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Lubuski Lider  
Biznesu    

– gala finałowa 16 września

ZIPH rozda  
bony na innowacje

Nowy oddział Izby  
w Barlinku     

– zapraszamy do współpracy

ROZWÓJ PRZEZ INNOWACJE
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ŠKODA Octavia w nowej ofercie na warunkach jak w abonamencie: nie musisz odkładać na zakup, spłacasz tylko część 
wartości auta i masz niskie zobowiązanie miesięczne, a po 3 lub 4 latach możesz zmienić swój samochód na nowy.

Odwiedź nasz salon i zapytaj o ofertę z upustem dla Ciebie.

Sprawdź nową ofertę

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 4,4 do 6,4 l/100 km, emisja CO2 od 115 do 149 g/km. 
Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronie www.skoda-auto.pl.

ŠKODA OCTAVIA
JAK W ABONAMENCIE

AUTO-BIS Sp. z o.o.
ul. Olimpijska 46, Gorzów Wlkp.
tel. 957 23 86 60
sprzedaz@auto-bis.pl, www.auto-bis.pl
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Szanowni Państwo

Jeśli mamy sierpień, to w Izbie zawsze 
panuje pełna mobilizacja związana 
z galą finałową Lubuskiego Lidera 

Biznesu. W tym roku, zgodnie z wielo-
letnią tradycją, według której naprze-
miennie spotykamy się w jednej z dwóch 
lubuskich stolic, finał naszego konkursu 
będzie miał miejsce 16 września w Filhar-
monii Gorzowskiej. Do tegorocznej edycji 
swój akces zgłosiło 50 przedsiębiorstw, 
które w czterech kategoriach biorą udział 
w szlachetnej rywalizacji o miano liderów 
biznesu w regionie. Warto podkreślić, że 
każdy z uczestników, jeszcze przed ogło-
szeniem oficjalnych wyników, może czuć 
się zwycięzcą. Gotowość do poddania 
ocenie kapituły konkursu własnych osią-
gnięć i wyników świadczy o dojrzałości 
firmy oraz o tym, że po prostu jest dobrze 

zarządzana. Podczas wrześniowej gali po-
znamy najlepszych z najlepszych. Już dziś 
jednak dziękuję wszystkim uczestnikom 
za udział w naszym przedsięwzięciu oraz 
przyznanych po wnikliwej ocenie kapituły 
certyfikatów zaświadczających o jakości 
i solidności. W bieżącym numerze prezen-
tujemy „w pigułce” wszystkich uczestni-
ków konkursu. Więcej o firmach biorących 
udział w naszym przedsięwzięciu dowiecie 
się Państwo podczas gali finałowej, na któ-
rą już dziś serdecznie zapraszam.

Od września czekają na Państwa kolej-
ne ciekawe inicjatywy przygotowane przez 
nasz zespół. Wśród nich nie zabraknie za-
równo otwartych spotkań informacyjnych 
z ekspertami w danych dziedzinach, jak 
i specjalistycznych szkoleń przygotowują-
cych Państwa na bieżące zmiany zachodzą-

spis treści

ce w przepisach prawa. Zachęcam do 
śledzenia informacji o naszych działa-
niach zarówno na stronie internetowej 
Izby (www.ziph.pl) jak i naszym fanpa-
ge’u na facebooku (@zachodniaizba).

Z poważaniem

Stanisław Owczarek

Dyrektor Izby

3
4-5
6-7

8
9
 

10-11
12-13

 
14
15
16

 
17

Słowo wstępne 
Z życia Izby
Biznes pod lupą
Bony na innowacje
Nowy oddział ZIPH w Barlinku
Nominowani w konkursie 
Lubuski Lider Biznesu
Z wizytą u członka ZIPH
Fundusz Pożyczkowy  
Wspierania Innowacji
Zdaniem eksperta – M. Górecki
Granty na badania przemysłowe
Statystyki lubuskiej gospodarki  
za I półrocze 2016

12-13



44

Z ZYCIA IZBY

18 sierpnia w  Urzędzie Miasta w Go-
rzowie Wielkopolskim obradowała kapituła 
konkursu. W jej skład wchodzą przedstawi-
ciele najważniejszych instytucji i organizacji 
regionu oraz wybitne osobistości życia go-
spodarczego i politycznego. Obrady człon-
ków tego gremium poświęcone były ocenie 
zgłoszonych kandydatur oraz wyłonieniu 
laureatów. W tym roku o tytuł Lubuskie-
go Lidera Biznesu ubiega się 50 przedsię-
biorstw. Najliczniejszą grupę stanowią firmy 
mikro (zatrudniające do 9 pracowników): 
15. Niewiele mniej, bo po 13 stanowią 
grupy w kategoriach małych oraz średnich 
przedsiębiorstw. Wśród największych pod-
miotów swój akces do nagrody zgłosiło 9 
firm. Najliczniej reprezentowany jest Go-
rzów Wielkopolski (23 firmy). Rywalizacja 
w tegorocznej edycji była niezwykle wyrów-
nana. - O wysokim poziomie tegorocznej 
edycji świadczyć może fakt, iż wszystkie ze 
złożonych przez firmy kandydatur zosta-
ły zakwalifikowane do ostatniego etapu, 
a w wielu przypadkach o wyróżnieniu statu-

etką decydował 1 punkt – podkreśla członek 
kapituły Stanisław Owczarek. 

Każda z firm, która przeszła weryfikację 
i została zakwalifikowana do drugiego etapu 
otrzyma certyfikat Lubuskiego Lidera Biz-
nesu na rok 2016. Ponadto trzy najlepsze 
w każdej z kategorii wyróżnione zostaną 
statuetką. Po raz czwarty w historii wrę-
czone zostaną również nagrody Lubuskiego 
Lidera Innowacji. Tutaj o tytuł rywalizowało 
12 uczestników, a patronat nad tą katego-
rią sprawuje już po raz drugi: KGHM Polska 
Miedź S.A.

Początkową część obrad poświęcono 
podsumowaniu pierwszych 6 miesię-
cy br. w kontekście aktywności Izby 

w obszarze organizowanych przedsięwzięć 
oraz sytuacji finansowej. Na pierwszy plan 
wysuwa się zaangażowanie Izby w realizo-

Po raz 8. poznamy liderów biznesu
16 września w Filharmonii Gorzowskiej poznamy laureatów Lubuskiego Lidera Biznesu 2016.  
To już 8 edycja tego największego i najbardziej prestiżowego konkursu dla firm w naszym regionie. 

Gala finałowa konkursu, na której po-
znamy zwycięzców VIII edycji konkursu bę-
dzie miała miejsce 16 września w Filharmo-
nii Gorzowskiej. Gośćmi specjalnymi finału 
tegorocznej edycji będą m.in. prof. Witold 
Modzelewski oraz znany gorzowski skrzypek 
jazzowy Adam Bałdych. 

Organizatorami Lubuskiego Lidera Biz-
nesu są Zachodnia Izba Przemysłowo-Han-
dlowa i ,,Gazeta Lubuska”. Patronat nad 
całością konkursu sprawuje Elżbieta Anna 
Polak, marszałek województwa lubuskiego.

(JL)

Obradowały władze Izby
22 lipca w Gorzowie obradowało Prezydium ZIPH. Głównymi tematami spotkania było podsumowa-
nie pierwszego półrocza działalności oraz plany rozwoju Izby w najbliższych latach.

wany przez władze województwa projekt 
systemowy dotyczący rozwoju kształcenia 
zawodowego. Najważniejsze Izbowe wy-
darzenie w najbliższym czasie to tradycyjna 
gala finałowa konkursu Lubuski Lider Bizne-
su, która będzie miała miejsce 16 września 
w Filharmonii Gorzowskiej. 

W drugiej części spotkania poruszono 
kwestię poszerzenia oferty Izby dla swoich 
członków. Jej wyrazem ma być m.in. zwięk-
szenie ilości organizowanych przez ZIPH 
spotkań z przedstawicielami administracji 
publicznej i wydarzeń branżowych. Zapropo-
nowane przez członków Prezydium pomysły 
posłużą do stworzenia nowej oferty usług 
oraz zostaną przedstawione członkom ZIPH. 
Realizacja części z nich rozpocznie się już we 
wrześniu. 

(TM)
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Współpraca pomiędzy Izbą a po-
wiatem ma polegać na wspól-
nym przygotowaniu i realizacji 

projektu w ramach RPO – Lubuskie 2020. 
Cel, to wsparcie uczniów szkół i placówek 
oświatowych kształcenia zawodowego 
w wejściu na rynek pracy. ZIPH odpowie-
dzialna będzie m.in. za sferę doradztwa 
edukacyjno-zawodowego oraz organizację 
i nadzór nad praktykami oraz stażami dla 
uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawo-
dowych w Sulęcinie. Wspólna realizacja 
projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku 
i potrwa 6 lat. Całkowity budżet projektu to 
nieco ponad 5 mln zł.

W najbliższych latach ZIPH - prócz Po-
wiatu Sulęcińskiego - będzie również współ-
pracować z innymi jednostkami samorządu 

Wspólnie na rzecz kształcenia zawodowego
8 lipca w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie miało miejsce podpisanie umowy o współpracy, na 
mocy której nasza Izba zajmie się rozwojem systemu kształcenia zawodowego w powiecie sulęcińskim.

w Lubuskiem. Od początku tego roku po-
dobne porozumienia z naszą Izbą podpisały 
m.in. powiaty: gorzowski, świebodziński, ża-

W zeszłym roku w gronie 6000 
osób znaleźli się przedstawicie-
le 43 krajów. Tym samym Kon-

gres stał się największym wydarzeniem dla 
sektora MŚP w Europie. Innowacje to - zda-
niem organizatorów Kongresu - najważniej-

Izba Partnerem Europejskiego Kongresu MŚP
„Trzy dni inspiracji dla innowacji” to hasło tegorocznego, VI Europejskiego Kongresu Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 10-12 października w Katowicach. Obok innowacji 
zostaną poruszone następujące tematy: współpraca międzynarodowa, kapitał dla rozwoju, prawo, 
edukacja sukcesu oraz współpraca biznesu z samorządem i nauką.

sze wyzwanie 2016 roku dla sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw w Europie. Nasza 
Izba jest oficjalnym partnerem tegoroczne-
go kongresu.

Rejestracja uczestników ruszyła 4 lipca. 
Aby wziąć udział w wybranych wydarze-

niach wystarczy wypełnić formularz reje-
stracji na stronie www.ekmsp.eu.         (TM)

Kostrzyńska firma ICT Poland obcho-
dzi w tym roku swoje 15. urodziny. 
Pierwsza maszyna papiernicza w ICT 

Poland ruszyła w 2001 roku. Wówczas spół-
ka zatrudniała 146 pracowników i produ-
kowała 2 produkty. Dziś firma ma już 454 
pracowników, trzecią maszynę papierniczą 
i asortyment ponad 150 produktów. Swój 
jubileusz spółka świętowała w ostatnich 
dniach czerwca. Podczas święta ICT przygo-
towano wiele atrakcji, m.in. konkursy, tań-
ce, zabawa przy dobrej muzyce i oczywiście 

doskonałe jedzenie. A wszystko to działo się 
na polu woodstockowym w Kostrzynie nad 
Odrą. Warto podkreślić ciekawą jubileuszo-
wą inicjatywę – ICT wspólnie z „Gazetą Lu-
buską” zorganizowała konkurs „Widzę wię-
cej”, do którego zaproszono rówieśników 
firmy, 15-latków. Konkurs miał na celu wy-
różnienie uczniów gimnazjów, którzy udzie-
lają się społecznie, charytatywnie lub w wo-
lontariacie na rzecz lokalnych środowisk.

(JS)

15-lecie ICT Poland

gański, sulęciński i krośnieński oraz gminy: 
Gorzów Wielkopolski, Witnica, Sława i Zbą-
szynek.     (JL)  
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Zarząd Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
wydał w lipcu Zezwolenie nr 299 dla firmy Brinkmann Manu-

faktur Sp. z o.o. Inwestycja realizowana będzie na nieruchomo-
ści położonej w Podstrefie Zielona Góra - Kompleks nr 2. Plano-
wana inwestycja polegać będzie na utworzeniu nowego zakładu, 
którego głównym zakresem działalności będzie produkcja mebli 
i innych artykułów do wyposażenia sypialni. Będą tutaj produko-
wane ekskluzywne łóżka, tzw. kolonialne. Obecnie firma pracuje 
nad tzw. metodą bodyscaning, polegającej na tym, że na podsta-
wie zeskanowanego kształtu osoby produkowany jest indywidu-
alnie zaprojektowany materac. Trafią one głównie do klientów w 
Niemczech i Austrii. Cała inwestycja będzie podzielona na dwa 
etapy. Docelowo powierzchnia zakładu ma objąć 3500 mkw,  
a zatrudnienie sięgnąć ok 150 osób. Pełna moc produkcyjna ma 
pozwolić na produkcję 60 łóżek dziennie. Szacowany koszt inwe-
stycji to ok. 8 mln zł. Zakład ma ruszyć w 2017 roku. 

Brinkmann inwestuje  
w Zielonej Górze 

Konferencja badań  
nieniszczących

Wzrasta liczba milionerów 
w Lubuskiem

Ośrodek Produkcyjny 
PGNiG w Połęcku

W stosunku do 2014 roku w Polsce znacznie wzrosła liczba 
milionerów. Chodzi tu o osoby, których roczny dochód na 

zeznaniach podatkowych wynosi ponad milion złotych. Wyniki 
swoich badań na ten temat opublikowała „Rzeczpospolita”. W Lu-
buskiem milionerów jest jednak niemal najmniej w kraju. W 2014 
r. mieliśmy w województwie lubuskim 310, a w 2015 r. już 394 mi-
lionerów. Choć liczba milionerów lawinowo rośnie w całej Polsce, 
to lubuskie jest niemal na końcu stawki. Mając 394 milionerów, 
zajmujemy trzecie miejsce od końca. Najwięcej, bo aż 5.374 osób 
z dochodami przekraczającymi milion złotych rocznie mieszka w 
województwie mazowieckim, a wśród nich zdecydowaną więk-
szość zajmują mieszkańcy Warszawy. Na drugim miejscu, z około 
2.030 milionerami, jest województwo śląskie, blisko 2 tys. milio-
nerów zamieszkuje też w województwie wielkopolskim.

BIZNES POD LUPA

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 
Oddział w Gorzowie Wlkp. zaprasza do udziału w 45. Krajowej 

Konferencji Badań Nieniszczących, która odbędzie się w dniach 
18-20 października w Kołobrzegu. To coroczne wydarzenie, 
w tym roku będzie miało swoją czterdziestą piątą odsłonę. KKBN 
jest miejscem omówienia ostatnich dokonań w zakresie badań 
nieniszczących, jak również inspiracją do dalszych prac nauko-
wych oraz szansą na nawiązanie nowych relacji biznesowych. 
45. KKBN będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń dla 
wszystkich uczestników, zapoznania się z nowościami technicz-
nymi i technologicznymi na rynku badań nieniszczących i diagno-
styki technicznej. W ramach konferencji zaplanowane są sesje 
werbalne oraz specjalne sesje warsztatowe, na których zapre-
zentowane będą uznane na świecie, zaawansowane rozwiązania 
wspierające prowadzenie badań nieniszczących i dokonywania 
oceny. Tradycyjnie odbędzie się również wystawa najnowszego 
sprzętu i rozwiązań przemysłowych. Informacje i zgłoszenia na 
konferencję dostępne są na stronie: www.kkbn.pl

5 sierpnia br. oficjalnie uruchomiono Ośrodek Produkcyjny 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Połęc-
ku w gminie Maszewo. Złoże ropy naftowej Połęcko zalega 
w utworach dolomitu głównego na głębokości około 1650 m. 
Zagospodarowanie złoża polegało na przygotowaniu do eks-
ploatacji dwóch odwiertów: Połęcko-3k i Połęcko-4k. Pozyski-
wana jest z nich ropa naftowa w ilości około 80 ton ropy na 
dobę oraz gaz towarzyszący ropie naftowej w ilości około 1000 
m3/godzinę. Zadaniem instalacji technologicznej jest separacja 
i stabilizacja ropy naftowej oraz  przygotowanie gazu ziemnego 
do zasilania bloku energetycznego o mocy 1MW. Produkowa-
na z gazu ziemnego energia jest wykorzystywana na potrzeby 
własne kopalni oraz sprzedawana do lokalnej sieci energe-
tycznej. W województwie lubuskim PGNiG wydobywa rocznie  
4,5 mld/m3 gazu ziemnego.



7

Głos Przedsiebiorcy i 8/2016

Projekt dotyczący szkoleń bhp dla branży budowlanej będzie 
realizowany od września do listopada 2016 r. i swoim zasię-

giem obejmie całą Polskę. Jego adresatami są pracownicy firm 
budowlanych, bez względu na rodzaj umowy czy staż pracy. Przy-
stąpienie do niego nie wymaga żadnych formalności, wystarczy 
zgłoszenie pracownika na stronie www.feuer.pl/darmowe-szko-
lenia-zus. Zgodnie ze statystyką GUS1 branża budowlana jest 
najbardziej narażona na wypadki przy pracy. Tylko w 2014 roku 
ponad 130 osób straciło życie na budowie lub doznało ciężkie-
go uszczerbku na zdrowiu. Dlatego w ramach działań Departa-
mentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS powstał projekt darmowych 
szkoleń bhp dla pracowników branży budowlanej. Szkolenia 
ZUS będą realizowane przez firmę FEUER sp. z o.o. i odbędą 
się w 16 miastach wojewódzkich. W każdym mieście będzie 
dostępne 200 miejsc dla pracowników branży budowlanej.  
Kontakt w sprawie szkoleń: tel. 790 377 329 lub 22 618 64 35.

ZUS sfinansuje  
obowiązkowe szkolenia 
bhp

Zalando w K-S SSE

Misja gospodarcza  
do Arabii Saudyjskiej

Zalando, wiodąca platforma modowa w Europie, już w tym 
miesiącu rozpocznie budowę drugiego, międzynarodowe-

go centrum logistycznego, które powstanie w Gryfinie w Ko-
strzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Razem 
z zaufanym partnerem, firmą Goodman, Zalando stworzy nie-
ruchomość o wielkości 130,000 metrów kwadratowych. Zalan-
do ponownie będzie współpracowało także z dostawcą usług 
logistycznych Fiege, który zatrudni w nowej lokalizacji około 
1000 osób. Pierwsze przesyłki opuszczą nową lokalizację pod 
koniec lata 2017 roku. Firma Zalando z siedzibą w Berlinie ofe-
ruje swoim klientom szeroki wybór odzieży, obuwia i akceso-
riów dla kobiet, mężczyzn i dzieci z darmową dostawą i zwro-
tem. W asortymencie znajdują się zarówno marki znane na 
całym świecie, jak i produkty lokalnych projektantów, a także 
marki własne. Miesięcznie firma dostarcza kilka milionów prze-
syłek do swoich klientów w 15 krajach w Europie.

Ministerstwo Finansów zaprezentowało dane dotyczące 
skuteczności kontroli skarbowych za I półrocze 2016 

roku. Łączna wartość związanych z ustaleniami kontrolerów 
wpłat do budżetu oraz zatrzymanych wypłat nienależnego 
zwrotu VAT wyniosła w tym okresie 832 mln zł i była o 71,3 
proc. większa niż w I półroczu 2015 r. W ciągu pierwszych 6 
miesięcy tego roku na wartości te składają się: wydanie decyzji 
administracyjnych na kwotę 9, 591, 8 mln zł - wzrost o 36,6 
proc. wobec I półr. 2015 r., korekty deklaracji na kwotę 336,6 
mln zł (wzrost o 270,5 proc.), wpłaty na kwotę 566,5 mln zł 
(wzrost o 35,7 proc.) oraz zatrzymano wypłaty z budżetu nie-
należnego zwrotu podatku VAT na kwotę 266,1 mln zł (wzrost 
o 288,3 proc.).

Kontrola skarbowa  
w I kwartale 2016

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polsko-Saudyjska Rada Biz-
nesu zaprasza do wzięcia udziału w misji gospodarczej do 

Królestwa Arabii Saudyjskiej, która odbędzie się w terminie 16-
20 października 2016 roku. Przedsięwzięcie adresowane jest 
do przedstawicieli wielu branż zainteresowanych współpracą 
z krajami Zatoki Perskiej. W ramach wspomnianej misji gospo-
darczej planowane są Seminaria oraz spotkania B2B w lokal-
nych Izbach przemysłowo-handlowych w miastach Rijad (sto-
lica) i Dammam (największym ośrodku przemysłu naftowego). 
Jednym z ważniejszych punktów pobytu w KAS będzie wizyta 
na międzynarodowych targach budowlanych i maszynowych 
SaudiBuild w Rijadzie, oraz odbywających się w Dammam tar-
gach Oil and Gas Exhibition. Wśród głównych artykułów impor-
towanych przez Arabię Saudyjską znajdują się: maszyny i sprzęt 
budowlany, artykuły budowlane, produkty branży spożywczej, 
chemicznej, motoryzacyjnej i tekstylnej. Szczegółowe informa-
cje w sprawie wyjazdu: Maria Nowakowska - tel. 22 630 97 83.

BIZNES POD LUPA
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FUNDUSZE UE

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

Informacje Lubuskie codziennie o godz. 18.30 i 22.00

Na początku sierpnia zakończył się 
etap oceny merytorycznej wnio-
sków w ramach działania 1.2 Rozwój 

przedsiębiorczości, III Typ projektu – Regio-
nalny bon na innowacje. Wśród instytucji, 
które uzyskały dofinansowanie znalazła się 
nasza Izba. W ramach projektu „Z bonem 
po innowacje” mamy do dyspozycji przed-
siębiorców 500 tysięcy złotych.

Przygotowania do projektu rozpoczę-
to dokładnie rok temu, kiedy wyszliśmy 
do przedsiębiorstw z konkretną diagnozą 
ich potrzeb. Analizowaliśmy oczekiwania 
i możliwości tych firm związane z ich dzia-
łalnością badawczo-rozwojową, innowa-
cyjnością, zwiększaniem konkurencyjności, 
czy ich postępem technologicznym. Stara-
liśmy się precyzyjnie określić indywidualne 
potrzeby lubuskich przedsiębiorstw, ale 
również idealnie wpisać się tymi potrzeba-
mi w wówczas przygotowywane konkursy 
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lu-
buskie 2020.

W ramach przygotowanego przez Izbę 
projektu dofinansowanie dla lubuskich MSP 
wynosić będzie 85% i nie może być większe 
niż 100 tys. złotych przy jednoczesnym wkła-
dzie własnym przedsiębiorcy 15%. - Będzie-
my starali się dostarczyć firmom najwyższej 

jakości obsługę i wsparcie, nie tylko w za-
kresie realizacji samych bonów, ale również 
obsługi poprojektowej, ponieważ specyfika 
takich inwestycji wiąże się z długotrwałymi 
zmianami w samych firmach. Chcemy unik-
nąć sytuacji w której zostawimy firmy z tecz-
ką mądrych dokumentów i zaświadczeniem 

Z bonem po innowacje
Izba otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego 
– Lubuskie 2020 na wsparcie dla lubuskich przedsiębiorców, którzy zamierzają wdrażać innowacyjne 
rozwiązania w swoich firmach. 

o udzielonej pomocy” - mówi manager roz-
woju i innowacji ZIPH Dariusz Przybyłek. 

Zachęcamy firmy zainteresowa-
ne ubieganiem się o bony do kontaktu 
z biurem naszej Izby. Osoba do kontaktu 
w sprawie projektu: Dariusz Przybyłek,  
e-mail: d.przybylek@ziph.pl
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Placówka posiada trzy świeżo wyremon-
towane, w pełni wyposażone pomiesz-
czenia: sekretariat,  biuro, a także salę 

konferencyjną, w której mogą odbywać się 
spotkania biznesowe czy szkolenia.

Z pewnością dla wielu osób Barlinek to 
piękne Jezioro Barlineckie, Puszcza Barli-
necka, Barlinecko-Gorzowski Park Krajobra-
zowy. Te przepiękne obszary Natury 2000 
były dla nas zupełnie nowym, ale jednym z 
kluczowych wyznaczników działalności. W 
związku z powyższym nasze pierwsze dzia-
łania w tym regionie zostały skierowane w 
stronę bardzo istotnej i wysoko rozwiniętej 
gałęzi gospodarki Barlinka - turystyki. Po 
spotkaniach z kluczowymi przedstawicie-
lami tej branży i szczegółowej analizie po-
trzeb, rozpoczęliśmy pracę nad portalem tu-
rystycznym, w którym chcemy skupić pełną 
ofertę turystyczną Barlinka. Oferta zostanie 
rozszerzona o turystykę zdrowotną, dzięki 
której Barlinek stanie się jeszcze bardziej 
atrakcyjnym kierunkiem do wypoczynku, 
także jesienią i zimą. Właśnie ożywienie 
okresu pozasezonowego stanowi wyzwanie, 
którego realizacja pozwoli zwiększyć stabili-

zację biznesową dla branży w tych trudnych 
turystycznie miesiącach roku. Portal będzie 
promowany zarówno na rynku polskim, jak 
i za granicą.

Nie zapominajmy oczywiście o przemy-
śle w Barlinku. Tamtejszy przemysł drzewny 
znany jest  szeroko poza obszarem Polski Za-
chodniej. A tuż za nim stoją zaawansowany 
przemysł metalowy, meblarski, innowacyjne 
technologie wytwarzania opakowań karto-
nowych, czy transport międzynarodowy. Z 
przedsiębiorstwami z tych branż pracujemy 
bardzo efektywnie już od dawna. Istnieje 
duża szansa, że już wkrótce izbowa dzia-
łalność zostanie rozszerzona o ważny dla 
wszystkich obszar – pośrednictwo pracy. 
Wszystko po to, aby pomagać barlineckim 
przedsiębiorcom w pozyskiwaniu pracowni-
ków oraz doszkalaniu ich kadry, szczególnie w 
obszarach zawodowych, jednocześnie wpisu-
jąc się w jedną z najważniejszych potrzeb za-
równo biznesu, jak i władz samorządowych. 
W Barlinku będzie można również skorzystać 
z wszystkich pozostałych usług izbowych, ta-
kich jak: szkolenia, konferencje, zakupy gru-
powe, ubezpieczenia grupowe, itp.

Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa 
spotkała się w Barlinku z bardzo miłym od-
biorem i wielką gościnnością. To efekt m.in. 
udanej współpracy z Organizacją Przedsię-
biorców Barlinek, która już od dawna dzia-
ła na tamtejszym rynku oraz z tamtejszym 
Urzędem Miejskim. Mamy nadzieję, że już 
wkrótce, nasze pierwsze wspólne działania 
przyniosą wymierne korzyści dla Barlinka. 

Dariusz Przybyłek

- To nasza kolejna inicjatywa, której 
celem jest podnoszenie jakości kształcenia 
w regionie. Od kilku lat pracujemy wspólnie 

zarówno z Wojewódzkim Ośrodkiem Me-
todycznym jak i poszczególnymi szkołami 
w województwie nad rozwojem kształcenia 
zawodowego i dostosowaniem go do aktu-
alnych potrzeb pracodawców – mówi dyrek-
tor ZIPH Stanisław Owczarek.

W ramach rozpoczynającego się we 
wrześniu projektu, Izba obejmie wsparciem 
320 osób. To uczniowie Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrze-
czu i Powiatowego Zespołu Szkół Technicz-
nych i Zawodowych w Świebodzinie oraz 80 
nauczycieli tych placówek. W ramach działa-
nia planowane są m.in. kursy dokształcające 

w zakresie języka angielskiego, matematyki 
oraz przedsiębiorczości. Ponadto uczniowie 
będą mieli okazję wziąć udział w spotka-
niach z doradcami edukacyjno-zawodowy-
mi oraz zajęciach team working. Nauczycie-
le z kolei odbędą kursy coachingu. Ponadto 
obie szkoły w ramach projektu wzbogacą 
swoje wyposażenie o sprzęt dydaktyczny.

Projekt opiewa na nieco ponad 1 mln 
i będzie realizowany w ramach RPO Lubu-
skie 2020 i potrwa od września 2016 do 
czerwca 2017.

(TM)

Oddział ZIPH w Barlinku
Z początkiem lipca br. rozpoczął działalność oddział Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej w Barlin-
ku. Nowa siedziba znajduje się w samym centrum miasta - w pobliżu Ratusza, a z okien sali konferencyj-
nej widać barlinecki rynek tętniący życiem, szczególnie teraz, w okresie letnim.

Izba rozpoczyna kolejny projekt edukacyjny
W ostatnich dniach lipca ZIPH podpisała umowę na dofinansowanie kolejnego projektu wspierające-
go lubuskie placówki kształcenia pn. „Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy”. Wspólnie z Izbą part-
nerami działania są powiaty: międzyrzecki i świebodziński.

Oddział ZIPH w Barlinku
ul. Niepodległości 16, 74-320 Barlinek

Maciej Żuk
T: 533 779 421, E: m.zuk@ziph.pl
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mikro przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa
RECUPYL POLSKA Sp. z o.o. 

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

MIKOMAX Meble Biurowe Marek Rzeźniczek 
Plac Jana Pawła II 48/01,  

66-400 Gorzów Wlkp. 
www.mikomaxsmartoffice.pl

Gorzowskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego 
GOREX Sp. z o.o. 

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

Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. 
ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów 

www.centrumenergetyki.com.pl

gess.pl Tomasz Przybylski 
ul. Jana Dekerta 55/4, 66-400 Gorzów Wlkp. 

www.gess.pl

SEVEN Sp. z o.o. 
ul. Chopina 14a, 65-001 Zielona Góra 

www.eseven.pl

CITY INWEST Agnieszka Rackiewicz 
ul. Wełniany Rynek 12, 66-400 Gorzów Wlkp. 

www.agnieszkarackiewicz.pl

IDEA HR Doradztwo Personalne s.c.  
Edyta Hubska, Dorota Siedziniewska 

ul. Borowskiego 2a-3, 66-400 Gorzów Wlkp. 
www.ideahr.com.pl

Stowarzyszenie Elektryków Polskich  
Oddział Gorzowski 

ul. Świętokrzyska 14, 66-400 Gorzów Wlkp. 
www.sepgorzow.pl

PERCEPTUS Sp. z o.o. 
ul. Drzewna 30/2A, 65-140 Zielona Góra 

www.perceptus.pl

Xopero Software Sp. z o.o. 
ul. Herberta 3, 66-400 Gorzów Wlkp. 

www.xopero.pl

DW Consulting Dariusz Wróbel 
ul. Młyńska 1/21, 66-400 Gorzów Wlkp 

www.dwconsulting.pl

Pasja Grupa Dobrych Trenerów J.Lewandowski, 
P. Lewandowska, Sp.j. 

ul. Częstochowska 7/9 lok. 32, 02-344 Warszawa 
www.pasja.edu.pl

Bokaro Szeligowscy Sp.j. 
ul. Kobylogórska 16, 66-400 Gorzów Wlkp. 

www.bokaro.pl

Centrum Sportowe BodyFitness Halina Kunicka 
ul. Sikorskiego 111 II p. 66-400 Gorzów Wlkp. 

www.bodyfitness.com.pl

Goplast Serafińscy Sp. j. 
ul. Sulęcińska 56, 66-400 Gorzów Wlkp. 

www.goplast.com.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- 
Usługowe Niewiadmoski  

Władysław Niewiadomski 
ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz 

www.pphuniewiadomski.pl

Zachodnie Centrum Konsultingowe  
EURO INVEST Sp. z o.o. 

ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp. 
www.euroinvest.pl

Stal Gorzów Wielkopolski S.A. 
ul. Kwiatowa 55, 66-400 Gorzów Wlkp. 

www.stalgorzow.pl

INT. PRODUCTION JCS Sp. z o.o. 
ul. Pełczycka 17, 74-320 Barlinek 

www.int-production.pl

M&J Sp. z o.o. 
al. Wojska Polskiego 41, 68-200 Żary 

www.firmamj.pl

Sanitex Sp. z o.o. 
ul. Niemcewicza 5, 66-400 Gorzów Wlkp. 

www.sanitex.com.pl

Lubuski Ośrodek Innowacji  
i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o. 
ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów 

www.loiiwa.com.pl

FX Grupa Sp. z o.o. 
al. Niepodległości 28, 65-001 Zielona Góra 

www.fxgrupa.com.pl

Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska 
Al. Piastów 75/3, 70-326 Szczecin 

www.szkolenia-treningi.pl

Komages Sp. z o.o. 
Janczewo 23a, 66-431 Santok 

www.lodykomages.pl

Lubuska Grupa Kapitałowa Jarosław Łoń 
ul. Żeromskiego 13a, 66-400 Gorzów Wlkp. 

www.lgk.pl

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

www.proalpha.pl

Nominowani w konkursie  Lubuski Lider Biznesu 2016
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średnie przedsiębiorstwa

Nominowani w konkursie  Lubuski Lider Biznesu 2016
uesa Polska Sp. z o.o. 

ul. Traugutta 2, 68-300 Lubsko 
www.uesa.pl

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

swww.recaro-as.com

Eobuwie.pl S.A. 
ul. Dębowa 31, 65-124 Zielona Góra 

www.eobuwie.pl

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne  
„GOTECH” Sp. z o.o. 

ul. Podmiejska-Boczna 16, 66-400 Gorzów Wlkp. 
www.gotech.pl

Herkules Sp. z o.o. 
ul. Wyszyńskiego 11-13, 66-400 Gorzów Wlkp. 

www.ochrona-herkules.pl

ESTO Sp. z o.o. 
ul. Moniuszki 21, 74-320 Barlinek 

www.esto.biz.pl

Szpital Barlinek Sp. z o.o. 
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek 

www.szpitalbarlinek.pl

Przedsiębiorstwo Transportowo- Handlowe 
Francepol Sp. z o.o. 

Stary Kisielin- Zatorze 9, 66-002 Zielona Góra 
www.francepol.com.pl

MB Pneumatyka Sp. z o.o. 
ul. Rozwojowa 5, 66-100 Sulechów 

www.mb-pneumatyka.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
ROLTEX Sp. z o.o. 

ul. Rozwojowa 3, Brzezie, 66-100 Sulechów 
www.roltex.com.pl

Lubuski Szpital Specjalistyczny  
Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu 

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

Schnug Polska Sp. z o.o. 
Chociule 36c, 66-200 Świebodzin 

www.schnug.pl

Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek Sp. z o.o. Sp.k. 
Czarna Droga 9, 66-210 Zbąszynek 

www.zygula.pl

IMPULS Sp. z o.o. 
ul. Podmiejska 17B, 66-400 Gorzów Wlkp. 

www.impuls24.pl

PGE Górnictwo i Energetyka  
Konwencjonalna S.A.  

Oddział Elektrociepłownia Gorzów 
ul. Energetyków 6, 66-400 Gorzów Wlkp. 

www.ecgorzow.pgegiek.pl

Koncesjonowana Firma  
Ochrony Mienia „HERKULES” 

ul. Wyszyńskiego 11-13, 66-400 Gorzów Wlkp. 
www.ochrona-herkules.pl

ICT Poland Sp. z o.o. 
ul. Włoska 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrą 

www.foxy.com.pl

LEKS Sp. z o.o. 
ul. E. Plater 4, 69-200 Sulęcin 

www.leks.com.pl

Borne Furniture Sp. z o.o. 
ul. Lipowa 21, 74-320 Barlinek 

www.borne-furniture.com

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.k. 
Stare Bielice 128, 76-039 Biesiekierz 

www.mojsiuk.mercedes-benz.pl

Gospodarczy Bank Spółdzielczy  
w Barlinku 

ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek 
www.gbsbank.pl

Faurecia Gorzów S.A. 
ul. Szczecińska 31, 66-400 Gorzów Wlkp. 

www.faurecia.pl

duże przedsiębiorstwa
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Wszystko zaczęło się w 1990 roku. 
Wówczas Jens Christian Siig zało-
żył firmę INT Transport JCS Eks-

port Import Usługi Transportowe. Czym zaj-
mowało się przedsiębiorstwo, nietrudno się 
domyślić, wszak dwukrotnie w nazwie uwy-
puklono istotę jego działania. Zresztą, do dziś 
usługi przewozowe stanowią ważną część 
funkcjonowania firmy. W 2008 roku spró-
bowano czegoś nowego. Utworzono odłam 
firmy - INT PRODUCTION  JCS, która zajmo-
wała się produkcją konstrukcji stalowych 
oraz... kombajnów na pola doświadczalne. 
- Pamiętam, jak produkcja zaczęła się u nas. 
Mały byłem, pracownicy z początku nie wie-
dzieli nawet, co się dzieje. Tylko pan Janek 
Kozłowski wszystko składał – z uśmiechem 
tamte czasy wspomina dzisiejszy szef Michał 
Siig, syn wspomnianego wcześniej założycie-
la. Tak wyglądały pierwsze kroki w tworzeniu 
zaawansowanych obecnie konstrukcji stalo-
wych. Rok później firma przejęła część hal po 

Zakładzie Urządzeń Okrętowych w Barlinku. 
I do dziś te pomieszczenia stanowią serce ca-
łego produkcyjnego organizmu.  

INT Production wytwarza w głównej 
mierze elementy będące wyposażeniem 
elektrowni wiatrowych. -  Jak Pan gdzieś je-
dzie, zobaczy pięknie obracający się wiatrak 
i widzi taki czerwony punkcik, który świeci 
się w nocy, to jest to obudowa lampy, którą 
właśnie my wykonujemy – informuje Mariusz 
Urban, kierownik zakładu. Pana Mariusza 
miło posłuchać, na każde pytanie stara się 
wyczerpująco odpowiedzieć. Bije od niego 
kompetencja wynikająca z wieloletniego do-
świadczenia. Ale inaczej być nie może, gdyż 
wytwarzane w INT konstrukcje stanowią 
ważny element „wiatrakowej układanki”. 
Główny odbiorca to firma Vestas - świato-
wy potentat na rynku elektrowni wiatro-
wych. Buduje ich 70 % w skali globu. Części 
z Barlinka wysyłane są do Brazylii, Hiszpanii, 
Indii, Nowej Zelandii, Australii, na Bałkany 

oraz oczywiście do krajów skandynawskich. 
- Większą część naszej działalności stanowi 
spawanie. Do tego dochodzi obróbka kom-
plementarna, czyli powlekanie. Konstrukcje 
są cynkowane i malowane - informuje Ma-
riusz Urban. - Ze względu na restrykcyjne 
wymagania zamawiającego, w zależności od 
przeznaczenia budowli, morskie lub lądowe, 
dbamy, aby części zostały zabezpieczone an-
tykorozyjnie powłoką cynkową w wariancie 
ogniowym lub galwanicznym – tłumaczy kie-
rownik zakładu.

Przyglądając się pracy na hali dostrzegam 
eleganckie wózki, podobne do tych, jakie 
widywałem w ekspresowych pociągach lub 
samolotach. - To jedno z drobniejszych zamó-
wień. Wózki do ekskluzywnych hoteli – uzy-
skuję informację. Zaciekawiony podchodzę, 
oglądam. Mimo, że jestem laikiem w spra-
wach produkcji takich wyrobów, od razu 
dostrzegam precyzję rzemiosła. Pytam więc 
o inne „drobniejsze” prace. - Chyba musimy 

Spełniamy restrykcyjne wymagania
- Jaki tu porządek – pomyślałem zwiedzając barlinecką halę firmy INT Production. Ten produkcyjny 
ład dobrze obrazuje dotychczasową drogę wymienionej spółki, która w harmonijny sposób realizuje 
swój plan rozwoju. Sumiennie, dokładnie, z głową, a przede wszystkim skutecznie.

Z WIZYTA U...
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wspomnieć o produkcji urządzeń do recyklin-
gu. Tworzymy bowiem maszyny do odzyski-
wania z kabla miedzi oraz innych metali kolo-
rowych i niekolorowych. To akcesoria mocno 
zaawansowane technologicznie. Posiadamy 
cały katalog takich urządzeń: to podzespoły, 
elementy, maszyny, które możemy konfigu-
rować jak przy budowie z klocków. A wszyst-
ko po to, aby uzyskać miedź o odpowiedniej 
czystości, w zależności od zapotrzebowania. 
Pan Mariusz szybko zaznacza, że to urządze-
nia niezwykle rentowne. Zamawiający takie 
„cacka” to niejednokrotnie klienci egzotyczni 
np. z Arabii Saudyjskiej. Główny nurt ekspor-
tu urządzeń do recyklingu  przebiega jednak 
przez Skandynawię.

 Nasza rozmowa przechodzi płynnie na 
temat planów. Rozmawiamy o potencjalnych 
możliwościach rozwoju, budowie nowej hali, 
która powinna mieć wkrótce miejsce oraz 
otwarciu się na nowe rynki i nisze produk-
cyjne. - Chcielibyśmy zaprosić do współpracy 
firmy, które zajmują się sprzedażą lub dystry-
bucją konstrukcji spawanych, bo oczywiście 
nie każda firma produkuje takie, a z powo-
dzeniem działa na tym polu. Czekamy też na 
tych, którzy mają zapotrzebowanie na usługi 
cięcia i wykrawania termicznego w oparciu 
o urządzenia  typu plazma czy nowo zaku-
piony laser, jedyny taki w rejonie. Oferujemy 
usługi w zakresie obróbki termicznej, aby wy-
konać precyzyjne detale dla potrzeb maszyn. 
Chcemy też zaprosić do współpracy tych, 
które stawiają hale. Dysponujemy uprawnie-

niami i stosownymi zezwoleniami służącymi 
przygotowywaniu konstrukcji do budowy 
hal. Oferujemy usługi w zakresie cięcia, gię-
cia, cięcia termicznego, spawania. Mamy 
też ofertę dla segmentu rolniczego, ponie-
waż posiadamy doświadczenie w budowie 
boksów hodowlanych, jak również innych 
urządzeń wspomagających przemysł, branżę 
ogrodniczą. Produkujemy różnego rodzaju 
pergole, które są wykorzystywane później 
w sadownictwie czy ogrodnictwie – zachęca 
Michał Siig. Ponadto właściciele INT Produc-
tion mają nadzieję, że w niedalekiej przyszło-
ści rozwinie się rynek budowy elektrowni 
wiatrowych dla osób fizycznych. Pewny jest 
za to montaż dużej, pięciotonowej suwnicy, 
która umożliwi realizacje nowych, jeszcze 
większych zleceń. 

Przyglądając się organizacji pracy oraz 
zapoznając się z możliwościami parku ma-
szyn wierzę, że wszystkie plany powiodą się. 
Tym bardziej, że firma ciągle odnotowuje 
dynamiczny wzrost obrotów. Co ważne, duży 
nacisk jest położony na działania analitycz-
ne wewnątrz przedsiębiorstwa. Badane są 
wskaźniki rentowności sprzedaży i skutecz-
ności dostaw. Innymi słowy, pod baczną kon-
trolą znajduje się cały obszar kosztów, które 
należy utrzymać we właściwych proporcjach 
pomiędzy różnymi działami firmy.

Na koniec wizyty rozmawiamy o pomy-
śle powołania małego klastra metalowego 
w Barlinku. Podają nazwy innych lokalnych 
podmiotów, które mają wejść w ten projekt. 

- Mamy nadzieję, że już niedługo powsta-
nie taka barlinecka unia branży metalowej. 
Chcemy, aby w ramach wspólnej pracy po-
wstało laboratorium pomiaru, wykonywano 
badania wytrzymałościowe oraz dokonywa-
no zakupów stali – kończy Mariusz Urban. 

Oczywiście mój gospodarz to firma nie 
tylko mlekiem i miodem płynąca. Posiada 
swoje problemy. Jak większość podmiotów 
działających na rynku produkcji metalowej 
z mozołem szuka odpowiednich pracowni-
ków. Obecnie -  mimo niełatwego rynku pra-
cy - rozpoczęto działania nad stworzeniem 
i wdrożeniem pełnego systemu trzyzmia-
nowego, aby móc obsłużyć jeszcze większą 
ilość kontraktów. Mam więc przekonanie, 
że jeszcze niejednokrotnie o INT Production 
usłyszymy.

Jarosław Libelt  

Z WIZYTA U...
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To druga odsłona tego instrumentu, 
który spotkał się w ubiegłych latach 
z pozytywnym przyjęciem przez 

rynek. Mechanizm ma pełnić rolę dźwi-
gni finansowej dla młodych spółek, która 
umożliwia przejście z fazy startowej do fazy 
wzrostu. Fundusz został skonstruowany jako 
źródło dłużnej formy finansowania dla inno-
wacyjnych startupów, które pozyskały kapi-
tał od inwestorów prywatnych, tj. anioła biz-
nesu lub funduszu podwyższonego ryzyka 
typu venture capital. Przedsiębiorca będący 
spółką kapitałową może ubiegać się o udzie-
lenie pożyczki w kwocie od 200 tys. zł do 2 
mln zł, a jej wysokość nie może przewyż-
szać równowartości środków pozyskanych 
od inwestora prywatnego w drodze emisji 
udziałów lub akcji. Każda złotówka zainwe-
stowana przez fundusz podwyższonego ry-
zyka typu venture capital bądź anioła bizne-
su umożliwia zatem pozyskanie przez spółkę 
1 zł kapitału pożyczkowego oferowanego 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsię-
biorczości. Oferowane w ramach Funduszu 
Pożyczkowego Wspierania Innowacyjności 

Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji

pożyczki nie wymagają 
„twardych zabezpie-
czeń” w postaci np. hi-
poteki. Przedsiębiorca 
zobowiązany jest je-
dynie do wystawienia 
weksla in blanco wraz 
z deklaracją wekslową 
oraz przedłożenia aktu 
notarialnego o dobro-
wolnym poddaniu się 
egzekucji, zabezpiecza-
jącym właściwe wydat-
kowanie środków. Do-
datkowo, w przypadku, 
gdy w ramach projektu 
wspartego pożyczką zostaną nabyte lub wy-
tworzone rzeczy ruchome i zbywalne prawa 
majątkowe, których jednostkowa wartość 
przekracza 20 000 zł, pożyczkobiorca zobo-
wiązany jest na nich ustanowić zastaw reje-
strowy na rzecz Agencji.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie 
w tej edycji konkursu wynosi 106 mln zł. 
Przyjmowanie wniosków o udzielenie po-

życzki rozpocznie się 18 lipca br.
Szczegółowe informacje na temat na-

boru wniosków, regulamin konkursu i nie-
zbędne wzory dokumentów dostępne są na 
stronie www.poig.parp.gov.pl. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod adresem: 
info@parp.gov.pl.

(oprac. TM)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, którego celem jest finansowanie inno-
wacyjnych projektów, znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą 
Izbowych ubezpieczeń grupowych, 
dla przedsiębiorców zrzeszonych 

w ZIPH. W naszej ofercie przygotowanej 
wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń 
na Życie Warta S.A. przygotowaliśmy dla 
firm dwa warianty ubezpieczenia. Waż-
nym aspektem jest fakt, iż skorzystać z nich 
mogą nie tylko pracownicy firm, ale rów-
nież ich małżonkowie, pełnoletnie dzieci 
oraz partnerzy. Oferta dostępna jest na 
naszej stronie: www.ziph.pl w zakładce  
Działalność/Ubezpieczenia.

Zachęcamy również do kontaktu z na-
szym specjalistą ds. ubezpieczeń:

Anna Elżanowska
T: 95 739 03 10 
E: a.elzanowska@ziph.pl 

Izbowe ubezpieczenia grupowe

PIENIADZE
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Zacznijmy od zmiany wierzyciela. Ko-
deks cywilny stanowi, że wierzyciel 
może bez zgody dłużnika przenieść 

wierzytelność na osobę trzecią (przelew), 
chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, 
zastrzeżeniu umownemu albo właściwości 
zobowiązania. Przelewu wierzytelności nie 
można zatem dokonać w przypadku, gdy 
mamy do czynienia np. z prawem pierwo-
kupu (byłaby sprzeczność z ustawą), gdy 
w umowie zastrzeżono, że wierzytelność 
nie może być zbywana w drodze cesji (by-
łaby to sprzeczność z umową) lub np. gdy 
wierzytelność dotyczy prawa ściśle zwią-
zanego z daną osobą, np. prawo do renty 
(sprzeciwiałoby się to właściwości zobo-
wiązania). 

W przypadku skutecznego przelewu 
wierzytelności, wraz z wierzytelnością 
przechodzą na nabywcę wszelkie związa-
ne z nią prawa, w szczególności roszczenie 
o zaległe odsetki. 

Warto podkreślić, że jeżeli wierzytel-
ność jest stwierdzona pismem, przelew tej 
wierzytelności powinien być również pi-
smem stwierdzony. O dokonaniu przelewu 
należy zawiadomić dłużnika. Jeżeli zbywca 
tego nie uczyni, dłużnik będzie mógł speł-
nić świadczenie do rąk cedenta (zbywcy), 
chyba że dłużnik w chwili spełnienia świad-
czenia wiedział o przelewie. Warto dodać, 
iż zbywca ponosi odpowiedzialność tylko 
za to, że wierzytelność mu przysługuje. Nie 
ma znaczenia fakt, iż dłużnik jest niewypła-
calny. Za wypłacalność dłużnika w chwili 
przelewu zbywca ponosi odpowiedzialność 
tylko o tyle, o ile tę odpowiedzialność na 
siebie przyjął.

Dłużnikowi przysługują przeciwko na-
bywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, 
które miał przeciwko zbywcy w chwili po-
wzięcia wiadomości o przelewie. Dłużnik 
może z przelanej wierzytelności potrącić 
wierzytelność, która mu przysługuje wzglę-
dem zbywcy, chociażby stała się wyma-
galna dopiero po otrzymaniu przez niego 

zawiadomienia o przelewie. Nie dotyczy to 
jednak wypadku, gdy wierzytelność przy-
sługująca względem zbywcy stała się wy-
magalna później niż wierzytelność będąca 
przedmiotem przelewu.

Obowiązujące prawo przewiduje rów-
nież możliwość zmiany dłużnika. W myśl 
przepisów Kodeksu cywilnego osoba trze-
cia może wstąpić na miejsce dłużnika, który 
zostaje z długu zwolniony. Przejęcie długu 
może nastąpić albo przez umowę między 
wierzycielem a osobą trzecią za zgodą 
dłużnika (oświadczenie dłużnika może być 
złożone którejkolwiek ze stron), albo przez 
umowę między dłużnikiem a osobą trzecią 
za zgodą wierzyciela (oświadczenie wierzy-
ciela także może być złożone którejkolwiek 
ze stron). To ostatnie oświadczenie jest 
bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wie-
dział, że osoba przejmująca dług jest nie-
wypłacalna.

Umowa o przejęcie długu powinna 
być pod rygorem nieważności zawarta na 
piśmie. To samo dotyczy zgody wierzy-
ciela na przejęcie długu. Każda ze stron, 
które zawarły umowę o przejęcie długu, 
może wyznaczyć osobie, której zgoda 
jest potrzebna do skuteczności przejęcia, 
odpowiedni termin do wyrażenia zgody, 
a bezskuteczny upływ wyznaczonego ter-
minu jest jednoznaczny z odmówieniem 
zgody. Jeżeli skuteczność umowy o przeję-
cie długu zależy od zgody dłużnika, a dłuż-
nik zgody odmówił, umowę uważa się za 
niezawartą. Jeżeli natomiast skuteczność 
umowy o przejęcie długu zależy od zgody 
wierzyciela, a wierzyciel zgody odmówił, 
strona, która według umowy miała przejąć 
dług, jest odpowiedzialna względem dłuż-
nika za to, że wierzyciel nie będzie od niego 
żądał spełnienia świadczenia.

Osobie, która przejęła dług przysługują 
przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, 
które miał dotychczasowy dłużnik, z wy-
jątkiem zarzutu potrącenia z wierzytelno-
ści dotychczasowego dłużnika. Nie może 

ona natomiast powoływać się względem 
wierzyciela na zarzuty wynikające z ist-
niejącego między nią a dotychczasowym 
dłużnikiem stosunku prawnego, będącego 
podstawą prawną przejęcia długu, jednak-
że nie dotyczy to zarzutów, o których wie-
rzyciel wiedział.

Na zakończenie warto zauważyć, że 
z chwilą przejęcia długu wygasają zabez-
pieczenia w postaci ograniczonych praw 
rzeczowych lub poręczeń ustanowionych 
przez osoby trzecie, chyba że osoby usta-
nawiające zabezpieczenie wyrażą zgody na 
dalsze trwanie zabezpieczenia. Nie tylko 
wielu przedsiębiorców, ale i wielu prawni-
ków o tym zapomina.

Marek Górecki
adwokat i doradca podatkowy

Zdaniem eksperta

Zmiana wierzyciela. Zmiana dłużnika.
Prowadząc działalność gospodarczą warto posiadać wiedzę na temat możliwości zmian podmioto-
wych po stronie wierzyciela i po stronie dłużnika. W bieżącym numerze chciałbym przybliżyć czytel-
nikom te dwa zagadnienia.

PRAWO
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Instrument ten jest potocznie zwany 
szybką ścieżką ze względu na czas wyda-
nia decyzji o dofinansowaniu. Dla małych 

i średnich firm wynosi on ok. 60 dni, a dla 
dużych ok. 90 dni. W tym roku to już trzeci 
konkurs ogłoszony w ramach tego działa-
nia przez NCBR. Pierwszy, skierowany do 
sektora MŚP trwał do 29 lipca. Następnie  
1 czerwca br. ruszył nabór przeznaczony 
wyłącznie dla firm dużych, zainteresowa-
nych realizacją projektów, których mini-
malna wartość kosztów wynosi 12 mln zł. 
Dla nich pula jest nawet większa, bo sięga 
1 mld zł. NCBR na wnioski od dużych firm 
czeka do 30 grudnia br.

NCBR ogłosiło 1 sierpnia trzeci tego-
roczny, a piąty w ogóle (dwa odbyły się w 
2015 r.) konkurs w szybkiej ścieżce. Tym ra-
zem idzie o nabór projektów przede wszyst-
kim z regionów słabiej rozwiniętych. Pula 
tego konkursu to 750 mln zł, z czego 674 
mln zł trafi na przedsięwzięcia w 15 woje-
wództwach, a 76 mln zł na inwestycje na 
Mazowszu. O pieniądze na badania przemy-
słowe i prace rozwojowe powalczą wyłącz-
nie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Jak podkreśla NCBR, formuła szybkiej ścieżki 
opiera się na dwóch fundamentach. Pierw-
szym jest ograniczenie formalności do mini-
mum (wniosek składa się drogą elektronicz-
ną), drugim krótki czas wydania decyzji o 
dofinansowaniu (ok. 60 dni).

Cel szybkiej ścieżki to podniesienie in-
nowacyjności rodzimych przedsiębiorstw 
dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac 
badawczo-rozwojowych (B+R) w ich dzia-
łalności. Tematyka prac musi wpisywać się 
w jedną z tzw. krajowych inteligentnych 
specjalizacji, a poziom dofinansowania 

sięgający nawet 80% jest zróżnicowany 
m.in. w zależności od wielkości firmy. Mi-
nimalna wartość kosztów kwalifikowalnych 
projektu to 2 mln zł w przypadku MŚP pla-
nujących realizację na terenie województw 
uznanych za słabiej rozwinięte i 5 mln dla 
tych na Mazowszu. Maksymalna wartość 
dofinansowania może sięgnąć od 15 do 50 
mln euro.

NCBR na wnioski od firm z sektora MŚP 
będzie czekać od 1 września do 30 grudnia br.

(TM)

Granty na badania przemysłowe  
i prace rozwojowe
Ruszyły kolejne dotacje z programu operacyjnego „Inteligentny rozwój” na poddziałanie 1.1.1 „Bada-
nia przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, którymi dysponuje Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

FUNDUSZE UE
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66-400 Gorzów Wielkopolski,  
ul. Kazimierza Wielkiego 1

NIP 599 286 26 34, Regon 211293154

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

Sekretariat
T: +48 95 739 03 11

E: sekretariat@ziph.pl

Dyrektor Izby
Stanisław Owczarek

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

Dział Marketingu
Tomasz Molski
T: 696 007 665

E: t.molski@ziph.pl

Jakub Sokołowski
T: +48 95 739 03 12

E: marketing@ziph.pl

Dział Rozwoju i Innowacji
Dariusz Przybyłek

T: 609 806 840
E: d.przybylek@ziph.pl

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

Dział Ubezpieczeń
Anna Elżanowska

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

Dział Kadr i Księgowości
Anna Nowak

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

Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte

65-078 Zielona Góra

Karolina Muszyńska
T: +48 68 324 14 70

M: 533 283 770
E: k.muszynska@ziph.pl

Oddział w Barlinku
ul. Niepodległości 16

74-320 Barlinek

Maciej Żuk
M: 533 779 421

E: m.zuk@ziph.pl

Strona www: ziph.pl

W maju w Gorzowie Wielkopol-
skim powstał autoryzowany 
punkt serwisowy samochodów 

ciężarowych Mercedes-Benz oraz Fuso. 
Należący do grupy obiekt przy ulicy Zło-
tego Smoka 16 stanowi trzecią lokalizację, 
po Szczecinie i Starych Bielicach k/Koszali-
na. Co ważne, klienci mogą naprawić tam 
nie tylko pojazdy ciężarowe. Dealer stale 
rozwija wachlarz dodatkowych autoryza-
cji serwisowych takich jak naczepy, windy, 
agregaty i zabudowy w myśl idei - wszyst-

Grupa Mojsiuk  
członkiem ZIPH

ko w jednym miejscu. Centrum serwiso-
we wraz z zapleczem biurowo-socjalnym 
zajmuje łączną powierzchnię blisko 2000 
m2. Obiekt mieści trzy 25-cio metrowe 
stanowiska naprawcze, z czego dwa z nich 
są wyposażone w kanały oraz kilka mniej-
szych stanowisk przeznaczonych do bie-
żącej obsługi. Docelowo znajdzie się tam 
również myjnia i okręgowa stacja kontroli 
pojazdów.

Jarosław Libelt

Od lipca w szeregi Izby wstąpiła Grupa Mojsiuk. To znana na za-
chodniopomorskim rynku motoryzacyjnym od blisko 40 lat firma 
o ugruntowanej pozycji. Oferuje ona swoim klientom sprzedaż sa-
mochodów nowych i używanych – osobowych, dostawczych i cięża-
rowych, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych 
samochodów. Przeprowadza także kompleksowe bezgotówkowe 
naprawy powypadkowe pojazdów i naczep wszystkich marek.

Z ZYCIA IZBY
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Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego

Atrakcyjne pożyczki dla przedsiębiorstw
Wnioski można składać  

w Zielonej Górze przy ul. Chopina 14  
oraz  

w Gorzowie Wlkp.  
przy ul. Kazimierza Wielkiego 1

STAŁE OPROCENTOWANIE POŻYCZEK

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

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

Oferujemy:

Kwota pożyczki do 400 000 zł

Karencja max. 6 m-cy

Wkład własny do 10 % kwoty brutto

Okres spłaty pożyczki do 84 m-cy

Prowizja od 0 % do 2 % od kwoty pożyczki

Opłata za rozpatrzenie wniosku 0 zł

Opłata za wcześniejszą spłatę pożyczki 0 zł

Szczegółowych informacji udzielają:

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

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

Pożyczki przyznawane są na warunkach określonych  
w REGULAMINIE UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY  

dostępnym w placówce LFP oraz na stronie www.lfp.region.zgora.pl

Grupa Mojsiuk  
członkiem ZIPH
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STREFA UDANYCH INWESTYCJI

www.kssse.pl

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

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


