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Chcesz zdobyæ unijn¹ dotacjê
z Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki? Przyjdź
na spotkanie i dowiedz siê
m.in., jakie projekty mog¹
zostaæ dofinansowane
w przysz³ym roku.

Bezp³atne spotkanie infor-
macyjne organizuje Regionalny
Ośrodek Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego w Bydgoszczy.
Jego pracownicy wyjaśni¹, jakie
s¹ procedury pozyskiwania pie-
niêdzy z Programu Operacyjne-
go Kapita³ Ludzki (w skrócie PO
KL).

Przedstawi¹ plany dzia³ania
instytucji wdra¿aj¹cych ten pro-
gram w województwie kujaw-
sko-pomorskim. Powiedz¹, jakie
konkursy na unijne dotacje z PO
KL maj¹ zostaæ og³oszone
w przysz³ym roku. Podpowiedz¹
te¿ na jakie projekty jest szansa
zdobyæ dofinansowanie.

Spotkania odbêd¹ siê w RO
EFS w Bydgoszczy przy ul. D³u-
giej 34 w kilku terminach:

n 29 listopada godz. 9 - temat:
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty
dla wszystkich” - plan dzia³ania

Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
w Toruniu

n 29 listopada godz. 11 - temat:
Priorytet VII „Promocja integracji
spo³ecznej” - plan dzia³ania Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Spo³ecz-
nej w Toruniu

n 30 listopada godz. 9 - temat:
Priorytet VIII „Regionalne kadry
gospodarki” - plan dzia³ania Urzê-
du Marsza³kowskiego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego w To-
runiu

n 30 listopada godz. 11 - temat:
Priorytet IX„Rozwój wykszta³cenia
i kompetencji w regionach” - plan
dzia³ania Urzêdu Marsza³kowskie-
go Województwa Kujawsko-Po-
morskiego w Toruniu

W spotkaniu mog¹ wzi¹æ udzia³
osoby z powiatów: bydgoskiego,
mogileñskiego, inowroc³awskiego,
nakielskiego, sêpoleñskiego, świe-
ckiego, tucholskiego i ¿niñskiego.
Mog¹ byæ to m.in. przedstawiciele
organizacji pozarz¹dowych i szkó³.

Zainteresowani udzia³em
w spotkaniach powinni siê wcześ-
niej zg³osiæ. Mog¹ napisaæ maila
(informacja@pte.bydgoszcz.pl)
lub zadzwoniæ (tel. 52 32 26 720).

(AW)

INICJATYWA Fachowcy bêd¹ doradzaæ za darmo

Powiedz¹, jak zdobyæ kasê

PRAWO

W wiêzieniach
zmian nie bêdzie?

Obowi¹zuj¹ca od ponad tygod-
nia ustawa, która zakazuje palenia
w miejscach publicznych, nie za-
wiera szczegó³owych przepisów
dotycz¹cych m.in. wiêzieñ i obiek-
tów wojskowych. Stanowi jedynie,
¿e szefowie resortów: sprawiedli-
wości, obrony narodowej i spraw
wewnêtrznych wydadz¹ stosowne
rozporz¹dzenia.

- Maj¹ na to sześæ miesiêcy -
mówi pp³k Luiza Sa³apa, rzecznik
prasowy Centralnego Zarz¹du
S³u¿byWiêziennej w Warszawie.

Pytana o obowi¹zuj¹ce teraz
w aresztach i wiêzieniach przepisy
dotycz¹ce palenia, mówi: - W za-
k³adach pó³otwartych i otwartych
s¹ wyznaczone miejsca do pale-
nia. Natomiast w zak³adach zam-
kniêtych s¹ cele dla palaczy. Jeśli
ktoś rzuca na³óg - ma prawo
do przeniesienia do celi, w której
siê nie pali.

Czy rozporz¹dzenie mo¿e
wprowadziæ jakieś restrykcje, do-
tycz¹ce palenia tytoniu?

- Nie spodziewam siê rewolucji.
Mamy dośæ przepisów odnośnie
podzia³ów wiêźniów - dodaje pp³k
Sa³apa.

(HAS)

Zamiast sk³adaæ

zaświadczenie

o dochodach - bêdziemy

mogli napisaæ

oświadczenie.

A spó³kê z ograniczon¹

odpowiedzialności¹

za³o¿ymy w jeden dzieñ

i to przez internet.

To niektóre zmiany w przepi-
sach, które wczoraj zaakcepto-
wa³ rz¹d. Jak mo¿na przeczytaæ
na stronie internetowej Rady
Ministrów, projekt Ustawy
o ograniczaniu barier admini-
stracyjnych dla obywateli
i przedsiêbiorców ma wprowa-
dziæ „zmiany merytoryczne

w oko³o 90 obowi¹zuj¹cych
ustawach”.

Co kryje siê za t¹ obietnic¹?
Po wejściu w ¿ycie nowych

przepisów, zaświadczenia maj¹
zostaæ zast¹pione oświadczenia-
mi. Bêdziemy mogli je sk³adaæ
w sprawach dotycz¹cych na przy-
k³ad wysokości naszych docho-
dów oraz niezalegania z podatka-
mi i sk³adkami do Zak³adu Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych.

W urzêdach bêdziemy mogli
sk³adaæ kopie: odpisów aktów sta-
nu cywilnego oraz dokumentów
potwierdzaj¹cych, jakie posiada-
my wykszta³cenie, czyli dyplomów
i świadectw ukoñczenia szkó³.

Jeśli urzêdnicy nabior¹ podej-
rzeñ, ¿e próbujemy ich oszukaæ,
sami bêd¹ mogli sprawdziæ nasze
dane w skarbówce i ZUS.

Nie bêd¹ mogli domagaæ siê
zaświadczeñ

Rz¹d planuje wprowadzaæ
nowe przepisy stopniowo
w przysz³ym roku. Wszystkie
maj¹ zacz¹æ obowi¹zywaæ do
1 października.

Trzy miesi¹ce wcześniej
urzêdnicy maj¹ dostaæ zakaz.
Nie bêd¹ mogli domagaæ siê
od przedsiêbiorców zaświad-
czeñ o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzia³al-
ności Gospodarczej (w skrócie
CEIDG).

Biznesmeni nie bêd¹ musieli
równie¿ sk³adaæ zaświadczeñ
o nadaniu numerów NIP
oraz REGON. Wystarczy, ¿e
przygotuj¹ oświadczenia o po-
siadaniu tych numerów lub

wpisz¹ je do sk³adanych wnio-
sków.

Zaś po znowelizowaniu Ko-
deksu spó³ek handlowych oraz
niektórych innych ustaw, spó³kê
z ograniczon¹ odpowiedzial-
ności¹ bêdzie mo¿na zarejestro-
waæ przez internet w ci¹gu jed-
nego dnia - zapowiada rz¹d.

Aby u³atwienia nie zmieni³y
siê w utrudnienia

- Ka¿de wprowadzane u³a-
twienie w prowadzeniu w Polsce
biznesu przyjmujemy z du¿¹ ra-
dości¹ - przyznaje Miros³aw
Ślachciak, prezes Kujawsko-Po-
morskiego Zwi¹zku Pracodaw-
ców i Przedsiêbiorców. Zastrze-
ga: - Pod warunkiem, ¿e zaraz nie
zamieni siê one w utrudnienie.

Mam nadziejê, ¿e pos³owie z sej-
mowych komisji nie przygotuj¹
nam takiej niespodzianki.

Rz¹dowym planem zmian
przepisów ma bowiem zaj¹æ siê
wkrótce parlament.

- Ciekawe jak nowe prawo bê-
dzie dzia³aæ w praktyce - zastana-
wia siê Ślachciak. - Czy na przy-
k³ad banki bêd¹ akceptowaæ
oświadczenia? Mo¿e nadal bêd¹
domagaæ siê zaświadczeñ?

(AW)

PRAWO Rada Ministrów przyjê³a wczoraj projekty zmiany przepisów. Teraz zajm¹ siê nimi pos³owie

Chc¹ ul¿yæ nie tylko biznesowi
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394,43 290,20 293,38 462,38 124,69

AGORA 26,14 - 2,10 26,03

BANK BPH 67,80 - 0,66 68,00

BIOTON 0,18 0,00 0,18

BRE 285,10 - 0,66 289,80

BZWBK 211,60 0,28 210,90

CERSANIT 11,24 - 4,58 11,55

CEZ 120,20 0,84 119,40

GTC 23,90 1,31 23,58

KGHM 134,70 - 2,81 136,20

LOTOS 31,80 0,44 31,20

MOL 288,90 - 0,45 294,00

PBG 218,00 - 0,46 220,00

PEKAO 179,80 1,01 179,10

PGNIG 3,75 0,81 3,71

PKN ORLEN 43,40 0,46 43,20

PKO BP 42,28 - 0,05 42,25

POLIMEXMS 4,20 0,24 4,16

PZU 357,40 - 2,40 366,20

TP SA 17,41 0,35 17,26

TVN 17,11 - 2,06 17,50

WIG

WIG 45730,96 - 0,37 45785,71

WIG20 2637,95 - 0,29 2637,21

SPÓ£KI Z NASZEGO REGIONU

APATOR 18,27 - 0,71 18,50

DROZAPOL 2,13 - 1,84 2,13

HYDROTOR 37,00 0,03 36,99

IRENA 1,21 - 18,24 1,21

JUTRZENKA 3,41 - 6,58 3,67

KRUSZWICA 78,50 - 1,51 81,90

MAKRUM 1,91 - 3,05 1,97

NEUCA 73,00 - 2,28 72,95

OPONEO.PL 13,05 - 2,61 13,19

PROJPRZEM 10,91 - 2,06 11,14

ŚWIECIE 77,00 - 1,79 78,00

Kurs Zmiana Kurs
Spó³ki - WIG20 zamkniêcia w proc. otwarcia

(w z³) (w z³)

notowania on-line na stronie
www.gpw.com.pl

AKCJE

pomorska.pl najciekawsze materia³y z naszej strony www

forum

~asia~: Ha, ha, ha... Na jego
miejscu te¿ bym tak zrobi³a.
Przecie¿ przez dwa tygodnie
poziom wkurzenia przekroczy
granice wytrzyma³ości wyborców.
Lepiej ich nie dra¿niæ.

~Karol~: Chcia³em iśæ
na Dombrowicza, ale widzê, ¿e to
nie ma sensu. Koleś zrywa asfalt
i po dniu roboty zamyka remont.
Przecie¿ on jest chory na mózg,
zdrowy cz³owiek takich rzeczy nie
wyprawia.

~marek~: Ciekawe, czy znów
Grześkowiak mu doradzi³, czy te¿
jego m³ode wilki bez rozumu?
A dlaczego inwestycja nie zosta³a
przygotowana? Przecie¿ ona sam
o sobie wystawia świadectwo. Nie
wie, co jego s³u¿by robi¹?

Konstanty Dombrowicz: Remont Fordoñskiej wstrzymany

pomorska24

Wojciech Mann w Bohemie Fot. Mc

sonda

tak

nie

52,9%

47,1%

Czy zmieni³eś ju¿
opony na zimowe?

najczêściej czytane

l Wyniki wyborów
w regionie. W Toruniu Micha³
Zaleski, w Bydgoszczy
i W³oc³awku druga tura.
l Speedway Ekstraliga:
Nieoczekiwane zmiany miejsc.
l Wypadek przy ul.
Kamiennej. Jedna osoba
trafi³a do szpitala.

G³osowa³o:
68 osób

l Strona www.pomorska.pl w liczbach (dane z wczoraj). U¿ytkownicy: 49116 ods³ony: 354844. Źród³o: Gemius Traffic.

Co s¹dzicie Pañstwo

o planowanych

zmianach w prawie?

Czy pomog¹ one prowadziæ

w Polsce interesy?

www.pomorska.pl/forum

forum

W Toruniu demobil pe³n¹ par¹!

Takich okazji nie ma zbyt wiele. Agencja Mienia Wojskowego postanowi³a sprzedaæ ruchome
zasoby. Do kupienia by³y polonezy, stary, jelcze, a tak¿e ca³y zestaw czêści do produkowanych

w PRL-u samochodów. Deszczowa aura nie przeszkodzi³a w zakupach, choæ niektórzy narzekali, ¿e
spodziewali siê lepszych aut. Ale po co komu stary ¿uk? - Albo na czêści, albo na z³om -
przekonywali nabywcy.

FOT. LECH KAMIÑSKI, (KAF)

Za energiê elektryczn¹
mo¿emy zap³aciæ
najwy¿ej o dziewiêæ
procent wiêcej.

Cenniki firm, sprzedaj¹cych
nam pr¹d, zatwierdza Mariusz
Swora, prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki. Pocz¹tkowo przedsiê-
biorstwa chcia³y podnieśæ ceny
energii o 15-22 procent. Po pierw-
szym wezwaniu prezesa, aby po-
prawi³y swoje wnioski, obni¿y³y

one ¿¹dania. Zaproponowa³y pod
wy¿ki w graniach 9-15 procent. To
jednak - zdaniem szefa URE - na-
dal by³o za du¿o. Dlatego ostatnio
po raz drugi nakaza³ on firmom
zmieniæ ich propozycje.

- Mariusz Swora jest w stanie
zaakceptowaæ jedynie jednocyfro-
w¹ podwy¿kê cen pr¹du. Co ozna-
cza, ¿e energia mo¿e podro¿eæ
maksymalnie o dziewiêæ procent
- mówi Agnieszka G³ośniewska,
rzeczniczka URE. - Prawdopodob-

nie prezes podejmie decyzjê
w sprawie nowych cenników
w po³owie grudnia.

Je¿eli do tego dojdzie, to wy¿sze
rachunki za pr¹d mo¿emy dostaæ
najszybciej w styczniu przysz³ego
roku.

Cena samej energii stanowi
ok. 50 proc. wartości rachunku.
Reszta to ró¿ne dodatkowe op³a-
ty, których podwy¿ki na razie nie
s¹ planowane.

(AW)

FINANSE Firmy domagaj¹ siê za wysokich podwy¿ek - uzna³ szef URE

Pr¹d mo¿e podro¿eæ w styczniu
W bydgoskim Regionalnym
Centrum Innowacyjności
w przysz³y czwartek, 25 bm.,
odbêdzie siê seminarium
z cyklu „Innowacje bli¿ej
nas”. Wstêp wolny.

Projekt „Krajowi Liderzy Inno-
wacji i Rozwoju” realizuje od 2008
roku Fundacja Innowacji i Rozwo-
ju. Udzia³ w seminarium jest bez-
p³atny, a obejmuje wys³uchanie

wyk³adów oraz pozyskanie infor-
macji o sposobie pozyskiwania
dotacji na innowacyjne projekty.

W trakcie seminarium pozna-
my równie¿ laureatów edycji re-
gionalnej konkursu „Krajowi Li-
derzy Innowacji i Rozwoju -
2010”, a wśród uczestników semi-
narium zostan¹ rozlosowane
atrakcyjne nagrody. Rejestracja
na stronie internetowej www.
liderzyinnowacji.pl. (PRO)

SEMINARIUM Innowacje bli¿ej nas - rejestracja

Wys³uchaj i rozwiñ siê


