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Fundusze
Europejskie
dla przedsiębiorców
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Oferta wynajmu
Członek Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, firma ECO – ART  Ewa 
Banaszak, poszukuje najemcy lokalu mieszalnego do wynajęcia z przezna-
czeniem na powierzchnię biurową. 

Lokal o powierzchni ok. 27 m kw. Usytułowany jest w centrum Gorzowa na 
rogu ulic Szkolnej i Warszawskiej na I piętrze.  Lokal składa się z pokoju oraz 
zaplecza sanitarnego. Istnieje również możliwość umieszczenia szyldu z in-

formacją na budynku. Jest to doby punkt na biuro rachunkowe, tłumaczeń, studio 
graficzne itp. Obok istnieją kancelarie adwokackie, w pobliżu otwiera się Plaza 
Gorzow – centrum usługowo – mieszkalne oraz Centrum Edukacji Artystycznej. 
Firma Eco Art oferuje lokal od zaraz.
Kontakt:  ECO – ART  Ewa Banaszak, tel. 692 210 212.
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Nowy sąd 
w Lubuskiem

– relacja 
z inauguracji

Lubuskiego 
Arbitrażowego 

Sądu
Gospodarczego

Co to jest ERP

Nabiera tempa postępowanie kon-
kursowe dla firm naszego woje-
wództwa pod nazwą „Lubuski Li-

der Biznesu”.  Wspólnie z Gazetą Lubuską 
zapraszamy do włączenia się w rywalizację 
o to zaszczytne wyróżnienie. Przedsiębior-
stwa zainteresowane udziałem w naszym 
konkursie mogą przysyłać zgłoszenia do 30 
czerwca br.  Uroczyste wręczenie nagród 
będzie miało miejsce 16 września 2010r.  
w Gorzowie Wlkp.

7 maja w Forst odbyła się inauguracja 
polsko-niemieckiego projektu „Deplinno” 
Ma on na celu rozbudowę nadgranicz-
nej sieci gospodarczej oraz poszerzenie 
współpracy pomiędzy nauką a gospodarką.  

W ramach tej inicjatywy chodzi o bezpo-
średnie wsparcie sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw w zakresie innowacji. Zapra-
szam do skorzystania z usług oferowanych  
w projekcie. Więcej informacji na temat 
działań przewidzianych w tym przedsię-
wzięciu uzyskacie Państwo 24 maja w Torzy-
miu, podczas obrad Walnego Zgromadzenia 
Członków Izby.

Już dziś zapraszam na śniadanie bizne-
sowe, które organizujemy 8 czerwca 2010r.   
w Gorzowie Wlkp wspólnie z firmą Apator 
Rector z Torunia. Podczas spotkania przedsta-
wiciele firmy Apator zaprezentują Państwu 
nowoczesny System Zarządzający Odczytami 
Przedsiębiorstwa. 

Serdecznie zapraszam do skorzystania  
z bogatej oferty Izby w tym gorącym, przed-
wakacyjnym okresie.

Z poważaniem
Stanisław Owczarek, Dyrektor ZIPH

Szanowni Państwo
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Trwa II edycja 
Lubuskiego Lidera Biznesu
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• 12 maja w zielonogórskiej Palmiarni odbyła 
się gala finałowa konkursu „Gazety Lubu-
skiej” pt. „Kobieta Przedsiębiorcza 2010”. 
Wśród nagrodzonych znalazła się m.in. 
Izabela Kumor Pilarczyk, kanclerz Łużyckiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach 
oraz Anna Zyguła, właścicielka cenionych 
zakłądów mięsnych.

Podczas spotkania w Zielonej Górze, 
w którym wziął udział m.in. Marsza-
łek Województwa Lubuskiego Marcin 

Jabłoński, wybrano Prezesa LASG, którym zo-
stał adwokat i radca prawny Marek Górecki. 
Funkcję Przewodniczącego Kolegium Elekto-
rów będzie pełnił Prezes ZIPH Jerzy Korole-
wicz.

Spory w ramach Lubuskiego Arbitrażowe-
go Sądu Gospodarczego rozstrzygać będą ar-
bitrzy, czyli prawnicy oraz osoby wykonujące 
inne zawody, cieszące się w środowisku go-
spodarczym najwyższym profesjonalizmem 
i autorytetem. Dzięki LASG przedsiębiorcy 
będą mogli liczyć na  szybsze i znaczne niższe 
koszty sądowe, uproszczoną procedurę oraz 
poufność postępowania. Wniesienie sprawy 
będzie odpłatne, ale dużo tańsze niż w sądzie 
powszechnym. - Działalność sądu opierać się 
będzie na generalnych zasadach prawnych, 
wynikających z kodeksu postępowania cy-
wilnego. Rozstrzygać będzie spory z zakre-
su prawa majątkowego i niemajątkowego, 
w których możliwe będzie zawarcie ugody. 

Mogą to być np. sprawy o zapłatę, wykona-
nie umowy, wydanie rzeczy, prawa autorskie 
czy ochronę dóbr. Trafią one do sądu arbi-
trażowego tylko wtedy, jeśli strony umowy 
gospodarczej to zastrzegą - wyjaśnia Prezes 
LASG Marek Górecki.

Sąd będzie miał siedziby w Gorzowie  
i Zielonej Górze, pracować też będzie na po-
siedzeniach wyjazdowych w terenie.

Porozumienie w sprawie powołania Lu-
buskiego Arbitrażowego Sądu Gospodarcze-
go podpisało dziesięć organizacji: Lubuski 
Sejmik Gospodarczy, Zachodnia Izba Przemy-
słowo – Handlowa, Organizacja Pracodaw-
ców Ziemi Lubuskiej, Lubuska Organizacja 
Pracodawców, Łużycka Izba Gospodarcza, 
Lubuska Izba Budownictwa, Izba Rzemiosła 
i Przedsiębiorców (Gorzów Wlkp.), Izba Rze-
miosła i Przedsiębiorczości (Zielona Góra), 
Zrzeszenie Handlu i Usług, Lubuska Izba Rol-
nicza oraz Marszałek Województwa Lubu-
skiego Marcin Jabłoński.

Tomasz Molski

Lubuski Arbitrażowy Sąd Gospodarczy

Nowy sąd w Lubuskiem
19 kwietnia w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Gó-
rze odbyła się uroczysta inauguracja Lubuskiego Arbitrażowego Sądu 
Gospodarczego. LASG umożliwi lubuskim przedsiębiorcom rozstrzy-
ganie sporów gospodarczych w drodze postępowania polubownego 
i pojednawczego.

• 13 maja w Sali Kolumnowej Urzędu Mar-
szałkowskiego w Zielonej Górze nastąpiła 
inauguracja Marki Lubuskie. W uroczystym 
spotkaniu udział wziął Marszałek Marcin Ja-
błoński, członkowie zarządu województwa 
i Elżbieta Skrzypek - przedstawicielka firmy 
Studio Bakalie, która opracowała nową 
markę województwa. 

• 13 maja w siedzibie Urzędu Marszałkow-
skiego w Zielonej Górze odbyło się spo-
tkanie Prezesa ZIPH Jerzego Korolewicza  
i Dyrektora Stanisława Owczarka z Wice-
marszałek Elżbietą Polak. W spotkaniu 
również udział wzięła zastępczyni dyrekto-
ra Departamentu LRPO Katarzyna Drożak. 
Rozmowy dotyczyły możliwości aplikowa-
nia o środki w ramach działania 2.5. LRPO 
i organizacji spotkań informacyjnych dla 
przedsiębiorców. Poruszona została także 
kwestia planowanej na drugą połowę br. 
misji gospodarczej lubuskich przedsiębior-
ców do Szanghaju.

• W maju w sześciu miastach województwa 
lubuskiego odbyły się seminaria informa-
cyjne w ramach projektu „Budowa Lubu-
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Lubuski Lider Biznesu skiego Systemu Innowacji”. Spotkania mia-
ły za zadanie zapoznanie przedsiębiorców  
z możliwością skorzystania z pomocy insty-
tucji działających na rzecz innowacji i roz-
woju przedsiębiorstw. W spotkaniach swo-
ją ofertę zaprezentowała Zachodnia Izba 
Przemysłowo-Handlowa.

• 19 maja 2010 r. w Pałacu Działyńskich  
w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Li-
derzy Eksportu na Wschód”. Spotkanie 
zgromadziło przedsiębiorców, którzy tra-
fiają ze swoimi wyrobami oraz usługami na 
Ukrainę, do Rosji, Białorusi, Kazachstanu  
i do Chin lub też planują tego typu inwesty-
cje w przyszłości. Patronat nad konferencją 
objęła Zachodnia Izba Przemysłowo-Han-
dlowa.

• W dniach 1-4 czerwca w Bejrucie odbędą 
się specjalistyczne targi PROJECT LEBANON 
o profilu konstrukcyjnym, ekologicznych 
technologii, materiałów budowlanych oraz 
wyposażenia. Ambasada RP w Bejrucie or-
ganizuje stoisko informacyjne, które będzie 
prezentowało ofertę polskich firm zaintere-
sowanych obecnością na rynkach Bliskiego 
Wschodu w szeroko pojętym segmencie 
budowlanym. Koszty wykupu stoiska pono-
si Ambasada RP w Bejrucie, a prezentacja 
materiałów promocyjnych eksporterów nie 
wiąże sie z żadnymi dodatkowymi kosztami. 
Lubuskie firmy mają możliwość prezentacji 
własnych materiałów marketingowych w 
ramach w/w stoiska. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt z Panią Anetą Dąbrowską 
pod numerem tel. +961 5 924 881.

Głównym celem obrad było zwołanie 
Walnego Zgromadzenia członków 
Izby. Rada ustaliła, że tegoroczne 

Walne Zgromadzenie odbędzie się 24 maja o 
godzinie 14.00 w Hotelu „Paradise” w Torzy-
miu. W spotkaniu udział wezmą również Wo-
jewoda Lubuski Helena Hatka i członek Zarzą-
du Województwa Lubuskiego Tomasz Hałas 
oraz Burmistrz Torzymia Ryszard Stanulewicz.

Przedmiotem obrad był również start 
drugiej edycji konkursu dla firm naszego wo-
jewództwa „Lubuski Lider Biznesu” oraz kon-
ferencja na temat Lubuskiego Arbitrażowego 
Sądu Gospodarczego. Podczas posiedzenia 

przyjęto także w poczet członków ZIPH dwie 
nowe firmy: Państwową Wyższą Szkołę Za-
wodową w Sulechowie i PH-P „Metalplast-
Meblopol” z Gorzowa Wlkp.  (TM)

Podsumowanie 2009 roku 

Posiedzenie Rady ZIPH

Celem konkursu jest promocja najlep-
szych firm, których osiągnięcia mogą 
stanowić wzór do naśladowania oraz 

kształtowanie pozytywnego wizerunku go-
spodarczego województwa. Patronat nad 
konkursem objął Marszałek Województwa 
Lubuskiego.

W rywalizacji o tytuł „Lubuskiego Lidera 
Biznesu” mogą wziąć udział firmy zarejestro-
wane na terenie województwa lubuskie-
go które mają tu swoją siedzibę oraz: 
prowadzą działalność gospodarczą przy-
najmniej przez dwa oraz nie posiadają zale-
głości wobec organów skarbowych i ZUS.

Podobnie jak w ubiegłym roku konkurs 
obejmuje cztery kategorie przedsiębiorstw 
wśród których wyłonieni zostaną zwycięzcy:
• przedsiębiorstwa mikro (zatrudniające do 9 

pracowników)
• przedsiębiorstwa małe (zatrudniające od 

10 do 49 pracowników)

Konkurs dla firm
Do końca czerwca br. trwa nabór do II edycji konkursu dla przedsię-
biorstw naszego województwa pod nazwą „Lubuski Lider Biznesu”. 
Organizatorem przedsięwzięcia jest Zachodnia Izba Przemysłowo-
Handlowa we współpracy z Gazetą Lubuską.

• przedsiębiorstwa średnie (zatrudniające co 
od 50 do 249 pracowników)

• przedsiębiorstwa duże (zatrudniające od 
250 pracowników)

Zwycięzcom konkursu w poszczególnych 
kategoriach przyznane zostaną statuetki „Lu-
buskiego Lidera Biznesu” na lata 2010/2011. 
Wyróżnione firmy będą miały prawo przez 

okres jednego roku od chwili wręcze-
nia nagród do wykorzystywania loga 
Konkursu wraz z tytułem. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 
czerwca br. Dokumenty zgłoszeniowe 
do pobrania znajdują się na stronie in-

ternetowej www.ziph.pl w zakładce „Lubu-
ski Lider Biznesu”. Uroczysta Gala, podczas 
której poznamy wyniki II edycji odbędzie 

się 16 września 2010r. w Gorzowie Wielko-
polskim.

Jarosław Libelt

29 kwietnia br. w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się pierwsze w tym 
roku Posiedzenie Rady Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Pod-
czas spotkania zebrane gremium przyjęło projekt sprawozdania mery-
torycznego oraz finansowego Izby za rok 2009.

• 8 czerwca w Gorzowie Wlkp. odbędzie się 
śniadanie biznesowe dla członków Izby. 
Tematem spotkania będzie prezentacja 
możliwości programu „SZOP” służącego do 
analizy, automatyzacji i porządkowania zło-
żonego procesu kolekcjonowania danych 
odczytowo – pomiarowych wspomagają-
cy zarządzanie danymi z liczników energii 
elektrycznej, gazu, wody i energii cieplnej 
w przedsiębiorstwie. Organizatorem spo-
tkania jest Zachodnia Izba Przemysłowo-
Handlowa we współpracy z firmą Apator 
Rector. Kontakt w sprawie uczestnictwa: 
tel. (95) 739-03-12.
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W polskiej gospodarce sektor MŚP 
zajmuje miejsce szczególne m.in 
z dwóch powodów. Stanowi 

miejsce pracy przeciętnie 70% ogólnej liczby 
zatrudnionych i ma aż 47% udział w tworze-
niu PKB. Dlatego tak ważne jest, aby zapew-
nić polskim przedsiębiorcom jak najlepsze 
warunki do rozwoju. Podstawą rozszerzania 
działalności jest dostępność kapitału. Jak wy-
nika z badań Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości, mali i średni przedsiębiorcy 
wciąż najchętniej korzystają z tradycyjnych 
źródeł, jakimi są środki własne i kredyty ban-
kowe. Coraz chętniej i śmielej sięgają jednak 
także po fundusze unijne. Natomiast inne 
metody, takie jak factoring, fundusze Private 
Equity/Venture Capital czy wejście inwestora 
prywatnego, stanowią wciąż marginalne for-
my pozyskiwania środków finansowych. 

W celu szerzenia wiedzy o różnych dostęp-
nych możliwościach finansowania rozwoju 

firmy powstał projekt Trinity Capital Business 
Network. - Finansowanie udzielane firmom 
przez sieci inwestorów prywatnych, fundusze 
inwestycyjne czy wsparcie ze strony funduszy 
unijnych stanowi alternatywę dla kredytu - 
tłumaczy Radosław Tadajewski, specjalista  
z Trinity Capital Business Network.

Jednym z zadań projektu Trinity Capital 
Business Network jest edukacja zarówno in-
westorów, jak i przedsiębiorców. W ramach 
projektu przeprowadzane są konferencje na 
terenie całej Polski. - Celem organizowanych 
przez nas konferencji jest zwiększenie licz-
by prywatnych inwestycji w Polsce poprzez 
edukację oraz integrację środowiska inwe-
storów i przedsiębiorców - dodaje Radosław 
Tadajewski. Podczas spotkań doświadczeni 
specjaliści przekazują wiedzę na temat wciąż 
mało popularnych metod pozyskiwania kapi-
tału na rozwój przedsiębiorstw. 

Tematami omawianymi
podczas prelekcji są m.in:

• alternatywny system obrotu NewConnect,
• fundusze Private Equity i Venture Capital,
• rynek obligacji Catalyst,
• Aniołowie Biznesu i Inkubatory Przedsię-

biorczości,
• fundusze europejskie krajowe i regionalne,
• fuzje i przejęcia.

Najbliższa konferencja odbędzie się 27  
i 28 maja w Zielonej Górze w Hotelu RUBEN. 
Patronat honorowy nad konferencją objął 
Prezydenta Miasta Zielona Góra Pan Janusz 
Kubicki. Dokładny harmonogram oraz for-
mularz rejestracyjny na konferencję znajduje 
się na stronie interetowej www.tcbn.pl. Re-
jestracja na konferencję jest obowiązkowa. 
Udział w konferencji jest bezpłatny dla osób 
zarejestrowanych.

Projekt finansowany jest przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

Hanna Dubielczyk

 Konferencja dla inwestorów i przedsiębiorców

Fundusze na rozwój biznesu
Jednym z podstawowych dylematów dla przedsiębiorcy jest wybór źródła kapitału na rozwój firmy. Wie-
dza o szerokim zakresie możliwości jego pozyskania pozwala na podjęcie optymalnej decyzji. Już pod 
koniec maja zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, która pomoże rozwiać wiele z nurtujących 
problemów z zakresu finansowania biznesu.
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Sieć biznesowa Brandenburgia-Polska

Program dla eksporterów
12 maja w siedzibie ZIPH w Gorzowie Wlkp. odbyło się seminarium 
informacyjne w ramach projektu pt. „Sieć biznesowa Brandenburgia-
Polska”. Działanie to realizuje brandenburskie Ministerstwo Gospo-
darki wraz z niemieckimi Kasami Oszczędnościowymi (Sparkasse).

W ramach projektu, przedsiębiorcy 
mogą skorzystać z obszernego pa-
kietu usług, m.in. z pakietu start-up, 

ukierunkowanego doradztwa czy z sieci kon-
taktów do partnerów i ekspertów.

Oferta skierowana jest do sektora małych 
i średnich firm o obrotach do ok. 50 mln euro 
rocznie. Także do podmiotów niemieckich, 
które chciałyby zainwestować w Polsce. - Na-
szym celem jest wspieranie firm z obu krajów 
w przedsięwzięciach transgranicznych. Dyspo-
nujemy siecią ekspertów i partnerów w Polsce 
oraz w Niemczech – mówiła dyrektor biura 
Michaela Zielińska.

W ramach projektu przedsiębiorstwa 
mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa 
obejmującego 20 godzin roboczych na każdą 
firmę. Podczas zajęć dokonywana jest m.in. 
analiza rozwoju i struktury rynku względem 
regionu, grup produktów, typu klientów, anali-
za konkurencji, ocena wykonalności przedsię-
wzięcia, pomoc w wyszukiwaniu partnerów, 
pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów  
i tłumaczenie spotkań.  (JL)

Była to niepowtarzalna okazja, dla tych 
wszystkich, którzy chcieli uzyskać 
informacje odnośnie zasad pozyski-

wania pieniędzy unijnych. Podczas imprezy 
przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się między 
innymi skąd można pozyskać i na co wydać 
unijne wsparcie. Swoją fachową pomoc w tej 
kwestii oferowali m.in. przedstawiciele urzę-
du marszałkowskiego, wojewódzkiego oraz 
sekretariatów technicznych.

Jak pokazuje praktyka, głównym powo-
dem dlaczego ludzie nie sięgają po unijne do-
tacje jest właśnie brak wiedzy i świadomości, 
na co miałby być przeznaczona taka pomoc. 
Dlatego targom towarzyszyły zarówno szkole-
nia, jak i warsztaty z zakresu pomocy dla po-
czątkujących przedsiębiorców oraz tworzenia 
i rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Można było 
również skorzystać z  praktycznych wskazó-
wek dotyczących zasad wypełniania wniosków  
w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. W sobotę zwiedzający mieli również okazję  
do uczestnictwa w po raz pierwszy zorganizo-
wanej w Gorzowie Wlkp. Paradzie Schuman-
na, która przeszła od ulicy Przemysłowej na 
Stary Rynek.

Nasza Izba, jako beneficjent środków unij-
nych, przedstawiła na targach swoje dobre do-
świadczenia w zakresie pozyskiwania środków 
unijnych. Zainteresowanym przedstawiliśmy 
dotychczas zrealizowane projekty, głównie  
w zakresie współpracy nauki z gospodarką. 
Ich celem jest przede wszystkim działanie na 
rzecz rozwoju  i podnoszenia konkurencyjno-
ści polskiej gospodarki.

Podczas drugiego, majowego weekendu w Gorzowie Wlkp. odbyły się II Targi Funduszy Europejskich.

Unijne pieniądze dla przedsiębiorców

Organizatorami całego przedsięwzięcia 
był Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Mia-
sta Gorzowa Wlkp.,  honorowy patronat nad 
targami objął Marszałek Województwa Lubu-
skiego Marcin Jabłoński.

Agnieszka Zabrzeska
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Gdzie szukać unijnych środków

Stowarzyszenie Gmin Polskich Eurore-
gionu „Pro Europa Viadrina”  zarządza Fun-
duszem Małych Projektów i Projektami Sie-
ciowymi w ramach Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej oraz przyjmuje wnioski na reali-
zację działań związanych ze współpracą polsko 
– niemiecką.

Fundusz Małych Projektów i Projekty Sie-
ciowe wspierają zadania Europejskiej Współ-
pracy Terytorialnej poprzez pomoc regionom 
przygranicznym we wzmacnianiu współpracy 
po obu stronach granicy, a w konsekwencji 
wspiera nowe lub już istniejące kontakty trans-
graniczne. Planowane działania wzmacniają 
pojęcie regionalnej identyfikacji, przyczyniają 
się do lepszego poznania się mieszkańców po-
granicza

Małe projekty mają na celu przede wszyst-
kim inicjowanie i rozwijanie zadań  współpra-
cy transgranicznej.

Przykładami działań kwalifikowanych  
w ramach projektów są m.in.:
• organizacja i przeprowadzenie imprez, se-

minariów, konferencji, spotkań, konkursów 
oraz zawodów sportowych,

• transgraniczne studia i koncepcje rozwo-
jowe; prowadzenie badań dotyczących za-
gadnień transgranicznych w małej skali,

• transgraniczne wspólne działania służące 
poprawie znajomości języka sąsiada,

• tworzenie wspólnie wykorzystywanych sys-
temów informacyjnych, których przedmio-
tem jest współpraca  euroregionalna,

• projekty wymiany,
• projekty promocyjne, których treść, przy-

gotowanie oraz propagowanie celów służy 
wspólnemu pograniczu,

Projekty sieciowe to następny, bardziej 
zaawansowany etap realizacji współpracy 
transgranicznej, nadający jej szerszy wymiar. 
Są to przedsięwzięcia o określonej tematyce, 
realizowane przez więcej niż dwóch partne-
rów z obszaru wsparcia w dłuższym okresie 
czasu, charakteryzujące się m.in. zmiennością 
uczestników. 

Maksymalny koszt dofinansowania małe-

go projektu wynosi 15 000,00 EUR, a projektu 
sieciowego 51 000,00 EUR.  

Wnioskodawcami tych projektów są  m.in. 
jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, 
domy kultury  oraz organizacje pozarządowe, 
które współpracują ze swoim partnerem nie-
mieckim.

Dotychczas dofinansowanie otrzymało 
112 projektów. Nabór wniosków jest ciągły.

Stowarzyszenie organizuje również szko-
lenia dotyczące procedury aplikowania oraz 
rozliczania wniosków w ramach Funduszu Ma-
łych Projektów i Projektów Sieciowych. 

Wszelkich informacji dotyczących 
Funduszu udzielą Państwu pracowni-
cy Euroregionu. Nasze biuro mieści się 
na ulicy Nowej 5 w Gorzowie Wlkp.,  
tel.: 095 735 84 47, 095 735 31 87. 

Elżbieta Karmazyn
Kierownik Zespołu Projektów Euroregionalnych

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych 
Sp. z o.o. w Zielonej Górze funkcjonuje od 
w 2002 r. Wspólnikami Funduszu są: Wo-
jewództwo Lubuskie, Bank Gospodarstwa 
Krajowego i Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej 
Górze. 

Działalność LFPK to w szczególności 
wspieranie rozwoju inicjatyw gospodarczych 
przedsiębiorstw z terenu Województwa Lubu-
skiego, poprzez udzielanie poręczeń zabezpie-
czających zwrot kredytów i pożyczek. Obec-
nie dysponuje kapitałem poręczeniowym   
w wysokości ponad 42 mln zł (w tym 31 mln 
ze środków UE w ramach EFRR). Z oferty Fun-
duszu mogą skorzystać:  mikro, mali i średni 
przedsiębiorcy, którzy m.in. posiadają na te-
renie Województwa Lubuskiego siedzibę lub 
główne miejsce wykonywania działalności go-
spodarczej ponadto na tym terenie zamierza 
przeprowadzić inwestycję, prowadzą działal-
ność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy, po-
siadają zdolność kredytową oraz nie zalegają  
z płatnościami z tytułu US i ZUS. 

Od początku istnienia,  Fundusz udzielił 

ponad  1500 poręczeń na łączną kwotę ponad 
170 mln zł. LFPK poręcza zarówno kredyty ob-
rotowe jak i inwestycyjne. Wartość poręczenia 
udzielonego przez Fundusz nie może przekro-
czyć 60% wartości kapitału udzielanego kredy-
tu/pożyczki. Maksymalna wartość poręczenia 
i maksymalne zaangażowanie Funduszu na 
rzecz jednego przedsiębiorcy nie może prze-
kroczyć 5% wartości środków, którymi dyspo-
nuje LFPK. Kwota jednostkowego poręczenia 
nie może być mniejsza niż 10 tys. zł. Okres 
poręczenia nie może być dłuższy niż 60 mie-
sięcy. Fundusz pobiera prowizję za udzielenie 
poręczenia oraz opłatę za rozpatrzenie wnio-

sku. Możliwość wyboru zabezpieczenia jest 
bardzo istotna dla przedsiębiorcy, gdyż nie 
zawsze musi on angażować swój majątek oso-
bisty czy firmowy oraz jest to jedna z tańszych 
i mało skomplikowanych form zabezpieczenia 
kredytów/pożyczek udzielanych przez Bank/
Fundusz Pożyczkowy.

LFPK współpracuje z 22 Instytucjami Fi-
nansowymi (Bankami i Funduszami Pożyczko-
wymi) w oparciu o zawarte umowy  o współ-
pracy. Wszelkie szczegóły dotyczące zasad 
korzystania z poręczenia LFPK można znaleźć 
na stronie internetowej www.lfpk.pl.

Fundusz małych projektów i projekty sieciowe w Euroregionie Pro Europa Viadrina

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Zielonej Górze
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oferuje bogaty pakiet usług wspierających 
i inspirujących rozwój przedsiębiorstw. 

ARR S.A. pełni rolę Regionalnej Instytucji 
Finansującej dla Działań wdrażanych w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka – są to instrumenty wspierające 
projekty z zakresu inwestycji o wysokim poten-
cjale innowacyjnym, rozwoju eksportu, usług 
i biznesu elektronicznego oraz  działalności 
badawczo – rozwojowej. Lubuski Fundusz Po-
życzkowy, działający od 2004r. w strukturach 
ARR S.A., kieruje swoją ofertę do mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, w tym także  
do tzw. start-up’ów. Pożyczka może być prze-
znaczona zarówno na cele inwestycyjne, jak 
i obrotowe. Maksymalna wysokość pożyczki 
wynosi 400 tyś. zł, a okres spłaty – nawet do  
7 lat. Oprocentowanie jest stałe w całym okre-
sie spłaty pożyczki, a aktualnie wynosi ono 

4,49% + marża (jej wysokość jest uzależniona 
od standingu firmy). W okresie spłaty pożycz-
ki istnieje możliwość skorzystania z karencji  
w spłacie kapitału nawet do 6 miesięcy. 

W strukturach ARR S.A. działa również 
Regionalny Punkt Konsultacyjny, świadczący 
usługi informacyjne z zakresu m.in. podej-
mowania i wykonywania działalności gospo-
darczej, możliwości pozyskania zewnętrznych 
źródeł finansowania (w tym dotacji). Usługi 
RPK są bezpłatne. 

W strukturach ARR S.A. funkcjonuje także 
Centrum Obsługi Inwestora. COI dysponuje  
bogatą bazą zawierająca m.in. oferty inwe-
stycyjne typu greenfield i brownfield, bazy 
poddostawców z podziałem na branże oraz in-
formacje na temat przedsiębiorstw państwo-
wych, spółek, danych statystycznych o woje-
wództwie i projektach publiczno-prawnych.

Siedziba ARR S.A. znajduje się w Zie-
lonej Górze przy ul. Sulechowskiej 1  

- Panie Marszałku, czy lubuskie przedsię-
biorstwa mogą korzystać ze środków z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego?

- Oczywiście, że mogą, i często korzystają. 
Stanowią przecież jedną z grup beneficjen-
tów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
(PO KL). Specjalnie z myślą o przedsiębior-
stwach stworzony został Priorytet VIII  Regio-
nalne kadry gospodarki, na którego realizację 
przeznaczyliśmy jako województwo blisko 129 
milionów złotych. To pieniądze na rozwój pra-
cowników i przedsiębiorstw w regionie oraz 
transfer wiedzy. Celem pierwszego działania 
jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji 
osób pracujących do potrzeb regionalnej go-
spodarki poprzez szkolenia dla pracowników, 
doradztwo dla firm czy poradnictwo zawodo-

we. Natomiast transfer wiedzy ma stanowić 
pomost współpracy pomiędzy przedsiębior-
stwami i ośrodkami naukowymi, wymianę do-
brych praktyk oraz specjalistyczne doradztwo 
branżowe. Są to działania, które przyczyniają 
się do zwiększania konkurencyjności lubuskich 
firm w Polsce i na świecie. 

- Jaka jest procedura ubiegania się o te 
pieniądze?

- Obowiązuje forma konkursowa. Konkur-
sy ogłaszane są przez Zarząd Województwa,  
a informacja o nich pojawia się w prasie regio-
nalnej oraz na stronach internetowych Urzędu 
Marszałkowskiego. Warto podkreślić, że tylko 
pracownicy lubuskich przedsiębiorstw są be-
neficjentami ostatecznymi, czyli korzystają ze 
szkoleń dofinansowanych w ramach PO KL. 
W takich projektach koszty refundowane są 
w całości. Inną możliwością dofinansowania 
jest realizacja projektów z wykorzystaniem 
tzw. pomocy publicznej, co wiąże się z party-
cypowaniem projektodawcy - przedsiębiorcy 
w kosztach realizacji takiego projektu. 

- Czy obecnie trwają konkursy skierowa-
ne do przedsiębiorców?

- Tak, można składać wnioski na konkurs 
dotyczący wsparcia procesów adaptacyjnych 
i modernizacyjnych w regionie. Działanie to 
obejmuje m.in. wsparcie (np. w formie szko-
leń i poradnictwa zawodowego, poradnictwa 
psychologicznego, pomocy w znalezieniu no-

wej pracy, przyznania środków finansowych) 
dla osób zwolnionych, przewidzianych do 
zwolnienia, osób zatrudnionych w przedsię-
biorstwach, które właśnie przechodzą proce-
sy adaptacyjne i modernizacyjne. To również 
szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców 
wspomagające zmianę profilu działalności 
przedsiębiorstwa. Zachęcam wszystkich za-
interesowanych do odwiedzania strony De-
partamentu EFS: www.efs.lubuskie.pl, gdzie 
można znaleźć więcej informacji związanych  
z Programem i trwającymi konkursami.

- Czy sądzi Pan, że tego typu projekty 
przyczyniają się do wzrostu konkurencyjno-
ści lubuskich firm? 

- Cały czas powtarzam, że inwestycje w lu-
dzi są równie ważne, a może nawet ważniejsze 
niż przedsięwzięcia infrastrukturalne. Na nic 
zdałoby się lokowanie pieniędzy w drogi, mo-
sty, nowoczesne technologie, innowacyjność 
bez równoczesnego podnoszenia standardów 
pracy, wiedzy i umiejętności ludzkich. Polska, 
w tym oczywiście nasz region, w porównaniu 
z krajami Europy Zachodniej ma jeszcze dużo 
do zrobienia. Cieszę się, że wsparciem w tych 
dążeniach jest także Program Operacyjny Ka-
pitał Ludzki. To ważny program, warto z nie-
go korzystać, do czego zachęcam wszystkich 
przedsiębiorców. 

- Dziękujemy za rozmowę.

(bud. LUMEL-u), tel. (68) 327 05 04, agen-
cja@region.zgora.pl. ARR S.A. prowadzi także 
Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. przy 
ul. Nowej 5 (bud. Zachodniego Centrum Inno-
wacji, pok. 102), Kontakt: tel. (95) 739 03 16,  
k.szwajkowska@region.zgora.pl. Strona inter-
netowa: www.region.zgora.pl. 

Kamila Szwajkowska

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Pieniądze dla lubuskiego biznesu
Wywiad z Tomaszem Wontorem,
Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego.
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Lubuscy
przedsiębiorcy we Włoszech

Misję przygotowało Centrum Ob-
sługi Inwestora działające przy 
Agencji Rozwoju Regionalnego 

w Zielonej Górze we współpracy z Kostrzyń-
sko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną 
S.A. i Wydziałem Promocji Handlu i Inwesty-
cji przy Ambasadzie RP w Rzymie, na zlece-
nie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubuskiego. W misji, obok przedstawicieli 
Strefy, COI i Województwa, brali też udział 
przedsiębiorcy lubuscy, m.in. firmy logi-
styczne: Annaberg Transpol z Zielonej Góry  
i Trade Trans z Kostrzyna nad Odrą, firmy 
Holding Zremb i Impuls z Gorzowa Wlkp., 
firma Dongwon z Kożuchowa oraz dzien-
nikarz TVP Gorzów Wlkp. pan Wojciech 
Turczyński, który przygotowywał specjalną 
relację z tego wydarzenia na potrzeby pro-
gramu publicystycznego „Lubuski Raport 
Gospodarczy”.

Seminarium gospodarcze odbyło się  
w siedzibie Confindustria Monza-Brian-
za, największej organizacji zrzeszającej lo-
kalnych przedsiębiorców z rejonu Monzy  
i Brianzy. Gości z Polski powitał Mario Ba-
rzaghi, Wiceprezes Konfederacji Przedsię-
biorców Prywatnych Confindustria Mon-
za-Brianza i jednocześnie Dyrektor ds. 
Internacjonalizacji oraz Agnieszka Turek,  
I Radca Wydziału Promocji Handlu i Inwe-
stycji Ambasady RP w Rzymie. 

W pierwszym bloku wystąpień, goście  
z Polski poznali zasady funkcjonowania firm 
zrzeszonych w Confindustria oraz tradycje 
przemysłowe i handlowe powiatu Monza-
Brianza. W drugim bloku, kilkunastu przyby-
łych włoskich przedsiębiorców miało okazję 
poznać najpierw sytuację gospodarczą Pol-
ski, którą zaprezentowała przedstawicielka 
WPHiI Urszula Sankowska, następnie zaś 
ofertę inwestycyjną i handlową naszego re-
gionu - dzięki prezentacjom: Członka Zarzą-
du Województwa Lubuskiego Tomasza Ha-

Z życia strefy

W dniach 20-23 kwietnia 2010 delegacja województwa lubuskiego 
udała się z misją gospodarczą do Monzy - miasta w północnych Wło-
szech, słynącego przede wszystkim z toru wyścigowego Formuły I, 
ale też z bogatych tradycji gospodarczych.

łasa, przedstawicieli Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Roma-
na Dziducha i Izabeli Fechner oraz przedsta-
wicieli Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
Hanny Nowickiej i Marzeny Kubiak. 

Lubuskie prezentacje wzbudziły zainte-
resowanie włoskiego audytorium do tego 
stopnia, że przedsiębiorcy biorący udział 
w seminarium, zrzeszeni w Confindustria 
Monza-Brianza wyrazili chęć przyjazdu z re-
wizytą do województwa lubuskiego, aby na-
ocznie przekonać się o jego walorach gospo-
darczych i turystycznych oraz bezpośrednio 
u nas nawiązać kontakty handlowe.

Najważniejsze jednakże okazały się 
rozmowy bezpośrednie pomiędzy zainte-
resowanymi stronami - w tzw. kuluarach. 
Nawiązano szereg ciekawych kontaktów, 
szczególnie pomiędzy samymi przedsiębior-
cami. Owocna - miejmy nadzieję - będzie też 
współpraca pomiędzy Confindustria Monza-
Brianza a instytucjami odpowiedzialnymi 
za rozwój przedsiębiorczości w naszym re-
gionie: Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.  
i Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Eko-
nomiczną S.A.

Chwile wytchnienia przedstawiciele 
polskiej delegacji przeznaczyli na wyjazd do 
niedalekiego Turynu, w którym skorzysta-
li z wyjątkowej okazji nawiedzenia słynnej 
chrześcijańskiej relikwii - Całunu Turyńskie-
go, który w dniach 13 kwietnia - 3 maja 2010 
jest wystawiony na widok publiczny.

Dobrego nastroju uczestnikom misji nie 
zepsuł nawet wulkan, który spowodował 
drastyczne zmiany w logistyce tego przed-
sięwzięcia - do ostatnich godzin ważyły się 
losy podróży: czy lot z Berlina do Mediola-
nu się odbędzie, czy nie. Ostatecznie grupa 
musiała pokonać 1300 km trasy z Gorzowa 
Wlkp. i Zielonej Góry do Monzy autokarem.

Tomasz Molski
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- Pana firma posiada koncesję o numerze 
L-0014/00. Czy to oznacza, że jest to jedno 
z pierwszych pozwoleń wydanych przez Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji?
- Dokładnie tak. To czternasta koncesja w 
skali kraju. Rozpoczynałem swoją działal-
ność związaną z ochroną osób i mienia z 
początkiem lat dziewięćdziesiątych. To był 
okres, kiedy tego typu firmy nie funkcjono-
wały praktycznie wcale, dopiero powstawa-
ły. Początkowy okres działalności to głównie 
zbieranie doświadczeń. Zlecenia, które firma 
otrzymywała, często wykonywane były oso-
biście przeze mnie. Łączyłem prowadzenie 
działalności na własny rachunek z pracą na-
jemną, w charakterze pracownika ochrony. 
Byłem np. wieloletnim pracownikiem Pań-
stwowej Wytwórni Papierów Wartościowych 
SA w Warszawie, gdzie zostałem dyrektorem 
na okręg lubuski.

- Wiele się zmieniło od tego czasu.  
- Zgadza się. Dziś firma zajmuje się ochroną 
osób i mienia, konwojowaniem wartości, 
monitoringiem, a także sprzątaniem we-
wnątrz, jak i na zewnątrz obiektów. Posia-
damy niezbędne narzędzia pracy jak np. 
certyfikowane bankowozy, pojazdy dla grup 
interwencyjnych, a przede wszystkim wy-

kwalifikowaną kadrę. Niech o naszych kom-
petencjach świadczą nasi klienci, do których 
należą m.in. Samodzielny Publiczny Woje-
wódzki Szpital w Gorzowie Wlkp.,  Urzędy 
Kontroli Skarbowej w Gorzowie i w Zielo-
nej Górze, Urząd Skarbowy w Drezdenku, 
Sąd Rejonowy oraz Muzeum w Międzyrzecz 
oraz Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich. 
Ochranialiśmy także obiekty należące do 
Lubuskiego  Urzędu Marszałkowskiego oraz 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie 
Wlkp. Startujemy w wielu przetargach. W 
sumie - na chwilę obecną - jest to około 60 
umów. Oprócz klientów instytucjonalnych 
świadczymy także usługi dla firm, jak np. 
sklepy InterMarche, P.M. Moto-Gobex Sp. z 
o.o. oraz  wiele innych. W poprzednim roku 
uruchomiliśmy stację monitorowania, dzięki 
czemu poszerzyliśmy zakres świadczonych 
usług o przyjmowanie elektronicznych sy-
gnałów z monitorowanych obiektów. Grupa 
interwencyjna jest w gotowości 24 godziny 
na dobę.

- Ile osób zatrudnia Pana firma?
- Na dzień dzisiejszy jest to około 130 osób 
zatrudnionych na umowę o pracę. Dbamy 
o rozwój zawodowy naszych pracowników 
podnosząc wciąż ich kwalifikację organizu-
jąc i pokrywając koszty szkoleń. Obecnie 

W gotowości 24 godziny na dobę

Oferujemy usługi w zakresie:
- bezpośredniej ochrony fizycznej ( ochrona stała lub doraźna, monitoring i konwoje), 
- zabezpieczenia technicznego ( montaż, eksploatacja, konserwacja, naprawa
 elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz środków  mechanicznego zabezpieczenia)
-sprzątania obiektów oraz utrzymania zieleni.

OCHRONA
MONITOROWANIE
KONWOJOWANIE
SPRZĄTANIE

K.F.O.M. „HERKULES” JEST ZAKŁADEM PRACY CHRONIONEJ
Wystawiamy naszym klientom informacje o kwocie obniżenia wpłaty do PFRON

Podstawa prawna Art.22 ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

trwa szkolenie kilku 
osobowej grupy pra-
cowników na licencjo-
nowanego pracownika 
ochrony. Muszę w tym 
miejscu dodać, że od 
1 stycznia tego roku 
firma uzyskała status Zakładu Pracy Chronio-
nej. Oznacza to, że korzystając z usług mojej 
firmy, na podstawie art. 22 Ustawy o Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych wystawiamy 
naszym klientom informację o kwocie obni-
żenia wpłaty do PFRON do której są zobowią-
zani na mocy art. 21 w/w ustawy. Czyli inny-
mi słowy: zmniejszamy obciążenia finansowe 
klientów wynikające z faktu niezatrudniania 
w odpowiedniej ilości pracowników niepeł-
nosprawnych.

- Jakie są plany rozwoju?
- Na pewno będziemy starali się pozyskiwać 
zlecenia ochrony imprez masowych. Jeste-
śmy do tego logistycznie dobrze przygoto-
wani. Poza tym, w dalszym ciągu pragniemy 
pozyskiwać nowych klientów, których ser-
decznie zapraszam do współpracy.

- Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów na 
kolejne dziesięciolecia działalności.

Rozmawiał Jarosław Libelt

Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „Herkules” rozpoczyna w tym roku dwudziesty rok działalności na 
lokalnym rynku. Ten jubileusz stał się okazją do rozmowy z właścicielem firmy, Janem Świeszczakiem.
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Pewnie wielu przedsiębiorców dorzu-
ciłoby do tego zestawu jeszcze kilka 
innych programów, w zależności od 

branży, którą firma się zajmuje. Programy 
te są często proste, mało skomplikowane w 
obsłudze, w zasadzie nadające się do pracy 
zaraz po rozpakowaniu z pudełka i co najważ-
niejsze stosunkowo niedrogie. Tyle, że to już 
chyba wszystkie atuty. Niezaprzeczalną wadą 
jest natomiast to, że programy te nie potrafią 
ze sobą współpracować, wymieniać danych. 
Czyli np. wystawioną fakturę sprzedaży na-
leży wprowadzić do programu księgowego, 
naliczone płace także należy zaksięgować 
przenosząc zapisy z programu płacowego. W 
efekcie wiele czynności jest dublowanych po-
przez ponowne wprowadzanie tych samych 
danych do różnych programów. Zakładając, 
że nasz biznes dobrze się rozwija konieczne 
staje się zatrudnienie dodatkowych pracow-
ników, którzy bezpośrednio nie przyczyniają 
się do zwiększenia dochodów firmy. W naj-
lepszym wypadku trzeba obciążyć pracowni-
ków dodatkowymi obowiązkami. Naturalnie 
niezależnie od ilości osób przeznaczonych 
do tego typu zadań, zawsze istnieje dość 
poważne ryzyko omyłki przy wprowadzaniu 
danych. Bardzo często odnalezienie miejsca 
w którym został popełniony błąd jest trudne 
i pracochłonne. Idealnie byłoby więc gdyby 
informacje raz wpisane do systemu, były 
widoczne także dla innych działów w firmie. 
Dodatkowo wszystkie zgromadzone informa-
cje powinny łatwo poddawać się przetwarza-
niu w celach analitycznych. Naprzeciw tym 
oczekiwaniom wychodzą systemy ERP (ang. 
Enterprise Resource Planning) czyli, Plano-
wanie Zasobów Przedsiębiorstwa (często 
tłumaczone także  jako Zaawansowane Za-
rządzanie Zasobami). Jest to określenie klasy 
systemów informatycznych służących wspo-
maganiu zarządzania przedsiębiorstwem 
lub współdziałania grupy współpracujących 
ze sobą przedsiębiorstw. Wspomaganie to 

może obejmować wszystkie lub część szczebli 
zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzy-
stania zasobów przedsiębiorstwa oraz zacho-
dzących w nim procesów. ERP przeznaczo-
ne jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych, 
handlowych i usługowych. System obejmuje 
całość procesów produkcji i dystrybucji, inte-
gruje różne obszary działania przedsiębior-
stwa, usprawnia przepływ krytycznych dla 
jego funkcjonowania informacji i pozwala 
błyskawicznie odpowiadać na zmiany popy-
tu. Największą zaletą systemów ERP jest ich 
elastyczność i możliwość dopasowania do 
specyfiki  przedsiębiorstwa w każdej branży. 
Elastyczność ERP polega przede wszystkim 
na tym, że dane wystarczy wprowadzić tyl-
ko raz, a będą one widoczne we wszystkich 
modułach. Dzięki modularnej budowie, sys-
tem informatyczny w firmie rośnie wraz z nią 
samą. Wdrażamy tylko te moduły, które są 
nam potrzebne. Kolejne możemy w razie po-

magazynie lub którzy z kontrahentów zale-
gają z płatnościami. Analiza sprowadza się w 
zasadzie do przetwarzania danych,  ponieważ 
wszystkie potrzebne informacje mamy w jed-
nym miejscu. Ma to także niebagatelne zna-
czenie jeśli chodzi o politykę tworzenia kopii 
bezpieczeństwa bazy danych oraz działania 
infrastruktury informatycznej w firmie jako 
całości. Modularna budowa systemu umożli-
wia także lepsze zarządzanie uprawnieniami. 
Na przykład pracownik działu sprzedaży nie 
powinien mieć wglądu w dane kadrowo-
płacowe. Także wewnątrz samych modu-
łów możliwe jest nadawanie odpowiednich 
uprawnień poszczególnym operatorom. Dla 
przykładu sprzedawca może sprzedawać to-
wary z określonym maksymalnym rabatem 
dla danej grupy towarowej, ale za to trochę 
więcej swobody w nadawaniu rabatów mo-
żemy dać kierownikowi.

Systemy klasy ERP wymagają wdrożenia, 
czyli zaplanowania całego procesu od roz-
poznania potrzeb przedsiębiorstwa, poprzez 
analizę przedwdrożeniową, na zakupie syste-
mu i konfiguracji kończąc. Zwykle proces ten 
trwa od pół roku w przypadku mniej skompli-
kowanych wdrożeń do roku gdzie organizacja 
jest wielodziałowa a procesy biznesowe dość 
złożone. Wdrożeniami zajmują się wyspecja-
lizowane firmy, które posiadają autoryzację 
producenta oprogramowania. Autoryzacja 
zaświadcza o tym, że firma wdrożeniowa po-
siada odpowiednią wiedzę i zasoby do tego 
aby wdrażać system ERP Koszty oprogramo-
wania i wdrożenia na początkowym etapie 
można zakładać w pewnym przybliżeniu.  
Systemy ERP są otwarte na wszelkiego rodza-
ju doróbki branżowe. Czasami okazuje się, że 
przy wdrożeniu wymagane jest stworzenie 
pewnych funkcjonalności specjalnie na po-
trzeby konkretnej firmy. Analiza przedwdro-
żeniowa szczegółowo opisuje procesy bizne-
sowe w firmie i tak naprawdę dopiero na jej 
podstawie można rzetelnie wycenić koszty 
całości wdrożenia.

Mariusz Stawarski

Przybliżamy ERP (cz. I)

Sprawne realizowanie procesów biznesowych zachodzących w przed-
siębiorstwie wymaga wsparcia ze strony systemów informatycznych. 
Wiele działających obecnie przedsiębiorstw korzysta z kilku różnych 
programów (często różnych producentów). Osobny program do pro-
wadzenia gospodarki magazynowej i fakturowania, osobny do księgo-
wości, osobny do ewidencji środków trwałych czy też wreszcie osobny 
program kadrowo-płacowy. 

trzeb systematycznie dokładać, co rozkłada w 
czasie koszty zakupu i wdrażania.  Wymiana 
informacji pomiędzy modułami jest w zasa-
dzie niewidoczna dla użytkownika, ponieważ 
wszystkie moduły pracują na wspólnej bazie. 
Tak działający system informatyczny nie tyl-
ko usprawnia pracę, ale umożliwia także do-
kładną analizę zachodzących procesów. Ła-
two można sprawdzić, który towar zalega na 

Przykładowe moduły systemu ERP
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Spotkanie odbyło się 7 maja w Urzędzie 
Starostwa Powiatowego w Forst. Pro-
jekt, cała nazwa brzmi: „Wspieranie 

transgranicznej, niemiecko-polskiej sieci ma-
łych i średnich przedsiębiorstw z wydziałami 
uczelni i naukowymi jednostkami uniwersy-
teckimi celem zorientowanego rynkowo roz-
wiązania indywidualnych problemów INNO-
wacyjnych”, ma na celu zbudowanie platformy 
komunikacyjnej między światem gospodarki, 
a światem nauki.

Służy on rozbudowie polsko-niemieckich 
powiązań gospodarczych oraz poszerzeniu 
współpracy pomiędzy nauką a gospodarką. 
Tym samym wspiera regionalne małe i średnie 
przedsiębiorstwa szukające innowacyjnych 
rozwiązań. Jak pokazuje praktyka to właśnie 

przedsiębiorstwa innowacyjne i ich kreatywni 
pracownicy są decydującym aspektem (prze-
jawem) konkurencyjności. Dlatego też DE-
PLINNO  wspiera tę dziedzinę funkcjonowania  
przedsiębiorstw poprzez forsowanie badań  
i kooperację.

Spotkanie było także okazją do zapre-
zentowania zarówno przez polskich jak  
i niemieckich przedsiębiorców  praktycznych 
korzyści płynących z wdrażania innowacji  
w firmach. Swoje dobre doświadczenia w tej 
kwestii od strony polskiej przedstawił Prezes 
Firmy „Mazel” M.H. Mazurkiewicz Sp. j. Pan 
Henryk Mazurkiewicz, członek Zachodniej Izby 
Przemysłowo-Handlowej, natomiast od strony 
niemieckiej Dyrektor Przedsiębiorstwa „NA-
WARO” Bio Energie S.A. Pan Eckhard Pratsch.

Jak się mogliśmy przekonać na konferen-
cji, Projekt DEPLINNO składa swoim przyszłym 
uczestnikom niezwykle interesującą ofertę. 
Proponuje m.in.: poszukiwanie odpowiednich 
partnerów wśród jednostek naukowych,  do-
pasowane do potrzeb przedsiębiorstwa do-
radztwo dotyczące badań i rozwoju nowych 
produktów, rozbudowę współpracy transgra-
nicznej oraz pomoc w kontaktach z jednostka-
mi administracyjnymi, wspierającymi rozwój 
innowacji.

Kolejnym spotkaniem w ramach pro-
jektu, będzie Regionalna Konferencja, or-
ganizowana przez ZIPH, która odbędzie się 
24 maja o godz. 14:00 w Torzymiu w Hotelu 
„Paradise”.  

(AZ)

DE-PL-INNO
Blisko 60 przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek naukowych, delegatów władz samorządowych z woje-
wództwa lubuskiego oraz powiatu Szprewa – Nysa, zgromadziła Konferencja – Kick – Off otwierająca Projekt  
DEPLINNO, którego Izba jest partnerem.

Umożliwia to ustawa z dnia 28 lutego 
2003 r. Prawo upadłościowe i na-
prawcze.  Zgodnie z  treścią art. 373 

tej ustawy sąd może orzec pozbawienie na 
okres od trzech do dziesięciu lat prawa pro-
wadzenia działalności gospodarczej na wła-
sny rachunek oraz pełnienia funkcji członka 
rady nadzorczej, reprezentanta lub pełno-
mocnika w spółce handlowej, przedsiębior-
stwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 
stowarzyszeniu osoby, która ze swej winy:
1) będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, 

nie złożyła w terminie dwóch tygodni od 
dnia powstania podstawy do ogłoszenia upa-
dłości wniosku o ogłoszenie upadłości albo

2) po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie 
wskazała majątku, ksiąg handlowych, ko-
respondencji lub innych dokumentów 
upadłego, do których wydania lub wskaza-
nia była zobowiązana z mocy ustawy, albo

3) po ogłoszeniu upadłości ukrywała, nisz-
czyła lub obciążała majątek wchodzący  
w skład masy upadłości, albo

4) jako upadły w toku postępowania upadło-

ściowego nie wykonała innych obowiąz-
ków ciążących na nim z mocy ustawy lub 
orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, 
albo też w inny sposób utrudniała postę-
powanie.

Przy orzekaniu zakazu sąd bierze pod 
uwagę stopień winy oraz skutki podejmowa-
nych działań, w szczególności obniżenie war-
tości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłe-
go i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli.

Postępowanie w takiej sprawie może być 
wszczęte na wniosek wierzyciela, tymczaso-
wego nadzorcy sądowego, zarządcy przymu-
sowego, syndyka, nadzorcy sądowego albo 
zarządcy, a także Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów oraz Przewodni-
czącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Sąd wydaje postanowienie po przepro-
wadzeniu rozprawy. Zgodnie z  treścią art. 55 
pkt 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 
prawomocne postanowienie o pozbawieniu 
danej osoby prawa prowadzenia działal-
ności gospodarczej oraz pełnienia funkcji 
członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsię-
biorstwie państwowym lub spółdzielni jest 
podstawą do wpisu tej osoby z urzędu do 
rejestru dłużników niewypłacalnych (ustawa 
o KRS nakazuje sądom informowanie sądu 
rejestrowego o zdarzeniach, które podlegają 
obowiązkowi wpisu do Rejestru z urzędu). 
Zważywszy, że rejestr dłużników niewypłacal-
nych jest rejestrem powszechnie dostępnym, 
skutki orzeczenia zakazu mogą być w prakty-
ce bardzo dotkliwe.

Zakazu nie można orzec, jeżeli postępo-
wanie w takiej sprawie nie zostało wszczęte 
w terminie roku od dnia umorzenia lub za-
kończenia postępowania upadłościowego 
albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upa-
dłości (ale tylko z tej przyczyny, że majątek 
niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na 
zaspokojenie kosztów postępowania), a gdy 
wniosek o ogłoszenie upadłości nie był zło-
żony, w terminie trzech lat od dnia, w którym 
dłużnik obowiązany był taki wniosek złożyć.

Marek Górecki
adwokat i doradca podatkowy

Zdaniem eksperta

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
Coraz częściej na wokandach rejonowych sądów gospodarczych, a konkretnie sądów upadłościowych, 
stają sprawy z wniosku wierzycieli (w tym wierzycieli będących organami podatkowymi) o orzeczenie  
w stosunku do przedsiębiorcy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. 

Współpraca nauki z gospodarką
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Prezes 
Jerzy Korolewicz 
tel. (95) 720-89-99 

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 
Katarzyna Słaboszewska
tel. (95)-73-90-311
fax. (95)-73-90-310
E-mail: sekretariat@ziph.pl  

Dział Finansowo-Kadrowy
Anna Nowak
tel. (95) 73-90-313
fax. (95)-73-90-310
e-mail: a.nowak@ziph.pl

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Nowa 5
NIP 599 286 26 34, Regon 211293154

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

Dział Marketingu
Tomasz Molski 
tel. (95) 73-90-312
fax. (95)-73-90-310
kom. 696-007-665
e-mail: t.molski@ziph.pl

Agnieszka Zabrzeska
tel. (95) 73-90-312
fax. (95)-73-90-310
e-mail: office@ziph.pl

Oddział ZIPH w Zielonej Górze
ul. Mariacka 2, 65-908 Zielona 
Góra

Osoba zarządzająca placówką:
Wiceprezes ZIPH
Krzysztof Romankiewicz

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

Dział współpracy
Błażej Masłowski
Tel/Fax + (68) 324 14 70
e-mail: b.maslowski@ziph.pl

7 kwietnia br. K-S SSE S.A. wydała oficjal-
nie zezwolenie dla firmy Montel Sp. z o.o. 
Realizacja projektu inwestycyjnego spółki 
polegać będzie na rozbudowie istniejącego 
zakładu produkującego elementy konstruk-
cyjne w postaci wysięgników dźwigowych la-
kierowanych wraz z instalacjami hydraulicz-
nymi i elektrycznymi. Inwestycja pociągnie za 
sobą zwiększenie zatrudnienia o stu nowych 
pracowników do 2014r. 

16 kwietnia 2010r. zarząd Strefy wydał 

trzecie zezwolenie na realizację projektu in-
westycyjnego spółki Hanke Tissue Sp. z o.o., 
która polegać będzie na rozbudowie istnie-
jącego przedsiębiorstwa poprzez instalację 
maszyn i urządzeń do produkcji serwetek 
jednokolorowych cechujących się wysokim 
stopniem nowoczesności i innowacyjności. 
Wdrożenie nowej technologii przy jednocze-
snym wykorzystaniu dotychczasowych za-
sobów w innych obszarach uwolni firmę od 
wielu problemów produkcyjnych, pozwoli na 

Nowe inwestycje w strefie
W minionym miesiącu Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała 3 zezwolenia na re-
alizację projektów inwestycyjnych na terenie województwa lubuskiego. 

realizację przyjętych strategii sprzedażowych, 
poszerzy i ulepszy ofertę produktową. 

29 kwietnia 2010 spółka wydała zezwole-
nie dla niemiecko – szwajcarskiej spółki Młyn 
Julia Sp. z o.o. Działalność firmy polegać bę-
dzie na przemiale zbóż w jednym z najnowo-
cześniejszych, w pełni zautomatyzowanych 
młynów w Europie, a pierwszym tego typu w 
Polsce. Spółka deklaruje wydatki inwestycyj-
ne w łącznej wysokości co najmniej 23 mln. zł 
oraz zatrudnienie do końca 2012r.

Tym razem na spotkaniu obecnych było 
33 przedstawicieli i kilkudziesięciu zaproszo-
nych gości, bankowców, przedsiębiorców i 
polityków. Wśród nich między innymi pan 
Piotr Pokropek, Wiceprezes Zarządu Ban-
ku BPS S.A., Paweł Pyzik, Prezes  Zarządu 
Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych  
z Poznania oraz Zygmunt Siarkiewicz, Bur-
mistrz Barlinka.

Na samym początku obrad wybrano 
przewodniczącego i sekretarza zebrania. 
Zostali nim kolejno, pan Jerzy Flader i Jan 
Janas. Następnie przedstawiciele w szyb-
kim tempie uporali się z 16 uchwałami  
i z kwestią absolutorium. Roczna praca całego, 
czteroosobowego zarządu została doceniona  
i zatwierdzona jednogłośnie. 

Na zebraniu zarząd zaprezentował wy-

niki finansowe za 2009 rok, pomimo trudne-
go roku dla całej gospodarki GBS Bank mógł 
pochwalić się bardzo korzystnym bilansem. 
Suma bilansowa banku zamknęła się na po-
ziomie 550 milionów zł. Bank wygenerował 
też zysk netto w wysokości ponad czterech 
milionów złotych. Przedstawiciele po inten-
sywnej dyskusji ustalili również oprocentowa-
nie udziałów, dywidenda wyniosła 7%.

Witold Szczepkowski 

Doceniona praca
14 maja 2010 roku w malowniczo położonym Hotelu Barlinek odbyło 
się coroczne Zebranie Przedstawicieli  GBS Banku. To fakt godny zano-
towania szczególnie, gdyż odbyło się ono już po raz siedemdziesiąty. 
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Oferta Ubezpieczenia Grupowego 
Wariant 1 
 
Kontakt: Zygmunt Faraś: 502-157-058 

 
 

Zakres ochrony 
Informacja 
dodatkowa 

Wypłata 
świadczenia 

Śmierć ubezpieczonego w wyniku  wypadku komunikacyjnego  152 000,00 
Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku  127 000,00 
Śmierć ubezpieczonego w następstwie zawału lub wylewu ( do 60 r.ż)  77 000,00 
Zryczałtowane koszty pogrzebu  27 000,00 
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem: 
-za 100% trwałego uszczerbku 
min. kwota za każdy 1% trwałego uszczerbku 
 
* Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami   
ortopedycznymi i środków pomocniczych 
* Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów 

  
28 000,00 

280,00 
 

do 8400,00 
 

do 8400,00 
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub wylewem 
za 100% trwałego uszczerbku 
za każdy 1% trwałego uszczerbku 
* Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych , będących przedmiotami 
ortopedycznymi i środków pomocniczych 
* Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego 

  
28 000,00 

280,00 
 

do 8400,00 
do 8400,00 

Śmierć małżonka w wyniku wypadku komunikacyjnego  31 500,00 
Śmierć małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku  27 000,00 
Śmierć małżonka w następstwie zawału lub wylewu do ( 60 r.ż)  18 000,00 
Zryczałtowane koszty pogrzebu małżonka   9 000,00 
Zryczałtowane koszty pogrzebu  rodziców i teściów  1800,00 
Zryczałtowane koszty pogrzebu dziecka   2 700,00 
Urodzenie dziecka  1 000,00 
Urodzenie dziecka martwego  2 000,00 
Świadczenie z tytułu osierocenia  dziecka z tytułu śmierci ubezpieczonego  4 000,00 
Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanym NW  60,00 
Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanym chorobą  60,00 
Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanym  porodem 
J/w lecz spowodowanym wypad. Kom.- max 14 dni 

 60,00 
90,00 

Świadczenie z tytułu pobytu na oddziale OIOMJ – max. 14 dni  90,00 
Świadczenie szpitalne na wypadek pobytu ubezpieczonego w  szpitalu 
uzdrowiskowym bezpośrednio po leczeniu szpitalnym-  
max. 14 dni 

 
30,00 

Poważne zachorowania: 
/nowotwór, niewydolność nerek, leczenie chorób naczyń wieńcowych, 
przeszczep głównych organów, paraliż, choroba Creutfelda – Jacoba, zakażenie 
wirusem HIV, utrata wzroku, utrata kończyn, utrata mowy/ 

 

4 000,00 

Operacje będące następstwem NW lub choroby – I poziom  5 000 
J/w                                                                          II poziom  3 500 
J/w                                                                         III poziom  2 500 
J/w                                                                         IV poziom  1 000 
J/w                                                                          V poziom  500 
Ubezpieczenie assistance ubezpieczonego TAK Zgodnie z OWU 

Składka za jedną osobę miesięcznie  45,00 zł 
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