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Partnerzy Głosu Przedsiębiorcy

Szanowni Państwo

Znamy konkrety w sprawie nowe-

go okresu programowania fun-

duszy z Unii Europejskiej na lata  

2014-2020. Do naszego regionu ma tra-

fić 906,1 miliona euro. Przedsiębiorcy są 

jedną z najważniejszych grup objętych 

unijnymi funduszami. Środki dla firm 

mają być dedykowane przede wszyst-

kim na innowacyjność i wsparcie kon-

kurencyjności małych i średnich przed-

siębiorstw. Izba przygotowuje swoich 

członków do tego, że aby sięgnąć po unij-

ne pieniądze należy przygotować dobre 

projekty o charakterze innowacyjnym.  

W drugiej połowie roku rozpoczęliśmy 

szkolenia dla firm produkcyjnych  w za-

kresie zarządzania produkcją i nowo-

czesnych programów służących jej au-

tomatyzacji. W grudniu, podczas dwóch 

konferencji w Gorzowie Wielkopolskim  

i Zielonej Górze, zaprezentujemy nato-

miast nasze najnowsze działanie – Polsko-

-Niemiecki System Transferu Innowacji. 

Projekt jest ukierunkowany na stworzenie 

na potrzeby firm kompletnych planów 

wdrożeniowych w zakresie odnawialnych 

źródeł energii. Oprócz doradztwa krajo-

wych ekspertów w zakresie OZE zorga-

nizujemy również wyjazdy studyjne do 

Niemiec i opiekę nad powstaniem reko-

mendacji w zakresie wdrożeń dla każdej  

z firm. Z tak przygotowanym planem, 

firmy będą miały niemal kompletną do-

kumentację, która może posłużyć do się-

W NUMERZE

gnięcia po środki unijne zarówno na 

szczeblu regionalnym, jak i krajowym. 

Zapraszam do udziału w projekcie, 

tym bardziej, że jest on całkowicie  

finansowany ze środków Europejskie-

go Funduszu Społecznego.
Z poważaniem

Stanisław Owczarek
Dyrektor ZIPH

Nowa jakość  
zarządzania 
-Dariusz Przybyłek,  
właściciel Optimal Innovations

Strategia win-win 
- wywiad  
z Mirosławem Tworkiem,  
prezesem FreeEn Sp. z o.o.

Ciekawość świata 
- o swoich podróżach  
opowiada  
Stefan Piosik
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Umowa  
o zachowaniu poufności   

- doradza Marek Górecki
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• 2 grudnia w auli Wyższej Szko-
ły Biznesu przy ul. Myśliborskiej 30  
w Gorzowie Wlkp. odbędzie się konfe-
rencja poświęcona aktywności w pozy-
skiwaniu środków unijnych oraz zało-
żeniom nowej perspektywy finansowej 
na lata 2014-2020. Gościem specjalnym 
konferencji będzie prof. dr hab. Bogu-
sław Liberadzki, poseł do Parlamentu 
Europejskiego.

• 3 grudnia 2013 r. w Nowej Soli w Parku 
Technologicznym Interior przy ul. In-
żynierskiej 8 odbędzie się konferencja 
poświęcona tematyce partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego - “PPP w praktyce”. 
Na spotkaniu zaprezentowane oraz omó-
wione zostaną najistotniejsze kwestie 
związane z praktyką wdrażania przedsię-
wzięć typu ppp w wybranych sektorach. 
Wszystkie wystąpienia będą zawierały 
case study, zaś uczestnicy będą mieli 
okazję do zadania pytań ekspertom oraz 
wymiany dotychczasowych spostrzeżeń  
i doświadczeń. Zainteresowani udziałem 
mogą zapoznać się z informacjami o wy-
darzeniu i zgłosić swój akces na stronie 
konferencji – www.pppwpraktyce.eu.

• 9 grudnia w Świebodzinie odbędzie się 
Posiedzenie Rady Zachodniej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej. Gośćmi władz Izby 
będzie Marszałek Województwa Lubu-
skiego Elżbieta Polak oraz świebodzińscy 
przedsiębiorcy. Tematem spotkania będą 
między innymi możliwości rozwojowe 
lubuskich przedsiębiorstw w nowej per-
spektywie finansowej UE 2014 – 2020 
oraz dyskusja o problemach rozwojo-
wych firm w regionie.

• Rozpoczął się nabór do drugiej edycji 
szkoleń dotyczących obsługi oprogramo-
wania AutoCAD Catia V5 dla lubuskich 
małych i średnich przedsiębiorstw. Dwie 
10 osobowe grupy rozpoczną równole-
głe szkolenia w Gorzowie Wielkopolskim 
i Zielonej Górze w styczniu 2014 r. Na-
bór ma charakter ciągły i będzie prowa-
dzony do wyczerpania wolnych miejsc. 
Szczegółowe informacje i zgłoszenia 
pod numerem telefonu: 95/739-03-12.  
Udział w kursie jest bezpłatny. 

Budowa ośrodka kosztowała 41,5 mi-
liona złotych z czego 35 pochodzi ze 
środków Lubuskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego. LOIWA składa się 
z dwóch kompleksów budynków. W pierw-
szym wybudowano obiekt dydaktyczno-la-
boratoryjny, pracownię z halą produkcyjną, 
zbiornik wodny oraz szklarnię z 4 tunelami 
foliowymi. Powstanie tam modelowe gospo-
darstwo szkółkarskie na potrzeby badawcze  
i winnica jako zaplecze naukowo – badawcze 
i dydaktyczne generujące nowoczesne tech-
nologie w szkółkarstwie, ogrodnictwie oraz 
uprawie winorośli. Drugi stanowi infrastruk-
turę na potrzeby zaplecza badawczo-rozwo-
jowego przemysłu spożywczego, w zakresie: 
przetwórstwa mleka, przetwarzania win, 
laboratorium browarnicze oraz przetwór-
stwo owoców i warzyw przetwórstwo mięsa  
i artykułów garmażeryjnych.

W ośrodku prowadzone są badania 
analityczne i technologiczno-wdrożenio-
we w zakresie m.in. serowarstwa, bro-
warnictwa, przetwórstwa mięsnego, prze-
twórstwa owoców i warzyw, ogrodnictwa  

i roślin ozdobnych. Dlaczego takie badania 
są potrzebne? Przedsiębiorcy z sektora rol-
no-spożywczego poszukują produktów do 
produkcji żywności dla osób, które mają 
problemy z przyswajaniem określonych 
składników pokarmowych i oczekują możli-
wości przeprowadzenia oceny zdrowotności 
i jakości żywności. Dzięki badaniom ośrodek 
da możliwość stworzenia bogatej oferty 
produktów regionalnych. Większość prac 
fizycznych wezmą na siebie studenci. Będą 
pracować nie tylko w laboratoriach, ale  
i przy taśmach produkcyjnych. W ośrodku 
odbyły się już pierwsze próby produkcji sera 
czy sadzenie roślin. Pełną parą prace ruszą  
1 stycznia 2014 r. 

PWSZ w Sulechowie świętuje w tym 
roku 15-lecie swojego istnienia. W murach 
kilkunastu budynków badawczych i labora-
toryjnych uczy 94 nauczycieli akademickich. 
W ciągu 15 lat uczelnia wykształciła bez 
mała 8 tys. dyplomowanych absolwentów. 
W tym roku PWSZ przyjęła 221 osób. Obec-
nie studiuje w niej 812 żaków.

Jarosław Libelt

Wsparcie dla produktów regionalnych

PWSZ otwiera ośrodek  
innowacji
W Kalsku powstało pierwsze w regionie i jedno z najnowocześniej-
szych w kraju zaplecze badawczo-rozwojowe w postaci Lubuskiego 
Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agroturystycznych. To projekt, o któ-
ry sulechowska PWSZ starała się od przynajmniej 10 lat. Uroczy-
ste otwarcie uświetniła wizyta Prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego, władz województwa i licznego grona przedsiębiorców  
z przedstawicielami ZIPH na czele.
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Kurs języków obcych
(angielski, niemiecki)
Dla kogo: MMSP
Zakres zajęć:
• 60 h kursu grupowego
• 30 h konsultacji indywidualnych
• egzamin certyfikujący
Cena: bezpłatnie
Kontakt: 
Anna Nowak – 95/739-03-13

Kurs marketingu
Dla kogo: MMSP
Zakres zajęć:
• tworzenie planu marketingowego
• reklama i promocja
• 112 godzin zajęć
Cena: bezpłatnie
Kontakt: 
Tomasz Molski – 95/739-03-12

Studium  
Konstrukcyjno-Projektowe
Dla kogo: MMSP
Zakres zajęć:
• obsługa programu CAD
• modelowanie powierzchniowe GDS
• zaawansowane modelowanie bryłowe 

PDG
Cena: bezpłatnie
Kontakt: 
Anna Nowak – 95/739-03-13

Studium menedżerskie:  
Nowoczesne zarządzanie  
produkcją
Dla kogo: MMSP
Zakres zajęć:
• organizacja procesów produkcyjnych
• zarządzania projektami
• doskonalenia umiejętności menedżer-

skich
Cena: bezpłatnie
Kontakt: 
Anna Nowak – 95/739-03-13

Akademia Zarządzania  
Zasobami Ludzkimi
Dla kogo: MMSP
Zakres zajęć:
• Akademia Managera
• Akademia HR
Cena: bezpłatnie
Kontakt: 
Anna Nowak – 95/739-03-13

Projekt jest skierowany do lubuskich 
mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw zainteresowanych zastoso-

waniem rozwiązań z zakresu OZE (ener-
getyki wiatrowej, słonecznej, biomasy  
i biogazu), CHP – kogeneracji ciepła i ener-
gii elektrycznej oraz efektywności energe-
tycznej (maszyn, urządzeń, procesów prze-
mysłowych, pasywność budynków).

Projekt podzielono na 4 etapy.  
W pierwszym zainteresowani będą mieli 
możliwość skorzystania ze spotkania z eks-
pertem w celu określenia potrzeb firmy. To 
na jego podstawie zapadnie decyzja co do  
zakwalifikowania poszczególnych podmio-
tów do projektu. Po określeniu oczekiwań 
przedsiębiorstwa, jego pracownicy będą 
mieli możliwość skorzystania ze szkoleń 
prowadzonych przez polskich i niemiec-
kich ekspertów. Kolejnym etapem projektu 

Ekoinnowacje

OZE dla lubuskich firm
10 grudnia w Zielonej Górze, a dzień później w Gorzowie Wielko-
polskim zostanie zainaugurowany nowy projekt Zachodniej Izby 
Przemysłowo-Handlowej pod nazwą „Polsko-Niemiecki System 
Transferu Ekoinnowacji”. To doskonałe narzędzie dla tych wszyst-
kich, którzy myślą o inwestycjach w Odnawialne Źródła Energii. 

będą wyjazdy studyjne do ośrodków na-
ukowych, parków naukowych i przedsię-
biorstw w Niemczech, gdzie interesujące 
przedsiębiorcę rozwiązania już funkcjonu-
ją. Ostatni etap to 30 godzinne konsultacje 
z krajowym ekspertem ds. OZE oraz opra-
cowanie dla każdego z uczestników projek-
tu planu wdrożenia (propozycja wdrożenia 
konkretnych rozwiązań, z uwzględnieniem 
uwarunkowań prawnych, technicznych, 
finansowych, organizacyjnych danego 
przedsiębiorstwa). 

Co najważniejsze udział w całym pro-
jekcie jest bezpłatny. Zainteresowani mogą 
zgłosić chęć udziału w biurze projektu  
w Gorzowie Wielkopolskim – e-mail:  
t.molski@ziph.pl lub Zielonej Górze:  
m.rzepecki@region.zgora.pl.

(TM)
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Nagroda dla członka Izby

Sukces gorzowskiej firmy

Reinwestycje w Strefie

miała miejsce 26 października 2013 w ho-
telu Radisson Blue Sobieski w Warszawie. 
Przyznano również 11 Superwiktorii dla 
osób i firm, które otrzymały je w dowód 
uznania ich pracy i faktu, że są niepod-
ważalnymi liderami w swoich branżach.  
W tym roku nominację otrzymało blisko 
400 firm z całej Polski, które rywalizowa-
ły w kategoriach regionalnych. Meprozet 
Stare Kurowo okazał się najlepszą firmą  
z województwa lubuskiego. 

(red.)

Gorzowska firma - Opero Backup zo-
stała finalistą projektu pilotażowego 

Tech-Mat Poland organizowanego przez 
Ministerstwo Gospodarki i amerykańskiego 
partnera US Market Access Center w Doli-
nie Krzemowej na północy Kalifornii.

Firma Opero powstała w 2009 roku. To 
jedyny polski producent pełnej platformy 
do backup’u online i synchronizacji danych, 
czyli tworzenia kopii bezpieczeństwa w in-
ternecie. Aplikacja łączy w sobie możliwość 
wykonywania backupów z funkcjonalno-
ścią synchronizacji danych, pomiędzy kom-
puterami, a także tabletami i telefonami. 
Dzięki aplikacji OPERO, użytkownik może 
przechowywać dane w “chmurze”, które są 
zlokalizowane na swoim komputerze bądź 
dysku. Prace nad projektem trwają od 4 lat. 

Produkt OperoBackup jest ciągle rozwijany  
i udoskonalany. Pracami kieruje Łukasz Je-
sis, założyciel i dyrektor zarządzający Opero. 
Do tej pory firma sprzedawała swój pro-
dukt w Polsce, ale celem nadrzędnym firmy 

jest opanowanie rynku globalnego. Udział  
w projekcie pilotażowym Tech-Match Po-
land to szansa na realizację tego celu.

(red.)

W ostatnim czasie zarząd Kostrzyńsko-
-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej S.A. wydał dwa zezwolenia na dzia-
łalność. Pierwsze z nich (zezwolenie nr 232) 
dla MONTAX sp. z o.o., która planuje inwe-
stycję obejmującą rozbudowę istniejącego 
na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w podstrefie Kostrzyn 
nad Odrą zakładu. Spółka deklaruje ponie-
sienie wydatków inwestycyjnych w wyso-
kości co najmniej 2.500.000 zł oraz zwięk-
szenie zatrudnienia na terenie strefy. Drugie 
zezwolenie (nr 233) dla „DiLa Poland” Sp. 
z o.o., która również zainwestuje w rozbu-

dowę obecnie istniejącego zakładu. Przed-
siębiorca deklaruje poniesienie wydatków 
inwestycyjnych w wysokości co najmniej 

Meprozet Stare Kurowo został wyróż-
niony w konkursie WIKTORIA - Znak 

Jakości Przedsiębiorców. To prestiżowy ple-
biscyt gospodarczy, w którym  nagradzane 
są najlepsze firmy zajmujące się handlem, 
produkcją i usługami w Polsce. Jego orga-
nizatorem jest Warszawska Izba Przedsię-
biorców.

Statuetki WIKTORIA Znak Jakości 
Przedsiębiorców przyznane zostały po raz 
XVI. W tym roku ten zaszczytny tytuł trafił 
do 34 firm, których przedstawiciele zostali 
uhonorowani podczas Wielkiej Gali, która 

600.000 złotych oraz zwiększenie zatrudnie-
nia na terenie strefy nowych pracowników.

(red.)
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Krystian Piećko, twórca wrocławskiej 
firmy piLAB - lidera polskiego hi-tech  

w branży IT, został finalistą konkursu Przed-
siębiorca Roku organizowanego przez 
międzynarodową firmę doradczą Ernst & 
Young. Warto nadmienić, że firma piLAB 
powstała poprzez udział w realizowanej 
przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Han-
dlową Ponadregionalną Sieć Aniołów 
Biznesu – Innowacja. Krystian Piećko jest 
twórcą unikalnej technologii bazodanowej 
i autorem licznych wniosków patentowych 
w UE i USA. Dzięki innowacyjnej techno-
logii piLab przekształca dane pochodzące 
ze zróżnicowanych źródeł w bazę wiedzy. 
Rozwiązania oparte o tę koncepcję oferują 

Słubice gościnne dla biznesu

Kontakty z USA

Przedsiębiorca Roku 

20 listopada w siedzibie Zachodniej Izby 
Przemysłowo-Handlowej gościł Bur-

mistrz Słubic Ryszard Bodziacki. Asumptem 
do wizyty były plany związane ze wspólną 
organizacją przedsięwzięć gospodarczych 
w Słubicach. Jednym z nich ma być ustalona 
na marzec 2014 roku wspólna konferencja 
gospodarcza na temat praktycznego wdra-
żania ustawy śmieciowej w samorządach 
i jej znaczenia dla codziennej działalności 
przedsiębiorców. Planowane jest również 
wykorzystanie doświadczeń niemieckich 
w tym względzie. Drugim wydarzeniem 
organizowanym przez Izbę w Słubicach  
w najbliższym czasie będzie kolejne Regio-
nalne Spotkanie Przedsiębiorców. W tej 
chwili trwają prace nad szczegółami doty-
czącymi tego przedsięwzięcia.

Wizyta Burmistrza Słubic okazała się 
też dobrą okazją do  dyskusji nad aktual-
ną sytuacją gospodarczą w nadodrzań-
skim mieście i oczekiwań przedsiębiorców  

W dniach 21-22 listopada w Lubuskiem 
gościł z Ambasador Stanów Zjedno-

czonych Stephen Mullem. Celem wizyty am-
basadora są spotkania z przedstawicielami 
władz administracji rządowej w regionach, 
samorządów i miast stołecznych wojewódz-
twa. To kolejny, po wizycie władz wojewódz-
twa lubuskiego w Chicago oraz spotkaniach 
z przedstawicielami Polsko-Amerykańskiej 
Izby Handlowej Florydy i Obu Ameryk 
kontakt ze stroną amerykańską. Ich roz-

winięciem będzie udział lubuskich firm  
w konferencji Camacol, która odbędzie się 
w czerwcu na Florydzie. Władze wojewódz-
twa lubuskiego zamierzają współfinanso-
wać tę wizytę w ramach projektu unijnego, 
zakładającego promocję gospodarczą regio-
nu lubuskiego. Warto nadmienić, że preze-
sem Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej 
Florydy i Obu Ameryk jest rodowity gorzo-
wianin Leszek Ladowski.

(red.)

niedostępne do tej pory możliwości anali-
tyczne. Konkurs Przedsiębiorca Roku wy-
różnia najlepszych twórców firm i promuje 
polską przedsiębiorczość zarówno w kraju, 
jak i poza jego granicami. Oceniając kan-
dydatów, niezależne od EY grono jurorskie 
bierze pod uwagę m.in. takie kryteria jak 
przedsiębiorczość, strategia firmy, wyniki 
finansowe, działalność międzynarodowa, 
innowacyjność, relacje z pracownikami. Li-
czą się również kryteria pozaekonomiczne 
– pasja, determinacja, entuzjazm oraz do-
bra współpraca z otoczeniem społecznym. 

(red.)

w stosunku do władz samorządowych. 
Warto nadmienić, że w Słubiach działa na 
co dzień 15 firm zrzeszonych w ZIPH.

(red.)
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- Proszę przybliżyć ideę powstania firmy. 
Skąd pomysł na taki biznes? 

- OPTIMAL INNOVATIONS, jak sama nazwa 
wskazuje, to zestawienie optymalnych i inno-
wacyjnych rozwiązań, jakie chcemy dostarczyć 
do biznesu. Sam pomysł otwarcia firmy był 
zdecydowanie wynikiem zapotrzebowania na 
wymianę doświadczeń i potrzeb pracowników, 
specjalistów, managerów, firm oraz uczelni, 
z którymi współpracuję. Lista „potrzeb” była 
ogromna i wówczas rozpocząłem pracę nad 
stworzeniem zespołu OPTIMAL INNOVATIONS. 
Postawiłem przede wszystkim na doświadcze-
nie, wiedzę, ale również motywację i podejście 
procesowe. Dzisiaj jesteśmy i rozpoczynamy 
pracę z biznesem, którego sukces jest naszym 
największym priorytetem. Przygotowaliśmy 
pełną ofertę wspomagającą procesy zarząd-
cze: zarządzanie operacyjne, strategiczne, ra-
chunkowość finansowa, zarządzanie produkcją  
i jakością, zarządzanie sprzedażą, marketing, 
obsługa kadr, płac, BHP, ale również komplek-
sowa obsługa prawna. Natomiast do kwestii 
technicznej podeszliśmy w bardzo nowatorski 
sposób. Inżynierowie mają możliwość wysy-
łania do nas konkretnych pytań, problemów  
i informacji na temat działań, w których szuka-
ją wsparcia. Bez względu na branżę, obszar czy 
technologię.

- Kto może liczyć na Wasze wsparcie? 
- Zdecydowanie każdy, gdyż nasza oferta 

odnosi się całościowo do procesów zarządza-
nia przedsiębiorstwem. Współpracujemy nie 
tylko z firmami produkcyjnymi, ale także han-
dlowymi i usługowymi. Choćby z ofertą „Start-
-up” docieramy kompleksowo zarówno do firm 
zdobywających nowe rynki lub technologie, jak 
również do Klientów indywidualnych, młodych 
przedsiębiorców. Uruchamiamy dla nich pełny 
zakres usług, od analiz, symulacji i kalkulacji, 
po skrupulatną obsługę prawną i doradztwo. 
Budujemy ich biznes, kierunkujemy, wspiera-
my i wspólnie osiągamy sukces. Dla młodych 
przedsiębiorców rozpoczynamy również re-
gionalną działalność „Business Angels’ Club”, 
gdzie ich pomysły mogą otrzymać wsparcie  
w zakresie wiedzy, doświadczenia i co najważ-
niejsze źródeł finansowania. Do każdego Klien-
ta podchodzimy w sposób indywidualny, oferu-
jemy zarówno pełny pakiet usług, ale również 

stosujemy go wybiórczo. Bardzo dużym zainte-
resowaniem cieszą się wszystkie obszary dzia-
łalności, np. rachunkowość finansowa, obsługa 
prawna, ale przede wszystkim wsparcie obsza-
rów zarządzania operacyjnego i produkcji. 

- Jakie korzyści mogą wyniknąć dzięki 
współpracy z Wami? 

- Oferujemy współpracę na zasadach part-
nerskich i wyłącznie na najwyższym poziomie. 
Klienci na podstawie naszych dogłębnych ana-
liz mają możliwość lepszego rozpoznania sys-
temu pracy swoich przedsiębiorstw, uzyskania 
świadomości cech swojej organizacji, zdefinio-
wania faktycznej siły wewnętrznego potencja-
łu i możliwości. Dzięki temu stosunkowo prosta 
jest optymalizacja działań, a w efekcie uzyska-
nie długoterminowych oszczędności i znaczą-
cego rozwoju firmy. Pomagamy w redukcji strat 
i marnotrawstwa, poszerzeniu wiedzy z zarzą-
dzania, optymalizacji i choćby innowacyjnych 
rozwiązań na przykład dzięki narzędziom Lean 
Six Sigma. Nasza kompleksowa oferta pozwala 
na lepsze zrozumienie potrzeb Klienta, branży, 
rynku, ale i Klienta wewnętrznego, którymi są 
choćby działy poszczególnych przedsiębiorstw. 
Mamy bardzo ciekawe programy pracy zespo-
łowej, co bardzo efektywnie wpływa na powią-
zanie sprzedaży, produkcji, jakości i finansów. 
Sami zresztą widzimy, że dostarczenie naszym 
Klientom pakietu zarządzania finansami, ra-
chunkowości i obsługi prawnej już w pierw-
szych miesiącach znacząco wpływa na moni-
toring należności i zawrotnie skraca przepływy 
pieniężne. 

- Z jakimi problemami spotyka się Pan naj-
częściej w kontaktach z Klientami? 

- Nasza współpraca z Klientami nie polega 
tylko na rozwiązywaniu problemów. Działamy 
również w firmach dobrze prosperujących, 
przede wszystkim analizując, kalkulując i kie-
runkując procesy zarządcze. Zdecydowanym 
jednak problemem jest zmiana mentalności  
i obawa przed „nowym”. Wielokrotnie pamię-
tam, jak nasz kontakt z Klientem rozpoczynały 
jego słowa: „U nas jest wszystko w porządku, 
nie potrzebujemy pomocy”. Takie zdanie świet-
nie charakteryzuje strategię zarządzania za-
mkniętą na wiedzę i ciągłe doskonalenie. Mu-
simy pamiętać, że firma to przede wszystkim 

zespół, któremu niezbędne jest zapewnienie 
wiedzy, rozwoju i informacji. Każdy problem 
jest indywidualny, jednak wszystkie mają część 
wspólną… są rozpoznawalne przez Klienta do-
piero w końcowej fazie – skutkach. Dlatego czę-
sto zachęcamy do prewencyjnej analizy stanu, 
zagrożeń lub ryzyka, do kontaktu i współpracy. 
Wówczas wyznaczenie działań korygujących 
i ich planu jest wyłącznie wynikiem uzyskanej 
świadomości. Jeśli chodzi o nas, nie boimy się 
wyzwań! Czy rozwiązaniem jest porada, czy re-
engineering, najważniejszy jest sukces! 

- Pański przepis na sukces? 
- Najważniejszy jest cel – trzeba go cel, po-

tem ułożyć dobry plan i za wszelką cenę dzia-
łać! Sam poświęciłem się dla biznesu, a ściślej 
mówiąc dla zarządzania procesami produkcyj-
nymi. Zarówno studia na kierunkach Politech-
niki Szczecińskiej, później Politechniki Poznań-
skiej, moja dotychczasowa kariera zawodowa 
w branży, współpraca z firmami, uczelniami, 
pokazały mi jedno, że w biznesie najważniejsza 
jest świadomość, ciągłe doskonalenie i umiejęt-
ność czerpania wiedzy z każdej możliwej strony. 
Przemysł wciąż ewoluuje i szuka korzystnych 
współczynników. Musimy produkować tanio, 
ale dla mnie tanio nie oznacza redukcji płac. 
Tanio – to dobrze za pierwszym razem! Dlate-
go powstał OPTIMAL INNOVATIONS i kompleks 
usług wspomagających systemy zarządcze, by 
produkować tanio, działać szybko i konkuro-
wać z największymi podmiotami w branżach 
naszych Klientów. Sukcesem jest także nasz 
region, nie zapominajmy jakie możliwości daje 
nam lokalizacja, strefy, sąsiedzkie miasta i wciąż 
rozwijające się szkolnictwo. 

Rozmawiał Tomasz Molski

Nowa Koncepcja Zarządzania
Wywiad z Dariuszem Przybyłkiem, właścicielem  
gorzowskiej firmy Optimal Innovations

Zapraszamy do kontaktu:
www.optimalinnovations.pl 

biuro@optimalinnovations.pl
+48 609 806 840
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19 listopada br. Parlament Europejski 
zatwierdził budżet na kolejne lata. Również 
Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął 
projekt Regionalnego Programu Operacyjne-
go Lubuskie 2020. Projekt RPO 2020 został 
przygotowany w oparciu o aktualne wytycz-
ne i przepisy dotyczące kształtu oraz zawar-
tości regionalnych programów operacyjnych, 
a także o wyniki konsultacji społecznych. 

W międzyczasie środki przeznaczone na 
realizację programów operacyjnych zostały 
urealnione – przeliczone w cenach bieżących. 
Zgodnie z Umową Partnerstwa z 23 paździer-
nika br. środki przeznaczone dla lubuskiego 
wyniosą: 906,1 mln euro, w tym 653,4 mln 
euro EFRR oraz 252,7 mln euro EFS (dotych-
czas było: 813 mln euro, w tym 578,7 mln 
euro EFRR oraz 234 mln Euro EFS). W obec-

nym kształcie Projekt programu nie zawiera 
szczegółów dotyczących projekcji finanso-
wej, w dokumencie zawarty został jedynie 
podział procentowy środków obu funduszy 
na poszczególne priorytety inwestycyjne.

Program będzie realizował cele woje-
wództwa określone w zaktualizowanej 19 li-
stopada 2012 r. Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Lubuskiego 2020.

Fundusze unijne

Projekt RPO 2020
Zapadła ostateczna decyzja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie podziału środków unij-
nych na regionalne programy operacyjne w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 
2014-2020. Jak wynika z Umowy Partnerstwa, która określa kierunki interwencji unijnej w Polsce, do 
województwa lubuskiego trafi 906,1 mln euro (około 3,8 mld zł), z czego 653,4 mln euro przeznaczone 
zostanie na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a 252,7 mln euro na Europejski Fundusz Spo-
łeczny. To ponad 300 mln euro więcej niż było w latach 2007-2013.

Oś priorytetowa 1 – Gospodarka i innowacje
Alokacja: 28,5%, 186,2 mln euro (EFRR)
Cel główny: podniesienie poziomu innowacyj-

ności i konkurencyjności regionu poprzez wspar-
cie działalności B+R oraz sektora MŚP.

Działania w ramach osi pierwszej skierowane są 
m.in. do przedsiębiorców, klastrów, instytucji oto-
czenia biznesu, jednostek badawczo-rozwojowych 
i uczelni wyższych. Mają one na celu wzmocnienie 
gospodarki regionalnej w oparciu o nowoczesne 
technologie i innowacyjne rozwiązania.

Oś priorytetowa 2 – Rozwój Cyfrowy
Alokacja: 4,5%, 29,4 mln euro (EFRR)
Cel główny: rozwój technologii informacyj-

no-komunikacyjnych i wzrost ich wykorzystania 
przez mieszkańców regionu.

Beneficjentami osi priorytetowej drugiej są 
m.in. przedsiębiorcy (wyłącznie w formule part-
nerstwa publiczno-prywatnego), jednostki samo-
rządu terytorialnego, spółki prawa handlowego 
będące własnością JST, kościoły i związki wyzna-
niowe, uczelnie wyższe, jednostki naukowe itd. 
Działania w ramach osi  zmierzają do rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego.

Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna
Alokacja: 15%, 98 mln euro (EFRR)
Cel główny: przejście na gospodarkę niskoemi-

syjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii i wzrost efektywności energetycznej.

Realizacja osi przyczyni się do wykorzystania 

Alokacja środków  w ramach RPO Lubuskie 2020

lokalnych zasobów poprzez zwiększenie wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii oraz umożli-
wienie ich przyłączenia do sieci energetycznych, co 
pozwoli  na dywersyfikację źródeł oraz kierunków 
dostaw energii, zmniejszenie emisji gazów cieplar-
nianych do atmosfery oraz dalszy rozwój energe-
tyki w kierunku zrównoważonym, zwiększającym 
bezpieczeństwo energetyczne regionu.

Oś priorytetowa 4 – Środowisko i kultura
Alokacja: 15%, 98 mln euro (EFRR)
Cel główny: poprawa stanu środowiska przy-

rodniczego oraz przeciwdziałanie zagrożeniom wy-
nikającym ze zmian klimatu i ochrona dziedzictwa 
kulturowego

Oś priorytetowa 5.  – Transport
Alokacja: 24%, 156,8 mln euro (EFRR)
Cel główny: wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

województwa lubuskiego poprzez poprawę prze-
pustowości i sprawności infrastruktury transporto-
wej w regionie.

Oś Priorytetowa 6. - Regionalny rynek pracy.
Alokacja: 38%, 96 mln euro (EFS)
Cel główny: podniesienie poziomu aktywności 

zawodowej mieszkańców regionu oraz adaptacyj-
ności przedsiębiorstw i pracowników do zmian za-
chodzących w gospodarce.

Oś priorytetowa 7. – Równowaga społeczna
Alokacja: 22%, 55,6 mln euro (EFS)

Cel główny: zmniejszenie obszarów wyklucze-
nia społecznego i niwelowanie dysproporcji spo-
łecznych.

Oś priorytetowa 8. – Nowoczesna edukacja
Alokacja: 26%, 65,7 mln euro (EFS)
Cel główny: upowszechnienie edukacji na każ-

dym etapie kształcenia oraz dostosowanie sys-
temu nauczania do potrzeb regionalnego rynku 
pracy.

Oś priorytetowa 9. – Infrastruktura społeczna
Alokacja: 13%, 84,9 mln euro (EFRR)
Cel główny: wzrost dostępności i poprawa ja-

kości usług społecznych, zdrowotnych i edukacyj-
nych w regionie.

Oś priorytetowa 10. – Pomoc techniczna
Alokacja: 14%, 35,3 mln euro (EFS)
Na obecnym etapie prac system instytucjonal-

ny nie zakłada udziału, innych niż UMWL, jedno-
stek we wdrażaniu Programu. Sytuacja ta jednak 
może ulec zmianie.

Projekt Programu stanowi podstawę do roz-
poczęcia kolejnego etapu prac nad przygotowa-
nie RPO Lubuskie 2020 i rozpoczęcie konsultacji  
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w zakre-
sie realizacji polityk sektorowych kraju oraz wy-
pełnienia zobowiązań wynikających z wytycznych 
i oczekiwań KE.

 (oprac. na podstawie informacji   
z  www.lubuskie.pl)
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Spotykamy się w łagowskim Zamku 
Joanitów, w połowie drogi między 
Zieloną Górą a Gorzowem. Do sali 

wchodzi szeroko uśmiechnięty, otwarty, 
pełny energii 42-latek. Taką energią ema-
nuje człowiek skazany na sukces, Miro-
sław Tworek, Prezes Zarządu oraz współ-
właściciel spółki FreeEn, firmy, która 
przebojem wdarła się  do grona laureatów 
tegorocznej edycji Lubuskiego Lidera Biz-
nesu w kategoriach Mikroprzedsiębior-
ca oraz Innowacje. FreeEn istnieje od 
maja 2011 roku, a już ma za sobą wiele 
wdrożeń, zarówno dla samorządów, jak  
i przemysłu województwa lubuskiego.  
A co jeszcze przed nimi? I skąd się bierze 
taki sukces?

- FreeEn, w którym jest Pan Prezesem 
i współwłaścicielem istnieje dopiero od 
2 lat, a już został  Liderem Lubuskiego 
Biznesu w kategorii Mikro i Innowacje. 
Szybki i łatwy sukces?

- Nie, łatwy nie. Bardzo cieszymy się  
z tej nagrody. Jesteśmy z niej dumni  
i chwalimy się tym. Nie jest to co praw-
da  typowe dla naszej polskiej mentalno-
ści, ale ja uważam, że sukces jest zaraźli-
wy, więc należy o nim głośno mówić. 2 lata 
dla firmy typu start-up  to zawsze okres,  
w którym następuje pierwsza weryfikacja. 
Nie mówię tutaj o sprawach finansowych, 
choć dzisiaj już na siebie zarabiamy. To nie 
jest jednak cel sam w sobie.  Nasz pomysł 
na biznes to połączenie informatyki 
z energetyką. A głównym celem było 
stworzenie narzędzia informatycznego 
działającego na rzecz energetyki. I to nam 
się udało!

- A skąd się wziął ten pomysł na biz-
nes? Jakie były wasze początki?

Pomysł wziął się ze wcześniejszych 
doświadczeń zawodowych. FreeEn to lu-
dzie, którzy pracowali w tej branży długie 

lata. Po uwolnieniu cen energii na rynku 
pojawiła się pewna nisza. Zaproponowa-
liśmy naszej dotychczasowej firmie pod-
jęcie się  stworzenia projektu aplikacji 
czytającej dane ze wszystkich urządzeń 
pomiarowych, ale nie była zaintereso-
wana. I pewnego dnia, podczas wieczoru 
przy kręglach, posta-
nowiliśmy wykorzystać 
swój potencjał i wie-
dzę, tworząc własny 
biznes. Utworzyliśmy 
spółkę, opracowaliśmy 
business plan i zaczę-
liśmy działać. Ja zosta-
łem prezesem zarządu. 
Zatrudniamy teraz 6 
osób na umowę o pra-
cę, ale mamy wielu partnerów, z którymi 
współpracujemy. Zresztą, mówi się, że 
nie jest ważne, co wiesz, ale ważne kogo 
znasz. Biznes robią ludzie, nikt nie robi 
biznesu w pojedynkę. To jest też motto 
naszej pracy.

- A na czym konkretnie polega wa-
sza usługa? Jakie korzyści odnoszą wasi 
klienci?

- Nasza aplikacja wykorzystywana jest 
głównie przez tych, którzy chcą optyma-
lizować koszty. Nie lubię co prawda tego 
słowa, bo dzisiaj wszyscy chcą wszystko 

optymalizować. Nasza 
aplikacja służy tak na-
prawdę do … inwigi-
lacji. Bo na początku, 
aby móc oszczędzać, 
należy wiedzieć, gdzie 
ponosi się koszty. Czę-
sto przedsiębiorcy 
chcą oszczędzać, ale na 
pytanie, gdzie macie 
koszty, odpowiadają, że 

nie do końca wiedzą. Wiedzą, jakie gene-
ralnie mają koszty, ale nie wiedzą gdzie  
i ile dokładnie. My wspomagamy naszych 
klientów w procesie zarządzania kosztami 
mediów (woda, energia, ciepło, gaz) i tym 
samym zmniejszania kosztów. Dla samego 

Mirosław Tworek – Prezes Zarządu FreeEn Sp. z o.o., laureata Lubuskiego Lidera Biznesu 2013  
w kategorii Mikroprzedsiębiorstwa i Innowacje.

Strategia win - win

Biznes  
robią ludzie,  

nikt  
nie robi biznesu  

w pojedynkę.

LUDZIE LUBUSKIEGO BIZNESU
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miasta Zielonej Góry w zeszłym roku  za-
oszczędziliśmy 1,8 miliona zł. Tak więc, 
korzyści mogą być naprawdę pokaźne.

- Co było dla was najtrudniejsze przez 
te dwa lata?

- Hm, … na pewno zdobycie pierwszego 
dużego kontraktu, z firmą ze znaną marką.

- Tak sobie tutaj rozmawiamy o Pana 
firmie, a kim Pan jest, Panie Mirku?

- Najprostsza odpowiedź to … jestem 
maratończykiem. Na początku październi-
ka przebiegłem pierwszy raz w życiu ma-
raton w Poznaniu! To jest chyba mój naj-
większy sukces w życiu. Nigdy się tyle nie 
napracowałem, nigdy nie byłem tak zmę-
czony, nigdy nie miałem tyle radości, co po 
przebiegnięciu maratonu, w 3 godziny i 40 
min!

- Gratuluję, to rzeczywiście osiągnię-
cie. Jak przebiegnięcie maratonu przekła-
da się na prowadzenie biznesu?

- To bardzo proste przełożenie: tak 
samo jak w maratonie jest w biznesie. 
Trzeba włożyć dużo wysiłku,  napocić się,  
a potem przyjdzie olbrzymia satysfakcja.  

- Jakimi zasadami się Pan kieruje w ży-
ciu i biznesie?

- Zawsze miałem przyjemność praco-
wać z ludźmi, którzy są mądrzejsi ode mnie. 
Ufam swoim współpracownikom, bo gdy-
bym nie ufał, to nie moglibyśmy w ogóle ze 
sobą pracować. Oszukać można mnie tylko 
raz, ale na początku każdemu daję kredyt 
zaufania. Miałem duże szczęście do pozna-
wania uczciwych, fajnych ludzi. Nauczyłem 
się też, że słowo „przyjaciel”, tak samo jak 
słowo „kocham” mówi się w wyjątkowych 
sytuacjach. Kolejna zasada: jeżeli mówi się 
A, trzeba powiedzieć też B. A jeśli popeł-
niam błąd, spotyka mnie porażka, trzeba 
posypać głowę popiołem.

Mamy też we FreeEnie taką zasadę, że 
nie bierzemy wszystkich kontraktów. Nie 
łapiemy wszystkich srok za ogon. Wybiera-
my te rzeczy, te realizacje, które możemy 
zrobić dobrze. Nie możemy pozwolić sobie 
na wpadkę, ponieważ chcemy budować za-
ufanie do logo, do marki.

Uważam też, że cel nie uświęca środ-
ków. Jedyną udaną strategią jest win – win. 

Długofalowo tylko to jest tak naprawdę 
opłacalne.

- A jak Pan sobie radzi z porażką?
- Z każdej porażki należy przede wszyst-

kim wyciągnąć wnioski, zadać sobie pyta-
nie, dlaczego się nie 
udało? Nie wystarczy po-
wiedzieć, że się nie uda-
ło. Muszę powiedzieć, 
że we  FreeEnie nie mie-
liśmy dotąd większych 
porażek. To, co sobie 
założyliśmy, udało nam 
się zrealizować. Ponie-
waż jesteśmy start-upem 
mamy rozpisane niemalże miesiąc do mie-
siąca, co się ma wydarzyć w perspektywie 
3 lat. I dokładnie ten plan realizujemy. Ro-
bimy to też dlatego, że naszym głównym 
celem jest wejście na giełdę, więc po tych 
3 latach musimy ocenić, jak blisko jesteśmy 
tego celu. Na dzień dzisiejszy, oceniam,  że 
jesteśmy niedaleko.

- Jest Pan zarówno współwłaścicielem 
i menadżerem, łatwo się łączy te dwie 
role?

- Inaczej zarządza się w korporacji, 
gdzie ma się  pod sobą 70 osób i jest się 
prawie anonimowym, a  inaczej w firmie, 
gdzie wszyscy się dobrze się znają, gdzie 
jesteś np. chrzestnym dziecka kolegi, pły-
wasz z nim wspólnie na basenie. Kiedy by-
łem właścicielem swojej pierwszej firmy, 
mówiłem o sobie, że jestem właścicielem, 
a nie dyrektorem. Dzisiaj mówię o sobie, 
że jestem prezesem spółki i nikt nie pyta, 
czy jestem współwłaścicielem. Ale myślę, 
że należy jak najszybciej zapomnieć, że się 
jest właścicielem, tylko zająć się zarządza-
niem. Jestem teraz menadżerem, bo z tego 
mnie rozliczają, zarówno pod względem 
prawnym, jak i odpowiedzialności za roz-
wój firmy.

- Na stronie internetowej piszecie  
o waszych sukcesach, klientach, wdroże-
niach. Nie boicie się, że sukces nie przy-
sporzy wam przyjaciół?

- W naszej firmie chwalimy się  sukce-
sem, bo mamy też taką misję, choć nieraz  
klienci się nas pytają, po co się tym chwa-
lić. Sukces to jeden z największych afro-

dyzjaków. Niestety, nie lubimy w Polsce 
sukcesu. Media prędzej napiszą, że ktoś 
zgwałcił psa, niż że go uratował. Chcieliśmy 
nawet w pewnym momencie zorganizować 
konferencję prasową o tym, iż miasto 
Zielona Góra zaoszczędziło mnóstwo 

pieniędzy, wdrażając 
naszą aplikację, ale 
media nie były tym 
zainteresowane. To, co 
czytamy w prasie, to są 
same szkaradne rzeczy, 
głównie o tym, że coś 
się nie udało. Dlaczego 
nie piszemy o tym, co 
się udało? W ogóle 

chciałbym przynajmniej teraz podziękować 
miastu Zielona Góra, ponieważ uważam, 
że to miasto powinno dostać nagrodę 
Innowacji.

- Ostatnio przeczytałam, że polscy 
przedsiębiorcy mają duży problem z za-
ufaniem sobie nawzajem. Nie ufamy so-
bie, boimy się, że zostaniemy oszukani.  
I jak tu rozwijać biznes, budować wspólne 
przedsięwzięcia?

- Niestety to prawda. W umowach 
głównie zabezpieczamy się na okoliczność 
oszukania przez partnera. Przeraża mnie 
to. Co mam tutaj powiedzieć? Że jednak 
każdy mierzy innych swoją miarą?

- A jak to wygląda na płaszczyźnie re-
gionalnej, w Lubuskiem? Współpracuje-
my, ufamy sobie, czy się zwalczamy?

- Wolimy współpracować z firmami  
z innych regionów, niestety. Nie istnieje 
praktycznie „patriotyzm regionalny”. Firmy 
zielonogórskie nie dają zleceń gorzowskim i 
odwrotnie. Życzyłbym sobie, abyśmy sobie 
nawzajem pomagali, kupowali od siebie, zle-
cali firmom z lubuskiego. Niestety jest jeszcze 
coś, co przeszkadza w długofalowej współ-
pracy: normą i dobrym obyczajem w Polsce 
jest cały czas cwaniactwo. Nie jest w modzie 
być rzetelnym, długofalowo budować rela-
cje, robić razem dobry interes. Szkoda.

- Jakie cechy charakteru są niezbęd-
ne, aby zostać przedsiębiorcą?

- Najważniejsze to zapytać sam sie-
bie, czy jesteś uparty. Uparty w dążeniu 
do celu, który sobie obrałeś. Druga istot-

Sukces  
to jeden  

z największych 
afrodyzjaków. 
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na rzecz to elastyczność. Przedsiębiorca 
nie działa w próżni, jest mnóstwo czyn-
ników, które wpływają na biznes: otocze-
nie makro, mikro, zjawiska w przyrodzie, 
tendencje na rynku. Przedsiębiorca musi 
elastycznie reagować na potrzeby i wy-
darzenia na rynku.

- Jaką dałby Pan radę tym, któ-
rzy dzisiaj zastanawiają się, czy odejść  
z bezpiecznego etatu i zbudować biz-
nes?

- Życie ma bardzo wiele zalet, ale 
dwie paskudne wady: kiedyś się kończy 
i nie wiemy kiedy. Więc, szkoda czasu 
na siedzenie i zastanawianie się. Zmiany 
zawsze ludziom wychodzą na dobre. 
Warto zmieniać swoje życie. Uważam, 
że praca w jednej firmie dłużej niż 10 
lat to już kazirodztwo. Przestajesz  być 
kreatywny, nie jesteś już maszynistą,  
stajesz się hamulcowym.

Zaczynając jakikolwiek biznes, warto 
sobie zadać podstawowe pytanie: czy to, 
co chcę zrobić jest potrzebne na rynku? 
I jedna rada: jeśli robisz business plan: 
maksymalizuj koszty, minimalizuj przy-
chody. Jeśli taka kalkulacja ci wyjdzie na 
„zielono” – to warto startować.

Mirosław Tworek, lat 42. Pre-
zes Zarządu i współwłaściciel FreeEn  
Sp. z o.o., Lubuskiego Lidera Biznesu 
2013 w kategorii Mikroprzedsiębior-
stwa i Innowacje. Absolwent Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego, kierunek Mar-
keting i Zarządzanie.  Ukończył  MBA 
na Wielkopolskiej Szkole Biznesu oraz 
Psychologię Biznesu na Akademii  
L. Koźmińskiego. Ojciec Wojtka, stu-
denta budownictwa oraz Oli, uczennicy 
gimnazjum.

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

Informacje Lubuskie codziennie o godz. 18.30 i 22.00

R E K L A M A

- Co będzie dla Pana w przyszłości 
sukcesem?

- Przebiegnięcie jeszcze 5 maratonów 
we wszystkich dużych stolicach Europy: 
Berlinie, Paryżu, Londynie i innych. Ce-
lem zawodowym jest na pewno wejście 
z FreeEn na giełdę.

- Życzę powodzenia!
 

Rozmawiała Edyta Hubska,
Business Coach ACC/ICF

www.eh-coaching.pl
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- Jakie aktualnie przedsięwzięcia re-
alizowane są w ramach partnerstwa firmy 
Syntea z Zachodnią Izbą Przemysłowo - 
Handlową? 

- Od września bieżącego roku Syntea 
wraz z Zachodnią Przemysłowo - Handlo-
wą przystąpiły do realizacji projektu „Nie-
zawodni uczniowie”. Przedsięwzięcie ma 
na celu podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego na terenie woje-
wództwa lubuskiego. Do głównych działań 
realizowanych w ramach projektu możemy 
zaliczyć objęcie dodatkowymi zajęciami 
dydaktyczno – wyrównawczymi, lekcjami 
ukierunkowanymi na rozwój kompetencji 
kluczowych, doradztwie edukacyjno – za-
wodowym, praktykach zawodowych, oraz 
warsztatach specjalistycznych dla uczniów 
z Zespołu Szkół Budowlanych w Międzyrze-
czu. Projekt jest naszym kolejnym przedsię-
wzięciem na rynku lubuskim, gdzie jesteśmy 
obecni już od 2008 roku. 

- Co wyróżnia ten projekt spośród in-
nych przedsięwzięć, w ramach których re-
alizowane są szkolenia zawodowe?

- Syntea jako partner Fundacji VCC pro-
wadzi pełną ofertę kursów oraz egzaminów 
VCC (Vocational Competence Certificate), 
angażując się w propagowanie nowego 
systemu kształcenia i certyfikacji kompe-
tencji zawodowych VCC. Jego idea powstała  
z myślą o kierunkach polityki edukacyjnej 
UE oraz współdziałaniu i integracji wiedzy, 
jak również umiejętności zawodowych  
z potrzebami przedsiębiorstw na mię-
dzynarodowym rynku pracy. W projekcie 
„Niezawodni uczniowie” realizowane są 
szkolenia VCC, które zakresem tematycz-
nym obejmują zarówno przygotowanie do 
wykonywania nowego zawodu (np. montaż 
suchej zabudowy, spawacz), uzupełnienie 
kompetencji zawodowych (inżynieria pro-
jektowania komputerowego CAD 2D i 3D, 
obsługa wózka widłowego, transport lotni-
czy dla handlowców i logistyków), jak rów-
nież zajęcia językowe (język angielski dla 
przedstawiciela handlowego VCC, język an-
gielski  dla kucharzy). Szkolenia, które przej-
dą uczniowie ZSB w Międzyrzeczu pozwolą 

uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe, 
potwierdzone certyfikatem, którego zakres 
jest wynikiem uzgodnień z pracodawcami  
i zapotrzebowania na rynku pracy.

- W maju firma obchodziła swoje dzie-
sięciolecie. Jak bardzo różni się obecna 
Syntea od założonego w 2003 r. Międzyna-
rodowego Centrum Szkoleń i Kompetencji? 

- Syntea (wcześniej Międzynarodowe 
Centrum Szkoleń i Kompetencji) rozpoczęła 
działalność ponad 10 lat temu jako pierwszy 
w Polsce partner edukacyjny Microsoft, do-
starczający szkolenia z systemów bizneso-
wego globalnego potentata. Wówczas firma 
zatrudniała jedynie 5 pracowników. Od 2003 
roku zakres naszych aktywności rozszerzył 
się o system dostarczania usług kompeten-
cyjnych, obejmujący szkolenia, certyfikację, 
praktyki i staże oraz pośrednictwo pracy. 
Dzięki temu możemy przeprowadzać pełny 
proces edukacyjny od analizy predyspozycji 
kompetencyjnych, doszkolenie i doradz-
two, praktykę zawodową, aż po znalezienie  
i optymalizację zatrudnienia, zgodnie z na-
szą ideą ‘edukacja=praca’. Wypracowany 
przez nas system jest w pełni zgodny z ideą 
mobilności zawodowej oraz dostosowa-
ny do najważniejszych kierunków polityki 
edukacyjnej. Ponadto od 2011 roku Syntea 
stworzyła i rozbudowuje sieć partnerów 
Syntea Education Partners, która skupia 
ponad 100 publicznych podmiotów i firm, 
działających na rynku edukacyjnym, konsul-
tingowym oraz rynku pracy w Polsce i za gra-
nicą (w szczególności w Europie Środkowo-
-Wschodniej). Jednym z naszych kluczowych 
partnerów jest Zachodnia Izba Przemysło-
wo – Handlowa. Rozwój naszej organizacji 
został przypieczętowany przez pozyskanie 
zagranicznego inwestora globalnej firmy 
szkoleniowej Aptech Limited, która zakupiła 
w lutym 2012 roku udziały Syntei.  Na mocy 
współpracy z Aptech możemy oferować uni-
kalne kursy z grafiki i animacji komputerowej 
oraz turystyki w Polsce, a także w Rumunii i 
Bułgarii. Obecnie nasza organizacja ma sta-
tus średniej firmy, zatrudnia ponad 50 osób  
i realizuje przedsięwzięcia edukacyjne w 
całym kraju oraz za granicą. Od kilku lat 

znajdujemy się także w ścisłej czołówce naj-
lepszych firm szkoleniowych, m.in. w presti-
żowym rankingu Home&Market 2013.

- W jaki sposób realizujecie Państwo 
misję efektywnego rozwoju kompetencji?

- Dzięki dostarczaniu kompetencji  
w sposób kompleksowy z uwzględnie-
niem tych kluczowych dla funkcjonowania  
w nowoczesnym społeczeństwie (kompe-
tencje zawodowe, językowe i informatycz-
ne) staramy się pomagać w budowaniu 
takich umiejętności, potwierdzonych uzna-
nymi certyfikatami, które pozwolą odnaleźć 
się każdej osobie objętej naszymi usługami 
na zmieniającym się rynku pracy. Dzięki pro-
wadzonym przez nas i naszych partnerów 
konsultacjom z pracodawcami, kładziemy 
nacisk na szkolenia zawodowe, które wy-
pełniają brak kompetencji poszukiwanych 
przez przedsiębiorców u ludzi młodych, 
wspierając poprzez nasze usługi formalny 
system edukacji.

- Dziękuję.
Rozmawiał Tomasz Molski

EDUKACJA = PRACA
Wywiad z Piotrem Fałkiem, Prezesem Zarządu Syntea S.A. 
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 - Podróżuję...
- Bo zamiłowanie do podróży i chęć 

zwiedzania świata wynikła z czytania. Wy-
tworzył się we mnie głód spojrzenia na 
świat osobiście, w sposób bezpośredni. 
W młodości możliwości były ograniczo-
ne, zarówno przez finanse, jak i trudności  
z otwartością granic. Pierwsza wyprawa 
to rok 1978 i wyjazd “maluchem” z żoną  
i synkiem nad Balaton. Nie do hotelu, 
tylko z namiotem, butlą gazową i ziem-
niakami. Taka była wtedy rzeczywistość. 
W latach 80. parę razy zwiedzałem rejo-
ny  obecnych krajów postsowieckich. Te 
wyjazdy był sprowokowane pytaniem: 
dlaczego Polacy wywiezieni na Syberię nie 
uciekali stamtąd, choć nie było strażników  
i w zasadzie nikt nich nie pilnował?. Póź-
niej, w okresie lat 90., gdy założyliśmy 
firmę i pierwsze pięć lat poświęciliśmy 
rozwojowi biznesu, nie było mowy o wy-
jazdach. Kolejna „pięciolatka” to czas in-
westycji w firmie, dlatego podróże były 
krótkie, ograniczone i dotyczyły jedy-
nie części europejskiej. Później nastąpił 
trudny wyjazd na rosyjski Daleki Wschód  
z namiotem, na Czukotkę. Duże zasko-
czenie wypłynęło z faktu, że obszar 2,5 
razy większy od Polski ma tylko 60 tysięcy 
mieszkańców. Niemal przez całą wyprawę 
cierpieliśmy na deficyt jedzenia, gdyż nie 
było możliwości ustrzelenia niczego. 

- Najdłuższa podróż...
- Staram się, aby wyprawy mieściły się 

maksymalnie w jednym miesiącu. 

- Najniebezpieczniejsza podróż...
- Każda z podróży na północ ma pew-

ną dozę niebezpieczeństwa. Nad rzeką 
Leną na północ od Bajkału spadłem z ko-
nia i złamałem żebro. Na szczęście stało 
się to w ostatnim dniu, kiedy wracaliśmy 
do bazy centralnej. Trudno jest na wspo-
mnianej wcześniej Czukotce, bo nie ma 
tam łączności. Przestrzeń pomiędzy skupi-

skami ludzkimi to 200-300 km, a nie ma 
tam zupełnie dróg.

- Najlepszy towarzysz podróży...
- Trudno wskazać. Zawsze ktoś jedzie 

ze mną. Z reguły jest to większa ekipa. Na 
Grenlandii było nas osiem osób. Z czego 
dwoje z nich zginęło później w katastrofie 
helikoptera na Dalekim Wschodzie Rosji. 
Poniekąd pojechali tam pod wpływem 
moich opowieści o Czukotce. 

- Najdroższa podróż...
- Na Alaskę. Ale... koszty nie są proste 

do policzenia. Może niektórych zaskoczę, 
ale z reguły koszty oscylują w okolicach 10 
tysięcy złotych za wyprawę, bo przecież 
hotelem jest namiot jednoosobowy. Jako 
ciekawostkę powiem, że w ubiegłym roku 
podróż na Alaskę wyniosła 4 400 złotych. 
Trzeba tylko odpowiednio wcześnie zamó-
wić bilety. Z racji tego, że z reguły jestem 
najstarszym uczestnikiem wyprawy, to ja 
proponuję cel naszych wojaży. Wynika to 
też z mojego podróżniczego doświadcze-
nia.

- Podróż marzenie...
- Wpierw muszę powiedzieć, że nie 

przez przypadek objechałem świat wo-
kół Bieguna Północnego. Byłem młodszy 
i wytrwalszy. Cieplejsze kraje są rów-
nież ciekawe, ale tańsze i chyba bardziej 
pouczające. Odwiedziłem wiele krajów 
Afryki równikowej i południowej. Ten kon-
tynent mnie niesamowicie fascynuje. No  
i Australia, Nowa Zelandia i wyspy Pacyfi-
ku – to moje marzenie. 

- Gdybym nie mieszkał w Polsce, 
mieszkałbym w...

- Nie wybrałbym innego kraju. Polska 
jest pięknym zielonym krajem, ma swoje 
klimatyczne wahania, ale to ma też swo-
je plusy. Ludzie są przyjaźni. Gdzieś tam 
zawsze człowiek jest obcy. Inaczej jest 

przebywać w jakimś miejscu 2-3 tygodnie,  
a zupełnie inaczej na stałe. Zawsze tęsknię 
i zawsze chcę wrócić do Polski. 

- Największe wrażenie podróżnicze...
- Uchylę się od jednoznacznej odpo-

wiedzi. Wiele miejsc na świecie jest pięk-
nych. Ja patrzę z punktu widzenia otocze-
nia, ludzi, geografii, przyrody. Kto by się 
spodziewał, że w Ameryce Południowej 
w Patagonii, gdzie są prawie same ska-
ły jest tak pięknie. Albo w Afryce, gdzie 
spodobało mi się Zimbabwe. Ludzie są 
bardzo przyjaźnie nastawieni. Zimą jest 
tam 15-20 stopni, więc znośnie. Świat się 
zawężył, ale ciągle trzeba uważać. Ludzie 
w tym regionie dalej patrzą przez pryzmat 
siły, a fakt, iż mam broń i wszyscy wie-
dzą, że ją mam, zapewnia umiarkowane 
poczucie bezpieczeństwa. W Czadzie, na 
granicy z Sudanem był taki incydent, że 
nasz samochód stał się obiektem ataku 
w buszu.  Grupa bojowników muzułmań-
skich ostrzelała nasze auto terenowe. Oni 
na koniach, my w samochodzie. Doszło do 
zwarcia i strzelaniny. Ja tylko krzyczałem: 
„Nie do ludzi, nie do ludzi”! Zawsze towa-
rzyszył nam ktoś z bronią.

- Warto podróżować, bo...
- Poznałem ten świat i zyskałem wie-

dzę o zachowaniu się w rozmaitych sy-
tuacjach. Każdy obszar jest inny i trzeba 
podejść do niego odrębnie. Nauczyłem się 
szerokiego spojrzenia na świat ludzi i wy-
twory cywilizacji. Dam przykład. Zauwa-
żyłem, że tam, gdzie ludzie są pracowici i 
szanują jakość, to te społeczności są wyżej 
ustawione w hierarchii postępu. Dobrym 
wzorcem jest naród japoński. Zdają sobie 
sprawę, że aby być na rynku, muszą kon-
kurować jakością. W naszych firmach też 
tak musi być. W Gotechu tak jest.

Rozmawiali: Jarosław Libelt  
i Tomasz Molski

Ciekawość świata
Gorzowski przedsiębiorca i podróżnik Stefan Piosik to swego rodzaju ewenement wśród ludzi biznesu. 
Znany jest zarówno z wzorowego prowadzenia firmy, razem z Mariuszem Baturą, jak i z zamiłowania 
do dalekich wypraw w przeróżne krańce świata.  W rozmowie z Głosem Przedsiębiorcy opowiada nam 
o swoich przygodach i planach na przyszłość z tym związanych. 



listopad 2013 15

Kanada Abitivi River 2011

Kanada  
Góry Skaliste
2009

Kanada White Horse 2009

Madagaskar 2012

Kanada okolica  
Zatoki Hudsona  

2011
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Mikropożyczki są udzielane w ra-
mach projektu „Dodaj pieniądze 
do pomysłu”, który jest realizo-

wany w ramach Działania 6.2 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie 
umowy zawartej z WUP.

Dotychczas, w ramach powyższego 
Działania oferowane były środki bezzwrot-
ne – dotacje w wysokości do 40 tyś zł. Jed-
nakże, od bieżącego roku ta forma wspar-
cia została zastąpiona nowym produktem  
– w postaci mikropożyczek. 

Czym są mikropożyczki?
Mikropożyczki to zwrotne instru-

menty finansowe, których atrakcyjność 
opiera się na preferencyjnym oprocento-
waniu. Oprocentowanie jest uzależnione 
od okresu, na który jest ona udzielana:  
w przypadku mikropożyczki na okres do  
2 lat wynosi ono 2%, natomiast w przypad-
ku środków udzielanych na okres powyżej  
2 lat (do max. 5 lat) – oprocentowanie wy-
nosi 3,5% w skali roku. Oprocentowanie 
mikropożyczki jest stałe przez cały okres 
spłaty – pod warunkiem zachowania cią-
głości w prowadzeniu własnej firmy. Mak-
symalna kwota mikropożyczki wynosi 50 tyś 
zł – można ją przeznaczyć wyłącznie na cele 
związane z podjęciem własnej działalności, 
w tym na cele: inwestycyjne (np. zakup ma-
szyn), obrotowe (np. zakup towaru, surow-
ców) oraz inwestycyjno – obrotowe.

Jak kompleksowo przygotować się do 
założenia i prowadzenia własnej firmy?

Środki finansowe nie stanowią jedyne-
go instrumentu wsparcia, jaki oferujemy 
w ramach projektu. Osobom, które pragną 

założyć własną 
firmę, i tym, któ-
rzy zarejestrują ją 
w trakcie uczestnictwa  
w projekcie, oferujemy 
bezpłatne wsparcie szkolenio-
wo – doradcze, które pozwoli na-
być im wiedzę niezbędną przy pro-
wadzeniu własnego biznesu. W pierwszej 
kolejności - wszystkim zainteresowanym 
udziałem w projekcie proponujemy udział 
w spotkaniu informacyjnym „ABC Przed-
siębiorczości”. Spotkania te organizowane 
są cyklicznie w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej 
Górze (harmonogram spotkań jest dostęp-
ny na naszej stronie internetowej), są one 
okazją do zapoznania się z projektem oraz  
z zasadami rejestracji i prowadzenia wła-
snego biznesu. Na dalszym etapie - osobom 
przygotowującym wniosek o mikropożycz-
kę oferujemy wsparcie doradcze przy jego 
sporządzeniu. Natomiast już po uzyskaniu 
mikropożyczki - nasi młodzi przedsiębiorcy 
mogą skorzystać ze wsparcia doradczego ze 
strony ekspertów z dziedzin: prawo, kadry  
i księgowość oraz promocja i reklama. 

Mikropożyczki – szansą  
na rozpoczęcie własnego biznesu
Mikropożyczki – to nowa forma wsparcia, która stanowi dla wszystkich zainteresowanych uruchomie-
niem własnej działalności gospodarczej szansę na realizację marzeń i planów. Mikropożyczki udzie-
la Lubuski Fundusz Pożyczkowy , funkcjonujący w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  
w Zielonej Górze.  

Gdzie się zgłosić?
Wszystkich zainteresowanych udziałem 

w projekcie zachęcamy do kontaktu z nami:
• Zielona Góra:  

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – 
Lubuski Fundusz Pożyczkowy, ul. Chopina 
14, tel. 68/ 329 78 27,  
e-mail: k.jurek@region.zgora.pl;

• Gorzów Wlkp.:  
Punkt Informacyjny ARR S.A., ul. Kazimie-
rza Wielkiego 1, tel. 95/ 739 03 16,  
e-mail: k.szwajkowska@region.zgora.pl.

Szczegółowe informacje o projek-
cie oraz formularz rekrutacyjny są do-
stępne na naszej stronie internetowej:  
www.lfp.region.zgora.pl.

Kamila Szwajkowska
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We współczesnym obrocie 
gospodarczym doszło do 
znacznego wzrostu znacze-

nia niematerialnych wartości przedsię-
biorstwa, takich jak np. wiedza o do-
stawcach, rynkach zbytu, know-how czy 
organizacji procesów technologicznych. 
Wszystkie te informacje mają charakter 
tajemnicy przedsiębiorstwa o wymiernej 
wartości gospodarczej. Ochrona tego rodza-
ju informacji jest usankcjonowana prawnie  
w art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
który określa jako czyn nieuczciwej kon-
kurencji przekazanie, ujawnienie lub wy-
korzystanie cudzych informacji stanowią-
cych tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich 
nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli 
zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. 

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa 
uregulowana prawem ma jednak charak-

ter podstawowy i obejmuje przede wszyst-
kim sytuacje nieuprawnionego wejścia  
w posiadanie informacji poufnych innego 
przedsiębiorcy. Problematyczna pozostaje 
kwestia dobrowolnego przekazania tego 
rodzaju informacji osobie trzeciej, np.  
w ramach prowadzonych negocjacji na te-
mat przyszłej współpracy – lub wręcz już 
w ramach tej współpracy. Tę właśnie lukę 
prawną wypełniają umowy o zachowaniu 
poufności. 

Umowę o zachowaniu poufności na-
leży traktować jako środek nadzwyczajnej 
ostrożności, z którego warto skorzystać 
we wszystkich tych przypadkach, gdy  
w relacjach z osobą trzecią (niezależnie 
czy będzie to osoba fizyczna czy osoba 
prawna) może choćby potencjalnie dojść 
do przekazania wartościowych informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Obecnie powszechną staje się praktyka, 

Umowa o zachowaniu poufności
Współpraca między przedsiębiorcami w obrocie gospodarczym powinna opierać się przede wszystkim 
na wzajemnym zaufaniu i lojalności. Niestety, obecnie (inaczej niż w nieodległej jeszcze przeszłości) ce-
chy te są coraz rzadsze, dlatego też przedsiębiorcy podchodzą do wzajemnej współpracy z ograniczonym 
zaufaniem – przejawem takiej praktyki jest zaś coraz częstsze występowanie w obrocie prawnym umów 
o zachowaniu poufności, określanych potocznie jako NDA (z angielskiego Non-Disclosure Agreement). 

w której zawarcie umowy o zachowaniu 
poufności traktuje się wręcz jako wstępny 
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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.

Dyrektor Izby 
Stanisław Owczarek 

tel. (95)-73-90-311, fax. (95)-73-90-310 
kom. 602 771 656 

e-mail: s.owczarek@ziph.pl

Sekretariat 
Anna Brucka 

tel. (95)-73-90-311, fax. (95)-73-90-310 
e-mail: sekretariat@ziph.pl

Dział Marketingu 
Tomasz Molski 

tel. (95) 73-90-312, fax. (95)-73-90-310 
kom. 696-007-665 

e-mail: t.molski@ziph.pl 

Dział Finansowo-Kadrowy 
Anna Nowak 

tel. (95) 73-90-313, fax. (95)-73-90-310 
e-mail: a.nowak@ziph.pl

Dział Ubezpieczeń 
Anna Elżanowska 

Tel/fax. (95) 73-90-310 
e-mail: m.mlynarczyk@ziph.pl

Oddział w Zielonej Górze 
ul. Bohaterów Westerplatte 23, 

65-078 Zielona Góra

Wiceprezes ZIPH 
Krzysztof Romankiewicz

Sekretariat 
Justyna Łojko 

Tel/Fax + (68) 324 14 70 
e-mail: biurozgora@ziph.pl

Strona www: ziph.pl

warunek do samego rozpoczęcia rozmów 
między stronami w przedmiocie przyszłej 
współpracy. 

Istotą umowy o zachowaniu poufno-
ści jest zobowiązanie drugiej ze stron (lub 
obu stron symetrycznie), łącznie z jej pra-
cownikami i przedstawicielami, do zacho-
wania jako poufnych wszelkich informacji 
o charakterze tajemnicy przedsiębiorstwa 
przekazywanych drugiej stronie. Popraw-
nie sformułowana umowa tego typu po-
winna więc zawierać co najmniej nastę-
pujące elementy: (1) w miarę konkretne 
zdefiniowanie zakresu informacji podle-
gających ochronie, (2) wyznaczenie kręgu 
podmiotów zobowiązanych do poufności, 
a więc poza samym kontrahentem także 
jego pracowników lub współpracowni-
ków (włącznie z wymogiem nałożenia na 
nich odrębnych, podobnych standardów 
poufności), (3) ustalenie okresu czasu,  
w jakim informacje mają pozostać poufne, 
(4) zdefiniowanie wyjątków od poufności, 
a więc określenie, jakie informacje, kiedy, 
w jakim celu i w jakich okolicznościach 
mogą zostać ujawnione, oraz (5) określe-
nie sankcji grożących za złamanie nakazu 
poufności informacji. 

Z praktycznego punktu widzenia bar-
dzo istotna jest kategoria postanowień 
wskazana powyżej w punkcie 5 – dobrze 
dobrany rodzaj i dotkliwość sankcji jest 
bowiem najlepszym sposobem na wy-
egzekwowanie zarówno przestrzegania 
poufności informacji, jak – w razie jego 
złamania – otrzymania stosownego od-
szkodowania. Najlepszym rodzajem sank-
cji w tego typu przypadku jest zastrzeżenie 

kary umownej o odpowiedniej wysokości 
– powiązanej wprost z wartością prze-
kazywanych informacji poufnych. Warto  
w takim przypadku uwzględnić w umowie 
o zachowaniu poufności także dodatkowe 
zastrzeżenie o zachowaniu uprawnienia do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniają-
cego w przypadku gdy szkoda wywołana 
złamaniem nakazu poufności przekroczy 
wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

Charakter prawny kary umownej po-
woduje, iż przymusowe dochodzenie na 
jej podstawie rekompensaty pieniężnej 
np. przed sądem powszechnym, jest ła-
twiejsze w praktyce. Strona poszkodowa-
na musi bowiem udowodnić jedynie fakt 
naruszenia zakazu, aby jej roszczenie było 
zasadne, niezależnie od tego czy w rze-
czywistości poniosła jakąkolwiek szkodę 
(choć należy pamiętać, iż sprawca naru-
szenia może bronić się zarzutem wygóro-
wanej kary umownej i żądać tym samym 
jej miarkowania). 

Z technicznego punktu widzenia umo-
wa o zachowaniu poufności powinna po-
siadać formę pisemną dla celów dowo-
dowych. Powinna zostać zawarta przez 
upoważnionych przedstawicieli. Co do za-
sady umowy tego rodzaju stanowią odręb-
ny dokument, ale nie ma przeciwwskazań, 
aby postanowienia umowne dotyczące 
zachowania poufności były częścią innej, 
większej umowy – np. ramowej umowy  
o współpracy. 

Marek Górecki
adwokat i doradca podatkowy
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