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dzie liczymy na przychylność władz Urzędu 
Marszałkowskiego.

Z kolei za nami Gospodarcza Inaugu-
racja Roku. Niezmiernie miło było po raz 
kolejny gościć Was na naszym tradycyjnym 
otwarciu roku. Jak zawsze to styczniowe 
spotkanie okazało się również dobrą oka-
zją do wymiany swoich spostrzeżeń oraz 
podzieleniem się obawami i nadziejami. 
Wymiana myśli dotyczyła przede wszyst-
kim sytuacji gospodarczej i kondycji biznesu 
zarówno w kraju, jak i tu, w naszym regio-
nie. Mam nadzieję, że zaproszeni przez nas 
goście przekazali Państwu obszerną daw-
kę intrygujących i przydatnych informacji. 
W szczególny sposób pragnę podziękować 
naszym partnerom: Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Urzę-
dowi Miasta w Kostrzynie nad Odrą,  a także 
licznej rzeszy partnerów biznesowych, któ-
rzy przekazali wsparcie, aby nasza uroczy-
stość mogła być tak okazała.

W nowy rok wchodzimy z nowy-
mi wyzwaniami i nadziejami. 
Wiążą się one z ambitnymi 

planami rozwoju Izby w najbliższych la-
tach. Rozpoczęliśmy intensywne prace nad 
stworzeniem w Gorzowie profesjonalne-
go centrum przedsiębiorczości. Pierwsze, 
ważne kroki już za nami. W grudniu Izba 
kupiła od miasta zabytkową i niszczeją-
cą od lat willę Karla Jaehnego. To sym-
bol i pamiątka historii landsberskiej oraz 
gorzowskiej przedsiębiorczości. Chcemy 
przywrócić temu miejscu blask i nie cho-
dzi tylko o przeprowadzkę naszej Izby, ale 
głównie o zbudowanie całej palety usług 
dla przedsiębiorców, do których będą 
mieli dostęp w jednym miejscu. Zanim to 
jednak nastąpi, musimy pozyskać znaczne 
środki na remont. Chcemy skorzystać z puli 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
przeznaczonej na profesjonalizację usług 
instytucji otoczenia biznesu. W tym wzglę-

Na najbliższe tygodnie przygotowa-
liśmy dla Was bogatą ofertę wydarzeń. 
Szczegóły znajdziecie na kolejnych stro-
nach bieżącego numeru. Zapraszam do 
lektury.

Z poważaniem 
Stanisław Owczarek

Dyrektor Izby
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• Spotkanie noworoczne
 25 stycznia w Winnicy Stara Winna Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubuskiego 
zorganizował noworoczne spotkanie dla 
przedsiębiorców oraz przedstawicieli insty-
tucji otoczenia biznesu. Tematem rozmów 
były plany rozwojowe regionu oraz możli-
wości wsparcia przez władze samorządowe 
przedsiębiorców w ramach środków z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 
2020. Marszałek Elżbieta Anna Polak poin-
formowała także o pracach związanych z ak-
tualizacją Strategii Rozwoju Województwa 
Lubuskiego. Dobrą informacją dla lubuskich 
przedsiębiorców jest fakt, iż aż 65% całej 
alokacji nowego programu trafi na działania 
związane z rozwojem regionu bardziej 
inteligentnego i przyjaznego środowisku. 
Zaprezentowana została także oferta misji 
gospodarczych realizowanych przez UMWL. 
W tym roku planowane są wyjazdy na targi 
Hannover Messe, a także do Hiszpanii, 
Francji, Chin i Rumunii. W spotkaniu 
uczestniczył Prezes ZIPH Jerzy Korolewicz.

• Lubuska Akademia Rozwoju
 Urząd Marszałkowski Województwa Lubu-

skiego zaprasza lubuskich przedsiębiorców 
do udziału w III edycji Lubuskiej Akademii 
Rozwoju. LAR ma charakter doradczo-
-szkoleniowy i podzielona będzie na bloki 
tematyczne dotyczące szeroko rozumianej 
polityki regionalnej. Obejmą one takie za-
gadnienia jak: wykorzystanie środków unij-
nych (w tym palącej kwestii podnoszenia 
poziomu kształcenia zawodowego i kwalifi-
kacji pracowników sektora MŚP), ponadto 
sprawy społeczne, ochrony zdrowia, za-
gadnienia ochrony środowiska i rolnictwa, 
infrastruktury transportowej oraz wsparcia 
przedsiębiorczości, innowacji oraz promocji 
marek produktowych. Informacje na temat 
udziału w LAR oraz formularz zgłoszeniowy 
dostępne na: www.akademia.lubuskie.pl.

Centrum zostało utworzone w ramach 
konsorcjum trzech podmiotów: Za-
chodniej Izby Przemysłowo-Handlo-

wej, Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie 
(siedziba LCAM) oraz Wielkopolskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej. To właśnie te jed-
nostki wygrały konkurs ogłoszony przez Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości na utworzenie 
centrum w naszym województwie.

Jednym z pierwszych akordów działal-
ności ośrodka była zeszłoroczna, grudniowa 
konferencja „Mediacje dla biznesu”, która 
miała miejsce w Zielonej Górze. Jej celem 
była promocja mediacji wśród osób zainte-
resowanych polubownym rozwiązywaniem 
sporów gospodarczych. Rozmawiano więc 
głównie o tym, jakie sprawy i w jakich sytu-
acjach mogą być rozwiązywane przy pomo-
cy mediacji oraz jakie są jej skutki prawne 
i korzyści dla przedsiębiorców, a także kto 
może być mediatorem oraz jaką rolę pełnią 
pełnomocnicy stron. 

Spotkanie stało się okazją do zidenty-
fikowania barier przeszkadzających w sku-
tecznym funkcjonowaniu mediacji w spra-
wach gospodarczych z uwzględnieniem 
uwarunkowań województwa lubuskiego 
oraz oczekiwań różnych grup interesariu-
szy. Sformułowane wnioski będą służyły 
poprawie funkcjonowania mediacji go-
spodarczych w naszym województwie. We 
wspólnej dyskusji uczestniczyli przedstawi-
ciele wymiaru sprawiedliwości, mediatorzy, 
przedstawiciele instytucji wspierających go-
spodarkę oraz przedsiębiorcy. 

Grudniowe spotkanie było pierwszym 
z czterech paneli dyskusyjnych zaplanowa-
nych w najbliższym czasie przez Lubuskie 
Centrum Arbitrażu i Mediacji. 

Zapraszamy do zapoznania się 
z ofertą działalności Centrum na stronie:  
www.mediacje-cam.pl .

Justyna Łojko

Centrum mediacji w Lubuskiem
Obecnie w Polsce mediacje i arbitraż są w sprawach gospodarczych 
stosowane w bardzo wąskim zakresie. Liczne organizacje oferujące 
usługi mediacyjne, wciąż nie spełniają w naszym kraju takiej roli, 
jak np. w USA czy w Europie Zachodniej. Chcąc zmienić taką sy-
tuację, powołano we wrześniu ubiegłego roku Lubuskie Centrum 
Arbitrażu i Mediacji w Gorzowie.
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• Śniadanie biznesowe
 8 lutego o godzinie 8.00 Stal Gorzów S.A. 

zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cy-
klu śniadań biznesowych organizowanych 
przez działający przy klubie Business Stal 
Club. Temat spotkania to: Jak spowodować, 
aby ludziom bardziej chciało się chcieć? 
Warsztaty poprowadzi Jakub Lewandow-
ski, na co dzień szef firmy PASJA – Grupa 
Dobrych Trenerów, który wykładał m.in. 
na szkoleniach ZIPH. Śniadanie biznesowe 
to doskonała okazja, aby wymienić się do-
świadczeniami i kontaktami, przedstawić 
swoją działalność oraz poznać potencjal-
nych partnerów biznesowych. Informacje 
na temat udziału w wydarzeniu: Izabela 
Stach – tel. 508 256 888.

• Legalizacja dokumentów eksportowych
 Od początku bieżącego roku przedsiębior-

cy zainteresowani legalizacją dokumentów 
handlowych i eksportowych mogą to uczy-
nić w placówkach Zachodniej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej. Usługa legalizacyjna 
świadczona przez Izbę obejmuje różnego 
rodzaju dokumenty stosowane w handlu 
międzynarodowym, od dokumentów 
autorstwa wnioskodawcy, świadectw 
i zaświadczeń urzędów państwowych i sa-
morządowych, do poświadczeń autentycz-
ności kopii, kserokopii dokumentu na pod-
stawie okazanego oryginału włącznie. ZIPH 
to jedyna placówka świadcząca tego typu 
usługi w Województwie Lubuskim. Więcej 
informacji na temat działalności i zakresu 
czynności dot. legalizacji przedsiębiorcy 
mogą uzyskać pod numerem telefonu:  
+48 95 739 03 12.

Od lat niszczejący budynek to pa-
miątka tradycji zarówno landsber-
skiej, jak i gorzowskiej przedsię-

biorczości. Przed wojną willa należała do 
znanego w Landsbergu rodu fabrykantów 
– rodziny Jaehne. Po wojnie przez pewien 
czas mieściła się w niej ekspozytura Po-
znańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 
W najbliższym czasie Izba chce nawiązać 
do przeszłości i utworzyć w jej wnętrzach 
centrum przedsiębiorczości dla firm z całe-
go regionu. -  Liczymy, że zdołamy stworzyć 
tam długo oczekiwane w regionie Cen-
trum Przedsiębiorczości. I nie chodzi tylko 
o przeprowadzkę naszej Izby, ale głównie 
o zbudowanie całej palety usług dla przed-
siębiorców. Zanim jednak to nastąpi, mu-
simy pozyskać znaczne środki na remont. 
Chcemy skorzystać z puli Regionalnego 
Programu Operacyjnego przeznaczonej na 
profesjonalizację usług instytucji i otocze-
nia biznesu. Cała inwestycja to koszt rzędu 
około 10 milionów złotych  – mówi Jerzy 
Korolewicz, prezes ZIPH.

Willa Jaehnego dla Izby
Po wielu latach starań, z początkiem roku zabytkowa Willa Jaehne-
go w Gorzowie trafiła w ręce Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej. Na mocy podpisanego z miastem aktu notarialnego, w ciągu 
kilku najbliższych lat powstanie tam Centrum Przedsiębiorczości. 

Willę zbudowano po 1896 roku z ini-
cjatywy Karla Jaehnego, właściciela zakła-
du przemysłowego „Maschinenfabrik und 
Eisengiesserei Vormals C. Jaehne & Sohn 
Landsberg-Warthe”. Jego chlubą był sad, 
przylegający do willi od strony wschod-
niej, który następnie został podarowany 
miastu, tworzącemu park nad Kłodawką 
(ob. Park Wiosny Ludów). Po wojnie, jak 
wspomiano wcześniej, przez pewien okres 
mieściła się w niej ekspozytura Poznańskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej. Losy wil-
li mają również swoją czarną kartę, gdyż 
w latach 80-tych ubiegłego wieku Milicja 
Obywatelska zaadaptowała pomieszcze-
nia piwniczne na areszt. Willa od wielu lat 
stoi pusta. Mimo usilnych starań kolejnych 
władz miasta nie udało się pozyskać środ-
ków na jej odrestaurowanie. Teraz dla tego 
pięknego budynku pojawiła się iskierka na-
dziei. Izba planuje rozpoczęcie prac jeszcze  
w 2019 roku.

Tomasz Molski
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Inwestycja w LUMEL-u Misja Gospodarcza  
do Tajwanu

Misja gospodarcza  
do Mozambiku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 15 marca rozpocznie 
nabór wniosków o dofinansowanie konkursu GAMEINN nr 1 
w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój. O dofinansowanie mogą ubiegać 
się przedsiębiorstwa oraz konsorcja. Wsparcie wyniesie od 400 tys. 
do 20 mln zł. Dofinansowanie to maksymalnie 80% w zakresie ba-
dań przemysłowych oraz 60% w zakresie prac rozwojowych. Lokacja 
konkursowa wynosi 100 mln zł. Czas na składanie wniosków upływa 
14 czerwca. Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania 
programu GameINN to m.in.: projektowanie i wzornictwo w zakresie 
gier wideo, platformy, silniki oraz techniki przetwarzania, zastosowa-
nia sztucznej Inteligencji oraz nowe narzędzia i mechanizmy interakcji.  
Szczegóły na stronie: www.ncbr.gov.pl.

Zielonogórski LUMEL rozbudował swoje laboratorium badaw-
czo-rozwojowe. Spółka inwestycję realizowała w ramach 

środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój. Nowy sprzęt spełnia najwyższe światowe standardy 
i daje możliwość rozszerzenia palety usług laboratoryjnych. 
Aktualnie spółka ma możliwość realizowania badań w zakre-
sie: kompatybilności elektromagnetycznej, warunków klima-
tycznych i środowiskowych, bezpieczeństwa, wibracji i udarów, 
warunków transportowych oraz przede wszystkim wzorcowania 
przyrządów analogowych i cyfrowych. Warto pamiętać, że po-
dobnie jak np. samochody, produkty szeroko pojętej automatyki 
powinny być systematycznie sprawdzane, by zapewnić użytkow-
nikom właściwy nadzór nad procesami i poprawne wartości po-
miarów. Szczególnie powinny zwracać na to uwagę firmy, które 
posiadają certyfikaty jakości ISO.

W imieniu Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej 
(PPCC) i Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) zapraszamy 

na misję gospodarczą do Maputo w Mozambiku. Wyjazd od-
będzie się w dniach 3-7 marca 2019 roku i będzie okazją do 
poznania możliwości biznesowych w Mozambiku i znalezienia 
potencjalnych partnerów handlowych na tamtejszym rynku. 
Najważniejszymi i najbardziej obiecującymi sektorami zainte-
resowanymi współpracą z Polską są: przemysł wydobywczy, 
energetyczny, maszynowy, przetwórczy i informatyczny, rol-
nictwo, rybołówstwo, inwestycje w turystykę i infrastrukturę. 
Kluczowym elementem misji będą spotkania z potencjalnymi 
partnerami biznesowymi, zgodnymi z profilem każdej firmy. 
Podczas wyjazdu odbędzie się także seminarium na temat 
lokalnych przepisów podatkowych, certyfikacji i procedur.  
Informacja w sprawie udziału: +48 539 728 680.

GAMEINN

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje organi-
zację misji gospodarczej polskich firm z branży IT na jedne 

z największych w Azji targów teleinformatycznych – Computex 
Taipei (połączone z Innovex Taipei), które odbędą się na Taj-
wanie w dniach 28 maja – 1 czerwca 2019 r. Wyjazd obejmu-
je m.in. udział w targach, organizację zindywidualizowanych 
i wcześniej zaaranżowanych spotkań b2b z tajwańskimi firma-
mi oraz spotkanie w Biurze Polskim w Taipei i seminarium na 
temat rozwoju działalności na rynku tajwańskim. Osoby zain-
teresowane udziałem w wydarzeniu mogą zgłosić swój akces  
i przesyłać zgłoszenie najpóźniej do 19 lutego.
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Izbowe ubezpieczenia

5 marca w Gorzowie Wielkopolskim Izba zorganizuje spo-
tkanie informacyjne na temat przeciwdziałania praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podczas semina-
rium uczestnicy poznają m.in. zasady, na jakich opiera się 
nowa ustawa, obowiązki nałożone na podmioty objęte jej 
stosowaniem oraz dowiedzą się jak skonstruować wewnętrz-
ne procedury w tym zakresie. Spotkanie odbędzie 5 marca 
w siedzibie ZIPH w Gorzowie o godzinie 10.00. Wydarzenie to 
jest organizowane wspólnie z Kancelarią Prawną Komarnicka 
Korpalski z Poznania. Udział dla członków Izby jest bezpłatny.  
Informacje i zgłoszenia: Elżbieta Wulbach – tel. 730 125 820.

11 stycznia w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka 
Kultury, po raz dwudziesty czwarty wręczono Złote Bar-

lineckie Gęsiarki, nagrody przyznawane osobom i instytucjom 
wnoszącym ogromny wkład w rozwój Gminy Barlinek, jej po-
strzeganie na zewnątrz oraz promujących pozytywne, uniwer-
salne wartości. W tym roku wyróżnienia z rąk Burmistrza Bar-
linka Dariusza Zielińskiego otrzymali: Maria i Jan Kołosowscy 
Pasieka „Medus”, GUM – MET Maciej Swat oraz Zakład Usług 
Budowlanych Mirosław Bartosiewicz. Ponadto tytułem Amba-
sadora Barlinka 2018 uhonorowano Jolantę Karasińską za dzia-
łalność artystyczną i promocję Barlinka.

Barlineckie Gęsiarki

Liderzy Polskiego Biznesu

Izbowe seminarium

26 stycznia, podczas gali w Teatrze Wielkim – Operze Na-
rodowej w Warszawie, poznaliśmy tegorocznych Li-

derów Polskiego Biznesu. Tytuł ten przyznawany jest firmom 
i ich szefom, którzy w swej działalności kierują się nie tylko 
zyskiem, ale i etyką prowadzenia biznesu oraz troską o spra-
wy państwowe. Dodatkowo podczas gali zostały wręczone 
Medale Solidarności Społecznej, mające uhonorować osoby 
zaangażowane społecznie, pomagające potrzebującym, pro-
pagujące ideę odpowiedzialności społecznej biznesu. Nagro-
dzono także osoby spoza środowiska biznesu, które przyczy-
niają się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej 
w Polsce. W sumie w tegorocznej edycji nagrody otrzymały 
54 przedsiębiorstwa. W gronie laureatów znalazła się jedna 
firma z lubuskiego - ZIEL-BRUK MAKAREWICZ Edward Maka-
rewicz (członek ZIPH).

Zapraszamy do skorzystania z Izbowej oferty ubezpieczeń 
grupowych skierowanej do przedsiębiorców zrzeszo-

nych w Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Skorzystać  
z niej mogą nie tylko pracownicy firm, ale również ich małżon-
kowie, pełnoletnie dzieci oraz partnerzy. ZIPH ma aktualnie  
w ofercie dwa warianty ubezpieczenia przygotowane spe-
cjalnie dla nas przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji 
Unum S.A. Izbowi specjaliści, w zależności od profilu firmy, 
pomogą również dobrać najodpowiedniejszą opcję ubezpie-
czenia, wypełnić wszelkie niezbędne dokumenty oraz dopełnić 
wszystkich formalności. Przedsiębiorcy zainteresowani ofertą 
mogą kontaktować się z biurem Izby pod numerem telefonu:  
+48 95 739 03 10 lub drogą mailową: a.elzanowska@ziph.pl

BIZNES POD LUPA
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Kalendarz wydarzeń ZIPH
Szkolenie

Temat: Delegowanie zadań i wyznaczanie celów  
– klucz do budowania zwycięskich zespołów.

Termin: 12 lutego 2019 r.
Godzina: 09:00 – 15:00

Miejsce: Siedziba ZIPH w Gorzowie  
(ul. Kazimierza Wielkiego 1)

Koszt udziału:  
Członkowie ZIPH: 300 zł + VAT  
Pozostałe firmy: 400 zł +VAT

Celem szkolenia jest przekazanie kluczowych umie-
jętności związanych z delegowaniem zadań oraz 

koncepcją zarządzania przez cele. Poznanie najlep-
szych praktyk w przeprowadzaniu rozmów z pracowni-
kami by jasno przekazać cel, zadanie, mieć pewność, 
że został zrozumiany a przy tym motywować i dawać 
informację zwrotną.

Szkolenie

Temat: E-akta.  
Elektronizacja akt pracowniczych.

Termin: 20 lutego 2019 r.
Godzina: 10:00 – 12:00

Miejsce: Siedziba ZIPH w Gorzowie  
(ul. Kazimierza Wielkiego 1)

Koszt udziału: Bezpłatnie

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu 

przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektroni-
zacją, która stanowi część pakietu #100ZmianDlaFirm. 
Przepisy tej ustawy przewidują m.in. skrócenie obo-
wiązku przechowywania akt pracowniczych z 50 do 
10 lat, możliwość prowadzenia dokumentacji pracow-
niczej w postaci elektronicznej (tzw. e-akta pracowni-
cze), zamiast papierowej oraz domyślne przekazywanie 
pensji na konto bankowe pracownika. Podczas spotka-
nia przedstawiciele ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy 
przedstawią zakres zmian i wiążące się z nimi ułatwie-
nia i obowiązki.

Szkolenie

Temat: Zmiany w VAT od 2019 r. z uwzględnieniem 
zmian w kosztach używania samochodów.

Termin: 14 lutego 2019 r., Godzina: 09:00 – 15:00
Miejsce: Siedziba ZIPH w Gorzowie  

(ul. Kazimierza Wielkiego 1)
Koszt udziału:  

Członkowie ZIPH: 450 zł + VAT  
Pozostałe firmy: 600 zł +VAT

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związa-
nych ze zmianami w przepisach podatkowych od 

2019 r., ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT. 
Istotna stanie się także zmiana przepisów obejmują-
ca zasady rozliczania kosztów używania samochodów 
osobowych. Zagadnienie to wiąże się z ograniczeniem 
prawa odliczania podatku naliczonego VAT i zostanie 
omówione w świetle praktycznych skutków zmian 
przepisów dla oceny zasadności zawierania umów le-
asingowych w okresie do końca bieżącego roku.

Śniadanie biznesowe

Temat: Cyberbezpieczeństwo
Termin: 27 lutego 2019 r.
Godzina: 10:00 – 12:00

Miejsce: Hotel Qubus w Gorzowie.
Koszt udziału: Bezpłatnie

Śniadanie jest organizowane wspólnie z partnerem 
merytorycznym – Dekra Polska. Postęp technolo-

giczny oraz liczba mobilnych urządzeń w naszym życiu 
prywatnym i zawodowym sprawiają, że informacje są 
łatwo dostępne, ale również łatwo je utracić. Uczestni-
cy będą mieli okazję dowiedzieć się m.in.: dlaczego cy-
berbezpieczeństwo jest tak istotne,  na jakich filarach 
się opiera oraz co można zrobić, żeby zminimalizować 
ryzyko braku ochrony danych. 
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Działanie to skierowane jest do przedsię-
biorców z sektora MŚP, prowadzących 
działalność gospodarczą na obszarze 

subregionu gorzowskiego, tj. w powiatach: 
strzelecko-drezdeneckim, gorzowskim, słubic-
kim, sulęcińskim, międzyrzeckim oraz w mie-
ście Gorzów Wielkopolski.

W ramach projektu sfinansować można 
m.in. szkolenia, studia podyplomowe, e-le-
arning, coaching oraz egzaminy certyfikują-
ce. W zależności od wielkości firmy, poziom 
wsparcia na wybrane przez przedsiębiorców 
działania może wynieść nawet 80 % kosz-
tów. Co ważne, to firma sama określa swoje 
potrzeby szkoleniowe i znajduje firmę, która 
świadczyć będzie dla niej usługę. Następnie 
wypełnia elektroniczny formularz zgłoszenio-
wy i podpisuje umowę o wsparcie. Wynagro-
dzenie firmy szkoleniowej opłacane jest przez 
Izbę po zrealizowaniu wybranej usługi. 

Bony na szkolenia
Szkolenia, doradztwo, coaching, studia podyplomowe czy kursy podnoszące kwalifikacje to tylko nie-
które z usług, na które przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie z Izby w ramach projektu „Lu-
buskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego”.

- Zakres tzw. usług rozwojowych obję-
tych dofinansowaniem jest naprawdę szeroki. 
W ramach naszego działania można sfinanso-
wać zarówno szkolenia dla kosmetyczek, jak 
i kursy językowe, egzaminy na prawo jazdy, 
a na studiach MBA kończąc – mówi Kamila 
Szwajkowska, koordynator projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania o jaką 
może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo wy-
nosi 35 tysięcy, przy czym pamiętać należy, że 
wartość dofinansowania dla jednego pracow-
nika nie może przekroczyć kwoty 8,5 tysiąca 
złotych.

- Zaletą naszego projektu jest szybka 
ścieżka. Od prawidłowo złożonego wniosku 
do podpisania umowy nie mija więcej niż 10 
dni. Wszystko wypełniamy w elektronicznym 
formularzu, nie trzeba więc przychodzić do nas 
ze stosem dokumentów. Wszystkie formalności 
przedsiębiorca może dopełnić siedząc w biurze 

przed komputerem – mówi Jerzy Korolewicz, 
prezes ZIPH.

Szczegółowe informacje o projekcie moż-
na znaleźć stronie: bony.ziph.pl. Z pracownika-
mi można też skontaktować poprzez specjalnie 
do tego utworzoną infolinię pod numerem te-
lefonu: 732 732 650.

Marzena Młynarczyk

17 stycznia Izba zakończyła ocenę wnio-
sków, które spłynęły w ramach I edycji 

konkursu. – W sumie otrzymaliśmy ponad 40 
zgłoszeń od przedsiębiorców całego regionu. 
Podczas obrad komisji grantowej, która oce-
niała nadesłane aplikacje rekomendowaliśmy 
do dofinansowania 30 z nich – mówi Anna We-
sołowska, koordynator projektu.

W sumie w ramach całego projektu Izba 

miała do rozdysponowania blisko 5 milionów 
złotych dla lubuskich firm. Maks. wartość 1 
bonu, to kwota poniżej 100 000.00 zł w przy-
padku wsparcia na usługę badawczą, związa-
ną z wdrożeniem prac B+R, opracowania lub 
wdrożeniowego produktu/usługi/technologii. 
Natomiast w przypadku wsparcia na usługę 
doradczą, maks. wartość 1 bonu to kwota po-
niżej 20 000,00 zł. Poziom dofinansowania wy-
nosi maksymalnie 85%. Pozostałą część kwoty 
przedsiębiorcy wnoszą jako wkład własny,

W ramach drugiego naboru, który roz-
pocznie się w marcu środki na badania otrzy-
mać może 20 firm.

Dofinansowanie można otrzymać na:
- przeprowadzenie oraz wdrożenie prac B+R
- opracowanie lub wdrożenie nowego pro-

duktu/usługi/technologii 
- doradztwo w zakresie usprawnienia zarzą-

dzania w tym m.in. optymalizacja procesów 

logistycznych, automatyzacja obiegu doku-
mentów, 

- uzyskanie ochrony praw własności przemy-
słowej lub nabycie tych praw, 

- doradztwo w zakresie procedury ochrony 
praw własności przemysłowej, 

- doradztwo w zakresie internacjonalizacji 
w tym przygotowanie strategii rozwoju dzia-
łań eksportowych, 

- doradztwo w zakresie prowadzenia przed-
siębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, 
w tym analizy marketingowe, analizy finan-
sowo – ekonomiczne, opracowanie i wdro-
żenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa 
w oparciu o nowe technologie lub innowa-
cyjne rozwiązania.

Szczegółowe informacje o projekcie moż-
na znaleźć na stronie Izby. Informacja telefo-
niczna: Anna Wesołowska – tel. 576 850 300.

(TM)

Bony na innowacje 2.0
W marcu rozpocznie się drugi nabór wniosków do prowadzonego przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-
-Handlową projektu „Z bonem po innowacje 2.0”, skierowanego do przedsiębiorców zainteresowa-
nych wdrażaniem nowych innowacyjnych rozwiązań w swoich firmach. 



10

Z ZYCIA IZBY

Gospodarcza Inauguracja Roku to 
tradycyjne noworoczne spotkanie 
przedsiębiorców, władz rządowych 

i samorządowych oraz przedstawicieli świata 
nauki o charakterze informacyjno-integracyj-
nym. Cel jest jeden - prezentacja aktualnej 
kondycji rodzimej gospodarki oraz prognoz 
i ewentualnych zagrożeń najbliższych dwu-
nastu miesięcy.

W tym roku do Kostrzyna zjechali się 
przedstawiciele firm i instytucji otoczenia 
biznesowego z całego województwa. Licznie 
przybyli również zaproszeni parlamentarzyści 
oraz samorządowcy, bez których tworzenie 
dobrego klimatu inwestycyjnego w regionie 
byłoby niezwykle trudne. Spotkanie trady-
cyjnie otworzył prezes ZIPH Jerzy Korolewicz 
przekazując najserdeczniejsze życzenia no-
woroczne. Podkreślił również, że Izba w tym 
roku obchodzi swoje 15-lecie działalności, 
zrzesza obecnie ponad 300 firm w regionie 
oraz w każdej chwili służy swoim doświad-
czeniem przedsiębiorcom. Przypomniał rów-
nież, że o biznes należy dbać z całych sił, albo-
wiem sukces przedsiębiorców bezpośrednio 
przekłada się na sukces regionu.

Ważnym punktem tegorocznych uro-
czystości było wystąpienie głównego eko-
nomisty Krajowej Izby Gospodarczej Piotra 
Soroczyńskiego, który nakreślił prognozy 
gospodarcze dla naszego kraju w najbliższych 
dwunastu miesiącach (szerzej w tym temacie 
na str.12-13 – przyp. red.). Prelekcja okazała 
się doskonałą okazją do zapoznania się z naj-
ważniejszymi czynnikami kształtującymi PKB. 
W swoim wystąpieniu zaproszony ekspert 
udzielił lubuskim przedsiębiorcom wielu rad, 
w jaki sposób kształtować swoją działalność 
w roku 2019 i na co zwrócić szczególną uwa-
gę budując długofalową strategię rozwoju. 
Piotr Soroczyński przyznał, że gospodarkę 
czeka niewielkie spowolnienie, jednak roz-
wój gospodarczy kraju wciąż będzie na wy-
sokim poziomie. - W minionym roku wzrosło 
spożycie gospodarstw domowych, mocno 

wzrosło też zatrudnienie. Takie sytuacje się 
nie powtórzą, dlatego między innymi czeka 
nas nawet nie spowolnienie, ale unormowa-
nie sytuacji - mówił ekonomista. Odniósł się 
również do sytuacji na rynku pracy - Teraz 
przedsiębiorcom trudno jest znaleźć pracow-
ników, a będzie jeszcze trudniej. Nie ma co li-
czyć na masowy napływ siły roboczej z Ukra-
iny, trzeba stworzyć systemowe rozwiązania, 
aktywizujące osoby, które wciąż jeszcze nie 
mają pracy – powiedział Piotr Soroczyński.

Ponadto podczas spotkania Prezes Ko-
strzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej S.A. Krzysztof Kielec przedstawił 
nowe, obowiązujące od stycznia, zasady 
inwestowania w specjalnych strefach ekono-
micznych. - Aktualnie pomoc publiczna jest 
możliwa nie tylko na wybranych terenach in-
westycyjnych, ale na całym terytorium kraju. 
Wśród inwestorów była duża niepewność co 
do przyszłości stref ekonomicznych i długości 
obowiązywania pomocy publicznej. Teraz 
takiej niepewności już nie ma – powiedział 
prezes K-S SSE S.A. 

W czasie spotkania głos zabrał także An-
drzej Kunt - burmistrz Kostrzyna nad Odrą. 
W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na roz-
wój miasta i warunki, jakie stworzono inwe-
stującym w przygranicznym mieście firmom. 
- Teraz pojawili się nowi partnerzy i nowe, 
ogromne inwestycje - mówił burmistrz. Cho-
dzi m. in. o planowaną budowę obwodnicy 

miasta i nowego mostu na Odrze, budowę 
nowej przeprawy na Warcie, modernizację 
linii kolejowej Szczecin - Wrocław, ważne in-
westycje energetyczne czy budowę między-
narodowego portu rzecznego.

Gospodarcza Inauguracja Roku stała się 
również okazją do zaprezentowania oferty 
Izby na obecny rok. W tym roku Izba posta-
wiła na rozwój kształcenia zawodowego oraz 
szkolenie kadr lubuskich firm. Ponadto ZIPH 
od 1 stycznia br. uruchomiła biuro legalizacji 
i certyfikacji dokumentów eksportowych. 
Od niedawna funkcjonuje Lubuskie Centrum 
Arbitrażu i Mediacji. Przedsiębiorcy skorzy-
stać mogą również z bogatej oferty wsparcia 
w ramach środków unijnych m.in. na szkole-
nia oraz badania dotyczące innowacyjnych 
rozwiązań w firmach.

Miłym akcentem tegorocznych uroczy-
stości było wręczenie różnego rodzaju wy-
różnień. Statuetką „Przyjaciel Izby” uhono-
rowany został Burmistrz Kostrzyna nad Odrą, 
dr Andrzej Kunt. Kostrzyński Urząd Miasta 
wyróżnił również lokalne firmy i instytucje 
wspierające działalność edukacyjną, nauko-
wą, kulturalną i charytatywną w mieście.

Na zakończenie goście mieli okazję wy-
słuchać koncertu kwartetu smyczkowego 
muzyków Filharmonii Gorzowskiej, po któ-
rym odbył się uroczysty bankiet połączony 
z degustacją wyrobów regionalnych.

Jarosław Libelt

Gospodarcze otwarcie roku
10 stycznia w Kostrzynie nad Odrą przedsiębiorcy zainaugurowali nowy rok w lubuskiej gospodarce. 
W wydarzeniu zorganizowanym przez Izbę wspólnie z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekono-
miczną oraz Urzędem Miasta w Kostrzynie wzięło udział ponad 200 gości.
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- Rozpocznijmy od przyszłości. Jakie 
ma Pan prognozy dla polskiej gospodarki 
na najbliższe 12 miesięcy?

- Przygotowując się do formowania 
prognoz na rok 2019 warto mieć na uwa-
dze, że tak dla nas, jak i dla części na-
szych głównych partnerów handlowych, 
rok 2018 okazał się korzystniejszym niż 
zakładano. Wyższe było tempo wzrostu 
gospodarczego, później niż się obawiano 
zaczęły pojawiać się oznaki postępujące-
go spowolnienia. Naturalną więc postawą 
wydaje się wstrzemięźliwe formułowanie 
oczekiwań co do wypracowanego w 2019 
roku tempa wzrostu (trudno raz po raz 
powtarzać wynik nadzwyczajny). Owa 
ostrożność będzie dotyczyć tak stopnio-
wego słabnięcia koniunktury w krajach bę-
dących największymi odbiorcami naszego 
eksportu, jak i nieco wolniejszego wzrostu 
zasobów finansowych gospodarstw domo-
wych. W konsekwencji skala notowanego 
w Polsce wzrostu gospodarczego obniżyć 
się może z nieco ponad 5% w roku 2018 
do około 4%. Powyższej korekty nie nale-

Wzrost obaw o przyszłość?
Rozmowa z Piotrem Soroczyńskim, głównym ekonomistą Krajowej Izby Gospodarczej.

ży jednak demonizować i popadać na jej 
podstawie w pesymizm. Warto bowiem 
pamiętać, że przy naszym poziomie rozwo-
ju najbardziej typowym tempem wzrostu 
powinna być wartość z przedziału 3,0% 
- 3,5%. Prognozowany więc wzrost na po-
ziomie około 4% powinien być wciąż trak-
towany jako pozostający w przedziale ocen 
„lepiej niż zwyczajnie”.

- Co będzie motorem napędowym 
wzrostu gospodarczego w Polsce w tym 
roku, a co może stanowić największe za-
grożenie dla tempa tego wzrostu?

- O ile nie mamy do czynienia ze zja-
wiskami ekstremalnymi to w każdej go-
spodarce rozwiniętej kluczowy dla wzrostu 
jest popyt konsumpcyjny. Tak będzie i u nas 
w roku 2019. Jednak jego wpływ będzie 
nieco słabszy niż w roku 2018. Powoli ustę-
pować będzie bowiem efekt podbijania 
poziomu konsumpcji efektem wdrażania 
500+. Nieco wolniej rosło też będzie za-
trudnienie a co za tym idzie również tempo 
wzrostu płac. Wciąż bardzo dobrze (podob-

nie jak w roku 2018) prezentować się po-
winien wpływ inwestycji. Pewnej zmianie 
ulegnie jednak ich struktura. Inwestycje 
publiczne związane z przedsięwzięciami 
infrastrukturalnymi oraz inwestycje ludno-
ści w substancję mieszkaniową mogą być 
nieco wolniejsze niż w roku poprzednim 
(ale głównie ze względu na efekt wysokiej 
do porównań bazy), szybciej zaś będą rosły 
nakłady przedsiębiorstw na unowocześnia-
nie i rozbudowę mocy produkcyjnych  (na 
postępujące przyspieszenie w tym zakresie 
wskazują choćby dane za III kw. 2018). 

Myśląc o zagrożeniach dla wzrostu 
warto pamiętać, że po stronie popytowej 
gospodarki krajowej zawsze może pojawić 
się silny, acz nieoczekiwany impuls w po-
staci głębokiego spadku nastrojów konsu-
mentów lub przedsiębiorców. Przynieść go 
może wzrost obaw o przyszłość krajowej 
(czy światowej) gospodarki, ale również 
huśtawka nastrojów w okresie wyborów 
(a kalendarz wyborczy na rok 2019 jest 
bogaty). W przypadku nastrojów przed-
siębiorców i ich ufności, co do warunków 
w jakich przyjdzie prowadzić im w przy-
szłości działalność gospodarczą, wypada 
też wspomnieć o aktualnym dziś poczuciu 
wysokiego ryzyka. W otoczeniu prawnym 
gospodarki wciąż dokonywane są nowe 
zmiany - często kłopotliwe dla firm - orga-
nizacyjnie, a często również niosące nega-
tywne konsekwencje finansowe. Obawa 
przed pojawieniem się kolejnych podob-
nych zmian istotnie spłyca skłonność do 
inwestowania, a w przypadku części firm 
wręcz zniechęca do kontynuowania dzia-
łalności.

Z zagrożeń dla wzrostu po stronie poda-
żowej gospodarki wypada przede wszyst-
kim pamiętać o możliwym niedostatku rąk 
do pracy, ale jeszcze bardziej o jego kon-
sekwencjach w postaci konieczności pod-
wyższenia płac i to większego, niżby dało 
się to pogodzić z utrzymaniem konkuren-
cyjnej ceny towarów czy usług. Trzeba też 
wspomnieć o lawinowo rosnącym ryzyku, 
związanym z cenami i dostępnością ener-
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gii. Choć w perspektywie roku 2019 są silne 
zapewnienia, że pod względem cen energii 
wstrząsu nie będzie, to wypada pamiętać, 
iż przyjęte rozwiązania mogą nie być osta-
teczne, a kwestie stabilności cen powinny 
być rozpatrywane również w horyzoncie 
średnim i długoterminowym. Co zaś naj-
bardziej zaskakujące, w dyskusjach poja-
wia się też temat nieobecny u nas od bar-
dzo długiego czasu, a mianowicie pewności 
dostaw energii. Znaczna część produkcji 
energii oparta jest o surowce importowa-
ne. W dodatku spora część krajowego za-
potrzebowania na energię zabezpieczana 
jest importem nadwyżek produkcji ener-
gii z innych krajów. Może się więc zdarzyć 
splot niekorzystnych wydarzeń (opóźnie-
nia w dostawach importowanego węgla, 
wzrost zapotrzebowania na energię u na-
szych sąsiadów) doprowadzający do defi-
cytu energii na rynku. 

- Jakie są Pana zdaniem zagrożenia 
globalne, mogące mieć duży wpływ na 
pogorszenie koniunktury gospodarczej na 
świecie?

- Najważniejsze ryzyko to możliwość 
zmaterializowania się pełnowymiarowej 
światowej wojny handlowej takiej z rodza-
ju „wszystkich ze wszystkimi”. Oczywiście 
z naszej pespektywy najistotniejszy jest jej 
element, czyli spór na linii USA-UE (choć 
dla komentatorów globalnych najważniej-
sze jest pomyślne poukładanie spraw mię-

dzy USA i Chinami). Drugim jest pojawienie 
się napięć o charakterze militarnym, które 
mogą przemodelować strukturę konsump-
cji u nas i na świecie. Konsumenci w takich 
okolicznościach mniej uwagi zwracają na 
zakupy dóbr trwałego użytku i zaciąga-
nie zobowiązań związanych z zakupem 
czy remontem mieszkań, a zdecydowanie 
bardziej nastawiają się na gromadzenie 
rezerw przydatnych w ciężkich czasach 
(tak rezerw finansowych, jak i  material-
nych).  Przy tym wszystkim, kalkulowany 
w biznesie wielowariantowy szok związany 
z Brexitem (wciąż nie wiemy: czy, jak, na 
jaką skalę, przy jakich wymaganiach admi-
nistracyjnych i dodatkowych kosztach bę-
dziemy handlować z Wyspami) wygląda na 
całkiem umiarkowany. 

- Czy i ewentualnie kiedy Polska po-
winna zdecydować się na przystąpienie 
do strefy euro?

- Co do zasady decyzję o przystąpie-
niu do strefy euro podjęliśmy już dawno 
i bardzo jednoznacznie - wstępując do Unii 
Europejskiej. Jednak wykonanie owego zo-
bowiązania faktycznie przesuwa się w cza-
sie - i to mocno. Doświadczenia ostatnich 
lat pokazały, że argumenty zwolenników 
odroczenia momentu wejścia do strefy 
okazały się nawet silniejsze niż się zdawa-
ło. Po pierwsze jednolita polityka mone-
tarna dla dużego i zróżnicowanego obszaru 
gospodarczego może być nieadekwatna, 

zwłaszcza gdy nie można jej wspierać roz-
sądną harmonizacją polityki fiskalnej i du-
żymi transferami pomiędzy regionami. Po 
drugie, wyzbycie się czynnika stabilizujące-
go sytuację makroekonomiczną w postaci 
możliwości odpowiedniego dopasowania 
wyceny waluty krajowej w okresie pertur-
bacji gospodarki jest ryzykowne - zwłaszcza 
dla krajów mających do odrobienia spory 
dystans do czołówki. Po trzecie, wstępując 
do tego elitarnego klubu teraz, bierze się 
jednocześnie wyraźnie większe niż niegdyś 
się zdawało ryzyko, że rychło trzeba będzie 
współuczestniczyć w bardzo poważnych 
wydatkach wspierających znajdujące się 
w potrzebie kraje strefy. Jednak odraczanie 
naszego wejścia „bez końca” niesie też po-
ważne i negatywne konsekwencje. Wciąż 
nie realizujemy różnorakich i znaczących 
dla gospodarki pożytków związanych z by-
ciem w strefie euro, istotnie też i niepo-
trzebnie tracimy na znaczeniu politycznym 
w Unii. 

Rozmawiał Tomasz Molski
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BIZNES LUBUSKI

O głównych założeniach KSRR mówiła 
Andżelika Możdżanowska - Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Inwe-

stycji i Rozwoju. - Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego ma zbudować drogowskaz do 
2030 roku. Ma to być instrument do wyko-
rzystania narzędzi ekonomicznych. Współ-
praca z samorządem, otoczeniem biznesu, 
nauką - te wszystkie możliwości to impuls 
do działań, które mają się przyczynić to 
tego, żeby zrównoważony rozwój był działa-
niem w pełni wdrożonym - podkreślała.

Kierunki zmian omówił Daniel Baliń-
ski, reprezentujący Ministerstwo Inwesty-
cji i Rozwoju. Rozwój społecznie wrażliwy 
i zrównoważony terytorialnie – to główne 
hasło przyświecające powstającemu i kon-
sultowanemu projektowi KSRR. Opiera się 
on na trzech filarach – trzech celach. Pierw-
szy zakłada większą selektywność i koncen-
trację wsparcia. Strategia w tym celu opiera 
się na wsparciu dla obszarów strategicznej 
interwencji. - Chcemy zachęcać do współ-
pracy miasta i ich okolice – mówił dyrektor 
Baliński. Drugi cel KSRR zakłada większą 
współpracę i zaangażowanie instytucji pu-
blicznych, prywatnych i pozarządowych na 
rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. Tu 
strategia zakłada wsparcie przedsiębiorczo-
ści, innowacyjny rozwój regionu i doskona-
lenie podejścia opartego na inteligentnych 
specjalizacjach oraz rozwój kapitału ludz-
kiego i społecznego. I wreszcie cel trzeci. 
Zakłada on podniesienie jakości zarządzania 
i wdrażania polityk ukierunkowanych tery-
torialnie. Chodzi o wzmocnienie potencjału 
administracji na rzecz zarządzania rozwo-
jem, wzmacnianie współpracy i zintegro-
wanego podejścia do rozwoju na poziomie 
regionalnym i ponadregionalnym, poprawę 
jakości świadczenia usług publicznych oraz 
efektywny, spójny system finansowania po-
lityki regionalnej.

Lubuskie uwagi do KSRR przedstawi-
ła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Bardzo 
mnie boli od lat uprzywilejowanie Polski 

Wschodniej. Ładuje się tam ogromne pie-
niądze. Uważam, że trzeba zmienić podej-
ście. Pieniądze na kolejne projekty rządowe 
mogą być zmarnowane. My nie mieliśmy 
takich środków, a podwoiliśmy PKB, spadło 
bezrobocie i wzrosły płace. Widać, że na Za-
chodzie radzimy sobie pomimo braku takie-
go wsparcia. Poza wieloma potencjałami, 
mamy też deficyty: migracja młodych ludzi, 
słabość uczelni wyższych, niższe wynagro-
dzenia niż w innych regionach, zbyt mała 
innowacyjność. My też potrzebujemy silne-
go wsparcia oraz projektów strategicznych 
i rządowych, żeby to zmienić i zlikwidować 
deficyty. Uważam, że Kontrakt Terytorialny 
spełnił swoją rolę. To są realne projekty, 
niezbędne do realizacji w naszym regionie. 
Nie negocjowaliśmy Kontraktu na wyrost. 
On jest rzeczywisty, realny i bardzo tutaj 
potrzebny. To samo województwo jest rze-
czywistym kreatorem polityki regionalnej 
i koordynatorem Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Bardzo chcielibyśmy, żeby 
tak pozostało – wyjaśniała Marszałek Elż-
bieta Anna Polak.

Podczas dyskusji na temat przedstawio-
nego projektu KSRR swoje uwagi do jego 
założeń zgłaszali lubuscy samorządowcy. 
Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki 
podkreślał, że Lubuskie nie może być trak-
towane jak opływający w dobrobyt region. 

Zaznaczył, że region oraz jego miasta i mia-
steczka mają jeszcze wiele do zrobienia i po-
trzebują rządowego wsparcie. Zwrócił także 
uwagę, że małe lubuskie nie może zostać 
dostrzeżone przez swoich dużych sąsiadów 
- województwa dolnośląskie i wielkopolskie. 
Samorządowcy zabiegali także, aby stra-
tegia zadbała o średnie miasta, ponieważ 
w Lubuskiem nie ma oddziałującej silnie 
aglomeracji. Stanisław Iwan podkreślał, że 
ważne jest wykorzystanie złóż, ponieważ Lu-
buskie potrzebuje takiego silnego impulsu.

Uczestnicy debaty prosili o zauważenie 
problemów regionu i wsparcie jego rozwo-
ju. W debacie głos zabrał także Stanisław 
Owczarek – dyrektor Zachodniej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej, który apelował o do-
strzeżenie roli samorządu gospodarczego 
w procesie rozwoju regionu i kraju.

Czas na aktualizację strategii dla Lubu-
skiego

Spotkanie zainaugurowało także prace 
nad aktualizacją Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Lubuskiego. 

- Traktujemy ten dokument elastycznie. 
Musimy reagować na to, co dzieje się wokół 
– podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak 
i zaprezentowała wynikające z przeprowa-
dzonej diagnozy potencjały województwa 

Samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 
rozmawiali 21 stycznia w Nowej Soli na temat aktualizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 
2030 oraz Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego.

Sprostać wyzwaniom
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Głos Przedsiebiorcy i 1/2019

Nasz komentarz:

Stanisław Owczarek, dyrektor ZIPH

- Przysłuchując się po-

szczególnym wystąpieniom 

i późniejszej dyskusji, smuci 

przede wszystkim fakt, iż 

w procesie konsultacji waż-

nych dla rozwoju naszego 

kraju spraw marginalizuje się przedsiębiorców 

oraz ich wpływ na rozwój gospodarki i rynku 

pracy. A przecież to właśnie biznes, a nie samo-

rząd, generuje wpływy podatkowe dla budżetu. 

To przedsiębiorcy są pracodawcami dla ogrom-

nej części polskiego społeczeństwa. Z lekką 

dozą ironii zadałem więc pytanie, czy w Polsce 

została przeprowadzona cicha nacjonalizacja 

i czy został zarzucony projekt utworzenia sa-

morządu gospodarczego? Od przedstawicieli 

MIiR otrzymałem odpowiedź, że nacjonaliza-

cji nie było, przedsiębiorcy są bardzo ważnym 

ogniwem gospodarki, a prace nad samorządem 

gospodarczym trwają.

Co do części merytorycznej spotkania, to 

zwraca uwagę fakt, iż podejście rządzących do 

naszego regionu nie zmienia się. Znowu nało-

żono nacisk na te same akcenty, czyli mniejsze 

środki na rozwój Polski Zachodniej, a znacznie 

większe na tzw. Ścianę Wschodnią. Moim zda-

niem nie służy to równomiernemu rozwojowi 

kraju. Podczas dyskusji poświęconej naszemu 

regionowi, zwróciłem również uwagę na fakt, 

iż w północnej części województwa lubuskiego 

odczuwalny jest brak parku naukowo-technolo-

gicznego z prawdziwego zdarzenia. Dla kontra-

stu, w subregionie południowym są  aż 4. Dzię-

kuję również Pani Marszałek za ciepłe słowa 

o naszej Izbie i liczę, że wspólnymi siłami uda 

nam się doprowadzić do powstania centrum 

przedsiębiorczości w Gorzowie.

 

 

 

 

 

Nowy Kisielin – Syrkiewicza 6, Zielona Góra 66-002, tel. +48 68 328 21 11 
www.pnt.uz.zgora.pl,                                         sekretariat@pnt.uz.zgora.pl    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o. tworzy most współpracy nauki              
i biznesu oraz jest swego rodzaju katalizatorem w procesie transferu technologii i innowacji w Województwie 
Lubuskim.  Do głównych zadań należy: przybliżanie wyników badań naukowych w przemyśle, wytwarzanie 
nowych technologii, wspieranie procesu transferu technologii, wykorzystanie sprzętu badawczego                     
w laboratoriach Parku  do opracowania nowych technologii, promocja innowacyjności i przedsiębiorczości, 
wspieranie startupów i firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). 

BIZNES LUBUSKI

oraz jego deficyty. - Nadal, pomimo wspar-
cia samorządu dla uczelni i młodych ludzi, 
pomimo otwierania nowych kierunków, 
mamy słabe uczelnie i dużą migrację mło-
dych. Musimy sprostać tym wyzwaniom i zli-
kwidować te deficyty – podkreślała. Jednym 
z nich jest także starzejące się społeczeń-
stwo. Wśród deficytów znalazły się też ni-
skie płace oraz niska innowacyjność. - Chcąc 
wzmocnić innowacyjność, musimy zmienić 
priorytety. Dzięki tej diagnozie wiemy na 
co postawić. Priorytety realizujemy za po-
mocą różnych narzędzi, a jednym z nich jest 
Regionalny Program Operacyjny i Zintegro-
wane Inwestycje Terytorialne. Zmiana po-
dejścia terytorialnego proponowana przez 
rząd nie jest nam obca. Powołaliśmy małe 
ZIT-y. W tej nowej perspektywie zadbamy, 
aby objęły cały region – podkreślała E. Po-
lak. Marszałek omówiła także kierunki roz-
woju regionu. Są one spójne z założeniami 
polityki spójności na nową perspektywę. Po 
pierwsze: region bardziej inteligentny. - 65% 
alokacji trafi do regionów z przeznaczeniem 
na bardziej inteligentny rozwoj. My może-
my budować inteligentny region, ponieważ 
mamy odpowiednią infrastrukturę. Dlatego 
możemy większe środki skierować na gran-
ty, stawiać na start-upy – mówiła marszałek. 
Nowa perspektywa to także mocny nacisk 
na ekologię. Region ma być przyjazny środo-
wisku. – To pokazuje, że dobrze wyznaczy-
liśmy misję: Zielona kraina nowoczesnych 
technologii – dodała E. Polak.

- Lubuskie ma być też regionem, który 
łączy ludzi oraz regionem silnym społecznie.  
Musimy nadal mocno inwestować w ochro-
nę zdrowia, walczyć z wykluczeniem, posta-

wić mocno na kulturę, sprostać wyzwaniom 
starzejącego się społeczeństwa – podkreśla-
ła marszałek. - Musimy też budować zaufa-
nie i świadomość społeczną oraz finanso-
wać takie działania, które wzmocnią region. 
Lubuskie ma być bliżej obywateli. Potrzeba 
upodmiotowienia organizacji, żeby miały 
możliwość działania. Musimy być bliżej lu-
dzi, rozmawiać z nimi i pokazywać im moż-
liwości i ofertę. Musimy się lepiej komuniko-
wać – dodała.

W dyskusji na temat aktualizacji SRWL 
samorządowcy zgłaszali istotne dla rozwoju 
regionu projekty związane z budową ob-
wodnic, mostów, ścieżek rowerowych, mo-
dernizacją linii kolejowych. Poseł Krystyna 
Sibińska apelowała o wsparcie kształcenia 
pielęgniarek w regionie, zarówno na uczel-
ni w północnej, jak i południowej części re-
gionu. Aprobatę dla tego pomysłu wyraził 
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Go-
spodarką UZ prof. Andrzej Pieczyński. Sta-
nisław Owczarek apelował z kolei zmianę 
i podniesienie rangi Gorzowskiego Ośrodka 
Technologicznego, tak aby stał się on praw-
dziwym Parkiem Naukowo Technologicz-
nym o budowę Parku Naukowo-Technolo-
gicznego w północnej części regionu.

Konferencja w Nowej Soli stanowi ele-
ment konsultacji społecznych, jakie Mini-
sterstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi do 
projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regio-
nalnego 2030 (KSRR 2030). Zastąpi ona do-
tychczas obowiązującą „Krajową Strategię 
Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, 
Miasta, Obszary Wiejskie”, przyjętą przez 
rząd w 2010 r. KSRR 2030 określa wyzwa-
nia i cele polityki regionalnej oraz działania 

i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien 
podjąć rząd i samorządy w perspektywie do 
2030 roku. Strategia ta będzie mieć wpływ 
na kierunki wydatkowania środków finanso-
wych pochodzących z budżetu państwa oraz 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
w nadchodzących latach.

Opracowanie przyygotowane na 
podstawie materiałów Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Lubuskiego.  
Foto: lubuskie.pl
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FUNDUSZE UE

Środki unijne dla firm  
– jak pozyskać i czuć się bezpiecznie

Zasadą wynikającą z Wytycznych 
Ministra Rozwoju w zakresie kwa-
lifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
jest to, że wydatki poniesione przed pod-
pisaniem umowy o dofinansowanie mogą 
zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie 
w przypadku spełnienia warunków kwa-
lifikowalności określonych w Wytycznych 
i umowie o dofinansowanie. 

 Przystępując do przygotowania postę-
powania o udzielenie zamówienia w ra-
mach projektu realizowanego ze środków 
unijnych, beneficjenci powinni pamiętać 
m.in. o tym, że zabroniony jest podział 
tego zamówienia skutkujący zaniżeniem 
jego wartości szacunkowej, w wyniku któ-
rego zastosowany zostałby niewłaściwy 
tryb wyboru wykonawcy. 

Przyjmując, iż wartość postępowania 
o udzielenie zamówienia przewyższa kwo-
tę 50 tyś PLN (bez VAT), beneficjent, na 
którym nie ciąży obowiązek stosowania 

ustawy Prawo zamówień publicznych, zo-
bowiązany jest do udzielania tego zamó-
wienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, 
tj. w sposób zapewniający przejrzystość 
oraz zachowanie uczciwej konkurencji 
i równego traktowania wykonawców. Za-
sada uczciwej konkurencji i równego trak-
towania wykonawców służy temu, aby 
zarówno na etapie przygotowania, jak 
i przeprowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia zapewnić wykonawcom 
jak najszerszą możliwość ubiegania się 
o uzyskanie tego zamówienia (jak najszer-
szy dostęp). 

Przygotowując dokumentację dotyczą-
cą postępowania o udzielenie zamówienia, 
a następnie przeprowadzając to postę-
powanie, zamawiający powinien dołożyć 
szczególnej staranności, aby w odniesieniu 
do jednego zamówienia dotyczącego okre-
ślonego rodzaju świadczeń, spełnione zo-
stały łącznie następujące warunki: 
1) zamawiane usługi powinny być tożsame 

rodzajowo lub funkcjonalnie (tożsamość 
przedmiotowa); 

Jedna z mądrości ludowych głosi, że „jeśli coś jest do wszystkiego, 
to jest do niczego”. Powiedzenie to z pewnością mogłoby znaleźć 
zastosowanie także w świecie funduszy unijnych. Uwzględniając 
jednak specyfikę tego świata oraz jego wyjątkowy reżim prawny, 
mądrość ta w pewnych sytuacjach mogłaby głosić: „jeśli coś jest do 
wszystkiego, to … może będzie kwalifikowalne”.

2) powinny być udzielane lub realizowane 
w tym samym czasie (tożsamość czasowa); 

3) powinny być zamawiane w taki sposób, 
aby możliwe było wykonanie zamówie-
nia przez jednego wykonawcę (tożsa-
mość podmiotowa). 

Warto nadmienić, iż stanowisko to 
zostało potwierdzone w wydanym przez 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Pod-
ręczniku wnioskodawcy i beneficjenta 
programów polityki spójności 2014-2020 
pt. „Zamówienia udzielane w ramach pro-
jektów”. W Podręczniku tym zaznaczono, 
że dla ustalenia, czy w danym przypadku 
mamy do czynienia z jednym zamówie-
niem, istotne są okoliczności istniejące 
w chwili wszczęcia postępowania o udzie-
lenie zamówienia.  Okoliczności te to tzw. 
„tożsamości zamówienia” (przedmiotowa, 
czasowa i podmiotowa), które muszą być 
spełnione łącznie, by można było mówić 
o jednym zamówieniu. 

Tożsamość przedmiotowa to podobień-
stwo funkcji technicznych i gospodarczych. 
Kryterium to powinno prowadzić do wyod-
rębnienia nie tylko zbliżonych przedmioto-
wo zamówień, ale także zamówień, które 
mimo braku przedmiotowego podobień-
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– radca prawny oraz mediator sądowy. Prze-
wodniczący Ośrodka Mediacji przy Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Członek 
zespołu adwokatów i radców prawnych w kan-
celarii Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspól-
nicy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. (www.
mcmlegal.pl). Praktykę zawodową rozwijał przy 
obsłudze prawnej osób fizycznych, organizacji 
pozarządowych oraz przedsiębiorców, w tym 
z branży IT, przemysłowej, handlowej, budow-
lanej i rolniczej. Obecnie, od blisko sześciu lat 
świadczy pomoc prawną na rzecz instytucji, 
które odpowiadają za wdrażanie programów 
operacyjnych funkcjonujących na terenie wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. Aktywnie 
wspiera także beneficjentów programów unij-
nych spoza tego regionu oraz beneficjentów 
krajowych programów operacyjnych. 

stwa tworzą funkcjonalną całość. Zamó-
wienia tożsame dotyczą tego samego lub 
podobnego zagadnienia, w tych samych 
lub zbliżonych warunkach, dla podobnej 
grupy osób oraz spełniają tę samą funkcję 
i mają podobne lub identyczne przeznacze-
nie. Jak wskazuje Ministerstwo w ww. Pod-
ręczniku, z powyższych względów za jedno 
zamówienie można przykładowo uznać 
kompleksową usługę szkoleniową obejmu-
jącą usługi trenerskie, wynajem sal i cate-
ring, gdy tylko tworzą jedną funkcjonalną 
całość. Weryfikując tożsamość przedmio-
tową można odnieść się do kodów CPV. 
Trzeba jednak pamiętać, że sam fakt ozna-
czenia tym samym kodem CPV nie musi 
oznaczać, że mamy do czynienia z jednym 
zamówieniem. 

Istota tożsamości czasowej tkwi przede 
wszystkim w tym, że przy zamówieniu 
obejmującym większą ilość świadczeń, 
może ono zostać udzielone wówczas, gdy 
wszystkie świadczenia składające się na to 
zamówienia będą realizowane w zbliżonym 
okresie czasu lub określonej perspektywie 
czasowej. Weryfikując kryterium tożsamo-
ści czasowej należy zweryfikować możli-
wość udzielenia lub realizacji zamówienia 
w znanym przedziale czasowym. W prakty-
ce, przy większych przedsięwzięciach może 
to być nawet od kilku miesięcy do paru lat. 
Warunkiem pozytywnej weryfikacji tego 

kryterium jest realna możliwość oszacowa-
nia usług, dostaw lub robót budowlanych, 
które mają być wykonane i sfinansowane 
w danym terminie. Brak takiej możliwo-
ści może oznaczać, że mamy do czynienia 
z kilkoma samodzielnymi zamówieniami 
dotyczącymi tego samego funkcjonalnie 
przedmiotu, których wartość powinna zo-
stać oszacowana odrębnie. 

Weryfikując kryterium tożsamości 
podmiotowej należy w głównej mierze 
rozważyć, czy istnieje możliwość realizacji 
danego zamówienia przez jednego wyko-
nawcę (także przy udziale podwykonaw-
ców). Analizując rynek potencjalnych wy-
konawców powinno się brać pod uwagę 
zarówno podmioty specjalizujące się bez-
pośrednio w danym przedmiocie zamó-
wienia, jak i różnego typu pośredników. Na 
rynku funkcjonuje dużo podmiotów, które 
samodzielnie nie wytwarzają towarów czy 
też nie świadczą usług bezpośrednio, ale 
profesjonalnie zajmują się pośrednictwem, 
zapewniając dobre ceny i jakość. Zamówie-
nie spełniające kryterium tożsamości pod-
miotowej to takie, które bez żadnego trudu 
może zrealizować pojedynczy wykonawca, 
a wykonawców takich, którzy mogą zreali-
zować to zamówienie jest więcej niż jeden. 

W powyższym zakresie Ministerstwo 
posługuje się dwoma przykładami, gdzie 
jeden wykonawca jest w stanie zrealizować 

dostawę komputerów i drukarek, natomiast 
drugi zajmuje się sprzedażą komputerów 
i mebli. W pierwszym wypadku wystąpi toż-
samość podmiotowa, a w drugim nie. Gdy 
poszczególne zamówienia nie mogą być 
wykonane przez tego samego wykonawcę, 
to pomimo że charakteryzuje je tożsamość 
czasowa i przedmiotowa, nie będą one sta-
nowiły jednego zamówienia. Z punktu wi-
dzenia kwalifikowalności wydatków, czasa-
mi dobra jest więc sytuacja, gdy wykonawca 
jest jednak „od wszystkiego”. 
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Przepisy tej ustawy przewidują m.in. 
skrócenie obowiązku przechowywa-
nia akt pracowniczych z 50 do 10 lat, 

możliwość prowadzenia dokumentacji pra-
cowniczej w postaci elektronicznej (tzw. 
e-akta pracownicze), zamiast papierowej 
oraz domyślne przekazywanie pensji na 
konto bankowe pracownika.

Od stycznia 2019 roku płatnik składek 
będzie mógł wybrać okres, przez jaki 
chce przechowywać akta pracownicze 
pracowników, których zatrudnił w latach 
1999–2018. Obecnie dokumenty te musi 
przechowywać przez 50 lat. Jednak będzie 
mógł skrócić ten okres do 10 lat. Aby móc 
przechowywać krócej dokumenty pracow-
nicze, płatnik będzie musiał złożyć oświad-
czenie o zamiarze przekazania raportów 
informacyjnych – ZUS OSW.

W ciągu roku od złożenia tego oświad-
czenia płatnik musi przyjąć i zrealizować 
obowiązek złożenia raportu informacyj-
nego – ZUS RIA za każdą osobę, którą za-
trudnił w latach 1999–2018 r. W raporcie 
przekaże następujące informacje dotyczą-
ce zatrudnienia ubezpieczonego w tym 
okresie:
• kwoty przychodu wypłaconego w da-

nym miesiącu, ale należnego za inny 
rok kalendarzowy, które stanowiły 
podstawę wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe;

• kwoty przychodu wypłaconego w da-
nym miesiącu, ale należnego za inny 
rok kalendarzowy, które stanowiły 
podstawę wymiaru składek na ubez-

E-akta
Z początkiem 2019 r. weszła w życie ustawa z 10 stycznia 2018 r.  
o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu prze-
chowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, która sta-
nowi część pakietu #100ZmianDlaFirm. 

pieczenie wypadkowe;
• kwoty przychodu wypłaconego w da-

nym miesiącu, obok wynagrodzenia za 
czas niezdolności do pracy, zasiłku cho-
robowego, macierzyńskiego, opiekuń-
czego, świadczenia rehabilitacyjnego, 
które w okresie pobierania tego wy-
nagrodzenia lub zasiłku nie stanowiły 
podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe i które 
są należne za inny okres;

• okresy wykonywania pracy nauczyciel-
skiej.

Ważne!
1. Płatnik będzie przechowywać przez 10 

lat akta pracownicze osób, które za-
trudni dopiero po 2018 r.

2. Płatnik może skrócić do 10 lat okres 
przechowania akt tych pracowników, 
których zatrudnił w latach 1999–2018. 
W tym celu musi złożyć oświadczenie 
ZUS OSW, a potem w ciągu roku przeka-
zać do ZUS raporty ZUS RIA za wszyst-
kich ubezpieczonych w tym okresie.

3. Jeśli płatnik rozwiąże stosunek pracy 
z pracownikiem zatrudnionym w latach 
1999–2018 po 2018 r., raport informa-
cyjny przekaże do ZUS wraz z doku-
mentem wyrejestrowującym z ubez-
pieczeń.

4. Płatnik przechowuje przez 50 lat akta 
pracowników, których zatrudnił przed 
1999 r.

(oprac. TM)

PRAWO
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