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WSPIERAMY UKRAINĘ
Dzięki zaangażowaniu i wsparciu mieszkańców Łomży oraz lokalnych
przedsiębiorców udało się już zrealizować 12 transportów z pomocą humanitarną,
w tym 11 bezpośrednio na Ukrainę. Dodatkowo nieustannie pomoc w postaci
wsparcia rzeczowego kierowana jest na miejscu do każdego z uchodźców
wojennych bądź każdej z rodzin, która ich gości. Bez dalszego wsparcia pomoc na
tak dużą skalę nie będzie możliwa do zrealizowania. W związku z tym zachęcamy
Państwa do ponownego wsparcia Punktu Pomocy Humanitarnej, organizowanego
przez Miasto Łomża we współpracy Akademią Nauk Stosowanych (d. PWSIiP) przy
ul. Akademickiej 1 w Łomży.
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Blok webinarów i konsultacji pod hasłem
#SolidarnizUkrainą
Ośrodek Enterprise Europe Network funkcjonujący przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego organizuje cykl wydarzeń
online, w formie webinariów i konsultacji. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie lokalnego środowiska biznesowego i podlaskich
przedsiębiorców w nawiązywaniu nowych, owocnych dla obu stron kontaktów oraz współpracy zagranicznej w sytuacji utraty
rynków zbytu czy dostaw w Rosji czy Białorusi. W ramach wydarzenia pojawiać się będzie tematyka m.in. kierunków eksportu
zastępującego rynek rosyjski i białoruski, jak i kwestia zatrudniania cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców
z Ukrainy. Spotkania są bezpłatne.Na każde spotkanie wymagana jest rejestracja za pomocą formularza on-line dostępnego
pod w/w adresami.
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Jak zatrudnić obywatela UKRAINY
Ze względu na wojnę trwającą na Ukrainie zostały wprowadzone szczególne przepisy, które ułatwiają obywatelom tego kraju
legalny pobyt i pracę w Polsce.
W Polsce może pracować obywatel Ukrainy, który: przebywa legalnie w Polsce i ma ważny tytuł pobytowy albo przybył legalnie
na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku z terenu Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania w Polsce.
Obywatela Ukrainy można zatrudnić na podstawie umowy o pracę lub umowy‑zlecenia .
Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa przez określenie obywatel Ukrainy rozumie się także małżonka obywatela Ukrainy, który nie ma obywatelstwa
ukraińskiego, o ile przybył na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na
terytorium tego państwa.

Więcej informacji na stronie

Diamenty Forbesa z Łomży
W styczniu 2022 po raz czternasty we współpracy z redakcją „Forbes” Dun & Bradstreet Poland opracowała zestawienie
najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce „Diamentów Forbesa 2022”.
W zestawieniu znalazły się firmy z 15-proc. i większym wzrostem wartości, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały
swoją wartość. Pośród 179 diamentów z województwa podlaskiego znalazły się następujące firmy z Łomży i okolic:
W kategorii – Diamenty Forbesa przychody powyżej 250 mln zł:
SONAROL SP.J. w Jedwabnem, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy
W kategorii – Diamenty Forbesa przychody od 50 do 250 mln zł:
CENTER MEBEL SP. Z O.O. SP.K., EDPOL FOOD & INNOVATION SP. Z O.O., UNIGLASS POLSKA SP. Z O.O., BIK PROJEKT
SP. Z O.O, PPB PREFBET SP. Z O.O. w Śniadowie, PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO SP. Z O.O.
W kategorii – Diamenty Forbesa przychody od 5 do 50 mln zł
INWESTBUD SP.J., KOLBENZ SIERZPUTOWSKI STACJA PALIW SP.J., RZOŃCA SA, MULTI-PHARME SP. Z O.O., ARMAPAK
SP. Z O.O. SP.K., ZAKŁADY SPOŻYWCZE BONA SP. Z O.O., SANMET SP. Z O.O. SP.K., ZAKŁAD USŁUG
INFORMATYCZNYCH NOVUM SP. Z O.O., DEVELOPMENT SP.J., H. KOMAX KONOPKA SP.J., PHU KARGO SP.J.,
INSTALATOR SP. Z O.O.
Serdecznie gratulujemy
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Biznes na obcasach
czyli śniadanie biznesowe w dniu kobiet
Tradycją naszego miasta stała się organizacja w Dniu Kobiet śniadania biznesowego pn. „Biznes na obcasach”. Spotkanie
dedykowane było Paniom, które prowadzą własne firmy, są ich współwłaścicielkami lub pełnią w nich funkcje zarządzające. W

tym roku połączone zostało z wręczeniem nagród Prezydenta Łomży w konkursach „Łomżyński Społecznik Roku 2021” i
„Łomżyńska Inicjatywa Roku 2021”.
Podczas śniadania biznesowego „Biznes na obcasach” wspominano zmarłą przed rokiem Kasię Kuklińską, założycielkę i
działaczkę Fundacji JA i TY. W trakcie spotkania w bloku Naturalnie Lokalnie o funkcjonalnej żywności oraz działalności firmy
Szarłat opowiedziała Małgorzata Lenkiewicz, a Teresa Wykowska z sadu W.&J. Wykowski sp.j. przedstawiła zdrowe i
ekologiczne produkty wytwarzane w Łomży przez jej rodzinną firmę. Dr hab. Sylwia Chojnowska, prorektor Państwowej Wyższej
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości, (Akademia Nauk Stosowanych) mówiła o swojej pracy oraz pasji tworzenia naturalnych
kosmetykó, a Ewa Gąsiorowska o tworzonej przez siebie naturalnej biżuterii i ozdobach z filcu. Wydarzenie uświetnił występ
muzyczny Żakliny i Michała Olchowik.
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Budowa ulic w zachodniej części Łomży
Budowa przedłużenia ulicy Meblowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej to obecnie największa inwestycja drogowa w
Łomży. W tej samej części miasta realizowane są również ulice Jaworowa i Grabowa.
Na przedłużeniu ulicy Meblowej wykonano już wszystkie sieci podziemne, ustawiono zarówno krawężniki kamienne jezdni,
chodników i ścieżek rowerowych. Ułożono także kostkę polbruk na większej części chodników. Wykonano również pierwszą
warstwę betonu asfaltowego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ronda z ul. Jaworową. Zaawansowanie prac przekroczyło
50 %. Po ich zakończeniu powstanie nowa droga o długości 1753 metrów z chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem,
przystankami autobusowymi i bezpiecznymi przejściami dla pieszych.
Na ulicy Jaworowej dobiegają końca prace brukarskie przy realizacji chodników i zjazdów, do wykonania pozostają warstwy
nawierzchni bitumicznej na ciągu jezdni. Natomiast na ul. Grabowej wykonano wszystkie sieci podziemne, kanał sanitarny oraz
wodociąg. Obie drogi powinny być gotowe we wrześniu.
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AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY
Z dniem 1 marca 2022 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 stycznia 2022 roku (Dz. U. 2022
poz. 136, § 1 pkt.1 litera a) „Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży” zmienia nazwę
na: „Akademia Nauk Stosowanych w Łomży”.
Akademia nauk stosowanych – określenie zastrzeżone dla nazwy uczelni zawodowej, która spełnia warunki określone w art. 16
ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nazwa odnosi się do nauk stosowanych, czyli
część zgromadzonej wiedzy, która umożliwia rozwiązywanie określonych rzeczywistych problemów albo część działalności
naukowej, która jest podejmowana w celu rozwiązania tych problemów.
Łomżyńska uczelnia znalazła się w gronie sześciu uczelni tego typu w Polsce.
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Projekt programu
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Według przyjętego na nadzwyczajnym posiedzeniu we wtorek, 15 marca 2022 r., projektu, program Fundusze Europejskie dla
Podlaskiego 2021-2027 ma rekordowy budżet. Wynosi 1,25 mld zł i jest o 37 mln euro większy niż jego odpowiednik,
realizowany w latach 2014-2020.
Według założeń programowych na każdego mieszkańca województwa ma przypaść 1062 euro. Tym samym Podlaskie plasuje
się na drugim miejscu wśród województw pod względem wzrostu wartości w porównaniu z poprzednim programem.
Zakłada wsparcie w wielu obszarach. To m.in. rozwój przedsiębiorczości, badań i innowacji, efektywności energetycznej,
odnawialnych źródeł energii, budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, inwestycje w infrastrukturę przedszkolną i szkolną,
społeczną, zdrowotną czy ochronę dziedzictwa kulturowego. Ważna będzie również aktywizacja bezrobotnych, ubogich oraz
osób młodych. Przyjęcie projektu programu przez zarząd województwa i przesłanie go Komisji Europejskiej otwiera oficjalny
proces negocjacyjny.
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Polskie Mosty Technologiczne
Rusza nabór na rynek USA
Od 6 kwietnia 2022 r. rozpocznie się nabór wniosków aplikacyjnych w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne,
skierowany na rynek Stanów Zjednoczonych. Projekt jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców pragnących
rozpocząć swoją działalność biznesową na rynku USA.
Nabór potrwa miesiąc i zakończy się 6 maja 2022. Zakwalifikowani przedsiębiorcy mogą liczyć na udział w warsztatach
eksperckich i konsultacjach oraz pomoc w pisaniu strategii ekspansji. Na uczestników projektu czeka też wsparcie finansowe na
usługi doradcze i działania promocyjne zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych.
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Od 1 lipca 2022 Polski Ład w nowym kształcie.
Trwają konsultacje.
Przełomowa i największa od lat reforma podatkowa, która została przeprowadzona na początku tego roku, po trzech miesiącach
funkcjonowania – właśnie przechodzi zmiany.
Propozycje zmian do Polskiego Ładu ogłoszone zostały w czwartek 24 marca 2022 r. MF zakłada, że zmiany, które przekazało
w czwartek do konsultacji wejdą w życie od 2023 r., ale będą obowiązywać wstecznie od 1 lipca 2022 r.
Najważniejsze zmiany to:
Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali podatkowej.
Wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym, ryczałcie i
karcie podatkowej.
Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej zmiana dotyczy 3,1 mln osób.
Bez zmian – kwota wolna 30 tys. zł i próg podatkowy 120 tys. zł.
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Informacja o sytuacji
na lokalnym rynku pracy
Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec lutego 2022 roku kształtowała się na poziomie 5,9%. Dla
miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 6,7% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 4,9%.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży wyniosła 2580 osób i była mniejsza od liczby
bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lutego 2021 roku o 802 osoby tj. o 23,7%. To najniższa od 1990 roku liczba
bezrobotnych zarejestrowana w urzędzie. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom
bezrobocia zmniejszył się o 109 osób tj. 4,1%.
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Raporty
Krajowej Izby Gospodarczej
Comiesięczny przegląd

Comiesięczny przegląd

sytuacji w branżach

sytuacji w województwach
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Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do współpracy przy redagowaniu newslettera.
Prosimy o zgłaszanie pomysłów, tematów, które Państwa interesują, sugestii.
Kontakt: Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek
14, 18-400 Łomża pokoje 109 i 117, email: cop@um.lomza.pl, tel. 86 2156852,
website: http://biznes.um.lomza.pl/.
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