
 

 

 

AGENDA  

 

9.00 – 9.15 Spotkanie przy kawie. 

9.15 – 9.30 

 

Z Rzecznikiem MŚP o biznesie – spotkanie z Panem Adamem 

Abramowiczem - prezentacja zadań i kompetencji Rzecznika MŚP 

oraz najważniejszych interwencji. 

 

9.30– 9.40 Sesja pytań 

 

9.40 – 9.50 Krótka autoprezentacja uczestników. 

 

9.50 – 10.30 Rozmowy przy śniadaniu. Czas przewidziany na wymianę 

doświadczeń i rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania 

  

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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Z RZECZNIKIEM MŚP O 

BIZNESIE 

NEWSLETTER 6 LUTY 2020 ROKU  

Planowane działania gospodarcze na rok 2020 

W roku 2020 planujemy dalszą kontynuację śniadań biznesowych. 
Inicjatywa rozpoczęta w 2017 r. z powodzeniem kontynuowana była 
w roku 2018 i 2019. Spotkania będą się odbywały w pierwszy czwartek 
miesiąca o godz. 9.00 w Parku Przemysłowym Łomża. W 2020 r. 
spotkania rozpoczynamy dzisiejszym śniadaniem. Kolejne śniadanie 
odbędzie się w dniu 5 marca 2020 r. i dedykowane będzie wszystkim 
przedsiębiorczym Paniom.  Śniadanie pn. Biznes na obcasach ma już 
dwuletnią tradycję. Mamy nadzieję, że w bieżącym roku tak jak 
i w dwóch poprzednich latach Panie prowadzące własną działalność 
gospodarczą, będące w zarządach firm lub tworzące razem z mężem 
sukces firmy dopiszą na tym spotkaniu. Panów zapraszamy również. 
Na kolejnych śniadaniach chcielibyśmy poruszyć ważne dla państwa 
tematy dlatego też zwracamy się z prośbą o zgłaszanie tematów na 
śniadanie na naszej stronie http://biznes.um.lomza.pl/temat-sniadania . 

W drugiej połowie roku rozpocznie się IV edycja konkursu 
gospodarczego Łomżyńskie Anioły Biznesu 2020. Również w II połowie 
roku planujemy konferencję, która byłaby kontynuacją spotkania 
z radcami handlowymi w 2018 r. i konferencji Invest in Łomża w 2019 r. 
Jeżeli uda nam się pozyskać finansowanie, projekt planujemy 
rozbudować m.in. o wizyty studyjne w lokalnych firmach.                           

W roku 2018 rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem 150 ha 
terenów inwestycyjnych na zachód od ul. Meblowej w kierunku 
zachodniej granicy miasta. Planujemy objęcie tych terenów 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
z przeznaczeniem na produkcję i usługi. Śtudium zostało uchwalone. 
Oczekujemy, że nowy plan zostanie uchwalony jeszcze w I półroczu 
2020 r.  

Również w roku bieżącym, we współpracy z Radą Gospodarczą przy 
Prezydencie Miasta Łomża, planujemy aktualizację Programu Rozwoju 
Przedsiębiorczości „Przedsiębiorcza Łomża otwarta na biznes”.  

O poszczególnych działaniach będziemy informowali na bieżąco na 
stronie aktualności COP http://biznes.um.lomza.pl/informacje-i-
ogloszenia-centrum-obslugi-przedsiebiorcow oraz na stronie śniadań 
http://biznes.um.lomza.pl/sniadanie-biznesowe gdzie również można 
zgłaszać propozycje tematów na kolejne śniadania biznesowe. 
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Łomżyńska Strefa Inwestycji. 

Zachęcamy do inwestowania w Łomży.  Nowym inwestorom miasto oferuje najkorzystniejsze w kraju 
warunki inwestowania w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji. Przedsiębiorca może uzyskać wsparcie 
na realizację nowych inwestycji na własnym gruncie objętych decyzją o wsparciu w ramach PSI 
w formie zwolnienia z podatku dochodowego do wysokości 70% poniesionych nakładów 
inwestycyjnych na okres 15 lat. Wymagane minimalne nakłady inwestycyjne dla dużych 
przedsiębiorców to tylko 10 mln zł i odpowiednio mniej dla średnich - 2 mln, małych - 0,5 mln zł czy 
mikro – 0,2 mln zł. Należy spełnić tylko 4 z 10 kryteriów jakościowych.  

 

 Micro 
przedsiębiorstwa 

Małe 
przedsiębiorstwa                           

Średnie 
przedsiębiorstwa                       

Duże 
przedsiębiorstwa               

Wysokość 
zwolnienia 

70% 70% 60% 50% 

Kryteria 
ilościowe – 
nakłady 
inwestycyjne 

0,2 mln zł 0,5 mln zł 2 mln zł 10 mln zł 

Kryteria 
jakościowe  

Należy spełnić 4 z 10 kryteriów jakościowych 

Okres 
zwolnienia 

Zwolnienie z podatku CIT/PIT na okres 15 lat 
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Łomżyńska Strefa Inwestycji – to także Podstrefa Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
i prywatne tereny objęte decyzją o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).  

Miasto dysponuje ostatnią już działką w Podstrefie Łomża SSSE o powierzchni 2,4 ha przy ul Ciepłej. 

 

 

 

Przedsiębiorcy lokujący swoje inwestycje na terenie Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej mogą skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego do 
wysokości 70% nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy, stanowiącej pomoc regionalną. 
Korzyści z inwestycji w Podstrefie Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz na gruntach 
własnych objętych decyzją o wsparciu w ramach PSI: 

 

 zwolnienie z podatku dochodowego maksymalnie do wysokości 70% nakładów inwestycyjnych 

lub kosztów nowych miejsc pracy  

 zwolnienie na okres 15 lat w przypadku PSI, do 2026 r. w przypadku Podstrefy Łomża 

 najkorzystniejsze w kraju warunki inwestowania w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, 

 zwolnienie z podatku od nieruchomości nowych inwestycji nawet do 6 lat 

 najwyższa w kraju wielkość pomocy publicznej do 70% 

 możliwość finansowania inwestycji z funduszy unijnych z najwyższym poziomem 

dofinansowania 

 atrakcyjne i uzbrojone grunty z infrastrukturą techniczną w konkurencyjnych cenach 

 wsparcie administracyjne i organizacyjne ze strony Urzędu Miejskiego w Łomży (Centrum 

Obsługi Przedsiębiorców). 
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Łomżyńskie Diamenty Forbesa 2020. 

Wśród 119 firm, laureatów Diamentów Forbesa 2020 w województwie 
podlaskim, znalazło się 10 firm z Łomży 

Ranking 4035 najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce opracowały 
Bisnode Polska wraz z redakcją miesięcznika „Forbes”. Przedsiębiorstwa, które 
znalazły się na liście, mogą szczycić się tytułem Diamentów Forbesa  

W zestawieniu znalazły się firmy, które w okresie ostatnich trzech lat najszybciej 
zwiększały swą wartość, mają pozytywny rating wiarygodności i ryzyka 

współpracy oraz wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające 
te warunki wykazują się także dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych.  

Firmy podzielono na trzy kategorie według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym: 
firmy małe (przychody 5–50 milionów złotych), firmy średnie (przychody od 50 do 250 milionów 
złotych), firmy duże (przychody powyżej 250 mln zł).  

Wśród 7 firm o przychodach powyżej 250 mln znalazły się 2 firmy z Łomży 

 Na miejscu 2 - Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. (92 miejsce na liście ogólnopolskiej) 
 Na miejscu 5 - P H Konrad Krzysztof Przeździecki (189 miejsce na liście ogólnopolskiej) 

Wśród 34 firm o przychodach od 50 do 250 mln zł znalazły się 4 firmy z Łomży 

 Na miejscu 3 - Bik Projekt sp. z o.o. (76 miejsce na liście ogólnopolskiej) 
 Na miejscu 16 - Domel sp. z o.o. (469 miejsce na liście ogólnopolskiej) 
 Na miejscu 24 - Uniglass Polska sp. z o.o. (706 miejsce na liście ogólnopolskiej) 
 Na miejscu 25 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o.  (719 miejsce na 

liście ogólnopolskiej) 

Wśród 78 firm o przychodach od 5 do 50 mln zł znalazły się 4 firmy z Łomży 

 Na miejscu 17 - Pianpol Tex sp. z o.o. (722 miejsce na liście ogólnopolskiej) 
 Na miejscu 34 - Stanwes Trade sp. z o.o. (1.194 miejsce na liście ogólnopolskiej) 
 Na miejscu 49 - Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców (1.688 miejsce na liście 

ogólnopolskiej) 
 Na miejscu 56 - Armapak sp. z o.o. sp.k. (1.860 miejsce na liście ogólnopolskiej) 

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.  

Jakie zmiany czekają na pracodawców w 2020 r. 
 
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020. 2600 zł brutto to kwota minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, która obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Płaca minimalna przysługuje osobom zatrudnionym na 
etacie i dotyczy każdego rodzaju umowy o pracę. Osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy 
powinna otrzymać wynagrodzenie w wysokości co najmniej 2600 zł.  
 
Stawka godzinowa przy umowach cywilnoprawnych. Osoby, które pracują w oparciu o umowy 
cywilnoprawne, mają gwarancję wypłaty minimalnej stawki godzinowej. Od 1 stycznia 2020 r. stawka 
godzinowa wynosi 17 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów zlecenia (art. 
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734 Kodeksu cywilnego) lub umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 
750 Kodeksu cywilnego).  
 
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). PPK służą systematycznemu gromadzeniu oszczędności przez 
uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia. Od 1 stycznia 
2020 r. PPK obejmą kolejną grupę przedsiębiorców, tj. firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (według 
stanu na 30 czerwca 2019 r.). 

Mikrorachunek podatkowy. Od 1 stycznia 2020 r. większość rachunków urzędów skarbowych do wpłat 
zobowiązań podatkowych zostanie zastąpiona przez indywidualny rachunek przypisany do każdego 
podatnika – tzw. mikrorachunek podatkowy. Będą się nim posługiwać wszyscy, którzy mają numer 
PESEL lub NIP i płacą podatki. Nie ma tu znaczenia ani forma prawna prowadzonej działalności ani 
wielkość przedsiębiorcy, a należności podatkowe z tytułu PIT, CIT i VAT zapłacisz zawsze na ten sam 
rachunek – przypisany tylko do ciebie lub twojej firmy. Na mikrorachunek zapłacisz podatek od 
dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne (PIT), podatek od dochodów uzyskiwanych przez osoby 
prawne (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT), za wyjątkiem VAT z tytułu 
wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14), który opłacisz na rachunek urzędu 
skarbowego właściwego dla wpłat podatku akcyzowego, 

Prawo do błędu przedsiębiorcy. Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy, które osobom 
fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą przyznają prawo do błędu przez 
pierwszy rok prowadzenia działalności. Prawo do błędu to uprawnienie przewidziane w ustawie z 31 
lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Wprowadza ona 
zmiany do 69 aktów prawnych, m.in. w w ustawie z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.  To w 
niej będzie przewidziane nowe prawo do błędu. Nowy przepis art. 21a ustawy obejmuje 
przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którzy 
naruszą przepisy prawa związane z wykonywaną działalnością gospodarczą w okresie 12 miesięcy od 
dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 36 
miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia 

Biała lista podatników VAT. 1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, 
który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Wykaz zastąpił dotychczas 
funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych 
i przywróconych do rejestru VAT. Biała lista umożliwia: 

 sprawdzenie czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, 
 jeśli twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono 

zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznanie podstawy prawnej tych decyzji, 
 potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu 

kontrahentowi. 

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł na 
inny rachunek, niż podany w wykazie: 

 nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej 
kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie, 

 będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości 
podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji. 

Będziesz mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na 
niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujesz o tym naczelnika urzędu skarbowego 
właściwego dla sprzedawcy. 

Więcej informacji na naszej stronie w aktualnościach COP. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001495/O/D20191495.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001495/O/D20191495.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000646/U/D20180646Lj.pdf
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

