną informację na temat możliwości uzyskania i wykorzystania funduszy unijnych,
pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje, pisaniu biznes planów, doradztwo w
zakresie innowacyjności.
4. Uczestnictwo w klastrach i obsługa klastrów branżowych działających w ramach
PiGIEiK oraz Wielkopolskiej Innowacyjnej Sieci Kooperacyjnej.
5. Udział w konsultacjach społecznych w zakresie zmian w przepisach wpływających na
prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonych przez Urzędy Miasta, Urzędy
Marszałkowskie, Radę Ministrów, na szczeblu lokalnym i centralnym.
6. Bieżący dostęp do informacji o możliwościach wzięcia udziału w bezpłatnych
spotkaniach z przedstawicielami władz lokalnych oraz krajowych, a także
specjalistami w danych dziedzinach.
7. Stałą możliwość udziału w szkoleniach o tematyce związanej z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
8. Możliwość promocji oferty firmy wśród pozostałych członków Izby i firm
współpracujących, celem nawiązania nowych kontaktów biznesowych.
9. Możliwość zgłaszania za pośrednictwem PIGIEiK udziału firmy w konkursach
promujących przedsiębiorczość, np.: „Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej INNOVATICA”,

„Poznański

Lider

Przedsiębiorczości”,

„Nagroda

Gospodarcza

Prezydenta RP”, konkursach dla najlepszych eksporterów.
10. Możliwość posługiwania się w materiałach firmowych logo PIGIEiK wraz
zaznaczeniem – „Firma członkowska POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ IMPORTERÓW,
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EKSPORTERÓW I KOOPERACJI w Poznaniu” oraz powoływania się na fakt
przynależności do Izby w kontaktach z partnerami gospodarczymi.
11. Możliwość zamieszczenia oferty firmy członkowskiej na stronie PIGIEiK –
www.pcc.org.pl, w dziale: „Oferty Firm” oraz logotypu w dziale: „Partnerzy”.
12. Zamieszczenie informacji o przedmiocie działalności firm członkowskich wraz z logo w
biuletynie PIGIEiK – „MONITOR”.
13. Stałe otrzymywanie biuletynu izbowego „MONITOR” drogą elektroniczną oraz
publikacji własnych PIGIEiK.
14. Udzielenie referencji, zaświadczeń o członkostwie oraz otrzymanie certyfikatu firmy
członkowskiej PIGIEiK w Poznaniu.
W zakresie rozwijania współpracy gospodarczej z zagranicą:
1. Bieżący dostęp do informacji gospodarczych, ważnych z punktu widzenia
prowadzenia współpracy z zagranicą.
2. Pomoc w rozwijaniu kontaktów handlowych w kraju i zagranicą – bieżące wysyłanie
ofert firm polskich i zagranicznych.
3. Możliwości udziału w spotkaniach bezpośrednich z przedsiębiorcami z zagranicy
odwiedzających PIGIEiK, poszukujących partnerów do współpracy.
4. Informację i doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych związanych
z rozwojem eksportu, pomoc w uzyskiwaniu tych dotacji, pisaniu i składaniu
wniosków, sporządzaniu planów rozwoju eksportu oraz ich realizacją.
5. Możliwość brania

udziału w misjach gospodarczych organizowanych na

poszczególnych rynkach zagranicznych.
6. Bieżący dostęp do informacji o możliwości udziału w targach w kraju i zagranicą oraz
organizacja udziału firm w targach i wystawach.
7. Konsultacje z doświadczonymi ekspertami PIGIEiK i pomoc w zakresie wprowadzania
produktów i usług na poszczególne rynki zagraniczne.
8. Doradztwo w zakresie realizacji transakcji zagranicznych, w tym przygotowanie oferty
handlowej, kontraktu, zabezpieczenie płatności, doradztwo w zakresie finansowania
transakcji zagranicznych, obsługi bankowej, prawnej i logistycznej.
9. Legalizację dokumentów stosowanych w handlu międzynarodowym, od dokumentów
autorstwa wnioskodawcy (faktury, specyfikacje, cenniki, packing list), świadectw
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pochodzenia i zaświadczeń urzędów państwowych oraz samorządowych
świadectwa

weterynaryjne,

certyfikat

sanitarny,

świadectwo

zdrowia)

(np.:
do

poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego
oryginału włącznie.
10. Przynależność do elitarnej grupy eksporterów i możliwość korzystania konsultacji i
wymiany wzajemnych doświadczeń.
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