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lotnisko w turbi szansą na ożywienie 
gospodarcze miasta i regionu
 W czerwcu br.  na lotnisku w Turbi spotkali się radni Stalowej 
Woli i Zaleszan z władzami Aeroklubu Stalowowolskiego by 
rozważać najpilniejsze potrzeby i możliwości rozwoju lotniska  
w Turbi. Wśród nich jako nieodzowne by lotnisko mogło złapać 
drugi oddech wymieniono budowę pasa utwardzonego z drogami 
kołowania, oświetleniem, remont hangarów i stację paliw  
z homologacją. Inwestycję wyceniono na 5 mln. zł z możliwością 
pozyskania dofinansowania w wysokości 50%.

„O rozwoju lotniska w Turbi rozmawiamy od dłuższego czasu. 
To dla nas szansa na ożywienie tej infrastruktury z punktu widzenia 
gospodarczego. To jeden z powodów dlaczego inne ośrodki mają 
nad nami przewagę. Druga sprawa to potencjał sportowy o czym 
świadczy organizacja mistrzostw Europy w szybownictwie. To nie 
może być zmarnowane” - mówił prezydent Stalowej Woli Lucjusz 
Nadbereżny.

 „Wydaje mi się, że nie ma nad czym dyskutować. Trzeba myśleć 
o pieniądzach, rozmawiać z biznesem bo dziś biznes lata tylko 
samolotami. Trzeba zrobić pierwszy krok bo to dobry kierunek” - 
stwierdził radny Mariusz Kunysz.

dzień operatorów w liugong
Liugong Dressta Machinery, firma o zasięgu globalnym produkują-
ca maszyny budowlane, po raz pierwszy w swej historii otworzyła 
drzwi swojej fabryki dla ponad 50 firm i 200 operatorów maszyn 
budowlanych.

Uczestnikom tej niecodziennej imprezy zaoferowano możli-
wość zwiedzania lini produkcyjnej ciężkiego sprzętu budowlanego, 
ale przede wszystkim  testowania wszystkich maszyn produ-
kowanych w stalowowolskiej fabryce - w tym olbrzymiej  
68-tonowej spycharki TD40E. Perfekcyjnym opanowaniem 
maszyny musieli wykazać się operatorzy uczestniczący w konkur-
sie, w którym główną nagrodą był wyjazd w klasie premium na 
prestiżowe targi BAUMA w Monachium. 

Prezydent Miasta Stalowa Wola Lucjusz Nadbereżny pod-
czas spotkania zwrócił uwagę na ogromne znaczenie nowych 
inwestycji firmy  Liugong Dressta Machinery dla regionu oraz 
docenił odważną formę promocji.
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gazele biznesu 2018
Redakcja „Pulsu Biznesu” wraz z wywiadownią gospodarczą 
Coface rozpoczynają przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji 
rankingu „Gazele Biznesu”, najstarszego, organizowanego po 
raz 19., rankingu małych i średnich przed-
siębiorstw, które charakteryzują się stałym  
i dynamicznym rozwojem. Miarą tego rozwoju 
jest przyrost obrotów osiąganych przez firmy 
w trzech kolejnych latach. W najnowszej edycji 
będą brane pod uwagę wyniki finansowe z lat 2015, 2016 i 2017, 
a o miejscu firmy w rankingu zdecyduje wyrażony w procentach 
przyrost obrotów, osiągnięty w 2017 r., w stosunku do roku 2015. 

W zestawieniu uwzględnione zostaną tylko te przedsiębiorst-
wa, które w branym pod uwagę okresie, z roku na rok osiągały zysk 
i przyrost obrotów. Pod uwagę będą brane wyniki tych podmiotów, 
które w roku 2015 osiągnęły przychody nie mniejsze niż 3 mln zł 
i nie większe niż 200 mln zł. 

Fundamentalne znaczenie dla takiego wizerunku ma także 
fakt, że udział w nim i w towarzyszących mu imprezach nie wiąże 
się dla laureatów z absolutnie żadnymi kosztami. 

Gazelami Biznesu mogą zostać firmy, których przedstawiciele 
zgłoszą je wypełniając formularze dostępne pod 
adresem www. gazele.pb.pl. Jednak to nie jedyna 
droga do tytułu. 

Zgłoszenia do tegorocznej edycji rankin-
gu można składać do 30 września 2018 r. Będą 

one sukcesywnie rozpatrywane przez analityków firmy Coface.  
Dodatek do „Pulsu Biznesu” zawierający listę rankingową zostanie 
opublikowany 31 grudnia. 

W styczniu rozpocznie się cykl tradycyjnych spotkań  
w największych miastach Polski. Będą one okazją do wręcze-
nia laureatom rankingu pamiątkowych certyfikatów i statu-
etek, a przede wszystkim do wspólnego świętowania sukcesów 
najbardziej dynamicznych małych i średnich firm. 

70 mln zł w konkursie design  
dla przedsiębiorców

3 lipca br. PARP rozpoczyna nabór wniosków w ramach I rundy 
konkursu design dla przedsiębiorców. 

Przedsiębiorcy MŚP mogą otrzymać wsparcie na zakup usług 
doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego 
procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego 
projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy 
lub znacząco ulepszony produkt. Dodatkowo dofinansowaniu  
w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji 
inwestycji związanej z wprowadzeniem na rynek 
nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Pula środków w konkursie wynosi 70 mln zł. 
Wnioski można będzie składać w 3 rundach do 31 
października 2018 r. Przedsiębiorcy mogą otrzymać 
wsparcie maksymalnie do 425 tys. zł na skorzystanie z usług 
doradczych oraz do 700 tys. zł na inwestycje. Więcej informacji 
na: www.parp.gov.pl

wzór na konkurencję.
rozwiń swoją firmę w oparciu o design
Każde przedsiębiorstwo stara się przebić ofertę konkuren- 
cji i być najlepszym w swojej branży. Czasem jednak brak nam 
wiedzy i możliwości, które pozwoliłyby wykorzystać wszystkie op-
cje prowadzące do sukcesu. Kluczem może być wsparcie dostępne 
w ramach programu Polska Wschodnia, oferujące fachową i pro-
fesjonalną pomoc w zarządzaniu procesami wzorniczymi. 

Umożliwia to przedsiębiorcom wykorzystanie wzornictwa 
w swojej branży i daje wymierne efekty w postaci 
wprowadzenia na rynki krajowe i zagraniczne 
całkiem nowych konkurencyjnych produktów.

Jako mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo 
działające w województwie podkarpackim możesz 
otrzymać wsparcie w zakresie wykorzystania pro-

cesów wzorniczych. 
Szczegóły: www.parp.gov.pl

misja gospodarcza do portugalii
W imieniu organizatorów zapraszamy na misję gospodarczą do 
Lizbony, która odbędzie się w dniach 24-28 września 2018 roku. 
Wyjazd przygotowała Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) 
we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą Portugalii (CCIP).

Misja jest bardzo mocno skoncentrowana na indywidualnych 
spotkaniach z potencjalnymi portugalskimi partnerami, zgodnie  
z profilem zadanym przez każdego z polskich uczestników. 

Wszystkie zainteresowane firmy zapraszamy do wypełnie-
nia formularza rejestracyjnego, niezobowiązującego do wzię-
cia udziału w Misji Gospodarczej. Organizatorzy skontaktują się 
bezpośrednio z wszystkimi firmami, które wyrażą wstępne zainte- 
resowanie wyjazdem.

Termin zgłoszeń i płatności mija 16 lipca 2018. Szerszych 
Informacji udziela Dyrektor Generalny PPCC, Wojciech Baczyński, 
wb@ppcc.pl, +48 696 760 925.
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ssg dla klientów
laboratorium metaloznawcze
Bardzo ważnym obszarem działalności Stalowowolskiej Stre-
fy Gospodarczej jest świadczenie usług dla klientów ze-
wnętrznych przez Laboratorium Metaloznawcze przepro- 
wadzane przez wykwalifikowany personel. 

W Laboratorium wdrażany jest System Zarządzania Jakością 
zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Od 2013 
realizujemy politykę jakości zgodnie z normą ISO 9001:2008, 
co potwierdza certyfikat LRQA. Uzyskaliśmy Świadectwo Uzna-
nia Urzędu Dozoru Technicznego dla badań niszczących w 2015 
roku. Laboratorium jest dla Klientów.

 Laboratorium Metaloznawcze rozpoczęło swoją działal-
ność w 2011 roku, jako część Inkubatora Technologicznego  
w Stalowej Woli. Od 2017 roku zmianie uległa nazwa Spółki na 
Stalowowolska Strefa Gospodarcza, która od 2018 roku stała się 
częścią MZK Sp. z o.o.

W skład Laboratorium Metaloznawczego wchodzą spec-
jalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesne urządzenia: 

Pracownia Badań Mikroskopowych, Pracownia Badań Włas-
ności Mechanicznych, Pracownia Chemiczna oraz Pracownia 
Przygotowania Prób.
produkcja 
Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym umożliwiają-
cym precyzyjną obróbkę stali, aluminium lub tworzyw sztucznych 
w oparciu o tokarsko-frezarskie centra obróbcze, maszynę do cię-
cia strumieniem wody, elektrodrążarkę wgłębną oraz urządzenie 
do spawania wiązką elektronów. Ofertę uzupełniają usługi Labo-
ratorium Metaloznawczego oraz Laboratorium Pomiarów. Z wy-
posażenia korzystać mogą zarówno lokatorzy SSG jak i klienci 
zewnętrzni.

Oferujemy wykonanie profesjonalnej usługi niszczenia do-
kumentów i nośników danych na wysokowydajnej niszczarce 
firmy Schleicher typu INTIMUS 14.87. Niszczarka posiada 
wysoką klasę tajności P-4 co jest potwierdzone pisemnym cer-
tyfikatem oraz wysoką wydajność niszczenia dokumentów  
tj. 180 kg/godz.

acantHus aureus  dla seron
W czerwcu firma SERON wystawiła dwie swoje nowości na 
Międzynarodowych Targach Poznańskich ITM w Poznaniu. Była to 
Wycinarka Światłowodowa FiberCut i 5-osiowe Centrum Obróbcze.

Maszyny wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród przed-
siębiorców ze względu na zastosowanie innowacyjnych technologii. 
Wielu gości naszego stoiska gratulowało nam stworzenia w Polsce 
linii produkcyjnej tak wysoce zaawansowanych rozwiązań. 

 Podczas targów otrzymaliśmy także nagrodę ACANTHUS 
AUREUS. Jest to wyróżnienie przyznawane wystawcom, którzy 
najlepiej potrafili zobrazować swoją wizję stoiska w połączeniu 
ze strategią marketingową firmy. 

Mamy nadzieję, że sposób w jaki zaprezentowaliśmy Stalową 
Wolę na targach ITM wzbudzi jeszcze większe zainteresowanie 
potencjałem naszego miasta.

biznes tower  
gotowe na przyjęcie nowycH firm.

W kwietniu br. MZK. stał się właścicielem biurowca przy Al. Jana 
Pawła II 25, wcześniej należącego do Polimex Mostostal. Miejsce 
to od zawsze było kolebką przedsiębiorczości w mieście i taki też 
charakter chce podtrzymać MZK. W tym 12-piętrowym budynku 
znajdują się pomieszczenia biurowe przeznaczone do wynajmu  
o powierzchni blisko 4300 m2. Przedsiębiorcy i osoby fizyczne 
chcące założyć działalność gospodarczą znajdą tu biura o po- 
wierzchniach od 13 do 60 m2 oraz salę konferencyjno-szkoleniową 
mieszczącą ok. 40 osób. Do wynajmu zostało jeszcze ok. 1400 m2. 
Szczegółowe informacje na na parterze budynku (BOK MZK  - 8.00-
16.00) oraz pod tel. 15 810 94 13.
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V sniadanie biznesowe
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców V Śni-
adanie Biznesowe poświęcone było raz jeszcze obowiązujące-
mu już rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych w skrócie RODO 

„Panuje chaos informacyjny, już narosło wiele mitów doty- 
czących wprowadzania RODO w przedsiębiorstwach. Spotykamy się 
by rozwiać wszelkie wątpliwości, by rozpoznać co jest tak naprawdę 
mitem, jakąś legendą, a co rzeczywistym prawem, faktem i czego 
należy przestrzegać pod kątem fachowym i prawnym” - powiedział  
mec. Łukasz Doliński z Kancelarii Adwokackiej Łukasz Doliński - 
Partner V Spotkania Biznesowego. 

Jakie konkretne i praktyczne obowiązki nakłada na firmy 
RODO? Jakie informacje wolno gromadzić w procesie rekru-
tacji nowych pracowników? Na te i wiele innych, najczęściej 
zadawanych przez przedsiębiorców podczas spotkania, pytań  
odpowiadali adwokat Łukasz Doliński oraz specjalista z zakresu 
ochrony  danych osobowych Grzegorz Madej.

Śniadania Biznesowe mają charakter otwarty, może brać  
w nich udział każda firma. Wystarczy zgłosić chęć uczestniczenia 
w spotkaniach i podać adres swojej firmy w Biurze Obsługi Inwes- 
tora przy ul. Kwiatkowskiego (tel. 15 847 93 11), które zadba aby 
zaproszenia trafiały do odbiorców. 

Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne.

Biuro kreuje gospodarczy wizerunek Miasta. Promuje Stalową 
Wolę jako atrakcyjne miejsce do rozwijania działalności gospo-
darczej i lokowania  inwestycji. Koordynuje proces pozyskiwaniai 
obsługi inwestora, współpracuje z organizacjami gospodarczymi. 
Zapewnia komunikację ze społecznością lokalną w zakresie za-
mierzeń inwestycyjnych firm i Miasta. 

Oferuje pomoc w kontaktach z administracją lokalną in-
westorom zainteresowanym działalnością na terenie miasta, 
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pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostaw-
ców, jak również lokalizacji, promocję firm i przedsięwzięć in-
westycyjnych poprzez produkcje filmowe, wydawnictwa, kon-
ferencje, targi, przygotowanie specjalistycznych opracowań 
dotyczących gospodarki regionalnej (w tym sporządzanie i aktu-
alizacja miejskiej oferty inwestycyjnej oraz bazy danych niezbęd-
nych dla potrzeb inwestorów), organizację konferencji branżowych  
i misji gospodarczych.



Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to unijny, wiążący akt prawny, 
który obowiązuje od 25 maja 2018 roku. RODO definiuje zasady przetwarzania, wyko-
rzystywania i przechowywania danych osobowych w trochę odmienny sposób niż dotych-
czas. Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności,  
ale też sankcje finansowe. 

„prawie” uniwersalny cHarakter rodo 
Patrząc jedynie na kategorie przedsiębiorców, można stwierdzić, że RODO ma zastosowanie dla 
każdego. Jednak Rozporządzenie wyróżnia grupy podmiotów, których zakres RODO nie dotyczy.  
Są to między innymi osoby fizyczne, które w działalności czysto osobistej lub domowej, bez związku  
z działalnością zawodową lub handlową przetwarzają dane osobowe (na przykład przechowywanie 
danych adresowych, czy korespondencji prowadzonej z grupą znajomych). Rozporządzenie nie ma 
również zastosowania do przetwarzania danych osobowych w ramach działalności nieobjętej zakresem 
prawa Unii (np. kwestie związane z bezpieczeństwem narodowym)

prawa podmiotu danycH
Zadaniem administratora danych osobowych będzie dostosowanie systemów informatycznych tak, 
aby na każde żądanie osoby, której dane dotyczą, można było między innymi usunąć całkowicie jej 
dane osobowe, czy przenieść je do innego usługodawcy. Przykładowo, zmieniając placówkę medyczną, 
możemy żądać, żeby obecny podmiot przetwarzający nasze dane wygenerował plik z wszystkimi 
naszymi danymi osobowymi, przekazał go nam, a następnie usunął je ze wszystkich swoich nośników, 
na których przechowuje dane osobowe. Administrator danych będzie miał również obowiązek udziele-
nia wszelkich informacji na temat danych osobowych osobie, której te dane dotyczą. W przypadku 
złożenia zapytania przez tę osobę, powstanie obowiązek udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie 
w terminie miesiąca. 
inspektor ocHrony danycH (iod) 
RODO tworzy nową funkcję, odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych, ale również za 
raportowanie naruszeń do organu nadzoru. Część zadań realizowanych przez IOD ulegnie zmianie  
w porównaniu do tych wykonywanych obecnie przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), 
przy czym IOD nadal będzie przede wszystkim wspierać administratorów i podmioty przetwarzające 
w wykonywaniu przez nich obowiązków. Należy dodatkowo zaznaczyć, że funkcję ABI może pełnić 
tylko osoba fizyczna powołana przez administratora danych. Natomiast funkcję IOD może pełnić także 
jednostka organizacyjna powołana zarówno przez administratora, jak i procesora.

obowiązek zgłaszania naruszeń 
W ciągu 72 godzin od wykrycia naruszenia mogącego skutkować zagrożeniem praw i swobód osób, 
których dane zostały naruszone, trzeba zgłosić się do właściwego organu nadzoru (przypuszczalnie 
będzie to Urząd Ochrony Danych Osobowych). Warto podkreślić, że należy zgłaszać takie naruszenia, 
które z dużym prawdopodobieństwem powodują naruszenie praw i wolności osób, których dane 
dotyczą. Istnieje również możliwość zgłoszenia tej informacji do konkretnej osoby, której prawa  
i wolności zostały zagrożone naruszeniem. 

bezpoŚrednia odpowiedzialnoŚĆ przetwarzającego dane 
Za nieprzestrzeganie postanowień RODO, przetwarzający dane będzie ponosił bezpośrednią odpow-
iedzialność. Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych, czy wynajęcie firmy zewnętrznej 
w tym obszarze, nie zwalnia z tej odpowiedzialności. Oczywiście nadal powierzenie przetwarzania 
danych osobowych osobie trzeciej nie będzie zwalniało z odpowiedzialności administratora danych 
osobowych, czyli w sytuacji, gdy nasz podwykonawca (np. podmiot, któremu powierzyliśmy przet-
warzanie danych w chmurze) nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, 
pełną odpowiedzialność za niewywiązanie się z obowiązków spoczywać będzie na nas, przy czym 
odpowiedzialność ta ma charakter solidarny. Dodatkowo, tworzenie umów o powierzeniu 

10 najważniejszycH zmian,  
które wprowadza  RODOboipg.  
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przetwarzania będzie podlegało wymogom bardziej restrykcyjnym niż ma to miejsce dotychczas, 
RODO szczegółowo wskazuje bowiem, jaka powinna być zawartość umowy o powierzeniu, kiedy 
można powierzyć dalszemu podwykonawcy (podpowierzenie), tj. za zgodą administratora danych 
osobowych. Każdy przedsiębiorca, który przetwarza dane osobowe, musi się zatem liczyć z nowymi 
zasadami i obowiązkami i powinien dobrze przygotować się do wdrożenia RODO. W przypadku przed-
siębiorców zatrudniających powyżej 250 pracowników, w myśl zasady proporcjonalności, obowiązki 
będą jednak wyższe, np. konieczność rejestrowania każdej czynności z zakresu przetwarzania danych 
osobowych, np. usunięcie danych, udostępnienie danych itd. powinno zostać zarejestrowane przez 
administratora danych.

kary finansowe
• 10 milionów euro lub do 2% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa
• 20 milionów euro lub do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa
• 100 tysięcy złotych kary administracyjnej, za naruszenia spowodowane przez administrację 

publiczną (według projektu z dnia 13.09.2017 roku ustawy o ochronie danych osobowych) 
W RODO podany jest jedynie maksymalny wymiar kary. Należy mieć na uwadze, że kary te będą 
nakładane proporcjonalnie, w zależności od skali naruszenia przepisów.

weryfikacja podstaw przetwarzania
Według przepisów RODO, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych w pierwszej 
kolejności należy ustalić, czy istnieją podstawy prawne uprawniające do przetwarzania danych 
osobowych. Przykładowo, do rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych, wymagana jest do-
browolna zgoda podmiotu, którego dane mają być przetwarzane. Ma to znaczenie szczególnie,  
w stosunkach prawa pracy, gdzie faktyczna pozycja ekonomiczna pracodawcy jest zwykle znacznie 
silniejsza niż pracownika i jest on w stanie wymóc na pracowniku określone zachowania. Dlatego, 
należy najpierw dostosować formularze zgód na przetwarzanie takich danych osobowych, a następnie 
przejrzeć również treść tych zgód, na podstawie, których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. 
Formularze te muszą być sformułowane w sposób jasny i napisane przejrzystym językiem – zgodnie  
z zasadą przejrzystości, zgody udzielane zaś na zasadzie dobrowolności, co ma znaczenie szczególnie 
w stosunkach prawa pracy. 

data priVacy impact assessment (dpia)
Ocena skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych – ma zastąpić dotychczasowy 
obowiązek dokonywania zgłoszeń zbiorów danych osobowych do GIODO. Głównym celem DPIA jest 
ustalenie prawdopodobieństwa oraz wagi ryzyka dla praw i wolności osób, które może wiązać się  
z planowanymi czynnościami przetwarzania, a także wdrożenie środków minimalizujących to ryzyko. 
Administrator danych osobowych samodzielnie ma dokonywać oceny procesów przetwarzania danych 
osobowych pod kątem ryzyka i oczywiście w pełni odpowiadać za trafność tej oceny oraz podjęcie 
środków mających na celu minimalizację albo wykluczenie ryzyka. 

transfer danycH poza europejski obszar gospodarczy (eog)
Administrator danych osobowych będzie musiał dokonać analizy i udzielić odpowiedzi na pytanie, czy 
dane przez niego przekazywane wychodzą poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli odpowiedź 
będzie twierdząca, jego zadaniem będzie ustalenie podstaw do przekazywania danych do państwa 
trzeciego, a następnie dostosowanie procesu przekazywania danych do wymogów z RODO. 

rejestr dotyczący przetwarzania danycH 
W RODO nie ma prawnego obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych. Obowiązek dotyczy 
jedynie prowadzenia wewnętrznych rejestrów. Kontrolujący i przetwarzający dane, będą zobowiązani 
do tworzenia i utrzymywania rejestrów, które zawierać mają, m. in: powody przetwarzania danych, 
kategorie podmiotów danych i danych osobowych, adresatów danych, rejestry międzynarodowych 
transferów danych, rejestry naruszeń, incydentów, rozwój i utrzymanie zasad ochrony prywatności 
dla każdej linii produktowej, przechowywanie potwierdzonych zgód na przetwarzanie danych itd.

b i u r o  o b s ł u g i  i n w e s t o r a  i  p r o m o c j i  g o s p o d a r c z e j 
u r z ą d  m i a s ta  s ta l o w e j  w o l i

10 najważniejszycH zmian,  
które wprowadza  RODO


