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Wspaniałych i pełnych radości świąt Bożego Narodzenia, 
a w Nowym Roku pasma sukcesów  

oraz spełnienia wszystkich marzeń i planów  
życzą władze i pracownicy  

Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej
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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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niu rozpoczynamy kolejny rok realizacji pro-
jektu. Wszystkich Państwa zainteresowa-
nych przyjęciem uczniów na staże i praktyki 
na okres wakacyjny zapraszam do kontaktu 
z naszą Izbą.

Miniony rok obfitował również w szereg 
różnego rodzaju konferencji i spotkań, za-
równo na gruncie krajowym, jak i między-
narodowym. Staramy się aktywnie uczestni-
czyć w życiu regionu, inicjując działania na 
rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Stąd też 
nasze dążenie do ciągłego poszerzania za-
kresu usług Izby. Przygotowujemy dla Pań-
stwa kolejną porcję ciekawych, korzystnych 
działań. Większość z nich zaprezentujemy 
podczas tradycyjnej Gospodarczej Inaugu-
racji Roku, która będzie miała miejsce już 
29 stycznia w Międzyrzeczu. Serdecznie za-
praszam do udziału w tym wydarzeniu, bo 
korzyści mogą okazać się naprawdę spore. 

Coraz większymi krokami zbliżają się 
święta i koniec roku. Korzystając z okazji, 

Koniec roku - czas podsumowań. Minio-
ne 12 miesięcy przyniosło Izbie nowe 

wyzwania, które w pewien sposób deter-
minują nas do wytyczania nowych kie-
runków rozwoju naszej organizacji. Po raz 
pierwszy w historii ZIPH musieliśmy zmie-
rzyć się z tak dużym przedsięwzięciem, 
jakim jest program modernizacji edukacji 
zawodowej w naszym województwie. Cią-
ży na nas duża odpowiedzialność, albo-
wiem sytuacja na rynku pracy w naturalny 
sposób wymusza zmiany w modelu kształ-
cenia zawodowego. Owoc tegorocznej 
pracy Izby w tym zakresie to  blisko tysiąc 
zorganizowanych praktyk i staży w ponad 
400 lubuskich firmach. Podobnie będzie 
w kolejnych pięciu latach. Mamy nadzieję, 
że nasza praca przełoży się w pozytywny 
sposób na jakość kształcenia oraz umie-
jętności osób, które w najbliższych latach 
będą wchodziły na rynek pracy. Cieszą nas 
pozytywne opinie pracodawców. W stycz-

składam Państwu w imieniu władz i pra-
cowników biura Izby moc najserdeczniej-
szych życzeń: zdrowia, pomyślności oraz 
osobistej satysfakcji z pracy zawodowej 
i w sferze osobistej.

Z poważaniem
Jan Kowalewski
Przewodniczący  

Rady Programowej ZIPH
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Z ZYCIA IZBY

Spotkanie z Burmistrzem
• 5 grudnia doszło do spotkania przedsta-

wicieli ZIPH z Burmistrzem Międzyrzecza 
Remigiuszem Lorenzem. Tematem spo-
tkania były kwestie organizacyjne zwią-
zane z Gospodarczą Inauguracją Roku. 
Na to lubiane przez przedsiębiorców 
wydarzenie zapraszamy 29 stycznia do 
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.

Izbowe szkolenie
• 7 grudnia w siedzibie Izby w Gorzowie 

miało miejsce kolejne w tym roku bez-
płatne szkolenie dla przedsiębiorców. 
Tym razem tematem zajęć były zmiany 
w przepisach prawnych, które wejdą w ży-
cie wraz z początkiem nowego roku. Szko-
lenie poprowadziła Justyna Maćkowiak 
- doradca gospodarczy, wieloletni praktyk 
w dziedzinie prawa podatkowego, dyrek-
tor Centrum Biznesu w Szczecinie. Po raz 
kolejny dopisała frekwencja. W zajęciach 
wzięło udział 30 uczestników.

Komitet Monitorujący RPO-L 2020
• 7 grudnia w Sali Senatu Uniwersytetu 

Zielonogórskiego odbyło się XI posie-
dzenie Komitetu Monitorującego RPO-
-Lubuskie 2020. Tematem spotkania była 
aktualizacja wcześniej przyjętych kryte-
riów wyboru projektów, stosowanych 
przy ocenie wniosków finansowanych w 
ramach EFRR, a także kryteriów dostępu 
dla projektów pozakonkursowych reali-
zowanych w ramach naboru przeprowa-
dzanego przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Zielonej Górze. W posiedzeniu wzięli 
udział przedstawiciele ZIPH.

W tym roku nagrodę główną 
w postaci okazałej statuetki  
przyznano 15 najlepszym spół-

kom w Polsce. W tym elitarnym gronie zna-
lazła się jedna firma z województwa lubu-
skiego - ICT Poland z Kostrzyna nad Odrą. 

Podczas tegorocznej gali we wnętrzach 
warszawskiego Expo XXI przyznano też ty-
tuły ,,Honorowego Ambasadora Fair Play’’. 
Wyróżnienia przypadły 18 wyjątkowym oso-
bistościom - spoza listy uczestników - szcze-
gólnie zasłużonym dla programu oraz pro-
pagowania idei ,,fair play’’. W tym zacnym 
gronie znalazł się Jerzy Korolewicz, prezes 
Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej. 

Kapituła przyznała także przedstawicie-
lom polskiego biznesu, wieloletnim laure-
atom programu, tytuł „Ambasador Fair Play 
w Biznesie 2017”. W ten sposób uhonoro-
wano między innymi Elżbietę Czajkowską, 
właścicielkę PHU ,,Probus’’ z Rzepina. Firmy, 
które zdobyły certyfikat ,,Przedsiębiorstwo 
Fair Play’’ 10. raz z rzędu, otrzymały z kolei 
platynowe statuetki. Z województwa lubu-
skiego były to: Lubuska Grupa Kapitałowa 
Jarosław Łoń z Gorzowa Wielkopolskie-
go oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
,,RPR’’ Rudolf Piotr Różański z Zielonej Góry.

W sumie w konkursie nasze wojewódz-
two reprezentowało 13 firm:
• Lubuska Grupa Kapitałowa Jarosław Łoń, 

Gorzów Wielkopolski;
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RPR” 

Rudolf Piotr Różański,  
Zielona Góra;

• LEGARTO Sp. z o.o., Zielona Góra;
• RECARO Aircraft Seating Polska  

Sp. z o.o., Świebodzin;
• ZIEL-BRUK MAKAREWICZ, Płoty;
• DBW POLSKA Sp. z o.o., Górzykowo;
• Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastrono-

micznych „KROMET” Sp. z o.o., Krosno 
Odrzańskie;

• ICT Poland Sp. z o.o., Kostrzyn nad Odrą;
• P. W. „FAST” Sp. z o.o., Zielona Góra;
• PHU „PROBUS” Elżbieta Czajkowska, 

Rzepin
• Piekarnia Zbigniew Matląg, Zimna 

Brzeźnica
• SANITEX Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski;
PHU ,,Probus’’, Rzepin.

(TM)

Lubuscy laureaci  
„Przedsiębiorstwo Fair Play”
24 listopada w Warszawie poznaliśmy laureatów XX edycji progra-
mu ,,Przedsiębiorstwo Fair Play”. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 
blisko 300 podmiotów z całej Polski. W gronie wyróżnionych zna-
leźli się oczywiście przedstawiciele naszej Izby. 
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Zamówienia Publiczne
• 8 grudnia pracownicy ZIPH wzięli udział 

w III sesji Lubuskiej Akademii Rozwoju. 
Tym razem tematem zajęć było Prawo 
Zamówień Publicznych i zasady konku-
rencyjności w projektach współfinanso-
wanych z EU w ramach polityki spójności 
w perspektywie finansowej 2014-2020. 
Prelekcję poprowadziła Adwokat Mag-
dalena Falkowska, Przewodnicząca Sekcji 
Prawa Zamówień Publicznych przy Okrę-
gowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Spotkanie w Iłowej
• 14 grudnia w Iłowej na zaproszenie Bur-

mistrza Pawła Lichańskiego przedsta-
wiciele ZIPH uczestniczyli w spotkaniu 
świątecznym skierowanym do przedsię-
biorców prowadzących działalność na 
terenie gminy. Podczas spotkania zapre-
zentowaliśmy ofertę Izby oraz zachęcali-
śmy do skorzystania z możliwości przy-
jęcia na praktyki i staże uczniów szkół 
zawodowych z Powiatu Żagańskiego. 

Komitet Sterujący
• 15 grudnia Dyrektor ZIPH Stanisław 

Owczarek wziął udział w posiedzeniu 
Komitetu Sterującego dot. modernizacji 
kształcenia zawodowego w Powiecie Ża-
gańskim. Izba jest głównym partnerem 
dla uczniów szkół zawodowych w tym 
regionie. W kończącym się roku ZIPH 
przeprowadziła 90 staży i praktyk dla 
uczniów. W sumie w najbliższych latach 
działania Izby obejmą blisko 500 osób.

W pierwszej części wspólnego 
posiedzenia dyskusję zdomi-
nowały tematy związane z roz-

wojem gospodarki w regionie. Dotyczyły 
one zwłaszcza środków unijnych dostęp-
nych dla przedsiębiorców w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego – Lu-
buskie 2020. Gorąca momentami dyskusja 
zaowocowała skierowaniem do obecnego 
podczas obrad Rzecznika Funduszy Euro-
pejskich pytań i postulatów. Tę powołaną 
od niedawna funkcję pełni Pan Radosław 
Wróblewski, który obiecał zgromadzonym 
zbadanie i ustosunkowanie się do przed-
stawionych przez Radę Izby niejasności.

Podczas posiedzenia dyskutowano 
również o organizowanych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubuskiego 
misjach gospodarczych i udziału w nich 
przedstawicieli organizacji gospodar-
czych. Ważnym tematem była również sy-
tuacja na rynku pracy oraz związany z nią 
wdrażany przez władze samorządowe 
program modernizacji kształcenia zawo-
dowego.  

W drugiej części dyskutowano na te-
mat aktualnie realizowanych przez Izbę 
działań oraz planów na najbliższe 12 mie-
sięcy. - Miniony rok obfitował w wiele 
różnego rodzaju przedsięwzięć. Rozpoczę-
liśmy przede wszystkim projekt moderni-
zacji kształcenia zawodowego, w ramach 
którego zrealizowaliśmy w Lubuskiem 
blisko tysiąc staży i praktyk. Od września 
dystrybuujemy również bony na usługi 
szkoleniowe dla przedsiębiorstw. W tym 
roku otworzyliśmy ponadto nowy oddział 
Izby w Żaganiu. W sumie zorganizowa-
liśmy blisko 50 mniejszych lub większych 
wydarzeń dla przedsiębiorców – mówi 
Stanisław Owczarek, dyrektor Izby. 

Najważniejszym wydarzeniem orga-
nizowanym w najbliższym czasie przez 
Izbę będzie Gospodarcza Inauguracja 
Roku, którą zaplanowano na 29 stycznia 
w Międzyrzeczu. Ponadto już od pierw-
szego miesiąca nowego roku na przedsię-
biorców czekają kolejne szkolenia orga-
nizowane w Gorzowie, w Zielonej Górze, 
w Żaganiu i w Barlinku.

(JL)

Rada Izby obradowała  
w LUG-u
Siódmego grudnia w gościnnych progach zielonogórskiej spółki 
LUG Light Factory sp. z o.o. odbyło się ostatnie w tym roku po-
siedzenie Rady Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. W ob-
radach uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Gospodarki 
i Rozwoju Sejmiku Województwa Lubuskiego.
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Rzecznik Funduszy  
Europejskich

Nowa forma pożyczki

Strefa inwestuje  
w Sulechowie

Dane GUS w sprawie eksportu

Burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny oraz przedstawicie-
le Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

podpisali 29 listopada 2017 r. akt notarialny, dzięki któremu 
K-S SSE stała się nowym właścicielem terenów inwestycyjnych 
w gminie. Na jego mocy K-S SSE posiada nieruchomości nie-
zabudowane, oznaczone geodezyjnie wyszczególnionymi dział-
kami: nr 119/12, 118/15 i 108/8 o łącznej pow. 4,6765 ha oraz  
nr 118/17 o pow. 4,8628 ha położonych w obrębie „Nowy 
Świat”. Wyszczególnione wyżej nieruchomości przeznaczone 
są w ramach zapisu w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego pod budowę obiektów produkcyjnych, bazy, 
składy, magazyny i usługi.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze podpi-
sała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na wdra-

żanie nowych produktów finansowych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Lubuskie - 2020. Dzięki pozyskanym 
środkom działający w ramach ARR S.A. Lubuski Fundusz Pożycz-
kowy będzie mógł udzielać małych i dużych pożyczek wzmacnia-
jących potencjał gospodarczy regionu oraz wspierających rozwój 
i konkurencyjność przedsiębiorstw, w tym również będących 
w fazie start-up. Maksymalna kwota małej pożyczki wynosi do 
500 tys. zł, a dużej pożyczki do 2 mln zł, natomiast oprocento-
wanie w określonych przypadkach może być korzystniejsze niż 
rynkowe i kształtować się na poziomie od 0,915% (bez dodatko-
wych opłat i prowizji). Okres spłaty pożyczki może wynosić aż 10 
lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału.

Instytucja rzecznika funduszy europejskich to nowa inicjatywa, 
która została wprowadzona w wyniku tegorocznej zmiany usta-

wy wdrożeniowej. W Lubuskiem funkcję rzecznika pełni Radosław 
Wróblewski. Rzecznik beneficjenta nie będzie dodatkowym orga-
nem odwoławczym. Jego rola ma polegać na dbaniu o interesy ko-
rzystających ze środków unijnych. Odpowiedzialny jest on między 
innymi za gromadzenie wniosków i postulatów związanych z reali-
zacją programów operacyjnych, które będą wpływały na uspraw-
nienie systemu ich wdrażania. Lubuski rzecznik dostępny będzie  
w poniedziałki oraz piątki w Wydziale Zamiejscowym Urzędu z sie-
dzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Ignacego Mościckiego 
6, natomiast w pozostałe dni tygodnia w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 7. 
Kontakt: r.wroblewski@lubuskie.pl.

Według wstępnych danych GUS, po 10 miesiącach 2017 
r. eksport towarów z Polski osiągnął wartość prawie  

168,5 mld EUR i był wyższy o 10,5% w porównaniu z poziomem 
sprzed roku. W tym czasie import zwiększył się o 11,5%, do ok. 
166,4 mld EUR. Nadwyżka obrotów wyniosła blisko 2,2 mld EUR. 
Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszego eksportu, 
wzrost sprzedaży odnotowano w przypadku niemalże wszystkich 
grup towarowych (poza mającymi znikomy udział w eksporcie 
skórami). Liderem, pod tym względem były wyroby metalurgicz-
ne, których wywóz wzrósł blisko 17%. Na kolejnych miejscach 
– pod względem dynamiki eksportu – uplasowały się wyroby 
chemiczne (wzrost o ponad 13%) oraz artykuły rolno-spożywcze 
(o ok. 12,5%). Wywóz najważniejszych w naszej wymianie, wyro-
bów elektromaszynowych zwiększył się natomiast o 8,2%.
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PARP oferuje granty dla firm MSP na zakup usług wspiera-
jących przeprowadzenie wdrożenia nowatorskich rozwiązań 
o charakterze technologicznym. Usługi takie świadczą In-
stytucje Otoczenia Biznesu akredytowane przez Minister-
stwo Rozwoju. Przedsiębiorca może otrzymać kompleksowe 
wsparcie pozwalające na realizację projektu od pomysłu do 
wdrożenia w postaci usług doradczych oraz możliwości sko-
rzystania z infrastruktury badawczo- -rozwojowej i zasobów 
informacji. Warto podkreślić, że w nowym konkursie zwięk-
szona została maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych 
części usługowej projektu i obecnie wynosi ona 500 tys. zł. 
W związku z wprowadzeniem możliwości objęcia dofinanso-
waniem także kosztów realizacji inwestycji maksymalna kwo-
ta kosztów kwalifikowanych projektu może zostać zwiększona 
nawet o wartość odpowiadającą dwukrotności wydatków 
części usługowej projektu. Konkurs realizowany jest w ramach 
działania: 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Dwie spółki zrzeszone w Zachodniej Izbie Przemysłowo-
-Handlowej zostały wyróżnione przez Państwową Inspek-

cję Pracy. 29 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie 
wręczono statuetki w ramach XXIV Edycji konkursu ”Praco-
dawca – organizator pracy bezpiecznej” organizowanego przez 
Państwową Inspekcję Pracy. W sumie na „Złotej Liście Praco-
dawców 2017” znalazło się dziewięć przedsiębiorstw, przy-
wiązujących szczególną wagę do bezpieczeństwa i zdrowia 
zatrudnionych w miejscu pracy. W gronie uhonorowanych 
firm znalazły się: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów oraz Elektrociepłownia  
„Zielona Góra” S.A. 

Wyróżnienia Państwowej 
Inspekcji Pracy

Bon na innowacyjne usługi

Granty na innowacje

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 w wersji elek-
tronicznej można składać do 8 lutego 2018 r. Dofinansowa-
nie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących 
zakup od wykonawcy usługi, polegającej na opracowaniu 
nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, techno-
logii lub nowego projektu wzorniczego. Projekty mogą do-
datkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej 
innowacji nie technologicznej. Maksymalna wartość kosztów 
kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 tys. zł, a maksymalna 
intensywność dofinansowania: 85% wartości kosztów kwalifi-
kowalnych projektu. Więcej na: www.parp.gov.pl.

Zarząd spółki PRESS GLASS SA podjął decyzję o budowie 
kolejnego zakładu produkcyjnego. Fabryka o powierzchni 

20 tys. m2 powstanie w Polsce na terenie Kostrzyńsko-Słu-
bickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w gminie Nowogard 
w województwie zachodniopomorskim. PRESS GLASS to świa-
towy potentat w produkcji szkła. Inwestycja w Nowogardzie 
to dwunasty zakład produkcyjny Grupy, w tym czwarty w Pol-
sce. Spółka budowę zamierza zakończyć w czwartym kwartale 
2018 r. Zatrudnienie w nowym zakładzie znajdzie 320 osób.

Inwestycja w K-S SSE

BIZNES POD LUPA
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IZBOWE WYDARZENIA – STYCZEN 2018

www.zus.pl www.eskladka.pl

Proste
płatności
do ZUS

Od 1 stycznia 2018 r.:
> jedna wpłata na wszystkie składki
> na Twój własny rachunek w ZUS
> zwykłym przelewem

Jeśli do końca 2017 r. nie dostaniesz pocztą swojego numeru rachunku składkowego,
skontaktuj się z naszą placówką, zadzwoń pod numer 22 560 16 00 bądź
skorzystaj ze strony internetowej www.zus.pl lub www.eskladka.pl
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Głos Przedsiebiorcy i 12/2017 WYWIAD

-  Od listopada został otworzony peł-
ny nabór wniosków dla zainteresowanych 
uzyskaniem dofinansowania na szkolenia 
i podnoszenie kwalifikacji pracowników. 
W jaki sposób przedsiębiorcy mogą skła-
dać wnioski o środki? 

- Proces aplikowania o wsparcie od-
bywa się wyłącznie drogą elektroniczną. 
Aby poprawnie dokonać zgłoszenia, należy 
w pierwszej kolejności zarejestrować się 
w Bazie Usług Rozwojowych, jako uczest-
nik instytucjonalny, a następnie dokonać 
rejestracji na naszej platformie, dostępnej 
na stronie www.lubuskiebony.pl. Po doko-
naniu rejestracji przystępujemy do wypeł-
nienia Formularza Zgłoszeniowego. To pro-
sty wniosek, w którym należy podać przede 
wszystkim dane identyfikacyjne firmy, war-
tość usług rozwojowych, liczbę pracowni-
ków, których planujemy skierować na usługi 
rozwojowe, jak również należy podać dane 
pozwalające na określenie statusu MŚP 
wnioskodawcy.  

Mamy świadomość, iż procedura ubie-
gania się o wsparcie, jak i sam Formularz, 
mogą początkowo sprawiać wnioskodaw-
com pewną trudność – stąd też zachęcamy 
do zadawania pytań, do kontaktowania się 
z naszymi konsultantami zarówno osobiście, 
jak również mailowo i telefonicznie. 

- Jakie dokumenty musi przygotować 
przedsiębiorca, aby składać wniosek o do-
finansowanie?

- Do Formularza Zgłoszeniowego na-
leży dołączyć – w przypadku ubiegania się 
o pomoc de minimis – jedynie „Formularz 
informacji przedstawianych przy ubieganiu 
się o pomoc de minimis” oraz skany za-
świadczeń o pomocy de minimis uzyskanych 
w okresie 3 ostatnich lat. Należy pamiętać, 
że w Formularzu Zgłoszeniowym należy po-
dać dane pozwalające na określenie statu-
su MŚP wnioskodawcy. W tym celu warto 
sobie wcześniej przygotować informacje 
o wielkości zatrudnienia, wysokości obrotu 
i sumy bilansowej w okresie 3 ostatnich lat.

- Na jakie działania można pozyskać 
dofinansowanie?

- Fundusze przysługują na tzw. usługi 
rozwojowe – to różnego rodzaju działania 
pozwalające na nabycie kompetencji i kwa-
lifikacji zawodowych.  W głównej mierze 
są to: szkolenia, kursy, studia podyplomowe 
i usługi doradcze. Pełna oferta usług jest 
zamieszczona w Bazie Usług Rozwojowych. 
Dziś Baza oferuje ponad 19 tysięcy usług 
rozwojowych z opcją dofinansowania z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. Niewąt-
pliwy atut Bazy to ogromna różnorodność 
usług rozwojowych pod kątem tematyki, 
lokalizacji, ceny i terminu realizacji, słowem 
– każdy może znaleźć coś dla siebie. Pomi-
mo tak bogatej oferty, oczywiście może 
się zdarzyć, że przedsiębiorca nie znajdzie 
interesującej go usługi. W tej sytuacji bę-
dzie mógł skorzystać z oferty dedykowanej, 
opracowanej zgodnie z jego indywidualny-
mi potrzebami. 

W tym miejscu zachęcam, aby zapoznać 
się z ofertą Bazy jeszcze przed złożeniem 
Formularza Zgłoszeniowego. Wcześniejsze 
rozeznanie pozwoli dokładniej oszacować 
wartość usług rozwojowych, którą należy 
wskazać w Formularzu.

- Jaki jest poziom dofinansowania?
- Przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 

do 80% dofinansowania do udziału w usłu-
gach rozwojowych. Poziom dofinansowania 
zależy przede wszystkim od wielkości firmy, 
ale również od kryteriów preferencyjnych, 
a należy tu wymienić: 1) prowadzenie dzia-
łalności w obszarze Regionalnych Inteligent-
nych Specjalizacji (RIS), 2) posiadanie sta-
tusu przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu 
oraz 3) zamiar skorzystania z usługi rozwojo-
wej, która ukończy się nabyciem kwalifikacji 
zawodowych zarejestrowanych w Zintegro-
wanym Rejestrze Kwalifikacji.

Wystarczy spełnienie jednego z trzech 
powyższych kryteriów, aby móc skorzystać 
z maksymalnego pułapu dofinansowania, 
a wynosi on 80% w przypadku mikro – i ma-
łych przedsiębiorstw oraz 70% w przypadku 
średnich przedsiębiorstw. Dziś najczęściej 
przedsiębiorcy wskazują na kryterium pro-
wadzenia działalności w obszarze RIS. Do-
dam, iż wyposażyliśmy Formularz Zgłosze-

niowy w pomoc kontekstową, aby ułatwić 
przedsiębiorcy wybór właściwego obszaru.

- Ile trwa procedura przyznawania 
środków?

- Procedura rozpatrywania Formularza 
Zgłoszeniowego trwa maksymalnie 14 dni, 
przy czym staramy się rozpatrywać wnioski 
bez zbędnej zwłoki. W przypadku popraw-
nie wypełnionych zgłoszeń zdarza się, iż już 
w ciągu jednego dnia jesteśmy w stanie 
przeprowadzić ocenę i wygenerować umo-
wę wsparcia.

- Dziękuję.
Rozmawiał Jarosław Libelt

Każdy znajdzie coś dla siebie
Wywiad z Kamilą Szwajkowską, koordynatorem projektu dot. Lubuskich Bonów Szkoleniowych.

WAŻNE ADRESY!
• Baza Usług Rozwojowych:
 www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
• Lubuskie Bony Szkoleniowe:
 www.lubuskiebony.pl ; www.bony.ziph.pl 

DANE KONTAKTOWE!
Biuro Projektu: ul. Kazimierza Wielkiego 1, 
Gorzów Wlkp. (I piętro)
Telefon: 732 732 650, E-mail: bony@ziph.pl
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PODSUMOWANIE 2017 ROKU

Styczeń

Rozpoczęto realizację projektu dotyczącego modernizacji kształ-
cenia zawodowego. W województwie lubuskim do roku 2022 

stażami i praktykami zostanie objętych łącznie 6 324 uczniów z cze-
go 4 267 przeprowadzi ZIPH. Izba realizuje zadanie w 5 powiatach: 
żagańskim, świebodzińskim, sulęcińskim, krośnieńskim, słubickim. 
Ponadto ZIPH będzie wspierała w tym zakresie dwa miasta woje-
wódzkie: Gorzów Wielkopolski i Zieloną Górę oraz Witnicę, Skwie-
rzynę, Dobiegniew, Sławę, Zbąszynek, Bobowicko, Kamień Mały 
i Henryków.

Marzec

Izba zakończyła I edycję studiów MBA. Przez blisko 2 lata 16 oso-
bowa grupa złożona z menadżerów lubuskich firm doskonaliła 

swoje umiejętności w zakresie zarządzania. Realizowany przez Izbę 
w Lubuskiem program szkoleniowy to efekt współpracy z Wyż-
szą Szkołą Bankową w Poznaniu. Program nauczania dla naszych 
członków opierał się na klasycznym programie MBA. Obejmował 
on swoim zakresem m.in. takie dziedziny jak: księgowość, finan-
se, marketing, prawo, zarządzanie przedsiębiorstwem, korzystanie 
z systemów informacji oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. 

Maj

29 maja w gorzowskiej Marinie podsumowaliśmy kolejny rok 
działalności. Podczas Walnego Zgromadzenia członkowie 

Izby mieli również możliwość zapoznania się z dwoma dużymi pro-
jektami, które Izba będzie realizować w najbliższych latach. Pierwszy 
z nich dotyczy tworzenia systemu kształcenia zawodowego w woje-
wództwie lubuskim, a drugi dotyczący - Lubuskich Bonów Szkolenio-
wych - pozwoli Izbie dofinansować kursy i szkolenia dla przedsiębior-
ców i ich pracowników.

Luty

13 lutego w Zielonej Górze odbyła się dwunasta edycja Gospo-
darczej Inauguracji Roku. W wydarzeniu zorganizowanym 

tradycyjnie przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową wzięło 
udział blisko 200 przedstawicieli władz rządowych i samorządo-
wych, przedstawicieli świata nauki oraz biznesu. Gościem konfe-
rencji był Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, 
który wręczył wyróżnienia przedsiębiorcom i osobom wspiera-
jącym biznes. Podczas spotkania podpisano także porozumienie 
o rozwoju współpracy pomiędzy Zachodnią Izbą Przemysłowo-
-Handlową a Izbą Handlową Brandenburgii Wschodniej.

Kwiecień

W kwietniu w Żaganiu miała miejsce inauguracja działalności 
nowego oddziału Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej 

w tym mieście. Podczas uroczystego otwarcia, w którym uczestni-
czyli przedstawiciele władz miasta, powiatu oraz blisko 40 przedsię-
biorców, zaprezentowano ofertę Izby oraz najbliższe plany związane 
z integracją środowiska biznesowego w tym regionie. Jednym z pod-
stawowych i zarazem najważniejszych zadań stojących przez oddzia-
łem Izby w Żaganiu jest koordynacja projektu dotyczącego moderni-
zacji kształcenia zawodowego o wartości blisko 10 mln zł. 

Czerwiec

22 czerwca w Lubuskim Centrum Winiarstwa obradował Lu-
buski Sejmik Gospodarczy. Decyzją przedstawicieli organi-

zacji okołobiznesowych naszego regionu tworzących to gremium, 
nowym marszałkiem Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego na lata 
2017-2019 wybrany został Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-
-Handlowej. Podczas posiedzenia w Zaborze z nowymi władzami 
Sejmiku spotkali się Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta 
Anna Polak oraz Benoit Nadler – przedstawiciel Komisji Europejskiej 
ds. polityki regionalnej i miejskiej.
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Lipiec-sierpień

W okresie wakacyjnym Izba odpowiedzialna była za organiza-
cję staży i praktyk dla lubuskich szkół zawodowych. Działa-

nie realizowane było w ramach projektu modernizacji kształcenia 
zawodowego w Lubuskiem. ZIPH zorganizowała staże i praktyki dla 
995 uczniów i 14 nauczycieli. Do działania zaangażowanych zostało 
w sumie 418 lubuskich przedsiębiorstw. Projekt realizowany będzie 
do 2020 roku. 

Wrzesień

25 września w Żaganiu poznaliśmy laureatów IX edycji Kon-
kursu Lubuski Lider Biznesu. W tym roku o tytuł ubiegało 

się 71 przedsiębiorstw z całego regionu, z czego 70 uzyskało po-
zytywną ocenę Kapituły Konkursu. Najliczniejszą grupę stanowiły 
małe firmy - 21. Ponadto do konkursu zgłosiło się 19 mikro oraz 18 
średnich przedsiębiorstw. W grupie największych podmiotów swój 
akces do nagrody zgłosiło 12 firm. Po raz piąty w historii wręczone 
zostały również nagrody Lubuskiego Lidera Innowacji. Tutaj o tytuł 
rywalizowało 19 uczestników, a patronat nad tą kategorią sprawo-
wał już po raz trzeci KGHM Polska Miedź S.A.

Listopad

7 listopada w Sulechowie ZIPH wspólnie z Lubuskim Urzędem 
Wojewódzkim zorganizowała konferencję, której celem było 

przybliżenie wchodzących od nowego roku zmian w zakresie za-
trudniania cudzoziemców. W spotkaniu, na zaproszenie Izby, udział 
wzięli przedstawiciele instytucji bezpośrednio zaangażowanych 
w procedury związane z pobytem w Polsce cudzoziemców: Lubu-
skiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wrzesień

7 września w Hotelu Mieszko w Gorzowie Zachodnia Izba Prze-
mysłowo-Handlowa zainaugurowała start projektu dotyczące-

go Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Tego samego dnia rozpoczął 
się również nabór wniosków dla przedsiębiorców, którzy w ra-
mach prowadzonego przez Izbę projektu mogą ubiegać się nawet 
o 35 tysięcy złotych na szkolenia i kursy dla swoich pracowników. 
W ramach projektu sfinansować można m.in. szkolenia, studia 
podyplomowe, e-learning, coaching oraz egzaminy certyfikujące. 
W zależności od wielkości firmy poziom wsparcia na wybrane przez 
przedsiębiorców działania może wynieść nawet 80 % kosztów.

Październik

25 października w gorzowskiej Akademii im. Jakuba z Parady-
ża, Izba zorganizowała międzynarodową konferencję „Jak 

kształcimy - dokąd zmierzamy”. Problemy kształcenia zawodowe-
go w Polsce. Podczas konferencji miała miejsce debata z udziałem 
przedstawicieli największych lubuskich przedsiębiorstw. Jej celem 
było wskazanie oczekiwań pracodawców w zakresie kształcenia 
i wymiana doświadczeń związanych z rekrutacją pracowników.  
W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli również okazję zapoznać się 
z systemem kształcenia zawodowego w Niemczech, gdzie od kilku 
lat z powodzeniem wdrażany jest model edukacji dualnej.

Grudzień

Prezes ZIPH Jerzy Korolewicz został wybrany wiceprezesem Unii Izb 
Łaby i Odry. 
Podczas Walnego Zgromadzenia Unii Izb Łaby i Odry, które miało 

miejsce we Wrocławiu, Jerzy Korolewicz został wybrany na stanowi-
sko wiceprezesa Unii Izb. W ramach tej międzynarodowej organizacji 
współpracuje łącznie 28 Izb Przemysłowo-Handlowych z Niemiec, Pol-
ski i Czech. Celem wspólnego działania jest reprezentowanie na płasz-
czyźnie krajowej i międzynarodowej wspólnych ponadkrajowych inte-
resów transgranicznego regionu gospodarczego wzdłuż Łaby i Odry.
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RAVEN Spółka z o.o.
ul. Fabryczna 1, Kostrzyn nad Odrą

T: +48 95 752 41 17
E: k.wojciechowski@raven.net.pl

W: www.raven@net.pl

Organizacja  
Przedsiębiorców Barlinek 

ul. Sądowa 8, Barlinek
T: +48 95 7463530

E: opb@opb.org.pl, W: www.opb.org.pl

Leszek Kułak - Budownictwo  
Sportowe. Inżynieria Krajobrazu

ul. Lewandowa 1, Skwierzyna
T: +48 95 717 09 75

E: biuro@boiskosportowe.pl
W: www.leszekkulak.pl

BEST PERFORMANCE  
- Agencja Interaktywna  

Piotrowski Bartosz 
ul. Brązowa 7/4, Szczecin

T: 510-082-194
E: info@gp8.pl, W: www.gp8.pl

EUROTECH Paweł Witkowski 
ul. Lipowa 7, Baczyna

T: 531-169-635, E: pawlo_wit@op.pl

Hatka Helena - Consulting 
ul. Szosowa 70, Santok

T: 665-665-000, W: h.hatka@interia.pl

GOODCOM Piotr Gutowski 
ul. Milczańska 6a/12, Szczecin

T: 505-159-567,  
E: piotr_gutowski@o2.pl

Firmy przyjęte w poczet członków ZIPH  
podczas posiedzenia Rady Izby 7 grudnia 2017 r.

PRO-AKTA SECURITY  
Maciej Szykuła

ul. Walczaka 25, Gorzów Wlkp.
T: 603-949-392

E: szykula.proakta@gmail.com

NEGAWAT Janusz Szymczyk s.c. 
Oś. Bermudy 32, Gorzów Wlkp.

T: 694-004-323
E: jmszym@poczta.onet.pl

W: www.negawat.pl

I.M.C Engineering Poland Sp. z o.o.
ul. Mosiężna 21, 66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 737 22 15
E: biuro@imcpoland.pl
W: www.imcpoland.pl

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

Informacje Lubuskie codziennie o godz. 18.30 i 22.00

Z ZYCIA IZBY
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Głos Przedsiebiorcy i 12/2017 ZAPROSZENIE

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

Informacje Lubuskie codziennie o godz. 18.30 i 22.00

03Zmiany w prawie gospodarczym w 2018 r.

• Data: 23 stycznia 2018
• Godzina: 9.00-14.00
• Miejsce: Siedziba ZIPH w Gorzowie, ul. Kazimierza Wielkiego 1
• Rejestracja: Marzena Młynarczyk, T: +48 95 739 03 12, E: marzena.mlynarczyk@ziph.pl 
• Koszt: 200 zł +VAT

05
• Data: 29 stycznia 2018
• Miejsce: Międzyrzecki Ośrodek Kultury, ul. Konstytucji 3 Maja 30.
• Rejestracja  elektroniczna na stronie: www.wydarzenia.ziph.pl 
• Koszt: bezpłatne

Gospodarcza Inauguracja Roku 2018

02 Prawo zamówień publicznych

• Data: 18 stycznia 2018
• Godzina: 9.00-14.00
• Miejsce: Siedziba ZIPH w Gorzowie, ul. Kazimierza Wielkiego 1
• Rejestracja: Elżbieta Wulbach, T: 730 125 820, E: e.wulbach@ziph.pl 
• Koszt: 300 zł +VAT

04 Prawo zamówień publicznych

• Data: 25 stycznia 2018
• Godzina: 9.00-14.00
• Miejsce: Oddział ZIPH w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 23
• Rejestracja: Justyna Łojko, T: +48 534 052 819, E: biurozgora@ziph.pl 
• Koszt: 300 zł +VAT

01E-Składka - nowy wymiar rozliczeń dla płatników 
składek 

• Data: 9 stycznia 2018
• Godzina: 10.00-12.00
• Miejsce: Oddział ZUS w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 65
• Rejestracja: Justyna Łojko, T: +48 534 052 819, E: biurozgora@ziph.pl 
• Koszt: bezpłatne
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FUNDUSZE UE

Środki unijne dla firm –  
jak pozyskać i czuć się bezpiecznie

Wydaje się oczywiste, że reali-
zacja projektów unijnych nie 
jest celem samym w sobie, 

a jest jedynie środkiem do osiągnięcia 
celu. W przypadku przedsiębiorców, ten 
cel to zwykle podniesienie poziomu konku-
rencyjności ich firmy, wprowadzenie inno-
wacji w zachodzących w firmie procesach 
lub wzrost jakości sprzedawanych przez 
firmę produktów albo świadczonych usług. 
Aby móc zweryfikować, czy w wyniku re-
alizacji projektu wytyczone przez podmiot 
korzystający z dofinansowania cele zosta-
ły osiągnięte, wprowadzono pojęcie tzw. 
„wskaźników”. 

Wskaźniki służą monitorowaniu naj-
ważniejszych efektów zrealizowanego 
projektu. Wyznacza się już na etapie pla-
nowanie projektu. Muszą one zostać 
uwzględnione we wniosku o dofinanso-
wanie, zaś do ich osiągnięcia beneficjent 
zobowiązany jest na podstawie umowy 
zawartej z instytucją udzielającą wspar-
cia. Dopiero osiągnięcie wskaźników może 
świadczyć o osiągnięciu przez beneficjenta 
celów, które wytyczył sobie, decydując się 
na skorzystanie ze wsparcia finansowego 
pochodzącego z funduszy unijnych.

We wnioskach o dofinansowanie wy-
różnia się zwykle dwa podstawowe rodza-
je wskaźników. Są to wskaźniki produktu 
oraz wskaźniki rezultatu. 

Poprzez wskaźniki produktu określa się 
wszystkie nowe rzeczy (produkty), które 
powstały w czasie realizacji projektu w wy-
niku wydatkowania przyznanych środków. 

Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Wydaje się logiczne, że skoro na początku roku 
większość z nas czyni postanowienia noworoczne, to naturalną koleją rzeczy powinno 
być to, abyśmy z końcem roku sprawdzili, na ile udało nam się te postanowienia zre-
alizować. Podobnie jest w przypadku projektów finansowanych ze środków unijnych. 
Każdorazowo, gdy projekt taki zostanie zakończony, musi przyjść czas na sprawdze-
nie, czy cele, które beneficjent postawił sobie składając wniosek o dofinansowanie 
zostały osiągnięte. 

Może to być ilość zakupionych w ramach 
projektu maszyn lub urządzeń, ilość zre-
alizowanych szkoleń, ilość wybudowanych 
budynków czy też liczba kilometrów po-
wstałej w ramach projektu drogi. Wskaź-
niki te powinny zostać osiągnięte nie 
później, niż do momentu zakończenia re-
alizacji projektu.

Poprzez wskaźniki rezultatu określa 
się natomiast efekty, skutki lub też konse-
kwencje działań, które nastąpiły po zakoń-
czeniu i w wyniku zrealizowania projektu. 
Mogą one dotyczyć wszystkich zmian, ja-
kie nastąpiły w wyniku wcielenia w życie 
danego przedsięwzięcia. Stanowią one 
najczęściej efekt osiągnięcia wskaźników 
produktu, co oznacza, że powinny być one 
z tymi produktami logicznie powiązane. 
Wskaźniki rezultatu można przykładowo 
określić poprzez liczbę nowo utworzo-
nych miejsc pracy, liczbę osób korzystającą 
z oferty szkoleniowej, powierzchnię nowo 
zagospodarowanej powierzchni lub po-
przez ilość czasu, o jaką skróci się przejazd 
z punktu A do punktu B. 

Skoro wskaźniki rezultatu mają obra-
zować efekty zrealizowanego projektu, nie 
można oczekiwać, aby pojawiły się one od 
razu w chwili jego zakończenia. Najczęściej 
przyjmuje się więc, że wskaźniki te powin-
ny zostać osiągnięte w okresie dwunastu 
miesięcy od dnia, w którym projekt został 
zakończony.  

Możliwa do zastosowania lista wskaź-
ników produktu i rezultatu jest każdorazo-
wo określana przez instytucję zarządzają-

cą, która ogłosiła dany konkurs. Właściwy 
dobór oraz oszacowanie wartości wskaź-
ników, które zostaną zadeklarowane we 
wniosku o dofinansowanie, nie jest jed-
nak zadaniem łatwym. Dotyczy to przede 
wszystkim wskaźników rezultatu, których 
oszacowanie wiąże się często z koniecz-
nością przeprowadzenia skomplikowanych 
obliczeń lub badań (np. w celu wyliczenia 
ilości osób, które w przyszłości miałyby 
korzystać z powstałych w wyniku realizacji 
projektu produktów lub usług). Niemałą 
trudność może także sprawić przewidzenie 
już na etapie przygotowywania wniosku 
o dofinansowanie, jak będzie wyglądała 
sytuacja za kilka lat, gdy projekt zostanie 
ukończony. Trzeba również mieć świado-
mość, że w przypadku wskaźników rezulta-
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Tomasz Picheta 
– radca prawny oraz mediator sądowy. Przewod-
niczący Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie 
Radców Prawnych w Szczecinie. Członek zespołu 
adwokatów i radców prawnych w kancelarii Ma-
zurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwo-
kaci i Radcowie Prawni sp.p. (www.mcmlegal.pl). 
Praktykę zawodową rozwijał przy obsłudze praw-
nej osób fizycznych, organizacji pozarządowych 
oraz przedsiębiorców, w tym z branży IT, przemy-
słowej, handlowej, budowlanej i rolniczej. Obec-
nie, od blisko sześciu lat świadczy pomoc prawną 
na rzecz instytucji, które odpowiadają za wdra-
żanie programów operacyjnych funkcjonujących 
na terenie województwa zachodniopomorskie-
go. Aktywnie wspiera także beneficjentów pro-
gramów unijnych spoza tego regionu oraz bene-
ficjentów krajowych programów operacyjnych. 

FUNDUSZE UE

tu, beneficjenci nie zawsze mają wpływ na 
ostateczny stopień ich osiągnięcia. 

Jeśli w trakcie realizacji projektu lub po 
jego zakończeniu beneficjent spostrzeże, że 
we wniosku o dofinansowanie przeliczył się 
ze swoimi możliwościami oraz że osiągnię-
cie wszystkich zakładanych wskaźników nie 
będzie jednak w pełni możliwe, powinien 
on jak najszybciej zgłosić tę okoliczności do 
instytucji zarządzającej oraz zwrócić się do 
niej z wnioskiem o wyrażenie zgody na do-
konanie zmian w tym zakresie. Jeśli zapro-
ponowane przez beneficjenta zmiany będą 
się mieściły w ogólnych ramach projektu, 
a instytucja udzielająca wsparcia uzna, że 
nie wpłyną one w znaczący sposób na osią-
gnięcie głównych celów projektu, możliwe 
będzie wówczas zawarcie aneksu do umo-
wy o dofinansowanie i dalsza realizacja 
projektu z uwzględnieniem łagodniejszych 
warunków.

Osiągnięcie zadeklarowanych wskaźni-

ków nie jest jedynym obowiązkiem bene-
ficjenta. Ważne jest bowiem, aby efekty 
zrealizowanego projektu miały charakter 
długotrwały. Z tego powodu, na benefi-
cjentów środków unijnych nałożono także 
obowiązek utrzymania osiągniętych wskaź-
ników przez okres 5 lat, w przypadku bene-
ficjentów z sektora MŚP, przez okres 3 lat. 
W okresie tym beneficjenci muszą także na 
bieżąco monitorować poziom przyjętych 
wskaźników oraz przesyłać sprawozdania 
potwierdzające informacje o ich utrzyma-
niu do instytucji udzielającej wsparcia. 

Konsekwencją nieosiągnięcia lub nie-
utrzymania zadeklarowanych we wniosku 
o dofinansowanie wskaźników może być 
rozwiązanie umowy, odmowa refundacji 
poniesionych wydatków, pomniejszenie do-
finansowania lub konieczność zwrotu przy-
znanej dotacji. W przypadku nieosiągnięcia 
wskaźników rezultatu decydujące znaczenie 
może mieć przy tym postawa beneficjenta, 
który w razie niepowodzenia będzie mu-

siał wykazać, że uczynił wszystko co w jego 
mocy, aby dany wskaźnik osiągnąć. 

Tomasz Picheta
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Zdaniem eksperta

Skorzystanie z mediacji jest możliwe 
w każdej sprawie, w której przepisy 
prawa pozwalają na zawarcie ugody, 

a także zezwala na to charakter sprawy. Me-
diacja może być prowadzona po rozpoczęciu 
postępowania sądowego, jak i na podstawie 
umowy stron o przeprowadzeniu mediacji. 
Strony mogą podejmować próby ugody wię-
cej niż jeden raz w przypadku, gdy będzie to 
dążyło do osiągnięcia porozumienia, a nie do 
przedłużenia postępowania. 

Warto zapamiętać! Ugoda to umowa 
zawierana pomiędzy stronami sporu, w któ-
rej określa się wzajemne prawa i obowiązki 
przedsiębiorców. Może ona zawierać m.in. 
termin spłaty zadłużenia, ustalenie wysoko-
ści rat, podział kosztów mediacji itp.

W postępowaniu mediacyjnym strony 
wspierane są przez bezstronną i wykwalifi-
kowaną osobę trzecią – mediatora, który nie 
tylko czuwa nad prawidłowym przebiegiem 
mediacji, ale także pomaga wypracować sa-
tysfakcjonujące strony porozumienie. Osoba 
mediatora wyznaczana jest przez sąd z listy 
mediatorów prowadzonych przez prezesa 
Sądu Okręgowego lub strony wskazują go sa-
modzielnie (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Uwaga! Sąd wyznacza czas trwania me-
diacji na okres do trzech miesięcy, jednak na 
zgodny wniosek przedsiębiorców okres ten 
może zostać przedłużony.

W postępowaniu mediacyjnym to strony 
mają największy wpływ na warunki i treść 
zawartej ugody. Mediator natomiast czu-
wa, aby zawarte porozumienie było zgodne 
z obowiązującymi przepisami oraz zasada-
mi współżycia społecznego. Do jego obo-
wiązków należy również sprawdzenie czy 
zawarta ugoda jest zrozumiała, pozbawiona 
wewnętrznych sprzeczności, wykonalna i nie 
zmierza do obejścia prawa. Mediator nie oce-
nia argumentów, dowodów czy stanowisk 
stron, nie narzuca także swojego rozwiązania 
sporu. Jeśli natomiast strony wyrażą zgodę, 
mediator może przedstawić własną propo-
zycję rozwiązania konfliktu bądź wybranych 
postanowień ugodowych.

Uwaga! Zamiast uczestniczyć w wielo-
letnich, kosztownych postępowaniach są-
dowych, poprzez mediację możliwe jest za-
kończenie sporów nawet w ciągu miesiąca. 
Wybór tego sposobu zażegnania konfliktu 
daje przedsiębiorcom szanse na pozostanie 
w dobrych relacjach biznesowych, zachowa-
nia reputacji, a także zmniejsza koszty zakoń-
czenia sporu. Mediacja powinna stać się więc 
aktywnie wykorzystywanym instrumentem 
biznesowym w rękach przedsiębiorców. 

W przypadku gdy strony zawrą ugo-
dę, zostanie ona wpisana lub dołączona do 
protokołu sporządzonego przez mediatora. 
Niezwłocznie po zakończeniu mediacji, me-

diator obowiązany jest do przekazania doku-
mentów do właściwego sądu. Po otrzymaniu 
protokołu wraz z ugodą sąd niezwłocznie 
przeprowadza postępowanie w przedmio-
cie jej zatwierdzenia, a gdy ugoda podlega 
wykonaniu w drodze egzekucji (np. dotyczy 
zapłaty), sąd nadaje jej klauzulę wykonalno-
ści. Zatwierdzona przez sąd ugoda stanowi 
pełnoprawny tytuł wykonawczy. Oznacza 
to, że w przypadku niewywiązania się z jej 
postanowień, strona przeciwna jest upraw-
niona do wszczęcia postępowania egzeku-
cyjnego u komornika. Zawarte porozumienie 
może stać się tytułem egzekucyjnym także za 
granicą, po uprzednim zaopatrzeniu ugody 
w klauzulę wykonalności przez właściwy sąd 
zagraniczny.

Marek Górecki
adwokat i doradca podatkowy

 

Mediacja w sprawach  
gospodarczych
Mediacja jest jednym ze sposobów rozwiązywania sporów pomię-
dzy stronami. Jej celem jest zakończenie konfliktu bez władczego 
udziału sądu. Z uwagi na przewlekłość postępowań sądowych, pró-
ba rozwiązania sporu w drodze mediacji może okazać się szybsza, 
tańsza i dogodniejsza dla przedsiębiorców. 
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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

INNOWACJE

Mimo, iż „kredyt na innowacje tech-
nologiczne” nie jest dotacją, którą 
uzyskuje się bezpośrednio, lecz po-

przez częściowe umorzenie kredytu, konkurs 
cieszy się dużą popularnością wśród wniosko-
dawców. W 2016 roku, w ramach konkursu 
wpłynęło 279 wniosków, z czego aż 196 uzy-
skało dofinansowanie w średniej wysokości  
3 840 099 zł.

W ramach konkursu przyznawane jest 
wsparcie zwrotne i bezzwrotne. Pierwsze 
z nich to tzw. „kredyt technologiczny”, w wy-
sokości maksymalnie 50 mln euro, udziela-
ny na warunkach rynkowych przez jeden 
z 17 banków współpracujących z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego (BGK). Warunki 
kredytu negocjowane są wyłącznie pomię-
dzy bankiem kredytującym a kredytobiorcą. 
Z kolei wsparcie bezzwrotne, czyli dotacja, 
to tzw. „premia technologiczna” udzielana 
wyłącznie przez BGK, w postaci częściowe-
go umorzenia „kredytu technologicznego”, 
w wysokości maksymalnie 6 mln zł. „Premia 
technologiczna” stanowi więc spłatę części 
„kredytu technologicznego”, udzielonego 
przez bank komercyjny na realizację inwesty-
cji technologicznej. Podstawą do obliczenia 
kwoty wsparcia jest kwota kosztów kwalifi-
kowanych, które będą sfinansowane „kredy-
tem technologicznym”.

Innowacje technologiczne muszą być 
rezultatem własnych prac badawczo-rozwo-
jowych lub wynikiem prac B+R zakupionych 
przez firmę, a także wpisywać się w Krajowe 
Inteligentne Specjalizacje. Efektem ich wdro-
żenia powinno być wytworzenie towarów, 
procesów lub usług, które są innowacyjne 
lub znacząco ulepszone w skali kraju. Wdra-

żana technologia powinna mieć postać prawa 
własności przemysłowej, wyników prac roz-
wojowych, wyników badań przemysłowych 
lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. 
Firma może uzyskać „kredyt technologiczny” 
na zakup maszyny lub urządzenia służącego 
wdrożeniu nowej technologii. Taką techno-
logię można kupić od innego przedsiębiorcy 
pod warunkiem, że jest on jej twórcą i wła-
ścicielem praw oraz spełnia wymogi ustawy 
o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej dotyczącej nowej technologii. 
W inwestycji realizowanej z „kredytem tech-
nologicznym”, środki własne przedsiębiorcy 
muszą stanowić od 25 proc. do 65 proc. kosz-
tów kwalifikowanych.

Proces aplikowania o „premię technolo-
giczną” w czterech krokach:
1. Przedsiębiorca składa w banku komercyj-

nym wniosek o udzielenie „kredytu tech-
nologicznego”.

2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warun-
kowej umowy kredytowej przedsiębiorca 
składa do BGK wniosek o dofinansowanie 
projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK 
konkursu).

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, 
zgodnie z kryteriami konkursu „Kredyt 
na innowacje technologiczne”, BGK przy-
znaje promesę „premii technologicznej”, 
a następnie przedsiębiorca zawiera z ban-
kiem komercyjnym umowę kredytową.

4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę 
o dofinansowanie projektu.

Szczegółowe informacje na temat kon-
kursu można znaleźć na stronie internetowej 
Banku Gospodarstwa Krajowego.

(oprac. TM)

Szukasz dofinansowania?
„Kredyt na innowacje technologiczne” to konkurs w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który umożliwia małym 
i średnim przedsiębiorstwom wdrożenie innowacyjnych rozwiązań 
będących wynikiem prac B+R. 
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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 0 %

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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STREFA UDANYCH INWESTYCJI

www.kssse.pl

KOSTRZYŃSKO - SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
ul. Orła Białego 22  ∙  66-470 Kostrzyn nad Odrą

tel. +48 95 721 98 00  ∙  fax +48 95 752 41 67  ∙  e-mail: info@kssse.pl


