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MODERNIZACJA  
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Delegowanie pracowników  –    
zmiany w ustawie

Social Media  –    
marketing w Internecie

Gospodarka w liczbach –    
wywiad z P. Soroczyńskim
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nawet do
200 000

złotych

Zapraszamy do naszych placówek:

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

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

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

Biznes
na wysokich 
obrotach!  
czyli szybki kredyt obrotowy  
dla przedsiębiorców
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Słowo wstępne 
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Kształcenie zawodowe - 
zmieniamy system 
Wywiad z P. Soroczyńskim,  
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piętno na szkołach. W wielu przypadkach 
przedsiębiorcy zgłaszali zastrzeżenia doty-
czące oderwanego od praktyki, zbyt teore-
tycznego programu nauczania. Podkreślali 
także, iż szkoły nie zauważają postępu tech-
nologicznego, a bardzo często techniczne, 
bezpośrednie nauczanie zawodu było ce-
dowane na praktyki u pracodawców, które 
niejednokrotnie uczeń musiał znaleźć sam. 
Nasza Izba już pięć lat temu na własną rękę 
rozpoczęła realizację programów dla szkół, 
których celem było dokształcanie uczniów 
oraz kierowanie ich na praktyki do zakładów 
pracy. Propozycja Urzędu Marszałkowskiego 
niezmiernie więc nas ucieszyła. W bieżącym 
numerze staramy się podsumować nasze 
trzyletnie starania związane z modernizacją 
systemu kształcenia w lubuskich powiatach 
i gminach. Cieszy duże zaangażowanie na-

Trzeci roku z rzędu realizujemy w wo-
jewództwie lubuskim program mo-
dernizacji kształcenia zawodowego. 

Wszystkie nasze prace to efekt systemowe-
go projektu stworzonego przez samorząd 
województwa lubuskiego, największego 
prospołecznego działania w regionie o war-
tości blisko 170 milionów złotych. Chwała 
naszym władzom za tę inicjatywę, o którą 
środowiska gospodarcze postulowały od 
wielu lat. Niestety kształcenie zawodowe 
w Polsce zostało przed wieloma laty ze-
pchnięte na margines. Gospodarka jednak 
ma to do siebie, że nie da się jej regulować 
w 100% odgórnie. Kiedy więc w ostatnich 
latach rynek pracy zaczął się upominać 
o wykwalifikowanych pracowników, sys-
tem edukacji nie był na to przygotowany. 
Wieloletnie zaniedbania odcisnęły swoje 

szych członków, którzy - widząc potrzebę 
włączenia się w proces kształcenia nowych 
pokoleń - służą pomocą i wspierają nasze 
działania. Dziękujemy za już i prosimy o wię-
cej, albowiem dbanie o rozwój młodzieży to 

wspólny interes nas wszystkich.

Z poważaniem

Stanisław Owczarek

Dyrektor ZIPH
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Z ZYCIA IZBY

Bony szkoleniowe
• Cały czas trwa nabór wniosków w ra-

mach II edycji „Lubuskich Bonów Szko-
leniowych”. Mimo pandemii cieszy się 
on niesłabnącym zainteresowaniem. 
Od 18 sierpnia uległy zmianie zasady 
naboru wniosków. Przedsiębiorcy mogą 
aplikować o środki tylko i wyłącznie 
na studia podyplomowe (bez ograni-
czeń dotyczących wieku uczestników). 
Szczegółowe informacje na stronie: 
www.bony.ziph.pl. Zachęcamy również 
do kontaktu z naszymi konsultantami  
- T: +48 732 732 650.

Izbowe studia MBA
• W najbliższym czasie Zachodnia 
Izba Przemysłowo-Handlowa planuje ko-
lejne edycje studiów Master of Business 
Administration dla swoich członków. Izba 
planuje uruchomić kolejne grupy w Go-
rzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. 
Rozpoczęcie zajęć planowane jest IV 
kwartale bieżącego roku. ZIPH postano-
wiła również wyjść z propozycją dla do-
tychczasowych studentów. Specjalnie dla 
nich uruchomi w najbliższym czasie stu-
dia podyplomowe International EMBA 
in Business Strategy przygotowane z Col-
legium Da Vinci w Poznaniu. Rekrutacja 
na studia ma charakter ciągły, niemniej 
wolne miejsca ubywają w szybkim tem-
pie. Zainteresowani udziałem w studiach 
mogą kontaktować się z Elżbietą Wulbach  
T: 730 125 820, E: szkolenia@ziph.pl

Legalizacja dokumentów
• W biurze Zachodniej Izby Przemysło-

wo-Handlowej działa punkt legalizacji 
dokumentów handlowych i eksporto-
wych. To jedyna tego typu placówka 
świadcząca usługi dla przedsiębiorców 
w regionie. Usługa legalizacyjna wyko-
nywana przez Izbę obejmuje różnego 
rodzaju dokumenty stosowane w handlu 

W sierpniu bieżącego roku Zarząd 
Województwa Lubuskiego roz-
strzygnął konkurs w ramach 

RPO Lubuskie 2020, którego celem było 
wyłonienie instytucji otoczenia biznesu 
udzielających grantów w formule bonów na 
innowacje, na realizację usług badawczych 
lub doradczych dla lubuskich przedsiębior-
ców. – Niska innowacyjność to nasz regio-
nalny deficyt. Dlatego samorząd wojewódz-
twa konsekwentnie przeznacza pieniądze na 
rozwój w tym obszarze. Przykładem takiego 
wsparcia są właśnie bony na innowacje – 
wyjaśniała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Jednym z dwóch wybranych wnio-
sków został Izbowy projekt „Z BONEM PO 
INNOWACJE 3.0”, którego budżet wyno-
si blisko 5 milionów złotych. Warto pod-
kreślić, że będzie to trzecia edycja tego 
działania realizowana przez Izbę. W dwóch 
poprzednich do przedsiębiorców na badania 
i prace badawczo-rozwojowe trafiło blisko 6 
milionów złotych.

Podobnie jak w poprzednich edycjach 
przedsiębiorcy otrzymają możliwość apli-
kowania o dwa rodzaje bonów. Pierwszy 

– na bony opiewające na kwotę 100 tysię-
cy złotych obejmą działania takie jak: prze-
prowadzenie lub wdrożenie nabytych prac 
B+R (projekty badawcze tzw. małej skali), 
opracowanie lub wdrożenie nowego pro-
duktu/usługi/technologii (w katalogu tym 
zawierają się m.in. specjalistyczne usługi 
laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, 
certyfikacyjne, testowanie produktu, testo-
wanie technologii).

Drugi typ bonów obejmie procesy do-
radcze, takie jak: zarządzanie, optymaliza-
cja procesów, kwestie związane z ochroną 
patentową czy tworzenie strategii wejścia 
na rynki zagraniczne. W tym przypadku 
wartość bonu będzie mogła przekroczyć 20 
tysięcy złotych.

W najbliższym czasie uruchomiona zo-
stanie strona internetowa projektu, gdzie 
zainteresowani znajdą wszelkie niezbęd-
ne informacje o warunkach ubiegania się 
o środki i procesie naboru wniosków. Izba 
planuje rozpocząć przyjmowanie aplikacji 
w pierwszym kwartale 2021 roku.

(TM)

Bony na innowacje
Z początkiem nowego roku Zachodnia Izba Przemysłowo-Han-
dlowa planuje rozpocząć trzecią edycję bonów na innowacje. To 
działanie, którego celem jest udzielenie wsparcia finansowego lu-
buskim przedsiębiorstwom MŚP na przeprowadzenie prac badaw-
czo-rozwojowych, wdrożeniowych i doradczych.
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międzynarodowym, od dokumentów 
autorstwa wnioskodawcy, świadectw 
i zaświadczeń urzędów państwowych 
i samorządowych. Kontakt telefoniczny: 
+48 95 739 03 11. 

Jubileusz pracodawców
• 21 września przedstawiciele ZIPH uczest-

niczyli w gali 30-lecia Lubuskiej Organi-
zacji Pracodawców. Z okazji tego okaza-
łego jubileuszu, w gorzowskim teatrze 
im. Juliusza Osterwy miała miejsce m.in. 
międzynarodowa konferencja gospodar-
cza oraz wręczenie okolicznościowych 
nagród LOP. Na zakończenie zaprosze-
ni goście mieli możliwość wysłuchania 
koncertu pianisty i kompozytowa Leszka 
Możdżera.

Izbowe ubezpieczenia
• Zachęcamy do skorzystania z Izbowej 

oferty ubezpieczeń grupowych skierowa-
nej do przedsiębiorców zrzeszonych w Za-
chodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej. 
Co warte podkreślenia, skorzystać z niej 
mogą nie tylko pracownicy firm, ale rów-
nież ich małżonkowie, pełnoletnie dzieci 
oraz partnerzy. ZIPH ma aktualnie w ofer-
cie dwa warianty ubezpieczenia przygo-
towane specjalnie dla nas przez Towarzy-
stwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Unum 
S.A. Izbowi specjaliści, w zależności od 
profilu firmy, pomogą dobrać najodpo-
wiedniejszą opcję ubezpieczenia, wypeł-
nić wszelkie niezbędne dokumenty oraz 
dopełnić formalności. Przedsiębiorcy za-
interesowani ofertą mogą kontaktować 
się z biurem Izby pod numerem telefonu: 
+48 95 739 03 11 lub drogą mailową:  
a.elzanowska@ziph.pl.

W ramach przedsięwzięcia, prze-
prowadzono w sumie dwa na-
bory wniosków: 1 lipca oraz 

25 sierpnia. W sumie do Izby wpłynęło 
670 aplikacji od przedsiębiorców. Najak-
tywniejsze były mikroprzedsiębiorstwa, 
które złożyły 434 wnioski (64% wszystkich) 
oraz osoby samozatrudnione – 144 wnio-
ski (21,5%). Ponadto o wsparcie ubiegają 
się 82 małe firmy (12%) oraz 10 średnich 
przedsiębiorstw (1,5%). Łączna wniosko-
wana wartość wsparcia to blisko 60 mi-
lionów złotych. Znacznie przekracza ona 
budżet projektu, który wynosi 13,5 miliona 
złotych. – Od początku prognozowaliśmy, 
że pieniądze dostępne w ramach konkur-
su przeprowadzonego prze ZIPH pomogą 
około 100, 120 firmom. To wynika z limitów 
wsparcia określonych przez Urząd Marszał-
kowski. Liczba rozgoryczonych będzie więc 
duża. Mimo wszystko twierdzę jednak, że 
warto podjąć trud i pomóc ciężko doświad-
czonym przez pandemię firmom. Każdy 

Bony wsparcia
W drugiej połowie listopada poznamy listę rankingową firm, które 
złożyły do ZIPH wnioski o dofinansowanie w ramach Lubuskich Bo-
nów Wsparcia Przedsiębiorców. Projekt ma łagodzić gospodarcze 
skutki pandemii Covid-19 w naszym regionie. 

uratowany biznes, za którym stoją przecież 
konkretne miejsca pracy, wart jest naszego 
wspólnego wysiłku – mówi dyrektor Stani-
sław Owczarek.

Aktualnie w Izbie oceną formalną 
wniosków zajmuje się 20 ekspertów. Re-
gulamin umożliwia składającym wnioski 
naniesienie kosmetycznych korekt i uzu-
pełnienie braków. Pracy jest więc sporo. 
Wnioski, które przejdą pierwszy etap tra-
fią do oceny merytorycznej, która reali-
zowana będzie przez dwóch niezależnych 
ekspertów. – Zależy nam na tym, żeby jak 
najszybciej przekazać środki przedsiębior-
com. Naszym wrogiem jest czas. Pieniądze 
musimy zakontraktować do końca grudnia, 
gdyż potem przepadną. Prognozujemy, że 
listę rankingową będziemy mieli gotową 
w połowie listopada. Wtedy też przystąpi-
my do podpisywania umów z firmami – in-
formuje Kamila Szwajkowska, koordynator 
projektu.

(TM)
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- Gdyby przyszedł do Ciebie właściciel skle-
pu i powiedział: “Chcę zaistnieć w tym słynnym 
portalu na F”, to co byś mu doradził?

- Bardzo częstą odpowiedzią jest „To zależy”.
W tym przypadku zależy od tego, co już jest 

zrobione w kwestii marketingu w internecie. 
Branża eCommerce oparta jest o kilka głównych 
filarów w zakresie promocji. Pierwszym z nich są 
reklamy z głównym wskazaniem na Google Ads 
i w drugiej kolejności Facebook Ads. Ważna jest 
również rozpoznawalność danej marki, którą wi-
dzimy jako wejścia bezpośrednie na stronę inter-
netową. Oczywiście rozpoznawalność budujemy 
wszystkimi działaniami, również tradycyjnymi 
w postaci reklamy telewizyjnej, w radio, bane-
rowej itd. Ostatni równie mocny aspekt to SEO, 
które często określamy jako pozycjonowanie, 
dzięki któremu nasz produkty są wysoko w wyni-
kach wyszukiwania. Ten system pozwala sklepom 
internetowym opanować pierwszą stronę wyni-
ków wyszukiwania. W przypadku wpisania nazwy 
produktu mamy ogromne szanse, że zobaczymy 
reklamę tekstową lub produktową (ze zdjęciem). 
Później mamy szanse na znalezienie w wynikach 
wyszukiwania artykułów blogowych powiązanych 
z produktem bądź sklepów internetowych, które 
dane produkty oferują. 

Gdzie w takim razie pojawia się Facebook, 
prawda? W najprostszej formie są to reklamy dy-
namiczne. Użytkownik, który przegląda produkty 
w sklepie jest uraczony na Facebooku reklamą, 
która dziwnym zbiegiem okoliczności pokazuje 
akurat te produkty, z tego konkretnego sklepu. 
Ten typ reklamy to absolutna podstawa! Trafia do 
osób, które w danym czasie przeglądały produk-
ty, ale nie dokonały zakupu. Jeśli chodzi o wyniki 
tego typu działań, to w założeniu powinny one 
przynosić najwyższy współczynnik zwrotu z rekla-
my (ROAS). W dalszej kolejności będziemy two-
rzyć kampanie nastawione na zdobycie nowych 
klientów oraz angażowanie fanów i ich zdobycie. 

Istnieje jeszcze drugi scenariusz, który za-
kłada zbudowanie całego systemu sprzedaży 
w oparciu o Facebook. Zaletą tego rozwiązania 
jest niższy nakład finansowy na reklamę i dużo 
szybszy oraz łatwiejszy start. Jeśli zakładamy 
obroty sklepu w granicach kilkunastu tysięcy 
miesięcznie, prawdopodobnie damy radę zreali-
zować ten cel za pomocą działań na Facebooku 
wspomaganych reklamami. Niektóre branże ra-
dzą sobie w ten sposób bardzo dobrze, np. rę-
kodzieło artystyczne, ciekawe marki odzieżowe 
wchodzące na rynek. 

Podsumowując. Facebook potrafi świetnie 
działać w branży eCommerce jako jedno z narzę-
dzi promocji.

- Często w różnych mediach słychać: Social 
media nie sprzedaje. Jak się do tego ustosunku-
jesz?

- Większość z nas ma samochód. Samochód 
ma skrzynię biegów. Odruchowo, kiedy przyspie-
szamy, zmieniamy biegi na wyższe. Po autostra-
dzie nikt nie próbuje jechać na jedynce. No może 
próbuje... tylko po pierwsze będzie głośno, a po 
drugie mimo wysokich obrotów, szybciej nie po-
jedzie.

Podobnie jest z reklamami na Facebooku 
i wykorzystaniu go jako narzędzia sprzedaży. 
Mamy całkiem sporo osób, które jadąc na jedyn-
ce, narzeka, że coś nie działa. Nie działa, bo dzia-
łać nie może. Zacznijmy od budowania przekazu 
i reklamy. Nie ma co liczyć na wielki odzew, kiedy 
sprzedajemy jeden z 1000 produktów, tak samo 
jak 1000 innych sprzedawców...Flaki z olejem. Do 
tego dodajmy spamowanie ofertą jako główny 
sposób na sprzedaż. Najlepiej ciągle tych samych 
osób. W zasadzie spamowanie ordynarną ofertą 
sprzedażową przeważnie nie działa, gdyż mamy 
już filtry antyreklamowe zakodowane w podświa-
domości. Na zasadzie: uwaga – reklama! Zamknij 
oczy, uszy i mózg! Jakie więc kroki do skutecznej 
sprzedaży należy wykonać? Określić potrzeby 
grupy docelowej, zastanowić się na, które z nich 
odpowiadamy i w sposób ciekawy na nie odpo-
wiedzieć. Kiedy dochodzimy do sprzedaży, róbmy 
to fajnie. Niech to będą dobrej jakości zdjęcia, 
ciekawe opisy i nienachalna reklama. Do tego do-
chodzi projekt tak zwanego lajka sprzedażowego, 
ale to temat na inną dyskusję.

- Jak oceniasz najnowsze zmiany możliwości 
reklamowych FB?

- Teraz to się zaczynam zastanawiać i przypo-
minać, co i kiedy zostało wprowadzone. Hmm... 
Może najpierw o nowym wyglądzie Facebooka. 
Mnie osobiście pasuje, natomiast kilka funkcji 
zmieniło swoje położenie, co potrafi dopiec. Ze 
spraw, które mnie irytują i liczę na ich poprawę to 
brak wyraźnego skrótu do „Menadżera Reklam” 
i absolutny brak odnośnika do „Menadżera Fir-
my”. Trudno. Natomiast ułatwień w panelu rekla-
mowym jest całkiem sporo i zastanawiam się, czy 
rzuciła mi się w oczy data ich dodania, czy może 
optymalizując pracę w Menadżerze Reklam za-
cząłem z pewnych ułatwień korzystać.

W każdym razie, jeśli tyko chcemy to możemy 
całkiem dobrze analizować wyniki kampanii, dzię-
ki różnym widokom kolumn, w tym ustawieniom 
niestandardowym. W przypadku eCommerce 
tworzę sobie taki widok, w którym mam od razu 
wyświetlone informacje o zakupach, dodania do 
koszyka, czy też ROAS. Bardzo wygodne.

Druga sprawa, która uwielbiam, to możli-
wość powielania kampanii / zestawów reklam / 
reklam. Dzięki temu przyśpieszam pracę, kiedy 
chcę użyć jeszcze raz tych samych kreacji rekla-
mowych kierowanych do innych grup odbiorców 
lub z wykorzystaniem innych celów reklamowych.

Na końcu coś co działa coraz lepiej, czyli 
algorytm optymalizujący reklamy. Dobra kre-
acja reklamowa, kiedy wyjdzie z fazy uczenia 
(to moment, w którym Facebook uczy się komu 
wyświetlać reklamę) potrafi przynosić świetne 
wyniki! Naszą rolą jest ustawić taki budżet i cel, 
aby reklama miała szanse z tej fazy wyjść, co przy 
błędnej konfiguracji nie następuje, a idąc dalej 
tym tokiem rozumowania - reklama jest droższa. 

- Jakie trendy królują w mediach społeczno-
ściowych obecnie i dlaczego?

- Zdecydowanie wideo i transmisje na żywo. 
YouTube nadal pozostaje liderem w tej branży. Fa-
cebook mocno stawia na transmisje Live oraz roz-
wija usługę Watch (podobnie na Instagramie). Do 
tego dorzucamy Tik-Tok, który mimo kontrowersji 
zbiera coraz większą rzeszę użytkowników. Dla-
czego wideo? Większe możliwości przekazu, co-
raz tańszy sprzęt (wystarczy smartfon), łatwiejsza 
niż kiedykolwiek edycja. Trend ten jest widoczny 
od lat i nic nie zapowiada, aby w najbliższym cza-
sie coś tutaj uległo zmianie.

Zwróćmy jeszcze uwagę na ciekawą ten-
dencję, która zapowiada pewne zmiany w Social 
Mediach rozłożone raczej na dziesięciolecia. Mia-
nowicie, w rankingach aplikacji pobieranych przez 
młodzież (i raczej mówię tutaj o nastolatkach bli-
żej podstawówki niż końca liceum) widać... brak 
Facebooka! To pokolenie nastawione jest na bu-
dowanie komunikacji w ramach mniejszych grup 
o silniejszych relacjach. Wybierają Snapchat i bu-
dują grono przyjaciół. Jestem bardzo ciekawy, jak 
obecni giganci zareagują na taką zmianę. 

- Dziękuję.
Rozmawiała Marzena Młynarczyk

Zmieniamy biegi na wyższe
O najnowszych tendencjach w social mediach rozmawiamy z Szymonem Głogowskim, właścicielem 
Agencji Marketingowej OWLI oraz ekspertem Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
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Zmiany obecnie zachodzące w Polsce 
w obszarze kształcenia i szkolenia 
zawodowego są jednym z elemen-

tów strategii rozwoju kraju na najbliższe 
dziesięciolecia. Wpisują się również w szer-
szy kontekst reform rekomendowanych 
w Europie i związanych z budową konku-
rencyjności gospodarki oraz umacnianiem 
spójności społecznej. - Niestety kształcenie 
zawodowe w Polsce zostało przed wie-
loma laty zepchnięte na margines i w tej 
chwili czeka nas wieloletnia walka o odbu-
dowę tego, nad czym pracowaliśmy przez 
dziesięciolecia. Cieszy nas zrozumienie 
władz Urzędu Marszałkowskiego, które 
dostrzegły problem związany z edukacją 
zawodową. Jako samorząd gospodarczy 
postulowaliśmy o to od wielu lat. Warto 
wspomnieć, że już w 2014 roku jako Izba 
na własną rękę realizowaliśmy projekty, 
podczas których organizowaliśmy m.in. 
kursy dokształcające oraz naukę języków 
obcych – mówi Stanisław Owczarek, dyrek-
tor ZIPH.

Modernizacja kształcenia zawodowego 
to wieloletni projekt, o wartości blisko 170 
milionów złotych. Cel, który przyświeca po-

mysłodawcom to przede wszystkim zwięk-
szenie zdolności do zatrudnienia uczniów 
szkół i placówek oświatowych kształcenia 
zawodowego. Zachodnia Izba Przemysło-
wo-Handlowa jest największym partnerem 
samorządu województwa we wdrażaniu 
tego wieloletniego programu. Izba realizu-

je działania w ramach 21 mniejszych pro-
jektów, które swoim działaniem obejmują 
siedem powiatów: żagański, świebodziński, 
sulęciński, krośnieński, słubicki, żarski 
i wschowski. Wsparciem ZIPH objętych 
jest 11 miast i gmin, w tym obie stolice 
regionu: Gorzów Wielkopolski i Zielona 

Impuls do rozwoju
Modernizacja kształcenia zawodowego to projekt systemowy realizowany od 3 lat przez samorząd 
województwa lubuskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. To naj-
większy prospołeczny projekt w regionie, o wartości blisko 170 mln zł.
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BADANIA IPD

PRAKTYKI I STAŻE
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SZKOLENIA ZDALNE

KURSY I SZKOLENIA

PRAKTYKI I STAŻE

BADANIA IPD

7413

687

1893

Góra. Ponadto Izba prowadzi działania 
w Skwierzynie, Dobiegniewie, Sławie, 
Zbąszynku, Bobowicku, Kamieniu Małym, 
Henrykowie, Starościnie i Rogozińcu. 

Coraz większy problem bezrobocia 
wśród młodzieży w ostatnich latach ujaw-
nił potrzebę zmiany podejścia do jakości 
i efektywności kształcenia i szkolenia zawo-
dowego. – Uważamy, że w systemie przy-
gotowania zawodowego obok wysokiego 
poziomu kształcenia technicznego, należy 
zwiększyć wysiłek w zakresie kształtowania 
umiejętności miękkich. Tego oczekują bo-
wiem od kandydatów pracodawcy – mówi 
dyrektor Owczarek. Dlatego projekt kładzie 
duży nacisk na praktyczną naukę zawodu. 
Wszystko odbywa się w trzech etapach. Na 
początku przeprowadzane są badania IPD. 
To diagnoza mająca na celu wyznaczenie 
indywidualnego planu działania zmierza-
jącego do podniesienia poziomu wiedzy 
i kompetencji wykonywania w przyszłości 
określonego zawodu, planowania ścieżki 
kariery oraz zakwalifikowania się w ramach 
projektu do danej formy doskonalenia. Dla-
czego tak ważne są badania? Doświadcze-
nia krajów europejskich, które z sukcesami 
realizują kształcenie zawodowe pokazują, 
że rozpoznanie kompetencji niezbędnych 
do wykonywania poszczególnych zawodów 
wśród uczniów w dużym stopniu przekłada 
się na osiąganie przez nich rezultaty i efek-
ty uczenia się.

Następnie uczniowie mają możliwość 
zapisania się na różnego rodzaju kursy szko-
lenia, warsztaty i zajęcia dodatkowe, których 
celem jest podniesienie ich wiedzy i umiejęt-
ności zawodowych. – Przez minione trzy lata 

przeprowadziliśmy w lubuskich szkołach po-
nad 8 tysięcy badań IPD oraz zrealizowaliśmy 
blisko 2 tysiące różnego rodzaju kursów do-
kształcających. Mimo, iż są to zajęcia ponad-
programowe zainteresowanie jest ogromne. 
Cieszy nas niezmiernie taka postawa mło-
dych ludzi, który chcą doskonalić swoje umie-
jętności – podkreśla Owczarek. 

Ważnym aspektem realizowanego pro-
jektu jest również kwestia doskonalenia 
umiejętności i kompetencji nauczycieli 
i instruktorów praktycznej nauki zawodu. 
Zadania te są realizowane m.in. poprzez 
studia podyplomowe, kursy kwalifikacyj-
ne, a także szkolenia. Warto podkreślić, 
że nauczyciele odbywają również prakty-
ki i staże w lubuskich firmach. – Podczas 
staży pedagodzy mają okazję zaznajomić 
się z nowoczesnymi procesami i wyposa-
żeniem zakładów pracy, które dziś w więk-
szości przypadków są mocno skomputery-
zowane i zautomatyzowane. Pozwala to 
na weryfikację dotychczasowych metod 
nauczania oraz zmienia postrzeganie atry-
butów, jakie powinien posiadać absolwent 
chcąc znaleźć miejsce na współczesnym 
rynku pracy. W sumie z tej formy wsparcia 
skorzystało 120 nauczycieli – wyjaśnia dy-
rektor Izby.

Ważny aspekt uczestnictwa w projekcie 
stanowią staże i praktyki dla uczniów, które 
realizowane są w lubuskich zakładach pra-
cy w okresie letnim. Warto podkreślić, że 
za odbycie miesięcznego stażu uczniowie 
otrzymują wynagrodzenie, a firmy, które 
zdecydują się ich przyjąć - pokrycie kosz-
tów. W sumie w latach 2017-2020, Izba 
zorganizowała 3812 staży i praktyk w ca-

łym regionie, z czego 754 w samym 2020 
r. – Ten rok był wyjątkowo trudny ze wzglę-
du na obostrzenia związane z pandemią. 
Długo wyczekiwaliśmy na rozwój sytuacji 
i zniesienie części obostrzeń. Ostatecznie 
w ekspresowym tempie zrealizowaliśmy 
założony na ten rok plan. 754 uczniów 
w okresie od czerwca do sierpnia odbyło 
staż. Warto w tym miejscu podziękować 
lubuskim przedsiębiorcom, którzy pozy-
tywnie odpowiedzieli na nasz apel i mimo 
obostrzeń zapewnili młodym ludziom wa-
runki do zebrania pierwszych doświadczeń 
zawodowych – mówi Igor Krzyżosiak, koor-
dynator staży i praktyk w ZIPH. Na apel Izby 
w tym roku odpowiedziało 331 firm.

Przed Izbą jeszcze dwa lata realizacji 
projektu, podczas których zaplanowa-
no szkolenia i kursy dla blisko 5 tysięcy 
uczniów oraz 1441 staży i praktyk.  - Cieszy, 
że po kilkunastu latach chudych, kształ-
cenie zawodowe odzyskuje swoją pozycję 
w polityce edukacyjnej. Jako Izba widzimy 
już pierwsze pozytywne efekty naszej pracy. 
Liczymy, że w najbliższych latach odczują 
to również lubuscy przedsiębiorcy. Bowiem 
aby firmy mogły się rozwijać, potrzebują 
wykwalifikowanej kadry. Warto również 
podkreślić, że dzięki projektowi szkoły mają 
możliwość modernizacji procesów kształ-
cenia poprzez wyposażanie i doposażanie 
pracowni i warsztatów szkolnych. Musimy 
wykorzystać szansę, jaką daje nam pro-
jekt, aby dać lubuskiej gospodarce impuls 
do rozwoju – kończy Stanisław Owczarek, 
dyrektor ZIPH.

 Tomasz Molski

do zrealizowania
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- Jak ocenia Pan aktualną kondycję rodzi-
mej gospodarki?- Nie ulega wątpliwości, że na-
sza gospodarka poniosła w tym roku bardzo cięż-
kie straty, nieporównywalne do czegokolwiek co 
pamiętamy w okresie działania w warunkach go-
spodarki wolnorynkowej. Jednak patrząc chłod-
nym okiem trzeba przyznać, że w pierwszych sza-
cunkach tego co może się stać, dość powszechnie 
zakładaliśmy scenariusze znacznie bardziej pesy-
mistyczne od tego co realizuje się teraz. Patrząc 
całościowo można pokusić się o stwierdzenie, że 
mniej pogrążyliśmy się w najtrudniejszych mie-
siącach, w dodatku sprawniej idzie nam powrót 
do takiej „zwyczajności”. 

Chcąc to dokładniej zilustrować, posiłku-
jąc się liczbami można prześledzić ewolucję 
prognoz dotyczących wyniku roku 2020. Zanim 
jeszcze pojawiła się jakakolwiek myśl, że przez 
świat przejdzie niespodziewana recesja zakła-
dano, że wzrost gospodarczy w Polsce powinien 
w roku 2020 wynieść około 3,5%. Tempo to po-
winno być dość wyrównane w poszczególnych 
kwartałach (no może kwartał pierwszy miał 
być tu minimalnie słabszy). Po ujawnieniu się 
informacji o skali zachorowalności w części kra-
jów europejskich i pierwszych decyzjach o ko-
nieczności zamknięcia gospodarek, prognozy 
uległy stosownemu przeobrażeniu. Dla naszej 
gospodarki zaczęły dominować oczekiwania, 
iż w całym roku produkt krajowy skurczy się 
o 5%-6%. Według tych scenariuszy w pierw-
szym kwartale wzrost PKB miał być jedynie 
porównywalny z wypracowanym przed rokiem 
(a przecież tak niedawno zakładano tu wzrost 
o 3%). W kwartale drugim PKB miał być niższy 
niż przed rokiem o 10-12%, w trzecim o 5-6% 
a w czwartym 3-4%. Spadki PKB miały też do-
tyczyć pierwszego, a może i drugiego kwartału 
2021. Na taki obraz składało się wszystko co 
wiedzieliśmy o obowiązkowych zamknięciach 
działalności w wielu branżach, o potencjalnym 
wpływie spadku popytu (skoro mamy siedzieć 
w domach, a nie szukać zakupów czy rozryw-
ki), oczekiwanym armagedonie na rynku pracy, 
zdroworozsądkowych decyzjach podejmowa-
nych w wielu branżach by działalność zawiesić 
do przynajmniej wiosny 2021. Pierwsze szacun-
ki nie zawierały też uwzględnienia pozytywne-
go wpływu działań pomocowych, na jakie osta-
tecznie zdecydowało się wiele krajów (w tym 
my), zawierały natomiast bardzo poważne oba-
wy o przyszły stan wymiany międzynarodowej, 

mogący doprowadzić do głębokiego i długo-
trwałego załamania naszego eksportu.

- Dziś można mówić o uniknięciu tego pe-
symistycznego scenariusza?

- Szczęściem, kolejno pokazujące się dane 
o faktycznych wynikach gospodarki zaczęły 
pokazywać obraz nieco lepszy. Marzec, choć 
zły, pozwolił by w całym pierwszym kwartale 
PKB wciąż okazywał się lepszy niż przed ro-
kiem (o 2%). Dno załamania przypadło gdzieś 
na przełomie kwietnia i maja, nie zaś w czerw-
cu. W wielu sektorach gospodarki odmrażanie 
z maja było na tyle efektywne, że czerwiec 
z pewną nieśmiałością można było już określić 
jako niewiele odbiegający od oczekiwanego 
w „zwyczajnym roku”. A lipiec wcale nie przy-
niósł korekty i pogorszenia.  W wynikach całej 
gospodarki szczególną uwagę zwracały wyniki 
eksportu, który odbudowuje się po szczegól-
nie trudnym kwietniu szybciej niż zakładano. 
W dodatku sprawiając wrażenie, że zamówienia 
i sprzedaż w zakresie eksportu mają się o klasę 
lepiej, niż te krajowe (a miało być odwrotnie). 
Z nadzieją przyjmowane były też komunikaty 
części handlowców, że ich sprzedaż w czerwcu 
i lipcu, w niewielkiej części – ale jednak, nad-
rabia zaległości z marca i kwietnia. W drugim 
kwartale PKB okazał się niższy niż przed rokiem 
o 8,2% (a nie o 10 – 12%), dla kwartału trzecie-
go mówi się już o wyniku minimalnie tylko niż-
szym niż przed rokiem. Stąd powszechne kolej-
ne rekalibracje prognoz dla wyniku całego roku, 
z jakimi mamy ostatnio możliwość się zapoznać 
z -4,5% do -3,0%. 

Patrząc jednak na te wartości trzeba wciąż 
mieć w pamięci to, że są to wartości średnie 
dla całej gospodarki. A średnia ma tę urodę, że 
może być mocno różna od sytuacji poszczegól-
nych branż, a zwłaszcza poszczególnych firm. 
Będziemy mieli do czynienia z licznymi branża-
mi, które wypracują mniej niż połowę wyniku 
z roku poprzedniego. Dla części wynik okaże się 
jednak lepszy od zanotowanego w roku 2019.  
W większości wynik okaże się o kilka procent 
niższy niż przed rokiem, co i tak wygląda zachę-
cająco na tle dość powszechnych obaw z marca 
i kwietnia, że wynik dla większości branż może 
być słabszy niż przed rokiem o 20% – 30%.

- Jak ocenia Pan dotychczasowe działania 
rządu mające ograniczyć zły wpływ Covid?

- Skala zaangażowania administracji w pod-
trzymanie obrotu gospodarczego nie ma pre-
cedensu w dotychczas obserwowanych dzia-
łaniach. Wsparcie było kierowane w bardzo 
różnych formach do bardzo zróżnicowanego 
grona beneficjentów. Co ważne, działania ad-
ministracji systematycznie doskonalone były 
w miarę pojawiania się doświadczeń i też 
w związku z uwzględnianiem licznych uwag 
i opinii kierowanych z różnych środowisk – 
w tym również z naszego biznesowego. 

Nie ulega wątpliwości, że skali działania na-
szej administracji sprzyjało to, że bardzo wiele 
gospodarek było w trakcie wprowadzania po-
dobnych rozwiązań o podobnie szerokiej skali. 
Mieliśmy kogo wskazać „że oni też”, gdyby była 
jakaś próba oskarżenia o nadmierne wsparcie. 
Mieliśmy też jasną wskazówkę, że bez tej daleko 
idącej pomocy możemy znaleźć się po kryzysie 
w skrajnie gorszej sytuacji konkurencyjnej niż 
wielu naszych partnerów gospodarczych. 

Silne i w miarę szybkie wsparcie ze strony 
administracji było też ważne w jeszcze jednym 
aspekcie. Dawało jasny sygnał, że oczekiwane 
kłopoty mają mieć charakter nagły, skrajnie 
głęboki, ale krótkotrwały. Załamanie ma być 
więc skrajnie inne od typowego – związanego 
z cyklami koniunkturalnymi. W dodatku jasno 
i wyraźnie komunikowano, że krytycznie istot-
ne z punktu widzenia państwa, firm i poszcze-
gólnych obywateli jest utrzymanie zasobów 
wytwórczych gospodarki do wejścia w okres 
poprawy koniunktury. 

Drugi lockdown? Inny od pierwszego
O tym, jak COVID-19 wpłynął i będzie wpływał na polską gospodarkę rozmawiamy z Piotrem Soroczyńskim, Głównym Ekonomistą Kra-
jowej Izby Gospodarczej.

WYWIAD
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Obserwując to co dzieje się obecnie ze 
wskaźnikami opisującymi stan naszej gospo-
darki, z dużą pewnością można powiedzieć, 
że proces utrzymania zasobów wytwórczych 
nam wyszedł i to znacznie lepiej niż wielu 
naszym sąsiadom. Koronnym argumentem 
jest tu szybkie odrodzenie naszego eksportu, 
zwłaszcza na rynki, które wciąż nie mogą pod-
nieść się po kryzysie. I żeby nie było wątpliwo-
ści, należę do szerokiego grona malkontentów, 
którzy wciąż mają pod ręką listę tego co można 
było w zakresie tarcz antykryzysowych zdziałać 
szybciej, sprawniej, mądrzej, szerzej. 

- Jakie zatem ruchy powinien w najbliż-
szej przyszłości wykonać rząd, aby w jeszcze 
większym stopniu złagodzić dla gospodarki 
skutki epidemii?

- W pierwszej kolejności administracja 
powinna przeanalizować, w jakich obszarach 
warto rozważyć przedłużenie (ponad obowią-
zujący obecnie standard) okresu wsparcia, 
pozwalającego na odtworzenie działalności po 
powrocie zamówień. Tu najprawdopodobniej 
potrzebne jest wsparcie dla niedużej już liczby 
branż, jednak istotnych z puntu widzenia go-
spodarki kraju. 

Równolegle wszelkie obecne posunięcia 
powinny być przeglądane pod kątem tego, czy 
nie będą niweczyły pozytywnych efektów osią-
gniętych teraz w procesie ratowania gospodar-
ki. Mamy absolutną świadomość, iż wsparcie 
dla gospodarki wymagało ogromnych środków. 
Potrzeba więc będzie dodatkowych dochodów, 
aby je z czasem móc zwrócić. Jednak w poszu-
kiwaniu tych środków trzeba zachować rozwa-

gę. Już teraz proponowanych jest kilka zmian, 
które dla uzyskania stosunkowo niewielkich 
środków (w skali potrzeb budżetu) mogą dobić 
kilka branż, na ratowanie których wydaliśmy tak 
niedawno sporo pieniędzy. 

- Przychyla się Pan do opinii, że czeka nas 
kolejny lockdown, co prorokują niektórzy eks-
perci? - Myśląc o skali potencjalnego lockdownu 
jaki może pojawić się w przyszłości, trzeba mieć 
na uwadze, iż powinien być on inny od tego 
z początku pandemii. Wtedy potrzebowaliśmy 
czasu na analizę sytuacji (zwłaszcza w zakresie 
walki na polu medycznym), potrzebowaliśmy 
czasu na zgromadzenie adekwatnych zasobów 
na walkę z chorobą, a nikt na świecie nie był na 
nią gotowy, potrzebowaliśmy też czasu na przy-
gotowanie i wprowadzenie procedur pozwala-
jących nam w miarę bezpiecznie egzystować 
w dobie pandemii. Teraz na te aspekty czasu 
już nie będziemy potrzebować, bo stosownie 
odrobiliśmy lekcje. Co najwyżej będziemy po-
trzebować czasowego zmniejszenia naszej ak-
tywności, aby poziom zachorowań zbić do tole-
rowalnego. Ewentualny lockdown powinien być 
krótszy i płytszy, niż ten z wiosny. 

- Każdy kryzys, szczególnie taki jak ten – 
ogólnoświatowy – powoduje zmiany w ukła-
dzie sił, jak i globalnych łańcuchach dostaw. 
W jakich obszarach polscy przedsiębiorcy 
mogliby zwiększyć swoją aktywność, aby 
w większym stopniu zapełnić luki powstałe 
na skutek kryzysu?

- Nie ma co ukrywać, że w ostatnich la-
tach, w miarę postępu procesu globalizacji, 
świat nam zwariował. W pogoni za ułamkami 

procenta marży i w przekonaniu, że nic złego 
stać się nie może weszliśmy w obszar licznych 
ryzyk w tym również biznesowych. Bardzo 
dużo z owych ryzyk urzeczywistniło się w bar-
dzo bolesny sposób. Pracujemy na skrajnie ni-
skich i nieakceptowalnych poziomach rezerw 
materiałowych, osobowych i finansowych. Nie 
produkujemy tego co jest nam krytycznie nie-
zbędne. Liczymy na nieprzerwane działanie 
bardzo skomplikowanych łańcuchów dostaw. 
Procesy zaopatrzenia poszczególnych rynków 
są sztywne i niemodyfikowalne już na całe 
miesiące przed faktyczną dostawą. W dodatku 
zbyt często przekonujemy się, po rozpakowaniu 
krytycznie ważnych dostaw (od wydawałoby się 
renomowanych producentów), że kupiliśmy sa-
kramenckie dziadostwo i w dodatku nie ma się 
komu na to poskarżyć.

Na tym tle, dla licznych odbiorców z klu-
czowych dla nas rynków, dostawy z Polski mogą 
okazać się doskonałym remedium mitygującym 
wspomniane wyżej ryzyka. Tak w zakresie dóbr 
końcowych (konsumpcyjnych i inwestycyjnych), 
jak również zaopatrzeniowych. Od lat wiado-
mo, że produkujemy towary wysokiej jakości. 
Jesteśmy blisko, więc bijemy elastycznością 
wszystkich dostawców z odległych lokalizacji. 
Gdybyśmy jeszcze oduczyli się powszechnie 
opowiadać, że konkurujemy jedynie ceną - więc 
wszystko zrobimy tanio - to nasze marże wresz-
cie zaczęłyby przypominać te, o jakich od lat 
marzymy. 

- Dziękujemy.
Rozmawiali   

Jarosław Libelt i Tomasz Molski
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Najważniejsze zmiany w delegowaniu 
pracowników
• Warunki oddelegowania

- Zapewnienie warunków zatrudnienia 
i składników wynagrodzenia na pozio-
mie wynikającym z obowiązujących 
przepisów oraz powszechnie obowią-
zujących umów zbiorowych; 

- Zwiększone wymogi w zakresie wa-
runków zakwaterowania pracowników 
oraz stawek dodatków/zwrotu wydat-
ków na pokrycie kosztów podróży.

• Okres trwania oddelegowania
- Zróżnicowanie sytuacji pracowników 

w zależności od okresu oddelegowania:
a) do 12 miesięcy (z możliwością prze-

dłużenia do 18 miesięcy) – stoso-
wanie rozszerzonych minimalnych 
wymogów;

b) powyżej 12 (18) miesięcy – sto-
sowanie warunków zatrudnienia 
wynikających z przepisów państwa 
przyjmującego;

- Traktowanie zastąpienia pracownika 
nowym pracownikiem wykonującym 
to samo zadanie, w tym samym miej-
scu jako jednego oddelegowania.

Obowiązki zgłoszeniowe / informacyjne
- Rozszerzone obowiązki w zakresie aktu-

alizowania zgłoszeń do PIP w przypadku 
zmiany danych w trakcie oddelegowania;

- Dodatkowa procedura składania powia-
domienia o przedłużeniu stosowania 
minimalnych wymogów w okresie do 18 
miesięcy oddelegowania;

- Obowiązek przekazania pracodawcy wy-
syłającemu pracownika do Polski pisem-
nej informacji o warunkach zatrudnienia.

Rozszerzenie uprawnienia PIP
Uprawnienia PIP w zakresie wymiany in-

formacji zostały rozszerzone nie tylko na polu 
międzynarodowym, ale również krajowym. 
Jeżeli chodzi o zakres międzynarodowy bę-
dziemy mieć do czynienia z jeszcze bardziej 
zacieśnioną współpracą i wymianą informa-
cji pomiędzy odpowiednikami PIP w ramach 

UE. Wymiana informacji w połączeniu z już 
istniejącym uprawnieniami (np. w zakresie 
egzekwowania kar) ma na celu uszczelnienie 
systemu delegowania z perspektywy orga-
nów administracji. 

W ramach uprawnień krajowych PIP 
będzie mogła występować np. do organów 
skarbowych w celu zasięgnięcia informacji 
tak, aby weryfikować czy dany pracownik 
jest oddelegowany. Pozwoli to ustalić np. czy 
zostało dokonane zgłoszenie takiego pracow-
nika w ramach obowiązków wynikających 
z Ustawy. 

W naszej praktyce obserwujemy, że ta-
kie sytuacje mają już miejsce np. pytanie 
ze strony PIP w kontekście obowiązku zgło-
szeniowego zadawane w ramach procedury 
o udzielenie zezwolenia na pobyt.

Dodatkowo, PIP uzyska uprawnienia do 
żądania informacji odnośnie oddelegowań 
pracowników poza terytorium Polski, co 
w połączeniu z szerszą wymianą informacji 
z zagranicznymi odpowiednikami, może uła-
twić przeprowadzanie kontroli tego typu wy-
jazdów w krajach przyjmujących.

Kary 
Ustawa ustala również taryfikator kar. 

Od 4 września niedopełnienie obowiązków 
wskazanych w Ustawie np. brak zgłoszenia 
czy aktualizacji zgłoszenia do PIP może skut-
kować nałożeniem kary od 1.000 PLN do 
30.000 PLN za każde naruszenie. 

W związku z tym, zasadne wydaje się za-
danie pytania, jakie działania podjąć aby się 
przygotować?

Jakie działania podjąć?
W obliczu wejścia w życie nowych re-

gulacji, jest już niewiele czasu, aby podjąć 
działania, które pomogą się przygotować 
i utrzymać zgodność z przepisami. Analizując 
zmiany widzimy, że na pierwszy plan wysu-
wają się poniższe działania.
1. Identyfikacja obszarów w polityce odde-

legowania wymagających zmiany
2. Dostosowanie polityki oddelegowania 

i związanych z nią procedur 
3. Wdrożenie wymogów / podjęcie decyzji 

biznesowych w odniesieniu do aktual-
nych oddelegowań (wprowadzenie wy-
mogu zapewnienia zgodności z przepi-
sami kraju przyjmującego po upływie 12 
miesięcy oddelegowania może w niektó-
rych przypadkach stawiać pod znakiem 
zapytania celowość stosowania wyjazdu 
w tej formie po upływie roku)

4. Audyt aktualnych procesów pod kątem 
ryzyk i prowadzenie monitorowania wy-
jazdów zagranicznych 

5. Realizacja obowiązków zgłoszeniowych / 
informacyjnych

Podjęcie wskazanych działań oczywiście 
nie ma charakteru jednorazowego i koniecz-
ne jest bieżące monitorowanie zarówno 
przepisów jak i samych oddelegowań.

W razie pytań dotyczących nowych prze-
pisów, zachęcamy do kontaktu z naszymi 
ekspertami, którzy pomogą Państwu kom-
pleksowo podejść do wdrożenia nowych wy-
mogów. Chętnie spotkamy się z Państwem 
(także wirtualnie), aby omówić interesujące 
Państwa kwestie.

Michał Balicki
Counsel, Adwokat, PwC Legal,PwC Polska

T: 48 519 505 705
Bartosz Siwiak

Menedżer, PwC Polska
T: +48 519 505 711

Delegowanie pracowników  
- zmiany w ustawie
Od 4 września 2020 r. weszły w życie nowe zasady delegowania pracowników do Polski. Podpowia-
damy, w jaki sposób wpłyną one na pracodawców delegujących pracowników do Polski oraz jakie 
działania należy podjąć, aby być przygotowanym na zmiany.
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- Proszę przybliżyć genezę Lubuskiego 
Klastra Metalowego.

- Branże metalowe bazują na długoletniej 
tradycji lubuskiego regionu w dziedzinie bu-
dowy maszyn i urządzeń, budowy wagonów, 
przemysłu ciągnikowego oraz konstrukcji 
stalowych. Po przemianach w latach osiem-
dziesiątych, w regionie zaczęło funkcjonować 
wiele firm z kapitałem krajowym, które zdo-
były doświadczenie na rynku międzynarodo-
wym. Wzmocnieniem tej branży była rów-
nież lokalizacja w województwie lubuskim 
firm metalowych z kapitałem zagranicznym, 
powiązanych z nowoczesnym przemysłem 
metalowym Europy.

Branże te mają w naszym regionie wy-
soką rangę gospodarczą - zajmują czołowe 
pozycje pod względem wartości sprzedaży 
i ilości miejsc pracy - i są bardzo zróżnico-
wane pod względem asortymentu wyrobów 
i usług. Zaopatrują inne gałęzie przemysłu 
i rolnictwa w konstrukcje, maszyny i wyko-
nują usługi serwisowe. Uczestniczą w mię-
dzynarodowej wymianie handlowej w Unii 
Europejskiej i poza nią, jako bezpośredni 
wykonawcy i kooperanci. Zatrudniają dobrze 
przygotowaną lokalną kadrę techniczną. Bar-
dzo istotne jest silne środowisko inżynierów 
i techników mechaników.

- A jak wygląda Lubuski Klaster Metalo-
wy dziś?

- Obecnie zrzeszamy 46 firm i instytucji. 
W tej liczbie znajduje się 37 przedsiębiorstw 
różnej wielkości, o profilu metalowym i elek-
tro-maszynowym oraz firmy współpracujące 
oraz szkoła wyższa i szkoły zawodowe, a tak-
że organizacje okołobiznesowe.

Siedemnastego września odbyło się 
Walne Zebranie Członków, podczas którego 
podsumowano działalność Klastra w roku 
ubiegłym, wybrano nowe władze oraz przy-
jęto plan pracy na najbliższy okres. W zbio-
rze działań, które mamy jeszcze zaplanowa-
ne na ten rok należy wymienić: konferencję 
„Technologie Przyszłości” organizowaną 
przez Wydział Techniczny Akademii im. Jaku-
ba z Paradyża, której  jesteśmy partnerem, 
wspólne seminarium organizowane z Kla-

strem Metalowym METALIKA ze Szczecina, 
udział w targach Subcontracting 2020, udział 
w konferencji Clusterkonferenz  Metall 2020 
w Eisenhüttenstadt, na której jesteśmy obec-
ni od wielu lat. Z zamierzeń strategicznych, 
przeprowadzimy aktualizację Strategii roz-
woju LKM na lata 2021 – 2027 oraz podej-
miemy działania w zakresie uzyskania statu-
su Krajowego Klastra Kluczowego.

- W jaki sposób LKM wspiera lokalne fir-
my branży metalowej?

- Nasze działania skupiają się na inte-
gracji wewnętrznej członków oraz realizacji 
wspólnych projektów gospodarczych, budo-
wie spójnego systemu promocji zawodów 
technicznych, edukacji technicznej na pozio-
mie średnim i wyższym oraz przygotowaniu 
nowoczesnego zaplecza laboratoryjnego dla 
edukacji i biznesu, tworzeniu efektywnej sie-
ci powiązań na poziomie regionalnym oraz 
inicjowaniu wspólnych przedsięwzięć w celu 
transferu innowacji w zakresie wyrobów 
i usług. 

Szczególny obszar dotyczy współpracy 
z Wydziałem Technicznym Akademii im. Ja-
kuba z Paradyża,. Mam na myśli np. działania 
w ramach Konwentu Wydziału Technicznego, 
realizację porozumienia o współpracy w ob-
szarze organizacji studiów dualnych, wspólne 
spotkania pracowników naukowych Wydzia-
łu w naszych firmach czy wykorzystanie bazy 
dydaktyczno-naukowej Akademii.

Cenna jest również współpraca z Gorzow-
skim Ośrodkiem Technologicznym PN-P Sp. 
z o.o. w obszarze transferu wiedzy i technolo-
gii rozwiązań technicznych i biznesowych.

Lubuski Klaster Metalowy ugruntował 
mocną pozycję jako partner współpracy 
transgranicznej Województwa Lubuskie-
go i Brandenburgii w zakresie branżowym. 
Obecnie jest partnerem w projekcie ViVA 4.0 
(Transgraniczny model dualnego kształcenia 
zawodowego – przyp.red.). Prowadzi stałą 
współpracę z Wirtschaftsförderung Land 
Brandenburg GmbH (WFBB) z oraz klastrem 
metalowym Cluster Metall Brandenburg.

Jak dotychczas LKM jest jedynym w woje-
wództwie lubuskim klastrem zakwalifikowa-

nym przez PARP do projektu benchmarkingu 
klastrów (I edycja w 2010, II edycja w 2012, 
III edycja w 2014 , IV edycja w 2018). LKM 
współpracuje z innymi klastrami tych samych 
branż w kraju, przekazuje swoje doświadcze-
nia nowym inicjatywom klastrowym.

- Kto i w jaki sposób może zostać człon-
kiem stowarzyszenia?

Prawa i obowiązki członków określa sta-
tut LKM, który przewiduje dwa rodzaje człon-
kostwa. Członek zwyczajny – osoba fizyczna 
oraz członek wspierający – firma lub insty-
tucja. Kandydat powinien reprezentować 
szeroko rozumianą branżę metalową (przed-
siębiorca, dostawca, przedstawiciel samo-
rządu, uczelnia, szkoła zawodowa, instytucja 
badawcza, instytucja otoczenia biznesu). 
Zainteresowany członkostwem kandydat wy-
pełnia i składa deklarację członka zwyczajne-
go i/lub członka wspierającego w biurze LKM. 
Weryfikację deklaracji przeprowadza zarząd 
Klastra. Po uzyskaniu akceptacji, zarząd dla 
członków wspierających podejmuje uchwa-
łę w sprawie przyjęcia do grona członków 
LKM. Członkowie zwyczajni są przyjmowani 
na podstawie uchwały Walnego Zebrania 
Członków.

- Dziękuję i życzę jeszcze bardziej dyna-
micznego rozwoju.

Rozmawiał Jarosław Libelt

Solidny partner
O początkach, obecnej działalności i planach Lubuskiego Klastra Metalowego rozmawiamy z Włodzi-
mierzem Fleischerem, Dyrektorem LKM.
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Niejeden przedsiębiorca zastanowi 
się czy zakupu można dokonać na 
potrzeby wykonywanej działalności 

gospodarczej. Dzięki temu możliwe jest roz-
liczenie danego wydatku jako koszt uzyska-
nia przychodów. Trzeba jednak pamiętać, 
że występując o wystawienie faktury sprze-
dawca uznaje, że nabywca kupuje towar na 
potrzeby prowadzonej działalności gospo-
darczej, a wtedy transakcja zostaje zawarta 
pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. Na-
bywca traci uprawnienia konsumenta, np.: 
prawo do odstąpienia od umowy bez po-
dania przyczyny w terminie 14 dni (zakupy 
na odległość); czy uprzywilejowane warunki 
składania reklamacji. Sytuacja ta jednak 
zmieni się z początkiem 2021 r.

Ogólne zasady rękojmi
Zgodnie z zasadami określonymi w prze-

pisach Kodeksu cywilnego, m.in. w art. 556, 
sprzedawca jest co do zasady odpowie-
dzialny względem kupującego, jeżeli rzecz 
sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną 
(rękojmia).

W kolejnych przepisach ustawodawca 
sprecyzował pojęcia wady fizycznej i praw-
nej. Wada fizyczna polega na niezgodności 
rzeczy sprzedanej z umową. W szczególno-
ści rzecz sprzedana jest niezgodna z umo-
wą, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz 
tego rodzaju powinna mieć ze względu na 
cel w umowie oznaczony albo wynikający 
z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma 
właściwości, o których istnieniu sprzedawca 
zapewnił kupującego, w tym przedstawia-
jąc próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, 
o którym kupujący poinformował sprze-
dawcę przy zawarciu umowy, a sprzedaw-
ca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej 
przeznaczenia; została kupującemu wydana 
w stanie niezupełnym. Rzecz sprzedana ma 
wadę fizyczną także w razie nieprawidłowe-
go jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli 

czynności te zostały wykonane przez sprze-
dawcę lub osobę trzecią, za którą sprze-
dawca ponosi odpowiedzialność, albo przez 
kupującego, który postąpił według instrukcji 
otrzymanej od sprzedawcy.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupu-
jący może złożyć oświadczenie o obniżeniu 
ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że 
sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych 
niedogodności dla kupującego wymieni 
rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę 
usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowa-
nia, jeżeli rzecz była już wymieniona lub na-
prawiana przez sprzedawcę albo sprzedaw-
ca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany 
rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 
Jeżeli kupującym jest konsument, może za-
miast zaproponowanego przez sprzedaw-
cę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy 
na wolną od wad albo zamiast wymiany 
rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że do-
prowadzenie rzeczy do zgodności z umową 
w sposób wybrany przez kupującego jest 
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych 
kosztów w porównaniu ze sposobem pro-
ponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie 
nadmierności kosztów uwzględnia się war-
tość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znacze-
nie stwierdzonej wady, a także bierze się 
pod uwagę niedogodności, na jakie nara-
żałby kupującego inny sposób zaspokojenia. 
Obniżona cena powinna pozostawać w ta-
kiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, 
w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje 
do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie 
może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest 
nieistotna.

Szczególne uregulowania w transak-
cjach pomiędzy przedsiębiorcami – stan 
obecny

Zgodnie z art. 563 ust. 1 Kodeksu cywil-
nego, przy sprzedaży między przedsiębior-
cami, kupujący traci uprawnienia z tytułu 
rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie 

i w sposób przyjęty przy rzeczach tego ro-
dzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprze-
dawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada 
wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie 
zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej 
stwierdzeniu. W ten sposób ustawodawca 
nałożył na przedsiębiorcę obowiązek zacho-
wania szczególnej ostrożności. Po zakupie 
jakiejkolwiek rzeczy należy ją dokładnie zba-
dać, a w razie wad niezwłocznie (możliwie 
najszybciej) zawiadomić o nich sprzedawcę. 
Niedochowanie tego obowiązku naraża ku-
pującego przedsiębiorcę na brak możliwości 
usunięcia wady przez sprzedawcę.

Problemem w zakupach pomiędzy 
przedsiębiorcami może być także brak moż-
liwości zwrotu zakupionego towaru w ter-
minie 14 dni (przy sprzedaży na odległość), 
czy też brak szczególnego uregulowana ter-
minu dla spełnienia żądań reklamacyjnych 
kupującego.  

Przy transakcjach pomiędzy przedsię-
biorcami warto mieć na uwadze upraw-

Rękojmia – uprawnienia kupującego,  
gdy jest przedsiębiorcą
Wydaje się, że żadnej innej umowy w codziennym życiu nie zawieramy tak często, jak umowy sprze-
daży. Przy drobnych wydatkach nie zauważamy charakteru tej czynności. Nie zastanawiamy się nad 
obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z zawartej umowy. Inaczej jest przy zakupach rzeczy 
bardziej wartościowych. 
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nienia konsumentów wynikające z art. 
385 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Przywołany 
przepis chroni prawa konsumenta wynika-
jące z zawieranych umów w ten sposób, że 
pozwala na uchylenie się przez konsumen-
ta od niektórych zapisów umowy. Postano-
wienia umowy zawieranej z konsumentem 
nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą 
go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki 
w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, 
rażąco naruszając jego interesy (niedozwo-
lone postanowienia umowne). Nie dotyczy 
to jednak postanowień określających głów-
ne świadczenia stron, w tym cenę lub wy-
nagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane 
w sposób jednoznaczny.

Ważne jest także to, że w relacji pomię-
dzy dwoma przedsiębiorcami (tzw. B2B) 
dopuszczalne jest umowne rozszerzenie, 
ograniczenie lub wręcz wyłączenie rękojmi. 
Będzie to jednak bezskuteczne, jeżeli sprze-
dawca zataił podstępnie wadę przed kupu-
jącym.

Planowane zmiany
Od 1 stycznia 2021 r., zaczną obowiązy-

wać nowe przepisy w zakresie uprawnień 
przedsiębiorców. Osoby fizyczne prowa-
dzące działalność gospodarczą (tylko więc 
tzw. jednoosobowy przedsiębiorca), które 
dokonają zakupu - mimo, że „wezmą faktu-
rę na firmę” - będą miały uprawnienia ana-
logiczne jak konsument. Dotyczy to przede 
wszystkim zwrotów i reklamacji. Osoba 
prowadząca działalność gospodarczą bę-
dzie objęta ochroną przewidzianą dla kon-

sumentów w zakresie rękojmi za wady, 
prawa odstąpienia od umowy zawartej na 
odległość (np. przez Internet czy telefon) 
lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz 
niedozwolonych postanowień umownych 
— tzw. klauzul abuzywnych. 

Musi być jednak spełniony jeden waru-
nek - umowa, którą przedsiębiorca zawiera 
ze sprzedawcą, nie może mieć charakteru 
zawodowego. Co oznacza, że umowa nie 
może dotyczyć bezpośrednio branży, w któ-
rej specjalizuje się przedsiębiorca. Weryfi-
kacja tego, czy dana czynność ma charak-
ter zawodowy, czy też nie, ma odbywać się 
przede wszystkim w oparciu o Centralną 
Ewidencję i Informację o Działalności Go-
spodarczej (CEiDG). 

Zmiany niosą za sobą szereg dodatko-
wych obowiązków informacyjnych sprze-
dawcy w stosunku do jednoosobowych 
firm. To na sprzedawcach będzie spoczywał 
ciężar właściwej oceny, czy umowa zawie-
rana z jednoosobowym przedsiębiorcą ma 
zawodowy czy niezawodowy charakter. 
Skutkiem zakwalifikowania zakupu jako 

niezawodowego będzie przyznanie  ku-
pującemu przedsiębiorcy szeregu nowych 
uprawnień. Natomiast nieprawidłowe za-
kwalifikowanie zakupu jako branżowego na-
raża sprzedawców na konsekwencje praw-
ne i spory sądowe.

Rękojmia a gwarancja
Na koniec warto przypomnieć, że niniej-

szy artykuł odnosi się do instytucji rękojmi, 
która wynika wprost z przepisów Kodeksu 
cywilnego i ma zastosowanie, o ile nie zo-
stała umownie wyłączona (art. 558 Kodek-
su cywilnego). Jest ona zasadniczo innym 
uprawnieniem od gwarancji jakości, która 
aby powstać musi być wyraźnie udzielo-
na przez sprzedawcę na rzecz kupującego, 
np. w formie odpowiednich postanowień 
umownych lub też w sposób dorozumiany 
w formie karty gwarancyjnej. W przypadku 
jej udzielenia, gwarancja chroni w jednako-
wy sposób każdego kupującego, niezależnie 
od tego czy jest konsumentem czy przedsię-
biorcą. 

adw. Aleksandra Baś-Gidlewska

Park Naukowo-Technologiczny
Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o. o. 
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- Co mieści się pod pojęciem „zarządzanie 
talentami”?

- Zarządzanie talentami to nic innego jak 
wykorzystanie kompetencji, predyspozycji 
i oczywiście talentów współpracowników, ce-
lem poprawy efektywności działań w obsza-
rze zawodowym. Można więc, a nawet należy 
zauważyć, że jeśli wykonujemy czynności, co 
do których odczuwamy radość i satysfakcję, 
to jesteśmy bardziej efektywni w działaniu. 
W dzisiejszych czasach mamy możliwość edu-
kacji w dowolnym obszarze oraz zakresie, tak 
więc w następstwie powinniśmy wykonywać 
pracę którą lubimy i w której się realizujemy. 
Niestety bardzo często tak się nie dzieje. Mamy 
w większości ambiwalentny stosunek do niej, 
na skutek czego nie posiadamy kompetencji do 
robienia więcej niż od nas oczekują. Jeżeli wy-
konujemy czynności które lubimy, to w natural-
ny sposób chcemy być lepsi, bardziej skuteczni. 
Nie tak dawno, około 30 lat temu „zarządzanie 
talentami” kojarzyło się z wyborem rodziców, 
którzy „sugerowali”, że mamy zostać lekarzem, 
prawnikiem, adwokatem lub innym zawodem 
z tzw. elity. Aktualnie tak samo ważne jest to, 
jakie posiadamy wykształcenie, a co za tym 
idzie - umiejętności, jak i również to co same-
mu czujemy, co lubimy robić i sprawia nam 
przyjemność. 

- Co jest najważniejsze w procesie tworze-
nia strategii zarządzania talentami?

- Najważniejsza jest przede wszystkim wie-
dza i akceptacja przełożonych. To oni powinni 
być wzorcem w zakresie empatii oraz zrozu-
mienia cech osobowościowych swoich współ-
pracowników. Właściwy dobór zadań i celów 
do realizacji jest kluczem do efektywnego roz-
woju przedsiębiorstwa. Istnieje szereg metod, 
które wspomagają wyżej wspomniane procesy. 

- Gdzie w razie potrzeby szukać talentów? 
- Szukanie talentów należy rozpocząć od 

„własnego podwórka”. Wdrażanie nowego 
współpracownika to między innymi koszty oraz 
cykl szkoleń, które powodują, że rezultaty po-
jawiają się zgodnie z prawem „opóźnionej gra-
tyfikacji”. Osoby szukające pracy bardzo często 
działają zgodnie z systemem który mówi, że 

podejmę pracę gdzie mi więcej zapłacą, gdzie 
pozytywnie rozpatrzono moją CV lub gdzie jest 
mi bliżej i wygodniej. Wszędzie tam, gdzie waż-
ny jest czynnik ludzki, a nie tylko ścisła proce-
dura postępowania, istotne jest to, aby współ-
pracownicy nie spędzali 8 herbato-godzin razy 
5 dni w tygodniu w pracy, ale realizowali się, 
rozwijali swoje kompetencje oraz byli zadowo-
leni z przydziału obowiązków. Jestem osobą, 
która z tematu zarządzania talentami („Talent 
Management”) prowadzi zajęcia w ramach 
programu MBA z ramienia Wyższej Szkoły Ban-
kowej we Wrocławiu. Przeszkoliłem wiele firm 
i instytucji między innymi w powiecie gorzow-
skim. Co ciekawe to zagadnienie okazało się 
tematem najbardziej „wykorzystywanym” do 
napisania pracy zaliczeniowej, podsumowu-
jącej studia MBA. Dostałem w trakcie mojego 
piętnastoletniego doświadczenia wiele przy-
kładów praktycznego wykorzystania wiedzy 
i umiejętności zdobytych w trakcie zajęć, które 
przełożyły się na oczekiwane przez przełożo-
nych rezultaty, a przez współpracowników na 
radość i zadowolenie z wykonywanych działań.

- Nie zawsze udaje się osiągnąć w pracy tę 
radość…

- Osoby pracujące w firmach, korporacjach 
i instytucjach, powinny posiadać identyfikację 
ze stwierdzeniem „gotowość do robienia wię-
cej, niż ode mnie oczekują”. Niestety większość 
osób chce zamknąć za sobą drzwi przedsię-
biorstwa i mieć „lepszą połowę dnia”. W pracy 
zawodowej, prowadząc spółkę Entermed Sp. 
z o.o., wykorzystujemy testy do badania oso-
bowości i zachowań oparte na modelu DISK, 
opracowane przez wydawnictwo materiałów 
dydaktycznych Persolog. Znakomite narzędzie 
do badania osobowości, a co za tym idzie chęci 
wykonywania określonych czynności zawodo-
wych. Produkty dystrybuowane przez firmę 
Team Factory, a wykorzystywane zarówno 
przez WSB, jak i Entermed Sp. z o.o. zdobywają 
coraz większą popularność na rynku polskim 
oraz od wielu lat na rynkach światowych. Dzięki 
temu możemy z powodzeniem dopasowywać 
zadania do określonych cech osobowościo-
wych, jeśli mowa o naszych predyspozycjach 
zawodowych, a więc między innymi talentach.

- Jak umiejętnie inwestować w pracowni-
ków?

- Przede wszystkim poprzez chęć zrozumie-
nia ich potrzeb. Poprzez właściwe rozpoznanie 
predyspozycji, potencjałów oraz talentów. 
I najważniejsze – poprzez procesy szkolenio-
we. Na szczęście Unia Europejska wspiera 
wiele programów i inwestycji w kapitał ludzki. 
Są możliwe dofinansowania z Urzędu Pracy 
poprzez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy 
– przyp.red.), jak i poprzez operatorów BUR 
(Baza Usług Rozwojowych – przyp.red.). Iden-
tyfikacja z tematem wykładanym w Wyższej 
Szkole Bankowej (MBA), jak i na wielu szkole-
niach komercyjnych jest tak duża, że w spółce 
Entermed piszemy wnioski i przeprowadzamy 
przez cały proces tak, aby zarządzanie talen-
tami miało wymiar praktyczny, poprawiało 
radość i zadowolenie z wykonywanej pracy 
a co za tym idzie jej efektywność, czyli zyski 
dla przedsiębiorców. Serdecznie Państwa 
zapraszam, zarówno do udziału w jednym 
z najlepszych programów w Polsce, czyli stu-
diach MBA oraz FUMBA, jak i do korzystania 
z naszych usług, jako ENTERMED, którego 
patronem biznesowym i merytorycznym jest 
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Przy-
gotujemy Państwu szkolenie spasowane na 
miarę i pomożemy w jego uzyskaniu oraz dofi-
nansowaniu, a nawet sfinansowaniu.

- Dziękuję.
Rozmawiał Jarosław Libelt

Identyfikacja do „robienia więcej”
Zarządzanie talentem nie sprowadza się jedynie do zatrudnienia odpowiedniego kandydata. To poję-
cie obejmuje wiele aspektów – od zatrudnienia, odpowiednią motywację i wsparcie pracownika, aż 
po wynagradzanie go. O procesach zarządzania kapitałem ludzkim rozmawiamy z Romanem Brzezi-
ną, wykładowcą na studiach MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
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Tylko 5% potencjalnych klientów 
lubi nowości i jest gotowych  po-
nieść ryzyko dla faktu bycia jednym 

z pierwszych użytkowników. Klienci ci mają 
odwagę wypróbować nowinki, pomimo 
świadomości, że ich oczekiwania mogą nie 
zostać spełnione. Obie grupy klientów, po-
dejmując decyzję o zakupie, chcą obdarzyć 
zaufaniem nowego dostawcę. Kogoś kogo 
znają tylko trochę – na podstawie kore-
spondencji email, przeprowadzonych roz-
mów telefonicznych i kilku zorganizowa-
nych spotkań. Zasadniczo klienci oceniają 
nowego dostawcę głównie na podstawie 
dobrego wrażenia jakie zrobił, w poszcze-
gólnych fazach prowadzących do sfinali-
zowania transakcji. Wszystkie właściwe 
działania dostawcy, w tym te wcześniejsze, 
dzięki którym potencjalny klient odnalazł 
dostawcę, są źródłem zaufania i szansą na 

Subiektywne odpowiedzi
O sukcesie korzystania z chmury obliczeniowej decyduje w dużej mierze zaufanie klienta. Kluczową kwe-
stią jest przekonanie do dostawcy. Buduje się ono w perspektywie czasu, zarówno w fazie zakupu usługi, 
jak i późniejszego jej użytkowania. W przypadku usług innowacyjnych, które dopiero zdobywają rynek 
– ten czas jest zazwyczaj dłuższy. 90% potencjalnych klientów czeka, aż usługa się rozwinie, stanie się 
popularna i tańsza, a w konsekwencji – inwestowanie w nią, będzie mniej ryzykowne. 

zwiększenie sprzedaży. Dotychczasowe 
osiągnięcia dostawcy i portfolio klientów, 
którzy już korzystają z jego usług, stano-
wią punkt wyjścia do rozmów. Weźmy na 
przykład dostawcę chmury obliczeniowej. 
Jakie czynniki warunkują zaufanie klienta? 
Na tak postawione pytanie, odpowiedzi 
będą bardzo subiektywne. Każdy klient ma 
swoją check listę. Dla jednych liczyć się bę-
dzie głównie technologia, a inni będą brać 
pod uwagę aspekty „miękkie”. W rozwiąza-
niach IT duże znaczenie ma to, jakie tech-
nologie zostaną zastosowane, zarówno do 
budowy obiektów data center, jak i pro-
jektowania programów oraz usług. Polscy 
dostawcy chmur obliczeniowych korzysta-
ją z tych samych technologii, co ich świa-
towa konkurencja – czy w związku z tym, 
powinien to być główny punkt, w którym 
należy szukać przewagi jednego dostawcy 

nad innym? Oczywiście, zrozumiałe są pre-
ferencje klientów w wyborze technologii, 
ze względu na bezpieczeństwo i wydajną 
pracę systemów. 

Oprócz technologii, źródłem zaufania 
do dostawcy może być jego rozpoznawal-
ność. Znane logo i nazwa, w świadomości 
klientów, są gwarantem jakości i bezpie-
czeństwa. Jednak zawsze, należy to jeszcze 
sprawdzić. Za rozpoznawalnością ukrywa 
się efekt skali, który dotyczy zarówno przy-
rostu ilości klientów, jak i ich problemów. 
Dzięki skali, znany dostawca może ofe-
rować standardowe, ściśle zdefiniowane 
usługi o ograniczonym potencjale dopaso-
wania i konkurencyjnych cenach. W zamian 
za to nie daje już możliwości negocjowania 
warunków zakupu, dlatego klient musi 
zaakceptować regulaminy lub umowy ad-
hezyjne. Pojawia się wtedy pytanie o kwe-
stię odpowiedzialności, istotne szczegól-
nie w przypadku, gdy chcemy umieścić 
w chmurze obliczeniowej kluczowe syste-
my bazodanowe, takie jak: ERP, CRM, WMS 
czy BI. Kolejnym, ważnym czynnikiem za-
ufania do chmury obliczeniowej jest bez-
pieczeństwo i czas reakcji na jego zagro-
żenia. W interesie dostawcy chmury leży 
wdrożenie wysokiej klasy zabezpieczeń, 
zarówno na poziomie fizycznym (budynki, 
sprzęt) jak i logicznym (oprogramowanie). 
Kompromis finansowy i zastosowanie pół-
środków, może być w przyszłości podsta-
wą sporów sądowych między klientem, 
a dostawcą. Dlatego warto wiedzieć, że 
dostawca chmury, szczególnie ten mniej-
szy, działający lokalnie, dołoży staranności 



18

66-400 Gorzów Wielkopolski,  
ul. Kazimierza Wielkiego 1

NIP 599 286 26 34, Regon 211293154

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

Sekretariat
T: +48 95 739 03 11

E: sekretariat@ziph.pl

Dyrektor Izby
Stanisław Owczarek

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

Dział Marketingu
Tomasz Molski
T: 696 007 665

E: t.molski@ziph.pl

Marzena Młynarczyk
T: +48 95 739 03 12

E: marzena.mlynarczyk@ziph.pl

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

Dział Ubezpieczeń
Anna Elżanowska

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

Dział Kadr i Księgowości
Anna Nowak

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

Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 23

65-078 Zielona Góra

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

Oddział w Barlinku
ul. Niepodległości 16

74-320 Barlinek

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

Oddział ZIPH w Żaganiu
ul. Jana Pawła II 15

68-100 Żagań
 

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

Strona www: ziph.pl

TECHNOLOGIE

we wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń 
i jest bardzo zdeterminowany w przestrze-
ganiu wszelkich procedur, które wiążą się 
z utrzymaniem odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa.

Źródłem zaufania do dostawcy chmury 
jest również jakość. Parametrem pomia-
ru jakości jest wskaźnik SLA (ang. Service 
Level Agreement). Określa on poziom do-
stępności usługi, czyli ciągłości jej dzia-
łania. To bardzo ważny wskaźnik. Im jego 
wartość jest wyższa, tym lepiej. Co przy-
czynia się do wysokiej wartości SLA? Jest 
kilka elementów: redundancja, czyli zdu-
blowanie infrastruktury krytycznej (ener-
gia, chłodzenie, internet) i sprzętu, która 
ogranicza lub eliminuje ewentualne awa-
rie; przepustowość łączy; dostępność sieci; 
gwarantowany transfer danych; wsparcie 
techniczne pracujące  w trybie 24/7 oraz 
czas reakcji od zgłoszenia problemu do 
jego rozwiązania. Warto zwracać uwagę 
na SLA usługi chmurowej i uważać, aby nie 
było to tylko SLA dostępności Internetu lub 
innego pojedynczego elementu infrastruk-
tury. Jaki poziom SLA wzbudza zaufanie 
klientów? Oczywiście, najwyższy, najbliższy 
wartości 100%. Kolejnym źródłem zaufania 
do dostawcy chmury jest też jego siedziba 

i ośrodki data center. Ile centrów danych 
musi mieć dostawca i jak dużych, żeby mu 
zaufać i nawiązać współpracę? Trzy, pięć, 
dziesięć ośrodków? A może wystarczy je-
den? Wszystko zależy od skali naszego 
przedsięwzięcia i nad tym warto się zasta-
nowić. Inny czynnik mający wpływ na za-
ufanie do dostawcy usługi, to jego kondy-
cja finansowa. Powinno się to sprawdzać, 
ponieważ wybierając nowego dostawcę, 
decydujemy się jednocześnie na partner-
stwo biznesowe, które nie będzie tylko 
polegać na kupowaniu usług, ale również 
na wspieraniu rozwoju klienta. I na koniec, 
jednym z najważniejszych źródeł zaufania 
do dostawcy chmury, są ludzie. To oni sto-
ją za doborem odpowiednich technologii, 
dbaniem o jakość i budowaniem rozpozna-
walności firmy. Ich wiedza i kompetencje 
mogą podnosić poziom zaufania klienta lub 
go obniżać. To dzięki poznanym ludziom 
decydujemy, czy coś nam się podoba czy 
nie. Od pierwszego telefonu, odebranego 
przez sekretariat dostawcy chmury, zaczy-
na się budowanie zaufania do jego usłu-
gi. Zaufanie jest fundamentem lojalności 
klienta, a lojalność jest w przypadku inno-
wacyjnych usług – miarą ich prawdziwej 
wartości. 
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Głos Przedsiebiorcy i 07/2020

Punkt Obsługi Klienta
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra

68 329 78 42
agencja@region.zgora.pl

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

95 739 03 16
r.szwajkowska@region.zgora.pl

Punkt Obsługi Klienta
Lubuski Fundusz Pożyczkowy
ul. Chopina 14
65-001 Zielona Góra

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

Gdzie uzyskać
informacje?

>> >

unijne pożyczki wspierające rozwój
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

w województwie lubuskim

POŻYCZKA INWESTYCYJNA
do

2 000 000,00 zł

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

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

>

>

>
>
>
>

>

>

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
w Zielonej Górze 

oferuje
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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


