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Wprowadzenie 
 

W roku 2018 Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa realizowała swoje cele statutowe oraz 

zadania wynikające z uchwał Rady i Prezydium Izby oraz z bieżącego kierowania przez 

Prezesa ZIPH. W okresie sprawozdawczym Rada i Prezydium Rady odbyły szereg 

posiedzeń, podczas których analizowano bieżącą działalność Izby oraz podejmowano 

stosowne decyzje. 

Główne obszary zainteresowania to:   

• analiza i kierunkowanie bieżącej pracy merytorycznej Izby; 

• sytuacja finansowa Izby; 

• działalność integracyjna środowiska przedsiębiorców; 

• działalność szkoleniowa; 

• działalność promocyjna i wydawnicza; 

• udział Izby w realizacji projektów unijnych; 

• organizacja konkursów promujących przedsiębiorców w regionie; 

• udział przedstawicieli w pracach lokalnych i wojewódzkich samorządów, władz 

rządowych oraz organizacji okołobiznesowych; 

• kontakty i zakres współpracy z zagranicznymi, partnerskimi izbami gospodarczymi. 

Struktura organizacyjna ZIPH 

Pracami biur Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej od 2004 r. kieruje Dyrektor Izby 

Stanisław Owczarek. Obsługę prawną prowadzi Radca Prawny Marek Bucholski. Izba ma 

swoją siedzibę w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, posiada również oddziały: 

w Zielonej Górze, przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 w budynku „Centrum Biznesu”, Żaganiu 

w Pałacyku Urzedu Miasta pzy ul. Jana Pawła II 15 oraz w Barlinku przy ul. Niepodległości 

16. 

 

Oddział w Zielonej Górze 

ul. Bohaterów Westerplatte 23 

65-078 Zielona Góra 

T: +48 534 052 819 

E: biurozgora@ziph.pl 

Siedziba Izby: 

ul. Kazimierza Wielkiego 1 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

T: +48 95 739 03 11 

E: sekretariat@ziph.pl 

Oddział w Żaganiu 

ul. Jana Pawła II 15, pok. 5 

68-100 Żagań 

T: 537 544 808 

E: biurozagan@ziph.pl 

Oddział w Barlinku 

ul. Niepodległości 16 

74-320 Barlinek 

T: 533 779 421 

E: biurobarlinek@ziph.pl 



 

 

Władze ZIPH w 2018 r. 

 
Prezydium Rady 
 
Jerzy Korolewicz - Prezes ZIPH 
Zachodnie Centrum Konsultingowe  
Euro-Invest Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. 
 

Ryszard Wtorkowski - Wiceprezes ZIPH 
LUG S.A., Zielona Góra 
 
Krzysztof Kononowicz - Wiceprezes ZIPH  
LEKS Sp. z o.o., Sulęcin 
 
Marta Jakowicka - Wiceprezes ZIPH 
M&J, Żary 
 
Roman Mizerny - Wiceprezes ZIPH 
Holding -Zremb Gorzów S.A. 
 

 
 
 
Arkadiusz Duk 
ICT Poland Sp. z o.o., Kostrzyn n/Odrą 
 
Roman Dziduch 
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S.A., Kostrzyn n/Odrą 
 
Edyta Hubska 
Idea HR Group, Gorzów Wlkp. 
 
Grzegorz Załoga 
Pro Lingua Grzegorz Załoga, Jenin 

 
Członkowie Rady ZIPH 
 
Mariusz Batura 
PUP Gotech Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. 
 
Aleksandra Głazowska 
Centrum Badań i Analiz Projektów 
Europejskich, Zielona Góra 
 
Ryszard Gongor 
Gedia Poland, Nowa Sól 
 
Krzysztof Koniuszy 
PW Roltex, Sulechów 
 
Jan Kowalewski 
Komages, Janczewo 
 
Mirosław Laszko 
Lamix, Witnica 
 
Ireneusz Madej 
Herkules Sp. z o.o. 
  
Marian Miłek 
PWSZ Sulechów 
 

Tomasz Maciejowski 
KGHM Polska Miedź, Lubin 
 
Mirosław Rawa 
PGE Elektrociepłownia Gorzów 
 
Krzysztof Romankiewicz 
Kasyno 434, Zielona Góra 
 
Edward Skałecki 
ESTO Sp. z o.o., Barlinek 
 
Bogdan Ślusarz 
Lubuski Instytut Badań i Innowacji,  
Zielona Góra 
 
Tomasz Jeziorkowski 
TPV Displays Polska, Gorzów Wlkp. 
 
Augustyn Wiernicki 
Metalplast Meblopol, Gorzów Wlkp. 
 
Anna Zyguła 
Rzeźnictwo Zyguła, Zbąszynek 

 

Komisja Rewizyjna 

Grzegorz Golczak 
Kancelaria Audytorska Grzegorz Golczak 
Dariusz Włodkowski 
GBS Barlinek 
Bożena Wojtukiewicz 
Sarris Darm Sp. z o.o. 

Sąd Koleżeński 
Bogusław Młynarczyk 
Areco Profiles Poland 
Justyna Molenda 
Computernet, Żary 
Zbigniew Rudowicz 
ZM Mestil Sp. z o.o. 
 



 

 

Rada Programowa: 
 

Jan Kowalewski - "Komages" Sp. z o.o. 

Krzysztof Romankiewicz - Kasyno nr 434   

Mirosław Laszko - PPPH "LAMIX"  Mirosław Laszko 

dr hab. inż. Wiesław Miczulski - Instytut Metrologii,Elektroniki i Informatyki Uniwersytet Zielonogórski 

Zbigniew Wielgosz - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 

Anna Zyguła - "Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek" Sp. z o.o. Sp. K. 

Aleksandra Głazowska - Centrum Badań i Analiz Projektów Europejskich 

 



 

 

Stan szeregów członkowskich 
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. działa na podstawie Ustawy z dnia 

30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz.195 z 1989 r. wraz z późn. zm.) 

oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Izba jest dobrowolną organizacją samorządu 

gospodarczego zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą i reprezentującą 

ich interesy w zakresie prowadzonej przez nie działalności. Na koniec roku 2018 w ZIPH 

zrzeszone były: 321 podmioty gospodarcze. 

 

Liczba członków ZIPH:   321 

W tym: 

Mikroprzedsiębiorstwa:  170 

Małe przedsiębiorstwa:  71 

Średnie przedsiębiorstwa: 52 

Duże przedsiębiorstwa:  28 

 

Podział procentowy: 

Mikroprzedsiębiorstwa:  53% 

Małe przedsiębiorstwa:  22% 

Średnie przedsiębiorstwa: 16% 

Duże przedsiębiorstwa:  9% 

 

Główne branże: 

Usługi:    80 przedsiębiorstw 

Branża budowlana:  45 przedsiębiorstw  

Branża metalowa:  40 przedsiębiorstw  

Transport i logistyka: 23 przedsiębiorstwa 

Branża energetyczna: 21 przedsiębiorstw 

Szkolnictwo wyższe: 08 przedsiębiorstw 
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Działalność merytoryczna 
Rok 2018 stał pod znakiem poszerzania oferty Izby dla lubuskich przedsiębiorstw. W 

sumie od stycznia do grudnia Izba zorganizowała 51 wydarzeń gospodarczych, w 

których udział wzięło ponad 2000 uczestników.  

W styczniu Izba tradycyjnie zaprosiła 

przedsiębiorców na Gospodarczą Inauguracją 

Roku. Ludzie lubuskiego biznesu spotkali się 29 

stycznia w Międzyrzeczu. Licznie zgromadzona 

rzesza przedsiębiorców, samorządowców i 

przedstawicieli świata nauki wzięła udział m.in. w 

debacie na temat rozwoju naszego regionu w 

najbliższych latach. W marcu Izba wspólnie z 

Wyższą Szkołą Bankową z Wrocławia rozpoczęła cykl studiów MBA dla lubuskich 

przedsiębiorców. W sumie w bieżącym roku z tej unikalnej w regionie oferty skorzystało 197 

uczestników. Co warte podkreślenia, zajęcia odbywały się w trzech różnych miastach 

województwa lubuskiego: w Gorzowie, w Zielonej Górze i w Żaganiu. 

Mijający rok to kolejny okres, w którym Izba 

mocno zaangażowała się w działania na rzecz 

poprawy jakości kształcenia zawodowego. ZIPH 

zaangażowana była w działania w 6 powiatach: 

żagańskim, świebodzińskim, sulęcińskim, 

krośnieńskim, słubickim oraz gorzowskim. 

Ponadto wsparciem objętych zostało 10 miast 

i gmin: Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Witnica, Skwierzyna, Dobiegniew, Sława, 

Zbąszynek, Bobowicko, Kamień Mały i Henryków. W sumie, w ciągu 2018 roku Izba 

przeprowadziła 4 tysiące badań IPD, ponad tysiąc kursów dokształcających oraz 1130 

płatnych staży i praktyk w lubuskich szkołach zawodowych. W sumie, objęci programem 

uczniowie w okresie wakacyjnym odbyli staże i praktyki w 550 firmach z całego województwa.  

We wrześniu w Zielonej Górze, podczas gali 

finałowej Lubuskiego Lidera Biznesu i 

Lubuskiego Lidera Innowacji, Izba nagrodziła 

najlepsze firmy naszego regionu. W dziesiątej 

edycji konkursu wzięły udział 54 

przedsiębiorstwa, a swoją obecnością 

zaszczyciło nas ponad 200 gości.  



 

 

Drugi rok Izba prowadzi również program „Lean 

Tour”. Celem działalności grupy jest zainicjowanie 

współpracy dużych przedsiębiorstw poprzez 

wymianę doświadczeń wśród jej członków. 

Podczas spotkań firmy prezentują swoje zakłady, 

opowiadają o sukcesach, analizują problemy, ich 

przyczyny i rozwiązania. Dzielą się własnym know 

how, za co w zamian otrzymują wiele ciekawych pomysłów. 

Warto podkreślić aktywność Izby w obszarze programów europejskich. Izba realizuje obecnie 

dwa duże projekty, których celem jest wsparcie lubuskich firm. Pierwszy z nich - Lubuskie 

Bony Szkoleniowe - ma na celu dofinansowanie firm z sektora MŚP m.in. na szkolenia, studia 

podyplomowe, e-learning, coaching oraz egzaminy certyfikujące. W zależności od wielkości 

firmy, poziom wsparcia na wybrane przez przedsiębiorców działania może wynieść nawet 80 

% kosztów. W 2018 roku Izba podpisała umowy z 400 firmami i ich 822 pracownikami na 

łączną kwotę blisko 4,5 miliona złotych. ZIPH kontynuuje również działalność w obszarze 

innowacji. W bieżącym roku ruszyła druga edycja projektu „Z bonem po innowacje 2.0”. W 

ramach programu, Izba ma możliwość udzielenia wsparcia na działalność innowacyjną 

poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na realizację wybranego przez przedsiębiorcę 

projektu badawczo – rozwojowego. Maksymalna wartość udzielonego wsparcia może 

wynieść 100 tysięcy złotych, przy czym dofinansowanie może stanowić nie więcej niż 85% 

wartości przedsięwzięcia. 

Miniony rok to również wiele innych, 

większych i mniejszych wydarzeń, w tym 

kilkadziesiąt szkoleń i spotkań branżowych 

oraz śniadań biznesowych. Izba cały czas 

prowadzi Grupowy Program Ubezpieczeń 

dla członków, wydaje miesięcznik 

gospodarczy „Głos Przedsiębiorcy” oraz na 

bieżąco stara się reagować na wydarzenia w 

lokalnej gospodarce.  

Za swoje zaangażowanie Izba została doceniona 

wyróżnieniami: nagrodą gospodarczą „Nawigator 

biznesu MOF GW” w kategorii "Ambasador 

Gospodarczy", nagrodą gospodarczą Marszałek 

Województwa Lubuskiego za wkład w rozwój i 

promocję województwa oraz tytułem „Kłodawski 

Lider Biznesu”. Powyższe laury z pewnością 

stanowią dużą nobilitację i jednocześnie 

potwierdzają naszą prężną działalność na terenie całego regionu. 

 

 



 

 

Kalendarium najważniejszych wydarzeń w 2018 roku: 

• 9 stycznia w Iłowej, na zaproszenie Burmistrza Pawła Lichańskiego, przedstawiciele ZIPH 

uczestniczyli w spotkaniu poświęconym promocji – utworzonej przez władze gminy - Strefy 

Aktywności Gospodarczej. Podczas spotkania doszło również do podpisania umowy z 

pierwszym inwestorem, który zamierza ulokować swój biznes w Iłowej. Mowa o Grupie CTP 

Invest, która specjalizuje się w wynajmie powierzchni przemysłowych w obszarze Europy 

Środkowo-Wschodniej. 

• 9 stycznia, ZIPH wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zorganizowała w Zielonej 

Górze warsztaty dla przedsiębiorców na temat - wchodzących w życie od 1 stycznia br. – 

nowych zasad opłacania i rozliczania składek ZUS. Zajęcia miały za zadanie przybliżyć 

uczestnikom obowiązujące przepisy oraz wskazać zagrożenia płynące z niewłaściwego 

rozliczania składek. 

• 25 stycznia w Oddziale Izby w Żaganiu miały miejsce warsztaty na temat kreowania wizerunku 

w biznesie dla kobiet. Ich celem było przybliżenie uczestnikom zasad i trendów związanych z 

profesjonalnym wizerunkiem, dress-codem oraz savoir vivrem w biznesie. 

• 29 stycznia w Międzyrzeczu Izba zorganizowała Gospodarczą Inaugurację Roku 2018. 

Głównym punktem uroczystości była debata gospodarcza na temat perspektyw rozwojowych 

województwa lubuskiego. W spotkaniu udział wzięło blisko 250 gości. 

• 8 lutego w Barlinku, ZIPH zorganizowała szkolenie na temat zmian w prawie zamówień 

publicznych. Jego celem było przybliżenie uczestnikom zmian w związku z nowelizacją ustawy, 

która wprowadza nie tylko obowiązkową elektronizację zamówień publicznych, ale także 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 

• 15 lutego biuro Izby zorganizowało w Kostrzynie nad Odrą posiedzenie władz Lubuskiego 

Sejmiku Gospodarczego. Głównym owocem obrad było podjęcie wspólnego stanowiska w 

sprawie budowy przeprawy mostowej przez Odrę w Kostrzynie wraz z obwodnicą drogową 

miasta. 

• 13 marca w Gorzowie Izba zorganizowała spotkanie z Małgorzatą Jażdżewską, Dyrektor 

Departamentu EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Dotyczyło ono 

możliwości pozyskiwania środków na kształcenie pracowników. 

• 14 marca w gorzowskiej siedzibie Izby przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, odbyło się szkolenie 

dla członków ZIPH na temat: „Siła różnorodności - czyli, jak budować efektywny zespół?”. 

Celem zajęć będzie edukacja w zakresie efektywnej komunikacji w zespole oraz dobierania 

zadań dla ludzi na każdym etapie pracy projektowej. 

• 15 marca w żagańskim oddziale ZIPH odbyło się szkolenie na temat zmian w prawie zamówień 

publicznych. Jego cel to przybliżenie uczestnikom zmian w związku z nowelizacją ustawy. 

• 20 marca w siedzibie Izby w Gorzowie miała miejsce konferencja prasowa na temat 

realizowanego przez ZIPH projektu dotyczącego dystrybucji Lubuskich Bonów Szkoleniowych. 

W ramach tego działania, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. na 

szkolenia, kursy i studia dla pracowników. 

• 22 marca w Barlinku, wspólnie z GBS Bank, ZIPH zorganizowała śniadanie biznesowe dla 

przedsiębiorców z tego regionu. Głównym tematem spotkania były kwestie związane z 

nowelizacją prawa pracy oraz zasadami zatrudniania cudzoziemców. 

• 23 marca w Oddziale Izby w Barlinku miało miejsce szkolenie dla przedsiębiorców dotyczące 

najważniejszych aspektów RODO w przedsiębiorstwie po zmianie przepisów. Celem zajęć było 

zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami prawnymi Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych. 

• 2 kwietnia Izba rozpoczęła nabór wniosków do X edycji konkursu Lubuski Lider Biznesu. W 

rywalizacji mogą brać udział przedsiębiorstwa, które mają w Lubuskiem swoją siedzibę lub są 

członkiem lubuskich organizacji gospodarczych. Podstawowym warunkiem udziału w 



 

 

konkursie jest prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej przez 2 lata oraz brak 

zaległości wobec organów skarbowych i ZUS. 

• 9 kwietnia ZIPH zorganizowała szkolenie dla przedsiębiorców na temat: „RODO w praktyce. 

Jak przygotować się do nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych”. Zajęcia 

miały miejsce w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. 

• 13 kwietnia w siedzibie zielonogórskiej spółki LUG Light Factory miało miejsce spotkanie 

Izbowej grupy Lean Tour. 

• 11 maja w firmie Victaulic Polska Sp. z o.o. w Drezdenku miało miejsce spotkanie Izbowej 

grupy Lean Tour. 

• 24 maja Izba zorganizowała w Barlinku śniadanie biznesowe, którego tematem były zmiany w 

przepisach podatkowych i związane z tym obowiązki przedsiębiorców. 

• 29 maja ZIPH zorganizowała Walne Zgromadzenie członków Izby, podczas którego 

podsumowano rok 2017. Zebranie odbyło się w Majaland – Kownaty. 

• 6-7 czerwca w Banskiej Bystrzycy odbyło się kolejne spotkanie międzynarodowe zespołu 

zaangażowanego w realizację projektu ERASMUS „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji 

przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów”. Członkami zespołu są 

przedstawiciele ZIPH. 

• 14 czerwca w Izbie miało miejsce szkolenie na temat posługiwania się mediami 

społecznościowymi w procesie kreowania wizerunku firmy. Podczas zajęć uczestnicy 

dowiedzieli się m.in. jakie są korzyści i ewentualne zagrożenia wynikające z obecności firmy w 

mediach społecznościowych, poznawali specyfikę najbardziej znanych portali (Facebook, 

LinkedIn, Google+, Instagram, You Tube, Twitter) oraz zasady planowania działań w social 

media. 

• 18 czerwca w Izbie miały miejsce warsztaty na temat przywództwa w biznesie. Ich celem było 

nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. motywowania pracowników, zarządzania 

zasobami ludzkimi, zarządzania sytuacyjnego oraz umiejętności radzenia sobie z demotywacją 

pracowników. 

• 19 czerwca w Gorzowie ZIPH zorganizowała kolejną edycję szkolenia dla przedsiębiorców na 

temat RODO. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowymi przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ich zastosowaniem w praktyce. 

• 22 czerwca w Storkow miało miejsce wspólne posiedzenie prezydiów Zachodniej Izby 

Przemysłowo-Handlowej oraz IHK Ostbrandenburg. Tematem rozmów były m.in. budowa 

przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą, rozwój kształcenia zawodowego oraz plany 

dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć dla przedsiębiorców. 

• 27 czerwca w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece publicznej ZIPH zorganizowała spotkanie na 

temat wchodzącego od 1 lipca 2018 mechanizmu Split payment (podzielonej płatności). 

Gośćmi Izby byli przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim. 

• 28 czerwca biuro Izby w Gorzowie zorganizowało posiedzenie członków Lubuskiego Sejmiku 

Gospodarczego. 

• 9 sierpnia przedstawiciele ZIPH uczestniczyli w Kłodawskiej Gali Biznesu. Podczas 

uroczystości Izba została uhonorowana tytułem Kłodawskiego Lidera Biznesu za wkład w 

rozwój przedsiębiorczości i integracji środowisk gospodarczych na terenie Gminy Kłodawa. 

• 10 sierpnia w zielonogórskiej siedzibie Gazety Lubuskiej Izba zorganizowała obrady Kapituły 

Lubuskiego Lidera Biznesu 2018, podczas której miała miejsce ocena złożonych wniosków. 

• 21 września podczas gali wieńczącej Forum „Gorzowski Archipelag Rozwoju”, Zachodnia Izba 

Przemysłowo-Handlowa znalazła się wśród laureatów nagrody gospodarczej „Nawigator 

biznesu MOF GW”. Izba została wyróżniona w kategorii „Ambasador Gospodarczy”. 

• 24 września poznaliśmy laureatów X edycji Konkursu Lubuski Lider Biznesu. Do tegorocznej 

rywalizacji przystąpiło 56 przedsiębiorstw z całego regionu. Gala Finałowa Izbowego konkursu 

miała miejsce w Centrum Keplera w Zielonej Górze. 



 

 

• 11 października w Gorzowie miało miejsce podpisanie porozumienia pomiędzy ZIPH i Krajową 

Izbą Gospodarczą dotyczące utworzenia przy Izbie punktu legalizacji dokumentów handlowych 

i eksportowych. 

• 11 października w Gorzowie Wielkopolskim miało miejsce szkolenie dla członków Izby na temat 

metod zwiększania efektywności sprzedaży. Podstawowym celem zajęć było przeanalizowanie 

procesu sprzedaży, podniesienie umiejętności handlowych uczestników oraz pogłębienie 

wiedzy z zakresu stosowania efektywnych technik sprzedaży. 

• 12 października podczas Kongresu Gospodarczego – Lubuskie 2018 Zachodnia Izba 

Przemysłowo-Handlowa uhonorowana została Nagrodą Gospodarczą Marszałek 

Województwa Lubuskiego za wkład w rozwój i promocję województwa. 

• 15 października Izba zorganizowała w Gorzowie szkolenie na temat świadczenia usług i 

delegowania pracowników do krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

• 6 listopada w Barlineckim Ośrodku Kultury miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu izbowych 

śniadań biznesowych dla przedsiębiorców. Partnerem wydarzenia była zachodniopomorska 

placówka Enterprise Europe Network. Głównym tematem spotkania były wnioski po pierwszych 

miesiącach funkcjonowania RODO. 

• 7 listopada w Gorzowie Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zorganizowała szkolenie dla 

przedsiębiorców poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem czasem. 

• 23 listopada w Żarach odbyła się kolejna edycja „Lean Tour”. Tym razem Izbowa grupa gościła 

w firmie Syncreon Logistics Polska Sp. z o.o. 

• 27 listopada w Gorzowie zorganizowaliśmy szkolenie na temat regulacji prawnych dot. 

zatrudniania cudzoziemców. 

• 6 grudnia w zielonogórskim ratuszu miało miejsce spotkanie dla firm zrzeszonych w ZIPH z 

przedstawicielami organizacji The Policy Bridge z Waszyngtonu. 

• 11 grudnia w Gorzowie zorganizowano kolejne Izbowe szkolenie dla członków ZIPH. Za temat 

zajęć obrano „Employer Branding w rozmowach rekrutacyjnych”. 

• 12 grudnia w Witnicy Izba zorganizowała spotkanie dla przedsiębiorców na temat realizacji na 

terenie gminy staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych. Korzystając z okazji, 

zaprezentowano także ofertę ZIPH dla przedsiębiorców w zakresie wsparcia finansowego na 

podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wdrażanie innowacji. 

• 17 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Izba wspólnie z 

Wyższą Szkołą Biznesu zorganizowała konferencję poświęconą mediacjom w sprawach 

gospodarczych. 

• 27 grudnia Izba podpisała z z Urzędem Miasta Gorzowa akt notarialny na mocy którego 

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa stała się właścicielem zabytkowej Willi Jaehnego. 



 

 

Projekty unijne 
 

PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

W LUBUSKIEM 

Okres realizacji projektu: listopad 2016 – czerwiec 2021 

Opis:  

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek 

oświatowych kształcenia zawodowego. ZIPH realizuje działania wspólnie z K-S SSE S.A., 

Lubuską Organizacją Pracodawców oraz Profi Biznes Group w 6 powiatach: - żagańskim, 

świebodzińskim, sulęcińskim, krośnieńskim, słubickim oraz gorzowskim. Ponadto wsparciem 

objętych jest 10 miast i gmin: Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Witnica, Skwierzyna, 

Dobiegniew, Sława, Zbąszynek, Bobowicko, Kamień Mały i Henryków. 

W Województwie Lubuskim do roku 2022 stażami i praktykami zostanie objętych łącznie 6324 

uczniów z czego 4267 przeprowadzi ZIPH wspólnie z członkami konsorcjum. 

REALIZACJA PROJEKTU W 2018 r. 

Przeprowadzone badania IPD  4000  

Przeprowadzone kursy dokształcające 1000 

Zorganizowane praktyki i staże  1130 

 

LUBUSKIE BONY SZKOLENIOWE SZANSĄ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I 

PRACOWNIKÓW SUBREGIONU GORZOWSKIEGO 

Projekt realizowany w ramach RPO Lubuskie 2020, Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla 

MMŚP na terenie Województwa Lubuskiego w subregionie gorzowskim. W ramach projektu 

sfinansować można m.in. szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, coaching oraz 

egzaminy certyfikujące. W zależności od wielkości firmy poziom wsparcia na wybrane przez 

przedsiębiorców działania może wynieść nawet 80 % kosztów. 

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające 

swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu 

gorzowskiego) oraz ich pracownicy. 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

- dla mikro i małych przedsiębiorstw - poziom dofinansowania do 80% 

- dla średnich przedsiębiorstw - poziom dofinansowania do 70%  

REALIZACJA PROJEKTU W 2018 r. 

Zawarte umowy: 440 

Wartość umów: 5,6 mln zł 

Liczba przeszkolonych pracowników: 822. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z BONEM PO INNOWACJE 

Okres realizacji projektu: listopad 2016 – grudzień 2018. 

Opis:  

Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw, które przynależą do sektora MŚP i prowadzą 

działalność na terenie Województwa Lubuskiego. Celem projektu jest wsparcie działalności 

innowacyjnej lubuskich MŚP poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na realizację 

projektu badawczo – rozwojowego. 

Liczba uczestników: 5 

 

Z BONEM PO INNOWACJE 2.0 

Okres realizacji projektu: listopad 2018 – grudzień 2020. 

Opis:  

Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw, które przynależą do sektora MŚP i prowadzą 

działalność na terenie Województwa Lubuskiego. Celem projektu jest wsparcie działalności 

innowacyjnej lubuskich MŚP poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na realizację 

projektu badawczo – rozwojowego. 

Liczba uczestników: 29 

 

 

METODA AKCELERACJI ROZWOJU KOMPETENCJI PRZEKROJOWYCH W PROCESIE 

KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO STUDENTÓW 

Okres realizacji projektu:  październik 2015 - wrzesień 2018.     

Opis: 

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przyspieszającej rozwój kompetencji 

przekrojowych studentów poprzez poprawę wykorzystania kształcenia praktycznego. W 

pierwszym etapie projektu stworzony zostanie raport dotyczący stosowanych metod 

nauczania umiejętności przekrojowych i metod kształcenia praktycznego. Następnie zbadane 

zostanie zapotrzebowanie na umiejętności przekrojowe wśród min. 100 przedsiębiorców. Na 

podstawie analizy wyników, przedstawiciele wszystkich krajów partnerskich dokonają 

przeglądu uzyskanych wyników i opracują charakterystyki procesów kształcenia, których 

zastosowanie w najbardziej skuteczny sposób prowadzi do rozwoju umiejętności 

przekrojowych wśród studentów. 

 

Koordynator Projektu: 

Politechnika Poznańska - uczelnia wyższa 

Partnerzy projektu: 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska) – uczelnia wyższa 

Politechnika Częstochowska (Polska) – uczelnia wyższa 

Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa w Gorzowie Wlkp. (Polska) – izba gospodarcza 

Centria - ammattikorkeakoulu (Finlandia) – uczelnia wyższa  

JEDU Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (Finlandia) – federacja edukacyjna 

Univerza v Mariboru (Słowenia) - uczelnia wyższa 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Słowacja) - uczelnia wyższa 


