
 

 

  

 

AGENDA
9.00 – 9.15 Spotkanie przy kawie. 

9.15 – 9.45 

 

Sukcesja majątku firmy, czyli jak zabezpieczyć swoją firmę przed 

nieoczekiwanymi zdarzeniami gospodarczymi i losowymi –

prelegenci Magdalena Nowak - Doradca Biznesowy i Bartłomiej 

Krukowski Pełnomocnik Zarządu (wieloletni praktyk) firmy 

PROTECTA sp. z o.o. 

 

9.45 – 9.55 Możliwości finansowania biznesu przez ARP S.A. przedstawi 

Konrad Trzonkowski Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Biznesu 

Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.. 

 

9.55 – 10.00 Sesja pytań 

 

10.00 – 10.05 

 

Krótka autoprezentacja uczestników. 

 

10.05 – 10.30 Networking przy porannej kawie 

  

  

  Organizator: Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży 

Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój 124 

tel. 86 2156852, mail: cop@um.lomza.pl, strona internetowa: www.biznes.um.lomza.pl  
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SUKCESJA W BIZNESIE 
NEWSLETTER 6 CZERWCA 2019 ROKU  

Zgłoszenia w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu  

Od 1 czerwca 2019 r. przyjmowane są 
zgłoszenia w konkursie ŁAB. 

Wnioski o przyznanie nagrody w kategoriach: 
,,Firma roku”, ,,Inwestor roku”,  „Firma z sercem”, 
„Ambasador Ziemi Łomżyńskiej”, „Kobieta 
biznesu”  mogą składać: przedsiębiorcy: 

 w formie elektronicznej poprzez formularz 
zamieszczony na stronie internetowej konkursu 
www.klab.um.lomza.pl  

 w formie pisemnej, poprzez złożenie wypełnionego wniosku 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 
w Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego 
w Łomży, Starostwie Powiatowym w Łomży, Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Łomży 

Informacji nt konkursu udziela Centrum Obsługi Przedsiębiorców 
Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój 
124, tel. 86 21 56852, mail: cop@um.lomza.pl, Starostwo Powiatowe w 
Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 86 21 56 913, 
e-mail: edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl lub 
promocja@powiatlomzynski.pl oraz Powiatowy Urząd Pracy, ul. 
Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża, pokój nr 201, tel. 86 21 58 035 

III edycja konkursu została objęta patronatem honorowym przez: 
Krajową Izbę Gospodarczą, Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A, 
Podlaski Związek Pracodawców. Patronatu medialnego udzieliła TVP 3 
Białystok 

Sponsorem głównym jest PKO Bank Polski. Partnerami konkursu są: 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, 
Hexa Bank Spółdzielczy, Kino Millenium.  

Zgłoszenia do udziału w konferencji „Invest in 
Łomża” 

W dniu 24 września 2019 r. odbędzie się konferencja Invest in Łomża. 
Podczas wydarzenia, na które zapraszamy władze rządowe, 
regionalne i samorządowe, przedstawicieli instytucji rządowych, radców 
handlowych z kilkudziesięciu krajów świata oraz lokalnych 
przedsiębiorców planowane są m.in. debata pt. „Open for new 
investment” sesje prezentacji błyskawicznych lokalnych 
przedsiębiorców oraz sesje spotkań B2B. W przerwie podczas 
konferencji planujemy dodatkową promocję lokalnych producentów 
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spożywczych poprzez wystawienie stoisk z ich produktami i poczęstowania nimi gości konferencji.  

Niniejsze wydarzenie będzie wstępem do Wschodniego Kongresu Gospodarczego, który rozpocznie 
się w dniu 25 września 2019 r.  

Podczas konferencji przedsiębiorcy będą mogli się promować poprzez: 

1. Udział w sesji prezentacji błyskawicznych (przedsiębiorca będzie miał do dyspozycji (2-5 min 
w zależności od ilości chętnych) podczas których może wypromować swoją firmę poprzez 
prezentację lub krótki film promocyjny. 

2. Wystawienie swoich stoisk wraz z produktami w holu (wszystkie branże) 
3. Przygotowanie swoich produktów w formie poczęstunku dla gości konferencji (branża 

spożywcza) 
4. Udział w spotkaniach z radcami handlowymi. 

Już dzisiaj można zgłaszać się do udziału w wydarzeniu. Udział jest bezpłatny. 

Informacji udziela Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego Łomży telefonicznie 86 
2156852  mailowo cop@um.lomza.pl lub osobiście Ratusz Stary Rynek 14 pokój 124. 

Wystawa Izby Przemysłowo Handlowej. 

Prezydent Miasta Łomża i Izba Przemysłowo - Handlowa w Białymstoku zapraszają do udziału 
w "Wystawie Podlaskiej Gospodarki", która będzie eksponowana na planszach podczas konferencji 
„Invest in Łomża”.  Wystawa będzie zorganizowana w formie graficznej  (standaryzowane materiały: 
zdjęcia i opis) o wymiarach  1,5 x 1,8 m zamieszczonych na konstrukcji szkieletowej. Celem wystawy 
jest promocja rodzimych firm, działających w regionie.  

Wystawa będzie promować  potencjał regionalnej przedsiębiorczości i budować tożsamość 
regionalnych produktów i usług. Adresatami wystawy jest szerokie grono odbiorców, uczestnicy 
konferencji Invest in Łomża, młodzież szkól zawodowych, mieszkańcy Łomży i województwa 
podlaskiego. 

Osoby zainteresowane udziałem w wystawie mogą się kontaktować z Panem Bogdanem Rogaskim 
Dyrektorem Izby Przemysłowo Handlowej w Białymstoku mail b.rogaski@iph.bialystok.pl, 85 6525645. 

Biznes bez krawata 

Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2019 r. odbędzie się I Turniej Strzelecki Przedsiębiorców. 

Spotkanie odbędzie się na strzelnicy forty w Piątnicy. Rozpocznie się o godz. 18.00. Podczas spotkania 
przewidziane są zawody strzeleckie, wycieczka po fortach, drobny poczęstunek. 

Osoby zainteresowane udziałem mogą się zgłaszać do Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu 
Miejskiego w Łomży lub do Zarządu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Łomża.  

Przypominamy skład Zarządu Rady: 

 Przewodniczący - Stanisław Kaczyński 

 3 Wiceprzewodniczących – Wojciech Babiński, Tomasz Rogala, Robert Bagiński. 

 

mailto:cop@um.lomza.pl
mailto:b.rogaski@iph.bialystok.pl


 

 
 

3 

Otwarcie nowego zakładu firmy P.P.U.H. ROGOWSKI 

W dniu 23 maja 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego zakładu firmy P.P.U.H.  ROGOWSKI..  

W uroczystym otwarciu zakładu wzięli udział Mariusz Chrzanowski Prezydent Miasta Łomża oraz 
Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta Łomża. 

W maju 2019 roku firma zakończyła inwestycję polegającą na budowie zakładu produkcyjnego 
o powierzchni 1.500 m2 przy ul. Narodowych Siła Zbrojnych. Nowy zakład składa się z dwóch hal 
produkcyjnych, chłodni, mroźni, 4 magazynów i części administracyjnej. Będzie wyposażony 
w automatyczną linię do pakowania i ważenia. Spełnia wszystkie standardy wymagane w branży 
spożywczej, a zastosowane rozwiązania technologiczne są na najwyższym poziomie, co gwarantuje 
wysoką jakość produkowanych wyrobów. 

P.P.U.H. ROGOWSKI to dostawca warzyw, który na polskim rynku istnieje już od 1994 roku. Produkuje 
pasty-wsady, zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi normami przemysłu spożywczego, bez dodatku 
konserwantów i sztucznych barwników. Dostarcza warzywa świeże, marynowane, pulpy, pasty, wsady, 
sosy.  

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Program PPK – szkolenie dla firm 

W dniu 24 lipca godz. 10.00 w Parku Przemysłowym Łomża odbędzie się szkolenie połączone 
z warsztatami dotyczące wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych przez firmy zatrudniające 
ponad 250 osób oraz wszystkie firmy, które są zobligowane do wprowadzenia zgodnie z Ustawą 
Pracowniczych Planów Kapitałowych. 
 
Zważywszy na to, że program jest nową inicjatywą  oszczędnościowo-emerytalną  w kraju, szkolenie 
ma na celu dostarczenie wiedzy i ułatwienie pracodawcom wdrażania nowych procedur 
w  przedsiębiorstwach i zakładach pracy w regionie. Szkolenie jest bezpłatne. 
 

Osoby zainteresowane udziałem mogą się zgłaszać do Piotra Idzikowskiego, Eksperta Regionalnego 

PFR Portal PPK, tel. kom. +48 729 059 668, e-mail: piotr.idzikowski@pfrportal.pl 

Early Warning Europe - pomoc firmom i przedsiębiorcom przeżywającym 
trudności i sytuacje kryzysowe 

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacja Firmy Rodzinne realizują 
projekt Early Warning Europe, którego celem jest udzielanie pomocy firmom i przedsiębiorcom 
przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe. 

O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) 
działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników 
zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, 
istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości. 

Więcej informacji na stronach : https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/early-warning, 
https://ffr.pl/pl/ewe/, Early_Warning_Europe, Mailing_EWE, Prezentacja_EWE, Ulotka_EWE 
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