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Partnerzy Głosu Przedsiębiorcy

Szanowni Państwo
14 i 15 kwietnia we Wrocławiu ob-

radowało Walne Zgromadzenie Unii Izb 
Łaby i Odry. To organizacja, która zrzesza 
łącznie 37 Izb Przemysłowo-Handlowych 
z Niemiec, Polski i Czech. Jej celem jest 
reprezentowanie wspólnych ponadnaro-
dowych interesów regionu gospodarcze-
go wzdłuż Łaby i Odry. Niezmiernie miło 
mi poinformować, że nowym prezesem 
tej organizacji na najbliższą dwuletnią ka-
dencję wybrany został członek Prezydium 
naszej Izby – Pan Grzegorz Załoga. Wybór 
przedstawiciela ZIPH na szefa tego mię-
dzynarodowego zrzeszenia samorządu 
gospodarczego to ogromna nobilitacja dla 
Izby i jednocześnie docenienie naszych 
wieloletnich działań w zakresie wspiera-
nia rozwoju gospodarczego na pograniczu 
polsko-niemiecko-czeskim.

Liczymy, że dzięki przewodnictwu temu 
gremium przez naszego przedstawiciela 
uda się zorganizować szerszy lobbing na 
rzecz inwestycji w rozwój transportu wod-
nego, kolejowego i drogowego Polski Za-
chodniej . 

Wystartowała VII edycja Lubuskiego 
Lidera Biznesu. Liczę, że tak jak do tej pory 
konkurs będzie się cieszył dużym zaintere-
sowaniem regionalnych przedsiębiorstw. 
Udział w tej szlachetnej rywalizacji to 
możliwość zaprezentowania swoich doko-
nań oraz szeroka promocja własnej firmy. 
Już dziś w imieniu własnym oraz naszych 
partnerów: Gazety Lubuskiej, Telewizji 
Polskiej, Radia Zachód i Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Lubuskiego za-
praszam do udziału w naszym przedsię-
wzięciu. Na Państwa zgłoszenia czekamy 

spis treści

do 30 czerwca. Uroczyste podsumo-
wanie połączone z Galą Finałową zor-
ganizujemy 28 września w Filharmonii 
Zielonogórskiej.

Z poważaniem
Stanisław Owczarek

Dyrektor Izby
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Szkolenie – Prawo pracy
• W maju ZIPH wspólnie z partnerem 

merytorycznym - Idea HR, rozpoczyna 
cykl szkoleń eksperckich dla członków 
Izby. Pierwsze zajęcia, dotyczące pra-
wa pracy, odbędą się 28 maja w go-
dzinach od 9.00 do 15.30 w siedzibie 
ZIPH w Gorzowie Wielkopolskim. Po-
prowadzi je Pan Szczepan Przybylak, 
pracownik Państwowej Inspekcji Pra-
cy oraz biegły w zakresie czasu pracy 
i wynagrodzeń przy Sądzie Okręgowym 
w Gorzowie Wlkp. Szczegółowe infor-
macje i zgłoszenia pod numerem tele-
fonu: 696 007 665 lub drogą mailową:
 t.molski@ziph.pl

Nabór do grupy zakupowej
• ZIPH prowadzi nabór ciągły fi rm do 

zakupów energii elektrycznej, gazu 
ziemnego i paliw w ramach Zachodniej 
Grupy Zakupowej. To dobra okazja dla 
fi rm na zmniejszenie kosztów utrzyma-
nia swoich zakładów. Grupa posiada 
wynegocjowaną cenę oleju napędowe-
go dostępnego dla fi rm posiadających 
własne systemy magazynowania pali-
wa. Do ZGZ mogą przystąpić zarówno 
duże fi rmy, jak i mali przedsiębiorcy. 
Szczegółowych informacji udziela: 
Dariusz Przybyłek, tel. 609 806 840, 
e-mail: d.przybylek@ziph.pl

Świadectwa pochodzenia
• Od stycznia tego roku Krajowa Izba 

Gospodarcza, obok organów celnych, 
ma możliwość wystawiania przedsię-
biorcom uniwersalnych świadectw 

Rozpoczęty w Lubuskiem program 
szkoleniowy to efekt zawiązania 
współpracy ZIPH z Wyższą Szkołą 

Bankową w Poznaniu. Program nauczania 
opiera się na klasycznym MBA, wzbogaco-
nym o problematykę ważną i aktualną dla 
polskich przedsiębiorstw. Obejmuje swoim 
zakresem m.in. takie dziedziny jak: księ-
gowość, fi nanse, marke  ng, zarządzanie 
przedsiębiorstwem i korzystanie z syste-
mów informacji, prawo, oraz zarządzanie 
zasobami ludzkimi. Po zakończeniu studiów 
absolwenci otrzymają pres  żowy dyplom 
wystawiony przez Wyższą Szkołę Bankową 
w Poznaniu i sygnowany przez Franklin Uni-
versity oraz certyfi kat Zachodniej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej. 

- Dyplomy MBA są cenione w środowi-
sku menedżerów przedsiębiorstw, ale także 
wśród osób prowadzących własne fi rmy, 
potwierdzają bowiem posiadanie wysokich 
kwalifi kacji i sprzyjają karierze zawodowej, 
pomagają organizacjom w rozwoju i prze-
trwaniu na konkurencyjnym rynku – mówi 
Stanisław Owczarek, dyrektor Izby. 

Uczestnicy rozpoczętych właśnie stu-
diów bardzo cenią sobie fakt, że dzięki na-
wiązanej przez Izbę współpracy z WSB zaję-

Nowa oferta dla członków

Izbowe MBA
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa uruchomiła w Gorzowie 
Wielkopolskim studia Master of Business Administra  on (MBA). 
Pierwsze zjazd odbył się w siedzibie Izby w dniach 21-22 marca. 
Przez blisko dwa lata 15- osobowa grupa złożona z menadżerów 
lubuskich przedsiębiorstw będzie doskonaliła swoje umiejętności 
w zakresie zarządzania.

cia odbywają się naszym regionie. - Cieszę 
się, że dzięki ZIPH mamy możliwość odbycia 
pres  żowych studiów na miejscu, w Gorzo-
wie. To doskonała okazja do podniesienia 
umiejętności zarządczych dla menadżerów 
z fi rm należących do Izby – mówi Anna Krzy-
wak, dyrektor zakładu Algontec Polska z Ko-
strzyna nad Odrą. Podobnego zdania jest 
Ireneusz Maciej Zmora, prezes gorzowskie-
go klubu żużlowego: - Studia MBA przygo-
towane przez ZIPH to szansa na poszerzenie 
swojej wiedzy na temat zarządzania. Pro-
wadzę nietypowe przedsiębiorstwo, jakim 
jest klub sportowy, gdzie na co dzień mamy 
do czynienia z bardzo szerokim spektrum 
problemów. Jestem przekonany, że pozyska-
na wiedza umożliwi mi w jeszcze większym 
stopniu sprawnie nim kierować – mówi ster-
nik Stali Gorzów.

W związku ze sporym zainteresowa-
niem, Izba planuje uruchomienie kolejnych 
grup, zarówno w Gorzowie Wielkopolskim, 
jak i w Zielonej Górze. Szczegółowych infor-
macji na temat studiów udziela:
Dariusz Przybyłek - telefon: 609 806 840,
e-mail: d.przybylek@ziph.pl                      

(JL)
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pochodzenia. Przewiduje to porozu-
mienie podpisane 15 grudnia 2014 r. 
pomiędzy Szefem Służby Celnej, a KIG 
na podstawie znowelizowanej ustawy 
z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu 
wykonywania działalności gospodar-
czej, tzw. IV ustawy deregulacyjnej. 
Departamentem odpowiedzialnym za 
świadectwa pochodzenia jest Biuro 
Legalizacji, Certyfi kacji i Karnetów ATA. 
Kontakt telefoniczny: 22 630 97 12.

Ubezpieczenia grupowe w ZIPH
• Zapraszamy fi rmy zrzeszone w Izbie 

do skorzystania z oferty ubezpieczeń 
grupowych przygotowanych dla ZIPH 
przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
ING. Wyróżnikiem oferty jest fakt, iż 
obsługa ubezpieczenia odbywa się 
na zasadach tzw. Premium Gold, co 
oznacza 24 godzinny system wypłaty 
świadczeń bezspornych (dot. zgonów, 
urodzeń itp.). Pozostałe świadczenia 
wypłacane są w terminie 7 dni od daty 
zarejestrowania wniosku. Każdy ubez-
pieczony członek Zachodniej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej otrzymuje polisę, 
a jego pracownicy imienne Certyfi katy 
ubezpieczenia. Ponadto pracownik, na 
tych samych zasadach, ma możliwość 
ubezpieczenia współmałżonka, pełno-
letnich dzieci oraz partnera. Szczegó-
łowych informacji na ten temat udziela 
Anna Elżanowska, tel. 957 390 310.

Środki z NCBiR
• Od 4 maja mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa mogą ubiegać się 
o wsparcie na badania przemysłowe 
oraz eksperymentalne prace rozwo-
jowe w ramach środków unijnych, 
których dysponentem jest Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. Zachęcamy 
do bieżącego śledzenia ogłaszanych 
konkursów na stronie internetowej 
www.ncbr.gov.pl .

Gospodarzem posiedzenia w Mię-
dzyrzeczu był burmistrz miasta Re-
migiusz Lorenz, który uroczyście 

powiał zgromadzonych, a następnie zapre-
zentował potencjał gospodarczy miasta 
oraz najbliższe plany inwestycyjne gminy. 
Burmistrz w swym wystąpieniu zadeklaro-
wał również gotowość do współpracy z Izbą 
w zakresie wspierania lokalnej gospodarki 
i działających w Międzyrzeczu przedsię-
biorców. Stanisław Owczarek, dyrektor 
ZIPH przypomniał również, o zakończonym 
w ubiegłym roku projekcie, który Izba re-
alizowała wspólnie z tutejszym Zespołem 
Szkół Budowlanych w zakresie rozwijania 
kształcenia zawodowego poprzez możli-
wość podnoszenia przez uczniów kwalifi ka-
cji oraz odbycia praktyk w zakładach pracy. 

W kolejnych punktach spotkania Rada 
Izby przystąpiła do zatwierdzenia dokumen-
tów sprawozdawczych za miniony rok oraz 
ustaliła datę Walnego Zgromadzenia Spra-
wozdawczego Członków ZIPH na 25 maja br. 
Wydarzenie to będzie miało miejsce w Sali 
Audytoryjnej Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Członkowie Rady Izby podjęli również 
uchwałę dotyczącą tworzenia nowych od-

działów Izby. Jak poinformował wiceprezes 
ZIPH Roman Mizerny, dalece zaawansowa-
ne są prace nad utworzeniem biura w Bar-
linku. Krok ten podyktowany jest dużym 
zainteresowaniem tamtejszych fi rm do 
działania w ramach Izby oraz przychylności 
władz miasta do goszczenia na swoim tere-
nie organizacji wspierającej rozwój przed-
siębiorczości. 

Rada Izby zdecydowała również o przy-
jęciu w poczet członków ZIPH 8 nowych 
fi rm:
• Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie 

Wielkopolskim Sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bar-

tosz Zmarzlik, Kinice
• MONEYmakesMONEY.pl Ryszard Pawlu-

kowski, Słubice
• STĘŻYCA Kopalnie Surowców Mineral-

nych Sp. z o.o., Kłodawa
• REMI Sp. z o.o., Drezdenko
• Paweł Stankiewicz APS Biuro Projektów 

Budownictwa, Zielona Góra
• Zmarzlik Team Paweł Zmarzlik, Kinice
• GOŚCINIEC “AGROTABERA” Karczma Ta-

berska Marek Taberski, Janowiec.
(TM)

Posiedzenie Rady Izby

Międzyrzecz otwarty
na przedsiębiorców
16 kwietnia w Międzyrzeczu miało miejsce wyjazdowe posiedze-
nie Rady Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Spotkanie po-
święcone było w głównej mierze przygotowaniom do Walnego 
Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Izby, które odbędzie 
się 25 maja w Gorzowie Wielkopolskim.
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Członek Prezydium Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej, Grzegorz Załoga, został wybrany Prezesem Unii Izb 

Łaby i Odry. Walne Zgromadzenie tego gremium obradowało 
w dniach 13-15 kwietnia we Wrocławiu. 
W Unii Izb Łaba/Odra współpracuje łącznie 37 Izb Przemysło-
wo-Handlowych z Niemiec, Polski i Czech. Zasadniczym celem 
organizacji jest reprezentowanie na płaszczyźnie krajowej 
i międzynarodowej wspólnych ponadnarodowych interesów 
gospodarki transgranicznego regionu gospodarczego wzdłuż 
Łaby i Odry. Główny punkt ciężkości pracy związku Izb Regio-
nu Łaba/Odra stanowią zagadnienia związane z komunikacją, 
ochroną środowiska i współpracą w ramach Unii Europejskiej.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża 
w Gorzowie Wielkopolskim zawarła umowę ze spółką PGE 

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna dotyczącą współpracy 
naukowo-technicznej. Porozumienie zawarte zostało w związku 
z kolejnym uruchamianym przez gorzowską uczelnię kierunkiem 
technicznym pod nazwą energetyka. Umowa przewiduje m.in. 
współpracę obu podmiotów w procesie unowocześniania proce-
su dydaktycznego i kształcenia oraz organizacji praktyk studenc-
kich i staży dla absolwentów uczelni w takich dziedzinach jak 
energetyka, ciepłownictwo czy ochrona środowiska. Obie strony 
planują również organizować wspólnie seminaria i konferencje 
w tym zakresie.

Nowy Prezes 
Unii Izb Łaby i Odry

Faurecja inwestuje 
w Gorzowie

Gorzowska PWSZ 
współpracuje z PGE

Nagroda dla Hertz Systems

Zielonogórski Hertz Systems został wyróżniony przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości podczas odbywającego 

się w Katowicach VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 
Firma została uhonorowana w kategorii: Technologia Kosmicz-
na. Firma Hertz Systems zgłosiła do Konkursu PARP technologię 
RDFTS, która dotyczy wzorca czasu dedykowanego do zastoso-
wania na statkach kosmicznych. Wyróżnione urządzenie może 
być wykorzystywane przede wszystkim na satelitach niskoor-
bitalnych. Ideą Konkursu jest popularyzacja nowoczesnych 
i innowacyjnych rozwiązań w biznesie oraz efektywnego wyko-
rzystania środków unijnych, w tym promowanie nowatorskich 
projektów, realizowanych przez benefi cjentów PARP w ramach 
działań wdrażanych przez Agencję zarówno w ramach progra-
mów operacyjnych jak i innych działań.

Zarząd Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej wydał w kwietniu bieżącego roku zezwolenie dla spółki 

„Faurecia Gorzów” S.A. Planowana inwestycja polegać będzie 
na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu 
fi rmy „Faurecia Gorzów” poprzez budowę hali produkcyjno-
-magazynowej z pomieszczeniami technicznymi i magazynem 
surowców oraz zakup kompletnego ciągu produkcyjnego. Fir-
ma zamierza do końca lipca 2017 roku zainwestować w tym 
celu ponad 56 milionów złotych. Spółka w ramach przyznanego 
zezwolenia zobowiązała się również do utrzymania zatrudnie-
nia na terenie strefy na poziomie co najmniej 1660 pracowni-
ków

BIZNES POD LUPA
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Trzy lubuskie fi rmy zostały wyróżnione w plebiscycie „Fi-
lary Polskiej Gospodarki”. Zestawienie przygotowywane 
przez redakcję dziennika Puls Biznesu ma na celu wy-

różnienie tych fi rm, które w pozytywny sposób wpływają na 
kształtowanie i rozwój regionu, w którym funkcjonują. Wszyst-
kie fi rmy uwzględnione w rankingu należą do grona najwięk-
szych pracodawców w województwie i aktywnie wspierają 
działania na rzecz społeczności lokalnej. W tegorocznej, X edy-
cji w województwie lubuskim wyróżnione zostały: żarski Kro-
nopol, zielonogórski Stelmet oraz Ikea Industry Poland Oddział 
Fabryki WEST w Zbąszynku.

Rozbudowa 
w Babimoście

Szkolenie dla płatników

Filary 
Polskiej Gospodarki

Zielonogórski oddział ZUS Zakład Ubezpieczeń organizu-
je 6 maja szkolenie dla płatników składek „Interaktywny 

Płatnik PLUS, nowoczesna metoda wymiany informacji mię-
dzy płatnikiem składek a ZUS”. Skierowane jest ono do osób, 
które przekazują dokumenty zgłoszeniowe, wyrejestrowujące 
oraz rozliczeniowe do ZUS drogą elektroniczną. Podczas szko-
lenia zostaną przedstawione główne zmiany i korzyści płynące 
z wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus, który jest rozwi-
nięciem programu Płatnik. Ponadto zostaną omówione nowe 
funkcje programu, które ułatwią płatnikom bezbłędną reali-
zację obowiązków związanych ze składaniem dokumentów 
w ustawowych terminach. Zapisy na szkolenia przyjmowane są 
telefonicznie pod numerem telefonu 68 32 94 506.

BIZNES POD LUPA

Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Sprzętu 
Oświetleniowego „ŚWIATŁO 2015” odbyło się uroczyste 

wręczenie nagród przyznanych w konkursie na Najlepszą In-
westycję Oświetleniową 2014 organizowanym corocznie przez 
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego. Zielonogórska 
spółka LUG Light Factory otrzymała dwie nagrody: za zrealizo-
wane projekty oświetleniowe Europejskiego Centrum Muzyki 
w Lusławicach (nagroda główna) oraz Zintegrowanego Cen-
trum Komunikacji w Poznaniu (pierwsza nagroda). Na potrzeby 
tego drugiego, fi rma LUG dostarczyła nowoczesne rozwiąza-
nia infrastrukturalne do oświetlenia peronów dworca Poznań 
Główny oraz przystanku Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

LUG wyróżniony

Zakład IKEA Industry w Babimoście w tym miesiącu roz-
począł budowę nowej hali, w której będzie cięta na wy-
miar ultracienka płyta HDF. Produkcja w nowej hali o po-

wierzchni 10 tys. mkw. ruszy jesienią tego roku. Uruchomienie 
nowej hali rozkroju pozwoli na poprawę planowania, ograni-
czenie niezbędnego poziomu zapasów i ogólne zwiększenie 
elastyczności i wydajności produkcji. Firma planuje uruchomie-
nie produkcji na trzy zmiany przez 5 dni w tygodniu. Powsta-
nie nowej hali nie wiąże się jednak ze wzrostem zatrudnienia: 
części pracowników pracujących przy rozkroju w obecnym za-
kładzie komponentów w Zbąszynku zostanie zaproponowane 
przeniesienie do Babimostu. Zakład IKEA Industry w Babimo-
ście działa od 1992 roku i obecnie zatrudnia ponad 700 osób.
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- „Lubuski Lider Biznesu” od 7 lat promuje 
i nagradza najważniejsze osiągnięcia gospo-
darcze regionu. Docenia innowacyjność i za-
angażowanie inwestycyjne, zauważa działa-
nia na rzecz lokalnej społeczności i wymierne 
korzyści, jakie naszemu regionowi przynosi 
biznes. To wyjątkowe podziękowanie dla 
tych, którzy tworzą gospodarczą i społeczną 
przyszłość regionu – mówi Stanisław Owcza-
rek, dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-
-Handlowej – organizatora konkursu.

Kapituła Lubuskiego Lidera Biznesu ob-
radowała 20 kwietnia w ratuszu miejskim 
w Zielonej Górze. W jej skład wchodzą 
przedstawiciele najważniejszych instytucji 
i organizacji regionu oraz wybitne osobi-
stości życia gospodarczego i politycznego. 
Wiedza i doświadczenie członków Kapituły 
stanowią o ogromnej wartości merytorycz-
nej przyznawanej nagrody. Nominowani 
w każdej z kategorii zostaną wyłonieni przez 
Kapitułę w pierwszej połowie sierpnia, na-
tomiast laureatów poznamy 28 września 
podczas Wielkiej Gali w Filharmonii Zielo-
nogórskiej.

Ciekawostką tegorocznej edycji jest 
fakt, iż prezydenci Zielonej Góry i Gorzowa 
Wielkopolskiego zadeklarowali, że dla 20 
pierwszych mikroprzedsiębiorstw pokryją 

Wystartowała VII edycja LLB

Liderzy na start
Wystartowała VII edycja najbardziej pres  żowego regionalnego konkursu „Lubuski Lider Biznesu”. 
Od 24 kwietnia można zgłaszać fi rmy, które w minionym roku zanotowały szczególne sukcesy. Reje-
stracja kandydatur potrwa do 30 czerwca. Wielka Gala konkursu, podczas której poznamy tegorocz-
nych zwycięzców odbędzie się 28 września w Filharmonii Zielonogórskiej.

2/3 wpisowego do konkursu, co oznacza, że 
za udział zapłacą jedynie 100 +VAT.

Podobnie jak w latach ubiegłych w rywa-
lizacji mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, 
które mają w Lubuskiem swoją siedzibę lub 
są członkiem lubuskich organizacji gospo-
darczych. Podstawowym warunkiem udzia-
łu w konkursie jest prowadzenie działalności 
gospodarczej przynajmniej przez dwa lata 
oraz brak zaległości wobec organów skar-
bowych i ZUS. Weryfi kacja zgłoszonych fi rm 
będzie przebiegała dwuetapowo. Najpierw 
kapituła oceni zgłoszenia pod względem 
formalnym oraz zaszereguje do poszczegól-
nych kategorii:
• przedsiębiorstwa mikro 

(zatrudniające do 9 pracowników)
• przedsiębiorstwa małe 

(zatrudniające od 10 do 49 pracowników)
• przedsiębiorstwa średnie 

(zatrudniające od 50 do 249 pracowni-
ków)

• przedsiębiorstwa duże 
(zatrudniające od 250 pracowników).

W drugim etapie kapituła dokona oce-
ny uzyskanych wyników w minionym roku. 
W każdej kategorii wyłonionych zostanie 
trzech laureatów, którzy otrzymają statu-

etki „Lubuskiego Lidera Biznesu” na lata 
2014/2015. Nie mniej jednak każda fi rma, 
która zakwalifi kuje się do drugiego etapu 
otrzyma pamiątkowy certyfi kat. Analogicz-
na procedura obowiązuje w przypadku Lu-
buskiego Lidera Innowacji. Wyróżnione fi r-
my będą miały prawo przez okres jednego 
roku,  od chwili wręczenia nagród, do wyko-
rzystywania loga konkursu wraz z tytułem.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobra-
nia znajdują się na stronie internetowej 
www.ziph.pl (w zakładce „Lubuski Lider 
Biznesu”). Informacje na temat konkursu 
uzyskać można pod numerem telefonu:
 95 739 03 12.

(JL)

R E K L A M A

ul. Borowskiego 2a - 3, Gorzów Wlkp.,  
tel. 95 73 505 54, biuro@ideahr.com.pl 

REKRUTACJE

PRACOWNICY TYMCZASOWI

SZKOLENIA

COACHING

w w w . i d e a h r . c o m . p l
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Udrożnienie drugiej co do wielkości 
polskiej rzeki, która łączy nasz kraj 
z Niemcami i Czechami to niezwykle 

istotna, z punktu widzenia logistycznego, 
sprawa. Wielu przedsiębiorców z zainte-
resowaniem śledzi postępy prac w tym za-
kresie. Oprócz rzecznego transportu towa-
rowego pojawia się również w tym miejscu 
aspekt turystyczny, który do tej pory był 
raczej zaniedbywany po stronie polskiej. 
Z kolei w proces rewitalizacji aktywnie za-
angażowało się wielu polityków czeskich 
i niemieckich. Liczymy, że jak najszybciej 
do swoich zagranicznych kolegów dołączą 
nasi przedstawiciele władzy ustawodawczej 
i wykonawczej. 

W czasie spotkania wystosowano do 
poseł Sibińskiej zaproszenie na październi-
kowy zjazd Unii Izb Łaby i Odry w Pradze. 
W dalszym ciągu rozmów zwrócono uwagę 
na potrzebę zintensyfi kowania wspólnych 
działań na rzecz uruchomienia połączenia 

Komunikacja

Czy parlament pomoże?
ZIPH pragnie w większym stopniu zainteresować oraz zaangażować polskich posłów i senatorów do 
pracy w parlamentarnym ponadnarodowym zespole ds. Odry. Inwitacja miała miejsce w czasie spo-
tkania z poseł Krystyną Sibińską 21 kwietnia w siedzibie Izby. Inicjatorem rozmów był nowy Prezes 
Unii Izb Łaby i Odry, a zarazem członek władz ZIPH Grzegorz Załoga.

kolejowego Berlin-Piła. Wyrażono ponadto 
zadowolenie z faktu ogłoszenia przez na-
szego południowego sąsiada, iż zakończenie 
budowy drogi S3 po stronie czeskiej planuje 
się w latach 2019-2021. Na koniec uczest-
nicy tego trójstronnego spotkania wyrazili 

nadzieję, że to dopiero początek wspólnych 
skutecznych działań na rzecz poprawy mię-
dzynarodowych warunków komunikacyj-
nych.

(TM)

To pierwsze z cyklu spotkań, które 
zielonogórski oddział Izby będzie 
organizował na południu naszego 

regionu. – Cieszę się, że dopisali przedsię-
biorcy. To dobry prognostyk przed kolejnymi 
takimi inicjatywami. Cel jest prosty – inte-
grować i doradzać, bo w dzisiejszym coraz 
bardziej zabieganym świecie brakuje chwili 
wytchnienia na spotkanie w dobrym towa-
rzystwie i posłuchania ciekawych informacji 
o sprawach, które na co dzień nas dotykają 
w skali makro – mówi Karolina Muszyńska 
z zielonogórskiego oddziału ZIPH.

Wspólne śniadanie było również dobrą 
okazją do zaprezentowania tego, co Izba 
oferuje na co dzień swoim członkom. Cały 

czas twa nabór chętnych do Zachodniej 
Grupy Zakupowej, której celem jest obni-
żenie kosztów energii elektrycznej w fi r-
mach. ZIPH pomaga również w certyfi kacji 
w zakresie jakości. W najbliższym czasie roz-
poczną się także szkolenia 
w zakresie prawa pracy czy 
profi laktyki kontrwywia-
dowczej dla eksporterów 
dla członków ZIPH. 

- Liczymy, że zapropo-
nowana przez nas formu-
ła spotkań przy śniadaniu 
przypadła do gustu naszym 
gościom i z czasem stanie 
się nieformalnym forum 

wymiany pomysłów i poglądów izbowych 
przedsiębiorstw z tej części regionu. Już dziś 
zapraszamy na kolejne spotkanie, które od-
będzie się pod koniec maja – zachęca Karo-
lina Muszyńska.                                         (TM)

Śniadanie biznesowe

Przyjemne z pożytecznym
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- Pani Kasiu, zaczniemy kontrower-
syjnie: dział personalny w fi rmie to po 
pierwsze koszty a po drugie właściwie 
najmniej istotny z biznesowego punktu 
widzenia dział w fi rmie. Co Pani na takie 
stwierdzenie?

- Katarzyna Urban: To bardzo archaicz-
ne po dejście, rodem z początków XX wie-
ku! Myślę, że tak było dawniej i wiele się 
już zmieniło w postrzeganiu roli działów 
personalnych. Przede wszystkim nastąpiła 
ich stopniowa ewolucja, która sprawiła, 
że zajmują się już nie tylko administrowa-
niem pracownikami, ale pełnią rolę stra-
tegiczną, dzięki wdrażaniu działań tzw. 
„miękkiego HR-u”. Dziś działy personalne 
pełnią zarówno funkcję administracyj-
ną (kadry i płace), jak i strategiczną czyli 
taką, która planuje rozwój fi rmy poprzez 
działania właśnie w zakresie zarządzania 
i rozwoju pracowników. W obecnym obli-
czu biznesu, dyrektor personalny to strate-
giczny partner w zarządach fi rm, tak samo 
jak dyrektor sprzedaży, czy fi nansowy. 
Tym samym nowocze-
sne działy personalne 
stały się niezbędnym 
ogniwem w każdej fi r-
mie. Są więc tak samo 
istotne i potrzebne jak 
inne działy w fi rmie.

- Co to jest ten „miękki HR” (HR – Hu-
man Resources - przyp. red.)?

- „Miękki HR” obejmuje działania zwią-
zane z rekrutacją pracowników, ich selekcją 
– czyli odpowiednimi testami, wywiadami 

Pracownicy dziś i jutro, 
czyli strategia zarządzania personelem
Tym razem będzie o ludziach. Ludziach w fi rmach, o tym, jak można nimi zarządzać ze strategicznego 
punktu widzenia, jak można dbać o ich rozwój, tak aby realizowali cele biznesowe w coraz bardziej dy-
namicznej rzeczywistości. Partnerem rozmowy jest Katarzyna Urban, dyrektor ds. kadr Vetoquinol Bio-
wet, fi rmy, która od lat prowadzi świadomą politykę personalną, odnosząc przy tym, a może dzięki temu 
wymierne sukcesy biznesowe. Katarzyna Urban, psycholog pracy i organizacji od przeszło 6 lat aktywnie 
kreuje strategię zarządzania personelem fi rmy, wcześniej studiując jej tajniki w USA. Jak to robi, co jest 
ważne i jaka będzie przyszłość narzędzi i działów personalnych?

i zadaniami ukierunkowanymi na wybranie 
kandydatów najlepiej odpowiadających 
profi lowi stanowiska oraz wdrożeniem no-
wych pracowników w fi rmie. „Miękki HR” 
to również działania związanie z systemem 
oceny okresowej personelu, planowania 
sukcesji (następstwa) w fi rmie, jak rów-
nież procesy związane z rozwojem pra-
cowników; doradztwem merytorycznym, 
organizacji i prowadzenia szkoleń, wspie-
raniem organizacji w procesie wdrażania 
zmian, a skończywszy na wartościowaniu 
stanowisk pracy w postaci wysokości wy-
nagrodzenia. „Miękki HR” osadzony jest 
nie tylko tu i teraz, ale planuje przyszłość 
i podejmuje działania związane z budowa-
niem organizacji i odpowiadaniem na jej 
potrzeby w perspektywie przyszłości. 

- Co Pani zdaniem traci fi rma, która 
tego nie robi, której funkcje personalne 
ograniczają się do naliczania i wypłaty 
wynagrodzeń?

- Już w perspektywie krótkotermino-
wej może się zdarzyć, 
że taka fi rma traci. 
Szybkie zmiany, któ-
rych często doświad-
czają małe i średnie 
fi rmy mogą być le-
piej wdrożone, dzięki 

odpowiednim działaniom świadomego 
działu personalnego. W perspektywie 
długoterminowej, możemy narazić się na 
pewne straty lub przynajmniej ryzyko. Ry-
zyka mogą wynikać z: nieodpowiedniego 
doboru personelu, braku lub mniej trafnej 

oceny personelu, braku działań rozwoju 
pracowników, brak zaplanowanego i ukie-
runkowanego doskonalenia kompetencji, 
których wymagają od nas zmiany na rynku 
i działania fi rm konkurencyjnych. Warto 
pamiętać o tym, że rozwój fi rmy, odbywa 
się nie tylko dzięki rozbudowie parku ma-
szynowego, infrastruktury czy wdrożeniu 
nowych technologii, ale jednym z jego 
głównych fi larów jest ciągłe doskonalenie 
i stały rozwój kompetencji pracowników. 
Słyszałam ostatnio pewien dowcip, który 
pozwolę sobie powtórzyć: Prezes mówi do 
dyrektora fi nansowego: Musimy inwesto-
wać w rozwój naszych pracowników. Na 
co odpowiada dyrektor fi nansowy: a co się 
stanie, gdy ich rozwiniemy (zainwestujemy 
w nich) , a oni odejdą? Na co prezes: a co 
się stanie, gdy ich nie rozwiniemy, a oni zo-
staną? I tutaj jest „pies pogrzebany”…

- Na ile tak naprawdę nawet dobrze 
funkcjonujący dział personalny, poprzez 
swoje narzędzia jest w stanie zmieniać 
mentalność pracowników, zmieniać kul-
turę fi rmy? Najchętniej chciałabym, aby 
podała Pani odpowiedź w procentach!

- (Śmiech)… nie ma prostej i jedno-
znacznej odpowiedzi na to pytanie. Po 
pierwsze zmiana mentalności, czy też kul-
tury organizacyjnej nie jest wyłącznym 
zadaniem działu personalnego. Dział per-
sonalny może wspierać wdrażanie zmian, 
inicjować pewne procesy, inspirować lu-
dzi, przygotować akcje dla pracowników, 
szkolić, angażować pracowników w projek-
ty. Jednak sam dział personalny nie zmieni 

W obecnym obliczu biznesu, 
dyrektor personalny to stra-

tegiczny partner w zarządach 
fi rm, tak samo jak dyrektor 
sprzedaży, czy fi nansowy.

Ludzie Lubuskiego Biznesu
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kultury organizacyjnej czy też nie wpłynie 
na zmiany mentalności pracowników. Do 
takich zmian niezbędna jest współpraca 
z innymi działami na każdym szczeblu or-
ganizacji. Tak naprawdę dział personalny to 
40% - 50% sukcesu, a 50% - 60% to owocna 
współpraca z innymi działami fi rmy.

- Vetoquinol Biowet to jedna z fi rm 
o najlepszym wizerunku na rynku pracy 
województwa lubuskiego. Co takiego ro-
bicie, że ludzie chcą u was pracować?

- Dziękuję za słowa uznania. Pracujemy 
na to wspólnie ciężko… (śmiech). Taki stan 
rzeczy jest na pewno efektem współdzia-
łania pracowników, kierowników i dyrek-
cji. Na co dzień stosujemy zasadę małych 
kroków, czyli stopniowego przekonywania 
i pokazywania korzyści z rozwiązań które 
stosujemy. W raz z upływem czasu, lu-
dzie przekonują się do tego „co nowe”. Na 
pewno potrzebna jest tutaj konsekwen-

cja, skuteczność i działanie metodą ma-
łych kroków. Współpraca i konsekwencja 
w działaniu to moim zdaniem podstawy 
budowania przyjaznego środowiska pracy.

- Ale konkretnie, co robicie, jakie na-
rzędzia stosujecie?

 - Dbamy o komfort i zdrowie naszych 
pracowników, zapewniamy konkurencyjny 
pakiet świadczeń pozapłacowych, a także 
starannie selekcjonujemy nowy personel, 
dbamy o rozwój zawodowy naszych pra-
cowników (szkolenia, udział w projektach 
wykraczających poza codzienne zadania). 
Od lat konsekwentnie prowadzimy system 
ocen okresowych pracowników i zapew-
niamy możliwość rozwoju w obrębie fi rmy 
poprzez udział w rekrutacjach wewnętrz-
nych. Jako fi rma jesteśmy otwarci na no-
wości, realizujemy regularne badania 
opinii pracowników na tematy, które ich 
dotyczą, a także przygotowujemy akcje in-

formacyjne i społecznościowe. Staramy się 
angażować pracowników każdego szczebla 
w ważne wydarzenia z życia fi rmy. Dbamy 
o właściwą politykę informacyjną. 

- A jakie narzędzia uważa Pani za naj-
bardziej skuteczne?

- Nie ma jednoznacznej odpowiedzi 
na to pytanie. Działania z obszaru strate-
gii personalnej są systemem naczyń połą-
czonych. Jedno nie istnieje bez drugiego. 
Po pierwsze musimy przyciągnąć dobrych 
kandydatów, przeprowadzić odpowiednią 
selekcję, zapewnić szkolenie stanowisko-
we, obdarzyć nowego pracownika wspar-
ciem na początku jego drogi w fi rmie. Na-
stępnie przychodzi czas na zapewnienie 
odpowiedniego rozwoju. W trakcie tej dro-
gi musimy szczerze rozmawiać o oczekiwa-
niach fi rmy i pracownika. W dzisiejszych 
czasach pracownicy mają swoje aspiracje, 
motywacje, chcą się spełniać zawodowo. 
Sztuką jest połączenie skuteczne wszyst-
kich elementów we właściwym czasie. 

- Z moich doświadczeń wynika, że gru-
pa, która ma najmniej czasu i motywacji 
do rozwoju, szkoleń, pracy nad sobą to 
menedżerzy. Często wychodzi się z zało-
żenia, że im wyższy szczebel tym większe 
kompetencje, i w związku z tym mniejsza 
potrzeba rozwoju. Co wy oferujecie swo-
im menedżerom?

- Menedżerowie najwyższego szczebla 
w Vetoquinol Biowet dają przykład innym 
pracownikom poprzez zainteresowanie 
rozwojem i ciągłe własne doskonalenie. 
Chętnie biorą udział w konferencjach 
branżowych, szkoleniach zewnętrznych, 
studiach podyplomowych, w coachingu 
menedżerskim. Dzięki udziałowi w spotka-
niach na szczeblu korporacyjnym, mamy 
możliwość również czerpania z doświad-
czenia naszych kolegów w Grupie Vetoqu-
inol. Myślę, że naszą lokalną kadrę, cha-
rakteryzuje duża otwartość na nowości, 
poszukiwanie informacji i motywacja do 
podnoszenia sowich kompetencji. 

 W dzisiejszym świecie biznesu, zaprze-
stanie rozwoju oznacza nie tylko pozosta-
wanie w miejscu, ale cofanie się. Osobiście 
dbam o swój rozwój dzięki uczestnictwu 
w studiach, konferencjach branżowych, 
śledzeniu nowości, korzystaniu z facho-
wych wydawnictw, uczestnictwu w cyklu 
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coachingu przygotowującego certyfi kację, 
udziałowi w interdyscyplinarnych projek-
tach, spotkaniach z kolegami „po fachu” 
czyli szefami innych działów personalnych. 
Wymiana doświadczeń z kolegami po fa-
chu może być bardzo cennym źródłem 
rozwoju.

- Wychodząc dalej, w przyszłość ryn-
ku pracy, który właściwie z miesiąca na 
miesiąc jest coraz trudniejszy dla praco-
dawców, chciałabym zapytać się, co Pani 
zdaniem powinny robić fi rmy, aby przy-
ciągnąć dobrych pracowników?

- Tak, pracownicy dzisiaj mają coraz 
większy wybór. Firmy, które chcą przycią-
gać najlepszych, muszą zadbać o swój wi-
zerunek i to na każdym etapie współpracy 
z pracownikiem, poczynając od odpowied-
nio przeprowadzonego 
procesu rekrutacji i se-
lekcji i wdrożenia nowe-
go pracownika już po za-
trudnieniu, do dbałości 
i (w miarę możliwości) 
odpowiadania na potrzeby obecnych pra-
cowników. To pracownicy są najlepszymi 
ambasadorami opinii o fi rmie. Naturalnie 
przyciąganie i zatrzymywanie dobrych pra-
cowników to kompleksowa sprawa. War-
to spojrzeć na ten wątek kompleksowo 
i zastanowić się nad tym co nasza fi rma 
oferuje pracownikom. Warto zastanowić 
się nie tylko nad ofertą wynagrodzenia 
i bonusów, ale także dostępnością świad-
czeń pozapłacowych, możliwości rozwoju, 
potencjalnego awansu, udziału w inte-
resujących projektach, dobrej atmosfery 
i klimatu w pracy. Warto też sprawdzić jak 
wypada nasza fi rma z porównaniu z inny-
mi fi rmami. 

- A może wystarczy ludziom dobrze 
płacić, nie troszcząc się o pozostałe rze-
czy, jak rozwój, szkolenia, kultura organi-
zacyjna?

- Niestety, w dzisiejszych czasach samo 
wynagrodzenie zdecydowanie nie wy-
starczy. Rozmawiając z pracownikami lub 
kandydatami do pracy, zazwyczaj zadaję 
im pytanie: co dla Pana/Pani jest ważne 
w pracy? I nigdy nie usłyszałam jeszcze: 
wynagrodzenie. Pracownicy mówią, że 
ważna jest atmosfera, bezpieczeństwo, 
możliwości rozwoju. Możemy oczywiście 

zatrudnić kandydata za duże pieniądze. 
Wysokie wynagrodzenie z pewnością na 
początku wystarczy, jednak nie zdołamy 
utrzymać pracownika ( zakładając obopól-
ną satysfakcję fi rmy i pracy pracownika), 
w dłuższej perspektywie, nie oferując mu 
rozwoju. 

- Kto Pani zdaniem powinien dbać 
o wizerunek fi rmy na rynku pracy?

- Wszyscy jesteśmy w fi rmie za to od-
powiedzialni, nie tylko dział personalny, 
ale każdy kierownik, menedżer. Nie może-
my zapomnieć o szeregowym pracowniku, 
który przecież rozmawia z innymi ludźmi 
o swojej fi rmie. Dlatego też warto jest 
badać poziom satysfakcji pracowników 
poprzez systematyczne badania. W Gru-
pie Vetoquinol podobne badanie realizo-

wane są co kilka lat. Na 
naszych corocznych spo-
tkaniach dyrekcji z pra-
cownikami prowadzimy 
też dialog o tym, jakie są 
potrzeby pracowników 

i oczywiście informujemy o wynikach ba-
dania satysfakcji. Pracownicy zadają pyta-
nia, na które odpowiada dyrekcja. Staramy 
się ustawicznie doskonalić komunikacją 
w fi rmie.

- Tak, komunikacja wewnętrzna 
w fi rmie to jedna z głównych bolączek fi rm. 
Wszyscy widzą tu najwięcej do zrobienia, 
poprawienia. Macie jakąś własną receptę?

- Komunikacja zawsze może być jesz-
cze lepsza! Nigdy nie jest idealnie. My też 
o tym wiemy… (śmiech). Zmienia się nam 
społeczeństwo, na rynku pracy mamy już 
pokolenie Y, pracuje jeszcze pokolenie 
„baby boomers”. Każda z tych grup inaczej 
się komunikuje. Myślę, że skuteczna ko-
munikacja wewnętrzna jest dopasowana 
do specyfi ki fi rmy i potrzeb ludzi (czasem 
różnorodnych generacji), którzy w niej 
pracują. Każda fi rma powinna przeanalizo-
wać własne potrzeby i wybrać odpowiedni 
dla siebie model.

- Pani Kasiu, a w jakim kierunku bę-
dzie się rozwijał dział personalny (HR), 
jakie narzędzia będziemy w przyszłości 
stosować, aby utrzymywać i rozwijać pra-
cowników?

- Tego jeszcze nie wiemy… Na pewno 
HR musi być elastyczny i dopasowywać 
się do potrzeb i specyfi ki fi rmy i rynku. Już 
dzisiaj widzimy, że generacja Y szuka pra-
cy w internecie, a nie w prasie. Ich świat 
to świat smar  onów, szybkich i krótkich 
treści. Aby przyciągnąć ich uwagę, działy 
personalne zaczynają przenosić rekrutację 
i selekcję na urządzenia mobilne. Innym 
zjawiskiem jest praca zdalna, która z pew-
nością będzie coraz bardziej oczekiwana 
przez pracowników.

- Technologia na pewno wymusi zmiany, 
ale czy z jej dynamicznym postępem idzie 
w parze postęp mentalny pokolenia Y?

- Niekoniecznie…Pomimo dużej inte-
raktywności urządzeń mobilnych, sieci 
społecznościowych, realne kontakty spo-
łeczne Y – greków bywają dużo bardziej 
powierzchowne. Tymczasem biznes wy-
maga pracy zespołowej, a ona wysokich 
umiejętności interpersonalnych. Tak więc 
działy personalne mogą oczekiwać zadań 
i pracy związanej z rozwojem tych umie-
jętności pracowników: współpracy, komu-
nikacji i udziału w projektach grupowych. 
Kompetencje techniczne są podstawą do 
wejścia do fi rmy, jednak to kompetencje 
społeczne stanowią o umiejętności odna-
lezienia się i funkcjonowania w organizacji 
. 

- I na koniec: jaką radę udzieliłaby 
Pani polskiemu właścicielowi fi rmy, który 
nie posiada u siebie działu personalnego 
z „miękkim HR”?

- Aby zainwestował w rozwój pracow-
ników działu personalnego, zatrudnił spe-
cjalistę od „miękkiego HRu” lub też skorzy-
stał z usług fi rm doradczych. A moją drugą 
radą jest: pamiętaj, że dzisiejszy rynek 
wymaga od fi rm strategicznego podejścia.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Edyta Hubska
Business Coach ACC / ICF

współwłaścicielka
IDEA HR Doradztwo Personalne

To pracownicy 
są najlepszymi 

ambasadorami opinii 
o fi rmie.
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Jednym z nieodłącznych elementów za-
mówień ogłaszanych w oparciu o Pra-
wo zamówień publicznych jest wadium. 

Przyjęło się zwyczajowo, że wnosi się je 
w formie pieniężnej, co wprawdzie jest 
najprostszą formą dla Zamawiającego, ale 
czy najkorzystniejszą dla startujących fi rm? 
Blokada kapitału na minimum trzy miesiące 
(praktyka pokazuje, że jest to znacznie dłuż-
szy okres) z tytułu jednego wadium przetar-
gowego nie zachwieje bieżącą płynnością, 
ale już wystartowanie w kilku czy kilkunastu 
dużych zamówieniach zaczyna być odczu-
walne fi nansowo. Problem ten jest znany 
szczególnie tym fi rmom, których działalność 
w dużej mierze jest oparta właśnie o tę for-
mę pozyskiwania zleceń a wykonanie zamó-
wienia wymaga nakładu własnych środków 
z późniejszym refi nansowaniem, w tym 
wnoszenia gwarancji wykonania kontraktu.

Warto zatem może sprawdzić czy inne 

Wadium w gotówce
już nie będzie potrzebne

Poręczenie wadium

System zamówień publicznych ewoluuje w Polsce już od ponad 21 lat. Z jednej strony regu-
luje wydatkowanie środków publicznych, natomiast z punktu widzenia przedsiębiorstw ubie-
gających się o tego typu zamówienia, decyduje o ich wyborze bądź nie do jego realizacji, co 
w konsekwencji przekłada się bezpośrednio na potencjalne przychody fi rmy.

formy wnoszenia wadium dopuszczone 
przez Ustawę Prawo zamówień publicznych, 
nie będą korzystniejsze nie tylko z ekono-
micznego punktu widzenia, ale także bez-
pieczeństwa bieżącej płynności a więc dzia-
łalności fi rmy. W/w ustawa dopuszcza pięć 
takich form, które są zapisane w art. 45. 
Warto zwrócić uwagę na ostatni punkt, pod 
którym kryją się m.in. takie instytucje jak 
fundusze poręczeniowe, których poręczenia 
wadium jest pełnoprawną formą jego wnie-
sienia. 

W województwie lubuskim przedsię-
biorcy mogą w tym aspekcie skorzystać 
z oferty Lubuskiego Funduszu Poręczeń 
Kredytowych z siedzibą w Zielonej Górze, 
który w swojej ofercie posiada szeroki wa-
chlarz poręczeń różnych produktów, w tym 
wadium. Oferta jest skierowana dla mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw, które 
posiadają siedzibę lub miejsce wykony-

wania działalności na terenie wojewódz-
twa lubuskiego i planują bądź biorą udział 
w zamówieniach w całej Polsce (o ile są one 
realizowane w oparciu o Prawo zamówień 
publicznych). 

Firmom, które zdecydują się na tę for-
mę wnoszenia wadium, na podstawie zło-
żonego wniosku, LFPK udziela tzw. pakie-
tu wadialnego, w ramach którego Klient 
przez okres 12 miesięcy może korzystać 
z indywidualnych poręczeń wadialnych pod 
konkretne zamówienia publiczne. Obecnie 
limit takiego pakietu nie może przekroczyć 
800 tys. zł, a indywidualne poręcznie 300 
tys. zł. Rozpatrzenie wniosku o pakiet jest 
bezpłatne i opiera się na wewnętrznej anali-
zie Funduszu całokształtu działalności fi rmy. 
Pozwala to na rzetelną a jednocześnie szyb-
ką weryfi kację i decyzję ze strony Funduszu.

Oferowane przez LFPK poręczenia zwal-
niają przedsiębiorcę z inwestowania wła-

snego kapitału, który z powodze-
niem może i powinien pracować 
na bieżącą działalność. Pozwalają 
także w startowaniu w kilku za-
mówieniach jednocześnie bez 
ryzyka utraty płynności. Ponadto 
w przypadku gdy oferta podmiotu 
ubiegającego się nie zostanie wy-
brana, fi rma nie musi sprawdzać 
kiedy środki z wadium zostaną 
jej zwrócone, gdyż indywidualne 
poręczenie automatycznie wyga-
sa, odnawiając limit we wcześniej 
udzielonym pakiecie wadialnym. 

Więcej informacji nt. porę-
czeń wadialnych można uzyskać 
w siedzibie LFPK Sp. z o.o. w Zie-
lonej Górze lub na stronie interne-
towej www.lfpk.pl.
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POŻYCZKI UNIJNE 
PRZYJAŹNIEJSZE NIŻ BANK

Pożyczki unijne wyróżnia łatwa i szybka 
procedura. Pożyczka „STANDARD” została 
przygotowana z myślą o fi rmach, które nie 
mogą wykazać się długą historią kredytową 
i wystarczającym poziomem zabezpieczeń, 
aby uzyskać zobowiązanie 
na rynku komercyjnym. 
Fundusz Pożyczkowy ECDF 
chętnie pomaga fi rmom 
na każdym etapie rozwoju. 
Zaciągnięte zobowiązanie, 
które może wynieść do 300 
tys. zł należy spłacić w cią-
gu maksymalnie 5 lat, przy 
czym możliwe jest zawie-
szenie tej spłaty na nawet 
6 miesięcy. Wkład własny, 
który muszą zapewnić po-
życzkobiorcy to tylko 10 
proc., a oprocentowanie 
zaczyna się przy tym już od 3,16%. Fundusz 
Pożyczkowy ECDF jest również elastyczny co 
do rodzajów zabezpieczeń – nie musi to być 
hipoteka na nieruchomości, jak w przypad-
ku większości kredytów bankowych.

POŻYCZKI UNIJNE 
BARDZIEJ KORZYSTNE NIŻ DOTACJE
W przypadku pożyczek unijnych proce-

dura oceny wniosków jest krótsza, a środki 
docierają na konto szybciej. Pożyczkobiorcę 
obowiązuje również znacznie mniej for-
malności, nie musi on tak szczegółowo do-
kumentować wydatków i czekać na zwrot 
poniesionych kosztów, jak benefi cjenci pro-
gramów dotacyjnych. Ponadto szerszy jest 
katalog kosztów kwalifi kowanych i obejmu-

Nawet 300 tysięcy pożyczki
Fundusz Pożyczkowy ECDF oferuje mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działal-
ność na terenie województwa lubuskiego szansę na realizację planów związanych z rozwojem fi rmy. 
Udzielamy pożyczek unijnych fi rmom, które zamierzają zarówno rozpocząć działalność, jak i rozwinąć 
już prowadzone działania biznesowe. Jesteśmy benefi cjentem projektu w ramach Lubuskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych 
instytucji otoczenia biznesu.

je część wydatków obrotowych przedsię-
biorstwa, utworzenie nowych miejsc pracy, 
nabycie lub zmodernizowanie potrzebnych 
w fi rmie środków trwałych – urządzeń, wy-
posażenia czy maszyn, a także wdrożenie 
nowych technologii. Za pieniądze z pożyczki 
można również zakupić środki transportu, 

lub sfi nansować rozpoczęte prace budowla-
ne, które rzadko są obejmowane wsparciem 
z dotacji. Poza tym nie ma ograniczeń co 
do samych benefi cjentów – pożyczkę mogą 
dostać zarówno przedsiębiorcy dopiero roz-
poczynający swoją biznesową drogę, jak i ci, 
którzy chcą rozwijać swoje fi rmy.

Ponadto pamiętajmy, że dotacje pokry-
wają część poniesionych wydatków, a zo-
bowiązują dodatkowo fi rmę do uzyskania 
określonych wskaźników, takich jak dodat-
kowe zatrudnienie lub wskazany przychód. 
Nie bez znaczenia jest także brak okresu 
trwałości, który w dotacjach nakazuje fi r-
mie utrzymanie wyników projektu – pozio-
mu zatrudnienia i zakupionych maszyn – aż 
przez 3 lata.

POŻYCZKI UNIJNE RÓWNIEŻ NA STARTUP
W ramach pożyczek unijnych zostało 

przewidzianych wiele udogodnień, które uła-
twiają pozyskanie pożyczki również startu-
pom. Wśród nich jest choćby brak wymogu 
posiadania historii kredytowej, jak również 
długi okres spłaty i wysoka możliwa do uzy-

skania kwota pożyczki, znacznie wyższa niż 
10-20 tys. proponowane przez większość 
banków. Okres karencji można wykorzystać 
już na początku realizacji projektu, kiedy fi r-
ma nie osiąga jeszcze wystarczających przy-
chodów, aby przeznaczać je na raty pożyczki. 

Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie 

www.ecdf-funduszpozyczkowy.pl 

Zapraszamy 
do kontaktu z naszymi Doradcami 

pod numerem telefonu 
784 090 178,

mail: fundusz.gorzowwlkp@ecdf.pl, 
pozyczki@ecdf.pl

Biuro terenowe 
Funduszu Pożyczkowego ECDF: 

ul. Targowa 9 (pok. 204), 
66-400 Gorzów Wielkopolski.
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- Kiedy spotkaliśmy się dwa lata temu 
zelektryzował nas Pan informacją, że Go-
tech współuczestniczy w budowie elek-
trowni atomowej w Finlandii. Dziś jeste-
ście jednym z wykonawców nowego bloku 
gazowo-parowego dla gorzowskiej elektro-
ciepłowni.

- To fakt, że Gotech realizuje wiele nie-
typowych inwestycji w naszej branży i nie 
boimy się nowych wyzwań. Budowa bloku 
gazowo-parowego, gdzie generalnym wyko-
nawcą jest fi rma Siemens, wymaga od nas 
innego podejścia niż zazwyczaj. Siemens 
narzuca nam swoje schematy działania, 
organizacji i przede wszystkim dbałości 
o kwes  e jakościowe. Mimo , że projekt 
realizowany jest w Polsce to językiem kon-
traktowym jest język angielski. W związku 
z tym, osoby, które uczestniczą w realizacji 
tego projektu muszą dość biegle posługiwać 
się w tym języku. Wymogi Siemensa i jed-
nocześnie PGE, jako głównego inwestora, 
co do dokumentowania jakości są bardzo 
wysokie. To ciekawe doświadczenie i dobra 
lekcja dla naszych pracowników.

- A jak zakończyła się sprawa elektrow-
ni atomowej?

- Nasz kontrakt dotyczący elektrow-
ni nuklearnej w Finlandii w dalszym ciągu 
trwa. Na blisko rok nastąpiło zatrzymanie 
prac ze względu na uzgodnienia pomiędzy 
głównym wykonawcą a inwestorem. Nie 
mniej jest obecnie kontynuowany. W przy-
szłym miesiącu jedziemy ponownie do Fin-
landii na teren budowy, aby montować to, 
co było wyprodukowane w ostatnim okre-
sie.

- Podobno zajmujecie się również pro-
dukcją elementów związanych z budową 
wiatraków na Bałtyku?

- To prawda. Gotech ma ugruntowaną 
pozycję w produkcji tego typu elementów. 
Mamy kilku partnerów w Skandynawii, dla 
których realizujemy elementy wiatraków 
morskich. Są to produkty , które posiada-
ją wysokie wymogi jakościowe, co jest nie 
lada problemem, bo wymaga z jednej stro-

Solidnoś ć i jakość
Wywiad z Mariuszem Baturą, prezesem PUP Gotech Sp. z o.o.

ny ciągłego doszkalania kadry, a z drugiej 
- inwestowania w sprzęt. Bez tego inwesto-
wania trudno  w dzisiejszych czasach myśleć 
o rozwoju, dlatego przygotowujemy się do 
nowego rozdania środków unijnych.

- Pan, jako doświadczony gracz na ryn-
ku budowlanym, ma z pewnością własne 
spostrzeżenia co do  kondycji całej branży.

- Obserwujemy może nie gwałtowny, 
ale jednak wzrost inwestowania w Polsce 
w zakresie budowy nowych zakładów i roz-
budowy istniejących. Rozpoczął się większy 
ruch także i na zachodzie, o charakterze 
odtworzeniowym i rozbudowy. Co prawda 
nowych zadań inwestycyjnych za wiele się 
nie pojawia, ale coraz częściej mamy do czy-
nienia z realizacją zadań o tym charakterze. 

- Na ile wymagania klientów wpływają 
na rozwój fi rmy?

- Klienci, których my obsługujemy, to 
często podmioty z sektora energetyki. Ol-
brzymie wymagania, które istnieją w Euro-
pie i wszystkie obowiązujące normy spra-
wiają, że poziom świadczonych usług jest 
doskonalony. Te wymagania, które trzeba 
spełnić, wymuszają na nas ciągłe szkolenia, 
nadzór i kontrolę jakości. To z kolei sprawia, 
że każde zlecenie traktujemy jednakowo 
poważnie. Mogę przyznać, że świadczona 
przez nas jakość, pozwoliła przetrwać trud-
niejsze okresy. 

- Jaki jest zatem wasz przepis na suk-
ces?

- Nie ma nigdzie jednej recepty. To mie-
szanka sytuacji i zdarzeń. Z perspektywy mi-
nionych lat mogę powiedzieć, że kiedy jest 
lepiej trzeba zawsze odłożyć na okresy trud-
niejsze. Nie powinno być w fi rmie presji do 
konsumowania efektów. Część profi tów na-
leży pozostawić na czasy trudniejsze, a inną 
część - inwestować w rozwój. Należy cały 
czas unowocześniać  zasoby sprzętowe, by 
nadążać za zmieniającą się techniką i kon-
kurencyjnością. Krok po kroku należy po-
szerzać uprawnienia, szkolić personel. Sta-
bilność kadrowa i dobre relacje wewnątrz 
fi rmy też wpływają korzystnie na stabilność. 
Niezwykle istotne jest utrzymywanie kon-
taktów z klientami. Każdy zadowolony kon-
trahent wraca. Dobre relacje z klientami też 
pozwalają na pewność, że pozytywna opinia 
jest przekazywana innym. Z takich rekomen-
dacji zyskaliśmy wielu Klientów. Nie prowa-
dzimy specjalnych kampanii reklamowych. 
Uznaliśmy, że komunikacja z interesantami 
i rzetelne wykonywanie zadań, przynoszą 
lepszy skutek niż reklamy. Solidność i jakość. 
Przez ten czas na rynku lokalnym - wraz 
z partnerami – GOTECH wypracował sobie 
pozycję solidnej fi rmy. 

- Dziękujemy.

Rozmawiali: Jarosław Libelt 
i Tomasz Molski

Nuclear Power Plant Olkiluoto 3, Finland

Z wizytą u członka Izby
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Partnerem gazety  
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Informacje Lubuskie codziennie o godz. 18.30 i 22.00

Od kilku lat wynagrodzenia w lubu-
skich fi rmach rosną systematycznie 
o ok. 4% w skali roku. Najbardziej 

dynamiczne zmiany widoczne są w przy-
padku pracowników produkcyjnych i spe-
cjalistów, takich jak automatycy, specjaliści 
utrzy mania ruchu, mechanicy i inżynierowie 
różnych branż. 

Jak wynika z Raportu, w roku 2014 
ok. 90% fi rm wprowadziło podwyżki dla pra-
cowników szeregowych, ok. 70% dla specja-

Barometr płac lubuskiego biznesu
Na jakim poziomie kształtują się zarobki w naszym województwie? Kto może liczyć na podwyżki? Jacy 
specjaliści są najbardziej poszukiwani? Szukając odpowiedzi na te i inne pytania warto zapoznać się 
z najnowszym Lokalnym Raportem Płacowym przygotowanym przez gorzowską fi rmę AUDIT Doradz-
two Personalne Sp. z o.o.

listów oraz ok. 60% dla kadry kierowniczej. 
Podobne plany są na rok 2015.

O wprowadzeniu podwyżek i ich wyso-
kości decydują przede wszystkim: realizacja 
założonych celów i wynik fi nansowy fi rmy, 
a coraz częściej - konkurencja. Jak podkreśla 
Viole  a Panasiuk-Strzyżewska, prezes AUDIT 
Doradztwo Personalne Sp. z o.o., najnowszy 
Raport jest ilustracją funkcjonującego już 
rynku pracownika. Defi cyt specjalistów, ni-
skie bezrobocie i niż demografi czny wymu-
szają niejako na pracodawcach nowe spoj-
rzenie na zarządzanie zasobami ludzkimi. 

Obecnie średnie wynagrodzenie kadry 
specjalistycznej waha się między 3.500-
5.500 PLN bru  o (najwyższe w IT i marke-
 ngu). Kadra kierownicza może liczyć na 
średnie zarobki rzędu 5.500-13.500 PLN 
bru  o (najwyższe osiąga sprzedaż, HR i co-
raz częściej marke  ng).

Zmiany widać również we fl uktuacji pra-
cowników. Ponad połowa zwalnianych pra-
cowników to osoby odchodzące z własnej 
woli, a najczęściej wskazywany powód, to 
lepsza oferta w innej fi rmie lub wyjazd do 
pracy za granicę.

W roku 2014 60 % fi rm zwiększyło za-
trudnienie, a w 2015 blisko połowa ma po-
dobne plany. 

- Największe problemy rekrutacyjne 
fi rmy mają ze znalezieniem specjalistów 
(70%) i pracowników szeregowych (39%), 
zwłaszcza w takich działach jak: produkcja, 
utrzymanie ruchu i jakość, a także IT - mówi 
Klaudia Dolata, Członek Zarządu AUDIT Do-
radztwo Personalne Sp. z o.o.

Firmy kładą również coraz większy na-
cisk na szkolenie zatrudnionej kadry. Jak 
pokazuje Lokalny Raport Płacowy, prawie 
wszystkie podmioty realizują szkolenia za-
wodowe (ok. 90%), jednak coraz więcej 
przedsiębiorstw widzi również potrzebę 
realizowania szkoleń miękkich (70%) i języ-
kowych (59%).

Jakie wnioski z Raportu wyciągnąć 
mogą Lubuszanie? Wszystko wskazuje na to, 
że mamy szanse na wyższe wynagrodzenia, 
atrakcyjniejsze warunki pracy i coraz mniej-
sze problemy ze znalezieniem pracy odpo-
wiadającej naszym marzeniom i aspiracjom. 
Dla pracodawców Raport może być cennym 
narzędziem zarządzania kadrami i polityką 
zatrudnienia oraz źródłem informacji w pro-
cesach związanych z wynagrodzeniami, któ-
re pozwala m.in. zaplanować odpowiednie 
płace dla obecnych i nowych stanowisk 
w fi rmie.

Urszula Śliwińska
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Instytucja bankowego tytułu egzekucyj-
nego została uregulowana w ustawie 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo banko-

we. Artykuł 96 ust. 1 w/w ustawy stanowi, 
że na podstawie ksiąg banków lub innych 
dokumentów związanych z dokonywaniem 
czynności bankowych banki mogą wysta-
wiać bankowe tytuły egzekucyjne. Banko-
wy tytuł egzekucyjny może być podstawą 
egzekucji jedynie po nadaniu mu przez sąd 
klauzuli wykonalności wyłącznie przeciw-
ko osobie, która bezpośrednio z bankiem 
dokonywała czynności bankowej albo jest 
dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia 
wierzytelności wynikającej z czynności 
bankowej i złożyła pisemne oświadczenie 
o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszcze-
nie objęte tytułem wynika bezpośrednio 
z tej czynności bankowej lub jej zabezpie-
czenia (art. 97 ust. 1 cyt. ustawy).

Bankowy tytuł egzekucyjny, po nadaniu 
mu przez sąd klauzuli wykonalności, umoż-
liwia szybkie ściągnięcie wierzytelności od 
klienta, który nie wywiązuje się ze swoich 
zobowiązań z bankiem, np. nie spłaca rat 
zaciągniętego kredytu lub zobowiązania 
wynikającego z tzw. toksycznych opcji 
walutowych. Nadto 
obowiązujące przepisy 
znacznie ułatwiają ban-
kowi uzyskanie klauzuli 
wykonalności. Z uwagi 
na fakt, że postępowa-
nie o nadanie klauzuli 
wykonalności ma cha-
rakter formalny, sąd 
w jego toku nie może 
badać od strony merytorycznej zasadno-
ści roszczenia banku objętego bankowym 
tytułem egzekucyjnym. Nie budzi wątpli-
wości, że taka sytuacja ułatwia bankom 
dochodzenie swoich należności. Nie powo-
duje ona bowiem konieczności prowadze-
nia postępowania przed sądem, bowiem 
w aktualnym stanie prawnym sąd powi-

Koniec ery bankowych tytułów egzekucyjnych
B ankowy tytuł egzekucyjny - koszmar większości polskich kredytobiorców, już niedługo przestanie 
spędzać sen z powiek. Trybunał Konstytucyjny zniósł przywilej banków, uznając bankowe tytuły egze-
kucyjne za niezgodne z Konstytucją RP.

nien nadać klauzulę wykonalności w termi-
nie 3 dni. 

Powyższe od dawna rodziło poważ-
ne wątpliwości, czy fakt, w którym jeden 
z podmiotów w obrocie cywilnoprawnym 
stawiany jest na uprzywilejowanej pozycji, 
jest zgodny z Konstytucją RP.

Z inicjatywy Sądu Rejonowego w Koni-
nie, zagadnieniem zajął się Trybunał Kon-
stytucyjny. W wyroku z dnia 14 kwietnia 
2015 r. orzekł o niekonstytucyjności art. 96 
ust. 1 i 97 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, 
uznając, że oba cytowane przepisy naru-
szają zasadę równości, tj. są niezgodne 
z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. 

Odroczenie wejścia w życie wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego nie spowoduje 
natychmiastowej, bezpośredniej zmiany 
w stanie prawnym. Obecnie obowiązujące 
przepisy stracą moc obowiązującą dopie-
ro od 1 sierpnia 2016 r. Trybunał udzielił 
tym samym ustawodawcy termin na upo-
rządkowanie systemu prawnego - zmianę 
prawa oraz ewentualne opracowanie prze-
pisów przejściowych, łagodzących skutki 
niekonstytucyjnych przepisów będących 
jeszcze przez pewien czas w obrocie. 

Trybunał podkre-
ślił skutki prawne tego 
orzeczenia dla ukształ-
towanych przed dniem 
jego ogłoszenia stanów 
prawnych. Sytuacja nie 
zmieni się dla osób, 
których postępowanie 
w chwili obecnej jest już 
zakończone. Ma to celu 

uniknięcie tzw. wtórnej niekonstytucyjności. 
Biorąc powyższe pod uwagę, nasuwa 

się pytanie, w jaki sposób stosować prze-
pisy Prawa bankowego w okresie do dnia 
usunięcia ich z systemu prawnego (czyli do 
dnia 1 sieprnia 2016 r.), które są co prawda 
niekonstytucyjne, ale nie zostały derogo-
wane z systemu prawa. Decyzja o stoso-

waniu tych przepisów będzie należała do 
sądów, które mają obowiązek kierować się 
zasadami możliwie najpełniejszego urze-
czywistniania norm, zasad i wartości kon-
stytucyjnych w odniesieniu do konkretnej 
sprawy. 

Wprawdzie na skutki niniejszego orze-
czenia trzeba będzie jeszcze poczekać, 
wydaje się być jednak rzeczą oczywistą, że 
wyeliminowanie bankowych tytułów eg-
zekucyjnych nie grozi żadną katastrofą dla 
banków. Są instrumenty równie skuteczne 
i też wygodne - np. weksle czy oświadcze-
nia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji 
w formie aktu notarialnego na podstawie 
art. 777 Kodeksu postępowania cywilne-
go. Dla kredytobiorcy oznacza to między 
innymi tyle, że brak bankowego tytułu eg-
zekucyjnego utrudni, ale nie uniemożliwi 
bankowi ściąganie swojej należności. Ale 
czy będzie to rozwiązanie korzystne dla 
kredytobiorców? Szczegółową odpowiedź 
na to pytanie przyniesie przyszłość. 

Marek Górecki
adwokat i doradca podatkowy

GÓRECKI I PARTNERZY

Zdaniem eksperta
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66-400 Gorzów Wielkopolski, 
ul. Kazimierza Wielkiego 1

NIP 599 286 26 34, Regon 211293154

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

Dyrektor Izby
Stanisław Owczarek

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

e-mail: s.owczarek@ziph.pl

Sekretariat
Anna Brucka

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

Dział Marke  ngu
Tomasz Molski

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

e-mail: t.molski@ziph.pl 

Dział Ubezpieczeń
Anna Elżanowska

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

Dział Rozwoju i Innowacji
Dariusz Przybyłek
tel. 609-806-840

e-mail: d.przybylek@ziph.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerpla  e 23,

65-078 Zielona Góra

tel. 68 324 14 70
e-mail: biurozgora@ziph.pl

Wiceprezes ZIPH
Krzysztof Romankiewicz

Strona www: ziph.pl

ARR

Korzystne wsparcie 
fi nansowe
Lubuski Fundusz Pożyczkowy działający w strukturach Agencji Roz-
woju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zaprasza Przedsiębiorców 
z mikro, małych i średnich  fi rm działających na terenie wojewódz-
twa lubuskiego do skorzystania z najnowszej oferty pożyczkowej. 
Pieniądze pochodzą z unijnych zasobów pozyskanych z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach LRPO na 
lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy informacje o wa-
runkach oferowanych unijnych poży-
czek dla fi rm.

Cel pożyczki:
Pożyczki mogą być przeznaczone na 

cele związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej:
• obrotowe – na zakup towarów, surow-

ców, materiałów;
• inwestycyjne m.in. na:

- zakup nieruchomości oraz remont, 
budowę, przebudowę, adaptację 
nieruchomości,

- zakup maszyn urządzeń i wyposaże-
nia,

- zakup sprzętu komputerowego wraz 
z oprogramowaniem

- inne nakłady związane z prowa-
dzeniem przedsięwzięcia w ramach 
działalności gospodarczej.

Kwota pożyczki:
- do 400.000 zł. na cele inwestycyjne
- do 120.000 zł. na cele obrotowe

Minimalna wielkość wkładu własnego 
pożyczkobiorcy wynosi 10% wartości przed-
sięwzięcia bru  o.

Okres spłaty pożyczek:
- do 84 miesięcy na  cele inwestycyjne,
- do 36 miesięcy na cele obrotowe.

Maksymalny okres karencji w spłacie 
kapitału wynosi 6 miesięcy.

Oprocentowanie:
- od 3,16 % - dla fi rm działających powy-

żej 1 roku,
- od 6,16 % - dla fi rm działających poniżej 

1 roku.

Prowizja - od 1% do 2 % kwoty przyznanej 
pożyczki. 

Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wnio-
sku wynosi 100 zł.

Osoby zainteresowane ofertą Lubuskiego 
Funduszu Pożyczkowego zachęcamy do bezpo-
średniego kontaktu z naszymi pracownikami:
• Zielona Góra:
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 – Lubuski Fundusz Pożyczkowy,
 ul. Chopina 14, tel. 68 329 78 27,
 e-mail: k.jurek@region.zgora.pl;
• Gorzów Wielkopolski:
 Punkt Informacyjny ARR S.A.,
 ul. Kazimierza Wielkiego 1, 
 tel. 95 739 03 16, 
 e-mail: r.szwajkowska@region.zgora.pl.

Zapraszamy także do odwiedzania 
naszej strony internetowej: 

www.lfp.region.zgora.pl

Renata Szwajkowska
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