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Nowy rok rozpoczynamy bardzo inten-
sywnie. Już 20 stycznia zapraszamy na nasze 
tradycyjne spotkanie lubuskiego biznesu 
otwierające, czyli Gospodarczą Inaugurację 
Roku 2020. Tym razem zapraszamy Państwa 
do Międzyrzecza, gdzie będziemy chcieli 
rozmawiać o bolączkach i szansach zwią-
zanych z innowacjami w naszym regionie. 
Wszyscy wiemy, że póki co, nie jest z tym 
najlepiej. Co trzeba zrobić, aby zmienić ten 
stan rzeczy? O to będziemy pytać władz re-
gionu oraz Was – przedsiębiorców. 

Podczas Gospodarczej Inauguracji Roku 
zaprezentujemy nasze propozycje i działa-
nia skierowane do biznesu w nowym roku. 
Zapewniam, że będzie z czego wybierać. 
Już dziś serdecznie zapraszam do udziału 

Koniec roku skłania do podsumowań 
i snucia planów na przyszłość. Mi-
nione 12 miesięcy przyniosło Izbie 

wiele nowych wyzwań, które determinu-
ją nas do wytyczania nowych kierunków 
rozwoju naszej organizacji. Zorganizowa-
liśmy 53 wydarzenia gospodarcze - jed-
ne o dużym zasięgu, a inne mniejsze, 
w kameralnym gronie. Warto podkreślić, 
że na wsparcie pracowników lubuskich 
firm, w ramach bonów szkoleniowych, 
rozdysponowaliśmy ponad 10 milionów 
złotych. Zorganizowaliśmy również blisko 
tysiąc praktyk i staży dla uczniów szkół 
zawodowych w naszych firmach. Planuje-
my, że w 2020 roku liczby te będą jeszcze 
bardziej imponujące.

w naszym wydarzeniu.
Korzystając z okazji życzę Państwu 

szczęśliwego przeżywania świątecznego 
czasu oraz wszelkiej pomyślności w No-
wym Roku 2020.

Z poważaniem
Stanisław Owczarek

Dyrektor Izby
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Z ZYCIA IZBY

Lubuskie Bony Szkoleniowe
• Z końcem roku zakończył się blisko 3-let-

ni okres realizacji projektu Lubuskie Bony 
Szkoleniowe. Od 2017 roku ze wsparcia 
skorzystało 883 firm i ich 2310 pracowni-
ków. W sumie do lubuskich przedsiębiorstw 
poprzez ZIPH trafiło 10,56 milionów zło-
tych. W największym stopniu z usług ofe-
rowanych w ramach projektu korzystały 
firmy produkcyjne, branża medyczna, bu-
dowlana, handlowa i informatyczna. Ce-
lem projektu było podniesienie kwalifikacji 
lubuskich pracowników poprzez udzielenie 
firmom bonów szkoleniowych. Poziom do-
finansowania do szkoleń i kursów specjali-
stycznych wynosił nawet 80%. Od stycznia 
2020 roku Izba rozpoczyna drugi etap pro-
jektu. Pula środków dla przedsiębiorców to 
10,3 miliona złotych. Nabór wniosków roz-
poczniemy w marcu przyszłego roku.

Izbowe szkolenie
• 18 grudnia zorganizowaliśmy szkolenie me-

nadżerskie dla kadry zarządzającej gorzow-
skiego oddziału PGE Energia Ciepła S.A. 
Elektrociepłownia Gorzów. Jego celem było 
zaprezentowanie najnowszych trendów 
w dziedzinie zarządzania. Zajęcia poprowa-
dził Piotr Ruta, doradca i konsultant ZIPH 
w zakresie miękkich umiejętności mene-
dżerskich.

Akademia Menadżera Innowacji
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-

ści zaprasza do udziału w Akademii Me-
nadżera Innowacji. Jej cel to wyposażenie 
menadżerów i pracowników kluczowych 
dla procesu zarządzania innowacjami 
w przedsiębiorstwie w kompetencje nie-
zbędne do zarządzania procesem zmian, 
który prowadzi do wdrażania innowacji 
oraz wzmocnienie umiejętności zarządza-
nia procesem innowacyjnym przez mena-

To pierwsze konsultacje przeprowadzo-
ne z przedsiębiorcami, albowiem za-
rząd województwa przyjął projekt no-

wej strategii dla naszego regionu zaledwie dwa 
dni wcześniej. Zawarte w niej ustalenia będą 
z kolei podstawą do kolejnego ważnego do-
kumentu, czyli Regionalnego Programu Ope-
racyjnego, który wystartuje 1 stycznia 2021 r.

- Aby wyznaczyć kierunki rozwoju, musi-
my wiedzieć na czym się oprzeć, co może być 
fundamentem – podkreślała Marszałek Elżbie-
ta Anna Polak. Ważna jest więc odpowiednia 
diagnoza, która wyznacza możliwości i deficy-
ty. Lubuskie zasoby to m.in.: parki naukowo-
-technologiczne, dostępność transportowa 
i teleinformatyczna, duża liczba firm. - Firmy 
to jest nasz wielki potencjał. Tu się tworzy do-
chód. Bez rozwoju firm nie byłoby możliwe, że-
byśmy osiągali dobre wskaźniki ekonomiczne 
– podkreślała pani marszałek. Lubuskie jest też 
świadome swoich deficytów. To słabość uczel-
ni wyższych, migracja młodych, starzejące się 
społeczeństwo, wykluczenie społeczne, niskie 
płace oraz innowacyjność.

Ta ostatnia kwestia była najszerzej dys-
kutowana przez uczestników spotkania. 
Członkowie Rady zwrócili uwagę m.in. na 

problemy z rozliczaniem projektów pro-
innowacyjnych w ramach RPO-Lubuskie 
2020. Głównie chodzi tu o czas, jaki przed-
siębiorcy muszą oczekiwać na środki w ra-
mach programu. W wielu przypadkach okres 
zwrotu środków oscyluje w granicach  
1 roku. Zdaniem wielu, zniechęca to  przedsię-
biorców do aplikowania o fundusze. 

Nowy dokument przygotowany przez Za-
rząd Województwa określa również priorytety. 
W grupie  celów strategicznych Województwa 
Lubuskiego na przyszłość, Marszałek wskazy-
wała przede wszystkim: inteligentną zieloną 
gospodarkę regionalną, integrację transpor-
tową oraz promocję gospodarczą i rozwój  
e-usług. Z pewnością warto wziąć udział 
w konsultacjach dotyczących tego dokumen-
tu, które odbędą się na początku nowego roku 
w obu lubuskich stolicach.

Drugą część spotkania poświęcono podsu-
mowaniom oraz planom Izby na nowy rok. Do 
ZIPH przyjęto 14 nowych przedsiębiorstw. Po-
nadto członkowie Rady dyskutowali m.in. nad 
projektami zmian w statucie oraz strategii roz-
woju ZIPH aż do 2024 roku, w którym to Izba 
obchodzić będzie 20-lecie istnienia. 

Tomasz Molski

Z Marszałek  
o rozwoju regionu
Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku 
wystąpił w roli gospodarza podczas grudniowego posiedzenia Rady 
Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Zaproszenie od władz 
Izby przyjęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna 
Polak, a rozmawialiśmy m.in. o pracach nad aktualizacją Strategii 
Województwa Lubuskiego do 2030 roku.
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dżerów polskich przedsiębiorstw, a także 
generowanie innowacji przez pracowników 
przedsiębiorstw. Projekt AMI jest współfi-
nansowany z środków europejskich. Dofi-
nansowanie może wynieść od 80% warto-
ści usług szkoleniowych i doradczych (dla 
mikro, małych i średnich firm) do 50% dla 
dużych przedsiębiorstw. Więcej informacji 
na www.parp.gov.pl .

Bony na innowacje  
• W drugiej połowie grudnia zakończyliśmy 

drugi nabór wniosków w ramach projektu 
„Z bonem po innowacje 2.0”. Jego cel to 
wsparcie działalności innowacyjnej lubu-
skich MŚP poprzez udzielenie dotacji w for-
mie bonu na realizację projektu badawczo-
-rozwojowego. W sumie, w ostatnich 12 
miesiącach, z tej formy wsparcia skorzy-
stało 48 lubuskich przedsiębiorstw. Łączna 
kwota dofinansowania udzielonego przez 
ZIPH to blisko 4,5 miliona złotych.

Izbowe ubezpieczenia
• Zapraszamy do skorzystania z Izbowej ofer-

ty ubezpieczeń grupowych skierowanej do 
przedsiębiorców zrzeszonych w Zachodniej 
Izbie Przemysłowo-Handlowej. Skorzystać 
z niej mogą nie tylko pracownicy firm, ale 
również ich małżonkowie, pełnoletnie dzie-
ci oraz partnerzy. ZIPH ma aktualnie w ofer-
cie dwa warianty ubezpieczenia przygoto-
wane specjalnie dla nas przez Towarzystwo 
Ubezpieczeń i Reasekuracji Unum S.A. 
Izbowi specjaliści, w zależności od profilu 
firmy, pomogą również dobrać najodpo-
wiedniejszą opcję ubezpieczenia, wypełnić 
wszelkie niezbędne dokumenty oraz dopeł-
nić wszystkich formalności. Przedsiębiorcy 
zainteresowani ofertą mogą kontaktować 
się z biurem Izby pod numerem telefo-
nu: +48 95 739 03 11 lub drogą mailową:  
a.elzanowska@ziph.pl

Noworoczne spotkania ludzi bizne-
su organizowane wspólnie przez 
ZIPH oraz Kostrzyńsko-Słubicką 

Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. mają 
już swoją długoletnią tradycję. Wydarze-
nie to na stałe wpisało się w kalendarz 
najważniejszych wydarzeń gospodar-
czych w naszym regionie. W corocznym 
izbowym spotkaniu uczestniczy szerokie 
grono lubuskich przedsiębiorców, samo-
rządowców oraz przedstawicieli świata 
polityki i nauki.

Tematem przewodnim tegorocznej 
edycji Gospodarczej Inauguracji Roku 
będą innowacje. Za wprowadzenie do 
dyskusji na ten temat obrano wystąpienie 
doktora habilitowanego Grzegorza Bełza 
z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu. Po nim nastąpi debata na temat 
przyczyn niskiej innowacyjności lubuskich 
firm. Jej celem będzie znalezienie recepty 
na zaistniały, obecny stan rzeczy.

Tradycyjne już podczas Gospodarczej 
Inauguracji Roku, ofertę na nadchodzące 
12 miesięcy zaprezentuje Zachodnia Izba 
Przemysłowo-Handlowa. W 2020 roku 

Gospodarcza  
Inauguracja Roku
Już 20 stycznia Izba zaprasza wszystkich lubuskich przedsiębiorców 
do Międzyrzecza. To właśnie tam będzie miała miejsce 15. edycja 
tak lubianej, tradycyjnej Gospodarczej Inauguracji Roku.  

czeka na przedsiębiorców szeroki wa-
chlarz usług. Warto zwrócić uwagę m. in. 
na drugą edycję Lubuskich Bonów Szko-
leniowych, ofertę praktyk i staży, liczne 
konferencje, szkolenia oraz na – cieszące  
się ogromnym wzięciem - bony na inno-
wacje. Szczegóły nowej oferty poznamy w 
Międzyrzeczu 20 stycznia. Organizatorzy 
zapraszają wszystkich zainteresowanych 
do udziału w wydarzeniu. Aby to zrobić, 
należy zarejestrować swój udział na stro-
nie: wydarzenia.ziph.pl.

Marzena Młynarczyk

Gospodarcza Inauguracja  
Roku 2020

• Data: 20 stycznia 2019 r.
• Godzina: 13.00
• Miejsce: Międzyrzecki Ośrodek Kul-

tury – ul. Konstytucji 3 Maja 30.
• Rejestracja: wydarzenia.ziph.pl
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Biznes wrażliwy społecznie Misja do Salwadoru i Panamy

Wybitny eksporter 2019

9 grudnia, w gorzowskim hotelu Fado, miała miejsce gala fi-
nałowa plebiscytu Nasze Dobre Lubuskie. Nagrodzono lu-

buskie firmy, usługi i produkty, które wygrały głosami kapituły 
i Czytelników „Gazety Lubuskiej”. W kategorii „Usługi” I miejsce 
otrzymała Grażyna Dereń z Gospodarstwa Rolno-Agroturystycz-
nego „Dereniówka” w Lubiechni Wielkiej. W kategorii produkt 
przemysłowy/nowoczesne technologie I miejsce - za księgowość 
on-line – przyznano firmie Streamsoft Firmino z Zielonej Góry, 
a w kategorii produkt spożywczy/gastronomia I miejsce zdobyły 
produkty z mleka z Gospodarstwa Rolnego „Farma na Górce” Ja-
dwigi i Marka Czerwczaków z Kiełpina (gm. Deszczno). Laureaci 
otrzymali: prawo do znaku jakości „Nasze Dobre Lubuskie 2019”, 
statuetkę, pamiątkowy dyplom oraz prawo do zakupu za cenę  
1 zł netto kampanii reklamowej w „GL” o wartości 20.000 zł  
netto (za I miejsce).

Członek Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, Zakład 
Mechaniczny Mestil Sp. z o.o. został uhonorowany przez 

Ministra Rozwoju/Przedsiębiorczości i Technologii za zajęcie  
II miejsca w Konkursie „Wybitny Eksporter Roku 2019”. Na-
groda ta została wręczona gorzowskiej spółce podczas XVII 
Kongresu Eksporterów Polskich, który miał miejsce 5 grudnia 
w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie. ZM Mestil to firma 
usługowo-produkcyjna zajmującą się wykonywaniem zaawan-
sowanych technicznie usług dla różnych dziedzin przemysłu. 
Spółka świadczy swoje usługi m.in. w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Kostaryce, Francji, Niemczech oraz we Włoszech. 
ZM Mestil zatrudnia obecnie 140 osób. 

Nasze Dobre Lubuskie

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w wielosek-
torowej misji gospodarczej, która odbędzie się w dniach 

21-27 marca 2020 r. Będzie to dobra okazja do komplekso-
wej prezentacji polskiej oferty eksportowej oraz inwesty-
cyjnej i nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi 
partnerami biznesowymi w krajach Ameryki Środkowej. 
Perspektywy współpracy dla polskich firm istnieją w bar-
dzo wielu zróżnicowanych dziedzinach, m.in. w rolnictwie 
i przetwórstwie rolno-spożywczym, rybołówstwie, uzdat-
nianiu wody, opakowaniach dla przemysłu, branży mo-
toryzacyjnej, przemyśle elektrycznym, energetyce, roz-
woju infrastruktury transportu publicznego, przemyśle 
farmaceutycznym, kosmetycznym, włókienniczym i IT. Infor-
macje w sprawie udziału: Maria Nowakowska, T: 22 630 97 83,  
E: m.nowakowska@kig.pl

7 grudnia, w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji 
Dom Harcerza w Zielonej Górze, odbyła się gala konkursu 

„Biznes wrażliwy społecznie”. Ideą konkursu jest nagrodzenie 
firm, które poza budowaniem swojego kapitału w postaci zy-
sku, potrafią też podzielić się z innymi. Fundacja na rzecz Col-
legium Polonicum zaprosiła do wzięcia udziału w konkursie 
firmy z regionu już po raz trzeci. Tym razem zgłosiło się około 
40 przedsiębiorstw. Nagrody w kategorii „Zaangażowanie spo-
łeczne” otrzymały firmy: FoodMed Centrum, Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe NIKOLA, oraz Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo SA – Oddział w Zielonej Górze. Nagrodę w ka-
tegorii „Wspólna wartość” otrzymały: Kaczmarek Electric SA 
oraz Centrum BHP i PPOŻ. Sela Sp. o.o. W tym roku wyłonio-
no również następujących ambasadorów „Biznesu wrażliwego 
społecznie”: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA – 
Oddział w Zielonej Górze, MB-Pneumatyka Sp z o.o. oraz Cen-
trum BHP i PPOŻ. Sela.
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Fundusze norweskie

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała jubi-
leuszową, 30. edycję Konkursu „Teraz Polska”. Przyjmowanie 

wniosków konkursowych potrwa do 31 stycznia 2020 roku. Tego-
roczna edycja konkursu zostanie przeprowadzona w trzech kate-
goriach: dla produktów, usług oraz przedsięwzięć innowacyjnych. 
Głównym kryterium stosowanym przez ekspertów przy ocenie 
zgłoszeń jest jakość produktu (usługi). Dzięki temu szansę na wy-
graną w Konkursie „Teraz Polska” mają reprezentanci wszystkich 
firm, niezależnie od wielkości i skali działania. Laureaci konkursu 
otrzymają prawo do umieszczania na produktach i usługach Godła 
„Teraz Polska” – znaku, który jest postrzegany jako symbol najwyż-
szej jakości. Będą mogli również wykorzystywać znak „Teraz Pol-
ska” w kampaniach reklamowych oraz działaniach promocyjnych 
firmy a także brać udział w akcjach promocyjnych organizowanych 
przez fundację.

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił szóstą edycję 
konkursu na premię technologiczną z unijnego programu 

Inteligentny Rozwój. O dofinansowanie na innowacje mogą 
ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, a pojedyncza 
dotacja może wynieść aż 6 milionów złotych. Wnioski o kre-
dyt na innowacje technologiczne mogą składać przedsiębior-
cy z sektora MŚP, którzy mają innowacyjny pomysł na biznes. 
Aby wnioskować o wsparcie, przedsiębiorca musi przedstawić 
technologię, którą opracował samodzielnie lub we współpracy 
z podmiotem zewnętrznym. O dofinansowanie mogą ubiegać 
się także przedsiębiorcy, którzy chcą zakupić licencję na okre-
śloną technologię. Nabór wniosków trwa do 27 lutego 2020 
roku. W puli tego konkursu dostępne jest aż 350 milionów zło-
tych. Szczegółowe informacje na stronie: www.bgk.pl 

Konkurs Teraz Polska

VIVA 4.0

Miliony na innowacje

Lubuski Klaster Metalowy zaprasza przedsiębiorstwa branży 
mechanicznej i elektrycznej województwa lubuskiego do 

udziału w projekcie „VIVA 4.0”. To innowacyjny pilotażowy 
projekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualne-
go poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej 
oraz opracowanie modułów do celu kształcenia zawodowego 
w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą za-
potrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach 
projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do 
celów kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zrealizowane 
będą m.in praktyki zawodowe oraz staże w firmach związa-
nych z przemysłem metalowym, elektromaszynowym i insta-
lacji. Firmy zainteresowane przyjęciem uczniów zapraszamy 
do kontaktu z Lubuskim Klastrem Metalowym pod numerem 
telefonu: +48 95 722 75 30.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór 
wniosków o wsparcie w realizacji projektów w ramach 

programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” finanso-
wanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2014-2021. Wnioski będą przyjmowane od 7 stycznia do 31 
marca 2020 r. Program, którego budżet wynosi 93,7 mln euro, 
będzie wspierał polskich przedsiębiorców realizujących pro-
jekty w trzech obszarach tematycznych: technologie przyjazne 
środowisku, innowacje w obszarze wód morskich i śródlądo-
wych oraz technologie poprawiające jakość życia. W ramach 
Programu uruchomiono również schemat małych grantów dla 
przedsiębiorczych kobiet, w ramach którego wspierane będą 
projekty z trzech powyższych obszarów. Na ten cel przeznaczo-
no 15 mln euro. Wnioski o udzielenie wsparcia będzie można 
składać w terminie od 7 stycznia do 31 marca 2020 r. Więcej 
informacji na stronie: www.parp.gov.pl/funduszenorweskie 

BIZNES POD LUPA
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Spotkanie stało się okazją do podsu-
mowania dwóch dekad funkcjono-
wania stowarzyszenia zrzeszające-

go organizacje okołobiznesowe w naszym 
regionie. Historię LSG wpierw przybliżył 
marszałek Ryszard Barański, który spra-
wował tę zaszczytną funkcję w latach 
2013-2015. Podkreślał, że to inicjatywa 
oddolna pozwoliła na powstanie sejmiku. 
Jak? W 1998 roku pracodawcy zdomino-
wani przez związki zawodowe postanowi-
li powołać organizacje i stowarzyszenia. 
Pierwszy sejmik utworzyło 11 organizacji 
i stowarzyszeń. Za cele podstawowe ob-
rano integrację środowiska gospodarcze-
go regionu, dbanie o przestrzeganie etyki 
biznesu, wyrażanie opinii do rozwoju re-
gionu, monitorowanie działań w ramach 
regionalnego programu operacyjnego 
oraz prezentowanie jednolitego stanowi-
ska organizacji samorządu gospodarczego 
w sprawach gospodarczych.

- Dzięki temu, że są organizacje około-
biznesowe słyszymy głos biznesu i może-
my wprowadzać do naszych priorytetów, 

20-lecie Lubuskiego Sejmiku  
Gospodarczego
16 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego 
miały miejsce uroczystości związane z jubileuszem 20-lecia Lubu-
skiego Sejmiku Gospodarczego. 

do naszej strategii rozwoju województwa 
te cenne pomysły. Priorytety w nim za-
warte i realizowane zostały wypracowane 
wspólnie z organizacjami pozarządowy-
mi – podkreślała Marszałek Elżbieta Anna 
Polak. 

Podczas uroczystości, Marszałek wrę-
czyła podziękowania wszystkim byłym 
marszałkom LSG, w tym prezesowi ZIPH 
Jerzemu Korolewiczowi, który pełnił tę 
funkcję w latach 2017-2019.

(JL)

W trakcie spotkania, eksperci PwC 
wspólnie z blisko 50 przedsta-
wicielami średniego i dużego 

biznesu przez trzy godziny dyskutowali 
o najistotniejszych zmianach, które czeka-
ją firmy w nowym roku. A tych jest co nie 
miara. Począwszy od zmian w podatkach CIT 
i VAT, zmian w zakresie cen transferowych 
po nowość, jaką jest Rejestr Beneficjentów 
Rzeczywistych. W trakcie wydarzenia przed-
siębiorcy mogli nie tylko pozyskać aktualną 
wiedzę, ale również wymienić się doświad-
czeniami oraz nawiązać nowe kontakty 
biznesowe. Wierzymy, że wiedza zdobyta 
podczas spotkania ułatwi naszym firmom 
dostosowanie się do nadchodzących zmian.

Izbowe śniadanie  
biznesowe
11 grudnia Zachodnia Izba Prze-
mysłowo-Handlowa wspólnie z fir-
mą doradczą PwC zorganizowała 
w Qubus Hotel Gorzów śniadanie 
biznesowe na temat najważniej-
szych zmian prawnych wchodzą-
cych w życie od nowego roku.

Z ZYCIA IZBY
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Styczeń

10 stycznia w Kostrzynie nad Odrą zorganizowaliśmy 14. edy-
cję „Gospodarczej Inauguracji Roku”. W wydarzeniu zorga-

nizowanym przez Izbę wspólnie z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną wzięło udział ponad 200 gości. Istotnym punk-
tem uroczystości było wystąpienie głównego ekonomisty Krajowej 
Izby Gospodarczej Piotra Soroczyńskiego, który nakreślił prognozy 
gospodarcze dla naszego kraju na 2019 r. Podczas spotkania wy-
różniliśmy szczególnie zaangażowanych członków Izby statuetką 
„Przyjaciel Izby”. 

Lipiec

22 lipca Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie 
Wielkopolskim była gospodarzem spotkania roboczego, 

skierowanego do propagatorów powstania w naszym regionie cen-
trów logistycznych łączących transport wodny, śródlądowy, drogo-
wy i kolejowy z przedstawicielem Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej Panią Gabrielą Tomik. W trakcie spotkania, 
wypracowano wspólne stanowisko Przedsiębiorców dotyczące 
udziału Izby w lobbowaniu środowisk regionalnych i rządowych, 
w celu pozyskania środków na budowę HUB-a Multimodalnego.

Maj

P odczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w 
Zielonej Górze wręczono okolicznościowe wyróżnienia dla osób  

i firm, które w minionym 15-leciu w szczególny sposób przyczyniły 
się do rozwoju Województwa Lubuskiego. Nasza Izba została wyróż-
niona tytułem „Przedsiębiorca 15-lecia Polski w Unii Europejskiej”. 
Ponadto tytuły „Człowiek 15-lecia Polski w Unii Europejskiej” otrzy-
mali: Jerzy Korolewicz (Prezes ZIPH) oraz Stanisław Owczarek (Dy-
rektor ZIPH).

Luty

28lutego podczas uroczystej gali, która odbyła się w Dworze 
Kolesin, miało miejsce podsumowanie plebiscytu Gazety 

Lubuskiej - Osobowość Roku 2018. Nominowani w poszczególnych 
kategoriach (Działalność Społeczna i Charytatywna, Kultura, Samo-
rządność i Społeczność Lokalna oraz Biznes) byli wybierani głosa-
mi czytelników, w podziale na: Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę 
oraz poszczególne powiaty naszego województwa. W kategorii 
„Biznes” w Gorzowie zwyciężył prezes Zachodniej Izby Przemysło-
wo-Handlowej Jerzy Korolewicz.

Kwiecień

2 kwietnia w Sulechowie zorganizowaliśmy konferencję „Rzeczy-
wistość 4.0 - jak kształtować edukację, by stała się adekwatna do 

nadchodzących zmian?” Konferencja przygotowana przez Zachodnią 
Izbę Przemysłowo-Handlową wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Na-
uczycieli w Zielonej Górze miała za zadanie przybliżyć stojące przed 
przedsiębiorcami wyzwania w obliczu zbliżającej się rewolucji prze-
mysłowej oraz odpowiedzieć na pytanie, jak dostosowywać edukację 
do zmieniających się oczekiwań pracodawców.

Czerwiec

3 czerwca w Gorzowie Wielkopolskim miało miejsce Walne Zgro-
madzenie członków Izby, podczas którego podsumowaliśmy 

działalność w minionym roku. Stał on pod znakiem poszerzania 
oferty Izby dla lubuskich przedsiębiorstw, kiedy Izba zorganizowała 
51 wydarzeń gospodarczych, w których udział wzięło ponad 2000 
uczestników. Z okazji 15-lecia uhonorowano również okolicznościo-
wymi statuetkami członków-założycieli naszej organizacji, którzy do 
dziś współtworzą Izbę. 

Z ZYCIA IZBY
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Wrzesień

We Wrocławiu wspólnie z uczestnikami gorzowskich oraz 
zielonogórskich grup studiów Master of Business Admini-

stration Business Trends uczestniczyliśmy w uroczystym wręcze-
niu dyplomów. W ramach organizowanych przez Zachodnią Izbę 
Przemysłowo-Handlową oraz Wyższą Szkołę Bankową studiów,  
14 września dyplomy potwierdzające ich ukończenie odebrało 97 
naszych studentów. Studia dla lubuskich menadżerów będą rów-
nież kontynuowane w 2020 roku.

Listopad

13 listopada w siedzibie Izby miało miejsce podpisanie umowy 
na realizację drugiej edycji projektu ,,Lubuskie Bony Szko-

leniowe’’. Stosowne podpisy pod dokumentem złożyli Prezes ZIPH 
Jerzy Korolewicz oraz Wicemarszałek Województwa Lubuskiego 
Łukasz Porycki. Na jego mocy, ZIPH przez najbliższe trzy lata pełnić 
będzie funkcję operatora podmiotowego systemu finansowania 
Usług Rozwojowych w subregionie gorzowskim.

Sierpień

Izba realizowała kolejny etap projektu związanego z modernizacją 
kształcenia zawodowego. ZIPH wykonywała zadania w 5 powia-

tach: żagańskim, świebodzińskim, sulęcińskim, krośnieńskim i słu-
bickim. Ponadto wsparciem objętych zostało 10 miast i gmin: Go-
rzów Wielkopolski, Zielona Góra, Witnica, Skwierzyna, Dobiegniew, 
Sława, Zbąszynek, Bobowicko, Kamień Mały i Henryków. W sumie 
w 2019 roku ZIPH zrealizowała 975 praktyk i staży, 2830 badań IPD 
oraz 775 kursów dokształcających.

Październik

28   października w gorzowskim teatrze poznaliśmy laureatów 
XI edycji Konkursu Lubuski Lider Biznesu. Do tegorocznej 

rywalizacji przystąpiło 60 przedsiębiorstw. W zorganizowanej przez 
Izbę gali finałowej, udział wzięło ponad 200 zaproszonych gości.  
W święcie lubuskiego biznesu uczestniczyło szerokie grono parla-
mentarzystów i organów władz publicznych. Licznie reprezento-
wani byli również przedstawiciele lokalnych samorządów, świata 
nauki oraz biznesu z całego regionu.

Liczba wydarzeń: 53
Konferencje: 5
Szkolenia: 16

Spotkania branżowe: 32
Staże i praktyki: 975

Umowy w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych - 1079
Umowy w ramach Bonów na Innowacje 2.0 - 50

Uczestnicy Izbowych wydarzeń - 2500
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W/w przepisy implementują do pol-
skiego porządku prawnego dyrekty-
wę Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapo-
biegania wykorzystywaniu systemu finansowego 
do prania brudnych pieniędzy lub finansowania 
terroryzmu (tzw. dyrektywa AML IV) i wprowa-
dziły nową instytucję prowadzoną przez mi-
nistra finansów pod nazwą Centralny Rejestr 
Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Co do 
zasady wszystkie istniejące polskie spółki han-
dlowe (w tym spółki jawne, spółki komandytowe 
i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) będą 
musiały zgłosić do rejestru informacje o swoich 
tzw. beneficjentach rzeczywistych. Rejestr ten 
ma charakter odrębny i nie wchodzi w skład Kra-
jowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
sądy powszechne (sądy rejonowe, tzw. KRS). 

W świetle przepisów zawartych w art. 2 
ust. 2 pkt 1) w/w ustawy beneficjentem rze-
czywistym spółki są osoby fizyczne sprawujące 
bezpośrednio lub pośrednio nad nią kontrolę. 
Zazwyczaj będzie to jedyny wspólnik lub wspól-
nicy spółki (pod warunkiem, że wspólnikiem lub 
wspólnikami spółki są osoby fizyczne, a nie oso-
by prawne, np. inne spółki). Co do zasady benefi-
cjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna, która 
posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 
25 % udziałów lub głosów w spółce, w tym jako 

zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozu-
mień z innymi uprawnionymi do głosu. Jeżeli w 
spółce występuje rozdrobniona struktura udzia-
łów (akcji), to do rejestru należy wskazać osoby 
fizyczne zajmujące wyższe stanowisko kierow-
nicze w spółce. W niektórych przypadkach (np. 
w spółkach „wielopiętrowych”) ustalenie be-
neficjenta rzeczywistego może nastręczać duże 
trudności.  

Informacje podlegające zgłoszeniu do reje-
stru muszą obejmować:
1) dane identyfikacyjne spółek, to jest:

a) nazwę (firmę),
b) formę organizacyjną,
c) siedzibę,
d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
e) NIP;

2) dane identyfikacyjne  beneficjenta  rzeczywi-
stego i  członka organu  lub wspólnika  upraw-
nionego do reprezentowania spółek, to jest:
a) imię i nazwisko,
b) obywatelstwo,
c) państwo zamieszkania,
d) numer PESEL albo datę urodzenia - w przy-

padku osób nieposiadających numeru PE-
SEL,

e) informację o wielkości i charakterze udziału 
lub uprawnieniach przysługujących benefi-
cjentowi rzeczywistemu.

Zgłoszenie jest bezpłatne. Musi być złożone 
w formie dokumentu elektronicznego (na po-
dobnych zasadach jak elektroniczne składanie 
sprawozdań finansowych) przez osobę upraw-
nioną do reprezentacji spółki (np. przez wspólni-
ka spółki jawnej, członka zarządu spółki z o.o.), 
a sposób i tryb jego składania określa rozporzą-
dzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. 
w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach 
rzeczywistych (Dz.U. z 2018 r., poz. 968). Zgłosze-
nie musi być opatrzone kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym lub podpisem potwierdzo-
nym profilem zaufanym ePUAP oraz zawierać 
oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do 
rejestru o prawdziwości informacji zgłaszanych 
do rejestru - pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Skła-

dający oświadczenie jest obowiązany do zawar-
cia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje 
pouczenie o odpowiedzialności karnej za złoże-
nie fałszywego oświadczenia. 

Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądo-
wego przed dniem 13 października 2019 r. muszą 
zgłosić do Centralnego Rejestru Beneficjentów 
Rzeczywistych informacje o beneficjentach rze-
czywistych w terminie do dnia 13 kwietnia 2020 
r., natomiast wszelkie zmiany w zakresie prze-
kazanych informacji - w terminie 7 dni od ich 
zmiany. Spółki wpisane do Krajowego Rejestru 
Sądowego od dnia 13 października 2019 r. muszą 
dokonać zgłoszenia do nowego rejestru (CRBR) 
w terminie 7 dni od ich wpisu do KRS. Niewy-
wiązanie się przez spółkę z obowiązku zgłosze-
nia do rejestru zagrożone jest karą pieniężną do 
1.000.000 złotych. 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywi-
stych (CRBR) jest jawny i ogólnodostępny. Każda 
osoba będzie miała wgląd w strukturę właściciel-
ską firm, a analogiczne rejestry powinny pojawić 
sie także w innych państwach Unii Europejskiej. 

Marek Górecki 
adwokat i doradca podatkowy

Obowiązki spółek w zakresie zgłaszania 
beneficjentów rzeczywistych do  
nowo utworzonego rejestru
Z dniem 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy rozdziału 6 oraz przepisy art. 194 i art. 195 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu ter-
roryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1115).

Zdaniem eksperta
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Niski poziom oprocentowania lokat 
bankowych spowodowany niskim 
poziomem stóp procentowych oraz 

korzystne warunki na rynku pracy (spadek 
bezrobocia, wzrost dochodów gospodarstw 
domowych, program 500+ itd.), stworzyło 
więc idealne warunki do kupna własnego 
domu czy mieszkania. 

Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą 
się nie tylko nieruchomości z rynku pierwotne-
go, ale także wtórnego. O ile deweloperzy na 
rynku pierwotnym ograniczeni są wymogami 
tzw. ustawy deweloperskiej, to już sprzedawcy 
na rynku wtórnym nie posiadają takich szcze-
gólnych obostrzeń prawnych. Powszechną zaś 
praktyką na rynku wtórnym jest zawieranie 
w pierwszej kolejności przedwstępnych umów 
sprzedaży (najczęściej w zwykłej formie pisem-
nej), aby dopiero po jakimś czasie – np. po-
trzebnym na załatwienie formalności kredyto-
wych – zawrzeć definitywną umowę sprzedaży 
w formie aktu notarialnego. W sposób natural-
ny prowadzi to do rozłożenia transakcji w czasie 
i w konsekwencji naraża obie strony transakcji 
na szereg ryzyk prawnych. Warto zawczasu być 
świadomym niebezpieczeństw, które się z tym 
wiążą i w sposób odpowiedni przygotować zapi-
sy umowne, aby ryzyka minimalizować. 

Przypadek „Pani Katarzyny”
Do naszej Kancelarii zgłosiła się klientka 

rozczarowana postawą sprzedawcy nierucho-

mości, z którym na początku 2019 r. zawarła 
umowę przedwstępną sprzedaży lokalu miesz-
kalnego (w zwykłej formie pisemnej). Do zawar-
cia umowy przyrzeczonej, a więc definitywnej 
sprzedaży w formie aktu notarialnego, miało 
dojść z końcem września 2019 r. Warunkiem 
zawarcia umowy przyrzeczonej była zapłata 
części ceny w terminie określonym w umowie 
przedwstępnej, z czego Pani Katarzyna się wy-
wiązała. Klientka, pewna tego, że w niedługim 
czasie stanie się właścicielem nieruchomości, 
podpisała umowę z firmą remontową na wy-
kończenie mieszkania. 

Jednakże sprzedawca niespodziewanie wy-
stosował do Pani Katarzyny we wrześniu 2019 
r. pismo, w którym oświadczył, że odstępuje od 
umowy przedwstępnej i nie zamierza w związku 
z tym zawrzeć z nią przyrzeczonej umowy sprze-
daży nieruchomości. 

Pani Katarzyna znalazła się więc w trudnej 
sytuacji, bo mimo posiadania ważnej i podpisa-
nej umowy przedwstępnej, sprzedawca zdecy-
dował się wycofać z transakcji. Co więcej, ozna-
czało to także, że w skrajnym przypadku także 
Pani Katarzyna będzie musiała wycofać się z ko-
lei z zawartej przez siebie umowy z firmą re-
montową, co może narażać ją na bezpośrednie 
konsekwencje choćby w postaci kary umownej 
za swoje odstąpienie od tej umowy. 

Z takim problemem Pani Katarzyna zwróci-
ła się z prośbą o pomoc prawną i wyjaśnienie 
jakie ma w zaistniałej sytuacji uprawnienia.

Co na to przepisy? Ważność umowy i skut-
ki niedochowania jej warunków

Umowa przedwstępna jest dokumentem 
służącym stronom, które dążą do zawarcia 
określonej umowy (tu: zakup nieruchomości), 
ale z jakichś powodów nie mogą jej zawrzeć od 
razu, a chcą zapewnić sobie jej zawarcie w przy-
szłości. 

Zgodnie z treścią art. 389 § 1 Kodeksu cy-
wilnego umowa, przez którą jedna ze stron lub 
obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej 
umowy (umowa przedwstępna), powinna okre-
ślać istotne postanowienia umowy przyrzeczo-
nej. Umowa przedwstępna sprzedaży nierucho-
mości musi zatem określać przedmiot umowy 
oraz cenę. Dodatkowe postanowienia mogą być 
dowolnie kształtowane przez strony w myśl za-
sady swobody umów.

Zaleca się, aby strony określiły w takiej 
umowie co najmniej kluczowe kwestie:
• szczegółowo opisany przedmiot umowy 

(czego dotyczy) – jeżeli np. lokal mieszkalny, 
to czy z wyposażeniem i jakim dokładnie,

• maksymalny termin zawarcia umowy przy-
rzeczonej (sprzedaży), 

• wysokość i warunki zapłaty ceny, 
• zadatek, 
• prawo do odstąpienia od umowy.

Pani Katarzyna zapytała czy umowa jest 
ważna i czy można przymusić sprzedawcę do 
zawarcia umowy przyrzeczonej. Odpowiedź na 
tak postawione pytania jest krótka i definityw-

Zakup nowego mieszkania – na co zwrócić uwagę
W okresie dobrej koniunktury gospodarczej przeciętny Polak cieszy się stabilną i dobrze płatną pracą, 
która pozwala na odkładanie pieniędzy na przyszłość. Jednak gromadzenie oszczędności na rachun-
kach bankowych nie jest tak opłacalne, jak czerpanie zysków za wynajem nieruchomości. 
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Nowy Kisielin – A. Syrkiewicza 6; 66-002 Zielona Góra, tel. 68 328 2111; sekretariat@pnt.uz.zgora.pl

Łączymy świat nauki ze światem biznesu!

www.pnt.uz.zgora.pl

liczne szkolenia indywidualne i dla firm
dostęp do laboratorióworaz aparatury

wynajempowierzchni biurowych i hali

pomocwnawiązywaniu kontaktówbiznesowych

sparcie przy pozyskaniu patentów i licencji

dofinansowania zUE dla sektoraMŚP

na: tak -  jest ważna; nie – nie można go przy-
musić. Dlaczego? 

Aby umowa przedwstępna sprzedaży nie-
ruchomości była ważna, nie jest wymagana 
żadna forma szczególna, tzn. może być ona 
zawarta w dowolnej formie. Żaden przepis nie 
nakłada na strony umowy przedwstępnej obo-
wiązku zawarcia jej w formie aktu notarialnego, 
nawet jeżeli przyszła transakcja dotyczy nieru-
chomości. 

Jednakże spisanie umowy przedwstępnej 
sprzedaży nieruchomości w formie aktu nota-
rialnego jest nie tylko możliwe, ale i wskazane, 
albowiem tylko taka forma daje stronom sil-
niejszą ochronę - można bowiem w takim przy-
padku dochodzić roszczenia o zawarcie umo-
wy przyrzeczonej przed sądem. Gdyby więc 
Pani Katarzyna zawarła ze sprzedawcą umowę 
przedwstępną w formie aktu notarialnego, to 
mogłaby skierować pozew do sądu z żądaniem 
przymuszenia sprzedawcy do sprzedaży (prze-
niesienia własności) nieruchomości. 

Jednakże w sytuacji spisania umowy przed-
wstępnej w zwykłej formie pisemnej (tak jak 
to miało miejsce w przypadku Pani Katarzyny) 
ochrona prawna kupującego ogranicza się je-
dynie do skierowania roszczenia o naprawienie 
szkody powstałej w związku z tym, że strona 
liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej (czyli 
pozwu o zapłatę odszkodowania). Przesłankami 
odpowiedzialności odszkodowawczej są: nie-
spełnienie świadczenia przez zobowiązanego 
(sprzedawcę) mimo upływu terminu z powodu 
okoliczności, za które ponosi on odpowiedzial-
ność, szkoda uprawnionego (tu: Pani Katarzyny) 
i związek przyczynowy pomiędzy niespełnie-
niem świadczenia a szkodą (w granicach tzw. 
ujemnego interesu umownego, tj. szkody po-
niesionej przez to, że uprawniony liczył na za-

warcie umowy przyrzeczonej). Istota „ujemne-
go interesu umownego” polega na uszczerbku 
majątkowym, który poniósł uprawniony przez 
to, że podjął działania zmierzające do zawarcia 
umowy, która ostatecznie nie została skutecznie 
zawarta. Rozmiar szkody ustala się porównując 
stan majątkowy, jaki istniałby, gdyby upraw-
niony nie liczył na zawarcie umowy (nie podjął 
działań prowadzących do zawarcia umowy przy-
rzeczonej) ze stanem powstałym wskutek faktu, 
że uprawniony zawarł umowę przedwstępną 
i oczekiwał zawarcia umowy przyrzeczonej. 

Gdyby więc np. Pani Katarzyna kupiła inne 
mieszkanie, tej samej wielkości i o takim samym 
standardzie (u innego sprzedawcy, w formie 
aktu notarialnego), jednak za cenę znacznie 
wyższą, niż ta, która została określona w umo-
wie przedwstępnej z pierwszym sprzedawcą, to 
różnica cen stanowi szkodę Pani Katarzyny, któ-
rej będzie mogła dochodzić przed sądem. 

Dalej, jeżeli Pani Katarzyna odstąpi od umo-
wy z firmą remontową i w konsekwencji zosta-
nie obciążona karą umowną, to jej wysokość 
będzie stanowiła dalszą szkodę Pani Katarzyny, 
jaką poniosła w związku z niezawarciem umowy 
przyrzeczonej z winy sprzedawcy.

Niestety Pani Katarzyna nie zadbała w swo-
im przypadku o żadne dodatkowe zabezpie-
czenia trwałości umowy, przede wszystkim 
w umowie przedwstępnej zabrakło kwestii re-
gulujących zadatek. Już sam zadatek dałby jej 
prawo domagania się nie tylko jego zwrotu, ale 
i dodatkowej zapłaty jego równowartości przez 
sprzedawcę.

Zadatek w istocie stanowi najlepsze za-
bezpieczenie trwałości umowy przedwstępnej. 
Stronom bowiem przy odpowiednio wysokim 
zadatku nie opłaca się po prostu zrywać współ-
pracy, bo naraża je na faktyczną zapłatę od-

szkodowania drugiej ze stron o równowartości 
zadatku. 

Termin dochodzenia roszczeń
Przepis art. 390 § 3 Kodeksu cywilnego 

określa szczególny termin przedawnienia rosz-
czeń z umowy przedwstępnej. Pojęcie „rosz-
czeń z umowy przedwstępnej” określa wszyst-
kie roszczenia, które wynikają z niedopełnienia 
obowiązków wynikających z umowy przed-
wstępnej, zarówno odszkodowawczych, jak 
i wynikających z zastrzeżenia zadatku czy kary 
umownej. Termin przedawnienia tych roszczeń 
wynosi jeden rok licząc od dnia, w którym miała 
być zawarta umowa przyrzeczona.
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Aby nasze postępowanie z danymi 
osobowymi, do których mamy do-
stęp odbywało się w sposób prawi-

dłowy i rzetelny powinniśmy odpowiedzieć 
sobie na kilka pytań. Przede wszystkim 
czym jest przetwarzanie danych? Od które-
go momentu obowiązuje mnie zasada za-
pewnienia ich bezpieczeństwa? Czy wiem 
jak chronić dane osobowe nie tylko mo-
ich pracowników, czy współpracowników, 
ale także osób trzecich, na rzecz których 
świadczę usługi lub, które świadczą je dla 
mnie? Czy poza stwierdzeniem koniecz-
ności zapewnienia bezpieczeństwa prze-
twarzanym danym osobowym wiem, co 
tak naprawdę mam robić? Udzielenie od-
powiedzi na wskazane przykładowo pyta-
nia nie jest zasadniczo zadaniem prostym 
przede wszystkim dlatego, że postanowie-
nia RODO w sposób dość oszczędny odno-
szą się do tego, jak naprawdę te dane mają 
być zabezpieczone. Dlatego postaram się 
wskazać najważniejsze kroki, które należy 
podjąć, aby zaprzyjaźnić się z postanowie-
niami RODO.

Po pierwsze, odpowiednia dokumen-
tacja. RODO nie wymaga od nas tworzenia 
konkretnych dokumentów, jak miało to 
miejsce w przypadku obowiązującej w po-
przednim stanie prawnym ustawy o ochro-
nie danych osobowych z 1997 r. Dziś wiemy 
jedno – mamy stosować zabezpieczenia za-
pewniające bezpieczeństwo danym osobo-
wym. Nie wiemy jednak, czy powinny być 
one opisane, czy też wystarczy intuicyjne 
ich wprowadzenie. Ale czy to oznacza, że 
dokumentacja (np. Polityka bezpieczeń-
stwa danych osobowych, czy też Instrukcja 

RODO, czyli jak chronić dane osobowe  
w firmach?
Pojęcie danych osobowych jest znane nam wszystkim, a od 25 maja 2018 r. stało się jeszcze bardziej 
popularne. Niestety mimo, że postanowienia unijnego rozporządzenia znanego powszechnie jako 
„RODO”, regulującego kwestie związane z ochroną danych osobowych obowiązują od ponad półtora 
roku, wciąż słyszę od Klientów pytania o to, czy rzeczywiście to RODO jest takie straszne i czy trzeba 
wprowadzać indywidualne rozwiązania oraz procedury, aby wypełnić obowiązek prawny. Odpowiedź 
na to pytanie wydaje się w gruncie rzeczy bardzo prosta i krótka – TAK, choć jej realizacja może ge-
nerować dodatkowe wątpliwości i problemy. Jedno jest pewne - każdy z nas, kto przetwarza dane 
osobowe powinien stosować ogólne reguły związane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa. 

zarządzania systemem informatycznym) 
jest niepotrzebna? Nie! Ta dokumentacja 

odgrywa bardzo istotną rolę, ponieważ jej 
tworzenie może skłonić nas do przemyśle-
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nia tego, w jaki sposób rzeczywiście chro-
nimy dane osobowe. Określenie procesów, 
w których przetwarzamy dane osobowe 
(np. proces rekrutacji, proces zatrudnienia, 
proces realizacji umów o współpracę), a 
także spisanie zasad postępowania z dany-
mi osobowymi jest pierwszym krokiem do 
rzeczywistego zagwarantowania ich bez-
pieczeństwa. 

„Czy musi być to zupełnie nowa doku-
mentacja, skoro respektowaliśmy w mniej-
szym lub większym stopniu postanowienia 
ustawy o ochronie danych osobowych?”.  
To pytanie słyszę notorycznie. Niektórym 
z przedsiębiorców wydaje się, że wdrożo-
ne przez nich przed laty zasady są wystar-
czające. Ale niestety tak nie jest. Musimy 
dokonać przeglądu dotychczas obowią-
zujących procedur i zasad. Konieczne jest 
przeprowadzenie dokładnej analizy ryzyka, 
jak też musimy zadbać o wprowadzenie do 
już istniejącej dokumentacji postanowień 
odpowiadających nowym obowiązkom, 
które nałożył na nas prawodawca unijny. 
Sporadycznie wystarczające jest uzupeł-
nienie starej dokumentacji o nowe posta-
nowienia. W przeważającej mierze audyt i 
przeprowadzona inwentaryzacja zasobów 
prowadzi do wniosków, że dotychczas obo-
wiązujące postanowienia nie były spójne, 
bądź też nie miały nic wspólnego z rze-
czywistym postępowaniem z danymi oso-
bowymi, co w konsekwencji prowadzi do 
tego, że ingerencja w dokumentację usta-
lającą procedury postępowania z danymi 
osobowymi nie ma charakteru lekkiego 
liftingu, a jest wręcz kompletną przebudo-
wą, sprowadzającą się do wykorzystania 
jedynie istniejących fundamentów. 

Drugim krokiem jest zabezpieczenie 
danych osobowych naszych pracowników 
i zrealizowanie względem nich wszyst-
kich obowiązków, jakie stawia przed nami 
RODO. Bo przecież nie możemy wymagać 
od pracowników, czy współpracowników 
stosowania ustalonych przez nas procedur, 
skoro będą mieli oni poczucie, że ogólne 
zasady nie są przestrzegane, a ich dane 
osobowe nie są należycie chronione. Z 
tego względu musimy poinformować ich o 
tym, kto jest administratorem ich danych, 
a także do jakiego celu i przez jaki czas są 

nia naruszenia), czy określeniem zasad po-
stępowania w przypadku realizacji zadań z 
pogranicza tzw. marketingu bezpośrednie-
go. Jedno jest pewne – nie bój się RODO 
i nie odkładaj na później ustalenia zasad 
dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa 
przetwarzanym danym osobowym. 

Aleksandra Klich

one przetwarzane oraz - czy przekazujemy 
je innym podmiotom. Hasłem kluczem w 
tym zakresie jest obowiązek informacyj-
ny. Pomyślimy – co on zmienia w naszym 
życiu? Pozornie być może nic, ale praktyka 
pokazuje, że źródłem pierwszej nałożonej 
przez polskiego Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych kary było właśnie jego 
niezrealizowanie. 

Po trzecie, musimy stworzyć dobre 
podstawy do przetwarzania danych oso-
bowych tak przez naszych pracowników i 
współpracowników, jak i przez osoby trze-
cie, którym pewne dane przekazujemy. 
Zasada jest taka: „do wewnątrz firmy” – 
upoważniam, „na zewnątrz” – powierzam 
dane do przetwarzania, a w niektórych 
sytuacjach dbam o to, aby osoby mające 
potencjalny dostęp do danych osobowych 
zachowały je w poufności. Z tego proste-
go zdania możemy wyciągnąć trzy podsta-
wowe wnioski. Pracownicy przedsiębiorcy 
(a także jego współpracownicy) powinni 
mieć udokumentowane upoważnienie do 
przetwarzania danych osobowych. Samo 
ogólne sformułowanie, bez wskazania pro-
cesów przetwarzania jest – w świetle za-
sady minimalizmu i rozliczalności – niewy-
starczające. Bo musimy pamiętać o tym, że 
w razie kontroli konieczne jest wykazanie, 
dlaczego ta a nie inna osoba może mieć 
dostęp do konkretnego rodzaju i kategorii 
danych osobowych. Ponadto, w sytuacji 
kiedy przekazujemy te dane niejako „na ze-
wnątrz” naszej firmy – musimy dołożyć na-
leżytej staranności, aby podmiot, któremu 
te dane powierzymy postępował zgodnie 
z przepisami prawa. Temu ma służyć umo-
wa powierzenia przetwarzania danych. Te 
dokumenty w sposób naturalny stają się 
załącznikami do dokumentu głównego, 
określającego ogólne zasady zapewnienia 
bezpieczeństwa danym osobowym. 

Kolejne kroki związane z ustaleniem 
zasad zabezpieczania danych osobowych 
mają charakter bardziej szczegółowy, bo-
wiem wiążą się z opracowaniem i prowa-
dzeniem analizy ryzyka, odpowiednich 
rejestrów i ewidencji (np. osób upoważ-
nionych, rejestru czynności przetwarzania, 
czy też rejestru naruszeń), czy też procedur 
postępowania (np. w przypadku stwierdze-

dr Aleksandra Klich – radca prawny, czło-
nek zespołu adwokatów i radców prawnych 
w kancelarii Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro 
i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. 
(www.mcmlegal.pl), adiunkt w Instytucie 
Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Komi-
sji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 
w Szczecinie II kadencji na lata 2018-2023. 
Arbiter w Stałym Polubownym Sądzie Kon-
sumenckim  przy Zachodniopomorskim Wo-
jewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej 
w Szczecinie. Trener i ekspert Fundacji Uni-
wersyteckich Poradni Prawnych. W przeszło-
ści współpracownik Federacji Konsumentów. 
Autorka licznych publikacji z zakresu postępo-
wania cywilnego, prawa medycznego, prawa 
pacjentów, a także informatyzacji wymiaru 
sprawiedliwości. Specjalizuje się w prawie 
medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem 
praw pacjentów i dochodzeniem roszczeń 
cywilnoprawnym przez pacjentów i osób wy-
konujących zawody medyczne. Przeprowadza 
audyty w zakresie zgodności dokumentacji 
Klientów z zasadami zapewnienia bezpieczeń-
stwa danych osobowych. Także opracowuje 
w tym zakresie dokumentację zgodną z po-
stanowieniami RODO i wdraża ją, a także do-
radza Klientom na etapie powdrożeniowym. 
Jako trener prowadzi szkolenia z zakresu po-
stępowania cywilnego, praw konsumentów, 
prawa medycznego, praw pacjentów, ochrony 
danych osobowych i RODO.
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66-400 Gorzów Wielkopolski,  
ul. Kazimierza Wielkiego 1

NIP 599 286 26 34, Regon 211293154

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

Sekretariat
T: +48 95 739 03 11

E: sekretariat@ziph.pl

Dyrektor Izby
Stanisław Owczarek

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

Dział Marketingu
Tomasz Molski
T: 696 007 665

E: t.molski@ziph.pl

Marzena Młynarczyk
T: +48 95 739 03 12

E: marzena.mlynarczyk@ziph.pl

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

Dział Ubezpieczeń
Anna Elżanowska

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

Dział Kadr i Księgowości
Anna Nowak

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

Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 23

65-078 Zielona Góra

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

Oddział w Barlinku
ul. Niepodległości 16

74-320 Barlinek

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

Oddział ZIPH w Żaganiu
ul. Jana Pawła II 15

68-100 Żagań
 

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

Strona www: ziph.pl

MAŁA POŻYCZKA
ROZWOJOWA

MAŁA POŻYCZKA

Kwota pożyczki do 500 000,00 zł

Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Od 2,87%

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

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

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

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

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

Brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki

Okres spłaty do 60 miesięcy

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

Finansowanie inwestycji do 100%

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

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

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

lub umowy spółki

Nowi Członkowie  
Zachodniej Izby  

Przemysłowo-Handlowej

TOMASZ ŁUCZAK COACH & MENTOR 
A: ul. Leona Wyczółkowskiego 6, 65-

140 Zielona Góra 
M: biuro@tomaszluczak.pl 
W: www.tomaszluczak.pl

TON COLOR Marek Kołodziejski 
A: ul. Ludowa 5C, 65-742 Zielona Góra 

M: toncolor@toncolor.com.pl 
W: www.toncolor.com.pl

„ACS” TECHNOLOGIE 
TELEINFORMATYCZNE SP. Z O.O. 

A: ul. Niepodległości 26 H, 66-400 
Gorzów Wlkp. 

M: grzegorz.anacki@acs.pl 
W: www.acs.pl

GRAMM TECHNIKA SP. Z O.O. 
A: Karolewo 5, 66-300 Międzyrzecz 

M: kozuch@gramm.com.pl 
W: www.gramm.com.pl

EL-EXPERT Leszek Zołotarski 
A: ul. Kombatantów 34/606, 66-400 

Gorzów Wlkp. 
M: office@el-expert.com 
W: www.el-expert.com

POWERCORE RICHARD KLEIN 
A: ul. Tadeusza Kościuszki 3A/8, 66-400 

Gorzów Wlkp. 
M: rick@kle.in 

BIURO RACHUNKOWE „PRIMO” S.C. 
A: ul. Kombatantów 34, 66-400 

Gorzów Wlkp. 
M: dorota.benowska@poczta.onet.pl 

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW 
PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH „INTER 

- PAP” W. WEGNER 
A: ul. Kosynierów Gdyńskich 45/1, 66-

400 Gorzów Wlkp. 
M: inter-pap@wp.pl 

W: www.inter-pap.com.pl

WINNCARE POLSKA SP. Z O.O. 
A: ul. Lubska 17, 68-320 Jasień 

M: erg@winncare.pl 
W: www.winncare.pl

SINERSIO POLSKA SP. Z O.O. 
A: ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól 

M: office@sinersio.com 
W: www.sinersio.com

CONTACT SP. Z O.O.  
A: Os. Kopernika 18, 69-200 Sulęcin 
M: contact.sekretariat@gmail.com 

W: www.contact.org

DOCTOR CLASSIC SP. Z O.O.   
A: ul. Dworcowa 30 J, 66-433 Lubiszyn 

M: info@doctorclassic.eu 
W: www.doctorclassic.eu

OŚRODEK SZKOLENIOWY KLUB 
STRZELECKO KOLEKCJONERSKI 

PRETOR SP. Z O.O. 
A: ul. Polna 5, 66-433 Lubiszyn 

M: info@kskpretor.pl 
W: www.kskpretor.eu

SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUGOWE SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

A: ul. Dworcowa 2,  
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

M: sekretariat@spoldzielnia-spu.org

Z ZYCIA IZBY
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Głos Przedsiebiorcy i 12/2019

MAŁA POŻYCZKA
ROZWOJOWA

MAŁA POŻYCZKA

Kwota pożyczki do 500 000,00 zł

Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Od 2,87%

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

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

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

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

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

Brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki

Okres spłaty do 60 miesięcy

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

Finansowanie inwestycji do 100%

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

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

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

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

NAJLEPSZY 
KIERUNEK 
W BIZNESIE


