
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kontrakty 
wymagają
renegocjacji

Przedsiębiorcy powinni do końca 
roku zwaloryzować kontrakty 
długoterminowe w zamówieniach 
publicznych. Inaczej mogą zostać 
zerwane, a przetargi — rozpisa-
ne na nowo — zwraca uwagę 
Konfederacja Lewiatan. Przepisy 
obligują do renegocjacji kontrak-

tów, m.in. w przypadku zmiany 
płacy minimalnej czy składki na 
ZUS, jeżeli mają one wpływ na 
koszty wykonania. Od 1 stycznia 
2016 r. zmienią się zasady oskład-
kowania umów-zleceń.  
— Zamawiający muszą dokonywać 
waloryzacji umów na podstawie 

stawek brutto. Wynagrodzenie 
obejmuje nie tylko kwotę wypłaca-
ną pracownikowi, ale także podatki 
i składki na ZUS. Ma to szczególne
znaczenie w zamówieniach, 
w których większość kosztów sta-
nowią pensje pracowników, czyli 
w branżach usługowych — mówi 

Marek Kowalski, przewodniczący 
Rady Zamówień Publicznych 
przy Lewiatanie.
Jego zdaniem, wzrost obciążeń 
fiskalnych nie może obniżyć pensji, 
które pracownicy otrzymują do 
ręki. Zamawiający musi uwzględ-
nić to w budżecie.  [IWA]

W Akcjonariacie konta firmowe są sy-
gnowane nie tyle logo spółek, co nazwi-
skami samych prezesów, bo zadaniem 
serwisu jest ułatwienie kontaktu właśnie 
z przedstawicielami zarządów. Ci nato-
miast, logując się, otrzymują dostęp do 
przesłanych przez użytkowników pytań 
i komentarzy. Sami również mogą zaini-
cjować konwersację i do czatu (modero-
wanego lub niemoderowanego) zaprosić 
wybraną grupę inwestorów, analityków 
lub dziennikarzy. A ponadto: umówić 
spotkanie biznesowe czy dodać istotne 
wydarzenie do kalendarza (pozosta-
nie widocznie wyłącznie dla wybranej 
grupy).

Dodatkowo w systemie prezentowane 
są aktualności, dotyczące działalności 
firmy, zapowiedzi i informacje o planach 
rozwojowych, informacje o otoczeniu 
rynkowym i konkurencyjnym, pełne wy-
niki finansowe spółki, raporty, notowa-
nia itp. Pojawiają się też wideo-wywiady 
z prezesami, i twitty, czyli krótkie infor-
macje, relacjonujące „na żywo” przebieg 
konferencji lub innego ważnego dla firmy 
wydarzenia. Za tę część odpowiadają za-
trudnieni w Akcjonariacie dziennikarze-
-konsultanci, przypisani do obsługi kon-
kretnych klientów.

Inwestycja w nowy pomysł
Formalnie Akcjonariat.pl jest projektem 
wpiętym w struktury MakMedia i realizuje 
działalność wydawniczą; jest zarejestro-
wany jako redakcja. Zostanie jednak wy-
odrębniony do nowej spółki. 

— Nie chciałbym tych biznesów łączyć. 
Zakupem udziałów w nowej strukturze 
zainteresowany jest m.in. EBC Solicitors 
i jego inkubator biznesu. Powołanie 
nowej spółki to jeden z warunków 
współpracy — zaznacza Michał Makarczyk-
-Rodkiewicz.

— Rozważamy zainwestowanie w Akcjo-
nariat.pl do 300 tys. zł. Uważamy, że to 
przyszłościowe narzędzie i warto je roz-
wijać. Oczywiście musimy jeszcze przemy-
śleć zaktualizowany biznesplan i wszystko 

przeliczyć — dodaje Adam Osiński, prezes 
EBC Solicitors.

W wersji rozbudowanej
Obecnie z systemu korzystają 22 spółki (po 
części są to firmy obsługiwane również 
przez MakMedia). Jak zapewnia Michał 
Makarczyk-Rodkiewicz, kolejnych 10 pro-
fili jest obecnie uzupełnianych i czeka na 
oficjalne uruchomienie. Po drugiej stronie 
znajduje się natomiast 130 analityków fi-
nansowych z biur maklerskich, 30 dzienni-
karzy i około 1600 aktywnych inwestorów 
giełdowych. 

— Dążymy do tego, aby w Akcjonariacie 
funkcjonowało ok. 100 spółek giełdowych. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że 
być może nie jest to narzędzie dla prezesów 
największych firm, którzy otaczają się spo-
rą grupą pracowników, odpowiedzialnych 
również za komunikację, niemniej jednak 
nie stawiamy żadnych ograniczeń. Jest to 
system dla tych, którzy rozumieją potrzebę 
szybkiego kontaktowania się i rozmawia-
nia z innymi uczestnikami rynku, nie tylko 
z funduszami, ale również z mniejszymi in-
westorami. Internet świetnie się do tego na-
daje, choć jako narzędzie komunikacji nie 
jest jeszcze popularny wśród spółek gieł-
dowych w Polsce. Nasze narzędzie może 
uzupełnić lub poniekąd zastąpić agencję 
Public Relations. Portal nie ma jeszcze roku, 
ale już zarabia na siebie. Pieniądze są in-
westowane w rozwój projektu — tłumaczy 
Michał Makarczyk-Rodkiewicz.

Zapowiada też, że niebawem rozpoczną 
się prace nad nową wersją Akcjonariatu.

— Postawimy przede wszystkim na 
rozbudowę obecnych funkcjonalności 
i większą automatykę. Chcemy też uru-
chomić Akcjonariat TV, czyli uproszczo-
ny system telekonferencji, dostępny dla 
spółek giełdowych, pozwalający na jed-
noczesne publikowanie prezentacji i pro-
wadzenie czatu internetowego. System 
będzie udostępniany w jednym pakiecie 
z Akcjonariat.pl. Obecnie Akcjonariat TV 
czeka na testy beta — zaznacza Michał 
Makarczyk-Rodkiewicz. © Ⓟ
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Dane osobowe 
pod specjalną ochroną
1

Czy nie jesteśmy 
przeczuleni na punkcie 

ochrony swoich danych 
osobowych?
Dane osobowe są własnością 
i dobrem osobistym osoby, któ-
rej dotyczą. Wyobraźmy sobie, 
że z pełnym zaufaniem pozosta-
wiamy do dyspozycji sąsiadowi 
nasz samochód. A ten bez 
naszej zgody i wiedzy pozwala 
jeździć autem wszystkim chęt-
nym, czerpiąc z tego korzyści 
finansowe. Jako właściciele do-
magamy się natychmiastowego 
zwrotu pojazdu i informacji, kto 
go wbrew nam użytkował i czy 
wóz nie został wykorzystany 
w sposób niezgodny z prawem, 
narażając nas na niedogodno-
ści, a nawet niebezpieczeństwo. 
Analogicznie: aby chronić nasze 
dane osobowe, ustawodawca 
wprowadził przepisy prawa, 
które mają zapobiegać prze-
twarzaniu, udostępnianiu, po-
wierzaniu danych bez zgody ich 
właściciela. Problem w tym, 
iż pomimo obowiązywania 
trzech ustaw: o ochronie da-
nych osobowych, o świadcze-
niu usług drogą elektroniczną 
i Prawa telekomunikacyjnego, 
wiele firm ciągle nie zna i tym 
samym nie wykonuje przepisów 
prawa.

2
Co grozi firmom 
za nieprzestrzeganie 

zaostrzonych ostatnio 
przepisów w tej dziedzinie?
Przedsiębiorstwo ma 
obowiązek uzyskania 
wcześniejszej zgody abonenta 
lub użytkownika końcowego na 
kierowanie do niego informacji 
w celach marketingowych. 

W przypadku niewypełnienia 
tego zobowiązania 
ustawodawca przewidział 
w Prawie telekomunikacyjnym 
karę finansową — do 3 proc. 
przychodów uzyskanych 
przez firmę w roku poprzednim. 
Uważam jednak, że bardziej 
znaczące dla firm mogą być 
straty związane z reputacją, 
wiarygodnością. 
W dobie dominacji technologii 
i narzędzi IT oraz coraz 
szybszego docierania do 
potencjalnych klientów 
żadne przedsiębiorstwo nie 
może pozwolić sobie nawet 
na chwilowe zaprzestanie 
przetwarzania danych 
osobowych, nie wspominając 
już o utracie zaufania klientów 
i kontrahentów w następstwie 
nieprzestrzegania przepisów 
prawa w tym zakresie.

3
Zaplecze prawne 
nie jest zwykle mocną 

stroną mniejszych firm. 
Co mogą zrobić, aby nie 
stracić zaufania rynku?
Rzeczywiście, nie wszystkie firmy 
są w stanie o własnych siłach do-
stosować wewnętrzne procedury 
do wymogów prawa. Dlatego  
coraz częściej z pełną świadomo-
ścią wspomagają się współpracą 
z profesjonalnymi doradcami. 
Sięgają po pełny lub częściowy 
outsourcing zarządzania danymi 
osobowymi od momentu, kiedy 
klient pozostawia dane w biurze, 
miejscu sprzedaży lub za pośred-
nictwem formularzy interne-
towych, do chwili usunięcia ich 
z bazy. Warto wziąć pod uwagę 
to rozwiązanie i nie czekać, aż 
klient bądź kontrahent będzie 
z własnej inicjatywy domagał 
się podjęcia przez firmę działań 
w celu zabezpieczenia swoich da-
nych. Bądźmy profesjonalistami                                                
i prawidłowo komunikujmy się 
z rynkiem. Usługi zarządzania 
danymi osobowymi skierowane 
są do każdej firmy, która buduje 
relacje B2B lub B2C, niezależnie 
od profilu działalności, formy 
prawnej, segmentu rynku. 
Potencjalnym odbiorcą może być 
więc gabinet stomatologiczny, 
deweloper, pośrednik w obrocie 
nieruchomościami, firma 
szkoleniowa, a także instytucja 
oferująca usługi medyczne czy 
badania kliniczne. Ale nawet 
policja czy straż miejska na 
tym skorzysta. Cel jest 
jeden: profesjonalnie chronić 
i przetwarzać dane 
osobowe. © Ⓟ

Rozmawiał: 

Mirosław Konkel

61
proc.  Tyle wzorców umów stosowanych w prywatnych 
domach opieki zostało zakwestionowane przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyniku kontroli  
przeprowadzonych na terenie województwa pomorskiego 
i zachodniopomorskiego w 2014 r.

Najczęstsze błędy dotyczyły zapisów o niezwracaniu 
pieniędzy w przypadku niezrealizowania usługi, zastrzeganiu 
przez placówki możliwości podwyższenia wynagrodzenia 
bez zgody konsumenta czy wygórowanych kar umownych 
za opóźnienia w płatności. To pierwszy etap badania, 
kolejny obejmie placówki w całym kraju.  [MBE, PAP] © Ⓟ

UOKiK puka 
do prywatnych domów opieki

Ważne dane
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

informuje,

że na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Prezydenta Miasta Lublin – Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1, na tablicy ogłoszeń w Wy-

dziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin – ul. Wieniawska 14, VII piętro, na stronach internetowych Urzędu Miasta Lublin oraz w Biu-

letynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.lublin.eu w dniu 14 maja 2015 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłosze-

nie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 11/1 o powierzchni 0,0097 ha (obr. 

34 – Stare Miasto, ark. 2) położonej w Lublinie przy ul. Olejnej 12, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą 

nr LU1I/00254432/0. 

Przeznaczenie nieruchomości – sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 

Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – 440.000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100) 

– zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Wysokość wadium – 44.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100). 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniaw-

ska 14, VII piętro, pok. 701.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, 

VII piętro, pok. 717, tel. (81) 466 27 26, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. 


