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Lubelski Park Naukowo-Technologiczny
SŁOWO OD REDAKCJI

MAGDALENA STACHYRA PREZES LUBELSKIEGO PARKU
NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO
Szanowni Państwo,
Mam przyjemność przekazać Państwu pierwszy numer Biuletynu LPNT, wydawnictwa, które
zamierzamy tworzyć razem z Wami, środowiskiem lokalnego ekosystemu innowacji. To waśnie my
przedsiębiorcy, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu i urzędnicy razem go tworzymy i jesteśmy
odpowiedzialni za jego powodzenie. Wszyscy wiemy, że innowacje są ważnym katalizatorem rozwoju
gospodarczego i rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw, natomiast przewaga technologiczna
pociąga za sobą przewagę ekonomiczną. Jednak finansowanie takich rozwiązań jest czasochłonne i
obarczone dużym ryzykiem. Tradycyjny biznes w rękach absolwenta wyższej uczelni gwarantuje
100% powodzenia ekonomicznego, natomiast tylko 20% pionierskich start-upów kończy się
sukcesem. Dlatego naszym zadaniem jest zapewnienie młodym innowatorom takiego wsparcia
finansowego i instytucjonalnego, żeby decydowali się podjąć ryzyko. Wykwalifikowana kadra,
finansowanie w oparciu o fundusze i dostęp do wiedzy o nich, budowanie wzajemnego zaufania
członków ekosystemu to filary, na których zamierzamy oprzeć działania Lubelskiego Parku
Naukowo-Technologicznego, a także tematykę prezentowanego Biuletynu.
W pierwszym numerze szczególnie polecam artykuł poświęcony projektowi Connect Poland Prize,
który ma na celu wsparcie zagranicznych start-upów, poprzez transfer innowacyjnych technologii
do polskiego ekosystemu. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w czerwcu został operatorem
programu, a w listopadzie jesteśmy już po pierwszej rundzie naboru i mamy aż 80 zgłoszeń.
Wierzymy, że w wyniku naszych działań powstaną firmy, które wniosą do polskiej gospodarki
ciekawe rozwiązania.
Życzę Państwu ciekawej lektury.

Magdalena Stachyra
DZIAŁANIA ZAPLANOWANE DO
REALIZACJI
Prężnie działający Inkubator
Technologiczny
Akademia Edukacji i Rozwoju,
Akademia Młodego Inżyniera
Większa ilość projektów unijnych
skierowanych do firm z naszego
regionu
Usługi dla przedsiębiorców i JST
Współpraca międzynarodowa na
rzecz rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości
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Anna Konopka

Własny Biznes z LPNT
PROJEKTY NA ZAŁOŻENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Własna firma i perspektywa bycia szefem to
marzenie
wielu
osób,
często
jednak
nieosiągalne. Największym ograniczeniem jest
brak środków finansowych, które są niezbędne
na starcie, na zakup materiałów i sprzętów
koniecznych do świadczenia usług. Jednak to
nie jedyny problem, często zwyczajnie nie
wiadomo
od
czego
zacząć.
Wszelkie
formalności urzędowe związane z zarejestrowaniem a następnie prowadzeniem firmy
dla wielu osób są zawiłe i skomplikowane, a
przepisy prawne - niejasne. Rozwiązaniem tych
problemów w ostatnich latach okazały się
projekty unijne.
Wychodząc naprzeciw potrzebom przyszłych
przedsiębiorców Lubelski Park NaukowoTechnologiczny realizuje obecnie dwa projekty
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020,
Działania
9.3
Rozwój
przedsiębiorczości, których założeniem jest
udzielenie bezzwrotnej dotacji w postaci
wypłaty środków finansowych na założenie
działalności gospodarczej. Bezpośrednim celem
projektów pn. „Lubelski Park Wspierania
Przedsiębiorczości”
oraz
„Lubelski
Park
Rozwoju
Przedsiębiorczości”
jest
wzrost
aktywności zawodowej, rozwinięcie postaw
przedsiębiorczych
i
samozatrudnienia
w
województwie
lubelskim.
Cel
ten
jest
realizowany poprzez udzielanie bezzwrotnych
dotacji na założenie działalności gospodarczej w
kwocie 27 000 zł oraz wypłatę wsparcia
pomostowego w wysokości 2 100 zł miesięcznie
przez pierwszy rok prowadzenia działalności
gospodarczej. Docelowo w ramach obu
projektów, dzięki udzielonym dotacjom ma
powstać 100 nowych mikroprzedsiębiorstw w
naszym województwie, a w nich aż 55 nowych
miejsc pracy. Oba projekty idealnie wpisują się
więc w realizację celu szczegółowego Priorytetu

Inwestycyjnego 8ii, jakim jest zwiększenie liczby
nowych i trwałych miejsc pracy w regionie,
rozwój przedsiębiorczości stanowi bowiem jedną
z
form
skutecznego
przeciwdziałania
bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności
zawodowej mieszkańców, a także stymulowania
rozwoju ekonomicznego i społecznego regionu.
Wsparcie udzielane w ramach projektów
ukierunkowane jest nie tylko na rozwój
przedsiębiorczości, ale również na zwiększenie
„przeżywalności” nowopowstałych przedsiębiorstw. Uczestnicy zdobędą wiedzę, aby z powodzeniem nie tylko założyć, ale co istotne
prowadzić firmę i tworzyć tym samym nowe
miejsca pracy.

Dla kogo wsparcie?
Grupą docelową w ww. projektach są osoby
fizyczne w wieku 30 lat i więcej zamieszkałe na
terenie woj. lubelskiego, pozostające bez pracy,
czyli osoby bezrobotne w tym też zarejestrowane
w Urzędach Pracy lub osoby bierne zawodowo,
które
zamierzają
rozpocząć
prowadzenie
działalności gospodarczej. Adresatami mogą być
także tzw. osoby ubogie pracujące i zatrudnione
na umowach krótkoterminowych lub pracujące
w ramach umów cywilno-prawnych, których
miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości
minimalnego
wynagrodzenia
w
miesiącu
poprzedzającym
dzień
przystąpienia
do
projektu. Z tej grupy wyłączone są osoby, które
w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do
projektu zarejestrowane były jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadziły
działalność na podstawie odrębnych przepisów
w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą
lub oświatową. W szczególności projekty
skierowane są do osób w wieku powyżej 50 roku
życia,
zwłaszcza
kobiet,
osób
niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i
o niskich kwalifikacjach, to one bowiem ze
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Własny Biznes z LPNT
PROJEKTY NA ZAŁOŻENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
względu na okres bierności zawodowej, brak lub
dezaktualizację posiadanych umiejętności
i kwalifikacji zawodowych czy też brak
doświadczenia
zawodowego
wymagają
szczególnego wsparcia.

najlepszego
rozwiązania.
godzin
Liczba
indywidualnych spotkań z doradcą uzależniona
jest od poziomu ścieżki zajęć z przedsiębiorczości realizowanej przez konkretnego
uczestnika.

Szkolenia i doradztwo na starcie.

Bądź przedsiębiorcą!

Przyszli przedsiębiorcy, chcąc osiągnąć sukces
powinni myśleć długofalowo, muszą analizować
aspekty związane z rozwojem i promocją firmy,
starać się pozyskać klientów by móc utrzymać
się na rynku i konkurować z innymi podmiotami
świadczącymi podobne usługi. Lubelski Park
Naukowo-Technologiczny jako podmiot doświadczony we wspieraniu małej przedsiębiorczości
zaplanował
dla
uczestników
projektów kompleksową ścieżkę wsparcia
składającą się ze szkolenia ABC przedsiębiorczości oraz indywidualnych spotkań z
doradcą. Zajęcia mają ma celu przygotowanie
beneficjentów pomocy do roli przyszłych
przedsiębiorców,
niezbędnej
dostarczenie
wiedzy potrzebnej do założenia firmy, ale też do
późniejszego
jej
prowadzenia
oraz
jak
najlepszego
przygotowania
biznesplanu,
bowiem to od jego oceny uzależnione będzie
uzyskanie bezzwrotnej dotacji i środków
przeznaczonych na wsparcie pomostowe.
Podczas grupowych szkoleń ABC przedsiębiorczości uczestnicy projektów dowiedzą się
nie tylko jakich niezbędnych formalności będą
musieli dokonać, aby założyć działalność
gospodarczą, ale też zostaną im wyjaśnione
podstawowe zagadnienia prawne, kwestie
związane z podatkami, ubezpieczeniami czy też
rozliczeniami finansowymi. Kolejnym etapem są
zajęcia z doradcą. To spotkania, podczas których
doradca indywidualnie z każdym uczestnikiem
omówi jego pomysł na biznes, przedstawi jego
mocne i słabe strony, udzieli fachowej pomocy i
wskazówek w przygotowaniu biznesplanu,
wyjaśni wątpliwości, pomoże w znalezieniu

Liczba osób chętnych, które zgłosiły się do
udziału we wspomnianych wcześniej projektach
potwierdza jak ogromnym zainteresowaniem
cieszą się dotacje na założenie własnej
działalności gospodarczej oraz to jak bardzo
potrzebne są takie projekty. Pomimo, że nabór
uczestników do projektów „Lubelski Park
Wspierania Przedsiębiorczości” oraz „Lubelski
Park Rozwoju Przedsiębiorczości” dawno został
zamknięty, nadal jest szansa spełnienia
marzenia o własnej firmie, bowiem na początku
przyszłego roku ruszy rekrutacja uczestników
do dwóch nowych projektów „Lubelski Park
Przedsiębiorczości” oraz „Lubelski Park
Nowych Przedsiębiorców”, których operatorem
będzie Lubelski Park Naukowo-Technologiczny.
Zapraszamy do śledzenia naszej strony
internetowej www.lpnt.pl i Facebooka.
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Konferencja
"Cyfryzacja"

Katarzyna Drążek

REGIONALNE STUDIO W LPNT

KONFERENCJA CYFRYZACJA
W dniach 14-15 września 2021 r. odbyła się konferencja
współorganizowana z Klastrem SINOTAIC. W Lubelskim
Parku
Naukowo-Technologicznym
zorganizowano
regionalne studio, z którego nadawaliśmy przez cały czas
konferencji. Podczas konferencji przedstawiono m.in.
konkretne przykłady współpracy MŚP i samorządów,
narzędzia finansowania rozwoju firm, efektywność
energetyczną jako sposób oszczędzania.

PRELEGENCI
Pan Arkadiusz Gałązka-Dyrektor LCIT
(Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii)
Pan Michał Pelczarski- Wicestarosta Powiatu
Łęczyńskiego
Pan Michał Strzałkowski- Prezes Zarządu
InteliDESK Sp. z o.o.
Pani Natalia Świacka -Zastępca Dyrektora
Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości
Pan dr inż. Arkadiusz Małek- zarządca sieci
fotowoltaicznej w LPNT
Pan Paweł Przychodzeń oraz Sławomir
Chrzanowski- Dyrektor Operacyjny oraz
Dyrektor Produktu InnFlow Sp. z o.o.
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START EASY
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH
PROJEKTU START EASY

Startupy i biznes w opiece ekosystemu

PRZEDSIĘBIORCZE LUBELSKIE.
LPNT WSPÓŁORGANIZATOREM
MIĘDZYNARODOWEJ
WIZYTY
STUDYJNEJ O INSTRUMENTACH
WSPARCIA MŚP
Na przełomie września i października do Parku
zawitało nie tylko ciepło i słońce. W naszej
przestrzeni (chociaż i wirtualnej) odbyła się
prezentacja dla zagranicznych partnerów
wartościowych inicjatyw, jakie były lub są
podejmowane na rzecz przedsiębiorców przez
instytucje z Lubelszczyzny i Mazowsza. To była
okazja na wymianę doświadczeń, z których
czerpać
mogły
europejskie
podmioty
wszechstronnie wspierające biznes – ośrodki
innowacji i przedsiębiorczości, parki naukowotechnologiczne,
jednostki
administracji
publicznej z miast i regionów, jak również z
poziomu rządowego. Wizyta studyjna online
organizowana wraz z naszym partnerem,
Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. była częścią
działań projektu współpracy międzyregionalnej
START EASY.

Prezentację ekosystemu wsparcia dla gości
z Hiszpanii, Włoch, Belgii, Litwy i Łotwy
zaczęliśmy
od
dobrych
praktyk
wsparcia
innowacji. Zaprezentowaliśmy nasze flagowe
projekty dla start-upów – realizowany w latach
2013-15 program pre-inkubacji z wejściami
kapitałowymi Innova Invest (nawet do 700 tys.
PLN dla 20 nowo założonych startupów) oraz
obecnie realizowany (od 2021) program akceleracji
dla innowacyjnych zespołów z zagranicy „Connect
Poland Prize”, oferujący wsparcie w postaci grantu
(do 300 tys. PLN), mentoringu i współpracy z
korporacjami i inwestorami. Nie zabrakło również
przedstawienia potencjału regionalnych modeli
one-stop shop (punktów kompleksowej obsługi).
Po pierwsze, z perspektywy działań administracji
publicznej. Przedstawiono ją na przykładzie Biznes
Lubelskie, tj. punktu kontaktu i obsługi
inwestorów i eksporterów, a także programu
internacjonalizacji „NLAB – Nevada Lubelskie
Acceleration
Bridge”
–
obie
inicjatywy
realizowane przez Departament Gospodarki i
Wspierania
Przedsiębiorczości
Urzędu
Marszałkowskiego. Po drugie, z perspektywy
środowiska
akademickiego.
Przedstawiono
działania z zakresu komercjalizacji wiedzy
realizowane przez Centrum Transferu Wiedzy i
Technologii
Uniwersytetu
Marii
CurieSkłodowskiej.
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START EASY

Dobre praktyki Mazowsza rzeczywiście gorsze
nie były. Nasz sąsiedni region pochwalił się
takimi
przedsięwzięciami
jak
Centrum
Przedsiębiorczości „Smolna” (wraz z licznymi
inicjatywami dla innowacyjnych i kreatywnych
tego świata), a także regionalnymi programami
akceleracji
wdrażanymi
Urząd
przez
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego –
program
inkubacji
dla
społecznie
odpowiedzialnych
startupów
„Mazovian
Startup” z kompleksową ofertą szkoleniowo-mentoringową, sieciowaniem z inwestorami i
wsparciem pieniężnym na poziomie do 75 tys.
PLN; czy też konkurs „Start from Mazovia” dla
startupów o wysokim potencjale wpływu
społecznego, rozwiązań technologicznych i
innowacyjnych z łączną pulą nagród w kwocie
90 tys. PLN. Z kolei regionalny potencjał
usługowy w modelu one-stop shop dla
inwestorów i eksporterów zaprezentowany
został na przykładzie oferty Agencji Rozwoju
Mazowsza.

KILKA SŁÓW O PROJEKCIE
START EASY
„Startuj łatwo” – myśl przewodnia, którą z
języka angielskiego oddaje akronim projektu
START EASY – “Smart tools for quick and easy
business start-up: the once-only challenge”
współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Interreg Europe. Kluczowym celem
projektu jest tworzenie lepszych warunków dla
szybkiego rozwoju europejskiego biznesu. Jest to
możliwe dzięki wzajemnej wymianie dobrych
praktyk między europejskimi partnerami,
współpracy z interesariuszami ekosystemów i
tworzeniu dedykowanych planów działań dla
uczestniczących w projekcie regionów.

Zrobiliśmy do dziś…
Od sierpnia 2019 roku w projekcie START EASY
odbyły się 3 stacjonarne wizyty studyjne:
w Katalonii (Hiszpania) i Bolonii (Włochy), a
także z lekką modyfikacją z uwagi na
pandemię (bo online), ale również w formie
wartościowej – we Flandrii Wschodniej.
Dotychczas zbadaliśmy warunki i wyzwania
dla prowadzenia biznesu na Lubelszczyźnie,
organizując 3 rundy spotkań z interesariuszami projektu (administracja, instytucje
otoczenia biznesu, biznes) i przeprowadzając
ankietę wśród startupów. W szczególności,
dzięki zaproszonym ekspertom z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, Polską
Agencją Inwestycji i Handlu oraz Rzeszowską
Agencją Rozwoju Regionalnego poznawaliśmy
czym i jakie są modele one-stop shop – a
także jakie wyzwania stoją przed instytucjami
wsparcia, aby budować lepsze ośrodki
kompleksowo obsługujące przedsiębiorców
w naszym regionie.
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START EASY

NASZE PLANY...
Wizyta studyjna online to wstęp do kolejnych
działań, jakie zaplanowaliśmy z partnerem z
Mazowsza. Na międzynarodowe warsztaty
organizowane 19 października 2021 r. zaprosimy
europejskich ekspertów z dziedzin związanych z
funkcjonowaniem różnych modeli one-stop
shop.
Przedsięwzięcie
będzie
naturalną
kontynuacją spotkań z interesariuszami i ekspertami, gdyż opierać się będzie na wyzwaniach
dla rozwoju kompleksowych rozwiązań obsługi
przedsiębiorców na Lubelszczyźnie i Mazowszu.
Warsztat poprowadzi doświadczona specjalistka
w obszarze programów rozwojowych dla firm i
instytucji,
Wiceprezes
Stowarzyszenia
Organizatorów
Ośrodków
Innowacji
i
Przedsiębiorczości w Polsce, Pani dr Joanna
Rudawska. W rezultacie warsztatu zostaną
opracowane rekomendacje dla podmiotów
wspierających biznes, które chcą poprawić
jakość świadczonych przez nie usług dla
przedsiębiorców – lub wręcz stworzyć u siebie
taki punkt usługowy.

W niedalekiej perspektywie, w rezultacie działań
przewidzianych
w
projekcie,
zostanie
opracowany wspólnie z interesariuszami plan
działań dla każdego z uczestniczących w projekcie regionów. Celem takich planów będzie
pilotażowe wdrożenie konkretnych rozwiązań
istniejących i zaprezentowanych przez inne
regiony projektu. Ich realizacja nastąpi w
ramach fazy monitoringowej, która realizowana
będzie w latach 2022-23.
Zachęcamy do dalszego zapoznania się z
projektem na stronie Lubelskiego Parku
Naukowo-Technologicznego
oraz
konsorcjum projektu START EASY.

WARSZTAT
POPROWADZI
DOŚWIADCZONA
SPECJALISTKA
W
OBSZARZE
PROGRAMÓW
ROZWOJOWYCH
DLA
FIRM
I
INSTYTUCJI,
WICEPREZES
STOWARZYSZENIA
ORGANIZATORÓW
OŚRODKÓW
INNOWACJI
I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W
POLSCE,
PANI
DR
JOANNA
RUDAWSKA.
W
REZULTACIE
WARSZTATU
ZOSTANĄ
OPRACOWANE
REKOMENDACJE
DLA
PODMIOTÓW
WSPIERAJĄCYCH
BIZNES,KTÓRE
CHCĄ POPRAWIĆ JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH PRZEZ
NIE USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – LUB WRĘCZ
STWORZYĆ U SIEBIE TAKI PUNKT USŁUGOWY.

dr Joanna Rudawska
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Connect Poland Prize
ZESPÓL PROJEKTU Z WIZYTĄ W KIJOWIE

DLA
DLA STARTUPÓW
SSTART
TARRTTUUPÓW
PÓW
Lubelski
Park
Naukowo-Technologiczny
S.A.
realizuje projekt pod nazwą „Connect Poland Prize”,
którego celem jest wyszukiwanie i sprowadzenie do
Polski
zespołów
startupowych
posiadających
nowatorskie rozwiązania technologiczne. Program
ukierunkowany jest na akcelerację oraz udzielenie
grantów finansowych wybranym startupom celem
wsparcia ich działań.
Realizacja projektu o ponadnarodowym charakterze
i zaplanowane działania zachęcające zagraniczne
startupy do prowadzenia biznesu w Polsce i na
Lubelszczyźnie,
mają
na
celu
podniesienie
innowacyjności polskiej gospodarki, a dzięki
dofinansowaniu i precyzyjnemu włączeniu w
lubelski
ekosystem
startupowy
wzmocniony
zostanie potencjał gospodarczy regionu.
Kluczową grupą docelową są zespoły startupowe z
Ukrainy oraz z krajów Partnerstwa Wschodniego, więc
realizując zadania popularyzujące uczestniczymy w
międzynarodowych wydarzeniach start-upowych.
W ostatnim czasie mieliśmy przyjemność wziąć udział
w dwóch największych imprezach startupowych na
Ukrainie zorganizowanych w Kijowie „Sikorsky
Challenge 2021” oraz „U Tomorrow Summit”.

Sikorsky Challange
Nasi skauci uczestniczyli w wydarzeniu ekosystemu
startupowego „Sikorsky Challenge 2021”. Poznaliśmy
innowatorów i wynalazców, których wizjonerskie
technologie mogą zmienić świat :)
„Sikorsky Challenge 2021: Ukraina i Świat”. to jeden z największych festiwali startupowych na
Ukrainie W wydarzeniu wzięło udział około 120 startupów z całej Ukrainy oraz innych krajów Europy
Wschodniej. Podczas eventu kilkadziesiąt startupów działających w różnych obszarach
(cyberbezpieczeństwo, zielona energetyka, smart city, biotechnologie i inne) miało możliwość
przedstawienia swoich innowacyjnych pomysłów w ramach sesji pitchingowych przed panelem
ekspertów. Nasz zespół miał okazję przedstawić ze sceny głównej festiwalu projekt Connect Poland
Prize”, a kilkanaście startupów zgłosiło chęć uczestnictwa w projekcie!
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U Tomorrow Summit
Na początku września 2021 r. największy park innowacji w
Europie Wschodniej UNIT.City w Kijowie był gospodarzem
wydarzenie U Tomorrow Summit. UNIT.City Innovation Park
pomaga
talentom,
wynalazcom
i
przedsiębiorcom
w
dostosowaniu ich pomysłów i potrzeb przedsiębiorcom.
Była to trzydniowa inicjatywa umożliwiająca sieciowanie
czołowych menedżerów wschodnioeuropejskich innowacyjnych
firm, inwestorów venture, startupów technologicznych,
biznesmenów i dziennikarzy. Udział w wydarzeniu umożliwił
nam nawiązanie partnerstw oraz pokazało możliwości
skalowania biznesu i identyfikowania globalnych trendów.
Projekt Connect Poland Prize został zaprezentowany jako jedna z
możliwości finansowania rozwoju innowacyjnych startupów, a w
ramach konkursu na najlepszy pomysł biznesowy byliśmy
członkami jury.
Na obu wydarzeniach przedstawiciele Connect Poland Prize
uczestniczyli w jury i wyróżnili najbardziej innowacyjne
zespoły start-upowe.
Liczymy, że udział w wyżej wymienionych inicjatyw w ramach
projektu „Connect Poland Prize” przyczyni się do rozwoju
innowacyjnych
technologii
na
terenie
Województwa
Lubelskiego, a także pozwoli na rozwój sektora MŚP i
podniesie atrakcyjność inwestycyjną regionu.
Projekt „Connect Poland Prize” jest realizowany od czerwca
2021 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia
i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności
B+R+I, Działanie 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize
31.10.2021 zakończy się nabór wniosków do I tury.
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INFORMACJE O PROJEKCIE

STOP boreliozie!
Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A. realizuje
obecnie w charakterze partnera projekt pod nazwą „Stop
boreliozie!”
współfinansowany
ze
środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10
Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian,
Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej.
Liderem projektu jest przychodnia SALMED S.C. z
Łęcznej, a pierwszym partnerem Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.
Grupą docelową projektu jest 8400 (4200K i 4200M)
mieszkańców województwa lubelskiego w wieku
aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem
grup ryzyka tj. rolników leśników, myśliwych, którzy na
podstawie ankiety kwalifikującej podejrzewają u siebie
boreliozę lub mieli kontakt z kleszczem.
LPNT S. A. w projekcie odpowiedzialny jest za działania
edukacyjne w zakresie zapobiegania boreliozie. Efektem
tej pracy jest powstanie filmu edukacyjnego na temat
boreliozy, broszur oraz plakatów informacyjnych, a także
bardzo ciekawego artykułu, którego autorem jest prof. dr
hab. med. Krzysztof Tomasiewicz.
Zapraszamy do lektury artykułu i zachęcamy do udziału
w badaniach oferowanych w ramach projektu.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
ul. Krasnostawska 52, 21-010 Łęczna, pokój 6
Telefon: 81 752 63 19, 81 752 18 04
email: projekt@spzoz.powiatleczynski.pl
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Prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Tomasiewicz

POSTĘPOWANIE I PROFILAKTYKA

Od kilkunastu lat obserwujemy zwiększanie się
częstości występowania chorób przenoszonych
przez kleszcze, w szczególności boreliozy.
Istnieje wiele przyczyn takiej sytuacji, spośród
których należy wymienić wzrost liczebności
populacji kleszczy w ogóle, a zwłaszcza
zwiększający się odsetek kleszczy zakażonych
krętkami Borrelia. Kleszcze nie są już
mieszkańcami wyłącznie lasów i łąk, ale mogą
występować
w
środowisku
naturalnym
bezpośrednio otaczającym człowieka – parkach
czy przydomowych ogrodach. Profil ich
aktywności również uległ zmianie co zapewne
jest następstwem zmian klimatycznych. Wzrost
średnich temperatur oraz zanikanie długich
śnieżnych zim sprawia, że przez znaczną
większość roku możliwe jest żerowanie kleszczy
i kontakt z człowiekiem.
Niestety obserwuje się równocześnie wzrost
odsetka kleszczy, które są zakażone bakteriami
Borrelia burgdorferi, wywołującymi boreliozę,
zwaną też chorobą z Lyme. Wynika z faktu, że
infekcja ta jest wśród kleszczy przenoszona
transstadialnie i transowarialnie, czyli każde
kolejne formy rozwojowe zakażonych kleszczy,
a także kolejne ich pokolenia są również
zakażone. Oczywiście w skali kraju, a także
regionu, obserwuje się duże zróżnicowanie
częstości występowania zakażonych kleszczy,
ale nie ulega wątpliwości, że Lubelszczyzna
należy do obszarów o dużej częstości
występowania boreliozy.
Kretki wywołujące boreliozę obejmuje się
wspólną nazwą rodzaju Borrelia burgdorferi
sensu lato. Spośród 19 wyodrębnionych
genogatunków tego rodzaju, dla 9 z nich
udowodniono chorobotwórczość dla człowieka,
przy czym w Polsce na większości obszarów
przeważającym gatunkiem jest B. afzelii. Do
zakażenia u człowieka dochodzi najczęściej
podczas ukąszenia przez zakażonego kleszcza,

znacznie rzadziej poprzez wtarcie w zranione
miejsce na skórze rozgniecionego stawonoga lub
jego wydalin. Czas potrzebny na wniknięcie
bakterii do organizmu człowieka to 24–48
godzin od wymienionych powyżej sytuacji, przy
czym sam okres wylęgania, oznaczający
pojawienie się objawów, może być znacznie
dłuższy.
Niestety objawy boreliozy mogą pojawiać się
w różnym okresie od ukąszenia kleszcza, przez
co powiązanie ich z tym zdarzeniem, a co za tym
idzie odpowiednia diagnostyka, mogą być
znacznie opóźnione. Najkorzystniejszą z punktu
widzenia diagnostycznego jest sytuacja, kiedy
dochodzi do rozwoju rumienia wędrującego –
objawu patognomonicznego (pozwalającego na
rozpoznanie kliniczne, bez konieczności badań
dodatkowych). Taki objaw występuje, według
różnych analiz, w około 40-70% przypadków.
Pozostałe objawy są na tyle nieswoiste, że ich
pojawianie się zazwyczaj nie uruchamia procesu
diagnostycznego, a poza tym często rozwijają
się one w późnej fazie infekcji.
Do najczęstszych objawów klinicznych
boreliozy należą:
1. Rumień wędrujący – początkowo jako plamka
lub grudka, stopniowo zwiększając swoją
średnicę, może osiągać duże rozmiary. W części
centralnej może dochodzić do przejaśnienia.
Najczęściej tworzy się wokół miejsca ugryzienia
przez kleszcza, ale nie jest to warunek
bezwzględny.
2.
Rzekomy chłoniak limfocytowy skóry oraz
zanikowe zapalenie skóry należą do objawów
skórnych pojawiających się w późniejszych
fazach choroby.
3.
Zapalenie stawów – dotyczy najczęściej
dużych stawów oraz kręgosłupa. Jego forma i
stopień nasilenia również zależą od fazy
choroby.
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4. Zajęcie układu nerwowego (neuroborelioza) –
jest rzadko rozpoznawana w sposób właściwy.
We wczesnej fazie choroby może mieć obraz
ostrego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
lub
nerwów
czaszkowych
czy
korzeni
nerwowych. W fazie późnej może przybierać
formę przewlekłą lub polineuropatii.
U niektórych pacjentów występują zaburzenia
poznawcze, zaburzenia pamięci i koncentracji
5. Zapalenia mięśnia sercowego, osierdzia oraz
zaburzenia rytmu – skala ich występowania
w przebiegu boreliozy nie jest znana, ale postać
sercowa może dotyczyć około 5% pacjentów.
6. Objawy ogólne nieswoiste narządowo –
należą do nich liczne dolegliwości zgłaszane
przez pacjentów. Niektóre wynikają z manifestacji narządowych inne mogą mieć podłoże
psychogenne. Ich utrzymywanie się jest
wskazaniem
do
rzetelnej
diagnostyki
różnicowej.
Oczywiście wymienione powyżej grupy
objawów i dolegliwości w przebiegu boreliozy
służą jedynie zasygnalizowaniu problemu i nie
wyczerpują
całej
kwestii
manifestacji
klinicznych. Tym niemniej pokazują również jak
kluczowe znaczenie posiada odpowiednia i
wiarygodna diagnostyka boreliozy. Niestety w
codziennej praktyce klinicznej spotykamy
zarówno osoby, które latami cierpią z powodu
dolegliwości wywołanych zakażeniem krętkami
Borrelia burgdorferi bez rozpoznania i
właściwego leczenia, jak i pacjentów z błędnym
rozpoznaniem choroby, podczas gdy problem
stanowi inna jednostka chorobowa.
Rozpoznanie boreliozy, podobnie jak wielu
innych chorób człowieka, opiera się na analizie
danych z wywiadu – narażenia na ukąszenia
kleszczy, charakteru i rodzaju dolegliwości,
występowania chorób przewlekłych i wielu
innych parametrów- oraz wykonaniu
i prawidłowej interpretacji badań dodatkowych.

Z uwagi na wspomniany powyżej, nieswoisty,
poza
rumieniem
wędrującym,
charakter
dolegliwości diagnostyka laboratoryjna nabiera
szczególnego znaczenia.
Badania serologiczne służą do oceny
występowania
przeciwciał
skierowanych
przeciwko antygenom krętków. Jako pierwsze,
bo już w 3.–4. tygodniu od zakażenia, pojawiają
się przeciwciała IgM, początkowo głównie
skierowane przeciwko białku flagelliny p41 oraz
białku OspC związanemu z błoną zewnętrzną.
W okresie wystąpienia objawów rumienia
wędrującego nie zaleca się w związku z tym się
wykonywania badania serologicznego. W 4.–6.
tygodniu pojawiają się przeciwciała w klasie IgG,
których swoistość jest zdecydowanie wyższa.
Jako standard należy przyjąć, że u chorych z
długotrwałymi
wielomiesięcznymi lub wieloletnimi objawami, w surowicy powinny być
obecne przeciwciała w klasie IgG lub w obydwu
klasach. Obecność izolowanych przeciwciał
w klasie IgM u tych chorych należy traktować
jako wynik fałszywie dodatni.
Przeciwciała klasy IgM i IgG można również
oznaczać w płynie mózgowo-rdzeniowym przy
podejrzeniu
neuroboreliozy,
przy
czym
interpretacja wyniku musi być dokonana przez
specjalistę, bo ich obecność w tym płynie
ustrojowym nie musi jeszcze oznaczać zajęcia
układu nerwowego, w związku ze znaną
powszechnie zdolnością do przenikania IgG do
płynu mózgowo-rdzeniowego. Dla potwierdzenia
neuroboreliozy
należy
wykazać
wewnątrzoponową syntezę przeciwciał.
Należy również pamiętać o możliwości
wystąpienia wyników fałszywie dodatnich, co
dotyczy zwłaszcza przeciwciał IgM. Mogą być
one konsekwencją reakcji krzyżowych w
następstwie
chorób
reumatologicznych,
autoimmu-nologicznych i niektórych zakażeń.
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Przeciwciała IgM mogą się również utrzymywać
przez kilka lat po zakończonym leczeniu
boreliozy, dlatego ich wykazanie w późnym
etapie
boreliozy
nie
posiada
znaczenia
diagnostycznego.
Metodologicznie
diagnostyka
serologiczna
boreliozy jest zawsze dwuetapowa. Jako
pierwszy
wykonuje
się
test
metodą
immunoenzymatyczną (ELISA), a do weryfikacji
służy
test
Western-blot.
Tylko
wyniki
potwierdzone testem Western-blot, zarówno
dodatnie jak i wątpliwe w metodzie ELISA,
można uznać za wiarygodne diagnostycznie.
Aktualnie w diagnostyce klinicznej nie zaleca się
badań bezpośrednich, które wykrywają obecność
krętków lub ich materiału genetycznego.
Hodowle komórkowe oraz techniki łańcuchowej
reakcji polimerazy (PCR) są wykorzystywane
jedynie w pracach badawczych. Polskie
Towarzystwo
Epidemiologów
i
Lekarzy
Zakaźnych, podobnie jak inne towarzystwa
naukowe na świecie, nie zaleca również metod
diagnostycznych o nieudowodnionej naukowo
wartości, a które bywają oferowane w
laboratoriach komercyjnych.

w podejmowaniu odpowiednich decyzji zarówno
w kwestii włączenia terapii, jak też ewentualnej
diagnostyki różnicowej. Stanowi ono najlepszą
formę
zapobiegania
rozwojowi
zaawansowanych stadiów choroby.
Projekt „STOP Boreliozie”, współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
ma na celu skierowanie oferty wykrywania tej
choroby
u
mieszkańców
województwa
lubelskiego,
zwłaszcza
narażonych
na
ukąszenia kleszczy i/lub wykazujących objawy
chorobowe, które mogą świadczyć o toczącym
się
procesie
chorobowym.
Kompleksowa
diagnostyka serologiczna oraz wsparcie w zakresie wytyczenia ścieżki postępowania u osób
z dodatnim wynikiem badania stanowią okazję
do w pełni profesjonalnego zajęcia się
problemem boreliozy.
Prof. dr hab. med. Krzysztof Tomasiewicz

Leczenie boreliozy odbywa się według ściśle
zdefiniowanych schematów i polega na
stosowaniu antybiotyków przez okres od 14 do
28 dni. Nie ma żadnych dowodów naukowych na
korzyści
płynące
z
wielomiesięcznych
antybiotykoterapii, co bywa stosowane przez
niektórych lekarzy lub wręcz wymuszane przez
część pacjentów. Skuteczność standardowego
leczenia boreliozy jest bardzo wysoka, zwłaszcza
jeżeli
dotyczy
przypadków
właściwie
zdiagnozowanych. I właśnie rozpoznanie tej
choroby posiada kluczowe znaczenie
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Porady prawne

radca prawny

CZY PRZEDSIĘBIORCA MOŻE BYĆ
KONSUMENTEM?
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. to
miejsce stwarzające przestrzeń i narzędzia do
rozwoju nowych przedsięwzięć biznesowych.
W ramach działalności LPNT realizowane są
projekty, których efektem będzie powstanie
nowych przedsiębiorstw oraz nowych miejsc
pracy.
Czy
nowopowstające
przedsiębiorstwa
prowadzone
w
formie
działalności
gospodarczej, spółki cywilnej czy spółki prawa
handlowego
na
gruncie
aktualnie
obowiązującej treści Ustawy Kodeks Cywilny
zawsze traktowane są jak profesjonaliści, bez
możliwości korzystania z uprawnień jakie daje
ochrona praw konsumenta?
Odpowiedź na to pytanie uwarunkowane jest
formą prawną przedsiębiorcy. Przedsiębiorcyosoby
fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą mogą pod pewnymi warunkami
korzystać z ochrony jaką ustawodawca obejmuje
podmioty nieprofesjonalistów w ramach obrotu
gospodarczego.
Dnia 1 stycznia 2021 roku weszły w życie
nowelizacje Ustawy Kodeks Cywilny oraz
Ustawy o prawach konsumenta rozszerzające,
po spełnieniu określonych warunków, ochronę
konsumencką również na przedsiębiorcówosoby fizyczne.
Na czym polegają nowe prawa konsumenta i jak
rozszerzenie praw konsumenta wpłynie na
prowadzenie
działalności
przez
przedsiębiorców?
Należy wskazać, że istotną zmianą jest
rozszerzenie
ochrony
konsumenckiej
na
przedsiębiorcę zawierającego umowę należącą
do przedmiotu jego działalności gospodarczej,
nie mającą jednak dla przedsiębiorcy charakteru
zawodowego. Do osoby fizycznej, która zawrze
umowę
bezpośrednio
związaną
z
jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, znajdą zastosowanie

przepisy dotyczące konsumentów, mówiąceo
niedozwolonych klauzulach (3851-3853 Kodeksu
cywilnego),
rękojmi
oraz
roszczeniach
sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy
sprzedanej. Rozszerzenie ochrony dotyczy także
uprawnień przewidzianych w ustawie o prawach
konsumenta w zakresie prawa odstąpienia od
umowy zawartej na odległość (art. 27-38a
ustawy o prawach konsumenta). Charakter
zawieranej umowy ma wynikać w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez przedsiębiorcę
działalności gospodarczej, który określony jest
w kodach PKD w dniu zawarcia umowy z przedsiębiorcą-profesjonalistą. W stosunku do takiej
osoby nie stosuje się ww. przepisów w zakresie,
w jakim regulują one stosunki między
przedsiębiorcami.
O
czym
zatem
powinien
pamiętać
przedsiębiorca przy zawieraniu umowy z osobą
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą?
1. Weryfikacja statusu prawnego.
Należy podkreślić, że status konsumenta
przysługuje jedynie osobie fizycznej, a nie osobie
prawnej czy ułomnej osobie prawnej, która
zawarła umowę z przedsiębiorcą w ramach
prowadzenia
przez
tegoż
przedsiębiorcę
działalności gospodarczej. Również sam fakt
prowadzenia działalności gospodarczej przez
osobę fizyczną, nie przesądza o możliwości
ochrony
konsumenckiej,
po
spełnieniu
określonych warunków. Znowelizowane ustawy
nie wskazują, która strona zawieranej umowy
będzie dokonywać weryfikacji jej charakteru – tj.
będzie dokonywać oceny, czy w danym stanie
faktycznym należy traktować przedsiębiorcę jako
konsumenta, czy nie. To przedsiębiorcaprofesjonalista
powinien
dla
zachowania
ostrożności
przy
zawieraniu
umowy
zweryfikować status kontrahenta-konsumenta.
Jednocześnie należy podkreślić, że zawieranie
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umów z konsumentem wiąże się ze zwiększoną
ochroną prawną związaną z, co do zasady,
wspieraniem słabszej strony obrotu prawnego
jakim jest konsument.
Przy umowach pomiędzy konsumentem a
profesjonalistą
równość
stron
zachwiana
poprzez niedostatek świadomości konsumenta
została wyrównana poprzez zwiększoną ochronę
prawną konsumenta.
2.
Weryfikacja
zawodowego
charakteru
zawieranej umowy.
Można spodziewać się, że ocena, czy
zawierana umowa ma charakter zawodowy,
może
przysporzyć
sporych
problemów
podmiotom zawierającym umowę z osobami
prowadzącymi
jednoosobową
działalność
gospodarczą. Należy bowiem pamiętać, że
zakwalifikowanie czynności jako niezawodowej
umożliwi kontrahentowi zgłaszanie w przyszłości ewentualnych roszczeń konsumenckich,
które
nie
przysługiwałyby
mu,
gdyby
występował w roli przedsiębiorcy. W przypadku
sporu pomiędzy przedsiębiorcą i przedsiębiorcą
występującym w roli konsumenta o charakterze
umowy w zakresie występowania dwóch
podmiotów profesjonalnych lub jednej strony
konsumenckiej
będzie
decydował
sąd
prowadzący postępowanie. Dodatkowo należy
zwrócić uwagę na fakt możliwości dowolnej w
zasadzie modyfikacji w tym wykreślania i
wpisywania kodów PKD w trakcie prowadzenia
działalności gospodarczej. Trafnym wydaje się
pogląd, że zawodowy charakter umowy
należałoby oceniać w świetle kodów PKD
wpisanych do CEIDG na dzień zawarcia umowy.
3.
Eliminacja
z
umowy
zawieranej
z
konsumentem klauzul abuzywnych
Od 1 stycznia 2020r. do Kodeksu cywilnego
wprowadzony został art 385 5. Zgodnie z jego
treścią przepisy dotyczące konsumenta, zawarte

w art. 3851-3853, stosuje się do osoby fizycznej
zawierającej umowę bezpośrednio związaną z
jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla niej
charakteru zawodowego. Artykuły3851-3853
kodeksu
cywilnego
odnoszą
się
do
niedozwolonych
postanowień
umownych,
określają przesłanki oceny zgodności umowy.
Najistotniejszą zmianą wydaje się objęcie
przedsiębiorcyosoby
fizycznej
ochroną
wynikającą z art. 385 3, w którym to wskazany
jest katalog otwarty klauzul niedozwolonych.
Katalog ten jest otwarty, co oznacza, że nie tylko
klauzule
wymienione
w
art.
3853
są
niedozwolone, ale również takie które kształtują
stosunek pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem w sposób rażąco niekorzystny dla
konsumenta. Rejestr klauzul niedozwolonych
prowadzony
jest
przez
Urząd
Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, jest ogólnodostępny pod adresem www.rejestr.uokik.gov.pl.
4. Konieczność objęcia sprzedawanego towaru
rękojmią, wady rzeczy sprzedanej, odstąpienie
od umowy.
Nowelizacją Kodeksu cywilnego wprowadzono również art. 556 § 4 wskazujący na
stosowanie przepisów dotyczących konsumenta
do osoby fizycznej. W myśl przepisu zawarte w
dziale dotyczącym rękojmi za wady przepisy
dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1
zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej
zawierającej umowę bezpośrednio związaną z
jej działalnością gospodarczą. Kupujący będący
przedsiębiorcą zawierający umowę z innym
przedsiębiorcą nie traci uprawnień z tytułu
rękojmi nawet wówczas, gdy nie zbadał rzeczy
w czasie i w sposób przyjęty dla rzeczy danego
rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie
sprzedawcy o wadzie- art. 563 k.c.
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Porady prawne
CZY PRZEDSIĘBIORCA MOŻE BYĆ
KONSUMENTEM?
Rozszerzono ochronę kupującego i wynikające z
ochrony roszczenia kupującego związane z wadliwością rzeczy sprzedanej. Treść art 576 § 5
wskazuje, że przepisy dotyczące konsumenta, zawarte
w dziale dotyczącym ochrony roszczeń kupującego
związanych z wadliwością rzeczy sprzedanej, stosuje
się do osoby fizycznej zawierającej umowę
bezpośrednio
związaną
z
jej
działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie
posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
Przepisy zawarte w Ustawie o prawach konsumenta
dotyczące możliwości odstąpienia konsumenta od
umowy, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie
posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
Z wprowadzonej zmiany wynika, że odstąpienie od
umowy na podstawie przepisów 27-38 Ustawy
o prawach konsumenta jest również, bez wątpienia,
uprawnieniem
osoby
prowadzącej
działalność
gospodarczą pod warunkiem, że nie wiąże się
bezpośrednio
z
działalnością
wykonywaną
zarobkowo.
Skutki
wprowadzenia
nowelizacji
przedsiębiorcy-profesjonalisty

dla

W świetle zmian w wyżej wskazanych aktach
prawnych
należy
podkreślić
fakt
możliwych
negatywnych
następstw
prawnych
dla
przedsiębiorcy-profesjonalisty po przyznaniu drugiej
stronie umowy statusu konsumenta. Wydaje się, że
najbardziej ingerującą w interesy przedsiębiorcy
profesjonalisty jest objęcie prowadzącego działalność
ochroną przed klauzulami niedozwolonymi.
W interesie przedsiębiorcy-profesjonalisty jest
wnikliwe zbadanie formy prawnej przedsiębiorcykonsumenta, prowadzonej przez niego działalności
ale
przede
wszystkim
zabezpieczenie
się
prawidłowymi zapisami w zawieranych umowach.
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Agnieszka Łyś

Porady księgowe
POLSKI ŁAD-CO SIĘ ZMIENI

Polski Ład – przewidywane zmiany w prawie:
1 października 2021 r. zostały uchwalone
nowelizacje ustaw podatkowych, które wdrażają
projekt zwany „Polskim Ładem”. Zmiany mogą
obowiązywać
od
1.01.2022
roku.
Oto
najważniejsze z nich:
- zostanie podwyższony I próg skali podatkowej
z 85 tys. zł do 120 tys. zł oraz kwota wolna od
podatku z 8 tys. zł do 30 tys. zł
- składka zdrowotna nie będzie pomniejszała
podatku dochodowego od osób fizycznych
- kwota zmniejszająca podatek uwzględniona
przez pracodawcę na podstawie oświadczenia
PIT-2 wyniesie 425,00 zł miesięcznie (teraz jest
to 43,76 zł)
- zmienią się zasady obliczania składki
zdrowotnej przedsiębiorców rozliczających się
wg zasad ogólnych i podatku liniowego – będzie
ona obliczana od dochodu; dla pozostałych
przedsiębiorców podstawą wymiaru składki
zdrowotnej
będzie
kwota
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
w
sektorze
przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku
poprzedniego
- osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy
aktu powołania będą obowiązkowo podlegały
ubezpieczeniu zdrowotnemu
- szara strefa zostanie ograniczona poprzez
stwierdzenie przychodu u pracodawcy zatrudniającego osoby nielegalnie, podlegającego
podatkowi i składkom ZUS, których koszt w
całości poniesie pracodawca
- nieodpłatne używanie samochodu służbowego
przez pracownika będzie stanowiło dla niego
przychód w wysokości 250,00 zł/m-c w
przypadku samochodów o mocy silnika do 60 kW
i aut elektrycznych, natomiast w przypadku
pozostałych samochodów przychód będzie
wynosił 400,00 zł/m-c

- nie będzie możliwości opodatkowania na
zasadach ogólnych przychodów z najmu
osiąganych
przez
osoby
fizyczne
poza
działalnością gospodarczą
- do przychodów z działalności gospodarczej
zaliczać się będą przychody z tytułu odpłatnego
zbycia
składników
będących
rzeczami
ruchomymi wykorzystywanymi wcześniej na
podstawie umowy leasingu
- zniesiona zostanie możliwość zaliczenia
w koszty podatkowe amortyzacji od budynków
i lokali mieszkalnych wykorzystywanych
w działalności gospodarczej
- wejdzie konieczność prowadzenia ksiąg
i ewidencji w formie elektronicznej za pomocą
programów komputerowych w przypadku
podmiotów prowadzących księgi w formie
podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
ksiąg
rachunkowych,
ewidencji
środków
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- obowiązkowe będzie przesyłanie co miesiąc
ksiąg rachunkowych w formie plików JPK
(przepis wszedłby od 2023 roku)
- zmniejszy się limit powyżej którego
przedsiębiorca musi dokonywać płatności za
pośrednictwem rachunku płatniczego z 15 tys. zł
do 8 tys. zł, natomiast konsument obowiązany
będzie do dokonywania płatności na rzecz
przedsiębiorcy za pośrednictwem rachunku
płatniczego w przypadku transakcji, która
przekracza 20 tys. zł
- powstanie ulga w PIT na powrót z emigracji
możliwa
do
odliczenia
po
spełnieniu
określonych warunków przez 4 kolejne lata
podatkowe.
Przedsiębiorco, zapoznaj się z nowymi
przepisami i przygotuj do zbliżających się
nowych zasad prowadzenia działalności!
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Paweł Wojtaszko

Przedsiębiorcy
INNFLOW

Rynek IT rozwija się bardzo dynamicznie.
Szczególnie dobrze widać to w Lublinie, gdzie
regularnie uruchamiają swoje biura najwięksi
gracze na rynku. Okazuje się jednak, że lubelacy
nie gęsi, i swoje firmy IT mają. Jedną z nich jest
InnFlow Sp. z o.o. – lokator naszego inkubatora.
InnFlow jest przykładem na to, że korporacyjne
zaplecze nie jest konieczne, aby osiągać niemałe
sukcesy na rynku.
InnFlow
to
zespół
ekspertów
z
kilkunastoletnim doświadczeniem w branży IT.
Nasi analitycy realizowali projekty w dużych
przedsiębiorstwach, zarówno handlowych jak i
produkcyjnych
w
kraju
i
za
granicą,
współpracowaliśmy
też
z
instytucjami
publicznymi i uczelniami wyższymi” – mówi
nam Katarzyna Kozłowska, współwłaścicielka i
CEO InnFlow - Mamy duże doświadczenie w
obszarach takich jak kadry i płace, księgowość,
logistyka, sprzedaż, zakupy czy obsługa
magazynów. Pozwala nam to skutecznie
wspierać rozwój biznesu naszych klientów

Katarzyna Kozłowska

Paweł Przychodzeń

Główny domena działania firmy to dostarczanie
rozwiązań
do
zarządzania
procesami
biznesowymi, opartych na polskiej platformie
WEBCON BPS. Jak jednak podkreśla Katarzyna
Kozłowska, jest to tylko wierzchołek góry
lodowej.
- Żyjemy w czasach cyfrowej rewolucji w
biznesie. Firmy coraz szerzej wprowadzają
rozwiązania informatyczne różnego rodzaju.
Dodatkową siłą napędzającą zmiany jest
pandemia COVID-19, która przyspiesza, a
czasem wręcz wymusza wdrożenie np. narzędzi
wspomagających
pracę
zdalną,
czy
umożliwiających dostęp do danych firmy bez
konieczności pojawiania się w biurze. Nie jest
sztuką
wdrożyć
elektroniczny
obieg
dokumentów, sztuką jest zrobienie tego w taki
sposób, aby faktycznie usprawnić i uporządkować obieg informacji w firmie, a do tego
nie wystarczy sama wiedza techniczna.
Konieczna jest praktyczna wiedza o tym, jak
realnie funkcjonują przedsiębiorstwa – dodaje.
Czy należy zatem obawiać się cyfryzacji?
- Absolutnie nie! – odpowiada Paweł
Przychodzeń, COO i jeden z założycieli firmy. –
Warto natomiast szukać partnerów, którzy są w
stanie zapewnić profesjonalne wsparcie nie tylko
w czasie wdrożenia, ale pomogą też zdefiniować
potrzeby, ustalić priorytety, a czasem wręcz
odwieść od pomysłów, które – jak pokazuje
praktyka – zwyczajnie się nie sprawdzają. Jeśli
więc interesują Państwa rozwiązania oferowane
przez InnFlow.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura przy
Dobrzańskiego 1, w lokalu II.2
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Ciekawostki
ZE ŚWIATA NAUKI I BIZNESU

CZY WIESZ, ŻE...
CHINY MAJĄ DZIŚ 5 RAZY WIĘCEJ STUDENTÓW STEM
(SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING,
MATHEMATICS) NIŻ CAŁA EUROPA

STANY ZJEDNOCZONE PRZEZNACZAJĄ OBECNIE AŻ 300
MLD DOL. NA BADANIA I ROZWÓJ M.IN. W OBSZARZE
SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH, SIECI 5G ORAZ
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UE 202127 ALOKACJA ŚRODKÓW NA INNOWACJE (CP 1.
BARDZIEJ INTELIGENTA EUROPA) DLA POLSKI TO
11 784 MLN EURO

DO MŁODYCH SPÓŁEK ROZWIJAJĄCYCH
NOWATORSKIE PROJEKTY PO TRZECH KWARTAŁACH
2021 R. TRAFIŁO AŻ 1,76 MLD ZŁ. TO ABSOLUTNY
REKORD – ROK WCZEŚNIEJ FUNDUSZE VC WYŁOŻYŁY
NA INNOWACJE W NASZYM KRAJU O PONAD POŁOWĘ
MNIEJ PIENIĘDZY

DOCPLANNER STAŁ SIĘ PIERWSZĄ W HISTORII
POLSKĄ FIRMĄ TECHNOLOGICZNĄ,
KTÓREJ WARTOŚĆ ŚWIATOWI INWESTORZY WYCENILI
NA PONAD 1 MILIARD DOLARÓW (PRAWIE 3,9 MLD ZŁ)
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Szukasz miejsca
dla swojego biznesu ?

LUBELSK I P A R K NAU K O W O- TECHN OL OGICZN Y OF ERU J E
Wynajem sal szkoleniowych
o powierzchni 60 m2.
Sale wyposażone są w rzutniki
multimedialne, ekrany, flipcharty
oraz dostęp do sieci Wi-Fi. Istnieje
możliwość wyposażenia sal
w komputery przenośne.
Koszt wynajęcia sali wynosi:
50 zł netto / godzina zegarowa
300 zł netto / dzień

Wynajem auli o powierzchni
600 m2 dla 420 osób
Jest ona wyposażona w
projektory
umożliwiające
prezentację materiałów w
rozdzielczości Full HD, a
przed nią mieści się foyer,
które
również
można
wykorzystać
podczas
eventów.
Koszt wynajęcia auli wynosi:
3 000 zł netto / dzień

Skontaktuj się z nami: administracja@lpnt.pl, tel. 81 534 61 00
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Szukasz miejsca
dla swojego biznesu ?

Rozpoczynasz działalność gospodarczą?
Pracujesz jako freelancer?
Chcesz obniżyć koszty prowadzonej działalności?
Wirtualne biuro jest alternatywą dla kosztownego
wynajmu i prowadzenia własnego biura.
W ramach usługi oferujemy klientom trzy pakiety
Adres korespondencyjny
Adres firmowy
Adres firmowy +

Korzyści dla najemców
Dobra lokalizacja, bliskie sąsiedztwo
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej
(Podstrefa SSE „Mielec”),
Otoczenie firm i jednostek badawczych
zajmujących
się
działalnością
innowacyjną,
Możliwość
korzystania
z
sal
konferencyjno-szkoleniowych
w
godzinach uzgodnionych z LPNT S.A.,
Dostępność miejsc parkingowych,
Możliwość korzystania z pomieszczenia
socjalnego dla pracowników,
Ochrona
i
bezpieczeństwo
(teren
wewnętrzny i zewnętrzny budynku jest
monitorowany
i
chroniony
przez
wyspecjalizowaną firmę ochroniarską).
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W kolejnym numerze

Prezentacja firm, które powstały
w ramach projektu Lubelski Park
Wspierania Przedsiębiorczości
Podsumowanie
wniosków do
Poland Prize

I
tury
projektu

naboru
Connect

Transfer technologii kluczem do
rozwoju przedsiębiorstw - rozwój
pracowników LPNT
Projekt Start Easy- kolejne działania
na rzecz poprawy warunków do
szybkiego rozwoju biznesu
Jeszcze więcej porad prawnych
i księgowych, a także informacji
o naszych startupach

Zapraszamy do kontaktu
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny
lpnt_
biuro@lpnt.pl
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