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Wybierając nową ŠKODĘ, ułatwiasz sobie życie: Pakiet Przeglądów masz w standardzie i nie płacisz za obowiązkowe 
przeglądy nawet przez 4 lata lub do 60 000 km. Co więcej, nową ŠKODĘ możesz spłacać w wygodnych ratach - jak 
w abonamencie. Odwiedź nasz Salon i sprawdź dodatkowe rozwiązania sprawiające, że korzystanie z auta będzie dla 
Ciebie proste jak nigdy dotąd. Zapraszamy!

ŠKODA ułatwia Ci życie

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 3,6 do 4,9l/100 km, emisja CO2 od 94 do 114 g/km (dane na podstawie 
świadectw homologacji typu). Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronach: www.skoda-auto.pl.

NOWOŚĆ!
PAKIET PRZEGLĄDÓW 
MASZ W CENIE KAŻDEJ 
NOWEJ ŠKODY

AUTO-BIS Sp. z o.o.
ul. Olimpijska 46, Gorzów Wlkp.
tel. 957 23 86 60
sprzedaz@auto-bis.pl, www.auto-bis.pl
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Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Wszyst-
ko zostanie zainaugurowane konferencją, 
podczas której chcemy zaprezentować moż-
liwości dofinansowania szkoleń dla przed-
siębiorców w ramach naszego działania. 
W ciągu najbliższych trzech lat Izba rozdyspo-
nuje blisko 12 milionów złotych na szkolenia, 
studia i inne formy podnoszenia kwalifikacji. 
Zapraszam na stronę dedykowaną projekto-
wi - www.lubuskiebony.pl oraz do kontaktu 
poprzez utworzoną przez nas infolinię pod 
numerem: 732 732 650. W ciągu kolejnych 
6 tygodni będziemy obecni na spotkaniach 
informacyjnych w 6 powiatach, gdzie będzie-
my przybliżać lokalnym przedsiębiorcom za-
sady udziału w naszym przedsięwzięciu. 

Już 25 września poznamy laureatów IX 
edycji Lubuskiego Lidera Biznesu, którego fi-
nał będzie miał miejsce w Pałacu Książęcym 
w Żaganiu. Na październik z kolei zaplanowa-
liśmy dużą międzynarodową konferencję, po-

Okres wakacji był w Izbie czasem wy-
tężonej pracy. Od czerwca do końca 
sierpnia w ramach powierzonych 

nam przez władze regionalne zadań zorga-
nizowaliśmy w Lubuskiem blisko 1000 sta-
ży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych 
u naszych przedsiębiorców. Przyznać muszę, 
że jeszcze nigdy nie musieliśmy się zmierzyć 
z tak dużym wyzwaniem organizacyjnym 
i logistycznym. Mogę jednak z całą odpowie-
dzialnością powiedzieć, że zadanie to zreali-
zowaliśmy na bardzo wysokim poziomie, co 
potwierdzają zgodnie zarówno uczniowie, 
jak i sami przedsiębiorcy. Co godne podkre-
ślenia, ci drudzy w wielu wypadkach znaleźli 
„przy okazji” nowych pracowników.

Druga połowa roku zapowiada się 
w Izbie nie mniej pracowicie niż pierwsza. 
Intensywne będą zwłaszcza dwa najbliższe 
miesiące. W pierwszej połowie września 
rozpoczniemy nabór wniosków w ramach 

przez którą chcemy dać impuls do rozwoju 
kształcenia zawodowego w Lubuskiem. Li-
czymy, że wzajemna wymiana doświadczeń 
pozwoli na pogłębienie współpracy i lepsze 
zrozumienie oczekiwań przedsiębiorców 
w kontekście kształcenia. Szczegółowe in-
formacje na temat tego wydarzenia już nie-
bawem znajdą Państwo na stronie Izby.

Z poważaniem
Stanisław Owczarek

Dyrektor Izby
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Z ZYCIA IZBY

• Szkolenia BHP
 W dniach 7-8 sierpnia w siedzibie Izby 

w Gorzowie odbyły się bezpłatne szko-
lenia z zakresu BHP dla kadry kierowni-
czej lubuskich przedsiębiorstw. Zajęcia 
realizował gorzowski oddział SEKA S.A. 
w porozumieniu z Zakładem Ubezpie-
czeń Społecznych. Podczas dwóch dni 
szkoleniowych przeszkolonych zostało 
blisko 40 osób.

• Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 24 sierpnia Powiatowy Urząd Pra-

cy w Gorzowie ogłosił kolejny nabór 
wniosków pracodawców o przyznanie 
środków Krajowego Funduszu Szkole-
niowego (rezerwy KFS), na kształce-
nie ustawiczne pracowników i praco-
dawców w 2017 r. Nabór wniosków 
trwa do dn. 08.09.2017 r. Dodatkowe 
pytania w tej sprawie prosimy kie-
rować: tel. 95 7360 663 lub email:  
m.lezanska@gorzow.pup.info.pl .

• Lubuski Sejmik Gospodarczy
 7 września w Gorzowie obradować 

będą władze Lubuskiego Sejmiku Go-
spodarczego. To pierwsze po czerwco-
wych wyborach posiedzenie Prezydium 
LSG w nowym kształcie. Tematem inau-
guracyjnego spotkania będą m.in. kwe-
stie związane z rozwojem kształcenia 
zawodowego w regionie oraz rozwoju 
sieci kolejowych w Lubuskiem.

7 września w Gorzowie będzie miała 
miejsce konferencja inauguracyjna, 
podczas której Izba zaprezentuje moż-

liwości dofinansowania szkoleń i kursów dla 
pracowników lubuskich firm. Od tego też 
dnia wystartuje nabór wniosków. Swoje apli-
kacje przedsiębiorcy będą mogli składać po-
przez specjalny system informatyczny. 

Lubuscy przedsiębiorcy – w ramach 
tzw. „Podmiotowego Systemu Finansowa-
nia” – uzyskają możliwość dofinansowania 
m.in. na szkolenia, studia podyplomowe, 
e-learning, coaching oraz egzaminy certyfi-
kujące. Usługi te będą rozliczane za pomocą 
tzw. bonów rozwojowych. W zależności od 
wielkości przedsiębiorstwa, poziom dofi-
nansowania bonu może wynosić od 60 do 
80 % kosztów w ramach udzielanej pomocy 
de minimis.

Z usług projektowych skorzystają MŚP 
mające swoją siedzibę oraz prowadzące 
działalność gospodarczą na obszarze subre-
gionu gorzowskiego, w powiatach: strzelec-
ko-drezdeneckim, gorzowskim, słubickim, 
sulęcińskim, międzyrzeckim oraz w mieście 
Gorzów Wielkopolski.

W ciągu najbliższych trzech lat Izba roz-
dysponuje wśród lubuskich przedsiębiorstw 

Izba inauguruje projekt
Z początkiem września swoją działalność rozpocznie system wspar-
cia dla przedsiębiorców na kształcenie pracowników. W ciągu naj-
bliższych trzech lat Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa ma do 
dyspozycji prowadzących działalność gospodarczą blisko 12 milio-
nów złotych.

blisko 12 milionów złotych na kursy i szkole-
nia. Z dofinansowania będzie mogło skorzy-
stać w sumie 350 przedsiębiorstw z sektora 
MŚP.

Izba zaprasza do udziału w konferencji 
wszystkich zainteresowanych. Na specjalnie 
przygotowanych stoiskach będą na uczest-
ników czekać konsultanci, którzy odpowie-
dzą na indywidualne pytania zainteresowa-
nych. Informacje o projekcie można uzyskać 
również dzwoniąc na infolinię pod nume-
rem telefonu 732 732 650.

Konferencja na temat  
Lubuskich Bonów Szkoleniowych

Data: 7 września 2017 r.
Miejsce: Hotel Mieszko  

w Gorzowie Wielkopolskim.
Godzina: 11.00

Rejestracja: telefon: 95 739 03 12;  
e-mail: t.molski@ziph.pl

(JL)
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• Konferencja na temat kształcenia
 25 października w Gorzowie Wielko-

polskim ZIPH zorganizuje konferencję 
na temat modernizacji kształcenia za-
wodowego w Lubuskiem. Do udziału 
w wydarzeniu zaproszeni zostali przed-
stawiciele z Czech i Niemiec, którzy za-
prezentują m.in. dobre praktyki w za-
kresie kształcenia dualnego. Podczas 
spotkania będzie miała również miej-
sce debata na temat sytuacji na lubu-
skim rynku pracy. Informacje na temat 
konferencji: +48 696 007 665.

• Izbowe ubezpieczenia
 Zapraszamy do skorzystania z Izbowej 

oferty ubezpieczeń grupowych skiero-
wanej do przedsiębiorców zrzeszonych 
w ZIPH. Skorzystać z niej mogą nie 
tylko pracownicy firm, ale również ich 
małżonkowie, pełnoletnie dzieci oraz 
partnerzy. ZIPH ma aktualnie w ofercie 
dwa warianty ubezpieczenia przygoto-
wane specjalnie dla nas przez Prame-
rica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń 
i Reasekuracji SA. Izbowi specjaliści 
w zależności od profilu firmy pomogą 
również dobrać najodpowiedniejszą 
opcję ubezpieczenia, wypełnić wszelkie 
niezbędne dokumenty oraz dopełnić 
wszystkich formalności. Przedsiębiorcy 
zainteresowani ofertą mogą kontakto-
wać się z biurem Izby pod numerem 
telefonu: +48 95 739 03 10 lub drogą 
mailową: a.elzanowska@ziph.pl.

18 sierpnia w siedzibie Gazety 
Lubuskiej w Zielonej Górze ob-
radowała kapituła konkursu. 

W jej skład wchodzą przedstawiciele naj-
ważniejszych instytucji i organizacji regionu 
oraz wybitne osobistości życia gospodar-
czego i politycznego. Obrady członków tego 
gremium poświęcono ocenie zgłoszonych 
kandydatur oraz wyłonieniu laureatów. 
W tym roku o tytuł Lubuskiego Lidera Bizne-
su ubiegało się 71 przedsiębiorstw, z czego 
70 uzyskało pozytywną ocenę Kapituły Kon-
kursu. Najliczniejszą grupę stanowią małe 
firmy: 22. Ponadto do konkursu zgłosiło się 
19 mikro oraz 18 średnich przedsiębiorstw. 
W gronie największych podmiotów swój 
akces do nagrody zgłosiło 12 firm. Każde 
z przedsiębiorstw, które przeszło weryfi-
kację zostało zakwalifikowane do drugiego 
etapu i otrzyma certyfikat Lubuskiego Lide-
ra Biznesu na rok 2017. Ponadto trzy najlep-
sze w każdej z kategorii zostaną wyróżnione 
statuetką. Po raz piąty w historii wręczone 
zostaną również nagrody Lubuskiego Li-
dera Innowacji. Tutaj o tytuł rywalizowało 
19 uczestników, a patronat nad tą katego-
rią sprawuje już po raz trzeci KGHM Polska 

Miedź S.A. Ponadto po raz pierwszy wręczo-
ne zostaną nagrody w kategoriach „Debiut 
roku” oraz „Firma przyjazna młodym”.

Rywalizacja w tegorocznej edycji należy 
określić mianem niezwykle wyrównanej. 
- O wysokim poziomie z pewnością świad-
czyć może fakt, iż spośród złożonych przez 
firmy kandydatur wszystkie zostały zakwa-
lifikowane do ostatniego etapu, a w wielu 
przypadkach o wyróżnieniu statuetką decy-
dował 1 punkt – podkreśla członek kapituły 
Stanisław Owczarek. 

Gala finałowa konkursu, na której po-
znamy zwycięzców IX edycji konkursu bę-
dzie miała miejsce 25 września w Pałacu 
Książęcym w Żaganiu. Gościem specjalnym 
finału tegorocznej edycji będzie profesor 
Andrzej Blikle, który podczas uroczystości 
wygłosi przemówienie na temat „Turkusowa 
firma XXI w.” 

Przypomnijmy, że organizatorem Lubu-
skiego Lidera Biznesu jest Zachodnia Izba 
Przemysłowo-Handlowa i ,,Gazeta Lubu-
ska”. Patronat nad całością konkursu spra-
wuje Elżbieta Anna Polak, marszałek woje-
wództwa lubuskiego.

Tomasz Molski

Po raz 9. poznamy  
najlepszych przedsiębiorców
25 września w Pałacu Książęcym w Żaganiu poznamy laureatów Lu-
buskiego Lidera Biznesu 2017. To już 9 edycja tego największego 
i najbardziej prestiżowego konkursu dla firm w naszym regionie. 
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Stelmet rozpoczyna  
sprzedaż w USA

Nasze Dobre Lubuskie

25-lecie IKEA Industry  
w Zbąszynku

Bony na innowacje

18 sierpnia br. odbyły się uroczyste obchody 25-lecia istnie-
nia IKEA Industry Zbąszynek. Pierwszy zakład powstał 

w 1992 roku na bazie Spółdzielni Meblarskich, znajdujących się 
w Zbąszyniu i Babimoście. IKEA Industry Zbąszynek składa się 
z kilku fabryk: Fabryka Zbąszynek, Fabryka Babimost, Fabryka 
Komponenty, Fabryka MPS. Zakłady mieszczące się w jedno-
stce biznesowej, stanowią największy na świecie kompleks 
produkcji mebli. Liczba wszystkich pracowników zatrudnionych 
w sąsiadujących ze sobą zakładach Zbąszyń, Zbąszynek, Babi-
most to ponad 3 tysiące osób. Fabryki z oddziału otrzymały aż 
sześciokrotnie wewnętrzny tytuł „Najlepszej Fabryki Roku”.

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu „Nasze Dobre Lubuskie”. 
To już dziesiąta edycja plebiscytu, którego celem jest promocja 

dobrych produktów i usług lokalnych firm. Organizatorem przedsię-
wzięcia jest Gazeta Lubuska. Do udziału w plebiscycie produkty lub 
usługi mogą zgłaszać sami producenci, a także konsumenci, osoby 
fizyczne, podmioty gospodarcze oraz różnego rodzaju instytucje. 
Kapituła przyzna nagrody w siedmiu kategoriach: 1. produkt spo-
żywczy, gastronomia; 2. produkt przemysłowy, nowoczesne tech-
nologie; 3. zdrowie, uroda, zdrowy styl życia; 4. kultura, rozrywka, 
wydarzenia; 5. usługi dla biznesu; 6. usługi turystyczne; 7. usługi. 
Zwycięzcy otrzymają prawo do znaku jakości, statuetkę i dyplom 
oraz prawo zakupu za złotówkę kampanii reklamowej w Gazecie Lu-
buskiej o wartości 10 tys. netto.  Laureatów poznamy 22 listopada 
podczas gali. Szczegółowe informacje na temat konkursu na stronie 
internetowej gazetalubuska.pl.

Zielonogórski Stelmet rozpoczął sprzedaż swoich produktów 
w Stanach Zjednoczonych. Wyroby na rynek amerykański będą 

wytwarzane w zakładzie MrGarden w Grudziądzu, uruchomionym 
jesienią 2016 r. Produkty dedykowane na rynek amerykański są 
wytwarzane z drewna sosnowego i świerkowego pochodzącego 
z polskich lasów i sprzedawane pod marką European Garden Li-
ving. Wywodząca się z Zielonej Góry Grupa Stelmet to lider pro-
dukcji i dystrybucji drewnianej architektury ogrodowej w Europie. 
Produkty trafiają do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do 
czołowych europejskich sieci sklepów DIY („Zrób To Sam”) i specja-
listycznych marketów budowlanych. W roku obrotowym 2015/16 
(tj. w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.) Gru-
pa Stelmet wypracowała 67,5 mln zł zysku netto przy przychodach 
przekraczających 567 mln zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kon-
kurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 

„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 
2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Wnioski można składać 
do 8 lutego 2018 r. W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinanso-
wanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmują-
cych zakup od wykonawcy usługi, polegającej na opracowaniu 
nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technolo-
gii lub nowego projektu wzorniczego. Kwota przeznaczona na 
dofinansowanie projektów wynosi blisko 59 milionów zło-
tych. Wartość projektu winna wynosić od 60 do 400 tysięcy 
złotych, przy czym maksymalna intensywność dofinansowa-
nia wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.  
Szczegółowe informacje na temat konkursu: T: 22 432 89 91; 
E: info@parp.gov.pl.

BIZNES POD LUPA
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Krajowa Izba Gospodarcza organizuje misję gospodarczą do 
Kuwejtu dla polskich firm z branży energetyki (ropa i gaz) 

zainteresowanych podjęciem współpracy i inwestycjami w tym 
sektorze. Misja odbędzie się w terminie od 14 do 16 październi-
ka 2017r. W programie dwudniowego pobytu misji zaplanowa-
ne jest Forum Gospodarcze oraz spotkania b2b miedzy polskimi 
a kuwejckimi przedsiębiorcami, a także udział w konferencji Ku-
wait Oil and Gas Show i wizyta na targach sektora petrochemicz-
nego. Celem misji jest umożliwienie przedsiębiorcom polskim 
nawiązanie kontaktów z partnerami kuwejckimi oraz ułatwienie 
dostępu do rynku, który stwarza duże szanse dla naszych firm.  

Kontakt: Maria Nowakowska T: 22 630 97 83  
E: mnowakowska@kig.pl.

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Wydziałem Pro-
mocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Johannesburgu or-

ganizuje w dniach 3-10 października 2017 r. Misję Gospodarczą 
do Namibii. Program Misji przewiduje zorganizowanie spotkań 
biznesowych w największych ośrodkach przemysłowo-handlo-
wych Namibii, Windhoek i Walwis Bay, jak również rozmów han-
dlowych podczas Windhoek Industrial and Agricultural Show. 
W trakcie pobytu w Namibii członkowie Misji odbędą również 
rozmowy w wybranych instytucjach gospodarczych i minister-
stwach, których zakres zostanie dopasowany do branż i zaintere-
sowań uczestników Misji. Polskiej delegacji towarzyszyć będzie 
przedstawiciel Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Johan-
nesburgu, w którego kompetencji znajdują się rynek Namibii.  
Kontakt: Elżbieta Wojtas T: 22 630 97 52 E: ewojtas@kig.pl.

Misja Gospodarcza  
do Namibii

Misja Gospodarcza  
do Mozambiku

Misja Gospodarcza  
do Kuwejtu

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje misję gospodarczą 
do Mozambiku (Maputo) w terminie 13-18 listopada 

2017 roku. Wielobranżowa misja gospodarcza do Mozambi-
ku skierowana jest do wszystkich firm planujących rozpocząć 
bądź rozwijać swoją działalność na rynku mozambickim lub 
szeroko pojętej Afryki Subsaharyjskiej, bądź firm zaintere-
sowanych nawiązaniem kontaktów na tym rynku. Do branż 
perspektywicznych należy w szczególności zaliczyć: sektor 
górniczo-wydobywczy, sektor energetyczny, przemysł ma-
szynowy, przemysł przetwórczy, rolnictwo i rybołówstwo, 
inwestycje infrastrukturalne oraz turystykę. Celem misji go-
spodarczej jest zapoznanie uczestników z możliwościami biz-
nesowymi rynku mozambickiego oraz umożliwienie nawią-
zania kontaktów z biznesowych z potencjalnymi partnerami.  
Kontakt: Monika Sasiak T: 22 630 97 23 E: msasiak@kig.pl.

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje wielobranżową misję 
gospodarczą do Królestwa Arabii Saudyjskiej oraz Króle-

stwa Bahrajnu dla przedsiębiorstw zainteresowanych podję-
ciem współpracy i inwestycjami w tym regionie. Misja odbę-
dzie się w terminie od 25 do 29 listopada 2017 r. W programie 
pobytu misji na Półwyspie Arabskim zaplanowane są trzy Fora 
Gospodarcze: w Rijadzie (26 listopada), w Dammam (27 listo-
pada) oraz w Bahrajnie (28 listopada), a także spotkania B2B z 
potencjalnymi partnerami biznesowymi. 
Kontakt: Maria Nowakowska T: 22 630 97 83 
E: mnowakowska@kig.pl

Misja Gospodarcza  
do Arabii Saudyjskiej

BIZNES POD LUPA
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LUBUSKA GOSPODARKA

Partnerem gazety  
„Głos Przedsiębiorcy” 
jest TVP Gorzów Wielkopolski
nr 1 w informacji z regionu

Informacje Lubuskie codziennie o godz. 18.30 i 22.00

Lubuski Sejmik Gospodarczy powstał 
w 1999 roku z inicjatywy środowisk 
gospodarczych, w którego skład wcho-

dzą organizacje samorządu gospodarczego, 
zawodowego i pracodawców województwa 
lubuskiego. Sejmik powołano głównie po to, 
żeby w sprawach najważniejszych dla przed-
siębiorców i pracodawców, dla rozwoju go-
spodarczego kraju i regionu mówić jednym, 
wspólnym głosem. Gremium to jest na co 
dzień partnerem samorządu wojewódzkie-
go, Wojewody Lubuskiego i samorządów 
lokalnych przy wyrażaniu opinii całego śro-
dowiska gospodarczego i zawodowego.

Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodar-
czego IX kadencji (2017-2019):
• Jerzy Korolewicz - Marszałek LSG
• Ryszard Barański – Wicemarszałek LSG
• Henryk Maciej Woźniak  

– Wicemarszałek LSG
• Jerzy Kotarski – Wicemarszałek LSG
• Bolesław Adamik – Wicemarszałek LSG
• Zenon Bambrowicz  

– Wicemarszałek LSG
• Stanisław Koleśnik  

– Wicemarszałek LSG

• Krzysztof Kononowicz  
– Wicemarszałek LSG

• Alfred Kałużny – Wicemarszałek LSG
• Edward Makarewicz – Sekretarz LSG

Komisja Rewizyjna  
Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego:
• Karol Humiński – Przewodniczący
• Andrzej Cegielnik – Członek
• Tadeusz Tomasik – Członek
 

Biuro LSG w Izbie
Od lipca Lubuski Sejmik Gospodarczy ma nową siedzibę. W związku z wyborem na Marszałka tego 
gremium Jerzego Korolewicza - Prezesa ZIPH, administracją i załatwianiem bieżących spraw zajmie się 
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.

Biuro Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wielkopolski

Obsługa administracyjna:
Marzena Młynarczyk
T: +48 95 739 03 12
E: marzena.mlynarczyk@ziph.pl
Biuro otwarte od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.30 do 15.30                

(TM)
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Głos Przedsiebiorcy i 7-8/2017 WYWIAD

Partnerem gazety  
„Głos Przedsiębiorcy” 
jest TVP Gorzów Wielkopolski
nr 1 w informacji z regionu

Informacje Lubuskie codziennie o godz. 18.30 i 22.00

- Na początku proszę przyjąć powy-
borcze gratulacje. Jakie cele stawia przed 
sobą nowy Marszałek Lubuskiego Sejmiku 
Gospodarczego?

- Niewątpliwie podstawowy cel to dal-
sza integracja środowiska gospodarczego 
całego województwa lubuskiego. Zależy 
mi na pogłębieniu współpracy wszystkich 
najważniejszych organizacji, które funk-
cjonują w naszym regionie, co pozwoli na 
występowanie jednolitym frontem zarów-
no w sprawach stricte dotyczących gospo-
darki, ale także w kwestiach rozwoju całego 
województwa. Nasze siły - jako samorządu 
gospodarczego – nie są na tyle silne, żeby 
się jeszcze rozdrabniać. W celu wypracowa- 
nia jednolitych stanowisk, których później 
będziemy wszyscy bronić, wpierw musi na-
stąpić między różnymi organizacjami efekt 
synergii i konsekwencja we wspólnym dzia-
łaniu.

- W jaki sposób chce Pan połączyć te 
wszystkie siły?

- Jako organizacje gospodarcze musi-
my przede wszystkim uzmysłowić sobie 
fakt, że oprócz podstawowej działalności 
poszczególnych organizacji, często wystę-
pują problemy o szerszym, ponadpodmio-
towym znaczeniu. Nie widzę na przykład 
powodu, żeby każda organizacja oddzielnie  
podejmowała temat problemów z pracow-
nikami na rynku pracy czy działań na rzecz 
szkolnictwa zawodowego. To są zagadnie-
nia absolutnie horyzontalne i tutaj oczy-
wiście nie jest ważne, kto pierwszy czy kto 
głośniej krzyknie w temacie. Mam nadzie-
ję, że wizja, kiedy poszczególne organizacje 
zgłaszają rozmaite problemy do Lubuskie-
go Sejmiku Gospodarczego, a sejmik za-
biera głosy in corpore jako jednolite ciało, 
będzie dużo bardziej efektywna. 

- Czy są zadania, którym chciałby Pan 
poświęcić szczególną uwagę?

- Chciałbym reaktywować kwestię zwią-
zaną z rozpatrywaniem sporów gospodar-
czych, czyli arbitrażu i polubownych sądów 
gospodarczych. Kilka lat temu podjęliśmy  
próbę utworzenia Lubuskiego Sądu Arbi-
trażowego.  Niestety, siła przyzwyczajenia, 
a także pewna niechęć środowisk prawni-
czych do możliwości rozwiązywania spo-
rów drogą polubowną czy drogą arbitrażu 
spowodowały, że ten sąd nigdy nie nabrał 
odpowiedniego rozpędu. Teraz pojawiają 
się nowe możliwości, oparte o nowe prze-
pisy dotyczące mediacji, nawet tej propo-
nowanej przez składy sędziowskie w trakcie 
sporów gospodarczych. Przede wszystkim 
chcielibyśmy działać wspólnie z instytucja-
mi, które mają w tych kwestiach doświad-
czenie i pewien pomysł na to, jak funkcjo-
nować na ścieżce niewątpliwie ułatwiającej, 
bo obniżającej koszty i przyśpieszającej roz-
wiązywanie spraw gospodarczych. 

- Cieszy się Pan szerokim poważaniem 
nie tylko w środowisku lokalnym. Po raz 
pierwszy przedstawiciel lubuskiego samo-
rządu gospodarczego - w Pana osobie - 
został wybrany do ścisłego Prezydium Kra-
jowej Izby Gospodarczej...

- To przede wszystkim docenienie roli 
Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej za 
jej dotychczasowe działanie. Wiemy, że Kra-
jowa Izba Gospodarcza mocno monitoruje 
wszelkie aktywności wszystkich organizacji 
członkowskich. Łącznie w jej strukturach 
funkcjonuje około stu czterdziestu izb – re-
gionalnych, branżowych czy bilateralnych, 
a tylko dziewięć izb regionalnych jest re-
prezentowanych w prezydium. Obecność 
w tym wąskim gronie to dla nas z pewnością 
nobilitacja oraz potwierdzenie pozytywnej 
oceny aktywności ZIPH, nie tylko w regionie, 
ale także w skali całego kraju. 

- Czego mogą się spodziewać lubuscy 
przedsiębiorcy w związku z Pana obecno-
ścią w zarządzie Krajowej Izbie Gospodar-
czej?

- Bezpośrednie funkcjonowanie w tym 
gremium daje dostęp do wiedzy o wielu 
różnych przygotowywanych i wdrażanych 
krajowych projektach czy programach. 
Będąc u źródła spróbujemy włączać się 
w różne inicjatywy, zwłaszcza w te ogólno-
polskie, często sieciowe działania, w któ-
rych izby regionalne mogą być partnerami.  
Najczęściej jest miejsce tylko dla kilku, góra 
kilkunastu izb. Udział w spotkaniach Prezy-
dium KIG, w którym zasiadają przedstawi-
ciele najlepszych w Polsce organizacji, daje 
także możliwość uczenia się i podglądania, 
jak to robią nasi przyjaciele w innych wo-
jewództwach. Mam nadzieję, że będziemy 
korzystać z tych dobrych praktyk. 

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Jarosław Libelt

Lubuski Sejmik Gospodarczy

Mówić jednym głosem w sprawach 
gospodarczych
Rozmowa z Jerzym Korolewiczem, nowym Marszałkiem Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, a na co 
dzień prezesem Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
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KONKURS

METAL Makowska Urszula
ul. Wapienna 6 68-200 Żary , www.metalmakowska.pl

WENTOR 
ul. Słowackiego 4c 68-200 Żary, www.wentor.pl

GORZOWSKIE TOWARZYSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO  
„GOREX” SP. Z O.O.

ul. Moniuszki 42B 66-400 Gorzów Wlkp., www.gorex.pl

CENTRUM MEDYCZNE ESKULAP/PRYWATNE CENTRUM CHIRURGICZNE 
ESKULAP

ul. Moniuszki 2 68-200 Żary, www.eskulap-zary.pl

IDEA HR Group Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Borowskiego 2a-3 66-400 Gorzów Wlkp., www.ideahr.com.pl

POGOTOWIE TELETECHNICZNE
Krzysztof Orzeł

ul. Przemysłowa 1/013 66-400 Gorzów Wlkp., www.pttgorzow.pl

Perceptus Sp. z o.o.
ul. Drzewna 30/2a 65-140 Zielona Góra , www.perceptus.pl

DOMATOR24.COM PAWEŁ NOWAK
ul. Dekoracyjna 8 65-155 Zielona Góra , www.domator24.com

Copyline Jacek Cymbrykiewicz Spółka Jawna
ul. Kazimierza Wielkiego 61 66-400 Gorzów Wlkp.

www.copyline.pl

Centrum Sportowe BodyFitness
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 111 66-400 Gorzów Wlkp.

www.bodyfitness.com.pl

BOKARO SZELIGOWSCY SP. J.
ul. Kobylogórska 16 66-400 Gorzów Wlkp.

www.bokaro.pl

STAWAR MARIUSZ STAWARSKI
ul. Kazimierza Wielkiego 61 66-400 Gorzów Wlkp. 

www.fb.me/stawar-szkolenia

PC SOFT SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE 
JAN WITKO

ul. Gorzowska 32B 66-500 Strzelce Krajeńskie, www.pcsoft.com.pl

M-BLACH 
ul. Starzyńskiego 40 66-400 Gorzów Wlkp., www.m-blach.pl

MM GRUPA SP. Z O.O. SP. K.
ul. Kosynierów Gdyńskich 104/2 66-400 Gorzów Wlkp., www.mmsc.com.pl

REMI SP. Z O.O.
ul. Szpitalna 2 66-530 Drezdenko, www.remi-drezdenko.pl

Gorzowski Ośrodek Technologiczny  
Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.

ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp., www.gotechnology.pl

LAMEL TECHNOLOGY SP. Z O.O.
ul. Żwirowa 132 66-400 Gorzów Wlkp., www.lamel.pl

MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA

Nominowani w konkursie  Lubuski Lider Biznesu 2017
aPRESS Paweł Sinkiewicz

ul. Gospodarcza 9 68-200 Żary, www.apress24.pl

KOMAGES Sp. z o.o.
ul. Janczewo 23a 66-431 Santok, www.lodykomages.pl

ARECO PROFILES Sp. z o.o.
ul. Pyrzycka 44 74-240 Lipiany , www.arecoprofiles.pl

KASKAT SP. Z O.O.
ul. Husarska 10 66-400 Gorzów Wlkp., www.kaskat.com

AK ANATOL Anatol Kałasznikow
ul. Handlowa 4 68-200  Żary

68-459-40-43/697-724-230, www.akanatol.com.pl

FX GRUPA SP. Z O.O.
Al. Niepodległości 28, 65-001 Zielona Góra, www.fxgrupa.com.pl

Auto-Komplex Łukasz Szarama
ul. Jana Pawła II 22 67-106 Otyń, www.szarama.pl

PROFI BIZNES GROUP SYLWIA KARINA MAJEWSKA
Aleja Piastów 75/3 70-326 Szczecin, www.szkolenia-treningi.pl

FILIUS - METAL Jeremi Filuś
ul. Gorzowska 110 66-470 Kostrzyn nad Odrą, www.filius.pl

proALPHA Polska Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 1 65-021 Zielona Góra , www.proalpha.pl

ZIEL-BRUK  MAKAREWICZ Edward Makarewicz
Płoty, ul. Lubuska 28 66-016 Czerwieńsk, www.zielbruk.pl

P.W. MIDAM EKSPORT-IMPORT USŁUGI TRANSPORTOWO-PRZEWOZOWE 
Mirosław Skiba

ul. Szprotawska 26 67-120 Kożuchów, www.pwmidam.pl

LFC Sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 41 65-364 Zielona Góra, www.lfc.com.pl

Żagańskie TBS Sp. z o.o. w Żaganiu
ul. Miodowa 23 68-100 Żagań, www.zaganskietbs.pl

Fabryka Domów PREFADOM Sp. z o.o.
ul. Walczaka 110 66-400 Gorzów Wlkp., www.prefabrykaty.pl

M&J Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 41 68-200 Żary, www.firmamj.pl

VIVIAMO SP. Z O.O.
ul. Żeromskiego 13a 66-400 Gorzów Wlkp., www.viviamo.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE  SANITAR JAN KORDACZ
Al.11 Listopada 91k 66-400 Gorzów Wlkp., www.sanitar.pl

KOSTRZYŃSKO - SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
ul. Orła Białego 22 66-470 Kostrzyn nad Odrą, www.kssse.pl

PAŁAC WIECHLICE Zbigniew Czmuda
ul. Wiechlice 45b 67-300 Szprotawa, www.palacwiechlice.pl

GLASSBUD CONSTRUCTION Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 19/20 lok.1 50-148 Wrocław, www.glassbud.pl

SANITEX SP. Z O.O.
ul. Niemcewicza 5 66-400 Gorzów Wlkp., www.sanitex.com.pl
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ICT Poland Sp. z o.o.

ul. Włoska 3 66-470 Kostrzyn nad Odrą 

www.ictgroup.net

„HOLDING - ZREMB Gorzów” S.A.

ul. Fabryczna 13-17 66-400 Gorzów Wlkp.

www.holding-zremb.pl

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  

Oddział Elektrociepłownia Gorzów

ul. Energetyków 6 66-400 Gorzów Wlkp.

www.ecgorzow.pgegiek.pl

LEKS SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater  4 69-200 Sulęcin

www.leks.com.pl

IMPULS SP. Z O.O.

ul. Podmiejska 17b 66-400 Gorzów Wlkp.

www.impuls24.pl

KONCESJONOWANA FIRMA OCHRONY MIENIA „HERKULES”  

JAN ŚWIESZCZAK

ul. Kard.Stefana Wyszyńskiego 11-13 66-400 Gorzów Wlkp.

www.ochrona-herkules.pl

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

ul. Dekerta 1 66-400 Gorzów Wlkp.

www.szpital.gorzow.pl

SECO / WARWICK SA

ul. Sobieskiego 8 66-200 Świebodzin

www.secowarwick.pl

GEDIA Poland Sp. z o.o.

ul. Staszica 2 67-100 Nowa Sól 

www.grdia.com

eobuwie.pl S.A. 

ul. Nowy Kisielin - Nowa 9 66-002 Zielona Góra

www.eobuwie.pl

LUG Light Factory Sp. z o.o.

ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra

www.lug.com.pl

BORNE FURNITURE SP. Z O.O.

ul. Złotego Smoka 23 66-400 Gorzów Wlkp.

www.borne-furniture.com

KONKURS

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Nominowani w konkursie  Lubuski Lider Biznesu 2017
DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmunologiczno-Kardiologiczny  
Sp. z o.o. w Torzymiu

ul. Wojska Polskiego 52 66-235 Torzym, www.szpitaltorzym.pl

PUP GOTECH SP. Z O.O.
ul. Podmiejska - Boczna 16 66-400 Gorzów Wlkp., www.gotech.pl

PROMET CARGO SP.  Z O.O.
ul. Dworcowa 28 69-100 Kunowice 

www.prometcargo.com

RECARO Aircraft Seating Sp. z o.o.
ul. Dożynkowa 1 66-200 Świebodzin 

www.recaro-as.com

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe TANDEM Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 8 68-200 Żary

www.tandemzary.pl

Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o.
ul. Robocza 40 61-517 Poznań, www.zuz.com.pl

„MEPROZET STARE KUROWO” SP. Z O.O.
ul. Kościuszki 49 66-540 Stare Kurowo, www.meprozet.pl

MB-PNEUMATYKA SP. Z O.O.
ul. Rozwojowa 5 66-100 Sulechów 

www.MB-Pneumatyka.pl

PTH „FRANCEPOL” SP. Z O.O.
ul. Stary Kisielin –Zatorze 66-002 Zielona Góra

www.francepol.pl

P.W. ROLTEX Sp. z o.o.
ul. Rozwojowa 3, Brzezie k. Sulechowa 66-100 Sulechów

www.roltex.com.pl

GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W BARLINKU
ul. Strzelecka 2 74-320 Barlinek, www.gbsbank.pl

Zakład Wielobranżowy „Galwanizernia” Sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 5 68-100 Żagań , www.galwanizeria.pl

AM OKNA B.Szymkowiak Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Podmiejska 21a 66-400 Gorzów Wlkp., www.amokna.pl

HERKULES Sp. z o.o.
ul. Kard.Stefana Wyszyńskiego 3

66-400 Gorzów Wlkp, www.ochrona-herkules.pl

VP Polska Sp. z o.o. 
ul. Lotników Alianckich 65 68-100 Żagań

www.vp-polska.com.pl

FIRMA PRODUKCYJNA BARTEX ZPCHR
ul. X-Lecia PL 68-100 Żagań, www.bartex.zagan.pl

Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Czarna Droga 9 66-210 Zbąszynek , www.zygula.pl

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A.
ul. Zjednoczenia 103 65-120 Zielona Góra, www.ec.zgora.pl
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To niewątpliwie dobry okres funkcjo-
nowania ZIPH. Od stycznia do końca 
czerwca Izba zorganizowała ponad 20 

różnego rodzaju wydarzeń dla swoich człon-
ków. Ich lista zawiera zarówno gromadzące 
duże audytorium konferencje, jak i mniej-
sze, branżowe szkolenia i spotkania. Waż-
nym wydarzeniem było również otwarcie 
w kwietniu kolejnego oddziału, który mieści 
się w Żaganiu.

Niewątpliwie za najważniejszym wy-
zwaniem stojącym przed Izbą w pierwszym 
półroczu br. okazał się start projektu, który 
pragnie znacząco zmodernizować system 
kształcenia zawodowego w regionie. W ra-
mach współpracy z lubuskimi samorządami 
oraz placówkami edukacyjnymi, ZIPH zor-
ganizowała także ponad tysiąc staży i prak-
tyk w lubuskich zakładach pracy. – Izba jest 
niekwestionowanym liderem wśród wszyst-
kich organizacji gospodarczych, jeśli chodzi 
o partnerstwo dla samorządów. Jesteśmy 
obecni w 15 różnych starostwach i gminach, 
w tym oczywiście w obu lubuskich stolicach – 
podkreśla Stanisław Owczarek, dyrektor Izby.

Drugi ważny projekt, który Izba rozpoczę-
ła w marcu, który dotyczy Lubuskich Bonów 
Szkoleniowych, pozwoli Izbie dofinansować 
kursy i szkolenia dla przedsiębiorców za bli-
sko 12 milionów złotych. - Aktualnie trwają 
prace nad stworzeniem systemu informa-
tycznego, poprzez który przedsiębiorcy będą 
mogli składać wnioski o dofinansowanie. 7 
września zorganizujemy w Gorzowie Wielko-
polskim konferencję inaugurującą, podczas 
której zaprezentujemy zasady ubiegania 
się o wsparcie, a nasi konsultanci będą na 
miejscu odpowiadać na pytania i rejestro-

Izba podsumowała I półrocze
19 lipca w Gorzowie Wielkopolskim obradowały władze ZIPH. Posiedzenie poświęcono w głównej 
mierze podsumowaniu pierwszych sześciu miesięcy br. Członkowie Prezydium zapoznali się również 
ze stanem realizacji projektów unijnych oraz podsumowali nabór wniosków do 9. edycji Lubuskiego 
Lidera Biznesu.

wać wnioski przedsiębiorców – mówi Kamila 
Szwajkowska, koordynator projektu.

Podczas posiedzenia dyskutowano rów-
nież o zaplanowanej na wrzesień gali fina-
łowej Lubuskiego Lidera Biznesu. – Cieszy 
okazała frekwencja oraz fakt, że do konkur-
su przystąpiło w tym roku wiele uznanych 
i renomowanych w regionie przedsiębiorstw. 
Zwiastuje to ciekawą rywalizację w każdej 
z konkursowych kategorii. Laureatów pozna-
my 25 września w Pałacu Książęcym w Żaga-
niu – mówi Stanisław Owczarek.

Magdalena Skomra

Nowi członkowie ZIPH
19 lipca 2017 r. podczas posiedzenia Prezydium ZIPH w poczet członków Izby zostało przyjętych dziesięć 
przedsiębiorstw.

REHA-MED Anna Borowiecka Centrum 
Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji

A: ul. Sportowa 12a/9, 66-400 Gorzów Wlkp.
T: 608 895 337

E: annaborowiecka@op.pl,  
W: www.rehamedgorzow.pl

B: medyczna

Stowarzyszenie Lubuski Klaster Metalowy
A: ul. Jagiellończyka 17/1, 66-400 Gorzów Wlkp.

T: 95 722 75 30
E: biuro@lubuskiklaster.pl,  
W: www.lubuskiklaster.pl

B: metalowa

DREW plast MAZOWIECKI  
PPUH DREW-PLAST Dariusz Mazowiecki
A: Różanki, ul. Gorzowska 7, 66-415 Kłodawa

T: (095) 731 09 83
E: biuro@dew-plast.biz, W: www.drew-plast.biz

B: budownictwo, stolarstwo

USŁUGI TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE  
Edyta Maliczak

A: ul. Bohaterów Warszawy 3, 69-100 Słubice
T: 957 581 048

E: edyta@maliczak.coach,  
edyta@maliczak-transport.pl

W: www.maliczak.coach, www.maliczak-transport.pl
B: transportowo-spedycyjna,  szkoleniowo-coachingowa

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
A: ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław

T: 71 356 16 36
E: kancelaria@wsb.wroclaw.pl, W: www.wsb.

wroclaw.pl
B: edukacja

Dual sp. j.
A: ul. Gen. J. Bema 29 , 65-170 Zielona Góra

T: 606 146 646
E: dualmeble@dualmeble.com

W: www.dualmeble.com,  
B: produkcja i sprzedaż mebli

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO 
sp. z o.o. w Zielonej Górze

A: ul. Botaniczna 75, 65-392 Zielona Góra

T: 68 323-88-34, E: pbo@pbozg.pl
W: www.pbozg.com

B: budownictwo

GLASSBUD CONSTRUCTION Sp. z o.o.
A: ul. Wita Stwosza 19/20 Lok. 1, 50-148 Wrocław

T: 71 700 04 82
E: biuro@glassbud.pl
W: www.glassbud.pl

B: budownictwo

HARDPRO Sp. z o.o.
A: ul. Nowy Kisielin - A. Wysockiego 2,  

66-002 Zielona Góra
T: 728 483 367

E: biuro@hardpro.pl, W: www.hardpro.pl
B: produkcja gotowych wyrobów metalowych

RM Proinvest Sp. z o.o.
A: ul. Trasa Północna 10c/9, 65-119 Zielona Góra

T: 68 322 82 26
E: biuro@rmproinvest.pl,  
W: www.rmproinvest.pl

B: ogólnobudowlana
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Głos Przedsiebiorcy i 7-8/2017 zaproszenie

11 września 10:00 – 13:00
Konferencja: Nowoczesny przedsiębiorca  
w województwie lubuskim

- ZUS - Rozwój e-usług w ZUS
- Lubuski Urząd Wojewódzki  

- Lubuski e-Urząd Wojewódzki
- Urząd Skarbowy - Usługi Elektroniczne w Krajowej 

Administracji Skarbowej
- Akademia im. Jakuba z Paradyża - Nowoczesne systemy 

zarządzania w kontekście cyfryzacji usług administracji 
publicznej

- Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu  
Urzędu Miasta - Przedsiębiorczość w regionie

- Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa  
- Szanse i bariery w biznesie

12 września 10:00 – 13:30
PAKIET NOWEGO PRZEDSIĘBIORCY
Start-up (10:00 – 12:00)

- CEIDG – rejestracja działalności
- ZUS – zgłoszenie, rozliczanie składek, terminy i korekty
- Urząd Skarbowy – formy opodatkowania, terminy, kasy 

fiskalne
- Powiatowy Urząd Pracy – dofinansowanie przedsię-

biorstw
Kontrola to nic strasznego (12:10 – 13:30)

- Kontrola Płatników Składek – ZUS
- Państwowa Inspekcja Pracy
- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
- Urząd Skarbowy

13 września 10:00 
ABC przedsiębiorcy

- e-składka – nowe zasady rozliczeń z ZUS  
od 1 stycznia 2018

-  uwaga na oszustów – pozorne umowy, outsourcing …

14 września 15:30
Delegowanie pracowników
- Państwowa Inspekcja Pracy – delegowanie  

pracowników
- ZUS – wystawianie zaświadczeń A-1
- Lubuski Urząd Wojewódzki – zatrudnienie  

obcokrajowców

15 września  10:00
Zasiłki
- świadczenia krótkoterminowe w związku z wypadkiem 

w drodze do pracy lub z pracy, wypadkiem przy pracy 
oraz chorobą zawodową

- podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty 
świadczenia rodzicielskiego

- prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
- e-ZLA - niezbędne dokumenty do zasiłku

Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS 
Data: 11 – 15 września 2017 roku

Miejsce: Oddział ZUS w Gorzowie Wlkp. – sala konferencyjna na III piętrze

www.zus.pl
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WYWIAD

Najbardziej wydajny  
program kadrowo-płacowy

Eksperci dla ekspertów

tel. +48 95 7654321 
e-mail: biuro@pcsoft.com.pl

PC Soft Systemy Teleinformatyczne, Jan Witko
ul. Gorzowska 32b,  
66-500 Strzelce Krajeńskie

• obsługa nawet 10 000 pracowników na liście płac
• automatyczne aktualizacje programu
• bezpieczny silnik MS SQL chroni Twoje dane przed uszkodzeniem
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Głos Przedsiebiorcy i 7-8/2017 LUBUSKA GOSPODARKA

Misja do USA obejmie wizytę w Do-
linie Krzemowej w San Francisco 
oraz na targach Consumer Elec-

tronics Show (CES) w Las Vegas. Wyjazd 
odbędzie się w terminie pomiędzy 6 a 13 
stycznia 2018 roku. 

Targi CES są światowym miejscem spo-
tkań wszystkich, którzy rozwijają się w inte-
resie konsumentów wysokich technologii. 
Od ponad 50 lat CES jest platformą wprowa-
dzania innowacji i technologii, która zmieni-
ła świat. W Las Vegas co roku organizowane 
jest spotkanie dla wszystkich, którzy roz-
wijają się w dziedzinie technologii konsu-
menckich i gdzie innowacje nowej generacji 
są wprowadzane na rynek.

W programie misji znajdą się także:
• udział w giełdzie korporacyjnej, spotka-

niach match-makingowych, networkin-
gowych w akceleratorach high-tech oraz 
start-upowych,

• spotkania z przedstawicielami lokalnej 
administracji, członkami Polsko-Amery-
kańskiej Izby Gospodarczej w Nevadzie, 
a także członkami Venture Capital oraz 
mentorami z Doliny Krzemowej,

• wizyty w kampusie Google, korporacji 
w Dolinie Krzemowej lub San Francisco 
i spotkanie z przedstawicielami NASA.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kie-
rowana jest do wszystkich przedsiębiorców 
z kategorii MŚP posiadających siedzibę 
w Województwie Lubuskim. Firmy zakwa-
lifikowane do udziału w misji gospodarczej 
pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu 

Misja gospodarcza do USA
Prowadzisz swoją firmę zarejestrowaną na terenie województwa lubuskiego? Jesteś MŚP z branży 
elektronicznej i chcesz rozwijać swój biznes na całym świecie? Możesz wziąć udział w misji gospodar-
czej do Doliny Krzemowej w USA organizowanej przez Urząd Marszałkowski. Rekrutacja na wyjazd 
trwa do 15 września.

Działanie to dedykowane jest dla 
przedsiębiorstw z sektora MŚP. Kon-
kurs dopuszcza również możliwość 

partnerstw przedsiębiorstw i instytucji 
świadczących usługi w zakresie B+R, z za-
strzeżeniem, że liderem partnerstwa musi 
być przedsiębiorstwo. Konkurs obejmuje 
dwa typy projektów: 
1. Projekty B+R przedsiębiorstw.
2. Inwestycje przedsiębiorstw w infra-

strukturę B+R (w ramach następujących 
kategorii interwencji: 56 - Inwestycje 
w infrastrukturę, zdolności i wyposa-
żenie w MŚP, związane bezpośrednio 

z działaniami badawczymi i innowacyj-
nymi. 57 – Inwestycje w infrastrukturę, 
zdolności i wyposażenie w dużych przed-
siębiorstwach, związane bezpośrednio 
z działaniami badawczymi i innowacyjny-
mi).
Procent dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania 

kosztów kwalifikowalnych projektu w ra-
mach pomocy na wspieranie innowacyjno-
ści środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi: 
50% kosztów kwalifikowanych, bez względu 
na status przedsiębiorstwa. 

Maksymalny poziom dofinansowa-
nia kosztów kwalifikowalnych projektu 
w ramach regionalnej pomocy inwestycyj-
nej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:
• 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro 

oraz małych przedsiębiorstw,
• 45% kosztów kwalifikowalnych dla śred-

nich przedsiębiorstw,
• 35% kosztów kwalifikowalnych dla 

przedsiębiorstw innych niż MŚP.
 Maksymalny poziom dofinansowania 

kosztów kwalifikowalnych projektu obję-
tych pomocą de minimis środkami RPO 
– Lubuskie 2020 wynosi 85% kosztów kwa-
lifikowanych, bez względu na status przed-
siębiorstwa.

Przedsiębiorca może ubiegać się w ra-
mach jednego wniosku o dofinansowanie 
o środki w wysokości maksymalnie 10 mln. 
zł. Nabór wniosków trwa do 29 września 
2017 roku. Informacje na temat konkursu:  
+48 68 45 65 132.

(JL)

Środki na badania i innowacje
W sierpniu Urząd Marszałkowski Województwa lubuskiego ogłosił nabór wniosków w ramach Dzia-
łania 1.1 Badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. W puli przewi-
dzianej dla przedsiębiorców dostępne jest 40 milionów złotych.

w przeliczeniu na jednego uczestnika, szaco-
wany koszt ok. 3900 zł netto.

Szczegółowa informacja na temat wy-
jazdu: T: 68 456 5 425; 68 456 5 331 lub dro-
gą mailową: coie@lubuskie.pl.

Misja organizowana jest w ramach pro-
jektu ”Promocja gospodarcza województwa 
lubuskiego poprzez organizację i udział w za-
granicznych targach i misjach gospodarczych”.

(JL)
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ARR

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego

Atrakcyjne pożyczki dla przedsiębiorstw
Wnioski można składać  

w Zielonej Górze przy ul. Chopina 14  
oraz  

w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 1

STAŁE OPROCENTOWANIE POŻYCZEK

1. Dla firm działających przynajmniej 1 rok: od 2,83 % w skali roku

2. Dla firm działających mniej niż 12 m-cy: od 5,83 % w skali roku

Oferujemy:

Kwota pożyczki do 400 000 zł

Karencja max. 6 m-cy

Wkład własny do 10 % kwoty brutto

Okres spłaty pożyczki do 84 m-cy

Prowizja od 0 % do 2 % od kwoty pożyczki

Opłata za rozpatrzenie wniosku 0 zł

Opłata za wcześniejszą spłatę pożyczki 0 zł

Szczegółowych informacji udzielają:

• Mariola Dobosz (biuro Zielona Góra) tel. 68 329 78 28, 601 798 683,  
e-mail: m.dobosz@region.zgora.pl

• Renata Szwajkowska (biuro Gorzów Wlkp.) tel. 95 739 03 16, 698 688 135,  
e-mail: r.szwajkowska@region.zgora.pl

Pożyczki przyznawane są na warunkach określonych  
w REGULAMINIE UDZIELANIA POŻYCZEK  

dostępnym w placówce LFP oraz na stronie www.lfp.region.zgora.pl
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Głos Przedsiebiorcy i 7-8/2017 PRAWO

Zdaniem eksperta

Z dniem 1 czerwca 2017 r. ustawodawca 
znowelizował przepisy zawarte w art. 
6471 Kodeksu cywilnego dotyczące od-

powiedzialności solidarnej inwestora i wyko-
nawcy (generalnego wykonawcy) względem 
podwykonawców. Przepisy te precyzują pra-
wa i obowiązki uczestników procesu budow-
lanego w przypadku wykonywania robót 
przy pomocy podwykonawców. 

Impulsem do wprowadzenia noweliza-
cji stało się powstanie dwóch linii orzecz-
niczych w sądach powszechnych i Sądzie 
Najwyższym. Część sądów przyznawała 
większe uprawnienia inwestorowi, którego 
zwalniała z solidarnej odpowiedzialności za 
zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy 
w przypadku braku nieodręczenia inwe-
storowi - przed rozpoczęciem prac - opisu 
szczegółowych robót budowlanych wykony-
wanych przez podwykonawcę. Ta koncepcja 
często skutkowała nieterminowym bądź 
całkowitym nieuregulowaniem wynagro-
dzeń podwykonawcom za wykonane przez 
nich świadczenia budowlane. Druga linia 
orzecznicza obejmowała szeroką ochroną 
podwykonawców, co prowadziło do sytuacji, 
w której inwestor solidarnie odpowiadał za 
zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy, 
który nie został mu  przez nikogo zgłoszony. 

Punktem spornym była więc w szczegól-
ności kwestia formy i czasu udzielenia zgody 
przez inwestora na wykonywanie części ro-
bót budowlanych przez podwykonawców. 
Orzecznictwo nie było jednolite i sprowa-
dzało się w zasadzie do zagadnienia, czy 
zgoda na korzystanie z usług podwykonaw-
cy powinna być zawarta przed zawarciem 
umowy z podwykonawcami, czy może ona 
przyjąć formę następczą, a nadto czy musi 
mieć formę pisemną. Brak zgodności w wy-
kładni przepisów prowadził do niepewności 
zarówno po stronie inwestorów jak i podwy-
konawców .

Warto wiedzieć! Odpowiedzialność so-
lidarna jest najdalej idącą odpowiedzialno-
ścią za powstałe zobowiązanie. Oznacza ona 
bowiem możliwość żądania części lub cało-
ści wynagrodzenia z tytułu wykonania robót 
budowlanych przez podwykonawcę - wedle 
jego wyboru - od inwestora i wykonawcy 
łącznie bądź od każdego z osobna. Podwyko-
nawca ma jednak obowiązek przyjąć wyna-
grodzenie od któregokolwiek z nich, nawet 
gdy żądał spełnienia świadczenia od drugie-
go dłużnika. Obowiązki i uprawnienia soli-
darnego inwestora oraz wykonawcy trwają 
do momentu zaspokojenia podwykonawcy.

Po nowelizacji inwestor odpowiada so-
lidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagro-
dzenia podwykonawcom w przypadku otrzy-
mania od wykonawcy lub podwykonawcy 
szczegółowego zgłoszenia w formie pisem-
nej pod rygorem nieważności przedmiotu 
wykonywanych robót przez podwykonawcę. 

Dane te inwestor musi otrzymać jesz-
cze przed przystąpieniem do realizacji prac. 
Wyjątkiem od powyższej reguły jest sytu-
acja, w której inwestor i wykonawca dopre-
cyzowali w łączącej ich umowie (zawartej 

w formie pisemnej) szczegółowy przedmiot 
robót budowlanych realizowanych przez 
określonego podwykonawcę. 

Inwestor może zwolnić się z odpowie-
dzialności solidarnej, jeśli w terminie 30 
dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia, złoży 
pisemny sprzeciw zarówno wykonawcy jak 
i podwykonawcy. 

Po nowelizacji pojawił się również nowy 
przepis dotyczący ograniczenia wysokości 
wynagrodzenia wypłacanego przez inwesto-
ra. Zgodnie z brzmieniem art. 6471 § 3 Ko-
deksu cywilnego, inwestor zobowiązany jest 
do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
w wysokości, która została ustalona w umo-
wie łączącej wykonawcę z podwykonawcą. 
Jednakże dla ochrony interesów inwestora, 
dalsza część przepisu wskazuje, że nie ma on 
zastosowania, gdy owa wysokość przekra-
cza tą, ustaloną w zgłoszeniu, o którym była 
mowa powyżej, albo w umowie zawartej 
między inwestorem a wykonawcą. W takiej 
sytuacji odpowiedzialność inwestora zosta-
ła ograniczona do zapłaty wynagrodzenia 
w wysokości ustalonej w przedmiotowym 
zgłoszeniu lub umowie. 

Marek Górecki 
adwokat i doradca podatkowy

Zmiany w relacjach  
Inwestor - Wykonawca – 
Podwykonawcy
W bieżącym numerze Głosu Przedsiębiorcy publikujemy kolejny z 
cyklu artykułów przygotowanych przez naszego eksperta Marka 
Góreckiego. Tym razem tematem artykułu są zmiany w relacjach 
Inwestor-Wykonawca-Podwykonawcy.
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66-400 Gorzów Wielkopolski,  
ul. Kazimierza Wielkiego 1

NIP 599 286 26 34, Regon 211293154

Biuro czynne  
od poniedziałku do piątku  
w godzinach 7.30-15.30.

Sekretariat
T: +48 95 739 03 11

E: sekretariat@ziph.pl

Dyrektor Izby
Stanisław Owczarek

T: 602 771 656
E: s.owczarek@ziph.pl

Dział Marketingu
Tomasz Molski
T: 696 007 665

E: t.molski@ziph.pl

Marzena Młynarczyk
T: +48 95 739 03 12

E: marzena.mlynarczyk@ziph.pl

Dział projektów unijnych
Kamila Szwajkowska
T: +48 95 739 03 11
E: projekty@ziph.pl

Dział Ubezpieczeń
Anna Elżanowska

T: +48 95 739 03 10
E: a.elzanowska@ziph.pl

Dział Kadr i Księgowości
Anna Nowak

T: +48 95 739 03 13
E: a.nowak@ziph.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 23

65-078 Zielona Góra

T: 534 052 819
E: biurozgora@ziph.pl

Oddział w Barlinku
ul. Niepodległości 16

74-320 Barlinek

T: 533 779 421
E: biurobarlinek@ziph.pl

Oddział ZIPH w Żaganiu
ul. Jana Pawła II 15

68-100 Żagań
 

T: 537 544 808.
E: biurozagan@ziph.pl

Strona www: ziph.pl

finanse

- Z dwóch niewielkich oddziałów w Bar-
linku i Pełczycach, posiadanych na początku 
lat 90., stworzyliśmy bank wielooddziałowy, 
dysponujący 19 placówkami, w tym dobrze 
wyposażoną i zorganizowaną centralą i 13 
oddziałami. Na terenie województwa za-
chodniopomorskiego posiadamy centralę 
i siedem oddziałów, a na ternie lubuskiego 
- sześć – mówi Zbigniew Wielgosz, od 24 
lat prezes, a od 40 pracownik GBS Banku. 
- Obecnie, w wielu aspektach dorównuje-
my poziomem organizacyjnym i technolo-
gicznym bankom europejskim, co jest du-
żym sukcesem zważywszy, iż prawo polskie 
w tym okresie nie sprzyjało rozwojowi lokal-
nych instytucji finansowych. Nawet po okre-
sie transformacji nie odczuliśmy zrozumie-
nia, że polskie lokalne spółdzielnie to istotna 
wartość dla społeczeństwa, wyrównująca 
szanse środowisk lokalnych i jednostek słab-
szych. Dziś w wielu krajach ta nierówność 
uwidacznia się jako poważny problem.

GBS Bank w ostatnich 20 latach zwielo-
krotnił sumę bilansową do miliarda złotych 
(28-krotnie), a kapitał łączny do 85 mln zł. 
Zatrudnienie w banku w wynosi 213 osób. 
Bank jest laureatem wielu krajowych i regio-

nalnych wyróżnień i rankingów, a w Grupie 
BPS zajmuje 7. miejsce pod względem sumy 
bilansowej.

23 czerwca Gospodarczy Bank Spółdziel-
czy w Barlinku uroczyście świętował swoje 
siedemdziesiąte urodziny. Podczas uroczy-
stości do gmachu Filharmonii Gorzowskiej 
przybyło ponad 500 gości, przedstawicieli 
samorządów lokalnych, banków spółdziel-
czych, samorządu gospodarczego, klientów 
i partnerów biznesowych. Obecni też byli 
pracownicy i członkowie Rady Nadzorczej. 
Centralnym punktem uroczystości było 
przekazanie przez Społeczny Komitet sztan-
daru GBS Banku. Jego uroczyste poświęce-
nie nastąpiło 18 czerwca w kościele pw. NS 
NMP w Barlinku, w czasie mszy w intencji 
pracowników i członków Gospodarczego 
Banku Spółdzielczego w Barlinku z okazji 
jubileuszu 70-lecia. Eucharystię sprawowali 
proboszczowie barlineckich parafii. Sztan-
dar został ufundowany przez 81 Fundato-
rów, a organizacją zbiórki środków zajął się 
Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru.

Jarosław Libelt

GBS Bank świętuje  
70. urodziny
Miliardowa suma bilansowa, kapitał łączny na poziomie 85 mln zł, 
ponad 200 pracowników i 19 placówek. GBS Bank to obecnie jedna 
z największych instytucji finansowych w regionie. 
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