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ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra

68 329 78 42
agencja@region.zgora.pl

Punkt Obsługi Klienta
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.

95 739 03 16
r.szwajkowska@region.zgora.pl
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Lubuski Fundusz Pożyczkowy
ul. Chopina 14
65-001 Zielona Góra

68 329 78 27/28
lfp@region.zgora.pl

Gdzie uzyskać
informacje?

>> >

unijne pożyczki wspierające rozwój
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

w województwie lubuskim

POŻYCZKA INWESTYCYJNA
do

2 000 000,00 zł

www.lfp.region.zgora.pl> AGENCJA ROZWOJU
REGIONALNEGO S.A.
 

0,5% w skali roku dla firm mogących skorzystać z pomocy de 
minimis,
0,2% w skali roku w przypadku inwestycji, w wyniku których 
utworzone zostaną nowe miejsca pracy lub nastąpi wzrost 
zatrudnienia (dot. firm mogących skorzystać z pomocy
de minimis),
Od 2,35% w przypadku, gdy przedsiębiorca nie spełnia 
warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis,
Oprocentowanie stałe w całym okresie spłaty pożyczki,
Okres spłaty do 120 miesięcy,
Finansowanie do 100% wartości inwestycji,
Karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy (karencja nie wydłuża 
okresu spłaty pożyczki),
Brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki.

>

>

>
>
>
>

>

>

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
w Zielonej Górze 

oferuje
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Słowo wstępne

Izbowe MBA

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

Biznes pod lupą

Lubuski rynek pracy

Wywiad z K. Kielcem – 

Prezesem K-S SSE S.A.

Interreg 5A

Środki unijne a COVID

Gospodarka w statystyce

Tarcza Antykryzysowa 5.0

Bony Szkoleniowe
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sce na mapie gospodarczej naszego regio-

nu. Mamy nadzieję, że w grudniu przyszłego 

roku będziemy mogli zaprosić Was do naszej 

nowej siedziby. 

Mimo, iż możliwości realizacji niektó-

rych działań są przez pandemię dość ogra-

niczone, staramy się cały czas wspierać Was 

w codziennej pracy. Lada chwila rozdyspo-

nujemy środki w ramach Lubuskich Bonów 

Wsparcia. Cały czas oferujemy wydatną 

pomoc na szkolenia i studia dzięki Lubu-

skim Bonom Szkoleniowym, a już w styczniu 

rozpoczniemy III edycję Bonów na innowa-

cje. Do Waszej dyspozycji pozostaje Izbowy 

Zespół Prawny, a dodatkowo staramy się 

w miarę potrzeb organizować spotkania on-

-line. Wszystko po to, aby dać Wam wspar-

Wiosenny lockdown odbił się 

negatywnie na wszystkich 

gałęziach gospodarki, a pro-

gnozy na najbliższe miesiące też wyglądają 

mało optymistycznie. W tym trudnym dla 

nas wszystkich okresie, jak nigdy wcze-

śniej niezbędna jest ostrożność i rozwaga 

biznesowa. Naszej Izbie przyszło w tym 

niełatwym czasie mierzyć się z ogromnym 

- chyba największym w historii funkcjono-

wania - wyzwaniem, jakim jest budowa 

Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości. 

Na początku października podpisaliśmy 

umowę z generalnym wykonawcą i… ru-

szyliśmy z pracami. W ciągu najbliższych 

14 miesięcy chcemy zabytkowej willi Carla 

Jaehnego przywrócić blask i należne miej-

cie w tym trudnym czasie. 

Zapraszam do lektury bieżącego nu-

meru „Głosu Przedsiębiorcy”, gdzie znaj-

dziecie sporo unikatowych informacji go-

spodarczych.

Z poważaniem

Stanisław Owczarek

Dyrektor ZIPH

17-18



4

 

4

Z ZYCIA IZBY

Etykieta biznesowa
• W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej 

zapraszamy do udziału w cyklu szko-
leń on-line „Etykieta w komunikacji 
biznesowej i komunikacji międzykultu-
rowej”, które zostaną poprowadzone 
przez Pawła Grotowskiego. Szkolenia 
będą organizowane dla firm i organiza-
cji biznesowych (niezależnie od branży 
lub sektora), które zgłoszą zaintereso-
wanie udziałem.  Pierwsze spotkanie 
zaplanowane jest na listopad. Infor-
macje w sprawie udziału - Piotr Lipiec,  
T: +48 22 630 96 06, E: plipiec@kig.pl

Forum Polska-Tajwan
• Krajowa Izba Gospodarcza oraz Chi-

nese International Economic Coope-
ration Association (CIECA) serdecznie 
zapraszają na 16 edycję biznesowego 
forum Polska – Tajwan ONLINE (16th 
Taiwan-Poland Joint Business Council 
Meeting Online), które odbędą się 19 
listopada br. Spotkanie jest dedykowa-
ne dla sektorów: ochrony zdrowia, me-
dycyny, elektromobilności oraz energii 
odnawialnych. Informacje w sprawie 
udziału w wydarzeniu - Monika Sasiak:  
+48 22 630 97 23, E: msasiak@kig.pl

 
Bony szkoleniowe
• Cały czas trwa nabór wniosków w ra-

mach II edycji „Lubuskich Bonów Szko-
leniowych”. Mimo pandemii cieszy się 
on niesłabnącym zainteresowaniem. Od 
18 sierpnia uległy zmianie zasady nabo-
ru wniosków. Przedsiębiorcy mogą apli-
kować o środki na studia podyplomo-
we (bez ograniczeń dotyczących wieku 
uczestników). Szczegółowe informacje 
na stronie: www.bony.ziph.pl. Zachę-
camy również do kontaktu z naszymi 
konsultantami pod numerem telefonu  
+48 732 732 650.

Legalizacja dokumentów
• W biurze Zachodniej Izby Przemysło-

wo-Handlowej działa punkt legalizacji 
dokumentów handlowych i eksporto-
wych. To jedyna tego typu placówka 
świadcząca usługi dla przedsiębiorców 
w regionie. Usługa legalizacyjna świad-

Zapoczątkowany przez Izbę w 2017 
roku program szkoleniowy to efekt 
współpracy z uczelnią z Wrocławia. 

Trzy lata temu ZIPH - wspólnie z Wyższą 
Szkołą Bankową - postanowiła wyjść do 
przedsiębiorców w regionie z propozycją 
studiów stacjonarnych dostępnych na te-
renie naszego województwa. Inicjatywa 
okazała się strzałem w dziesiątkę. Ofer-
ta spotkała się z ogromnym zaintereso-
waniem ze strony biznesu w regionie. 
W sumie w ciągu minionych trzech lat 
Izba zorganizowała 12 edycji (dziewięć 
w Gorzowie Wielkopolskim, dwie w Zie-
lonej Górze oraz jedna w Żaganiu), pod-
czas których dyplom ukończenia studiów 
uzyskało 252 absolwentów. Program na-
uczania dla członków Izby opiera się na 
klasycznym programie MBA, wzbogaco-
nym o problematykę ważną dla polskich 
przedsiębiorstw. Obejmuje on swoim 
zakresem m.in. takie dziedziny jak: księ-
gowość, finanse, marketing, zarządzanie 
przedsiębiorstwem i korzystanie z syste-
mów informacji, prawo oraz zarządzanie 
zasobami ludzkimi.

- Nasze studia wciąż cieszą się niesłab-
nącym zainteresowaniem. W tym roku 
mimo trudności związanych z pandemią 

uruchomiliśmy dwie grupy w Gorzowie. 
Pod koniec roku planujemy rozpocząć ko-
lejne dwie – w Gorzowie i w Zielonej Górze. 
Postanowiliśmy również wyjść z propozy-
cją dla naszych dotychczasowych studen-
tów. Specjalnie dla nich uruchamiamy stu-
dia podyplomowe International EMBA in 
Business Strategy przygotowane z Colle-
gium Da Vinci w Poznaniu – mówi Elżbieta 
Wulbach, koordynator studiów w ZIPH.

Ten podyplomowy produkt eduka-
cyjny zaprojektowano dla kadry mana-
gerskiej z wieloletnim doświadczeniem 
praktycznym. Program powstał z myślą 
o absolwentach studiów MBA/EMBA, 
stanowi uzupełnienie wiedzy poprzez ak-
tualizację praktycznych doświadczeń zna-
komitej kadry prowadzącej zajęcia dydak-
tyczne. Program składa się z 11 modułów 
(176 h) i trwa 1 rok (dwa semestry).

Rekrutacja na Izbowe studia MBA ma 
charakter ciągły, niemniej wolne miejsca 
ubywają w szybkim tempie. Zainteresowa-
nych udziałem w studiach prosimy o kon-
takt: Elżbieta Wulbach, T: 730 125 820,  
E: szkolenia@ziph.pl.

(JL)

Izbowe studia MBA
Trwa rekrutacja na kolejne edycje studiów Master of Business Ad-
ministration, które Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa organi-
zuje w Lubuskiem wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową z Wrocławia.

M B A

REKRUTACJA TRWA !

Studiuj z Izbą  
w Gorzowie lub Zielonej Górze

MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION
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czona przez Izbę obejmuje różnego ro-
dzaju dokumenty stosowane w handlu 
międzynarodowym, od dokumentów 
autorstwa wnioskodawcy, świadectw 
i zaświadczeń urzędów państwowych 
oraz samorządowych, do poświadczeń 
autentyczności kopii czy kserokopii do-
kumentu na podstawie okazanego ory-
ginału włącznie. Kontakt telefoniczny: 
+48 95 739 03 11. 

Izbowe ubezpieczenia
• Zachęcamy do skorzystania z Izbowej 

oferty ubezpieczeń grupowych skiero-
wanej do przedsiębiorców zrzeszonych 
w Zachodniej Izbie Przemysłowo-Han-
dlowej. Co warte podkreślenia, skorzy-
stać z niej mogą nie tylko pracownicy 
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 spe-
cjaliści, w zależności od profilu firmy, 
pomogą dobrać najodpowiedniejszą 
opcję ubezpieczenia, wypełnić wszelkie 
niezbędne dokumenty oraz dopełnić 
wszystkich formalności. Przedsiębiorcy 
zainteresowani ofertą mogą kontak-
tować się z biurem Izby pod numerem 
telefonu: +48 95 739 03 11 lub drogą 
mailową: a.elzanowska@ziph.pl.

Wykonawcą przebudowy wraz 
z infrastrukturą techniczną i za-
gospodarowaniem terenu jest 

firma PPHU Drew-Plast Dariusz Mazowiecki 
z Kłodawy. Wykonawca zobowiązał się do 
wykonania zadania w ciągu 14 miesięcy, 
czyli do 7 grudnia 2021 r.

Zabytkowa Willa Jaehnego powstała 
na przełomie XIX i XX wieku. Przed wojną 
należała do znanego w Landsbergu rodu fa-
brykantów – rodziny Jaehne. Od lat niszcze-
jący budynek to pamiątka świetnych tradycji 
landsberskiej i gorzowskiej przedsiębiorczo-
ści. Zaraz po wojnie pełnił on funkcję związa-
ną z biznesem, stając się siedzibą samorządu 
gospodarczego. Mieściła się w nim bowiem 
ekspozytura Poznańskiej Izby Przemysłowo-
-Handlowej. To tutaj odbywały się pierwsze 
w powojennym Gorzowie wystawy targowe. 
Później przez wiele lat mieścił się w niej ko-
misariat milicyjny, a potem areszt. ZIPH sta-
rała się o pozyskanie budynku od 2006. Izba  
dzięki inwestycji chce nawiązać do historii 
i po 70 latach przywrócić jej funkcję związa-
ną z biznesem. Regionalne Centrum Przed-
siębiorczości będzie największym centrum 
wspierania i rozwoju biznesu w regionie. Izba 
dzięki dofinansowaniu ze środków RPO-Lu-
buskie 2020 kompleksowo odrestauruje bu-
dynek i przywróci mu drugie życie.

Willa Jaehnego  
odzyska dawny blask
7 października Izba podpisała umowę z generalnym wykonawcą 
modernizacji Willi Carla Jaehnego. Już niedługo w zabytkowym 
budynku powstanie Regionalne Centrum Przedsiębiorczości.

Regionalne  
Centrum Przedsiębiorczości

Na powierzchni blisko 800 metrów kwa-
dratowych powstaną m.in. nowoczesne po-
mieszczenia biurowe, multimedialne sale 
konferencyjne i szkoleniowe, przestrzeń 
coworkingowa, boxy do prywatnych spo-
tkań biznesowych oraz część rekreacyjna do 
networkingu. Dzięki skupieniu wielu funkcji 
w jednym miejscu, lubuscy przedsiębiorcy 
otrzymają  możliwość skorzystania z wyspe-
cjalizowanych usług dopasowanych do ich 
potrzeb. Regionalne Centrum Przedsiębior-
czości będzie oferowało szeroką gamę usług 
dla biznesu. W ramach jego struktury prze-
widziano funkcjonowanie wielu centrów 
okołogospodarczych (m.in. szkoleniowe-
go, Rozwoju Edukacji Zawodowej, Obsługi 
Przedsiębiorcy, Usług Prorozwojowych i In-
nowacyjnych czy Monitorowania Przedsię-
biorczości). Dla osób stawiających pierwsze 
kroki w biznesie powstanie interaktywny 
e-punkt. W Regionalnym Centrum Przed-
siębiorczości funkcjonowały będą również 
placówki Lubuskiego Centrum Arbitrażu 
i Mediacji oraz legalizacji dokumentów eks-
portowych.

(TM)
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Nagroda dla GBS Bank Powszechny Spis Rolny

Monitoring innowacyjności

Zachęcamy do skorzystania z platformy e-learningo-
wej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, na 

której można zaleźć bezpłatne kursy online dla przedsię-
biorców. W tej chwili w ramach Akademii PARP zaintere-
sowani mają możliwość odbycia dwóch kursów o różnym 
poziomie zaawansowania, które mają na celu pomóc zro-
zumieć kursantom specyfikę mediów społecznościowych. 
Kursy przygotowano na dwa poziomy zaawansowania. Prze-
znaczono je dla przedsiębiorców, którzy zamierzają pro-
wadzić działania marketingowe za pomocą social mediów.  
Więcej na: www.parp.gov.pl 

PARP podsumowała III edycję badania „Monitoring innowa-
cyjności polskich przedsiębiorstw”. Jego celem była  oczywi-

ście diagnoza stanu innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. 
Jeden z głównych wniosków ukazuje, że podmioty, które wpro-
wadziły w okresie 2017-2019 przynajmniej jedną innowację pro-
duktową w zakresie wyrobów, usług lub procesów biznesowych 
stanowią 30% całości polskich firm. Dają one 29% wszystkich 
mikroprzedsiębiorstw i 39% małych firm. Z kolei wśród średnich 
firm stanowiły 43 %, a wśród dużych – aż 57%. Firmy aktywne 
innowacyjnie inwestowały przede wszystkim w szkolenia perso-
nelu (42%) oraz oprogramowania związanego z wprowadzeniem 
innowacji (39%). Zdaniem 43% z nich zwiększyła się wydajność 
wykonywanej pracy, a co trzecia zauważyła poprawę organizacji 
i warunków oraz ogólny rozwój przedsiębiorstwa. Ponadto 43% 
badanych podało, że dzięki innowacjom pozyskało nowych klien-
tów i wzmocniło markę. Z kolei 37% zanotowało wzrost sprzeda-
ży, a 33% zwiększony zysk netto.

Akademia PARP

Główny Urząd Statystyczny prowadzi do 30 listopada Po-
wszechny Spis Rolny 2020. Badanie skierowano do go-

spodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jed-
nostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. 
Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac zwią-
zanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu 
reguluje ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku, 
przyjęta przez Prezydenta RP. Udział w spisie jest obowiązko-
wy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem 
kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej. 
Infolinia dotycząca spisu rolnego funkcjonuje pod numerem 
telefonu 22 279 99 99.

W ostatnich dniach września w Szczecinie miała miejsce 
gala plebiscytu Równa Firma, którego głównym celem 

jest wyróżnianie najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm 
w Zachodniopomorskiem. Plebiscyt przygotowują studenci 
i pracownicy Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uni-
wersytetu Szczecińskiego zrzeszeni w Fundacji Biznes Inno-
wacje Networking. Jedną z wyróżnionych firm został członek 
naszej Izby – GBS Bank z Barlinka, który zwyciężył w kategorii 
„Edukacja i Rozwój”. Kapituła konkursu doceniła ponadpro-
gramową i niewymuszoną prawem dbałość o pracowników, 
kontrahentów, społeczność oraz środowisko realizowaną na co 
dzień przez GBS Bank.

Z ZYCIA IZBY
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VIVA 4.0

W styczniu 2021 r. ZIPH rozpocznie III edycję bonów na inno-
wacje. To działanie, którego celem jest udzielenie wsparcia 

finansowego lubuskim przedsiębiorstwom na przeprowadzenie 
prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i doradczych. Po-
dobnie jak w poprzednich edycjach przedsiębiorcy będą mogli 
aplikować o dwa rodzaje bonów. Pierwsze – opiewające na kwotę 
100 tysięcy złotych obejmą działania takie jak: przeprowadzenie 
lub wdrożenie nabytych prac B+R (projekty badawcze tzw. ma-
łej skali), opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/
technologii (w katalogu tym zawierają się m.in. specjalistyczne 
usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, 
testowanie produktu, testowanie technologii). Drugi typ bonów 
obejmie procesy doradcze, takie jak: zarządzanie, optymaliza-
cja procesów, kwestie związane z ochroną patentową, czy two-
rzenie strategii wejścia na rynki zagraniczne. W tym przypad-
ku wartość bonu będzie mogła przekroczyć 20 tysięcy złotych.  
Kontakt: Anna Wesołowska, T: 576 850 300.

Zielonogórska firma Domator24 znalazła się na 30. miej-
scu na liście najszybciej rozwijających się firm w Europie 

w zestawieniu prestiżowego brytyjskiego magazynu Financial 
Times. Jednym z głównych elementów brytyjskiego rankingu 
był poziom przychodów w latach 2015-2018. Zielonogórska 
spółka zanotowała w tym okresie olbrzymi wzrost na pozio-
mie aż 3419 procent. Dzięki temu Domator24 zajął 30 po-
zycję, najwyższą wśród wszystkich polskich przedsiębiorstw 
znajdujących się w rankingu. Dodatkowo firma zwyciężyła 
w Europie w kategorii artykułów użytku osobistego i domo-
wego. W tej rywalizacji wzięło udział ponad tysiąc firm, przy 
czym w zestawieniu znalazły się 44 spółki z Polski. Zielono-
górskie przedsiębiorstwo produkuje nowoczesne fotele ga-
mingowe oraz meble biurowe. Intensywny rozwój zapewnił 
jej ostatnio m.in. zwycięstwo w XX rankingu Gazel Biznesu, 
zestawieniu najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce 
organizowanym przez magazyn Puls Biznesu. 

Bony na innowacje 3.0

Gwarancje faktoringowe

Nagroda Finicial Times

Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził ofertę gwaran-
cji faktoringowych. Program jest dostępny dla przedsię-

biorców ze wszystkich branż i bez względu na wielkość pro-
wadzonej działalności. BGK zabezpieczy do 80 proc. wartości 
limitu faktoringowego. Całkowita wartość limitów zabezpie-
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Z ZYCIA IZBY
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EDUKACJA

Collegium Da Vinci w Poznaniu to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce. Od ponad 20 lat 
 z powodzeniem ������ na polskim rynku edukacyjnym. O przewadze naszej oferty decyduje bogaty wybór 
 tematyki studiów oraz ich praktyczny wymiar, poparty ������ w�����r��� z partnerami biznesowymi z takich 

obszarów tematycznych jak: zarz��zanie, marketing, HR, informatyka, komunikacja wizualna i rozwój osobisty.

International EMBA in Business Strategy (IBS EMBA) – to podyplomowy produkt edukacyjny zaprojektowany 
 dla kadry managerskiej z wieloletnim do�wiadczeniem praktycznym. Program pows��� z my��� o absolwentach 

studiów MBA/EMBA, stanowi ������������ wiedzy poprzez aktualiz���� praktycznych do�wiadcz�� wybitnej 
 kadry prowadz�����z��������ydaktyczne.

W ramach  

 EMBA in  Str  (IBS EMBA)
S we w C

Pr ram s ów:
1. Humanities Management-Business of the XXI Century/ 
 Zarz��zanie humanistyczne-Biznes XXI wieku - Piotr Voelkel
2. Human Resources Management/Zarz��zanie zasobami 

 

 ludzkimi w koncepcji employer br�������������������������
3. Negotiations in Business/Negocjacje w biznesie 

�����������������������
4. Public Speaking in Business Presentations/Kreowanie  
 wizerunku manager�������������������������
5. Digital Marketing Communication/Komunikacja w e-marketingu

���������������k
6. Service Design/ Projektow������������������������������
7. Project Management/Zarz��zanie projektami - Kinga Matysiak
8. Executive Coaching/Coaching manager�������������������������
9. Leadership and Change Management/ 
 Przywództwo i zarz��z�����������������������������
10. ��������������������������������������������������

11.
 
Business Strategy Project/Projekt biznesowy

K szt s ów:
• �������������tto/1 osoba  
 ������������racie  lub 2 r�����������������tto)

Kryteria prz s
• Dyplom uk���zenia studiów wy�szych II stopnia
• �wiadectwo uk���zenia studiów podyplomowych  
 MBA/EMBA
• Minimum 8 lat do�wiadczenia zawodowego,  
 w tym minimum 4 lata na stanowiskach mened�erskich 
• C����kostwo – Zachodnia Izba Przemys��wo - Handlowa 

w Gorzowie Wielkopolskim

Or z s ów:
• Progr������������������������ów – 176h
• Z���������byw����������systemie niestacjonarnym 

w soboty i niedziele: 
 

  
26-27.09.2020
17-18.10.2020
21-22.11.2020
12-13.12.2020
09-10.01.2021
06-07.02.2021
06-07.03.2021
27-28.03.2021
24-25.04.2021
22-23.05.2021
19-20.06.2021

• J�zyk programu: polski 
• Miejsce z��������rzów Wlkp.
• Czas trwania: 1 rok (2 semestry)

Kryteria z zenia:
• Test 20 py��������owo wybranych z bazy 50 py����
• Prezentacja projektu z�����owego – obrona 

K t: 

Osob������������r�����������korzys����
z programu: Aktywny samorz��
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Głos Przedsiebiorcy i 08/2020 RYNEK PRACY

- Sytuacja w Polsce nie napawa opty-
mizmem. Wydaje się, że dziś zasadnicze 
pytanie odnośnie rynku pracy nie brzmi 
„czy spadek zatrudnienia nastąpi?”, lecz 
„jak duży to będzie spadek?”. Podziela 
Pan tę opinię? 

- Spadek liczby pracujących już nastą-
pił. Szacuje się go w przedziale od 2,5 ty-
siąca [dane z bieżącej sprawozdawczości 
GUS] do 5 tysięcy [dane z BAEL]. Z danych 
Urzędu Statystycznego wynika, że ograni-
czenia w zatrudnieniu dotyczyły głównie 
przetwórstwa przemysłowego (mniej pra-
cujących o 2199 osób), działalności wspie-
rającej (mniej o 122 osoby), obsłudze ryn-
ku nieruchomości (mniej o 61 osób) oraz 
zakwaterowania i gastronomii (mniej o 51 
osób). Były jednak sekcje, gdzie odnotowa-
no wzrost liczby pracujących, jak na przy-
kład w transporcie i gospodarce magazyno-
wej (więcej o 81 osób).

Czy odnotujemy dalsze spadki? W tej 
chwili trudno powiedzieć. Jak do tej pory 
Rząd nie przewiduje wprowadzenia ograni-
czeń takich samych jak na wiosnę. Jednak 
sytuacja jest bardzo skomplikowana. Pan-
demia nie dotyczy tylko i wyłącznie nasze-
go kraju, ale całej Europy i świata. A musi-
my pamiętać, że wiele lubuskich firm żyje 
z eksportu.

- Jak kształtował się lubuski rynek pra-
cy w okresie marzec-październik 2020?

- Po początkowym wzroście bezro-
bocia, sytuacja na lubuskim rynku pracy 
ustabilizowała się. Liczba bezrobotnych od 
maja tego roku wynosi nieco ponad 23 ty-
siące osób. Stopa bezrobocia utrzymuje się 
na poziomie 6%, czyli podobnym jak w kra-
ju. Warto wskazać, że we wszystkich po-
wiatach naszego województwa stopa bez-
robocia jest jednocyfrowa (nie przekracza 
10%). Największy wzrost liczby bezrobot-
nych odnotowaliśmy w powiatach, gdzie 
stopa bezrobocia była na najniższym po-
ziomie (w powiatach: gorzowskim grodz-
kim, słubickim i zielonogórskim grodzkim). 
Przy czym, nawet po tym wzroście, stopa 
bezrobocia w tych powiatach nadal jest na 

poziomie niższym niż 4%, uznawanym za 
bliski naturalnej stopie bezrobocia.

- Jak w Pana ocenie z covidem pora-
dzili sobie lubuscy pracodawcy?

- Z posiadanych informacji wynika, że 
dobrze. Nie jest to idealna sytuacja. Nie jest 
to też typowy kryzys. Jednak nasi, lubuscy 
przedsiębiorcy niejednokrotnie zaskaku-
ją swoją przedsiębiorczością i zdolnością 
szybkiego dostosowania do zmieniającej 
się sytuacji. Często nie czekają na przy-
słowiową „mannę z nieba”, lecz podej-
mują konkretne działania. Trzeba również 
podkreślić, że przedsiębiorstwa dotknięte 
trudną sytuacją związaną z pandemią CO-
VID-19 mogli skorzystać ze specjalnych roz-
wiązań, wśród których jest uzyskanie dofi-
nansowania do wynagrodzeń ze środków 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych (FGŚP) w okresie wprowa-
dzonego przez pracodawcę przestoju eko-
nomicznego lub obniżenia wymiaru czasu 
pracy. Taka pomoc przysługiwała przedsię-
biorcy, u którego wystąpił spadek obrotów 
gospodarczych w następstwie wystąpienia 
COVID-19, przez co rozumie się spadek 

sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu 
ilościowym lub wartościowym. Wspar-
cie cieszy się dużym zainteresowaniem. 
W okresie od 2 kwietnia do 16 paździer-
nika Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej 
Górze udzielił wsparcia  w kwocie ponad 
222 milionów złotych (dokładna kwota to  
222 432 413,86 złotych) dla łącznej liczby 
1602 pracodawców, w tym dla 68246 pra-
cowników.

-  Lockdown miał wpływ na wielkość 
zarobków?

- Z danych Urzędu Statystycznego wy-
nika, że płace w naszym województwie ro-
sną. W sierpniu, w relacji rok do roku, był 
to wzrost o 3,2%. Nie było sekcji, w której 
odnotowano spadek wynagrodzeń. Naj-
większy wzrost, bo o 21,6% był w sek-
cji „działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna”. Najmniejszy odnotowano 
w przypadku „zakwaterowania i gastrono-
mii” – symboliczny, bo na poziomie 0,1%.

-  Jak sytuacja pandemii wpłynęła na licz-
bę osób nie posiadających polskiego obywa-
telstwa, ale pracujących w naszym kraju?

Sytuacja bardzo skomplikowana
O wpływie koronawirusa na stan lubuskiej gospodarki, a zwłaszcza zmianach na rynku pracy rozma-
wiamy z Waldemarem Stępakiem, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
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RYNEK PRACY

Park Naukowo-Technologiczny
Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o. o. 

- Warto tutaj podać kilka faktów. Do 
połowy października tego roku powiato-
we urzędy pracy przyjęły 46928 oświad-
czeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi 
(w całym ubiegłym roku 58854), wydały 
2799 zezwoleń na pracę sezonową (w roku 
ubiegłym – 1882). Jednocześnie Wojewo-
da wydał 9351 zezwoleń na pracę (w roku 
ubiegłym 17315). Biorąc pod uwagę sytu-
ację zdrowotną, wprowadzane obostrzenia 
- w tym zamykanie granic i dwutygodniowe 
kwarantanny - jak i utrzymujący się wysoki 

poziom niepewności można powiedzieć, 
że wśród pracodawców nadal utrzymu-
je się zapotrzebowanie na pracowników 
- cudzoziemców. Jednak dotyczy głównie 
zatrudnienia krótkoterminowego lub sezo-
nowego.

-  W jakich branżach są obecnie naj-
większe deficyty pracownicze?

- Służba zdrowia. I to w pełnym prze-
kroju zawodowym. Od lekarzy specjalistów 
poprzez pielęgniarki i ratowników medycz-

nych, po personel sprzątający. Jeżeli pan-
demia będzie nadal postępować, to żadna 
gospodarka tego w dłuższym czasie nie 
udźwignie. Koronowirus, jeden z najmniej-
szych organizmów na Ziemi, uświadomił 
nam, że bez dobrej opieki zdrowotnej go-
spodarka nie może się nadal rozwijać.

- Dziękuję.

Rozmawiał Jarosław Libelt
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- Jak wygląda sytuacja z pozyski-
waniem inwestorów w ramach Polskiej 
Strefy Inwestycji w obecnym roku, który 
z wiadomych powodów jest dla gospodar-
ki bardzo trudny?

- Na obszarze działalności naszej spółki, 
czyli w województwie lubuskim i w sporej 
części województwa zachodniopomorskie-
go oraz wielkopolskiego po niespełna dzie-
więciu miesiącach 2020 roku, z czego kilka 
było praktycznie wyłączonych ze względu 
na ogólnoświatową pandemię, odnotowa-
liśmy spore zainteresowanie inwestorów, 
a bieżący rok dla nas powinien być lepszy 
od poprzedniego. W chwili, kiedy rozma-
wiamy wydaliśmy dwanaście decyzji na 
łączną kwotę nakładów inwestycyjnych 
730 milionów złotych. To nie wszystko, bo 
jesteśmy w trakcie wydania kolejnych 6-8 
decyzji. Liczymy, że na koniec roku w sumie 
będzie ich w granicach 20 na łączną sumę 
zadeklarowanych nakładów w okolicach 
miliarda złotych. Takie dane w roku na-
prawdę dużych trudności nas cieszą i po-
kazują, że możemy osiągać zakładane cele. 

- Czyli pieniądz nie boi się covidu, 
chciałoby się w tym miejscu powiedzieć. 
Czy można to jakoś racjonalnie wyjaśnić, 
że w okresie pandemii pozyskujecie wię-
cej inwestorów dla naszego regionu niż to 
miało miejsce w okresie ubiegłorocznego 
wzrostu gospodarczego?

- Trudno podać tutaj jednoznaczne 
przyczyny tej sytuacji, bo tych składowych 
na pewno jest bardzo dużo. Pandemia na 
pewno nie sprzyja, więc jestem przekona-
ny, że tych inwestycji mielibyśmy więcej, 
gdyby nie covid. Kolejna sprawa, to od 
chwili powołania przed dwoma laty Pol-
skiej Strefy Inwestycji włożyliśmy bardzo 
dużo zaangażowania w promocję oraz licz-
ne działania marketingowe prezentujące 
nową, zdecydowanie korzystniejszą dla 
podmiotów gospodarczych ofertę. Zaczyna 
to właśnie procentować. W naszych prze-
widywaniach mieliśmy założone, że kolejne 
lata będziemy kończyli z rosnącym wolu-
menem zainwestowanego kapitału. Pande-
mia nieco wyhamowała te inwestycje, bo 

Spore zainteresowanie inwestorów
Rozmowa z Krzysztofem Kielcem, prezesem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

wiele firm wstrzymało się na razie ze swo-
imi decyzjami ze względu na zwiększone 
obecnie ryzyko i turbulencje gospodarcze. 
Mam nadzieję, że na krótko. 

- Z jakich branż najwięcej obecnie firm 
chce inwestować na obszarze zarządza-
nym przez K-S SSE?

- Najczęściej są to następujące branże: 
maszynowa, chemiczna, metalowa i bu-
dowlana.

- A które tereny cieszą się największą 
popularnością?

- Projekty przekrojowo są rozłożone na 
wszystkie nasze trzy województwa, z więk-
szym akcentem na wielkopolskie, co bardzo 
nas cieszy. Chcieliśmy bowiem współpraco-
wać intensywniej na tym terenie i działania 
w tym kierunku prowadziliśmy od dłuższe-
go czasu. To jest ważne, ponieważ bardzo 
zależy nam na zauważeniu naszych działań 
i podjęciu współpracy przez środowisko 
gospodarcze tego regionu, które jest silne 
i perspektywiczne. Współpracowaliśmy 
w pozyskaniu inwestorów dla Gniezna, Piły 
i oczywiście Poznania. Również mieliśmy 
ciekawe projekty w województwie zachod-
niopomorskim.

- Czy z lubuskiego punktu widzenia też 
możemy cieszyć się z nowych inwestycji?

- Nigdy nie zapominamy o naszym wo-
jewództwie. Spodziewamy się w tym roku 
podpisać umowę z dużym inwestorem, 
który powinien ulokować się w pobliżu 
trasy S-3, potwierdzając tym samym, jak 
ważna jest to arteria dla rozwoju naszego 
regionu. Na razie nie chciałbym jednak 
zdradzać więcej szczegółów, ze względu 
na umowę z inwestorem, ale mogę dodać, 
iż ten projekt istotnie wpłynie na lokalny 
rynek pracy. Małymi krokami, ale staramy 
się budować coraz bardziej konkurencyjną 
ofertę dla pracowników, bo wszystkim nam 
zależy na podnoszeniu poziomu i jakości 
pracy.

- Czy można mówić już o pierwszych 
perspektywach dalszego rozwoju gospo-

darczego na przyszły rok w sytuacji, kiedy 
pandemia nie daje o sobie jednak zapo-
mnieć i może tym rynkiem mocno stero-
wać?

- Inwestycje mają wspomóc w nadaniu 
większego impetu podmiotom na rynku, co 
się powoli zaczynać dziać. Natomiast mu-
simy wiedzieć, że przyszłość gospodarcza 
jest niestety zależna od skutecznej walki 
z pandemią. Bez pokonania pandemii cią-
gle będziemy mieli ograniczenia optymal-
nych działań. 

- Dziękuję .

Rozmawiał 
 Robert Borowy
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nawet do
200 000

złotych

Zapraszamy do naszych placówek:

Barlinek, ul. Strzelecka 2, tel. 95 746 04 00
Bierzwnik, ul. Kopernika 1, tel. 95 768 92 17
Bogdaniec, ul. Mickiewicza 30, tel. 95 727 72 60

Dębno, ul. Mickiewicza 45, tel. 95 747 71 10
Gorzów Wlkp., ul. Słowackiego 1 AB, tel. 95 722 78 95
Kostrzyn n. O., ul. Kopernika 2, tel. 95 727 72 58
Krzeszyce, ul. Gorzowska 7/7, tel. 95 757 92 99
Myślibórz, ul. Lipowa 8a, tel. 95 747 71 10

Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 5, tel. 95 768 43 00
Słońsk, ul. Sikorskiego 7, tel. 95 757 22 19
Stargard, ul. St. Czarnieckiego 2f, tel. 91 578 24 42
Szczecin, al. Boh. Warszawy 31, tel. 91 484 17 20
Witnica, ul. Gorzowska 6, tel. 95 727 72 52

Biznes
na wysokich 
obrotach!  
czyli szybki kredyt obrotowy  
dla przedsiębiorców
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- Reprezentuje Pan Izbę w Interregu. Więk-
szość z nas pewnie kojarzy tą nazwę, jednak 
pewnie nie wszyscy potrafiliby powiedzieć coś 
więcej na ten temat... 

- INTERREG 5A to program pomocowy Bran-
denburgia – Polska 2014-2020. Jego głównym 
celem jest wspieranie transgranicznych projek-
tów służących m.in. pogłębieniu integracji miesz-
kańców oraz zwiększaniu atrakcyjności i dostęp-
ności pogranicza. 
Jego zasięg terytorialny ograniczony jest do 
obszaru obejmującego po polskiej stronie na-
sze województwo z podregionami gorzowskim 
i zielonogórskim a po stronie niemieckiej trzy 
powiaty Kraju Związkowego Brandenburgia oraz 
dwa miasta wydzielone – Frankfurt nad Odrą 
i Cottbus.
W programie kluczową kwestię odgrywa trans-
graniczność przedsięwzięcia tzn. wniosek można 
złożyć tylko posiadając partnera zza Odry oraz 
wykazując, że realizacja projektu przyczyni się do 
zacieśnienia wzajemnej współpracy. 

 
- Na jakie formy wsparcia może liczyć wnio-

skodawca?
- Głównie chodzi o wsparcie finansowe. Na 

różne działania w ramach tego programu Ko-
misja Europejska przeznaczyła ponad 100 mi-
lionów euro. To z pewnością duża kwota, choć 
jeśli weźmiemy pod uwagę zarówno zasięg te-
rytorialny, jak i zakres tematyczny, z pewnością 
dalej niewystarczająca. Zważając więc na fakt, 
że dofinansowanie może wynieść do 85 % kosz-
tów kwalifikowanych, można myśleć o realizacji 
wielu bardzo potrzebnych w regionie przedsię-
wzięć, których samodzielnie wnioskodawca nie 
byłby w stanie zrealizować.

- O jakich działaniach mówimy?
- Podstawowe obszary wsparcia obejmują 

działania w zakresie kultury, gospodarki, spraw 
społecznych oraz służby zdrowia. Zostało to 
ładnie usystematyzowane dzieląc te obszary na 
tzw. osie priorytetowe, w ramach których można 
się ubiegać o  wsparcie. Mamy więc cztery osie. 
Pierwsza z nich to „Wspólne zachowanie i korzy-
stanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, 
druga - „Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi 
oraz trwały i zrównoważony transport”, kolejna 
to „Wzmocnienie transgranicznych zdolności 
i kompetencji” i ostatnia, czyli „Integracja miesz-
kańców i współpraca administracji”.

- Pierwsze skojarzenie, jakie występuje 
wśród ludzi, gdy mowa jest o INTERREGU ?

- Bez wątpienia „Szlak Stolic EV2/R1”. Na-
zwa dość skomplikowana, ale dla mieszkańców 
Gorzowa Wielkopolskiego to po prostu ścieżka 
nad Wartą na wysokości budynków Akademii 
im.Jakuba z Paradyża. Została ona oddana do 
użytkowania we wrześniu 2019 roku. Przyznam, 
że także mi jest bliska, gdyż z jednej strony moje 
biuro projektów opracowywało dokumentację 
techniczną dla tego zadania, a z drugiej strony 
obserwowałem procedowanie tego projektu 
w ramach Komitetu Monitorującego.

- Czym się Pan dziś zajmuje w ramach Pro-
gramu?

- Obecnie jestem jednym z członków Ko-
mitetu Monitorującego Program INTERREG. 
A poza tym członkiem grupy roboczej „Przy-
szłość”. W tym pierwszym gremium reprezen-
tuję przedstawicieli środowisk gospodarczych, 
a więc pośrednio również ZIPH. Sam komitet 
zajmuje się wieloma kwestiami, z których do 
ważniejszych zaliczyć należy m.in. zatwierdza-
nie kryteriów oceny oraz dokonywanie wyboru 
projektów przeznaczonych do dofinansowania. 
Niewątpliwie są to kwestie nie do przecenie-
nia, bo rozstrzygające, który z wnioskodawców 
ubiegających się o dofinansowanie je dostanie, 
a który nie. Sam skład komitetu jest dość liczny. 
Jego członkami są przedstawiciele administracji 
kraju związkowego Brandenburgia, naszego mi-
nisterstwa, samorządu województwa lubuskie-
go, euroregionów (reprezentujących jednostki 
samorządu terytorialnego), a także partnerzy 
społeczni,  gospodarczy oraz z zakresu ochrony 
środowiska. 

Z kolei tak zwana grupa robocza „Przyszłość” 
ma za zadanie analizę dotychczasowych wyni-
ków funkcjonowania Programu i opracowanie 
nowych wytycznych do wdrożenia w perspekty-
wie finansowej 2021-2027.

 
- Można już cokolwiek powiedzieć o zmia-

nach, jakie wprowadzono w INTERREGU 2021-
2027?

- Obecnie jesteśmy na początkowym etapie 
pracy, więc za wcześnie by mówić o efektach. 

Z dostępnych dzisiaj informacji można nie-
stety powiedzieć, że prawdopodobnie będzie 
mniej pieniędzy do dyspozycji. Kluczowe stanie 
się więc ustalenie, jakie mają być priorytetowe 
kierunki wsparcia w ramach określonych osi 

priorytetowych. Teoretycznie całkiem prosta 
rzecz, ale jeśli zaczniemy mówić o szczegółach 
to już niekoniecznie. Poza tym na pewno należy 
przedyskutować problem głosu decydującego 
w ramach Komitetu Monitorującego. Zgodnie 
z obowiązującym regulaminem, skład tego gre-
mium został podzielony na: członków z prawem 
głosu, członków z głosem doradczym oraz człon-
ków obserwatorów. Niestety przedstawiciele 
środowisk gospodarczych zostali zakwalifikowani 
do tej drugiej grupy. A więc możemy doradzać, 
ale nie możemy decydować, jak wydatkowane są 
pieniądze. O zmianie tego zapisu na pewno nale-
ży dyskutować. 

- Naszych Czytelników z pewnością intere-
suje, czy o wsparcie w ramach tego programu 
mogą się ubiegać członkowie Izby?  

- Na chwilę obecną program jest skierowany 
do określonego grona odbiorców, m.in. jedno-
stek samorządu terytorialnego, jednostek admi-
nistracji województwa, a także placówek usta-
nowionych przez państwo lub samorząd w celu 
zapewnienia usług publicznych, a więc:  placówki 
medyczne, edukacyjne, kulturalne, policja i straż 
pożarna oraz stowarzyszenia, fundacje czy orga-
nizacje pozarządowe. Jak widać lista jest dość 
długa, ale prywatnych firm na tej liście nie ma. 
Nie wydaje mi się, żeby było to jednak znaczącą 
przeszkodą. Jeśli ktoś ma ciekawy pomysł to od 
tego są właśnie takie organizacje, jak Zachodnia 
Izba Przemysłowo-Handlowa, która może pomóc 
i wesprzeć w realizacji zgłoszonych pomysłów.   

Dlatego ze swojej strony zawsze będę zachę-
cać do osobistego kontaktu, doceniając w tym 
zakresie zaangażowanie zarówno zarządu jak 
i pracowników Izby.  

- Dziękuję.
Rozmawiał Tomasz Molski    

Rozwój transgraniczny
Rozmowa z Andrzejem Cegielnikiem, naszym przedstawicielem w programie INTERREG 5A.
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FUNDUSZE UE

Według oficjalnych danych, 
w dniu wejścia  w życie ustawy 
z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szcze-

gólnych rozwiązaniach wspierających reali-
zację programów operacyjnych w związku 
z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku, 
w Polsce mieliśmy 8742 osoby zakażone. 
Obecnie mamy ich ponad 260000. Co wię-
cej przed kilkoma dniami cały kraj został 
objęty tzw. „czerwoną strefą”, w której 
wprowadzone zostały liczne obostrzenia 
i ograniczenia. 

Powyższe liczby jednoznacznie świad-
czą o wciąż pogarszającej się sytuacji. 
Warto zatem wrócić do kwietniowych 
przepisów i ponownie sprawdzić, z ja-
kich nadzwyczajnych narzędzi i rozwiązań 
w czasie pandemii mogą skorzystać wnio-
skodawcy i beneficjenci. Do przepisów tych 
warto wrócić już teraz tym bardziej, że wy-
daje się, iż ustawodawca „zaplanował” wy-
stępowanie pandemii i jej skutków tylko do 
końca bieżącego roku. Przepisy spec-usta-
wy stosuje się bowiem na chwilę obecną 
tylko do 31 grudnia 2020 roku i nie można 
mieć żadnej pewności, że okres ich stoso-
wania zostanie wydłużony.   

Dla wnioskodawców, którzy dopie-
ro ubiegają się o dofinansowanie i którzy 
w wyniku wystąpienia COVID-19 spóźnili 
się ze złożeniem wniosku o dofinansowa-
nie, spec-ustawa przewiduje możliwość 
ubiegania się o przywrócenie terminu 
do złożenia tego wniosku, jednak tylko 
wówczas, gdy opóźnienie nie przekroczy-
ło 14 dni. Spóźnieni z powodu COVID-19 
wnioskodawcy, zyskali także możliwość 
ubiegania się o przedłużenie terminów na 
wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub 

Środki unijne dla firm – co z projektami 
w czasie pandemii COVID-19?

poprawienie w nim oczywistych omyłek. 
Z uwagi na pandemię, możliwe stało się 
także wniesienie protestu w postaci elek-
tronicznej.   

Większy panel rozwiązań kryzysowych 
został przygotowany dla beneficjentów, 
którzy zawarli już umowę o dofinanso-
wanie i są w trakcie realizacji projektów. 
Przede wszystkim warto tutaj wspomnieć 
o nowym, szczególnym rozwiązaniu zwią-
zanym z korygowaniem nieprawidłowości 
oraz o możliwości uznania za kwalifiko-
walne wydatków poniesionych pomimo 
niezrealizowania celu, na który wydatki te 
zostały poniesione (art. 5 i 6 spec-ustawy). 

W ramach pierwszego ze wspomnia-
nych rozwiązań przewidziano, iż w razie 
stwierdzenia w projekcie nieprawidłowo-
ści, przepisy standardowo nakazujące in-
stytucji zarządzającej dochodzenie od be-
neficjenta zwrotu środków nie będą miały 
zastosowania. Aby tak się stało beneficjent 
będzie jednak zobowiązany wykazać, że 
stwierdzona nieprawidłowość była bezpo-
średnim skutkiem wystąpienia COVID-19 
oraz że mimo dochowania należytej sta-
ranności nie był w stanie zapobiec jej wy-
stąpieniu.  

Z kolei w sytuacji, gdy na skutek wy-
stąpienia COVID-19, niemożliwa okazała 
się realizacja celu, na który w ramach pro-
jektu został poniesiony wydatek, właściwa 
instytucja zyskała możliwość uznania tego 
wydatku za kwalifikowalny, jeśli benefi-
cjent wykaże, że z dochowaniem należytej 
staranności i w odpowiednim czasie po-
dejmował niezbędne działania służące ich 
odzyskaniu, albo że ich odzyskanie nie było 
możliwe.

Oba opisane wyżej rozwiązania dają 
beneficjentom szanse na uniknięcie zwro-
tu dofinansowania i zachowanie w bu-
dżecie projektu często wielomilionowych 
kwot. Moje dotychczasowe doświadczenia 
ze spraw, w których beneficjenci próbowali 
skorzystać z omawianych przepisów wska-
zują jednak, iż wykazanie przed instytucją 
zarządzającą, że zastosowanie rozwiązań 
spec-ustawy jest w danym przypadku uza-
sadnione może wymagać znacznego na-
kładu pracy. Przepisy spec-ustawy zostały 
skonstruowane w sposób mało precyzyjny. 
Pozwala to instytucjom zarządzającym na 
dużą uznaniowość, a często daje im także 
spore pole do nadużyć interpretacyjnych. 

W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie spec-ustawa1 wprowadzająca szczególne i nadzwyczajne 
rozwiązania mające zniwelować negatywny wpływ pandemii na wdrażanie programów operacyjnych. 
Pandemia nie tylko nie ustępuje, ale wciąż przybiera na sile. Rozpoczął się też właściwie kolejny lock-
down. Niewątpliwie, może to mieć ogromny wpływ także na beneficjentów i możliwości realizacji ich 
projektów. Czy w spec-ustawie beneficjenci znajdą receptę na rozwiązanie ich problemów, których 
przyczyną jest COVID-19? 
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Tomasz Picheta – radca prawny, partner 
w kancelarii Mazurkiewicz Cieszyński 
Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radco-
wie Prawni (www.mcmlegal.pl). Praktykę 
zawodową rozwijał przy obsłudze praw-
nej osób fizycznych, organizacji poza-
rządowych oraz przedsiębiorców, w tym 
z branży IT, przemysłowej, handlowej, 
budowlanej i rolniczej. Obecnie, od blisko 
dziewięciu lat świadczy pomoc prawną 
na rzecz instytucji, które odpowiadają 
za wdrażanie programów operacyjnych 
funkcjonujących na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. Aktywnie 
wspiera także beneficjentów programów 
unijnych spoza tego regionu oraz benefi-
cjentów krajowych programów operacyj-
nych. Mediator wpisany na listę media-
torów stałych Prezesa Sądu Okręgowego 
w Szczecinie. Przewodniczący Ośrodka 
Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Szczecinie.

Kolejnym dobrodziejstwem, z które-
go w myśl przepisów spec-ustawy mogą 
skorzystać beneficjenci, jest możliwość 
ubiegania się o zmianę zawartej umowy 
o dofinansowanie w sytuacji, gdy na skutek 
wystąpienia COVID-19 realizacja postano-
wień tej umowy jest niemożliwa lub znacz-
nie utrudniona. 

Ponadto, w celu ograniczenia negatyw-
nego wpływu COVID-19 na realizację pro-
jektów, na mocy ustawy wydłużone zostały 
określone w umowach o dofinansowanie 
terminy na złożenie wniosku o płatność 
(o 30 dni) oraz na zakończenie realizacji 
projektu (o 90 dni). Na uzasadniony wnio-
sek beneficjenta, instytucja zarządzająca 
ma nadto możliwość dalszego wydłużania 
powyższych terminów, jednak nie dłużej 
niż do 31 grudnia 2023 roku.    

Na zakończenie wypada także wspo-
mnieć o sytuacji beneficjentów, w sto-

sunku do których wydana została decyzja 
orzekająca zwrot środków wraz z odset-
kami. W celu ograniczenia negatywnych 
skutków wystąpienia COVID-19, instytucje 
zarządzające mogą z urzędu lub na wnio-
sek beneficjenta wstrzymywać wykonanie 
takich decyzji, jednak na okres nie dłuższy 
niż 180 dni. 

Dodatkową korzyścią przewidzianą dla 
beneficjentów, którzy wskutek wystąpie-
nia COVID-19 nie dokonali zwrotu środ-
ków jest również to, że nie będzie miała 
do nich zastosowania sankcja wyklucze-
nia z możliwości ubiegania się o wsparcie 
w przyszłości.  

Tomasz Picheta

1) Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach wspierających realizację 
programów operacyjnych w związku z wystą-
pieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 694). 
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W dniach od 1 września do 30 listopada użytkownicy gospodarstw 
rolnych są zobowiązani wziąć udział w Powszechnym Spisie Rolnym. 
Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej 
pojawiające się pytania.

Kto objęty jest spisem rolnym?
Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne 
zarówno osób fizycznych (tj. gospodarstwa indywidualne), jak i osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej.
Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działal-
ność rolniczą. 

Czy udział w spisie jest obowiązkowy?
Tak, udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy. Obowią-
zek wynika z ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie 
rolnym w 2020 r.  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728). Brak udziału w spisie rolnym 
może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie 
o statystyce publicznej.

W jaki sposób można wziąć udział w spisie rolnym?
Przyjęte metody spisu pozwolą nam zachować pełne bezpieczeństwo. 
Główną metodą spisu rolnego jest tzw. samospis internetowy, który 
polega na samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego dostęp-
nego na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego 
(spisrolny.gov.pl). 
Tym, którzy nie będą mogli spisać się samodzielnie pomocą służyć 
będą rachmistrzowie, którzy skontaktują się z gospodarstwem rolnym 
telefonicznie i przeprowadzą wywiad telefoniczny lub odwiedzą 
gospodarstwo rolne i przeprowadzą wywiad bezpośredni.

Czego będą dotyczyły pytania w spisie rolnym?
Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, 
że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet 
całe działy będą dotyczyć Państwa gospodarstwa rolnego. 
W spisie rolnym zapytamy m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, 
wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych, strukturę 
dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza 
prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, 
rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie 
zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki 
i maszyny rolnicze, nawożenie.

U W A G A ! 
W spisie nie pytamy o majątek rolników! Podmiotem spisu jest 
gospodarstwo rolne.  Pytamy o składowe elementy gospodarstwa 
rolnego (procentową ilość, a nie ich wartość). W spisie rolnym 
zapytamy o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, 
uprawy rolne i ogrodnicze. Zbierzemy dane o liczbie ciągników, 
maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych 
związanych z prowadzoną produkcją rolniczą.
W spisie nie będą zbierane dane o zarobkach rolników, czy warto-
ści przychodów. Zbierzemy informacje o wkładzie pracy w gospo-
darstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie 
prowadzenia w gospodarstwie również działalności pozarolniczej. 
Chodzi o przybliżone podanie, jaką część (w %) dochodów stano-
wią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności 
pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak 
emerytury i renty. 

Do czego będą wykorzystane zebrane dane? 
Spis powszechny to jedyne pełne badanie statystyczne obejmujące 
całą populację Polski. Na ich podstawie władze publiczne i różne 
podmioty opierają swoje decyzje i strategie.  Dla samorządów spis jest 
zmierzeniem skuteczności prowadzonej przez nich polityki regionalnej 
i lokalnej. Wyniki spisu rolnego będą wykorzystane przez Komisję 
Europejską do ustalenia wielkości dotacji dla obszarów wiejskich 
w krajach członkowskich.

Czy dane, które przekazujemy są bezpieczne? 
Każdy uczestnik spisu powszechnego ma zagwarantowaną ustawowo 
anonimowość. Wszystkie dane zebrane podczas spisu objęte są tajem-
nicą statystyczną.  
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych 
prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej 
oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia. Pisemne przyrzeczenie, 
jest składane właściwemu komisarzowi spisowemu. Zgodnie z ustawą 
o statystyce publicznej (art. 54-55) osoba, która naruszy tajemnicę 
statystyczną, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto, 
jeśli ktoś wykorzystuje dane statystyczne, z którymi zapoznał 
się w związku z wykonywaniem pracy lub czynności na zlecenie prowa-
dzącego badanie statystyczne statystyki publicznej w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolno-
ści do lat 5.
Zbierane dane są również odpowiednio zabezpieczane przed dostę-
pem osób niepowołanych i są chronione zgodnie z realizowaną przez 
GUS Polityką Bezpieczeństwa Informacji Statystyki Publicznej.

Co zalicza się do działalności rolniczej prowadzonej przez gospo-
darstwo rolne?

uprawę roślin, która obejmuje: wszystkie uprawy 
rolne (w tym również uprawę grzybów jadalnych), 
warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę 
i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych,

chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 
tj. bydła, owiec, kóz, koni, świń, drobiu, królików, 
pozostałych zwierząt futerkowych, zwierząt dzikich 
utrzymywanych w warunkach fermowych (np. dziki, 
sarny, daniele, lamy) i pszczół, 

utrzymywanie gruntów rolnych, już niewykorzystywa-
nych do celów produkcyjnych, według zasad dobrej 
kultury rolnej (zgodnie z normami).

Tożsamość rachmistrzów będzie można sprawdzić 
dzwoniąc na infolinię, bądź do biura spisowego.

I N F O L I N I A   S P I S O W A

22 279 99 99

Spis zostanie przeprowadzony w miesiącach 
wrzesień – listopad br., a będziemy pytać 
o dane według stanu na dzień 1 czerwca br. 
lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. 
do 1 czerwca 2020 r. włącznie.

?

- internetowo

- przez telefon

- przyjmując rachmistrza
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Wyniki przemysłu we wrześniu

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu we 
wrześniu 2020 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 15,5% 

wyższa niż w sierpniu i jednocześnie o 5,9% wyższa niż przed rokiem.  W pierw-
szych dziewięciu miesiącach roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się 
o 3,2% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. (po ośmiu miesią-
cach roku skala korekty wynosiła jeszcze 4,5%). Wzrost sprzedaży we wrześniu 
wynoszący dla całego przemysłu przeciętnie 15,5% był wypadkową wzrostów 
we wszystkich działach, tj.: przetwórstwie przemysłowym (o 17,1%), górnic-
twie i wydobywaniu (o 8,7%), dostawach wody i gospodarowaniu ściekami 
(o 4,0%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i gorącą 
wodę (o 1,4%). Wzrost produkcji sprzedanej zanotowano w 23 spośród 34 
działów przemysłu. Były to między innymi produkcja: urządzeń elektrycznych 
– o 26,6%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 22,8%, 
mebli – o 15,8%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 14,1%, wy-
robów z gumy i tworzyw sztucznych – o 10,7%, papieru i wyrobów z papieru 
– o 7,9%, wyrobów z metali – o 7,8%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – 
o 7,4%. Spadki zanotowano zaś w 10 działach, m.in. w produkcji pozostałego 
sprzętu transportowego – o 25,6%, wydobywaniu węgla kamiennego i bru-
natnego – o 17,8%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 5,7%, metali – o 4,3%. 
We wrześniu ceny przemysłowe wzrosły przeciętnie o 0,1% w porównaniu 
z sierpniem. Jednocześnie ceny produkcji sprzedanej przemysłu były we wrze-
śniu o 1,6% niższe niż przed rokiem. W okresie I-IX ceny przemysłowe były 
średnio o 0,7% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zatrudnienie i płace we wrześniu

Przeciętne uposażenie we wrześniu br. uległo zwiększeniu o 33,91 PLN 
do 5371,56 PLN tj. o 0,6%. Wrzesień przyniósł sezonowe wzrosty płac 

będące efektem liczniejszego pojawienia się w płacach ruchomych części 
wynagrodzeń (głównie premii i nagród). Na wyniki września wpływ miało 
też stopniowe przywracanie pracowników do pracy po wcześniejszych prze-
rwach oraz najprawdopodobniej również wyższe wypłaty dla osób objętych 
systemem akordowym. Przeciętne uposażenie we wrześniu okazało się 
o 287,00 PLN i 5,6% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy we 
wrześniu była wyższa od notowanej w pięciu poprzednich miesiącach.
Zatrudnienie okazało się o 17,4 tys. osób wyższe niż przed miesiącem i wy-
niosło 6312,4 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie 
było niższe o 73,6 tys. osób tj. o 1,2%. Wzrost zatrudnienia notowany we 
wrześniu jest wynikiem dalszego postępu w przywracaniu do pracy części 
działalności wcześniej wstrzymanych, w tym przywracania zwyczajnego 
czasu pracy pracowników, którym wymiar pracy obniżono, choćby poprzez 
urlopy postojowe. Widoczne jest też powracanie pracowników z zasiłków 
opiekuńczych, chorobowych i urlopów bezpłatnych.
Eksperci Krajowej Izby Gospodarczej prognozują, że w najbliższych miesią-
cach zmiany płac w ujęciu miesiąc do miesiąca prezentować się mogą po-
równywalnie lub nawet nieco lepiej niż w analogicznym okresie roku 2019. 
Roczny wskaźnik płac będzie więc stopniowo poprawiać się. Skala tej popra-
wy będzie wyraźniejsza w ostatnich miesiącach roku.

Świadczenie postojowe
O świadczenie postojowe mogą wystąpić 

przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą 
działalność jako agenci turystyczni oraz przewod-
nicy turystyczni i piloci wycieczek. Świadczenie to 
można otrzymać trzykrotnie. Jeżeli zostało ono 
wcześniej już trzy razy wypłacone, to nie przysłu-
guje ponownie.

Przewodnik turystyczny i pilot wycieczek 
otrzyma postojowe, jeśli odnotował przestój 
w prowadzeniu biznesu z powodu COVID-19 
i mieszka legalnie w Polsce, a jego działalność ma 
charakter sezonowy i w 2019 roku była prowa-
dzona przez maksymalnie 9 miesięcy. 

Agent turystyczny otrzyma środki (2080 zł), 
jeśli rozpoczął prowadzenie działalności przed 
1 kwietnia 2020 roku. Nie może podlegać ubez-
pieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba 
że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i ren-
towym z tytułu prowadzenia pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej. Odnotował także przestój 
z powodu COVID-19 i legalnie mieszka w Polsce. 

Aby otrzymać świadczenie postojowe, na PUE 
ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RSP-DB.

Dodatkowe świadczenie postojowe
Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby, 

które wcześniej już otrzymały co najmniej jedno 
postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia 
przysługuje przedsiębiorcom, którzy zajmują się 
m. in. transportem turystycznym, wystawianiem 
i występowaniem w przedstawieniach czy prowa-
dzeniem dyskotek, salonów gier elektronicznych, 
plaż i jarmarków.

To świadczenie jest przewidziane dla osób, 
które uzyskały przychód z działalności w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy 
co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu 
w tym samym miesiącu w 2019 roku. Dodatko-
we świadczenie postojowe przysługuje nie wię-
cej niż trzykrotnie, w takiej samej wysokości co 
wcześniej otrzymane. Aby otrzymać dodatkowe 
świadczenie postojowe, na PUE ZUS trzeba złożyć 
wniosek o symbolu RSP-DD

Zwolnienie z opłacania składek
Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnie-

nia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrze-
sień. Prawo do tej pomocy przysługuje płatnikom 
sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji 
i obsługi targów, konferencji oraz wystaw. Ze 
zwolnienia skorzysta przedsiębiorca, który był 
zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 
2020 roku oraz w pierwszym miesiącu, którego 
dotyczy wniosek o zwolnienie ze składek, miał 
przychód niższy minimum o 75 proc. w porówna-
niu z przychodem sprzed roku. Zwolnienie doty-
czy także składek już opłaconych. Przedsiębiorca 
musi złożyć do 31 października dokumenty rozli-
czeniowe za miesiące wskazane we wniosku. Ter-
min na jego złożenie mija 30 listopada. Aby uzy-
skać zwolnienie z opłacania składek, na PUE ZUS 
trzeba złożyć wniosek o symbolu RDZ-B.

Wnioski można składać tylko elektronicznie - 
przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.   

(TM)

Tarcza antykryzysowa 5.0 z ZUS
Od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS 
z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek.

PŁACE 
I ZATRUDNIENIE

WRZESIEŃ 2020

WYNIKI
PRZEMYSŁU

WRZESIEŃ 2020



18

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: 533 779 421
E: biurozgora@ziph.pl

Oddział w Barlinku
ul. Niepodległości 16

74-320 Barlinek

T: 534 052 819
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

TECHNOLOGIE

W ramach projektu sfinansować 
można m.in. szkolenia, studia 
podyplomowe, e-learning, co-

aching oraz egzaminy certyfikujące. W za-
leżności od wielkości firmy poziom wspar-
cia na wybrane przez przedsiębiorców 
działania może wynieść nawet 80 % kosz-
tów. Co ważne, to firma sama określa swo-
je potrzeby szkoleniowe i znajduje firmę, 
która świadczyć będzie dla niej usługę. Na-
stępnie wypełnia elektroniczny formularz 
zgłoszeniowy i podpisuje umowę o wspar-
cie. Wynagrodzenie firmy szkoleniowej 
opłacane jest przez Izbę po zrealizowaniu 
wybranej usługi. 

Mimo, że projekt wystartował na po-
czątku marca - wraz z początkiem pande-
mii - to z oferowanego przez Izbę wsparcia 
do końca lipca skorzystało już blisko 200 
firm, które na różnego rodzaju kursy i szko-

lenia skierowało 374 pracowników. Warto 
zaznaczyć, że wartość przyznanego przed-
siębiorstwom wsparcia to ponad 4 miliony 
złotych.

Przypomnijmy, że działanie skierowa-
ne jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, 
prowadzących działalność gospodarczą 
na obszarze subregionu gorzowskiego, tj.: 
w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, 
gorzowskim, słubickim, sulęcińskim, mię-
dzyrzeckim oraz w mieście Gorzów Wiel-
kopolski.

Szczegółowe informacje o projekcie 
można znaleźć stronie: www.bony.ziph.
pl. Z konsultantami można też skontakto-
wać się poprzez specjalnie do tego utwo-
rzoną infolinią pod numerem telefonu:  
732 732 650.

Marzena Młynarczyk

Bony szkoleniowe
Cały czas trwa nabór wniosków w ramach II edycji „Lubuskich Bo-
nów Szkoleniowych”. Mimo pandemii, cieszy się on niesłabnącym 
zainteresowaniem przedsiębiorców. 
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Głos Przedsiebiorcy i 08/2020

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
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