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ŁOMŻYŃSKI PULS 

BIZNESU 
NEWSLETTER  STYCZEŃ 2021 

ROKU  

 

 

Gospodarcze podsumowanie roku 2020  

Rok 2020 był szczególnym rokiem dla naszego miasta. Z jednej strony 
bardzo mocno odczuliśmy lockdown i jego skutki – zamknięcie, 
ograniczenie aktywności społecznej (na której ożywienie intensywnie 
pracowaliśmy przez ostatnie lata). Z drugiej strony był to rok bardzo 
intensywnej pracy, realizacji rekordowych inwestycji i rekordowych kwot 
pozyskanych środków.  Pozyskaliśmy rekordowe środki zewnętrzne: 
ponad 50 mln zł z RPO WP, 20 mln zł z FDS (Fundusz Dróg 
Samorządowych), około 10 mln zł z RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych), 1,6 mln zł z Rezerwy subwencji ogólnej (tzw. rezerwa 
mostowa) oraz prawie 200 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Wykonaliśmy i wyremontowaliśmy wiele 
dróg, chodników i ciągów komunikacyjnych. Nadaliśmy nowy wygląd 
wszystkim ulicom na Starym Mieście. Zakończyliśmy budowę Centrum 
Przesiadkowego, Halę Kultury, jesteśmy na finale przebudowy 
Filharmonii. Przebudowujemy płytę Starego Rynku. Oprócz tego wiele 
obiektów oświatowych i sportowych.                         .                         
 
W 2020 roku został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego, 
obejmujący 150 ha pod inwestycje, gdzie wraz z sąsiadującymi terenami 
tworzy obszar 220 ha dla inwestorów.  Otwiera to dla Łomży nową 
perspektywę tym bardziej, że finalizuje się Via Baltica, która podnosi 
atrakcyjność tych terenów. Staramy się, aby za pośrednictwem ARP, 
PAIH i PAIZ przekazywać potencjalnym inwestorom informacje o tak 
atrakcyjnych terenach. W roku 2021 planujemy też kampanię 
informacyjną w mediach, prasie i na bilbordach usytuowanych przy 
autostradach. 

W wymiarze inwestycji rok 2021 zapowiada się równie ambitnie jak 

miniony. Będziemy budować nowe ulice: przedłużenie ul. Meblowej, 

Jaworową, Grabową, drogi w okolicy ul. Ks. Stanisława, i remontować 

stare. Chcemy budować halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 5, 

wyremontować Bursę Nr 2, skończyć Filharmonię. Oczekujemy na 

wyniki konkursu z Funduszy Norweskich, w ramach których za 
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pozyskane 40 mln zł chcemy wybudować nową część bulwarów i plażę miejską. Liczę również na to, że 

tereny inwestycyjne (220 ha) położone wzdłuż ulicy Meblowej, na które w 2020 przygotowaliśmy MPZP 

(miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) znajdą inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca 

pracy i zasilą budżet miasta podatkami. 

 

Duża pula funduszy dla Województwa Podlaskiego w nowej perspektywie  

992 mln euro – tyle ma otrzymać województwo podlaskie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2021-2027. Podlaskie może również liczyć na wsparcie z Programu Polska 
Wschodnia, którego budżet to aż 2,5 mld euro oraz kontraktu programowego o wartości 7 mld euro. W 
nowej perspektywie około 60 proc. funduszy z unijnej polityki spójności trafi do programów realizowanych 
na poziomie krajowym. Pozostałe 40 proc. otrzymają programy regionalne, zarządzane przez 
marszałków województw. Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na 
tych samym kryteriach, co poprzednio, między innymi na liczbie ludności i PKB na 
mieszkańca. Województwo podlaskie ma się czym pochwalić, ponieważ jesteśmy na 3. miejscu pod 
względem euro na mieszkańca. Województwo podlaskie plasuje się z 2. najwyższym stosunkiem 
wartości RPO 2021-2027 do RPO 2014-2020. Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie w nowym 
programie, to m. in. działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, rozwój konkurencyjności 
MŚP, efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna, usługi cyfrowe, ochrona różnorodności 
biologicznej, dziedzictwo kulturowe, edukacja, rewitalizacja, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, 
aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo. 

Więcej informacji na stronie 

 

Dotacje dla Podlaskich firm 

Kolejna odsłona Podlaskiego Pakietu Gospodarczego oraz konkurs na rozwój zaplecza badawczo-
rozwojowego, a także prowadzenie badań nad nowymi produktami to dodatkowe wsparcie, które będzie 
dostępne dla przedsiębiorców w 2021 roku. 

Podlaski Pakiet Gospodarczy 2021 

Dzięki zwiększeniu puli środków pochodzących z UE będzie możliwe ogłoszenie kolejnego konkursu w 
ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, w którym wsparcie mogą otrzymać firmy odnotowujące 
straty w związku z pandemią COVID-19 -mikro i małe przedsiębiorstwa. Wnioski będą zbierane już od 
lutego, jego budżet to aż 25 mln zł. 

Jest to pomoc w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Dotacje firmy mogą przeznaczyć na 
zaspokojenie najważniejszych potrzeb, m.in.: zakup towarów i materiałów do produkcji, spłatę 
zobowiązań kredytowych czy artykuły sanitarne i zakup ochronnej odzieży służbowej. Wsparcie jest 
bezzwrotne, a firmy nie muszą ponosić kosztów związanych z realizacją projektu i wkładem własnym. 

Dzięki Podlaskiemu Pakietowi Gospodarczemu podlascy przedsiębiorcy uzyskali w zeszłym roku 
atrakcyjne pożyczki, dopłaty do wynagrodzeń pracowników i dotacje na kapitał obrotowy. W ramach PPG 
firmy uzyskały już 177 mln zł wsparcia i to nie koniec pomocy. 

 

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/wiadomosci/konferencje/duza-pula-funduszy-dla-podlaskiego-w-nowej-perspektywie.html
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Pomoc dla firm na projekty badawcze 

Ponadto w harmonogramie pojawi się jeszcze jeden konkurs dla przedsiębiorców. Jego budżet wynosi 
8 mln zł. Firmy będą mogły składać wnioski na projekty związane z rozwojem zaplecza badawczego – 
zakup sprzętu do laboratorium, inwestycje w aparaturę. 

Wsparcie będzie udzielane na prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac badawczo – rozwojowych, 
gdzie elementem projektu może być również wdrożenie wyników tych prac. Inwestycje w taką 
infrastrukturę pozwolą na wytwarzanie lepszych produktów w bardziej nowoczesnych technologiach. 
Dzięki temu podlaskie firmy zdobędą lepszą pozycję na rynku – będą bardziej konkurencyjne. Nabór 
wniosków na tego typu projekty rozpocznie się w kwietniu tego roku. 

Nowy harmonogram oraz informacje o konkursach będą dostępne na stronie Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 

 

Tarcza PFR i tarcza branżowa jakie są różnice 

Co to jest tarcza finansowa z PFR 

Tarcza finansowa PFR dla firm i pracowników to program wsparcia o wartości 100 mld zł skierowany do 
mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 
Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Ma pomóc w ochronie miejsca 
pracy, zapewnić firmom płynność finansową oraz pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po zniesieniu 
obostrzeń niezbędnych obecnie do walki z koronawirusem.  

Z tarczy finansowej skorzystało do tej pory ponad 340 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorców, 
którzy otrzymali pomoc w wysokości ponad 60 mld zł.  

15 stycznia 2021 r. wystartowała tarcza finansowa PFR 2.0. Zawiera rozwiązania adresowane do: 
pracowników z mikro, małych, średnich i dużych firm oraz dla samych przedsiębiorców, którzy prowadzą 
działalność gospodarczą w ramach 45 kodów PKD. Łączna wartość pomocy to ponad 35 mld zł. Według 
szacunków PFR do końca marca 2021 r. z finansowania będzie mogło skorzystać ponad 70 tys. firm.  

W puli tarczy 2.0 przeznaczono 13 mld zł pomocy dla mikro, małych i średnich firm oraz 7 mld zł na 
umorzenia do 100 proc. subwencji z tarczy finansowej 1.0. Dla dużych firm przeznaczono z kolei 25 mld 
zł z tarczy 2.0.  

 

Kto może skorzystać z tarczy PFR 2.0? 

Ze wsparcia mogą skorzystać m.in. firmy z: branży eventowej,  związanej z organizacją targów, wystaw 
i kongresów, prowadzące handel detaliczny, prowadzące hotele, prowadzące działalność turystyczną,  
prowadzące placówki gastronomiczne, branży fitness, prowadzące działalność związaną z 
wystawianiem przedstawień artystycznych oraz działalność wspomagającą w tym zakresie.  

Co to jest tarcza branżowa ? 

Tarcza branżowa to wsparcie dla firm z ok. 40 branż, które zostały najbardziej dotknięte obostrzeniami 
podczas drugiej, jesiennej fali pandemii koronawirusa.  

https://rpo.wrotapodlasia.pl/
https://rpo.wrotapodlasia.pl/
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Do 15 stycznia 2021 roku już 66,7 tys. przedsiębiorców złożyło wnioski o dotację do 5 tys. zł na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość pomocy to 332,3 mln zł. 
Powiatowe urzędy pracy zajmują się ich rozpatrywaniem, dotychczas rozpatrzono pozytywnie 33,3 tys. 
wniosków na kwotę 166,1 mln zł. i 13,15 tys. przedsiębiorców złożyło wnioski o dopłaty do wynagrodzeń 
w wysokości 2 tys. zł.  

Tarcza branżowa ma objąć pomocą ok. 270 tys. firm a wartość wsparcia to około 4,5 mld zł miesięcznie.  

Kto może otrzymać wsparcie w ramach tarczy branżowej? 

W ramach tarczy branżowej o wsparcie mogą ubiegać się firmy reprezentujące następujące branże: 
gastronomiczną, kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną), 
sportową (fitness, siłownie, rekreacja, uzdrowiska), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary), 
turystyczną, transportową, edukacyjną, cateringową, usług pralniczych.  

Pomoc z tarczy branżowej to:  zwolnienie ze składek ZUS za listopad,  jednorazowe dodatkowe 
świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł,  dopłaty w wysokości 2 tys. zł do wynagrodzenia pracownika 
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu (dotyczy też umów zleceń), przez okres 3 miesięcy,  dotacja w 
wysokości do 5 tys. zł.  

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący handel na targowiskach i bazarach są zwolnieni z opłaty targowej 
w 2021 r.  

Nowe prawo zamówień publicznych  

Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadza od 1 stycznia 2021 r. zasadnicze zmiany na rynku 
zamówień publicznych i jest efektem blisko dwóch lat prac nad nowymi rozwiązaniami. Uproszczone i 
przystępne procedury mają być mocnym wsparciem dla wykonawców startujących w przetargach 
publicznych. Przepisy oferują liczne i korzystne rozwiązania dla wykonawców, w tym należących do 
sektora MŚP, a jest to obecnie grupa przedsiębiorców. Dzięki nowym przepisom będą mieć dostęp do 
stabilnego i przyjaznego rynku zamówień publicznych. 

Nowe Pzp ma wzmocnić pozycję i ochronę praw wykonawców i podwykonawców, w tym zabezpieczyć 
ich przed problemami z płynnością finansową i koniecznością kredytowania zamówienia publicznego z 
własnej kieszeni. Przepisy wprowadzają tzw. zasadę efektywności, dzięki której cena nie będzie 
czynnikiem decydującym o wyborze oferty. Zamawiający, zamiast skupiać się na cenie lub kosztach 
usługi, ma w większym stopniu uwzględniać jakość towarów i usług, w tym ich znaczenie dla środowiska, 
gospodarki lub społeczeństwa. 

Więcej informacji 

 

Polityka Przemysłowa Polski 

Rozwój polskiego przemysłu i zwiększenie jego innowacyjności, a także wzmocnienie odporności naszej 
gospodarki na wstrząsy oraz poprawa globalnej konkurencyjności polskiej gospodarki – takie m.in. mają 
być efekty Polityki Przemysłowej Polski, nad którą prace rozpoczęło MRPiT. Polityka ta powstanie przy 
współudziale i w dialogu z przedsiębiorcami. Duże znaczenie będzie miało opracowanie Białej Księgi 
Rozwoju Przemysłu. Powstanie ona w efekcie konsultacji z przedsiębiorcami, przedstawicielami 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/nowe-prawo-zamowien-publicznych
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przemysłu, ekspertami, naukowcami i organizacjami pozarządowymi. Pierwszy etap konsultacji, którego 
efekty zostaną wykorzystane do stworzenia Białej Księgi, potrwa do 31.01.2021 r. 

Więcej informacji 

 

Informacja o saldzie i rozliczeniu wpłat do  ZUS za 2020 r. jest już dostępna 
na PUE ZUS  

 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił dla około 2,5 mln płatników składek informację o saldzie na 
koniec grudnia 2020 r. i o rozliczeniu wpłat z 2020 roku. Informacje zostały zamieszczone na Platformie 
Usług Elektronicznych (PUE ZUS). 

ZUS w komunikacie przesłanym PAP przypomina, że informacje roczne zostały przekazane drogą 
elektroniczną na PUE, czyli inaczej niż w latach poprzednich. Papierowy list otrzymali jedynie nieliczni 
klienci z nadpłatami na kontach, którzy jeszcze nie mają założonych kont na Platformie ZUS. 

Więcej informacji 

 

 

Aktualnie realizowane inwestycje drogowe 

 
 

Nazwa inwestycji w trakcie realizacji 
Planowany termin 

zakończenia inwestycji 

Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej listopad 2022 r. 

Budowa drogi gminnej nr 101089B, ul. Jaworowa grudzień 2022 r.   

Budowa drogi gminnej nr 101089B, ul. Grabowa listopad 2022r. 

Budowa drogi gminnej nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od 
drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B 

listopad  2022 r. 

Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B, ul. Bursztynowa styczeń 2022 r. 

Przebudowa dróg gminnych nr 101110B, ul. Kazimierza Puławskiego i nr 
101133B, ul. Stażacka 

styczeń 2022 r. 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/mrpit-rozpoczelo-prace-nad-polityka-przemyslowa-polski-do-konca-stycznia-mozna-zglaszac-propozycje-w-tej-sprawie
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8068485,informacja-o-saldzie-i-rozliczeniu-wplat-za-2020-r-jest-dostepna-na-pue-zus.html
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 Renowacja parku im. Jakuba Wagi 

W ramach drugiego naboru Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Lokalnego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2014-2021, złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i 
pracuję”.  Zakłada on m.in. opracowanie dokumentacji na rewitalizację parków miejskich w Łomży, w tym 
Parku im .Jakuba Wagi. 

  - Zanim jednak projektanci przystąpią do prac, chcielibyśmy poznać opinie mieszkańców naszego 
miasta, jak oni widzieliby ten park w przyszłości. Pomysły te przekażemy projektantom z sugestią ich 
uwzględnienia, oczywiście w miarę spełnienia warunków technicznych, finansowych oraz możliwości 
uzyskania zgody konserwatora zabytków ze względu na walory historyczne – informuje zastępca 
prezydenta Andrzej Garlicki. Swoje propozycje do końca stycznia mieszkańcy Łomży mogą przesyłać 
elektronicznie na adres mailowy parkwagi@um.lomza.pl bądź wrzucić do urny na korespondencję, 
znajdującą się w wejściu Urzędu Miejskiego, z dopiskiem na kopercie „Park im. Jakuba Wagi”.  
 
Rzeczowa rewitalizacja powyższego parku uwzględniona jest na liście działań uzupełniających w 
programie „Rozwój Lokalny”, przewidzianych do finansowania z innych środków, niż EOG – tzn. ze 
środków Unii Europejskiej, krajowych oraz środków własnych miasta. 

 

Podlaska Marka Roku: 

Trwa nabór do kolejnej edycji Podlaskiej Marki Roku. Swoich faworytów można zgłaszać w dziewięciu 
kategoriach i – w tym roku wyjątkowo – aż do 31 stycznia. Podobnie jak w latach ubiegłych, oprócz 
zwycięzców wskazanych przez kapitułę konkursu, najlepszą podlaską markę wybiorą konsumenci. 

Faworytów można zgłaszać w kategoriach: Produkt spożywczy, Produkt użytkowy, Inwestycja, Odkrycie, 
Wydarzenie, Kultura, Społeczeństwo, Biznes i Projekt 4.0. 

Warto przypomnieć, że kategorie Biznes i Projekt 4.0 zostały wprowadzone do konkursu w ubiegłym 
roku. W kategorii Biznes o laur mogą ubiegać się firmy, które oprócz osiągnięć w swojej branży, w 
podejmowanych działaniach i inicjatywach gospodarczych kierują się ideą społecznej odpowiedzialności. 
To także okazja do uhonorowania przedsiębiorstw stosujących zasadę dostępności oraz inicjujących 
programy edukacyjne skierowane do absolwentów. 

Natomiast kategoria Projekt 4.0 skierowana jest do tych firm, które efektywnie realizują założenia 
Przemysłu 4.0, tj. integrują ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z Internetem i technologiami 
informacyjnymi. 

 Zgłoszenie do konkursu jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę www.podlaskamarka.pl i wypełnić 
odpowiedni formularz. 

Zapraszamy do udziału. 

 

 

 

mailto:parkwagi@um.lomza.pl
http://www.podlaskamarka.pl/
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Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2020 r. 

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2020 roku. Liczba bezrobotnych 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu miesiąca sprawozdawczego roku 
wyniosła 3204 osoby i była większa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec grudnia 2019 
roku o 164 osoby  tj. o 5,4%. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom 
bezrobocia również zwiększył się o 134 osoby tj. 4,4%. 

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec grudnia 2020 roku kształtowała się 
na poziomie 7,1%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 8,4% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 
5,7%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (44,8 tys. 
osób, w tym miasto Łomża 23,8 tys., Powiat Łomżyński 21,0 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych 
na koniec listopada 2020 roku. 

Więcej informacji 

 

Czy wiesz że…. 

Noc z 22 na 23 stycznia 1863 roku przyjęła się jako data wybuchu powstania styczniowego. W Łomży 

przy Szosie Zambrowskiej, w miejscu straceń z okresu Powstania Styczniowego, na tzw. Mokrej Łączce, 

znajduje się zbiorowa mogiła i pomnik upamiętniający powstańców styczniowych. Pomnik – głaz 

odsłonięto i poświęcono 2 listopada 1916 roku, przy bardzo licznym udziale zgromadzonych 

mieszkańców Łomży i okolic 

 

 

https://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/

