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ne są w całej Polsce, ale są też takie, które 

bez kompleksów zdobywają zagraniczne, 

często egzotyczne rynki. Każda edycja sta-

nowi doskonałą okazję, aby poznać te lokal-

ne podmioty, które z sukcesem funkcjonują 

na lubuskim (i nie tylko) rynku. 

W związku ze startem naszej szlachetnej 

rywalizacji serdecznie zapraszam do konkur-

sowego akcesu. Każdy chętny z pewnością 

odnajdzie swoje miejsce w stosownej ka-

tegorii. Wszelkie informacje na temat kon-

kursu oraz kwestionariusze znajdują się na 

stronie Izby. Na Państwa zgłoszenia czekamy 

do końca czerwca. Finałową galę tegorocz-

Z początkiem kwietnia rozpoczy-

namy nabór wniosków do Lubu-

skiego Lidera Biznesu 2018. To już 

dziesiąta, jubileuszowa edycja konkursu, 

który prowadzimy wspólnie z Gazetą Lubu-

ską oraz Urzędem Marszałkowskim Woje-

wództwa Lubuskiego. W ciągu minionych 

dziewięciu lat wyróżniliśmy ponad 500 

przedsiębiorstw. Certyfikat Lubuskiego 

Lidera Biznesu to świadectwo solidności 

i jakości wykonywanej na co dzień pracy. 

W gronie laureatów znajdują się zarówno 

małe, rodzinne firmy, jak i duże przedsię-

biorstwa. Jedne działają lokalnie, inne zna-

nej edycji LLB zaplanowano na 24 września 

w Zielonej Górze.
Z poważaniem

Roman Mizerny
Wiceprezes ZIPH
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Z ZYCIA IZBY

• Rzecznik Patentowy
 2 marca przedstawiciele ZIPH wzięli 

udział w konferencji: „Patent na suk-
ces. Strategia Zarządzania Własnością 
Intelektualną”, która odbyła się w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa 
Lubuskiego. ZIPH planuje w niedługim 
czasie uruchomić w Gorzowie dyżury 
rzecznika patentowego, który popro-
wadzi doradztwo w zakresie prawa pa-
tentowego.

• Nowe firmy ZIPH
 22 marca odbyło się kolejne w tym 

roku posiedzenie Prezydium ZIPH. Pod-
czas spotkania w poczet członków Izby 
przyjęto 8 przedsiębiorstw:
- Fundacja Filemon na Rzecz Feli 
 noterapii
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy  
 Międzyrzecz
- ATEX Sp. z o.o.
- STOLZLE WYMIARKI Sp. z o.o.
- CTP Invest Poland Sp. z o.o. 
- KONTAKT 24 Sp. z o.o.
- Czapliński Kancelaria Adwokacka
- SOBEX Sp. z o.o.

• Zmiany w bonach szkoleniowych
 Od 1. marca 2018 roku nastąpiła zmia-

na zasad wykorzystania wsparcia w ra-
mach projektu „Lubuskie Bony Szko-
leniowe szansą dla przedsiębiorców 
i pracowników subregionu gorzowskie-
go”. W ramach prowadzonego przez 
ZIPH działania przedsiębiorcy mogą 
ubiegać się o dofinansowanie w wy-
sokości do 80% na kształcenie pracow-
ników. Zmiana wprowadzona od tego 
miesiąca dotyczy terminu wykorzysta-
nia przyznanych bonów, które muszą 

Do grona laureatów „Orłów Wprost” 
mogą aspirować przedsiębiorstwa, 
które osiągnęły odpowiednio wy-

soki zysk netto w ciągu ostatnich trzech 
lat. Organizatorzy nagradzają w ten sposób 
najbardziej dochodowe oraz dynamiczne 
przedsiębiorstwa powiększające swoje 
zyski. Dodatkowe warunki, jakie musiały 
spełnić firmy aspirujące o nagrody, to: brak 
strat, czyste konto w bazach nierzetelnych 
płatników (dłużników) oraz odpowiednia 
rentowność. 

Podczas tegorocznej gali statuetkę spe-
cjalną, „Lidera Biznesu” za osiągane zyski, 
odebrali przedstawiciele firmy ICT Poland, 
a dyplomy trafiły do przedstawicieli kil-
kudziesięciu lubuskich przedsiębiorstw, 
wśród których znaleźli się członkowie ZIPH:
• Algontec Polska Sp. z o.o.,  

Kostrzyn nad Odrą
• Arctic Paper Kostrzyn S A,  

Kostrzyn nad Odrą
• Bokaro Szeligowscy Spółka Jawna, 

Gorzów Wielkopolski

Orły Wprost
6 marca w Zielonej Górze miała miejsce gala wręczenia nagród 
„Orły Wprost” Regionu Lubuskiego. Tygodnik przyznaje je co roku 
firmom, samorządom, a także wybitnym osobowościom, które 
przyczyniają się do rozwoju swoich regionów.

• Gotech Sp. z o.o.,  
Gorzów Wielkopolski

• ICT Poland Sp. z o.o.,  
Kostrzyn nad Odrą,

• Przedsiębiorstwo Transportowo Han-
dlowe Francepol Sp. z o.o., 
Zielona Góra

• Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kana-
lizacji w Gorzowie Sp. z o.o.

• Rzeźnictwo Zyguła  
Zbąszynek Sp. z o.o. Sp. K.

• Solvay Engineering Plastics Poland Sp. 
z o.o., Gorzów Wielkopolski

• Swiss Krono Sp. z o.o., Żary
• TPV Displays Polska Sp. z o.o.,  

Gorzów Wielkopolski
• Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.,  

Gorzów Wielkopolski
• Victaulic Polska Sp. z o.o., Drezdenko

Marzena Młynarczyk



5

Głos Przedsiebiorcy i 3/2018

55

zostać rozliczone w terminie maksy-
malnie do 4 miesięcy od daty podpisa-
nia umowy.

• Szkolenie z RODO
 Już 9 kwietnia ZIPH organizuje w Gorzo-

wie szkolenie na temat: „RODO w prak-
tyce. Jak przygotować się do nowych 
przepisów z zakresu ochrony danych 
osobowych”. Zajęcia poprowadzi Maja 
Grzegorczyk – prawnik, praktyk z wielo-
letnim doświadczeniem zawodowym, 
ukierunkowanym przede wszystkim 
na zagadnienia z szeroko pojętego 
sektora HR oraz ochrony danych oso-
bowych. Szczegółowe informacje: Ma-
rzena Młynarczyk T: +48 957 390 312,  
E: marzena.mlynarczyk@ziph.pl.

• Dni Skandynawskie
 W dniach 10-13 maja 2018 r. w Szcze-

cinie będą miały miejsce organizowane 
przez Urząd Miasta Dni Skandynawskie. 
W ramach wydarzenia zaplanowane są 
liczne spotkania skierowane do bizne-
su. Organizatorzy zapraszają do udziału 
przedsiębiorców poszukujących part-
nerów biznesowych ze Skandynawii. 
Szczegółowe informacje oraz rejestra-
cja na stronie: www.ds.szczecin.eu.

- Rozpoczynając pierwszą edycję, mieli-
śmy jeden główny cel – chcieliśmy docenić lo-
kalnych przedsiębiorców i pokazać ich wpływ 
na rozwój gospodarczy naszego regionu – 
mówi Jerzy Korolewicz, prezes ZIPH. - Przez 
minione 10 lat nasza gospodarka radykalnie 
się zmieniła. W tym czasie zmienił się też nasz 
konkurs i ewoluowały kategorie konkursowe. 
Nie zmieniło się jedno: ciągle szukamy przed-
siębiorców, którzy zmieniają sposób funkcjo-
nowania naszego otoczenia, którzy mają od-
wagę i pasję, żeby spełniać swoje marzenia 
i tworzyć wartość dodaną w branżach, w któ-
rych funkcjonują – dodaje.

W rywalizacji mogą wziąć udział przed-
siębiorstwa, które mają w Lubuskiem swoją 
siedzibę lub są członkiem lubuskich organi-
zacji gospodarczych. Podstawowym warun-
kiem udziału w konkursie jest prowadzenie 
działalności gospodarczej przynajmniej przez 
2 lata oraz brak zaległości wobec organów 
skarbowych i ZUS.

Wzorem lat ubiegłych, członkowie Kapi-
tuły wybiorą zwycięzców i przyznają certyfi-
katy w czterech kategoriach Lubuskiego Lide-
ra Biznesu oraz Lubuskiego Lidera Innowacji: 

mikro, małych, średnich i dużych przedsię-
biorstw. To jednak nie koniec nagród, jakie 
czekają na uczestników. Ponadto wyróżnie-
nia zostaną przyznane w kategoriach „Firma 
przyjazna młodym” oraz „Debiut Roku”. Pod-
mioty zakwalifikowane do drugiego etapu 
Konkursu i pozytywnie zweryfikowane otrzy-
mują Certyfikat Laureata Konkursu. W każdej 
z kategorii firm, przyznane zostaną trzy statu-
etki „Lubuski Lider Biznesu” oraz jedna statu-
etka „Lubuski Lider Innowacji”. Otrzymują je 
przedsiębiorstwa, które uzyskają najwyższą 
ocenę Kapituły. 

Nominowani w każdej z kategorii zostaną 
wyłonieni przez Kapitułę w pierwszej poło-
wie sierpnia, natomiast laureatów poznamy 
we wrześniu podczas Gali finałowej w Zielo-
nej Górze.

Dokumentacja konkursowa udostępnio-
na zostanie 9 kwietnia na stronie: www.ziph.
pl/pl/strona/2/lubuski-lider-biznesu. 

Zapraszamy też do bezpośredniego 
kontaktu z sekretariatem konkursu:
Marzena Młynarczyk - T: +48 95 739 03 12;  
E: marzena.mlynarczyk@ziph.pl.

Jarosław Libelt

Startuje Lubuski Lider  
Biznesu
Od początku kwietnia lubuscy przedsiębiorcy mogą zgłaszać się 
do konkursu Lubuski Lider Biznesu, który po raz 10. organizuje Za-
chodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. Podobnie jak w poprzednich 
edycjach, firmy nagradzane będą w 4 kategoriach: mikro, małych, 
średnich i dużych przedsiębiorstw.
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Konferencja – Przemysł 4.0

Misja Gospodarcza do Rosji

Inwestycja  
w Nowym Kisielinie

Misja Gospodarcza do Iranu

14 marca rozpoczęto budowę hali produkcyjnej i budynku 
biurowo-socjalnego firmy HUT Technika Środowiska. 

Nowy zakład powstanie na terenie strefy ekonomicznej w Zie-
lonej Górze-Nowym Kisielinie. Spółka HUT Technika Środowi-
ska działa w naszym kraju od 1996 r. Zajmuje się wprowadza-
niem na polski rynek nowoczesnych technologii do recyklingu 
odpadów stałych. Firma produkuje kompletne instalacje sor-
townicze oraz ich komponenty. Aktualnie zatrudnia 21 osób, 
a po zakończeniu inwestycji planuje powiększyć załogę o kolej-
ne kilkanaście osób.

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Izbą Handlowo-Prze-
mysłową Federacji Rosyjskiej zaprasza do wzięcia udziału w misji 

gospodarczej do Rosji, która odbędzie się w dniach 22-25 kwietnia 
2018 roku. Program misji przewiduje m.in. organizację forów biznesu 
i indywidualnych spotkań B2B w dwóch znaczących ośrodkach go-
spodarczych: Moskwie i Kazaniu (stolicy Tatarstanu), a także wizytę 
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej – Alabuga. Uczestnicy będą mieli 
możliwość wzięcia udziału w m.in. Polsko-Rosyjskim Forum Biznesu 
w Moskwie oraz rozmów B2B.

Kontakt: Piotr Lipiec – T: 22 630 96 06, E: plipiec@kig.pl

Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz 
Lubuski Klaster Metalowy zapraszają do udziału w konfe-

rencji „Przemysł 4.0 – Algorytmizacja problemów oraz digitaliza-
cja procesów i urządzeń”. Wydarzenie odbędzie się 13 kwietnia  
2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Zagadnienia poruszane w cza-
sie konferencji obejmować będą problemy współczesnego prze-
mysłu dot. m.in. integracji wiedzy pracowników oraz informacji 
o stanie procesów produkcyjnych i użytkowanych urządzeń. Szcze-
gółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na 
stronie: www.konferencja-przemysl4.ajp.edu.pl.

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje w dniach 5-8 maja  
2018 r. misję gospodarczą do Iranu (Teheran, Chuzestan)  

na Międzynarodową Wystawę Oil & Gas. Do udziału w misji 
organizatorzy zapraszają przede wszystkim przedsiębiorców 
działających w branżach energetycznej i wydobywczej. W pro-
gramie wyjazdu zaplanowany jest udział m.in. w formach biz-
nesu w Teheranie i Ahwaz, targach Iran Oil & Gas, Refining & 
Petrochemical Exhibition oraz spotkaniach B2B dla polskich 
firm z irańskimi partnerami.

Kontakt: Maria Nowakowska, T: 22 630 97 83, 
E: mnowakowska@kig.pl
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Dofinansowanie na targi

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) rozpoczyna realiza-
cję nowego projektu - Polskie Mosty Technologiczne. Jego 

beneficjentami mogą być firmy z segmentu MŚP charaktery-
zujące się dużym potencjałem do internacjonalizacji swoich 
produktów, usług lub technologii, którzy planują zwiększenie 
wolumenu eksportu lub rozważają inwestycje na rynkach za-
granicznych. Grant mogą również otrzymać innowatorzy, po-
szukując partnerów zagranicznych do realizacji prac badawczo 
- rozwojowych (B+R) i zewnętrznych źródeł finansowania tej 
działalności. Maksymalna wysokość grantu dla jednego MŚP 
sięgnie 200 tys. zł. Projekt będzie realizowany w formule po-
mocy de minimis. Pierwszy nabór PAIH przeprowadzi w II kwar-
tale br. 

Więcej: www.paih.gov.pl.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza zain-
teresowanych przedsiębiorców do składania wniosków 

o dofinansowanie w ramach Poddziałania POIR 2.3.4 „Ochrona 
własności przemysłowej”. Dofinansowanie konkursowe prze-
znaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony 
prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regional-
nym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłosze-
nia do Urzędu Patentowego RP, w celu uzyskania ochrony wy-
łącznie na terytorium Polski i jej realizacji. Minimalna wartość 
kosztów kwalifikowalnych wynosi zaledwie 10 tys. PLN. Maksy-
malna wartość może z kolei sięgnąć 1 mln PLN. Intensywność 
dofinansowania może wynieść nawet 50% kosztów kwalifiko-
walnych. Pierwsza runda naboru potrwa do 30 kwietnia 2018 r. 

Ochrona własności  
przemysłowej

Kredyt technologiczny

Polskie Mosty  
Technologiczne

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które wprowa-
dzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi, mogą 

aplikować o premię technologiczną w kwocie aż do 6 mln zło-
tych. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach projektu 
„Kredytu na innowacje technologiczne” Bank Gospodarstwa 
Krajowego rozpoczął 15 lutego i potrwa do 24 maja. W sumie 
do rozdysponowania jest 550 mln złotych. BGK dofinanso-
wuje inwestycje w formie premii, która przeznaczana jest na 
spłatę części kredytu technologicznego zaciąganego w ban-
kach komercyjnych. Mogą ją uzyskać przedsiębiorstwa, które 
w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii wprowadzą na 
rynek nowe lub znacząco ulepszone (w stosunku do dotych-
czas wytwarzanych na terytorium RP) produkty, usługi lub 
procesy. 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza do 
skorzystania z oferty uczestnictwa w targach turystycznych 

na bardzo preferencyjnych warunkach w ramach projektu „Pro-
mocja gospodarcza Województwa Lubuskiego poprzez organi-
zację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów tury-
stycznych” realizowanego ze środków UE. Oferta jest skierowana 
do przedsiębiorców z kategorii MŚP branży turystycznej (hote-
larstwo, gastronomia, SPA & Wellness, usługi rekreacyjne, biura 
podróży, transport i pokrewne związane z rozwojem turystyki 
regionu). W ramach projektu można uzyskać nawet 85% dofi-
nansowania kosztów udziału w targach. 
Lista wydarzeń objętych dofinansowaniem oraz szcze-
gółowe informacje są dostępne na stronie internetowej  
www.targi.lubuskie.pl

BIZNES POD LUPA
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To pierwsze z całego cyklu śniadań bizne-
sowych, które Izba wspólnie z Gospodar-
czym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku 

zamierza organizować co miesiąc. - Powodem 
naszej nowej inicjatywy jest chęć integracji 
działającego tutaj biznesu. Co warto podkreślić, 
podczas każdego ze spotkań będziemy zapra-
szać ekspertów z różnych dziedzin, którzy będą 
dzielić się swoją wiedzą na poszczególne tematy 
- mówi Stanisław Owczarek, dyrektor ZIPH. 

Inauguracyjne śniadanie cieszyło się z du-
żym zainteresowaniem lokalnych przedsiębior-
ców. Swoją obecnością grono przybyłych 
wzbogacił również Burmistrz Barlinka Dariusz 
Zieliński, który z entuzjazmem wypowiadał się 
na temat nowej Izbowej inicjatywy.

Po powitalnej kawie i networkingu, uczest-
nicy mieli okazję poznać ofertę oddziału Izby 
w Barlinku. Są to m.in. szkolenia, warsztaty 
oraz bony szkoleniowe umożliwiające pozyska-
nie dofinansowania na edukację pracowników. 

O tych ostatnich mówiła Katarzyna Szczudra-
wa z Profi Biznes Group. Ta szczecińska firma 
wspólnie z Izbą chce pomagać przedsiębiorcom 
w procesie administracyjnym pozyskiwania 
dotacji. - Zainteresowani mogą zgłaszać się do 
oddziału, gdzie uzyskają informację na temat 
ogólnych warunków i niezbędnych dokumen-
tów, które należy przygotować, aby starać się 
o wsparcie. Następnie poprzez naszych specja-
listów przeprowadzimy przedsiębiorcę przez 
proces składania dokumentów i dopełnimy 
wymagane formalności – mówi Kaja Kulczycka 
z oddziału ZIPH w Barlinku.

Drugą część spotkania poświęcono zagad-
nieniom związanym z kontrolami Państwowej 
Inspekcji Pracy (PIP). Uczestnicy dowiedzieli się 
m.in. o najczęściej popełnianych przez firmy 
błędach i niedopatrzeniach oraz dobrych prak-
tykach w zakresie prowadzenia polityki kadro-
wej. Inną ciekawą kwestią poruszoną na spo-
tkaniu były zasady zatrudniania cudzoziemców. 

A tych w samym Barlinku jest sporo, bo około 
tysiąca. Od tego roku weszły w życie zmiany, 
które mają za zadanie uprościć procedurę zwią-
zaną z zatrudnianiem obywateli innych państw. 
Nie mniej jednak  firmy wciąż popełniają sporo 
błędów w tej materii. Przedstawiciele PIP wyja-
śniali, na co zwracać szczególną uwagę pozysku-
jąc pracowników z innego kraju.

W najbliższych miesiącach Izba zamierza 
zorganizować w Barlinku kolejne spotkania dla 
przedsiębiorców. 

(TM)

Zaproszeni eksperci spotkali się w Izbie 
z dwudziestoma przedstawicielami lu-
buskich firm. Szkolenie dotyczyło budo-

wania skutecznych zespołów pracowniczych. 
Uczestnicy mieli okazję poznać m.in. narzędzie 

FRIS służące do diagnozy stylów myślenia i dzia-
łania pracowników. Pozwala ono prowadzić 
efektywną komunikację w różnorodnym zespo-
le oraz trafniej dobierać zadania do zasobów 
ludzkich na każdym etapie pracy projektowej, 
zgodnie z naturalnymi predyspozycjami i talen-
tami. Zajęcia zorganizowano w formie warsz-
tatów, podczas których uczestnicy zmagali się 
z różnorodnymi ćwiczeniami i zadaniami prak-
tycznymi. Niewątpliwie pozwoliło to na kon-
frontację wspólnej wiedzy z doświadczeniem 

naszych ekspertów. Zajęcia poprowadziła Edy-
ta Jagodzińska-Pawluk - Certyfikowany Trener 
FRIS® oraz Coach PCC ICF i CoachWise.

 - Temat okazał się na tyle interesujący dla 
przedsiębiorców, że podczas rejestracji utworzy-
ła się długa lista oczekujących. W związku z tym, 
w najbliższym czasie planujemy zorganizować 
wspólnie z firmą Proup Solutions kolejne edycje 
warsztatów dla przedsiębiorców zrzeszonych 
w Izbie – mówi Tomasz Molski, dyrektor mar-
ketingu w ZIPH.

Jarosław Libelt

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Da-
nych Osobowych wchodzi w życie 25 
maja 2018 roku. To nowy unijny przepis, 

zastępujący dotychczasowe GIODO. Na szkole-
niu omówiono, co to są dane osobowe, jaki jest 
podział na różne kryteria, jak możemy przetwa-
rzać zebrane dane i jak musimy przechowywać 
i je chronić. Przepisy unijne nie tłumaczą i nie 

wskazują, co należy zrobić, a zatem każdy musi 
sam opracować metodę zabezpieczenia i prze-
twarzania danych osobowych i musi je dosto-
sować indywidualnie do swojego przedsiębior-
stwa. Stąd przedsiębiorcy wciąż szukają wiedzy 
i podpowiedzi na ten temat. Odzwierciedle-
niem ogromnego zainteresowania opisywaną 
tematyką okazała się frekwencja - podczas zajęć 

sala dosłownie pękała w szwach.
Kolejne szkolenie z RODO dla przedsiębior-

ców już 9 kwietnia, tym razem w Gorzowie.
(JL)

Przy śniadaniu o biznesie
22 marca w Barlinku, wspólnie z GBS Bank, ZIPH zorganizowała śniadanie biznesowe dla przedsiębior-
ców z tego regionu. Głównym tematem spotkania były kwestie związane z prawem pracy.

Współpraca w zespole
Duże zainteresowanie towarzyszyło szkoleniu na temat budowania zespołów, które w Gorzowie zor-
ganizowała ZIPH wspólnie z firmą Proup Solutions z Poznania.

O RODO w Barlinku
Nowe regulacje i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych były tematem szkolenia, które mia-
ło miejsce 23 marca w oddziale ZIPH w Barlinku.

Z ZYCIA IZBY
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Co ważne, przepisy RODO dotyczą niemal 
każdego przedsiębiorcy funkcjonujące-
go w przestrzeni gospodarczej, bowiem 

obowiązek ich stosowania spoczywa na wszyst-
kich przedsiębiorcach (podmiotach), którzy 
w ramach swojej działalności i bez względu na 
jej rodzaj mają do czynienia z przetwarzaniem 
danych osobowych osób fizycznych. Mogą być 
to dane klientów, usługobiorców, ale także 
dane pracowników, zleceniobiorców czy współ-
pracowników. Nawet w przypadku, w którym 
dany przedsiębiorca współpracuje wyłącznie 
z podmiotami zinstytucjonalizowanymi, ale jed-
nocześnie zatrudnia pracowników, czy zawiera 
umowy zlecenie, również zobligowany będzie 
do stosowania regulacji RODO.

W tym miejscu należy także podkreślić, iż 
przepisy RODO będą obowiązywały w naszym 
porządku prawnym wprost, a krajowe akty 
prawne, w tym w szczególności nowa Ustawa 
o ochronie danych osobowych, która wciąż 
jest na etapie przygotowania, stanowić będą 
jedynie uzupełnienie regulacji unijnej. Myślą 
przewodnią uregulowania zagadnień prawnych 
z zakresu ochrony danych osobowych w prze-
pisach rozporządzenia było ich ujednolicenie 
na terytorium całej Unii Europejskiej, a tym 
samym zagwarantowanie takiego samego po-
ziomu ochrony osób fizycznych przebywających 
w różnych państwach. 

Najważniejsze zmiany, które wprowadza 
RODO obejmują z jednej strony zwiększenie 
uprawnień osób fizycznych (podmiotów da-
nych), z drugiej natomiast rozszerzają obowiązki 
administratorów danych, czyli np. przedsiębior-
ców przetwarzających dane osobowe w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej. RODO 
wprowadza jednolity katalog zasad przetwarza-
nia danych osobowych, kładąc szczególny na-
cisk na zasadę legalności. W tym aspekcie wielu 
przedsiębiorców przygotowując się do stosowa-
nia RODO musi zweryfikować podstawy praw-
ne przetwarzanych danych, ze szczególnym 
uwzględnieniem klauzul zgód na przetwarzanie 
danych. W licznych bowiem przypadkach zgody 
stosowane obecnie nie spełniają wymogów na-
rzuconych przez RODO. Obok zasady legalności 
przetwarzania danych pojawia się również za-
sada rzetelności i prawidłowości przetwarzania 
danych, ograniczenia celu przetwarzania, zasa-
da minimalizacji danych, czy zasada integral-
ności, poufności oraz rozliczalności. Ta ostatnia 

Przedsiębiorco, czy przygotowałeś się na RODO?!
25 maja zacznie obowiązywać w naszym porządku prawnym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nowe 
regulacje prawne przewidują szereg wymagań oraz obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych 
i stawiają ogrom wyzwań zarówno dla sektora administracji publicznej, jak i dla przedsiębiorców. 

przewiduje, że każdy administrator (np. przed-
siębiorca) nie tylko wdraża odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne, lecz także powinien 
być w stanie wykazać, że są one zgodne z RODO 
oraz skuteczne.

Ale to tylko jeden z wielu aspektów, które 
wymagają przeprowadzenia analizy u każdego 
administratora danych. 

Kolejna istotna zmiana dotyczy funkcjonu-
jącego zgodnie z przepisami dotychczasowy-
mi administratora bezpieczeństwa informacji 
(ABI). RODO zmienia status prawny ABI zastę-
pując go inspektorem ochrony danych (IOD), 
a nadto przewidując katalog przypadków, 
w których powołanie takiego inspektora staje 
się obowiązkowe. Zgodnie z RODO inspektora 
ochrony danych należy wyznaczyć w przypad-
ku, gdy:
• przetwarzania dokonują organ lub podmiot 

publiczny, z wyjątkiem sądów w ramach spra-
wowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;

• główna działalność administratora lub pod-
miotu przetwarzającego polega na operacjach 
przetwarzania, które ze względu na swój cha-
rakter, zakres lub cele wymagają regularnego 
i systematycznego monitorowania podmio-
tów danych na dużą skalę;

• główna działalność administratora lub pod-
miotu przetwarzającego polega na prze-
twarzaniu na dużą skalę danych osobowych 
szczególnych kategorii, oraz danych o wyro-
kach skazujących za przestępstwa i o prze-
stępstwach.

Przez wzgląd na zawarte w przepisach 
zwroty niedookreślone, każdy administrator bę-
dzie wymagał indywidualnego podejścia. Istot-
na kwestia, o której przedsiębiorcy koniecznie 
muszą pamiętać to ta, że niedopełnienie obo-
wiązku powołania inspektora ochrony danych 
w przypadku, gdy dla danego przedsiębiorcy 
jest to obowiązkowe, może wiązać się z nało-
żeniem na przedsiębiorcę administracyjnej kary 
pieniężnej.

Możliwość nałożenia np. na przedsiębior-
ców przetwarzających dane administracyjnych 
kar pieniężnych stanowi kolejną nowość wy-
nikającą z przepisów RODO. Istotą przyjętego 
rozwiązania jest zapewnienie skutecznego 
przestrzegania przepisów. RODO przewiduje 
dwa progi kwotowe kar w zależności od wagi 
naruszonych obowiązków. Pierwszy próg to 

kara w wysokości do 10 
000 000 EUR, a w przy-
padku przedsiębiorstwa, 
w wysokości do 2 % jego 
całkowitego rocznego 
światowego obrotu z po-
przedniego roku obroto-
wego, przy czym zastoso-
wanie ma kwota wyższa. 
Drugi próg to kara w wyso-
kości do 20 000 000 EUR, 
a w przypadku przedsię-
biorstwa, w wysokości 
do 4 % jego całkowitego 
rocznego światowego ob-
rotu z poprzedniego roku 
obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota 
wyższa. Wysokość kary nakładanej w konkret-
nym przypadku determinowana będzie przez 
takie czynniki, jak waga i częstotliwość naru-
szeń, kategorie danych objętych naruszeniami, 
czy samo postępowanie administratora. 

Wśród zmian wynikających z RODO nale-
ży również wymienić obowiązek prowadzenia 
przez administratora lub podmiot przetwarza-
jący rejestru czynności przetwarzania, który 
niejako zastępuje obecny obowiązek zgłaszania 
zbiorów danych do rejestracji przez GIODO, roz-
szerzony obowiązek informacyjny administra-
tora, zwiększone obowiązki przy powierzeniu 
przetwarzania danych osobowych, jak również 
obowiązek wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych. W przypadku 
tego ostatniego RODO przewiduje więcej swo-
body decyzyjnej po stronie administratora, 
jednakże wielu przedsiębiorców ma problem 
z doborem tychże środków przy braku określe-
nia minimalnego katalogu zabezpieczeń. W tym 
aspekcie pomocne mogą się okazać tzw. kodek-
sy dobrych praktyk, czy wytyczne.

Podsumowując powyższe rozważania, do 
momentu obowiązywania RODO zostało już 
niewiele czasu, a jedynie prawidłowe stosowa-
nie przepisów pozwoli uniknąć nowego instru-
mentu karania przewidzianego prawem. Każdy 
przedsiębiorca musi zatem odpowiedzieć so-
bie na pytanie, czy jest do RODO dobrze przy-
gotowany.

Maja Grzegorczyk 
Radca prawny

Kancelaria Prawna i Tłumaczeń
www.maja-grzegorczyk.com
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Naprzeciw potrzebom polskich 
przedsiębiorców, którzy mają pro-
blem z zaplanowaniem sukcesji, 

wyszło Ministerstwo Rozwoju, które przygoto-
wało projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym 
przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Projekt ten 
wpłynął do Sejmu w dniu 22 lutego 2018 r. 

W projekcie ustawy proponuje się utworze-
nie instytucji zarządcy sukcesyjnego. Powinna 
nim zostać osoba wyznaczona przed śmiercią 
przez właściciela firmy. Gdy właściciel nie zdą-
ży wyznaczyć zarządcy, to po jego śmierci będą 
mogły to zrobić inne osoby, np. małżonek za 
zgodą wszystkich znanych spadkobierców. Za-
rządcą będzie mogła zostać dowolna osoba, 
np. spadkobierca albo profesjonalny menedżer. 
Będzie on mógł podejmować wszystkie decy-
zje dotyczące firmy, jednak gdyby chciał np. 
sprzedać nieruchomość, winien uzyskać zgodę 
spadkobierców lub sądu. Zarząd sukcesyjny bę-
dzie mógł trwać dwa lata, przy czym sąd może 
przedłużyć go do lat pięciu. Zarząd sukcesyjny 
zakończy się, gdy spadkobiercy ostatecznie 
podzielą majątek. W firmie, którą przejmie 
zarządca, zostaną utrzymane kontrakty cywil-
noprawne (umowy zlecenia, o dzieło), umowy 
o pracę, a także decyzje administracyjne (czyli 
nadal będą obowiązywały udzielone wcześniej 
koncesje i zezwolenia).

Zdawać by się mogło, że zapisy projektu 
ustawy rozwiążą problem sukcesji firm jedno-
osobowych, jednakże tak nie jest. O ile samą 
inicjatywę uregulowania zagadnienia sukcesji 
firm jednoosobowych należy ocenić pozytyw-
nie, o tyle treść projektu omawianej ustawy 
budzi wątpliwości i zastrzeżenia. Przykładowo 
projekt ustawy nadaje pojęciu „spadkobiercy” 
inne znaczenie niż dotychczas przyjęte w syste-
mie prawnym, nie definiując jednocześnie tego 
pojęcia w tekście tego projektu. Takie rozwiąza-
nie jest nieprawidłowe. Idąc dalej w projekcie 
ustawy niekonsekwentnie przyznano konkretne 
uprawnienia małżonkowi przedsiębiorcy. Mał-
żonek przedsiębiorcy - co do zasady - powinien 
posiadać konkretne uprawnienia w sytuacji, 
w której jest spadkobiercą przedsiębiorcy lub 
przysługuje mu udział w majątku wchodzącym 
w skład przedsiębiorstwa. Jednakże w treści 
projektu ustawy wskazuje się na uprawnie-
nia małżonka niezależnie od tego czy spełnia 
on w/w warunki, a z kolei w innych miejscach 
wyraźnie wskazuje się, aby małżonek posiadał 
udział w przedsiębiorstwie spadku. Przykła-
dowych zastrzeżeń można byłoby przywołać 
znacznie więcej, jednakże wychodzą one poza 
ramy niniejszego opracowania, które ma celu 
przede wszystkim zwrócenie Państwa uwagi na 
problem sukcesji. 

Konkluzja na chwilę obecną wydaje się być 
oczywista: zważywszy na to, że w przypadku 
śmierci właściciela, firma przestaje formalnie 
istnieć, jej marka przepada, osoby w niej za-
trudnione tracą pracę, a projekt ustawy o za-
rządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby 
fizycznej pozostaje nadal wyłącznie projektem 
(a na dodatek budzącym zastrzeżenia prakty-
ków prawa, w tym prawa podatkowego), już 
dziś warto pochylić się nad problem sukcesji 
swojej firmy, aby zabezpieczyć jej przyszłość. 
Pamiętajmy przy tym, że sukcesja dotyczy nie 
tylko nestorów i sukcesorów, ale także pozosta-
łych wspólników, pracowników, a nawet klien-
tów i dostawców. Wszyscy wymienieni będą 
zainteresowani zmianą i wszyscy odczują jej 
skutki. My, przedsiębiorcy, możemy zadbać o to, 
aby skutki te były pozytywne.

Paulina Merda - adwokat  
Aleksandra Przybył- adwokat

Zorganizowane w Izbie spotkanie do-
tyczyło przede wszystkim możliwości 
wsparcia poprzez środki unijne firm 

borykających się z problemem deficytu pra-
cowników. Kwestia ta obejmuje zwłaszcza 

cudzoziemców, którzy dziś są codziennością 
w każdej większej firmie w regionie. Przedsię-
biorcy postulowali o dopuszczenie możliwości 
dofinansowań dla obcokrajowców m.in na kur-
sy językowe czy egzaminy zawodowe. Ważnym 
aspektem poruszonym podczas spotkania były 
również możliwości wsparcia przedsiębiorstw 
w organizacji zaplecza dla rodzin w postaci np. 
żłobków i przedszkoli przy zakładach pracy. 

Jak podkreślają przedsiębiorcy, kwestie 
te w znaczący sposób mogą ułatwić firmom 
utrzymywanie dotychczasowych i pozyskiwa-

Sukcesja w firmach jednoosobowych
Szacuje się, że blisko 80% polskich przedsiębiorstw nie ma jeszcze planu dziedziczenia i przekazania 
ich następcom. W dużej mierze winny takiemu stanowi rzeczy jest brak kompleksowej regulacji praw-
nej tego zagadnienia.

Wsparcie dla rynku pracy
Możliwości związane ze środkami unijnymi w kontekście sytuacji firm na rynku pracy były głównym 
tematem spotkania przedsiębiorców z Małgorzatą Jażdżewską, Dyrektor Departamentu EFS w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Konsultacja odbyła się 13. marca. 

nie nowych pracowników. Dziś niestety często 
jest tak, że przez braki kadrowe w firmach two-
rzy się bariera rozwojowa, albowiem bez zało-
gi nie sposób realizować zleceń, które mogłyby 
przyczynić się do rozwoju instytucji. 

- Cieszy nas duże zrozumienie problemu 
ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Mam na-
dzieję, że nasze spotkanie przełoży się na kon-
kretne działania, z których nasi przedsiębiorcy 
będą mogli w wymierny sposób skorzystać – 
mówi Stanisław Owczarek, dyrektor ZIPH.

Marzena Młynarczyk 

PRAWO / FUNDUSZE UE
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chomienie kolejnych dwóch edycji studiów 
w Zielonej Górze oraz Barlinku.

Kaja Kulczycka

Z ZYCIA IZBY

W ciągu minionych 6 miesięcy re-
alizacji projektu Izba przyznała 
bony szkoleniowe ponad 100 

firmom. Mimo dużego zainteresowania 
wciąż pozostaje do rozdysponowania spora 
pula środków finansowych. O tym, że war-
to sięgnąć po te pieniądze, przekonywali 
podczas spotkania z dziennikarzami przed-
siębiorcy, którzy skorzystali za wsparcia. 
Podkreślali oni przede wszystkim łatwość 
w sięgnięciu po pieniądze oraz szybki czas 
realizacji usługi, która w wielu przypadkach 
trwa niespełna tydzień. 

- Stal Gorzów od wielu lat współpracuje 
z ZIPH na wielu płaszczyznach. W przypadku 
bonów szkoleniowych wszystko zadziało się 
bardzo szybko, albowiem w ciągu kilku dni 
dopięliśmy niezbędne kwestie administra-
cyjne. Dzięki bonom mieliśmy okazję prze-
szkolić nasz dział handlowy oraz pion mar-
ketingu – mówi Izabela Stach.

Warte uwagi są atrakcyjne warunki 
wsparcia dla firm. Przedsiębiorstwa mogą 
uzyskać dofinansowanie w wysokości na-
wet 80% wartości szkolenia. Co ważne, to 
firma sama określa swoje potrzeby szko-
leniowe i znajduje firmę, która świadczyć 
będzie dla niej usługę. Następnie wypełnia 

elektroniczny formularz 
zgłoszeniowy i podpisuje 
umowę o wsparcie. Wy-
nagrodzenie firmy szko-
leniowej opłacane jest 
przez Izbę po zrealizowa-
niu wybranej usługi. 

- Zakres tzw. „usług 
rozwojowych” objętych 
dofinansowaniem jest 
naprawdę szeroki. W ra-
mach naszego działania można sfinanso-
wać zarówno szkolenia dla kosmetyczek, jak 
i kursy językowe, egzaminy na prawo jazdy 
a na studiach MBA kończąc – mówi Kamila 
Szwajkowska, koordynator projektu.

O dofinansowanie w Izbie mogą ubiegać 
się przedsiębiorcy z sektora MŚP, prowa-
dzący działalność gospodarczą na obszarze 
subregionu gorzowskiego, tj. w powiatach: 
strzelecko-drezdeneckim, gorzowskim, słu-
bickim, sulęcińskim, międzyrzeckim oraz 
w mieście Gorzów Wielkopolski.

Maksymalna kwota dofinansowania, 
o jaką może się ubiegać jedno przedsiębior-
stwo, wynosi 35 tysięcy. Należy przy tym 
pamiętać, że wartość dofinansowania dla 
jednego pracownika nie może przekroczyć 

kwoty 8,5 tysiąca zł.
- Zaletą naszego projektu jest szybka 

ścieżka. Od prawidłowo złożonego wniosku 
do podpisania umowy nie mija więcej niż 
10 dni. Wszystko wypełniamy w elektronicz-
nym formularzu, nie trzeba więc przychodzić 
do nas ze stosem dokumentów. Niezbędne 
formalności przedsiębiorca może dopełnić 
siedząc w biurze przed komputerem – mówi 
Jerzy Korolewicz, prezes ZIPH.

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

Marzena Młynarczyk

Szybka ścieżka po fundusze
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. 

Realizowany przez Izbę program szko-
leniowy to efekt współpracy z Wyż-
szą Szkołą Bankową we Wrocławiu. 

Program nauczania dla naszych członków 
opiera się na klasycznym programie MBA, 
wzbogaconym o problematykę ważną dla 
polskich przedsiębiorstw. Obejmuje on 
swoim zakresem m.in. takie dziedziny jak: 
księgowość, finanse, marketing, zarządza-
nie przedsiębiorstwem i korzystanie z sys-
temów informacji, prawo, oraz zarządzanie 
zasobami ludzkimi. 

- Nasza inicjatywa cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem. Dzięki współpracy 
z Wyższą Szkołą Bankową studia są dostęp-
ne na miejscu. To olbrzymi atut, albowiem 
pozwala naszym przedsiębiorcom zaoszczę-
dzić czas i pieniądze związane z dojazdami 
– mówi Stanisław Owczarek, dyrektor Izby.

W ubiegłym tygodniu zajęcia rozpo-
częły kolejne dwie grupy w Gorzowie, 
a w kwietniu studia rozpoczną przedsię-
biorcy w Żaganiu. A to jeszcze nie koniec. 
W drugiej połowie roku ZIPH planuje uru-

Izbowe MBA
Ponad stu studentów z tytułem MBA - oto bilans ostatnich lat w zakresie studiów Master of Business 
Administration, które organizuje w naszym regionie Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. To jedy-
na taka inicjatywa w Lubuskiem. Dotychczas, aby zrealizować studia trzeba było dojeżdżać do Szcze-
cina, Poznania czy Wrocławia.
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Tutaj dochodzimy do kolejnej kwestii – 
po co zespołom liderzy, kierownicy? 
Ano właśnie, zadaniem lidera, me-

nedżera jest nadawanie kierunku energii, 
która wytwarza się w zespole, orientowanie 
zaangażowania zespołu na właściwe cele, 
weryfikowanie i wspieranie. 

Z jednej strony mamy zatem naturalną 
skłonność do pracy w zespole wśród ludzi, 
z drugiej potrzebne umiejętności „prowa-
dzenia” zespołu we właściwym kierunku. 
Znacie to powiedzenie, że „przychodzi się 
do firmy, a odchodzi od szefa”? Stoi za nim 
pewna prawda, która mówi wiele o tym, 
jakie czynniki sukcesu mają wpływ na śro-
dowisko pracy i samopoczucie w nim. Na 
szczęście każdy szef może zapewnić efek-
tywność i dobry klimat w zespole stosując 
pewne uniwersalne zasady.

Stawiaj na różnorodność i bądź elastyczny
Czasami można odnieść wrażenie, że 

niektórzy menedżerowie chcą zarządzać ze-
społami „klonów”, stworzonych na ich ob-
raz i podobieństwo.  Taki menedżer będzie 
zatrudniał do zespołów ludzi z kompeten-
cjami, które sam u siebie ceni albo uważa 
za kluczowe dla funkcjonowania w firmie. 
Wyobraźmy sobie szefa, który jest świetny 
i bardzo skrupulatny w analizach finanso-
wych. I ma zarządzać zespołem sprzedaży. 
Jeżeli zbuduje go z podobnych sobie ana-
lityków, zapewniam Was, że choć będą ro-
bili genialne raporty sprzedaży i będą mieli 
przygotowany każdy możliwy wariant kal-
kulacji dla klienta, to po pewnym okresie 
czasu nie będzie z czego robić raportów – 
nie będzie sprzedaży. Zespół wraz ze swoim 
szefem tak się skupi na wykorzystywaniu 

swoich mocnych stron, że zapomni o swoim 
głównym celu. 

Jak poradzić sobie z tym zagrożeniem? 
Trzeba świadomie postawić na różnorod-
ność. Zespół złożony z pracowników o róż-
nym profilu osobowościowym działa zgod-
nie z zasadą synergii. Co więcej, rozwój 
członków zespołu przyspiesza, ponieważ 
uczą się nawzajem nowych kompetencji 
i wzajemnie się motywują do skutecznego 
działania. Przy budowaniu różnorodnych ze-
społów warto pamiętać m.in. o posiadaniu 
w zespole kompetencji ważnych na każdym 
etapie pracy projektowej: od inicjowania 
i wymyślania pomysłów, przez analizę opcji 
i optymalizację standardów jakości po sku-
teczne wdrażanie i realizację. Istotne, aby 
w zespole były także osoby, które potrafią 
zadbać o dobre relacje pomiędzy członkami 
zespołu i budować pozytywną atmosferę 
pracy. Natomiast menedżer powinien na-
uczyć się delegowania zadań w sposób naj-
lepiej wykorzystujący kompetencje człon-
ków zespołu i ich naturalne predyspozycje 
i talenty.  To co równie ważne z jego strony, 
to elastyczne podejście i reagowanie na 
procesy zachodzące w zespole i dostosowy-
wanie do nich swoich działań i reakcji. 

Po co liderzy?
Zacznijmy od postawienia sobie pytania, po co w ogóle budować zespoły? Dlaczego praca w grupie 
miałaby być bardziej efektywna niż indywidualna? W zespole trzeba się dogadać, uwzględniać cudze 
zdanie, a tymczasem samodzielnie można wszystko zrobić po swojemu. A jednak jako jednostki mamy 
naturalną skłonność do łączenia się w grupy. Zaś efekt tego połączenia to znaczenie więcej, niż suma 
jednostek w zespole.
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Bądź otwarty i buduj zespół w oparciu  
o wartości

Są tacy, którzy wierzą, że szef zawsze 
wie lepiej, widzi więcej i po prostu – jest 
lepszy, bo przecież jest szefem. I który się 
nie myli. Nawet najlepiej dobrany zespół za-
rządzany w takim stylu bardzo szybko stanie 
się nieefektywny,  bo straci zaangażowanie 
i motywację. Skutkiem będzie nieuchronny 
wzrost rotacji w firmie. W końcu kto lubi, je-
śli każdy pomysł jest kwestionowany, każda 
podjęta decyzja uchylana, a każde działanie 
kwitowane „ja bym to zrobił lepiej”. Taki 
szef raczej nie chwali, motywuje tylko meto-
dą kija i marchewki oraz – bywa - że bez sen-
tymentów pozbywa się słabszych – w jego 
przekonaniu – członków zespołu. 

Dobra wiadomość to taka, że taki mo-
del szefowania odchodzi w przeszłość. No-
wocześni menedżerowie coraz częściej są 
zaprzeczeniem sylwetki opisanej powyżej. 
Potrafią znaleźć idealny balans pomiędzy 
empatią a asertywnością. W ich wydaniu 
szef nie jest już typem dyrektywnego ma-
cho wydającego podniesionym głosem po-
lecenia. To ktoś, kto wspiera, pozwala na 
samodzielność, stwarza przestrzeń do zaan-
gażowanej dyskusji i wymyślania pomysłów, 
a z drugiej strony nie dopuszcza, żeby pra-
cownicy sobie „odpuszczali”. Otwarty me-
nedżer nie tylko wierzy w wartości, ale daje 
im wyraz w codziennej współpracy, słucha 
swoich ludzi, angażuje do kreowania. Oka-

zuje szacunek w codziennej komunikacji, 
umie doceniać, bierze także odpowiedzial-
ność za zespół i swoje decyzje.

Używaj feedbacku
To chyba najbardziej niedoceniane na-

rzędzie menedżera. Choć przecież takie 
potężne. Właściwie udzielana informacja 
zwrotna motywuje pracownika do popra-
wy działania, zwiększa zaangażowanie, a do 
tego buduje atmosferę zaufania i wzajem-
nego szacunku. Ważne jest, żeby nie my-
lić feedbacku z krytykowaniem czy wręcz 
oskarżaniem. Jednocześnie trzeba pamię-
tać, że feedback nie służy tylko do chwale-
nia pracownika (jakkolwiek docenianie jest 
niezbędne). To bardzo zobiektywizowana 
forma przekazywania informacji, pozwala-
jąca przekazać konstruktywną informację 
o wykonanej pracy w trosce o emocje i pra-
cownika i menedżera. Menedżer używający 
feedbacku w stosunku do swoich podwład-
nych umie także przyjąć go od nich. Zwłasz-
cza w sytuacjach, gdy to od niego oczekuje 
się zmiany postawy. Narzędzie to pozwala 
więc kształtować nie tylko relacje w zespo-
le, lecz także indywidualną otwartość i od-
powiedzialność menedżera.

Korzystaj ze wsparcia
W doborze różnorodnych pracowników 

do zespołu menedżer może liczyć na pomoc 
licznych narzędzi badających indywidula-

ne kompetencje i predyspozycje. Jednym 
z nich jest FRIS® – polecane szczególnie 
jako narzędzie polskie, bardzo praktycz-
ne i doceniające różnorodność w zespole, 
pokazujące, jak skutecznie takim zespo-
łem zarządzać, jak efektywnie się z nim 
komunikować oraz z sukcesem delegować 
zadania i odpowiedzialność za nie zgodnie 
z naturalnymi predyspozycjami i talenta-
mi pracowników. Wtedy, mając taką pełną 
„mapę zespołu”, może tak dobierać zadania 
pracownikom, żeby zapewnić sobie maksy-
malną skuteczność ich realizacji. Przy budo-
waniu i wzmacnianiu zespołu, warto także 
korzystać ze wsparcia w postaci treningu, 
coachingu, mentoringu, programów roz-
wojowych. Możliwości jest całkiem sporo, 
ważne, żeby dobrze dopasować metodę 
do potrzeb menedżera i firmy, warto więc 
umówić się najpierw z konsultantem. Scep-
tykom warto przypomnieć, że miarą wielko-
ści lidera dzisiaj jest jego samoświadomość 
oraz gotowość do rozwoju nie tylko swojego 
zespołu, ale również siebie.

Dorota Szylak  
i Edyta Jagodzińska-Pawluk
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Jak trafnie podkreślono w uzasadnieniu 
ustawy, płynność finansowa przedsiębior-
ców uzależniona jest w dużej mierze od ter-

minowego regulowania zobowiązań przez kon-
trahentów. Opóźnienia w zapłacie lub całkowity 
brak uiszczenia należności wpływa destrukcyj-
nie na rozwój przedsiębiorstwa i utrudnia jego 
prowadzenie. Nadto przedsiębiorcy częstokroć 
nie posiadają informacji, które są niezbędne do 
prawidłowej oceny wypłacalności nowo pozy-
skanych kontrahentów.

W celu zwiększenia możliwości weryfikacji 
przyszłych partnerów biznesowych ustawodaw-
ca wprowadził do ustawy o postępowaniu egze-
kucyjnym w administracji nową instytucję - Re-
jestr Należności Publicznoprawnych. Będzie on 
prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej. Rejestr zapewni możliwość uzy-
skania informacji o zaległościach w opłacaniu 
należności publicznoprawnych potencjalnych 
kontrahentów. Przepisy o Rejestrze obowiązują 
od 1 stycznia 2018 r. 

W Rejestrze będą gromadzone informacje 
o należnościach pieniężnych, dla których wie-
rzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego 
albo jednostka samorządu terytorialnego, jeśli 
wynikają one m.in. z orzeczenia które jest osta-
teczne, prawomocnego wyroku, postanowienia 
lub mandatu karnego wydanego na podstawie 
przepisów Kodeksu karnego skarbowego lub 
Kodeksu karnego bądź mandatu karnego wy-

danego w postępowaniu w sprawach o wykro-
czenia.

Wpis obwarowany jest warunkiem. Usta-
wodawca zobligował bowiem wierzyciela do 
doręczenia zobowiązanemu zawiadomienia 
o zagrożeniu ujawnienia jego danych w Reje-
strze Dopiero po upływie 30 dni od doręczenia 
pisma i braku spłaty należności wierzyciel bę-
dzie mógł dokonać zgłoszenia. 

Warto zapamiętać! Wierzyciel może zgłosić 
do Rejestru zobowiązanego, jeśli łączna kwota 
należności pieniężnych wraz odsetkami z tytułu 
niezapłacenia ich w terminie wynosi nie mniej 
niż 5.000 zł.

Ustawodawca przewidział również możli-
wość obrony zobowiązanego przed ujawnie-
niem i zagrożeniem ujawnienia w Rejestrze jego 
danych. W tym celu zobowiązany może wnieść 
do wierzyciela sprzeciw. Prawo do wniesienia 
tego środka przysługuje od dnia doręczenia 
zawiadomienia albo od dnia wprowadzenia da-
nych i trwa do czasu, aż dane znajdują się w Re-
jestrze. Zobowiązany w sprzeciwie powinien 
określić swoje żądanie, a także wskazać dowo-
dy i okoliczności uzasadniające jego wniesienie. 
Sprzeciw przysługuje jedynie w przypadku, gdy 
zobowiązany kwestionuje istnienie lub wyso-
kość należności pieniężnej lub odsetek z tytułu 
niezapłacenia jej w terminie. 

Ważne! Samo wniesienie sprzeciwu nie 
będzie podstawą do wykreślenia z Rejestru da-

nych zobowiązanego. 
Na postanowienie 

wierzyciela o odmowie 
uwzględnienia sprzeciwu 
przysługuje zażalenie. Za-
żalenie wnosi się do orga-
nu odwoławczego za po-
średnictwem wierzyciela, 
który wydał zaskarżone 
postanowienie. Od posta-
nowienia w przedmiocie rozpoznania zażalenia, 
przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu ad-
ministracyjnego.

Informacje o zobowiązaniach wpisanych do 
Rejestru Należności publicznoprawnych będzie 
można uzyskać bezpłatnie. Aby skontrolować 
potencjalnego kontrahenta wystarczy jedynie 
dokonać uwierzytelnienia na portalu podatko-
wym za pomocą kwalifikowanego podpisu elek-
tronicznego bądź profilu zaufanego ePUAP.

Marek Górecki 
adwokat i doradca podatkowy

Rejestr Należności Publicznoprawnych
Wiosną zeszłego roku uchwalono ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia 
wierzytelności. Na jej mocy wprowadzono nową instytucję prawną w postaci Rejestru Należności 
Publicznoprawnych. 

Zdaniem eksperta
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Patent udzielany jest na wynalazek tj. 
nowe i posiadające poziom wynalaz-
czy rozwiązanie o charakterze tech-

nicznym, nadające się do przemysłowego 
stosowania.

Wynalazek jest nowy, jeżeli nie stanowi 
części stanu techniki, czyli przed datą jego 
pierwszego zgłoszenia nie został on ujawnio-
ny publicznie gdziekolwiek na świecie (w tym 
w formie pisemnego lub ustnego opisu, 
przez stosowanie, prezentację na wystawie/
targach etc.). W przypadku potrzeby de-
monstracji wynalazku osobom trzecim przed 
dokonaniem jego zgłoszenia konieczne jest 
podpisanie z tymi osobami umowy o zacho-
waniu poufności.  

Zwracamy Państwa uwagę na ten aspekt 
i zalecamy ostrożność, ponieważ wiele roz-
wiązań jest w sposób nieświadomy „odda-
wanych” za darmo pomimo potencjalnie ich 
dużej wartości rynkowej. 

UWAGA: nie ujawniamy istoty rozwią-
zań przed oceną ich przez rzecznika paten-
towego  lub zgłoszeniem do ochrony.

Wynalazek posiada poziom wynalazczy 
(nieoczywistość, doniosłość wynalazku) jeżeli 
dla specjalisty w danej dziedzinie nie wynika 
on wprost ze stanu techniki (czyli nie da się 
wynalazku przy pomocy zwykłej logiki - bez 
wkładu twórczego - wywieść z tego, co jest 
powszechnie znane).

Charakter techniczny: istota wynalazku 
powinna być określona przez konkretne ce-
chy/środki techniczne, pozwalające na od-
różnienie wynalazku od rozwiązań znanych 
ze stanu techniki.

UWAGA: często powtarzany slogan, 
że chroni się pomysł jest nieprawdziwym, 
wprowadzającym w błąd uproszczeniem.  
Ochronie bowiem podlegają rozwiązania, 
ale  już na etapie pomysłu warto wesprzeć 
się doradztwem patentowym.

Przemysłowe stosowanie: efekt wy-
korzystania wynalazku nie może być tylko 
teoretyczny – musi on być użyteczny i powta-
rzalny w jakiejkolwiek działalności przemy-

słowej, tj. w każdej działalności o charakterze 
technicznym, w tym też w rolnictwie.

Tak przykładowo tzw. poziomu wyna-
lazczego nie posiadają rozwiązania polega-
jące na:
• zmianie jedynie rozmiaru produktu, ce-

lem uczynienia go przenośnym;
• połączeniu kilku znanych rozwiązań/ele-

mentów (agregacja), jeżeli nie prowadzi 
to do powstania nowej funkcji takiego 
rozwiązania lub do otrzymania korzyst-
niejszego efektu końcowego takiego roz-
wiązania, w porównaniu z efektami cząst-
kowymi jego składowych;

• zamianie zastosowanych komponentów 
na znane substytuty.
UWAGA: być może rozwiązanie ma zdol-

ność patentową a być może serce Państwa 
projektu można chronić w inny sposób. Aby 
mieć jednak szansę i wybór, trzeba się zgło-
sić do kancelarii patentowej w odpowied-
nim momencie. Ujawnienie ma nieodwra-
calne skutki.

Badania patentowe
Chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na 

powiązane z ochroną patentową instrumen-
ty, niedoceniane przez polskich przedsiębior-
ców – na badania patentowe. W myśl zasady 
„informacja to klucz do sukcesu” - poszukuje-
my, zbieramy i analizujemy dla Państwa infor-
mację dot. zgłaszanych praw przez konkuren-
cyjne podmioty, rozwiązań alternatywnych, 
śledzimy tendencje dla danych produktów.

Badania patentowe są fragmentem 
strategii pozyskiwania legalnych, wyspecjali-
zowanych informacji gospodarczych. Umoż-
liwiają sprawdzenie kierunków rozwoju, stra-
tegie konkurenta czy liderów w danej branży.  
Badania można ukierunkować na przedmiot, 
branżę, rodzaj problemu technicznego który 
wymaga rozwiązania, czy podmiot lub wyna-
lazcę znanego z danej dziedziny. Kombinacji 
prowadzonych poszukiwań w zależności od 
potrzeb jest wiele.

Zachęcamy przedsiębiorców również do 

szukania tzw. wolnych rozwiązań, a zatem 
tych które przeszły do domeny publicznej czy 
to w Polsce, czy nawet na innych terytoriach. 
Te zasoby warte lata pracy i nakładów czeka-
ją na mądre ich spożytkowanie.  Innymi sło-
wy np. patent udzielony w Japonii, którego 
ochrony nie poszerzono w innych państwach 
np. Europy jest legalnie dostępny dla przysło-
wiowego „każdego” na tym terytorium!

Dlaczego zatem zasoby tak rzadko są 
wykorzystywane? Przedsiębiorcy często nie 
wiedzą, że o ile rozwiązanie techniczne nie 
jest chronione na danym terytorium udzie-
lonym, ważnym patentem to pozostaje do 
dyspozycji dla ogółu społeczeństwa.  Brak 
wiedzy blokuje decyzje podejmowane w tym 
kierunku.

Druga przyczyna to złożoność i wielość 
informacji. Trzeba wiedzieć, czego, jak i gdzie 
szukać.  Choć narzędzi również darmowych 
jest wiele to odkodowanie informacji w nich 
zawartych wymaga wyspecjalizowanej wie-
dzy, czasu i pewnych zasobów finansowych.  

Znajomość swojego otoczenia rozwiązań 
technicznych to w dzisiejszych czasach już nie 
fanaberia, kaprys  lecz konieczność.  Warto 
wiedzieć, sprawdzać i wykorzystywać.  

Praktyka pokazuje, że ponoszone przez 
kilka lat koszty przez przedsiębiorstwo na 
opracowanie nowej technologii mogą nie 
zwrócić się w zakładanym wymiarze, ponie-
waż w międzyczasie prawa wyłączne do tej 
technologii czy rozwiązania uzyskał ktoś inny. 
Co więcej nasze rozwiązanie będzie spóźnio-
ne i naruszające cudze prawa. A informacja 
była w zasięgu ręki, pozwalała na korektę 
kierunku prac bez ponoszenia zbędnych 
kosztów. Dlatego też bardzo ważne jest aby 
wyniki analizy materiałów uzyskanych w cza-
sie badań patentowych były uwzględniane/
prowadzone przed przystąpieniem do opra-
cowania zgłoszenia do Urzędu Patentowego, 
czy wdrażania danego rozwiązania.

Polska coraz częściej jest pod lupą dot. 
naruszania cudzych patentów.  Pomijamy 
zjawisko „trolla” patentowego – podmiotu 

Patent jako droga do zwiększenia  
konkurencyjności
Patent to zabezpieczenie wyłączności wymyślonego i wypracowanego rozwiązania technicznego. 
Samo bycie twórcą pomysłu, nawet wdrożenie często z trudem wypracowanego rozwiązania technicz-
nego nie chroni bowiem przed szerokim i niekontrolowanym jego powielaniem przez konkurentów.
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wykorzystującego prawo patentowe, w tym 
jego luki do blokowania nawet całych seg-
mentów konkurencji na określony dłuższy 
lub krótszy czas, jednak wezwań do zanie-
chania naruszeń w branżach produkcyjnych 
czy IT jest dużo więcej, a prawa dochodzone 
mogą być nie tylko w Polsce ale i np. w Niem-
czech.  Wiedza i umiejętność korzystania 
z zasobów patentowych należą do niezbęd-
nych narzędzi współczesnego przedsiębiorcy. 
Zasłanianie się niewiedzą, brakiem strategii 
patentowej czy „absurdalnością” cudzego 
patentu to częste argumenty i choć prawdzi-
we jednoznacznie nieskuteczne.

Dlatego chcąc nie chcąc należy mieć na 
uwadze możliwe strategie patentowe i zwią-
zane z tym ryzyka oraz szanse dla swojej fir-
my. Oczywiście w zależności od potrzeb są 
one mniej lub bardziej aktywne. Jedne ogra-
niczają się do chronienia swoich rozwiązań, 
bez dochodzenia roszczeń, inne koncentrują 
się na aktywnym poszukiwaniu rozwiązań in-
nowacyjnych, konsekwentnym ich wdrażaniu 
i chronieniu.  

Aby jednak w ogóle możliwe było rozma-
wianie o strategii i komercjalizacji potrzebna 
jest:
• świadomość,
• reakcja w odpowiednim czasie,

• opieka zespołu rzeczników patentowych 
oraz ekspertów z danej dziedziny,

• stworzone ramy prawne jak i organiza-
cyjno-finansowe np. zabezpieczenia dot. 
poufności, odpowiednie klauzule, umo-
wy, zabezpieczenia informacji, badania 
patentowe.

Komercjalizacja rozwiązania według Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) 
to „spowodowanie, że coś, co ma potencjal-
ną wartość i zdolność do przynoszenia zysku, 
zostanie sprzedane, wyprodukowane, udo-
stępnione lub użytkowane w celu osiągnięcia 
zysku lub wykreowania kapitału”.

Uzyskanie patentu jest tylko jednym ze 
sposobów zapewnienia sobie przez przed-
siębiorstwo korzyści z posiadanych praw. 
Pozostałe to utrzymywanie know-how w ta-
jemnicy oraz szybka komercjalizacja powią-
zana z intensywnymi działaniami z zakresu 
sprzedaży i promocji. Działania te mają do-
prowadzić do umocnienia pozycji rynkowej 
firmy oraz do zwiększenia kosztów, które mu-
siałaby ponieść konkurencja na skopiowanie 
i komercjalizację podobnego rozwiązania. Po 
przez szybką komercjalizację firmy tworzą le-
galne bariery wejścia dla konkurentów. Aby 
dokonać świadomego wyboru należy pamię-
tać o odpowiednim momencie. Zatem decy-

zje mogą być różne, ale jeżeli chcą Państwo 
mieć wybór należy pamiętać o czasie! 

UWAGA: Zanim ujawnimy rozwiązanie 
sprawdźmy możliwości jego ochrony. Za-
chęcam do świadomego wyboru. Po ujaw-
nieniu wiele możliwości jest nieodwracalnie 
niedostępnych.

Tradycyjnie na koniec pytanie – jak to ro-
bią inni?  

I tak liderem zgłoszeń patentowych (EPO) 
w roku 2016 były: Philips, Huawei i Samsung. 
Kolorami dokonano dodatkowe rozróżnienia 
na państwo pochodzenia (patrz grafika).

Najwięcej zgłoszeń do EPO z Polski 
w roku 2016 dokonał Uniwersytet Jagieloński 
(12), Zakłady Farmaceutyczne Polpharma 10, 
Fakro PP – 6, analogicznie Wrocławskie Cen-
trum Badań EIT+, po 4 zaś Centrum Badań 
Kosmicznych PAN, Instytut Biochemii i Bio-
fizyki PAN, Instytut Technologii Materiałów  
Elektronicznych oraz Warszawski Uniwersy-
tet Medyczny.  

Żadna z firm nie zdradza i słusznie na 
ile wykorzystuje i jak skutecznie informacje 
patentowe czy to do kreowania własnych 
rozwiązań czy do budowania przemyślanych 
strategii patentowych.   Pozostawiamy to 
Państwa rozwadze.

Anna Cybulka
Joanna Matkowska-Peszko
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Po sześciu latach świadczenia stałej 
obsługi prawnej na rzecz instytucji 
zarządzającej jednym z programów 

operacyjnych mogę z pełnym przekonaniem 
powiedzieć, że odsetek nieuczciwych przed-
siębiorców, którzy sięgnęli po środki unijne 
z zamiarem oszukańczego ich wykorzysta-
nia, wykorzystania ich w sposób niezgodny 
z przeznaczeniem albo w nadmiernej wyso-
kości, jest bardzo niewielki. W skali wszyst-
kich zawartych umów o dofinansowanie 
przedsiębiorcy ci niewątpliwie stanowią 
margines. 

Mimo to, wciąż mam do czynienia ze 
sprawami, w których beneficjentom odma-
wia się rozliczenia wniosków o płatność, od-
mawia się wypłaty środków albo egzekwuje 
się od nich zwrot dofinansowania. Można 
oczywiście powiedzieć, że przedsiębiorcy 
ci nie mieli szczęścia ... Mnie wydaje się 
jednak, że przyczyną ich problemów jest 
najczęściej niedostateczna znajomość pro-
cedur obowiązujących beneficjentów reali-
zujących projekty unijne.  

W działalności gospodarczej często nie-
bagatelne znaczenie ma prostota i szybkość 
działania. Jeśli masz coś czego potrzebuję, 
jest to dobrej jakości i ma dobrą cenę, to 
chcę to kupić. Jeśli jestem twoim dłużni-
kiem, a ty moim, rozliczamy wzajemne dłu-
gi, zapominamy o temacie i zabieramy się za 
kolejną sprawę. Liczy się szybkość, skutecz-
ność działania i oczywiście zysk. Taki sposób 
myślenia i działania wydaje się być intu-
icyjny oraz typowy dla większości przedsię-
biorców. Problem polega na tym, że prawo 
i procedury obowiązujące w programach 
operacyjnych często nie są ani intuicyjne, 
ani typowe.   

Dla zobrazowania powyższego posłużę 
się przykładem, z którym miałem do czynie-

nia w ostatnim czasie. 
Beneficjentem był przedsiębiorca re-

alizujący projekt inwestycyjny. W ramach 
projektu beneficjent miał wybudować halę. 
Budowa opóźniała się, choć nie zagrażało 
to terminowi, do którego należało zakoń-
czyć realizację projektu unijnego. Mimo, iż 
termin realizacji projektu wskazany w umo-
wie o dofinansowanie został dochowany, 
to wykonawca znacząco przekroczył termin 
zakończenia budowy określony w umowie 
o roboty budowlane. Przekroczenie przez 
wykonawcę tego terminu nie doprowadziło 
jednak do powstania między stronami żad-
nego sporu. Wykonawca robót nie sprze-
ciwiał się naliczeniu przez beneficjenta kar 
umownych za opóźnienie. W drodze zgod-
nych oświadczeń stron, bez jakiegokolwiek 
wcześniejszego wezwania do zapłaty, nie-
wymagalne, naliczone przez beneficjenta 
kary zostały skompensowane z niewyma-
galną należnością wykonawcy robót bu-
dowlanych, wynikającą z faktury końcowej 
rozliczającej całość robót. 

Po ostatecznym zakończeniu i rozli-
czeniu budowy, do instytucji zarządzają-
cej wpłynął wniosek beneficjenta o płat-
ność końcową. Wśród przedłożonych wraz 
z wnioskiem dokumentów znalazł się także 
dokument zawierający wspólne oświadcze-
nia stron o dokonanej kompensacie. Do-
kument ten miał potwierdzać poniesienie 
przez beneficjenta wydatku na zapłatę koń-
cowej faktury wystawionej przez wykonaw-
cę robót budowlanych. 

Po zapoznaniu z otrzymanymi doku-
mentami, Instytucja udzielająca wsparcia 
uznała ten wydatek za niekwalifikowalny 
i odmówiła jego refundacji. Co poszło nie 
tak?

Dokonywanie przez przedsiębiorców 
rozliczeń wzajemnych długów i wierzytel-
ności stanowi powszechną praktykę i w ob-
rocie gospodarczym jest czymś całkowicie 
naturalnym. Nie może być również wątpli-
wości, że działanie takie jest jak najbardziej 
zgodne z prawem powszechnie obowiązują-
cym. Zgodnie bowiem z art. 498 § 1 k.c., gdy 
dwie osoby są jednocześnie względem sie-
bie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich 
może potrącić swoją wierzytelność z wierzy-
telności drugiej strony, jeżeli przedmiotem 
obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy 
tej samej jakości oznaczone tylko co do ga-
tunku, a obie wierzytelności są wymagalne 
i mogą być dochodzone przed sądem lub 
przed innym organem państwowym. Jest to 
tzw. potrącenie. 

Instytucją prawa cywilnego, która nie 
została wprost unormowana w kodeksie 

Środki unijne dla firm –  
jak pozyskać i czuć się bezpiecznie
W życiu fajnie jest mieć szczęście. W biznesie także dobrze jest mieć fart. Szczęście po prostu przy-
daje się zawsze. Bez wątpienia przydaje się ono także, gdy realizujemy projekt współfinansowany 
ze środków unijnych. W tym ostatnim przypadku, poza sprzyjającym losem, warto jest jednak pole-
gać również na dobrej znajomości Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020.   
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cywilnym jest także kompensata. Podobnie 
jak w przypadku potrącenia, kompensata 
także prowadzi do wzajemnego rozliczenia 
długu i wierzytelności. Od potrącenia odróż-
nia ją jednak to, że wymagane są tu zgodne 
oświadczanie obu stron (a nie jednej z nich) 
oraz to, że kompensowane należności nie 
muszą być wymagalne. 

Pomimo tego, że zarówno potrącenie 
jak kompensata są prawnie dopuszczalny-
mi formami dokonywania rozliczeń, a także 
pomimo tego, że obie formy dokonywania 
rozliczeń są tak samo powszechne, Wytycz-
ne w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 wśród sposobów poniesienia 
wydatku, który może prowadzić do uznania 
go za wydatek kwalifikowalny uznają tylko 
potrącenie, o którym mowa w art. 498-508 
k.c. O ponoszeniu i rozliczaniu wydatków 
w drodze kompensaty nie ma w tych wy-
tycznych ani słowa. 

Nie oceniając zasadności i racjonalno-
ści przyjętych przez Ministerstwo Rozwoju 
regulacji, można powiedzieć, że okazały 

się one dość nieszczęśliwe w skutkach dla 
naszego beneficjenta. W omawianym przy-
padku, brak szczęścia kosztował go ponad 
pół miliona złotych, na które nie udało mu 
się uzyskać refundacji. 

Jeśli więc chcemy czasami pomóc szczę-
ściu … czytajmy wytyczne. 

Tomasz Picheta

Tomasz Picheta 
– radca prawny oraz mediator sądowy. Prze-
wodniczący Ośrodka Mediacji przy Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Członek 
zespołu adwokatów i radców prawnych w kan-
celarii Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspól-
nicy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. (www.
mcmlegal.pl). Praktykę zawodową rozwijał przy 
obsłudze prawnej osób fizycznych, organizacji 
pozarządowych oraz przedsiębiorców, w tym 
z branży IT, przemysłowej, handlowej, budow-
lanej i rolniczej. Obecnie, od blisko sześciu lat 
świadczy pomoc prawną na rzecz instytucji, 
które odpowiadają za wdrażanie programów 
operacyjnych funkcjonujących na terenie wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. Aktywnie 
wspiera także beneficjentów programów unij-
nych spoza tego regionu oraz beneficjentów 
krajowych programów operacyjnych. 
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