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Zyskał on swój prestiż nie tylko w naszym 
województwie. Niebawem zaprezentuje-
my nowych partnerów naszego przedsię-
wzięcia. Dla nas to nobilitacja oraz po-
twierdzenie, że wysiłek, który wkładamy 
co roku w organizację tego przedsięwzię-
cia jest zauważany i doceniany daleko po 
za granicami naszego województwa.  

Już trzeci rok z rzędu w okresie waka-
cyjnym realizujemy działania dla uczniów 
lubuskich szkół zawodowych w ramach 
projektu modernizacji kształcenia zawo-
dowego. W tym roku przeprowadzimy bli-
sko 3000 badań kompetencji zawodowych 
oraz zorganizujemy ponad 1000 staży 
i praktyk w blisko 500 firmach na terenie 
naszego województwa. 

Mimo tempa, które wymusza na nas 

C zas płynie jakby nieco wolniej, 
w powietrzu czuć już, że sezon 
urlopowy się zaczął. Niemniej 

świat się nie zatrzymał. Biznes toczy się 
dalej. My też nie robimy przerwy. Od kil-
ku lat okres wakacyjny to dla nas okres 
wytężonej pracy. Jak co roku w lipcu 
kończymy nabór wniosków do konkursu 
Lubuski Lider Biznesu. W tym roku odbę-
dzie się już 11. edycja naszej szlachetnej 
rywalizacji, której celem jest promowa-
nie najlepszych firm w naszym regionie. 
W sierpniu zbierze się kapituła, która 
wyłoni laureatów. Będziecie ich mieli 
okazję poznać, podczas gali finałowej, 
którą zaplanowaliśmy w październiku 
w gorzowskim teatrze. Cieszy nas nie-
słabnące zainteresowanie konkursem. 

otaczający nas świat warto znaleźć odro-
binę czasu na odpoczynek i nabranie sił 
na drugą połowę roku. Życzę więc Pań-
stwu spokojnego i udanego wypoczynku, 
dużo słońca, niezapomnianych wrażeń 
oraz interesujących podróży. 

Z poważaniem
Stanisław Owczarek

Dyrektor Izby
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Z ZYCIA IZBY

Kształcenie zawodowe
• 17 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim 

w Zielonej Górze odbyło się spotkanie 
z podmiotami realizującymi program 
„Modernizacji kształcenia zawodowego 
w województwie lubuskim”. Miało ono 
charakter roboczy i uczestniczyli w nim 
również koordynatorzy projektów bez-
pośrednio zaangażowanych w proces 
realizacji. Głównym celem spotkania 
było omówienie dotychczasowej realiza-
cji projektów. Na terenie województwa 
lubuskiego realizowane są aktualnie 23 
projekty pozakonkursowe, które otrzy-
mały dofinansowanie, w tym 5 projektów 
ministerialnych. W spotkaniu udział wzię-
li przedstawiciele ZIPH. Izba jest bowiem 
największym partnerem samorządów 
w realizacji tego ogromnego zadania, 
którego budżet wynosi nieco ponad 170 
milionów złotych. Izba obecna jest w 5 
powiatach: żagańskim, świebodzińskim, 
sulęcińskim, krośnieńskim oraz słubic-
kim. Ponadto realizujemy zadania na zle-
cenie obu lubuskich oraz 8 gmin: Witnica, 
Skwierzyna, Dobiegniew, Sława, Zbąszy-
nek, Bobowicko, Kamień Mały i Henry-
ków. Przez minione dwa lata Izba prze-
prowadziła 6731 badań IPD, 1998 kursów 
dokształcających oraz zorganizowała 
2125 staży i praktyk w lubuskich firmach.

Granty Norweskie
• PARP zaprasza do udziału w międzyna-

rodowej giełdzie kooperacyjnej i kon-
ferencji dla firm zainteresowanych wy-
korzystaniem „zielonych” technologii 
w przemyśle, w tym informatyzacją, au-
tomatyzacją oraz zwiększeniem efek-
tywności procesów i technologii prze-
mysłowych. PARP planuje ogłoszenie 
w drugiej połowie 2019 r. konkursów, 
w których czynnikiem zwiększającym 
szanse otrzymania grantu będzie realiza-
cja projektu w partnerstwie z podmiotem 
norweskim. W ramach realizacji pro-
gramu Grantów Norweskich planowane 
jest m.in. wsparcie dla wprowadzania 
w firmie innowacji produktowych lub 
procesowych które zmniejszają nega-
tywny wpływ prowadzonej działalności 

Szeroki strumień wniosków, który 
spływał do Izby spowodował, że in-
stytucja nadzorująca podjęła decyzję 

o wprowadzeniu ograniczeń w naborze. 
- Ograniczenie dotyczy charakterystyki 
uczestników usług rozwojowych. – Każdy 
z pracowników planowanych do oddele-
gowania na usługi rozwojowe przez firmy 
musi spełniać przynajmniej jedno z dwóch 
kryteriów: być osobą w wieku powyżej 
50 roku życia lub spełniać kryterium tzw. 
niskich kwalifikacji, tj. legitymować się 
wykształceniem co najwyżej na poziomie 
ISCED 3 (ukończone liceum, technikum, za-
sadnicza szkoła zawodowa). – mówi Kamila 
Szwajkowska, koordynator projektu. 

Mimo ograniczeń projekt cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem wśród 
przedsiębiorców. Przypomnijmy, że w ra-
mach tego działania lubuskie firmy z sek-
tora MŚP mogą ubiegać się o wsparcie 
finansowe m.in. na szkolenia, studia po-
dyplomowe oraz egzaminy certyfikujące 
dla swoich pracowników. W zależności od 
wielkości firmy poziom wsparcia na wybra-

Bony na szkolenia
Niespełna dwa miliony złotych zostały do rozdysponowania wśród 
przedsiębiorców w ramach prowadzonego przez Zachodnią Izbę 
Przemysłowo-Handlową projektu Lubuskie Bony Szkoleniowe. O 
środki można się ubiegać tylko do końca tego roku.

ne przez przedsiębiorców działania może 
wynieść nawet do 80 % kosztów. Co waż-
ne, to firma sama określa swoje potrzeby 
szkoleniowe oraz dokonuje wyboru oferty 
i instytucji szkoleniowej spośród tych fi-
gurujących w Bazie Usług Rozwojowych. 
Maksymalna kwota dofinansowania o jaką 
może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo 
wynosi 35 tysięcy, przy czym pamiętać na-
leży, że wartość dofinansowania dla jedne-
go pracownika nie może przekroczyć kwoty 
8,5 tysiąca zł.

Szczegółowe informacje na temat pro-
jektu można uzyskać na stronie: bony.ziph.
pl lub telefonicznie pod numerem telefo-
nu: 732 732 650.

Projekt w liczbach:
• Liczba firm objętych wsparciem: 770
• Liczba przeszkolonych pracowników 

firm: 1658
• Środki przekazane do dyspozycji 

przedsiębiorców: 8,3 mln zł
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na środowisko. Rozwiązania te powinny 
być nowe przynajmniej w wymiarze fir-
my. Dotacje będą mogły pokryć do 70% 
kosztów kwalifikowanych i wynosić na-
wet 8 mln złotych. Więcej informacji:  
sylwia_banaszkiewicz@parp.gov.pl.

VIVA 4.0
• Lubuski Klaster Metalowy zaprasza 

przedsiębiorstwa branży mechanicznej 
i elektrycznej województwa lubuskiego 
do udziału w projekcie „VIVA 4.0”. Jego 
celem jest utworzenie transgranicznego 
dualnego kształcenia zawodowego. Mo-
del ten organizację zajęć praktycznych, 
praktyk zawodowych lub staży w prze-
myśle metalowym, elektromaszynowym 
i instalacji elektrycznych, w szczególności 
w odniesieniu do Przemysłu 4.0. Firmy za-
interesowane przyjęciem uczniów zapra-
szamy do kontaktu z Lubuskim Klastrem 
Metalowym pod numerem telefonu:  
+48 95 722 75 30.

Izbowe ubezpieczenia
• Zapraszamy do skorzystania z Izbowej 

oferty ubezpieczeń grupowych skierowa-
nej do przedsiębiorców zrzeszonych w Za-
chodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej. 
Skorzystać z niej mogą nie tylko pracow-
nicy firm, ale również ich małżonkowie, 
pełnoletnie dzieci oraz partnerzy. ZIPH 
ma aktualnie w ofercie dwa warianty 
ubezpieczenia przygotowane specjalnie 
dla nas przez Towarzystwo Ubezpieczeń 
i Reasekuracji Unum S.A. Izbowi specja-
liści, w zależności od profilu firmy, pomo-
gą również dobrać najodpowiedniejszą 
opcję ubezpieczenia, wypełnić wszelkie 
niezbędne dokumenty oraz dopełnić 
wszystkich formalności. Przedsiębiorcy 
zainteresowani ofertą mogą kontaktować 
się z biurem Izby pod numerem telefo-
nu: +48 95 739 03 10 lub drogą mailową:  
a.elzanowska@ziph.pl

Zachodnia Izba Przemysłowo-Han-
dlowa została wyróżniona tytułem 
„Przedsiębiorca 15-lecia Polski w Unii 

Europejskiej”. Dodatkowo tytuły „Człowiek 
15-lecia Polski w Unii Europejskiej” otrzymali 
Jerzy Korolewicz (Prezes ZIPH) oraz Stanisław 
Owczarek (Dyrektor ZIPH).

Władze samorządowe naszego woje-
wództwa przyznały wyróżnienia za skuteczne 
wdrażanie programów unijnych oraz wielo-
letnie zaangażowanie w działalność na rzecz 
społeczności lokalnych w Polsce i w Europie.

Izba, która w tym roku obchodzi ju-
bileusz 15-lecia, zrealizowała dotąd po-
nad 20 różnego rodzaju działań z wykorzy-
staniem środków europejskich. Obejmowały 
one projekty zarówno o zasięgu regional-
nym, jak i międzynarodowym. ZIPH dwu-
krotnie organizowała dla lubuskich przed-
siębiorców m.in. misje gospodarcze do USA 
i Japonii. Jako jedna z pierwszych tego typu 

Izba wyróżniona
15 czerwca podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Lubu-
skiego w Zielonej Górze wręczono okolicznościowe wyróżnienia 
dla osób i firm, które na przestrzeni ostatnich piętnastu lat w szcze-
gólny sposób przyczyniły się do rozwoju Województwa Lubuskiego. 

instytucji, wspólnie z partnerami z Nie-
miec, stworzyła również program wsparcia 
we wdrażaniu w firmach „zielonej ener-
gii” Największym aktualnie realizowanym 
przez Izbę projektem jest modernizacja 
kształcenia zawodowego w województwie 
lubuskim. W ramach prowadzonych przez 
Izbę działań realizowane są m.in. szkolenia 
oraz praktyki i staże dla uczniów w lubuskich 
przedsiębiorstwach. W minionych dwóch la-
tach ZIPH zrealizowała 6731 kursów dokształ-
cających oraz blisko 2000 staży i praktyk.       

Aktualnie ZIPH realizuje również dwa 
duże projekty skierowane do przedsiębior-
ców. Pierwszy z nich – Lubuskie Bony Szkole-
niowe – daje firmom możliwość pozyskania 
środków na podnoszenie kwalifikacji pracow-
ników. Drugi – Bony na Innowacje 2.0. – skie-
rowany jest do firm zainteresowanych wdra-
żaniem nowoczesnych technologii. 

(TM) 
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Misja gospodarcza do Indii Eobuwie nagrodzone 

Międzyrzecka strefa z uzbrojeniem

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego zaprasza przed-
siębiorców, szczególnie z branży spożywczej i branż komple-

mentarnych, przemysłu HoReCa oraz e-commerce do udziału 
w misji gospodarczej do Chin w dniach 12-18 sierpnia 2019 r. 
Rekrutacja potrwa do 19 lipca br. Misji towarzyszy wizyta na 
międzynarodowych targach Food Expo 2019 w Hongkongu. 
Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszyst-
kich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę 
w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału 
w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wy-
jazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt 
ok. 3000 zł netto. Szczegółowe informacje na temat wyjazdu 
można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numerem tel:  
68 326 74 01, lub email promocja@lcpr.pl.

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje w dniach 9-14 listopada 
2019 udział polskich przedsiębiorców w Mine Safety Study 

Tour do Indii. W ramach pobytu realizowany będzie bogaty pro-
gram spotkań w firmach oraz instytucjach związanych z branża 
górniczą oraz wizyty w kopalniach w Singareni, Kottegudem 
(region Telengana). Podczas misji Krajowa Izba Gospodarcza 
zapewnia kompleksową obsługę logistyczną pobytu w Indiach: 
w tym przelot z Polski do Hajdarabadu, lokalny transport do Kot-
tegudem, hotel, aranżacja spotkań biznesowych, tłumaczenie, 
wydanie materiałów promocyjnych. Koszt pobytu w Indiach jed-
nego delegata wynosi: 8 620 złotych. Kontakt w sprawie udziału: 
Maria Nowakowska; T: 22 630 97 83; E: mnowakowska@kig.pl.

17 czerwca br., Marcin Jabłoński, członek zarządu woje-
wództwa lubuskiego podpisał umowę na dofinanso-

wanie kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych 
w powiecie międzyrzeckim. Całkowita wartość projektu to ok. 
14 mln zł, zaś dofinansowanie stanowi prawie 10 mln zł. Zakres 
prac objętych wsparciem dotyczy uzbrojenia stref inwestycyj-
nych, zlokalizowanych na terenie powiatu międzyrzeckiego, 
w ramach partnerstwa zawartego na potrzeby Kontraktu Lu-
buskiego między gminą Międzyrzecz, Przytoczną i Skwierzy-
ną. W Międzyrzeczu teren do uzbrojenia ma pow. ok. 2,75 ha 
- Park Przemysłowy II w Międzyrzeczu (położony ok. 3 km od 
zjazdu z drogi ekspresowej 53). W Przytocznej to ok. 1,29 ha 
na terenach położonych bezpośrednio przy drodze krajowej nr 
24. W Skwierzynie to teren o pow. około 7,29 ha - Park Prze-
mysłowy w Skwierzynie (położony ok. 2,5 km od węzła drogi 
ekspresowej S3 Skwierzyna-Południe) oraz tereny bezpośred-
nio do niego przylegające.

Misja gospodarcza do Chin

Money.pl jest jednym z najstarszych, a z pewnością naj-
większych portali ekonomicznych polskiego Internetu. 

W tym roku redakcja po raz pierwszy postanowiła przyznać 
nagrody gospodarcze dla najlepszych firm i przedsiębiorców 
w Polsce. Wśród nich znalazła się zielonogórska firma eObu-
wie, która zwyciężyła aż w dwóch z trzech kategorii: ,,Firma 
roku” i ,,Technologia, która zmieniła zasady gry”. Wszyst-
ko dzięki systemowi esize.me, który skanuje stopy klientów 
i wskazuje odpowiedni rozmiar buta w każdej z prawie 500 
marek obuwia, które są dostępne w sklepie. W ten sposób 
firma chce pomóc klientom z ich problemem, jakim są różne 
„rozmiarówki” u różnych producentów. Eksperci szacują, że 
zielonogórska spółka dzięki dynamicznemu rozwojowi warta 
jest około miliard złotych
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Targi w Turcji

Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka firmy MB Pneuma-
tyka z Sulechowa, została przewodniczącą Zespołu Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezy-
dencie RP. Jej firma w listopadzie 2018 r. otrzymała Nagrodę Go-
spodarczą Prezydenta RP. Małgorzata Bieniaszewska w marcu tego 
roku otrzymała również wyróżnienie w konkursie Bizneswoman 
Roku Fundacji Sukces Pisany Szminką. MB Pneumatyka to jeden 
z trzech wiodących europejskich producentów złączy do układów 
hamulcowych w pojazdach użytkowych. Firma swoje pierwsze 
złącza. Od początku istnienia stawiała na własne rozwiązania. Dziś 
produkty z Sulechowa w Lubuskiem znajdują się w większości sa-
mochodów użytkowych pracujących na całym świecie. MB Pneu-
matyka dostarcza swoje rozwiązania takim firmom jak WABCO, 
HALDEX, czy KNORR BREMSE. Mimo dynamicznego rozwoju firma 
pozostała rodzinną, z polskim kapitałem w 100 proc. MB Pneuma-
tyka zatrudnia prawie 100 osób.

W czerwcu w Sulęcinie miało miejsce uroczyste otwarcie 
fabryki firmy Living Furniture Europe. Hala produkcyj-

na (40 tys. mkw.) powstała na gminnej działce o powierzchni 
ponad 8 ha na terenie sulęcińskiej podstrefy Kostrzyńsko-Słu-
bickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Są w niej produkowane 
wysokiej jakości łóżka. Cała inwestycja pochłonęła ponad 70 
milionów złotych. Pracę w charakterze tapicera, szwaczki, kroj-
czego, kontrolera jakości, magazyniera i pracownika admini-
stracji znalazło tutaj 150 osób. Fabryka to jedna z największych 
inwestycji ostatnich lat w Sulęcinie. Po uroczystym przecięciu 
wstęgi dla pracowników i ich rodzin firma zorganizowała piknik 
rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

Lubuszanka w Radzie  
ds. przedsiębiorczości

Najlepszy serwis w Polsce

Inwestycja w Sulęcinie

Firma Bosch Diesel Centrum Trzebniak ze Świebodzina 
zdobyła 1 miejsce za jakość napraw układów dieslowych 
w ogólnopolskim konkursie serwisów autoryzowanych 

przez firmę Bosch. Wręczenie statuetki nastąpiło 9 maja 2019 
roku podczas corocznego spotkania serwisów Boscha. Fir-
ma Bosch Diesel Centrum Trzebniak otrzymała 100 procent 
możliwych punktów jako jedyny serwis w Polsce. Duże sieci 
starają się dbać o jakość obsługi w serwisach, zarówno w ka-
tegorii kontaktów z klientem, jak i estetyki, czystości, przede 
wszystkim jednak, żeby naprawa była dokonana zgodnie z 
technologią producenta. 100 procent możliwych punktów 
jako jedyny serwis w Polsce. Wyróżnienie dla świebodzińskiej 
firmy to ogromna nobilitacja, albowiem co roku w konkursie 
udział bierze ponad 100 serwisów z całej Polski. 

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w Międzyna-
rodowej Wystawie METAL EXPO EURASIA. Targi odbędą się 

w dniach od 11 do 14 września 2019 r. w Centrum Wystawo-
wym Stambułu. Zakres branżowy imprezy targowej obejmuje: 
produkty żelazne, stalowe i metalowe oraz technologie pro-
dukcyjne. W tegorocznej wystawie będzie uczestniczyć ponad 
170 wystawców; ocenia się, że ekspozycję odwiedzi ponad 25 
tysięcy przedstawicieli biznesu z 62 krajów świata. Firmy zain-
teresowane udziałem w targach zapraszamy do kontaktu z Kra-
jową Izbą Gospodarczą: Maria Nowakowska T: 48 22 630 97 83, 
E: mnowakowska@kig.pl

BIZNES POD LUPA
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Wydarzenie, wspólnie zorganizo-
wane przez oba podmioty, cie-
szyło się bardzo dużym zainte-

resowaniem. Przy śniadaniowych stolikach 
zasiadł komplet uczestników. – Wybraliśmy 
taką formułę spotkania, aby przedsiębior-
cy mogli spotkać się w niezobowiązującej, 
sympatycznej atmosferze i w spokoju roz-
mawiać o swoich ofertach i produktach. 
Ale przede wszystkim chodziło o integrację 
ludzi biznesu we własnym gronie. Chcemy 
bowiem budować zaufane grono przed-
siębiorców, którzy będą ze sobą współpra-
cować - mówi Tomasz Molski, dyrektor 
marketingu w ZIPH. 

Choć celem spotkania była przede 
wszystkim integracja przedsiębiorców, or-
ganizatorzy przygotowali również dodat-
kowe atrakcje. Nie mogło oczywiście za-
braknąć możliwości doskonalenia swoich 
umiejętności gry w golfa. Na tych, którzy 
dopiero rozpoczynali swoją przygodę z tym 
trudnym sportem, czekali wykwalifikowani 
instruktorzy, którzy wprowadzali śmiałków 
w świat golfa.

- Wystarczy przyjechać na turniej golfo-
wy lub pokręcić się trochę koło baru niejed-
nego domku klubowego, żeby zrozumieć, że 

golf jest stworzony do tego, żeby rozmawiać 
o biznesie. Dlatego też w ramach naszego 
ośrodka otworzyliśmy klub biznesu, w któ-
rym pomagamy przedsiębiorcom budować 
relacje biznesowe - mówi Irena Bilewicz 
Wysocka, koordynator Golf Business Club.

Wysoka frekwencja i pozytywne oceny 
skłaniają do wniosków, że czerwcowe spo-

O biznesie przy golfie
Pod koniec czerwca na polu golfowym w Przytoku miało miejsce pierwsze wspólne śniadanie bizneso-
we, w którym wzięli udział członkowie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Golf Business Club. 

tkanie może doczekać się kontynuacji. Or-
ganizatorzy zapewniają, że po wakacyjnej 
przerwie odbędą się kolejne śniadania na 
polu golfowym i już dziś zapraszają człon-
ków obu organizacji do udziału w tych wy-
darzeniach.

(jl)
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Była to kolejna edycja zajęć z naszym 
ekspertem – Martą Sosińską, która 
od wielu lat z sukcesami doradza wie-

lu firmom w obszarach związanych z Human 
Resources. Tym razem głównym tematem 
szkolenia były zagadnienia związane z me-
todami pozytywnej motywacji pracowni-

Firma to ludzie
O tym jak w pełni wykorzystać potencjał i budować zaufanie w zespole uczyliśmy pracowników na-
szych firm członkowskich podczas zorganizowanego 18 czerwca w Gorzowie Izbowego szkolenia przy-
gotowanego wspólnie z ProUp Solutions.

ków oraz zasadami i technikami budowania 
różnorodnych zespołów. To jeden z tych 
obszarów, który w wyniku zmian na rynku 
pracy stał się w wielu przedsiębiorstwach 
jednym kluczowych problemów. Podczas 
zajęć każdy z uczestników został wyposażo-
ny w konkretną wiedzę oraz możliwość jej 

Do tej pory już ponad 600 firm zde-
cydowało się skorzystać z pomocy 
oferowanej w ramach projektu Early 

Warning.
Skupieni w ramach działania Early War-

ning konsultanci, mentorzy oraz doradcy re-
strukturyzacyjni, w bezpośrednim kontakcie 
pomagają przedsiębiorcom przejść przez sy-
tuację kryzysową, ryzyko porażki i jej konse-
kwencje, wspólnie wypracowywać niezbęd-
ne zmiany, wskazać najlepsze rozwiązania.

Pomoc świadczona przez konsultantów 
i mentorów w ramach projektu Early War-
ning jest nieodpłatna. Projekt umożliwia 
doradztwo w zakresie takich tematów jak 
m.in. problemy finansowe (spadek sprzeda-

ży, ryzyko utraty płynności, utrata klientów, 
zadłużenia wobec wierzycieli), problemy or-
ganizacyjne (restrukturyzacja, problemy we-
wnętrzne, podział zadań, zarządzanie zmia-
ną) oraz problemy związane z wyznaczeniem 
kierunków działań i strategii rozwoju.

Korzyści dla właścicieli firm, jakie wy-
nikają z uczestnictw w projekcie Early War-
ning, to m.in.: konsultacje z psychologiem, 
finansistą, prawnikiem oraz wieloma innymi 
zaangażowanymi specjalistami, bezintere-
sowne wsparcie doświadczonych przedsię-
biorców oraz zdiagnozowanie sytuacji w fir-
mie i wspólne wypracowanie nowego planu 
dla przedsiębiorstwa.

Projekt realizuje Polska Agencja Rozwo-

ju Przedsiębiorczości oraz Fundacja Firmy 
Rodzinne.

Więcej informacji na temat przystąpie-
nia do projektu oraz formularz zgłoszeniowy 
znaleźć można na stronach projektu: www.
parp.gov.pl/earlywarning oraz www.ffr.pl/
pl/ewe lub dzwoniąc pod numer telefonu 
664-316-709.

Pomoc dla przedsiębiorstw w kryzysie
Już blisko 600 firm zdecydowało się skorzystać z pomocy oferowanej w ramach projektu Early War-
ning. Działanie to skierowane jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP) działający na 
terenie Polski, które na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub 
wewnętrznych utraciły sprawność prowadzenia biznesu lub w ich branży istnieje ryzyko spowolnienia 
rozwoju firmy w przyszłości.

przetestowania podczas licznych zajęć prak-
tycznych i ćwiczeń. Wszystko po to, aby w 
jak największym stopniu przełożyć nabyte 
umiejętności na wdrożenie ich w swoich 
firmach. Liczymy, że wiedza i doświadcze-
nia z zajęć przełożą się na sukcesy naszych 
członków.

Czerwcowe szkolenie cieszyło się du-
żym zainteresowaniem przedsiębiorców. 
W związku z tym po wakacjach Izba planuje 
kolejną edycję zajęć na temat szeroko rozu-
mianego HR w firmach. 

(TM)



10

- Chleb jest z nami od zawsze. To nasza tra-
dycja, nasza praca, nasz dom, nasza historia.  
A wszystko zaczęło się 30 lat temu, gdyż 
marka Leks powstała w 1989 roku. Już trzy 
lata później otworzyliśmy pierwszą piekar-
nię, niedługo potem na rynku pojawiła się 
marka Chlebek, a nowe tysiąclecie rozpo-
częliśmy od otwarcia pierwszego firmowe-
go stoiska w Sulęcinie - obecnie mamy ich 
kilkadziesiąt. W 2009 roku powstał nowo-
czesny zakład produkcyjny w Tarnowie Byc-
kim, a już 2 lata później kolejny - w Gorzowie 
Wielkopolskim. Od 2010 roku, dzięki założe-
niu przez Prezesa Krzysztofa Kononowicza 
fundacji Świętego Klemensa, pomagamy 
potrzebującym i wspieramy szczególnie 
uzdolnione dzieci i młodzież. W 2018 roku 
otworzyliśmy w Krośnie Odrzańskim naszą 
pierwszą kawiarnię - St Klemens - miejsce, 
w którym każdy może skosztować najlep-
szych produktów, w tym wyjątkowego 
pieczywa z pradawnej odmiany pszenicy 
Leks2ab – wspomina i wylicza Wiceprezes 
Zarządu Radosław Kononowicz.

Obecnie firma Leks to jeden z wiodą-
cych producentów pieczywa i wyrobów 
cukierniczych w Polsce. Znakiem charakte-

rystycznym Leks jest 
szczególna dbałość 
o jakość wypieków, 
o czym świadczy 
proces wytwarzania 
zgodny z tradycyjnymi 
recepturami. Proces 
bazuje przede wszyst-
kim na użyciu różnego 
rodzaju mąk oraz na-
turalnych składników. 
Leks stara się jednak 
łączyć tradycję oraz rodzinny charakter fir-
my z nowoczesnymi rozwiązaniami, czego 
dowodem jest stała modernizacja i inwesto-
wanie w automatyzację produkcji. 

Rocznie w zakładach produkcyjnych wy-
piekanych jest 58 mln bułek, cukiernicy pro-
dukują 1,4 mln kg ciasta, a dostawcy przejeż-
dżają 4,5 mln km, zaopatrując w pieczywo  
oraz wyroby cukiernicze kilkadziesiąt sto-
isk firmowych oraz blisko trzy tysiące skle-
pów sieciowych. - Naszym klientom oferu-
jemy ponad 300 rodzajów asortymentu, 
w tym pierwszą w Polsce linię produktów 
z pradawnej odmiany pszenicy, dostępną 
pod marką 2ab i Leks2ab, gdzie wracamy 
do korzeni wypieku tradycyjnego pieczywa 
– mówi Dyrektor ds. handlu, marketingu 
i logistyki Artur Krysztofiak. 

Leks Sp. z o.o. wspólnie z Goodmills 
Innovation GmbH opracowało gamę pro-
duktów opartych na pradawnej odmianie 
pszenicy 2ab, nie zawierającej glutenu typu 
D. Bułka, bagietka oraz chleb z gryką tatar-
ką wytwarzane z mąki 2ab charakteryzują 
się żółtą barwą oraz naturalnym smakiem. 
Produkty z pradawnej odmiany pszenicy nie 
zawierają żadnych substancji dodatkowych 
i produkowane są zgodnie z ideą „clean la-
bel” – „czysta etykieta”. Liczne badania wy-
kazały, że produkty z mąki 2ab są natural-
nym źródłem selenu oraz cynku. Pożądane 
przez konsumentów właściwości pozytyw-
nie wpływające na nasze samopoczucie zo-

stały potwierdzone pozytywną opinią Insty-
tutu Matki i Dziecka oraz Instytutu Żywności 
i Żywienia. 

Warto też wspomnieć, że produkty 
z pradawnej odmiany pszenicy charaktery-
zują się niską zawartością FODMAP (certy-
fikat Monash University Low Fodmap Cer-
tified). Dieta FODMAP to sposób żywienia 
polegający na spożywaniu produktów o ni-
skiej zawartości łatwo fermentujących i sła-
bo wchłanianych węglowodanów. Australij-
scy naukowcy z Monash University, uznają, 
że dieta o małej zawartości FODMAP może 
być skutecznie wykorzystywana w łagodze-
niu objawów zespołu jelita drażliwego (IBS). 

- W nasze produkty wkładamy pasję 
i doświadczenie, dbając o każdy etap pro-
dukcji. Mamy świadomość tego, że tylko 
dobór najlepszych składników gwarantuje 
sukces pysznego pieczywa - naturalnego, 
pachnącego, domowego. W produktach 
z linii Leks2ab powróciliśmy do tradycji 
wypieku. Jednym z powodów była chęć od-
nalezienia niezapomnianego smaku, który 
podczas jedzenia sprawia, że czujemy się jak 
po powrocie z długiej podróży do rodzinne-
go domu, gdzie wita nas zapach ciepłego, 
prawdziwego chleba. Dbanie o tradycję i ja-
kość wypieków to nasza specjalność – pod-
sumowuje Radosław Kononowicz.

Jarosław Libelt

30 lat Leks
Od trzech dekad firma Leks Sp. z o.o. z Sulęcina prężnie funkcjonuje na rynku piekarniczo-cukierni-
czym, dostarczając swoje produkty klientom na terenie całej Polski. Leks w swoim dorobku może po-
szczycić się trzema nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi, kilkudziesięcioma stoiskami firmowymi 
„Chlebek”, kawiarnią St Klemens, Fundacją Św. Klemensa oraz od niedawna jedyną na taką skalę 
w Polsce linią wypieków z pradawnej odmiany pszenicy Leks2ab. 

Z ZYCIA CZŁONKÓW ZIPH
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- Proszę przybliżyć naszym Czytelni-
kom genezę powstania fundacji?

- Na wstępie muszę przyznać, że je-
stem osobą aktywną zawodowo i społecz-
nie. Pracując w otoczeniu innych kobiet 
dostrzegłam jak wiele z nich, z wielką 
siłą stawia czoła codziennym mniejszym 
i większym przeciwnościom losu. Widzia-
łam też, jak wiele z nas jest nieusatysfak-
cjonowanych czy wręcz nieszczęśliwych 
z powodu własnej sytuacji życiowej, kie-
dy skupiamy się na innych, gdy jesteśmy 
wciąż zajęte, a przez to coraz bardziej 
zagubione. Pomyślałam: dlaczego nie po-
móc sobie nawzajem? Okazuje się, że na-
wet wysłuchanie autentycznej historii ko-
biety, która posiada podobne do naszych 
rozterki, tragedie czy sytuacje życiowe, 
pozwalają na czerpanie z jej doświadcze-
nia. Czujemy się zainspirowane, zmotywo-
wane, odnajdujemy zrozumienie. W cyklu 
naszych Spotkań Kobiet Autentycznych 
pozyskujemy Prelegentki, które nie tylko 
mają odpowiednie wykształcenie w dzie-
dzinie pomagania, ale same przeszły eta-
py poszukiwania swojego szczęścia. Oka-
zuje się, że będąc na takim wydarzeniu, 
słyszysz historię zupełnie obcej kobiety, 
widzisz ją po raz pierwszy i czujesz, jak-
by mówiła o twoich uczuciach i już wiesz, 
że nie jesteś w tym sama. To jest właśnie 
moc Fundacji. Nie oceniamy, nie poucza-
my, a wspieramy.

- Czym zajmuje się fundacja?

- Fundacja została powołana przede 
wszystkim po to, by działać na rzecz akty-
wizacji społecznej i zawodowej kobiet po-
przez wymianę doświadczeń, wzajemną 
pomoc i motywację.  Naszym celem jest 
wsparcie talentów, wzajemne inspirowa-
nie. Organizujemy Spotkania Kobiet Au-
tentycznych, tematyczne warsztaty „Po-
dziel się swoim talentem”, organizujemy 
zbiórki i akcje charytatywne. Nasza dzia-
łalność ma rekomendację Urzędu Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego.

- Kto i w jakiej sprawie może się do 
Państwa zwrócić?

- Do Fundacji może zwrócić się każda 
kobieta, która potrzebuje pomocy. Zgod-
nie z działalnością statutową  wspieramy, 
motywujemy, pomagamy. Bez ograniczeń. 
Nasz fundacyjny telefon - 577 940 840 - 
jest zawsze dostępny. Odpowiadamy rów-
nież na e-maile fundacja@kobietauten-
tyczna.pl i wiadomości wysyłane poprzez 
Social Media. Jesteśmy Fundacją otwartą 
również na współpracę z Pracodawcami, 
którzy nie mają czasu bądź doświadcze-
nia w budowaniu strategii biznesowej 
uwzględniającej interesy społeczne. W 
dzisiejszych czasach społeczna odpowie-
dzialność biznesu jest kluczowa w budo-
wania przyjaznego środowiska pracy.

- Jakiego rodzaju wydarzenia organi-
zuje fundacja?

- Mamy za sobą cztery Spotkania Ko-
biet Autentycznych. Dwa odbyły się w 
Gorzowie, jedno w Poznaniu i jedno w 
Przytocznej. Każde ze  spotkań adresuje-
my do kobiet. Bez ograniczeń wiekowych. 
W czasie spotkań uczestniczki biorą udział 
w różnorodnych wykładach i warsztatach 
prowadzonych przez Prelegentki.  Dodat-
kowo wspieramy przedsiębiorczość i łą-
czymy Spotkania z możliwością prezento-
wania przez Partnerów swoich biznesów. 
Okazuje się, że to bardzo dobry sposób na 
lokalną reklamę i pokazanie się na rynku. 
Ze względu na duże zainteresowanie Spo-
tkaniami mamy w planach kolejne edycje. 
Już we wrześniu ponownie zaprosimy Pa-
nie na Spotkanie Kobiet Autentycznych do 
Gorzowa, a w październiku do Wrocławia. 
Codzienna praca, dostrzeganie przestrze-
ni do pomagania ma wpływ na zasięg na-
szych możliwości i udzielanie realnej po-
mocy. Szczegółowe informacje dostępne 
są na naszej stronie internetowej i Social 
Mediach: 
- www.kovietaautentyczna.pl ,
- www.facebook.com/kobietyautentyczne
- www.instagram.com/kobietyautentyczne

- Dziękuję i życzę powodzenia.

Rozmawiał Tomasz Molski

Fundacja  
dla Kobiet Autentycznych

ul. Kostrzyńska 1,

66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon:+48 577 940 840

E-mail:  
fundacja@kobietaautentyczna.pl,

Facebook:  
@kobietyautentyczne

WYWIAD

Wspieramy, nie oceniamy
Wywiad z Renatą Gabarkiewicz, Prezes Fundacji dla Kobiet Autentycznych.
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W związku z tym oraz ze względu no 
konieczność uwzględnienia no-
wych instytucji podatkowopraw-

nych, już od kilku lat podnoszone były - m.in. 
przez środowiska przedsiębiorców - postulaty 
przygotowania i wydania nowego aktu praw-
nego regulującego postępowanie podatkowe.

Projekt nowej ordynacji podatkowej zo-
stał opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną 
Ogólnego Prawa Podatkowego. Komisja zo-
stała powołana rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 21 października 2014 r. w spra-
wie utworzenia, organizacji i trybu działania 
Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Po-
datkowego (Dz. U. poz. 1471). Prace nad pro-
jektem Ordynacji zostały zakończone w lipcu 
2018 roku. Następnie projekt został poddany 
konsultacjom, a na początku czerwca 2019 
roku Rada Ministrów skierowała go do Sejmu 
jako rządowy projekt ustawy. Zgodnie z przy-
jętymi założeniami powinien wejść w życie  
1 stycznia 2021 roku.

Konieczność wprowadzenia całkiem 
nowego aktu prawnego regulującego ogól-
ne prawo podatkowe jest podyktowana 
dynamicznym rozwojem prawa podatko-
wego i ewolucji towarzyszących mu zjawisk 
i procesów. Oczywistym jest, że Ordynacja 
podatkowa musi nadążać za zmianami, gdyż 
w innym przypadku będzie to prowadziło 
do negatywnych następstw – zmniejszeniu 
dochodów budżetowych, wzrostem obcią-
żeń fiskalnych i w efekcie powiększeniem 
szarej strefy. 

Projekt nowej Ordynacji podatkowej
Obecnie postępowanie podatkowe jest regulowane przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordy-
nacja podatkowa. Już na wstępie należy podkreślić, że ustawa znana w obecnym kształcie ma niewiele 
wspólnego z jej pierwotną treścią, opublikowaną w 1997 roku. Jeszcze przed 1 stycznia 1998 roku, to 
jest przed wejściem w życie Ordynacji podatkowej, zgłoszono do niej pierwsze poprawki. Do dzisiaj 
została zmieniona prawie 200 razy.

Przykładem negatywnych zjawisk w sfe-
rze podatkowej jest wykorzystywanie w ob-
rocie gospodarczym narzędzi niedozwolo-
nej optymalizacji podatkowej. Przy czym 
jest to zjawisko występujące nie tylko w Pol-
sce. Problem jest dostrzegany przez Komisję 
Europejską, która wydaje zalecenia i dyrek-
tywy mające na celu ograniczenie unika-
nia opodatkowania, zwłaszcza w aspekcie 
międzynarodowym. Realizacja wytycznych 
UE w zakresie wymiany informacji podat-
kowych, klauzuli przeciwko unikaniu opo-
datkowania, uszczelniania systemu podat-
kowego, transparentności w przyznawaniu 
preferencji podatkowych, pomocy publicz-
nej itp. skutkuje tym, że nie są możliwe ko-
lejne nowelizacje obowiązującej ordynacji. 
Można tego dokonać jedynie poprzez wpro-
wadzenie całkowicie nowej regulacji.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projek-
towanej ustawy, regulacje mają służyć reali-
zacji dwóch podstawowych celów:
1) ochrony prawa podatnika w jego rela-

cjach z organami podatkowymi oraz
2) zwiększenia efektywności i skuteczności 

poboru podatków.
Zakres zmian proponowanych przez 

projektodawcę można podzielić na dwie 
grupy. Do pierwszej z nich zalicza się instru-
menty prawne nowe w stosunku do istnie-
jących rozwiązań prawnych. Jak wskazano 
w uzasadnieniu do projektu, do najważniej-
szych z nich można zaliczyć wprowadzenie: 
zasad ogólnych prawa podatkowego (nie 
mylić z zasadami postępowania podatkowe-
go), reprezentacji w prawie podatkowym, 
przywrócenie terminu materialnoprawne-
go, umorzenia podatku, korekty deklaracji 
w ramach postępowania podatkowego, 
mediacji, umowy podatkowej, środków 
zwalczania przewlekłości postępowania, 
postępowania uproszczonego, możliwości 
rezygnacji z odwołania od decyzji, zakazu 
orzekania na niekorzyść podatnika przez 
organ pierwszej instancji, umowy o współ-
działanie czy urzędowych informacji ogól-

nych o istotnych zmianach przepisów prawa 
podatkowego.

W drugiej grupie wskazać można insty-
tucje, które znajdują się w obowiązującej or-
dynacji, ale w projekcie zostały gruntownie 
przebudowane. Jak wskazuje się w uzasad-
nieniu projektu, w większości przypadków 
z istniejącymi unormowaniami łączy je je-
dynie nazwa. Najważniejsze z tych regulacji 
dotyczą: podstawowych pojęć i definicji, so-
lidarności w prawie podatkowym, zastoso-
wania środków komunikacji elektronicznej, 
decyzji cząstkowych, rozszerzenia możliwo-
ści płacenia podatku przez podmioty inne 
niż zobowiązany, przedawnienia wymiaru 
i poboru zobowiązań podatkowych, nadpła-
ty, deklaracji podatkowych, kary porządko-
wej czy urzędowych interpretacji przepisów 
prawa podatkowego.

Reasumując, od projektu do ustawy 
droga jest dość daleka, lecz jak uczy do-
świadczenie ostatnich lat, projekty rządowe 
nie ulegają znaczącym zmianom w tracie 
prac w Sejmie i Senacie. W związku z tym, 
należy spodziewać się, że Ordynacja podat-
kowa w zaproponowanym kształcie wejdzie 
w życie zgodnie z zapowiedzią już za półtora 
roku. Oznacza to, że zarówno podatnicy, jak 
i organy podatkowe i sądy administracyjne 
nie będą miały niestety zbyt wiele czasu 
na zapoznanie i przystosowanie do nowych 
rozwiązań.

 
dr Rafał Bucholski 

radca prawny, doradca podatkowy, ad-
iunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego 

i Finansowego UZ
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Zarząd Województwa Lubuskiego jako 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym 
Programem Operacyjnym – Lubuskie 

2020 podjęła uchwałę o kolejnym konkursie 
w ramach działania 1.1 Badania i Innowacje. 
Zgodnie z treścią dokumentu nabór wnio-
sków rozpocznie się 29 lipca i potrwa do 30 
sierpnia br. 

Beneficjentem działania Konkurs skie-
rowany jest do przedsiębiorstw lub tworzo-
nych przez nie partnerstw, a także instytucji 
świadczących usługi w zakresie B+R.

W ramach konkursu z działania 1.1. 
można uzyskać dofinansowanie na realiza-
cję inwestycji w infrastrukturę i wyposaże-
nie w MSP oraz dużych przedsiębiorstwach 
– związane bezpośrednio z działaniami ba-
dawczymi i innowacyjnymi. Efektem wspar-
cia ma być poprawa pozycji konkurencyjnej 
lubuskich przedsiębiorstw oraz samego re-
gionu na rynku krajowym i zagranicznym. 

30 mln na badania i innowacje
30 mln zł jest do wzięcia w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 
realizację zadań z zakresu wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz 
zwiększenia aktywności badawczo-rozwojowej lubuskich przedsiębiorstw.

Realizacja projektów w ramach działania 
będzie możliwa wyłącznie w obszarach 
wskazanych jako inteligentne specjalizacje.

Konkurs obejmuje następujące typy 
projektu:
• I typ projektu Projekty B+R przedsię-

biorstw,
• II typ projektu Inwestycje przedsiębiorstw 

w infrastrukturę B+R, w ramach następu-
jących kategorii interwencji:

• 56 - Inwestycje w infrastrukturę, zdolno-
ści i wyposażenie w MŚP, związane bez-
pośrednio z działaniami badawczymi i in-
nowacyjnymi.

• 57 – Inwestycje w infrastrukturę, zdolno-
ści i wyposażenie w dużych przedsiębior-
stwach, związane bezpośrednio z działa-
niami badawczymi i innowacyjnymi.

Maksymalny poziom dofinansowa-
nia kosztów kwalifikowalnych projektu 

Nowy Kisielin – A. Syrkiewicza 6; 66-002 Zielona Góra, tel. 68 328 2111; sekretariat@pnt.uz.zgora.pl

Łączymy świat nauki ze światem biznesu!

www.pnt.uz.zgora.pl

liczne szkolenia indywidualne i dla firm
dostęp do laboratorióworaz aparatury

wynajempowierzchni biurowych i hali

pomocwnawiązywaniu kontaktówbiznesowych

sparcie przy pozyskaniu patentów i licencji

dofinansowania zUE dla sektoraMŚP

w ramach pomocy na projekty B+R środka-
mi RPO – Lubuskie 2020 wynosi: 

Maksymalna wartość całkowitych kosz-
tów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 
000 000,00 PLN.

Informacje dotyczące zasad oraz formy 
składania wniosków zostały szczegółowo 
opisane w Regulaminie konkursu dostęp-
nym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz 
na portalu Funduszy Europejskich www.
funduszeeuropejskie.gov.pl.
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Głos Przedsiebiorcy i 6/2019 GOSPODARKA

Spotkanie podsumowujące kadencję 
ustępującego Marszałka uświetniło 
swoją obecnością wielu znamienitych 

gości, m.in. Poseł RP Krystyna Skibińska, Se-
natorowie RP - Waldemar Sługocki i Włady-
sław Komarnicki oraz Wicewojewoda Lubu-
ski Wojciech Perczak.

Jak można zbilansować minioną kaden-
cję? Minione dwa lata stały pod znakiem 
intensywnych działań na rzecz poprawy 
infrastruktury transportowej. Sejmik wielo-
krotnie interweniował m.in. w sprawie elek-
tryfikacji linii kolejowej 203, nowej przepra-
wy mostowej wraz z obwodnicą drogową 
Kostrzyna nad Odrą czy przebudowy węzła 
drogowego S-3 Gorzów Południe. Władze 
sejmiku na bieżąco poruszały również kwe-
stie ważne dla lubuskich przedsiębiorców. 
Tak było w przypadku stanowiska w sprawie 
ułatwienia procedur administracyjnych w 
zatrudnianiu cudzoziemców czy moderni-
zacji kształcenia zawodowego na potrzeby 
rozwoju kadr lubuskich firm.

Władze sejmiku za swoją działalność 
otrzymały pozytywną ocenę członków orga-
nizacji, którzy jednogłośnie udzielili absolu-
torium ustępującemu zarządowi.

W drugiej części spotkania miały miej-
sce wybory nowych władz. Zgodnie z trady-
cją przez kolejne dwa lata funkcję Marszałka 
Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego pełnić 
będzie przedstawiciel organizacji z połu-
dniowej części naszego województwa. W 
toku głosowania funkcja ta przypadła Ma-
rianowi Babiuchowi z Lubuskiego Towarzy-
stwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.

Skład zarządu Lubuskiego Sejmiku Gospo-
darczego na lata 2019-2021:
• MARSZAŁEK – Marian Babiuch - Lubuskie 

Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energe-
tyk, Zielona Góra

• WICEMARSZAŁEK – Bolesław Adamik - 
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, 
Zielona Góra

• WICEMARSZAŁEK – Alfred Kałużny  
– Lubuska Izba Rolnicza, Zielona Góra

• WICEMARSZAŁEK – Jerzy Korolewicz – 
Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa, 
Gorzów Wlkp.

• WICEMARSZAŁEK – Jerzy Kotarski – Or-
ganizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, 
Zielona Góra

• WICEMARSZAŁEK - Edward Makarewicz 
– Lubuska Loża Business Centre Club, 
Czerwieńsk, Płoty

• WICEMARSZAŁEK – Wacław Napierała – 
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców,  
Gorzów Wlkp.

• WICEMARSZAŁEK – Robert Paluch – Zwią-
zek Pracodawców „Przedsiębiorczość”, 
Sulęcin

• WICEMARSZAŁEK - Henryk Maciej Woź-
niak - Lubuska Organizacja Pracodawców, 
Gorzów Wlkp.

• SEKRETARZ – Włodzimierz Fleischer – 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich, Gorzów Wlkp.

Komisja Rewizyjna:
• PRZEWODNICZĄCY – Andrzej Cegielnik 

– Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa, Gorzów Wlkp.

• CZŁONEK – Karol Humiński – Organizacja 
Pracodawców Ziemi Lubuskiej,  
Zielona Góra

• CZŁONEK – Roman Lichwiarz – Centrum 
Lubuskich Innowacji Agrotechnicznych 
„CLIA”, Żary.

(jl)

Sejmik Gospodarczy  
podsumował dwuletnią kadencję
Powołanie nowego Marszałka Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego oraz podsumowanie dwuletniej 
kadencji pełniącego dotychczas tę funkcję Jerzego Korolewicza - oto główne tematy Walnego Zgroma-
dzenia Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, które miało miejsce 27 czerwca w gorzowskiej Marinie.
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W sytuacji, w której zgłoszony 
do konkursu projekt nie uzy-
ska wymaganej liczby punktów 

lub instytucja, która ogłosiła konkurs uzna, 
że projekt nie spełnia kryteriów wyboru 
projektów, projekt otrzymuje tzw. negatyw-
ną ocenę, skutkującą brakiem możliwości 
wybrania go do dofinansowania. Negatyw-
ną ocenę otrzymuje także projekt, któremu 
przyznano wprawdzie wymaganą liczbę 
punktów, jednak na jego dofinansowanie 
w danym konkursie nie wystarczyło środ-
ków. W powyższych sytuacjach, wniosko-
dawcy ubiegającemu się o dofinansowanie 
przysługuje prawo wniesienia protestu 
w celu ponownego sprawdzenia złożonego 
wniosku, a w razie jego nieuwzględnienia – 
skarga do sądu administracyjnego. 

Wnioskodawca, którego projekt podczas 
pierwszego sprawdzenia został oceniony ne-
gatywnie, z pewnością nie musi się obawiać, 
że na skutek ponownej oceny jego projek-
tu spowodowanej złożonym przez niego 
środkiem zaskarżenia, projekt ten zostanie 
oceny gorzej niż podczas pierwszej oceny 
(np. poprzez przyznanie mu mniejszej ilości 
punktów niż za pierwszym razem). Na etapie 
ponownej oceny projektu zainicjowanej zło-
żonym przez wnioskodawcę protestem obo-

wiązuje bowiem tzw. zakaz reformationis in 
peius, czyli zasada, wedle której nie można 
pogarszać sytuacji podmiotu korzystającego 
z przysługujących mu środków zaskarżenia. 

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego 
Sądu Administracyjnego wyrażonym w wy-
roku z dnia 22 marca 2019 r. (sygn. akt I GSK 
205/19), instytucja zakazu reformationis in 
peius należy do podstawowych gwarancji 
procesowych. Tworzy swobodę w realizo-
waniu przyznanego prawa do odwołania się 
od decyzji organu pierwszej instancji w myśl 
przyjętej w postępowaniu administracyj-
nym zasady dwuinstancyjności. Istota tego 
zakazu polega na tym, że organ odwoławczy 
nie może zmienić rozstrzygnięcia zawartego 
w rozstrzygnięciu organu pierwszej instancji 
na niekorzyść odwołującej się strony (patrz: 
B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępo-
wania administracyjnego, Komentarz, wy-
danie 14, Wydawnictwo C.H. Beck. Warsza-
wa 2016, s. 626). 

W powyższym wyroku Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny wyraźnie zaznaczył, że mimo, 
iż ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożenio-
wa) nie zawiera przepisu, z którego wprost 
wynikałby zakaz orzekania w postępowaniu 
odwoławczym na niekorzyść wnioskodawcy, 
to jednak z uwagi na fakt, iż zakaz reforma-
tionis in peius wpisuje się w konstytucyjną 
zasadę demokratycznego państwa praw-
nego, zasada nieorzekania na niekorzyść 
odwołującej się strony powinna mieć zasto-
sowanie także do procedury odwoławczej 
w ramach ustawy wdrożeniowej.

Co jednak w sytuacji, w której po rozstrzy-
gnięciu protestu, wnioskodawca, w dalszym 
ciągu niezadowolony z jej wyników, złoży 
do sądu administracyjnego skargę na rozstrzy-
gnięcie protestu i uzyska prawomocny wyrok 
nakazujący instytucji ogłaszającej konkurs po-
nowne przeprowadzenie oceny? 

Według poglądu Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego wyrażonego we wskaza-
nym wyżej wyroku z dnia 22 marca 2019 
r., po uchyleniu przez sąd administracyjny 
wcześniej wydanego rozstrzygnięcia insty-
tucji, która ogłosiła konkurs, może dojść 
do wydania kolejnego rozstrzygnięcia tej 
instytucji, w tym również takiego, w którym 
ocena dokonana przez ten organ będzie 
dla wnioskodawcy bardziej restrykcyjna niż 
ocena pierwotna. 

Innymi słowy możliwa jest więc sytu-
acja, że po uchyleniu przez sąd rozstrzy-

Środki unijne dla firm – jak pozyskać  
i czuć się bezpiecznie
Niekwestionowanym prawem każdego wnioskodawcy, któremu odmówiono przyznania wsparcia jest 
zaskarżenie rozstrzygnięcia instytucji zarządzającej i domaganie się ponownej oceny wniosku o dofi-
nansowanie, w tym również przed sądem administracyjnym. Efektem zaskarżenia wyników pierwot-
nej oceny dokonanej przez organ może być zmiana tej oceny, w rezultacie czego dochodzi zwykle do 
zawarcia umowy o dofinansowanie. Może się jednak zdarzyć tak, że wnioskodawca, w następstwie 
skorzystania ze swoich ustawowych uprawnień wynikających z procedury ubiegania się o dofinanso-
wanie znajdzie się w sytuacji gorszej, niż gdyby zaakceptował wynik pierwotnej oceny projektu. 
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- Wspieranie rm w projektach badawczo-rozwojowych,
   inwestycyjnych

- Wdra anie standardów zarz dzania jako ci

- Organizacja szkole , studiów podyplomowych

- Klub M odego Wynalazcy

- Wyszukiwanie i wery kacja innowacyjnych technologii

- Pozyskiwanie nansowania dla rm
95 781 70 84

- Optymalizacja procesów produkcyjnych

- Opinie o innowacyjno ci, zg oszenia patentowe

www.gotechnology.pl

biuro@gotechnology.pl
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gnięcia instytucji zarządzającej, liczba 
punktów, którą otrzyma projekt wniosko-
dawcy może okazać się mniejsza od tej, 
którą projekt otrzymał podczas pierwszej, 
zaskarżonej oceny, sporządzonej zanim 
jeszcze sprawa trafiła do sądu. 

Formułując powyższy pogląd Naczelny 
Sąd Administracyjny doszedł do przeko-
nania, że zakaz reformationis in peius nie 
ma charakteru bezwzględnie obowiązują-
cego i zarówno Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego, jak i ustawa o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi przewidują 
od niej wyjątki. Należy wobec tego ograni-
czyć stosowanie tej zasady w postępowaniu 
konkursowym związanym z dofinansowa-
niem projektów realizowanych ze środków 
unijnych do takiej postaci, jaką przewidu-
je ogólne postępowanie administracyjne 
lub inne procedury publiczne.

Tłumacząc powyższe stanowisko NSA 
zaznaczył, że postępowanie konkursowe 
rzeczywiście nieco różni się od klasyczne-
go postępowania administracyjnego, gdyż 
sama ocena projektów w ramach konkursu 
stanowi jedynie orzeczenie o jakości przed-
stawionego przedsięwzięcia. Na tym etapie 
– inaczej niż w postępowaniu administra-
cyjnym – nie zapada żadne rozstrzygnięcie 
sprawy konkretnego wnioskodawcy, lecz 

wydawana jest jedynie opinia o jakości pro-
jektu czy spełnieniu przez niego kryteriów 
wyboru. 

Niezależnie od powyższego, na pod-
stawie tych ocen dokonywany jest wybór 
projektów stanowiący rozstrzygnięcie spra-
wy administracyjnej o charakterze kon-
stytutywnym. Rozstrzygnięcie konkursu 
należy zatem uznać za decyzję właściwej 
instytucji o przyznaniu określonym projek-
tom ekspektatywy dofinansowania, z uwagi 
na uzyskanie odpowiedniej liczby punktów 
lub spełnieniu wszystkich kryteriów wybo-
ru. Konstytutywne przyznanie dofinansowa-
nia następuje przy tym dopiero w momen-
cie podpisania umowy o dofinansowanie 
lub wydania decyzji o dofinansowaniu.

Powyższe podobieństwa między postę-
powaniem konkursowym i postępowaniem 
administracyjnym powodują zdaniem sądu 
to, że odwołując się do ogólnych zasad wy-
rażonych w art. 2 Konstytucji RP (w tym 
w szczególności wspomnianej wyżej zasady 
demokratycznego państwa prawnego), nie 
można doprowadzić do sytuacji, w której 
zasada reformationis in peius obowiązy-
wałaby w postępowaniu konkursowym bez 
żadnych ograniczeń i w zakresie szerszym, 
niźli w przepisach postępowania admini-
stracyjnego i innych procedur. 

Mając to na uwadze Naczelny Sąd 
Administracyjny doszedł do wniosku, 
że w sytuacji, w której dochodzi do uchy-
lenia (skasowania) rozstrzygnięcia organu 
w przedmiocie oceny projektu, należy rów-
nież dopuścić taką ewentualność, że po-
nowna ocena dokonywana przez ten organ 
będzie dla wnioskodawcy mniej korzystna 
niż ocena pierwotna.  

Tomasz Picheta 
– radca prawny oraz mediator sądowy. Prze-
wodniczący Ośrodka Mediacji przy Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Czło-
nek zespołu adwokatów i radców prawnych 
w kancelarii Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro 
i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. 
(www.mcmlegal.pl). Praktykę zawodową roz-
wijał przy obsłudze prawnej osób fizycznych, 
organizacji pozarządowych oraz przedsiębior-
ców, w tym z branży IT, przemysłowej, handlo-
wej, budowlanej i rolniczej. Obecnie, od blisko 
sześciu lat świadczy pomoc prawną na rzecz 
instytucji, które odpowiadają za wdrażanie 
programów operacyjnych funkcjonujących na 
terenie województwa zachodniopomorskie-
go. Aktywnie wspiera także beneficjentów 
programów unijnych spoza tego regionu oraz 
beneficjentów krajowych programów opera-
cyjnych. 
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66-400 Gorzów Wielkopolski,  
ul. Kazimierza Wielkiego 1

NIP 599 286 26 34, Regon 211293154

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

Sekretariat
T: +48 95 739 03 11

E: sekretariat@ziph.pl

Dyrektor Izby
Stanisław Owczarek

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

Dział Marketingu
Tomasz Molski
T: 696 007 665

E: t.molski@ziph.pl

Marzena Młynarczyk
T: +48 95 739 03 12

E: marzena.mlynarczyk@ziph.pl

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

Dział Ubezpieczeń
Anna Elżanowska

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

Dział Kadr i Księgowości
Anna Nowak

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

Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 23

65-078 Zielona Góra

T: 534 052 819
E: biurozgora@ziph.pl

Oddział w Barlinku
ul. Niepodległości 16

74-320 Barlinek

T: 533 779 421
E: biurobarlinek@ziph.pl

Oddział ZIPH w Żaganiu
ul. Jana Pawła II 15

68-100 Żagań
 

T: 537 544 808.
E: biurozagan@ziph.pl

Strona www: ziph.pl

MAŁA POŻYCZKA
ROZWOJOWA

MAŁA POŻYCZKA

Kwota pożyczki do 500 000,00 zł

Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Od 2,87%

Oprocentowanie stałe w okresie spłaty pożyczki (preferencyjne lub na warunkach rynkowych)

Od 2,87% w skali roku dla firm niebędących start-upami

0,935% dla start-upów, tj. przedsiębiorców działających na rynku (w momencie zawierania umowy pożyczkowej)

nie dłużej niż 2 lata od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG, KRS

lub umowy spółki oraz dla przedsiębiorstw, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy

Brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki

Okres spłaty do 60 miesięcy

Karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy; karencja  nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

Finansowanie inwestycji do 100%

Oprocentowanie stałe w okresie spłaty pożyczki (preferencyjne lub na warunkach rynkowych)

0,935% dla start-upów, tj. przedsiębiorców działających na rynku (w momencie zawierania umowy pożyczkowej)

nie dłużej niż 2 lata od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG, KRS

lub umowy spółki

FINANSE

O „Pożyczkę na rozwój” mogą starać 
się mikro- i mali przedsiębiorcy 
poszukujący kapitału na rozszerze-

nie swojej oferty lub jakości dostępnych 
w niej produktów, zwiększenie efektywno-
ści produkcji oraz modernizację parku ma-
szynowego. Wystarczy, że prowadzą działal-
ność gospodarczą w Polsce od co najmniej 
dwóch lat.

Wnioskodawcy mogą liczyć na pożyczkę 
w wysokości od 75 tys. zł do 500 tys. złotych 
z przeznaczeniem na inwestycje w maszyny, 
urządzenia techniczne czy narzędzia. Jeże-
li wymaga tego projekt, środki mogą być 
przeznaczone również na zakup oprogramo-
wania, integrację z parkiem maszynowym 
i systemami IT funkcjonującymi już w przed-
siębiorstwie. Projekt powinien zostać zreali-
zowany w ciągu 12 miesięcy od dnia zawar-
cia umowy.

Tym, co wyróżnia „Pożyczkę na roz-
wój” jest  atrakcyjne oprocentowanie (sta-
ła stopa) oraz brak prowizji.  W zależno-
ści od wyniku oceny kondycji finansowej 
Wnioskodawcy i przedstawionej formy 
zabezpieczenia spłaty, może to być jedyne 
2,5% w skali roku (maksymalnie 6%). Oce-
na finansowa dokonywana jest na podsta-

Pożyczka na rozwój
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kontynuuje program 
„Pożyczka na rozwój”, którego pilotaż został przeprowadzony 
w ubiegłym roku. Dla mikro- i małych firm to możliwość pozyskania 
taniego (oprocentowanie od 2,5% do 6%) kapitału na inwestycje 
w nowe środki trwałe – nawet 500 tys. zł. Wnioski będzie można 
składać od 18 czerwca br.

wie sprawozdań finansowych za ostatnie  
3 lata (2 lata, jeśli firma działa krócej). Spła-
ta może zostać rozłożona maksymalnie 
na 5 lat, przy czym firmom przysługuje do  
9 miesięcy karencji w spłacie kapitału. 
Wkład własny przedsiębiorcy powinien sta-
nowić co najmniej 20% kwoty wydatków 
kwalifikowalnych projektu.

Dodatkowym atutem dla pożyczkobior-
ców jest bonus za zrealizowanie całego pro-
jektu zgodnie z umową i opisem przedsta-
wionym we wniosku. Po spłacie co najmniej 
90% kwoty pożyczki zgodnie z harmonogra-
mem (lub wcześniej), przedsiębiorca uzy-
skuje prawo do otrzymania dotacji w wyso-
kości 10% wartości pożyczki (maksymalnie 
40 tys. zł).

Pożyczka na rozwój

• Termin składania wniosków: od 18 czerw-

ca 2019 r. do 7 października 2021 r.

• Kwota pożyczki: od 75 tys. zł do 500 tys. zł

• Oprocentowanie stałe: od 2,5% od 6%

• Minimalny wkład własny: 20% kwoty 

wydatków kwalifikowalnych projektu

Regulamin i szczegółowe informacje znaj-

dują się na stronie: https://www.parp.gov.pl/

component/grants/grants/pozyczka-na-rozwoj
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MAŁA POŻYCZKA
ROZWOJOWA

MAŁA POŻYCZKA

Kwota pożyczki do 500 000,00 zł

Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Od 2,87%

Oprocentowanie stałe w okresie spłaty pożyczki (preferencyjne lub na warunkach rynkowych)

Od 2,87% w skali roku dla firm niebędących start-upami

0,935% dla start-upów, tj. przedsiębiorców działających na rynku (w momencie zawierania umowy pożyczkowej)

nie dłużej niż 2 lata od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG, KRS

lub umowy spółki oraz dla przedsiębiorstw, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy

Brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki

Okres spłaty do 60 miesięcy

Karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy; karencja  nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

Finansowanie inwestycji do 100%

Oprocentowanie stałe w okresie spłaty pożyczki (preferencyjne lub na warunkach rynkowych)

0,935% dla start-upów, tj. przedsiębiorców działających na rynku (w momencie zawierania umowy pożyczkowej)

nie dłużej niż 2 lata od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG, KRS

lub umowy spółki
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www.kssse.pl
ul. Orła Białego 22     
66-470 Kostrzyn nad Odrą      
tel.  95 721 98 00     
fax   95 752 41 67      
e-mail: info@kssse.pl

NAJLEPSZY 
KIERUNEK 
W BIZNESIE




