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Partnerzy Głosu Przedsiębiorcy

Szanowni Państwo
Za nami VIII Regionalne Spotkanie Przed-

siębiorców w Sulechowie. Nasz gość, 
dr hab. Robert Gwiazdowski przekonywał, 
że polscy przedsiębiorcy dadzą sobie radę 
w tych trudnych dla biznesu czasach. To 
zgoła odmienny pogląd od większości zna-
nych polskich ekonomistów wieszczących 
głęboki „dołek” naszej gospodarki. Prezy-
dent Centrum im. A. Smitha przekonywał 
również, że gospodarka w rzeczywistości 
jest prosta i tak należy na nią patrzeć. Li-
czę na to, że liczne grono uczestniczących 
w naszym spotkaniu przedstawicieli pol-
skiego parlamentu weźmie sobie do serca 
głos ludzi biznesu i sprawi, że prowadzenie 
działalności gospodarczej w naszym kraju 
stanie się proste, a gąszcz coraz to nowych 
regulacyjnych, koncesyjnych i fiskalnych 
obostrzeń przestanie być jarzmem pętają-

cym przedsiębiorczość w Polsce.
Podczas Regionalnego Spotkania Przed-

siębiorców sporo mówiliśmy o synergii biz-
nesu i nauki. Doświadczeni praktycznymi 
rozwiązaniami mamy ambicję stać się swo-
istym pomostem pomiędzy światem nauki 
i przedsiębiorców. W minionym roku wiele 
czasu poświęciliśmy realizację praktycz-
nych działań innowacyjnych i   współpracę  
z władzami lubuskich uczelni. Ich efektem 
są pierwsze współprace naszych członków  
z uczelniami wyższymi oraz stanowisko ZIPH 
w sprawie szkolnictwa wyższego w woje-
wództwie lubuskim. Planujemy mocno za-
angażować się w tworzenie nowej jakości 
współpracy pomiędzy uczelniami i bizne-
sem w ramach funduszy unijnych. O szcze-
gółach będziemy informować na bieżąco 
również na łamach Głosu Przedsiębiorcy. 

W NUMERZE

Tymczasem oddajemy do Państwa rąk 
najnowszy numer naszego wydawnic-
twa poszerzony o dodatek poświęcony 
ofercie gminy Sulechów dla biznesu.

Zapraszam do lektury.
Z poważaniem

Stanisław Owczarek
Dyrektor Izby
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- Cieszy przede wszystkim, że mimo nie 
najlepszych dla gospodarki czasów, stale ro-
śnie liczba członków naszej Izby – mówi dy-
rektor ZIPH Stanisław Owczarek. Na koniec 
bieżącego roku liczba członków ZIPH wyno-
siła 307 firm. Łącznie w minionym roku Izba 
zorganizowała 50 różnego rodzaju spotkań 
dla przedsiębiorców, w których udział wzię-
ło ponad dwa tysiące osób. Najważniejszym 
wydarzeniem była gala Lubuskiego Lidera 
Biznesu, która zgromadziła rekordową jak 
dotąd liczbę blisko 600 zaproszonych gości 
– podkreśla dyrektor Owczarek.

Władze Izby podsumowały również kon-
sultacje z lubuskimi uczelniami. Ich efektem 
jest stanowisko ZIPH w sprawie rozwoju 
szkolnictwa wyższego w województwie lu-
buskim (jego teść na stronie 12).

Najbliższe półrocze zapowiada się nie 
mniej ciekawie. Izba przygotowała dla swo-
ich członków bogatą ofertę. Prócz tradycyj-
nego, ósmego już, Regionalnego Spotkania 
Przedsiębiorców w Sulechowie w najbliż-
szym czasie będzie miało miejsce wiele cie-
kawych przedsięwzięć. Prócz realizowanych 
na bieżąco szkoleń ZIPH przygotowała ofer-
tę dla szeroko firm branży przemysłowej. 

W najbliższym czasie uruchomione zostaną 
nabory do dwóch nowych projektów szko-
leniowych: Profesjonalne studium kon-
struktorsko-projektowe oraz Nowoczesne 
zarządzanie produkcją. Oba skierowane są 
do lubuskich firm z sektora MSP. Co najważ-
niejsze kształcenie, dzięki pozyskanemu do-
finansowaniu z Unii Europejskiej będzie dla 
uczestników bezpłatne. W marcu rozpocz-
nie się nabór do kolejnej edycji Lubuskiego 
Lidera Biznesu. Ciekawostką jest fakt, iż po 
raz pierwszy wręczone zostaną nagrody za 
działalność innowacyjną. W kwietniu z ko-
lei ZIPH zorganizuje dużą polsko-niemiecką 
konferencję na temat rozwoju gospodarcze-
go w kontekście dostępności komunikacyj-
nej w Kostrzynie n. Odrą. Oczywiście nie za-
braknie też wielu mniejszych przedsięwzięć, 
jak choćby planowane na kwiecień spotka-
nie przedsiębiorców z przedstawicielami 
szkół zawodowych, giełdy kooperacyjne  
w ramach polsko-niemieckiego projektu 
dedykowanego przedsiębiorcom z branży 
transportowej czy śniadań biznesowych.

Tomasz Molski

Obradowały władze ZIPH

Bogata oferta Izby
3 stycznia br. w siedzibie ZREMB - Holding  Gorzów S.A w Gorzowie 
Wielkopolskim odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Pre-
zydium Rady Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Spotkanie 
władz Izby poświęcone było podsumowaniu minionych dwunastu 
miesięcy oraz omówieniu przedsięwzięć planowanych w pierwszej 
połowie bieżącego roku.

• Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa 
zaprasza na organizowane przez Wyż-
szą Szkołę Biznesu w Gorzowie Wlkp. 
szkolenie: „Podatki 2013. Zmiany w PIT 
i CIT”. Zajęcia odbędą się w dwóch ter-
minach: 5 i 12 marca 2013 r. Szkolenie 
poprowadzi Pan Tomasz Włodarczak, 
biegły rewident, kierownik działu usług 
księgowych, Kancelarii Biegłych Rewi-
dentów CDP w Gorzowie Wlkp. Koszt 
udziału w szkoleniu wynosi dla człon-
ków ZIPH 360 zł i obejmuje uczestnic-
two w szkoleniu, materiały szkoleniowe 
oraz serwis kawowy. Zajęcia odbędą 
się siedzibie WSB w Gorzowie Wlkp, 
przy ul. Myśliborskiej 30. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu: 95 733 66 68 lub adresem  
e-mail: a.swiercz@wsb.gorzow.pl.

• Gorzowski oddział Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych zaprasza przedsiębiorców 
do korzystania z Platformy Usług Elek-
tronicznych poprzez portal pue.zus.pl, 
dzięki której można realizować  więk-
szość spraw związanych z ubezpiecze-
niami społecznymi przez Internet. Aby 
ułatwić wszystkim zainteresowanym, 
założenie na PUE indywidualnego profi-
lu gorzowski oddział ZUS wystąpił z ini-
cjatywą upowszechniania funkcjonalno-
ści platformy odwiedzając zakłady pracy 
i urzędy. Podczas spotkań z pracownika-
mi bezpośrednio w miejscu pracy, pra-
cownik ZUS zakłada wszystkim chętnym 
indywidualne profile umożliwiające na-
tychmiastowe korzystanie z możliwości 
platformy. Z oferty tej skorzystali już 
m.in. pracownicy Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

• 12 i 13 czerwca br. w mieście Luksem-
burg odbędzie się II edycja „GR Business 
Days”, impreza zorganizowana przez 
tamtejszą izbę przemysłowo-handlową 
dla firm z sektora MŚP z obszaru Luk-
semburga, Belgii, francuskiego regionu 
Loary oraz niemieckich regionów Saary 
i Nadrenii. Po raz pierwszy możliwość 
udziału mają przedsiębiorcy z Polski. 
„GR Business Days” to forma targów po-
łączona z konferencjami, giełdą koope-
racyjną i warsztatami. Więcej informacji 
można uzyskać przez kontakt z Ambasa-
dą Luksemburga w Warszawie.
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Do XV edycji programu zgłosiło się 
542 firm z całej Polski, spośród których 
514 przeszło dwustopniową weryfikację 
i uzyskało tytuł oraz certyfikat. Program 
„Przedsiębiorstwo Fair Play” afiliowano 
przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego 
organizatorem jest Instytut Badań nad De-
mokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.  
W wielu województwach patronat hono-
rowy objęli przedstawiciele władz regio-
nalnych. Do współpracy nad programem 
zaproszono instytucje wspierania i promocji 
biznesu oraz kluby i stowarzyszenia przed-
siębiorców w całym kraju - stanowiące ze-
spół regionalnych administratorów. 

Najwięcej firm–laureatów XV edycji po-
chodzi z województw: śląskiego (88 firm), 
wielkopolskiego (80 firm) i kujawsko-po-
morskiego (54 firmy). Lubuskie pod tym 
względem znalazło się w środku stawki. 
Do konkursu przystąpiły 24 firmy z naszego 
regionu, czyli tyle samo co z pomorskiego  
i ponad dwa razy więcej niż z zachodniopo-
morskiego. Wśród tegorocznych laureatów 

dominowały firmy usługowe (53%), przed-
siębiorstwa produkcyjne stanowiły 30%,  
a sektor handlowy 17%.

Członkowie ZIPH wyróżnieni  
w XV edycji konkursu:

• ZIEL-BRUK. MAKAREWICZ Edward Maka-
rewicz, Płoty

• GEDIA POLAND Sp. z o.o., Nowa Sól
• ICT Poland Sp. z o.o., Kostrzyn nad Odrą
• Lubuska Grupa Kapitałowa Jarosław Łoń, 

Gorzów Wlkp
• Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., 

Kostrzyn nad Odrą
• P. W.  FAST Sp. z o.o., Zielona Góra
• P.U.H. „SANITEX”, Gorzów Wielkopolski
• Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe  

„Sanitar” Jan Kordacz, Gorzów Wlkp.
• RECARO Aircraft Seating Polska Sp. z o.o., 

Świebodzin
• SENATOR POLSKA Sp. z o.o., Sulechów

Jarosław Libelt

Gala konkursu „Przedsiębiorstwo Fair-Play”

Lubuskie firmy nagrodzone
Członkowie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej po raz kolej-
ny znaleźli się wśród wyróżnionych w plebiscycie „Przedsiębior-
stwo „Fair-Play”. Finał XV edycji konkursu odbył się 7 grudnia 2012 
roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Nagrody lubuskim lau-
reatom wręczał prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej 
Jerzy Korolewicz. 

Kamila Szwajkowska
tel. 95 739 03 16
e-mail: k.szwajkowska@region.zgora.pl
Codziennie w godzinach od 8.00 do 12.00.

Radca Prawny: Dobrochna Niezgoda
Przyjmuje w każdą środę od 9 do 11  

w oddziale ZIPH w Zielonej Górze. 
Uprzejmie prosimy o wcześniejsze 

ustalenie godziny spotkania pod nr tel.:  
+48 506 186 760.

Doradca finansowy oraz specjalista w za-
kresie pozyskiwania i rozliczenia środków 
z Unii Europejskiej: Artur Niezgoda.

Przyjmuje w każdy wtorek od 9 do 11, 
w oddziale ZIPH w Zielonej Górze.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze 
ustalenie godziny spotkania pod nr tel.:  
+48 502 554 001

DORADCY ZIPH 
 W ZIELONEJ GÓRZE

PUNKT INFORMACYJNY ARR S.A. 
W GORZOWIE WLKP.
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Gorzowska elektrociepłownia wcho-
dząca w skład grupy PGE GiEK SA została 
uhonorowana tytułem ,,Pracodawca Przyja-
zny Pracownikom”. 30 stycznia br. dyrektor 
gorzowskiego oddziału Jan Kos odebrał sto-
sowny certyfikat z rąk Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisława Komorowskie-
go. Warto odnotować, że to pierwsze tego 
typu wyróżnienie przyznane dla pracodaw-
cy w regionie gorzowskim. 

- Zgoda buduje - powtarzał wielokrotnie 
w swoim wystąpieniu Bronisław Komorow-
ski. -  Choć pracodawcy i związkowcy mają 
do odegrania zupełnie inne role w zakładzie 
pracy, cieszy, że jest i powinna być wspólno-
ta interesów, wspólnego myślenia o przy-
szłości firmy i wspólnej odpowiedzialności.

Celem organizowanego od 2007 r. przez 
NSZZ Solidarność konkursu jest promo-
wanie dobrych praktyk w zakładach pracy 

w Polsce. W tegorocznej edycji certyfika-
ty otrzymały 22 przedsiębiorstwa. Wśród 
kryteriów branych pod uwagę było m.in. 
preferowanie stałego zatrudnienia i prze-
strzeganie bezpieczeństwa i standardów 
pracy. Ważne było też, by pracownicy mieli 

nieskrępowaną możliwość tworzenia w za-
kładzie związków zawodowych. Wyróżniony 
certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pra-
cownikom” ma prawo posługiwania się nim 
przez okres trzech lat.

(red.)

11 lutego w Pałacu Książęcym w Żaga-
niu odbyło się posiedzenie Zarządu Zrze-
szenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów 
Województwa Lubuskiego. Udział w spo-
tkaniu wziął również wiceprezes Zachodniej 
Izby Przemysłowo-Handlowej Krzysztof Ro-
mankiewicz. 

Głównym tematem rozmów były wielo-
letnie zaniedbania w systemie szkolnictwa 

związane z praktyczną stroną nauki zawo-
du w technikach i szkołach zasadniczych. 
Wielokrotnie podkreślano, że na rynku 
pracy brakuje fachowców w wielu ważnych 
branżach. Dotyczy to zwłaszcza: ślusarzy, to-
karzy, spawaczy czy mechaników samocho-
dowych. Skutkuje to problemami w pozyski-
waniu potencjalnych inwestorów. 

Wiceprezes ZIPH Krzysztof Romankie-

wicz przedstawił działania Izby na tym polu, 
m.in. kojarzenie firm z uczelniami, staże oraz 
wspólne projekty. - W tej sprawie kluczowe 
są 3 elementy: przedsiębiorstwa, samorzą-
dy i uczelnie kształcące studentów. Na dzień 
dzisiejszy nie ma wystarczającej koordynacji 
pomiędzy tymi podmiotami – mówił Krzysz-
tof Romankiewicz. Wiceprezes Izby zapro-
ponował również zacieśnienie współpracy 
ZIPH z Zrzeszeniem, które jego zdaniem 
zwiększyłoby szansę na powodzenie wspól-
nych prac, w tym rozmowy z samorządami 
o potencjalnych kierunkach kształcenia.  
O krok dalej poszedł burmistrz Żagania Sła-
womir Kowal, który zaproponował stworze-
nie wspólnego projektu unijnego obejmu-
jącego całe województwo pod patronatem 
Zrzeszenia. Jego zdaniem takie działanie da-
łoby większą szansę na poprawę przepływu 
informacji i współpracy pomiędzy samorzą-
dami, przedsiębiorcami i szkołami.     (red.)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Sulechowie w tym roku obchodzi jubile-
usz 15-lecia swojego istnienia. 24 stycznia 
odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu  
i Konwentu PWSZ w Sulechowie, które 

Dobre praktyki

Zacieśnienie współpracy

Jubileusz
było okazją do podsumowania minionych 
lat i przedstawienia planów na przyszłość. 
Rektor PWSZ w Sulechowie prof. dr hab. 
inż. Wiesław Miczulski podczas uroczy-
stości jubileuszowych mówił o rozwoju  

i osiągnięciach uczelni oraz o nieustannym 
procesie dostosowywania oferty kształce-
nia do potrzeb regionalnego rynku pracy.  
15 lat temu szkoła kształciła kadry dla ad-
ministracji, a dziś, obok administracji, PWSZ 
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w Sulechowie kształci na kierunkach: ener-
getyka, turystyka i rekreacja, technologia 
żywności i żywienie człowieka oraz ogrod-
nictwo. Duży nacisk uczelnia kładzie na in-
nowacje i rozwój infrastruktury naukowo 
- badawczej. W ostatnich latach powstało 
Centrum Energetyki Odnawialnej i Lubuski 
Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicz-
nych w Kalsku. Oba projekty to kilkunasto-
milionowe inwestycje współfinansowane 

23 stycznia w siedzibie ZIPH w Gorzowie 
Wielkopolskim gościł dr Rolf Banisch, przed-
stawiciel Brandenburskiej Agencji Przyszło-
ści (ZAB) mieszczącej się we Frankfurcie  
n/Odrą. Celem wizyty były możliwości 
współpracy w zakresie transferu wiedzy  
i wymiany doświadczeń pomiędzy przedsię-
biorcami z lubuskiego i Brandenburgii. 

ZIPH wspólnie z Agencją Rozwoju Regio-
nalnego S.A. w Zielonej Górze planuje stwo-
rzenie oferty dla lubuskich firm w zakresie 
efektywności energetycznej i odnawialnych 
źródeł energii. Ma ona polegać na możli-
wości skorzystania z doradztwa, wymiany 
doświadczeń oraz wizyt we wzorcowych 
w tym względzie zakładach w Niemczech. 
Działania po stronie naszych zachodnich 
sąsiadów koordynować miałaby ZAB. Pie-

niądze na ten cel mają pochodzić z funduszy 
unijnych. W najbliższym czasie ma dojść do 
skonkretyzowania oferty i ustalenia szcze-

Centrum Obsługi Inwestorów Wschod-
niej Brandenburgii z Frankfurtu nad Odrą 
wspólnie z Zachodnią Izbą Przemysłowo-
-Handlową, Ogólnopolskim Związkiem Pra-
codawców Transportu Drogowego (OZPTD), 
Izbą Przemysłowo-Handlową Wschodniej 
Brandenburgii oraz Zrzeszeniem Przemysłu 
Transportowego Berlina i Brandenburgii 
(LBBV) realizuje unijny projekt o nazwie 
„Region Logistyczny Viadrina“. Celem pro-
jektu jest poszerzenie logistycznego know-
-how, poprawa wydajności w zakresie usług 
u regionalnych logistyków, a także wsparcie 
kooperacji pomiędzy przemysłem a logisty-
ką. Projekt został oficjalnie przedstawiony 
podczas VIII Regionalnego Spotkania Przed-
siębiorców w Sulechowie. Kierownik projek-
tu Dirk Kommer podkreśla, że także w bie-
żącym roku zrealizowanych zostanie wiele 
działań w ramach projektu, który potrwa 

do końca 2014 r.: - Jednym z takich działań 
jest między innymi opracowanie przez reno-
mowane przedsiębiorstwo doradcze prak-
tycznej koncepcji nowych usług i kooperacji 
pomiędzy przemysłem a logistyką. Poszuki-
wane są jeszcze przedsiębiorstwa przemy-
słowe i przetwórcze z odpowiednim zapo-
trzebowaniem na usługi transportowe oraz 
przedsiębiorstwa logistyczne, które zainte-
resowane są nieodpłatnym i niezobowią-
zującym doradztwem z zakresu możliwości 
jakościowej i ekonomicznej optymalizacji 
własnych procesów logistycznych, a także 
nawiązywaniem stosownych kooperacji. 
Szczegółowe informacje na temat udziału w 
projekcie można uzyskać w Zachodniej Izbie 
Przemysłowo-Handlowej.

(red.)

gółów, które pozwolą na podjęcie starań  
o dofinansowanie. 

(red.)

Optymalizacja procesów logistycznych

Współpraca energetyczna

ze środków unijnych. Placówki badawcze 
są wyposażone w najnowocześniejszą apa-
raturę naukową i sprzęt laboratoryjny. Sule-
chowska PWSZ pełni ważną rolę w regionie. 
To nie tylko kształcenie na potrzeby rynku 
pracy i dostarczanie wykwalifikowanej, 
przygotowanej praktycznie do zawodu mło-
dzieży, ale także współpraca z gospodarką, 
lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami 
samorządowymi.                                      (red.)
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Organizowane przez Zachodnią Izbę 
Przemysłowo-Handlową Regionalne Spotka-
nie Przedsiębiorców to wydarzenie, które na 
stałe wpisało się w lubuski pejzaż gospodar-
czy. Partnerem tegorocznej edycji był Urząd 
Miasta w Sulechowie. Tradycję corocznych 
spotkań stanowi udział w nich znamienitych 
ekspertów ze świata ekonomii i gospodarki. 
W tym roku na zaproszenie Izby wykład dla 
lubuskich przedsiębiorców wygłosił dr hab. 
Robert Gwiazdowski - Prezydent Centrum 
im. Adama Smitha.

Swój wykład rozpoczął od anegdoty na 
temat różnego postrzegania ekonomii na 
przykładzie huraganu, który w ubiegłym 
roku nawiedził wschodnie wybrzeże Stanów 
Zjednoczonych. – Niektórzy z amerykańskich 
uczonych postawili tezę, że zniszczenia doko-
nane przez naturę wspomogą proces ożywia-
nia wzrostu gospodarczego, bo trzeba od-
budować wszystko to, co zostało zniszczone 
– mówił. Sporo było również o drukowaniu 
pieniędzy, rynkach finansowych i nowocze-
snym podejściu do ekonomii. Konkluzja była 
zaskakująca: gospodarka jest prosta! Należy 
na nią spojrzeć przez pryzmat początków wy-
miany handlowej i pieniądza. 

Prezydent Centrum im. Adama Smitha 
optymistycznie mówił o polskich przedsię-
biorcach. Jego zdaniem jesteśmy przyzwy-
czajeni do funkcjonowania w niekorzystnym 
otoczeniu i damy sobie radę w kryzysie. Jedną 
z największych barier rozwoju gospodarki są - 
zdaniem dr Roberta Gwiazdowskiego - koszty 
pracy duszące polską przedsiębiorczość. Do-
tyczy to zwłaszcza progresywnego podatku 

od pracy, który ciągnie za sobą wszystkie inne 
koszty. W jego opinii, kluczową kwestią na 
drodze do rozwoju gospodarczego w Polsce 
jest stworzenie racjonalnego i efektywnego 
systemu podatkowego oraz wykorzystanie 
naszego położenia, kapitału ludzkiego oraz 
środków unijnych, które spływają do Polski. 
Radził jednak, aby nie przeceniać znaczenia 
tych ostatnich. - 73 miliardy euro z funduszu 
spójności w latach 2014-2020 to 10,5 miliar-
da euro rocznie. PKB wynosi ok. 375 miliar-
dów euro. Więc środki unijne to mniej niż 3% 
PKB! – mówił Robert Gwiazdowski.

Spotkanie okazało się również okazją do 
prezentacji oferty współpracy z biznesem 
lubuskich uczelni. Dr hab. inż. Andrzej Pie-
czyński, Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu 
Zielonogórskiego zwrócił uwagę na fakt, iż 
konieczne jest zbudowanie środowiska i wa-
runków do tworzenia innowacyjnych przed-
siębiorstw w oparciu o unowocześnienia 
techniczne lub technologie wypracowane na 
uczelni. Tymczasem zaledwie 10% firm w Pol-
sce widzi we współpracy z naukowcami szan-
se zwiększenia możliwości przedsiębiorstwa. 
Mówił o planach i pomysłach uczelni na przy-
szłość: - Powinniśmy zatrudnić ekspertów  
z zewnątrz. Z czasem dorobimy się własnych 
firm które będą się zajmować pośrednicze-
niem między nauką i biznesem. Jeżeli nasze 
pierwsze przedsiębiorstwa start-up zaczną 
przynosić zyski, to zasilą patronacką spółkę 
kapitałową i będzie za co stymulować nowe 
firmy start-up. Inkubatory przedsiębiorczości 
na świecie tak właśnie działają. Nic nowego 
nie odkrywamy, po prostu chcemy wyzwolić 

potencjał, który tkwi w naszej uczelni, a po-
mysłów naprawdę jest dużo - mówił prorek-
tor ds. Rozwoju UZ. Zapowiedział również 
stworzenie w ciągu najbliższego roku oferty 
współpracy dla biznesu.

Z przedsiębiorcami współpracuje już 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Su-
lechowie. Doc. dr inż. Izabela Wojewoda  Pro-
rektor ds. Rozwoju PWSZ Sulechów mówiła 
m.in. o tym, że uczelnia duży nacisk kładzie 
na innowacje i rozwój infrastruktury nauko-
wo - badawczej. W ostatnich latach powstało 
Centrum Energetyki Odnawialnej i Lubuski 
Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicz-
nych w Kalsku. Oba projekty to kilkunasto-
milionowe inwestycje współfinansowane ze 
środków unijnych. Obie placówki badawcze 
zostały wyposażone w najnowocześniejszą 
aparaturę naukową i sprzęt laboratoryjny.

Podczas spotkania głos zabrali również 
przedsiębiorcy. Krzysztof Koniuszy, prezes 
sulechowskiego Roltexu, mówił o tym, dla-
czego warto inwestować w Sulechowie,  
a przedstawiciele firmy Prosper zaprezento-
wali nowoczesne kanały promocji i reklamy.

Jak co roku Regionalne Spotkanie Przed-
siębiorców zgromadziło liczną rzeszę przed-
stawicieli polskiego parlamentu, władz rzą-
dowych i samorządowych oraz lubuskich 
firm. Licznie przybyli lubuscy posłowie  
z uwagą wsłuchiwali się w głos biznesu. 
Przedsiębiorcy podkreślali, że w tym trudnym 
dla gospodarki i przedsiębiorczości czasie, 
ważne są tego typu spotkania, podczas któ-
rych często otwiera się szansa do nawiązania 
nowych kontaktów i wymiany poglądów.

Tomasz Molski

VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców

Gospodarka jest prosta!
Bariery i szanse dla polskiej gospodarki to główne tematy VIII Regionalnego Spotkania Przedsiębior-
ców, które miało miejsce 14 lutego w dawnym Zborze Kalwińskim w Sulechowie. Gościem specjalnym 
lubuskich przedsiębiorców był dr hab. Robert Gwiazdowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha.

Organizatorzy:

Partnerzy Biznesowi:

Partnerzy Medialni:
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VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców

- Minęło już ponad 20 lat polskich 
przemian gospodarczych, a przeciętny 
przedsiębiorca odnosi wrażenie, że ilość 
wolności gospodarczej w Polsce zmniej-
sza się. Ilość regulacji, kontroli, koncesji, 
biurokracji zwiększa się często niszcząc za-
pał i energię przedsiębiorców. Władza nie 
wierzy już w kapitalizm? A może sytuacja 
gospodarcza wymaga takich „scentralizo-
wanych” posunięć?

- Władza w Polsce nigdy nie wierzyła  
w kapitalizm. Ostatnim który wierzył był 
Wilczek. Pierwszym i ostatnim. Ciągle po-
wtarzam pytanie: czy tak zwany pakiet 
ustaw Balcerowicza z grudnia 1989 przy-
niósłby pozytywny rezultat, gdyby nie 
było „ustawy Wilczka”. I w odpowiedzi 
słyszę zdecydowane NIE. A gdyby nie było 
„ustawy Wilczka” to czy znalazłaby się ona  
w „pakiecie Balcerowicza” w takiej samej 
treści. I wtedy najczęściej też pada odpo-
wiedź, że chyba nie. Od 1992 roku rozpo-
czął się festiwal regulacyjny, koncesyjny  
i fiskalny.

- Co pańskim zdaniem jest głównym 
czynnikiem hamującym rozwój polskich 
przedsiębiorców? Co rząd mógłby zmienić 
od zaraz, co pomogłoby radykalnie przed-
siębiorcom, a nie było obciążeniem dla 
budżetu?

- Najwięcej przedsiębiorców odpowia-
da, że główną przeszkodą w ich działalności 
są wysokie koszty pracy. Na drugim miejscu 
ex quo mieści się zły system podatkowy  
i przepisy prawa pracy. A na trzecim szero-
ko rozumiane prawo inwestycyjne – ustawa  
o zagospodarowaniu przestrzennym, pra-
wo budowlane.  Jeśli chodzi o prawo pracy 
i prawo inwestycyjne zmiany nie wymagają 
żadnych kosztów tylko dobrej woli. A jeśli 
chodzi o system podatkowy i koszty pracy 
to takie same wpływy budżetowe jak dziś 
można osiągnąć z innych tytułów niż do-

tychczas. Nie ma dobrych podatków są tylko 
złe. Ale wśród tych złych najgorsze są podat-
ki nałożone na pracę – PIT od wynagrodzeń  
i składki ubezpieczeniowe. Mniej gospodar-
ce szkodzą podatki konsumpcyjne. 

- Jak ocenia Pan wydatkowanie środ-
ków unijnych w kontekście innowacji? 
Niedawno prof. Krzysztof Rybiński wska-
zał na podstawie analiz wykonanych przez 
jego zespół, że mimo wdrażania progra-
mów unijnych nakierowanych na roz-
wój technologii, w skali ostatnich lat ta 
innowacyjność polskich przedsiębiorstw 
względem ich kolegów z zagranicy spada, 
choć powinna rosnąć. Gdzie tkwi Pana 
zdaniem problem?

„Innowacyjność” , „gospodarka oparta 
na wiedzy”, „zrównoważony rozwój”, czy 
„społeczna odpowiedzialność biznesu” 
to są tak zwane „zaklinacze” rzeczywisto-
ści. Prosty przykład – coraz lepiej na are-
nie międzynarodowej radzi sobie polska 
branża spożywcza. Przecież nie dlatego, że 
jest „innowacyjna” tylko wręcz odwrotnie. 

Ludzie postępują rozsądnie, dopiero, 
gdy wszystkie inne możliwości zawiodą
Wywiad z dr. hab. Robertem Gwiazdowskim, polskim prawnikiem i ekonomistą, komentatorem go-
spodarczym, ekspertem w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha.

Krzysiek – jako ekonomista – nie wie, jaką 
innowacyjnością muszą się wykazać polscy 
przedsiębiorcy, żeby zdobyć pozwolenie na 
budowę. Ja wiem, bo jestem adwokatem.  

- Jaki będzie rok 2013 w polskiej go-
spodarce? Przedsiębiorcy powinni zacząć 
inwestować, czy dalej czekać na rozwój 
sytuacji, która może się jeszcze pogorszyć?

- Żeby mogło być lepiej, to chyba naj-
pierw musi być gorzej. Jak bowiem po-
wiada jedno z praw Murphy’ego ludzie 
postępują rozsądnie, dopiero, gdy wszyst-
kie inne możliwości zawiodą. Politycy nie 
robią nic, jak nie muszą. Więc z nadzieją 
czekam kiedy w końcu nadejdzie ten słynny 
kryzys. Tak jak w 1988 roku, gdy Rakowski 
przyszedł do Jaruzelskiego i mu powiedział: 
słuchaj – pieniędzy nie mam, ale mam tu 
takiego Wilczka. On trochę mięsem han-
dluje, więc się na tym zna….

- Dziękujemy.

Rozmawiali: Jarosław Libelt 
 i Tomasz Molski
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VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców 
otworzył prezes ZIPH Jerzy Korolewicz

Marcin Jabłoński, Wojewoda Lubuski

Dr hab. inż. Andrzej Pieczyński,  
prof. UZ. Prorektor ds. Rozwoju

Od lewej Roma Rakowski, 
Burmistrz Sulechowa  

i Henryk Maciej Woźniak

Spotkanie
zgromadziło wielu 

przedstawicieli lubuskiej polityki

VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców, Sulechów 2013



Sulechów 

Twoje miejsce dla biznesu



II

Położenie i ludność

Gmina Sulechów położona jest w południo-

wo-wschodniej części województwa lubuskiego, 

około 20 kilometrów na północny wschód od Zie-

lonej Góry i około 80 km od granicy z Republiką Fe-

deralną Niemiec. Od północy graniczy z gminami: 

Skąpe, Świebodzin, Szczaniec, od zachodu z gminą 

Czerwieńsk, od południa z gminą Zielona Góra i od 

strony wschodniej z gminami: Babimost, Trzebie-

chów i Kargowa. Od południa naturalną granicą 

jest rzeka Odra. Gmina zajmuje powierzchnię 236 

km². Administracyjnie w jej skład wchodzi 26 miej-

scowości, które tworzą 20 sołectw. 

Położenie Gminy pośrodku województwa, bli-

skie sąsiedztwo Zielonej Góry, przebieg ważnych 

dróg o znaczeniu krajowym (budowana trasa szyb-

kiego ruchu S3, bliskość węzła komunikacyjnego 

autostrady A2 w Trzcielu), żeglowna rzeka Odra 

oraz niewielka odległość od granicy z Republiką Fe-

deralną Niemiec są bez wątpienia dużymi atutami.

Obszar Gminy zamieszkuje ponad 26000 

osób, z czego około 17000 to mieszkańcy miasta 

Sulechów, natomiast prawie 9000 osób zamiesz-

kuje wsie. Użytki rolne zajmują prawie 49%, zaś 

obszary leśne stanowią blisko 39% powierzchni 

gminy. Lasy w większości to siedliska borowe, a do-

minującym gatunkiem jest sosna zwyczajna. Lasy 

liściaste występują głównie w dolinie Odry, gdzie 

tworzą tzw. lasy łęgowe, a kilkaset hektarów litych 

drzewostanów robiniowych (akacjowych), położo-

nych w rejonie miejscowości Górzykowo i Nowy 

Świat, to jeden z największych kompleksów tego 

gatunku w naszym kraju.

Gospodarka

Gmina Sulechów ma charakter przemysłowo-

-rolniczy z rozwiniętym sektorem usług. Podsta-

wowe branże lokalnej gospodarki to usługi oraz 

handel. Rozwinięte jest także budownictwo miesz-

kaniowe, przemysłowe, sanitarno-ekologiczne, 

produkcja wełny do izolacji termicznej, budowa 

maszyn, urządzeń grzewczych, zbiorników i urzą-

dzeń do uzdatniania wody i odprowadzania ście-

ków, sprzętu rehabilitacyjnego. Na terenie gminy 

działają także przedsiębiorstwa zajmujące się 

produkcją mebli, tekstyliów oraz części dla prze-

mysłu motoryzacyjnego - kształtek z wełny mine-

ralnej. Rozwinięta jest także produkcja artykułów 

spożywczych. W strukturze gospodarki dominują 

małe przedsiębiorstwa.

Gmina Sulechów dysponuje mechanicz-

no-biologiczną oczyszczalnią ścieków o bardzo 

nowoczesnych rozwiązaniach technicz-

nych. Oczyszczalnia zbudowana została w latach 

1996-1998. Posiada wydajność eksploatacyjną 

6450 m³/d.

Nauka

Na terenie gminy swoją siedzibę ma Państwo-

wa Wyższa Szkoła Zawodowa. Uczelnia prowadzi 

między innymi studia na następujących kierun-

kach: Energooszczędność i audyt energetyczny 

obiektów budowlanych, Energetyka na specjal-

nościach: Energetyka komunalno - przemysłowa 

oraz Energetyka nafty i gazu. Dobrze funkcjonujący 

system oświaty umożliwia kształcenie kadry pod 

oczekiwane zawody również w szkołach ponad-

gimnazjalnych.

Biznes

Na terenie miasta zlokalizowane są: siedziby 

banków, firm ubezpieczeniowych, prywatne biu-

ra obrotu nieruchomościami, kancelarie prawne, 

kancelaria notarialna, Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjno-Kartograficznej, zamiejscowy wydział 

cywilno-karny Sądu Rejonowego w Świebodzinie. 

W niewielkiej odległości od miasta – w miejscowo-

ści Kalsk ma siedzibę Lubuski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego. W mieście działają również stowarzy-

szenia pracodawców i przedsiębiorców, których 

przedstawiciele zostali zaproszeni przez Burmistrza 

Sulechowa do pracy w Radzie Wsparcia Inicjatyw 

Gospodarczych. Gmina Sulechów wraz z partnera-

mi z Zielonej Góry i Nowej Soli tworzy Stowarzysze-

nie „Lubuskie Trójmiasto”, które w roku bieżącym 

aplikuje o środki z Lubuskiego Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego na promocję terenów inwe-

stycyjnych. Najnowszym projektem w jaki w ostat-

nim czasie zaangażował się samorząd sulechowski 

jest przystąpienie do Stowarzyszenia „Aglomeracja 

Zielonogórska”, którego priorytetowy cel to budo-

wanie wspólnego obszaru funkcjonalno-gospodar-

czego. 

Inwestycje

Gmina stosuje ulgi podatkowe od nierucho-

mości, które dotyczą: nieruchomości nowo po-

wstałych podmiotów gospodarczych, nierucho-

mości lub ich części nowo wybudowanych przez 

istniejące podmioty gospodarcze pod warunkiem 

utworzenia nowych stałych miejsc pracy, nieru-

chomości lub ich części zmodernizowanych przez 

istniejący podmiot gospodarczy pod warunkiem 

utworzenia dodatkowych miejsc pracy. W latach 

2003 - 2010 Burmistrz Sulechowa udzielił zwolnień 

z podatku od nieruchomości w kwocie 1 935 867 

złotych z tytułu utworzenia nowych 277 miejsc 

pracy. Z ulg podatkowych skorzystało 12 przedsię-

biorców.

Oprócz dostępnych ponad 380 hektarów 

gruntów pod inwestycje Gmina ma dogodne po-

łożenie - bliskość granicy, nieodległy port lotniczy 

Zielona Góra w Babimoście oraz rzeczny port prze-

ładunkowy i turystyczny na Odrze w miejscowości 

Cigacice, dogodną infrastrukturę drogową wraz  

z budowaną właśnie trasą szybkiego ruchu S3 a 

także rozwiniętą sieć kolejową wraz z bocznicami. 

Te atuty pozwalają myśleć o Gminie Sulechów jako 

dogodnej lokalizacji inwestycji. Opracowany plan 

miejscowego zagospodarowania przestrzennego 

terenów inwestycyjnych oraz wprowadzone ulgi 

podatkowe są dodatkowym atutem, zachęcającym 

inwestorów z kraju i zagranicy.

Dogodna lokalizacja inwestycji
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Inwestycje zewnętrzne  
- ważny czynnik rozwoju

W obecnej sytuacji jednym z głównych 
kierunków działań Gminy Sulechów 

w sferze gospodarki jest tworzenie możli-
wości rozwoju przedsiębiorczości, a w szcze-
gólności małych i średnich przedsiębiorstw. 
Zasadność działań na tym polu potwierdza-
ją przedstawiciele Rady Wsparcia Inicjatyw 
Gospodarczych. Przewidujemy prowadzenie 
szeregu działań o charakterze organizacyj-
nym, na przykład utworzenie bazy danych  
o lokalnych produktach i usługach. Gmi-
na wykonuje już działania mające na celu 
promocję lokalnych przedsiębiorstw, jak  
i działania o charakterze finansowym, np. 
utrzymanie systemu zwolnień od podat-

ków i opłat lokalnych oraz prace nad roz-
szerzeniem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. Bardzo ważnym 
czynnikiem rozwoju Gminy są inwestycje 
zewnętrzne, które z upływem lat powinny 
przyczynić się do istotnego wzrostu liczby 
dobrych jakościowo i trwałych miejsc pra-
cy. Gmina Sulechów aktywnie zachęca ko-
lejnych przedsiębiorców do inwestowania 
na swoim terenie, oferując kompleksową 
pomoc w trakcie przygotowywania inwesty-
cji na jej terenie, oraz wspomniane już ulgi  
w podatkach dla inwestorów. Prowadzimy 
również akcje informacyjne dla przedsię-
biorców dotyczące możliwości pozyskania  

Edward Fedko – Kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy:

środków Unii Europejskiej oraz budżetu pań-
stwa na rozwój działalności gospodarczej  
w ramach Lubuskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. W ostatnich latach 
ze wsparcia w ramach LRPO skorzystało 
9 przedsiębiorstw z terenu gminy. Łączna 
kwota dofinansowania inwestycji w tych 
podmiotach gospodarczych wyniosła 8 574 
966,50 zł. Inną formą wsparcia przedsię-
biorczości są pożyczki i poręczenia kredy-
towe oferowane przez Lubuski Fundusz 
Pożyczkowy i Lubuski Fundusz Poręczeń 
Kredytowych w Zielonej Górze. Warto z tych 
form wsparcia skorzystać.



- Jakie czynności podjęto w Sulechowie 
w ostatnich latach, aby zachęcić przedsię-
biorców do inwestowania?

- Rozwój gospodarczy to proces niezwy-
kle złożony. Gmina ma w nim fundamentalny 
udział poprzez zastosowanie odpowiednich 
instrumentów, które powinny przyczynić się 
do rozwoju inwestycyjnego. W moim pro-
gramie i w bieżącej pracy poświęcam temu 
zagadnieniu wiele miejsca, prezentując rów-
nież inicjatywy, których realizacja powinna 
sprzyjać tym procesom. Przede wszystkim 
oferujemy inwestorom kompleksową pomoc 
w trakcie przygotowywania inwestycji oraz 
bardzo korzystne ulgi i zwolnienia podatko-
we dla firm tworzących nowe miejsca pracy. 
W chwili obecnej aktualizowany jest wniosek 
dotyczący włączenia nieruchomości stano-
wiących własność Skarbu Państwa  w dys-
pozycji Agencji Nieruchomości Rolnych oraz 

stanowiących własność Gminy Sulechów  
w obszar Kostrzyńsko – Słubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. Cały czas 
prowadzimy działania promocyjno – in-

Jesteśmy przygotowani 
„od ręki”
Wywiad z Romanem Rakowskim, Burmistrzem Sulechowa.

formacyjne we współpracy z instytucjami zaj-
mującymi się inwestycjami tj. Polską Agencją 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Lu-
buskim Centrum Obsługi Inwestora a także 
Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Am-
basady RP w Niemczech. Działania te zostały 
dostrzeżone przez Szkołę Główną Handlową, 
która w ramach raportu atrakcyjności inwe-
stycyjnych polskich regionów uplasowała 
Sulechów na 15 miejscu, w kategorii gmin 
miejsko-wiejskich, w rankingu „Gmina na 
5”. Ranking polegał właśnie na sprawdzeniu 
jakości obsługi inwestorów. Ponadto przez 
cały czas staram się na bieżącą rozmawiać  
z liderami lokalnej przedsiębiorczości nt. po-
jawiających się problemów i potrzeb. Jedną 
z pierwszych decyzji, jakie podjąłem po ob-
jęciu stanowiska burmistrza, było powołanie 
Rady Wsparcia Inicjatyw Gospodarczych. 
To właśnie z inicjatywy osób wchodzących  
w skład rady już na jesień tego roku w Sule-
chowie, zostanie zorganizowana giełda ko-
operacyjna, czyli biznesowe spotkania bila-
teralne w formule „B2B meetings”. Imprezę 

adresujemy do przedsiębiorstw i organizacji 
chcących nawiązać miedzy sobą współpra-
cę. Ponadto planujemy zaprezentować cały 
potencjał gospodarczy gminy w oparciu  
o wiodące i najprężniejsze firmy w formule 
targowej. Należy podkreślić, iż całe przedsię-
wzięcie jest realizowane w ramach projektu 
pn. „Promocja gospodarcza i rozwój tere-
nów inwestycyjnych w obszarze Lubuskiego 
Trójmiasta”, którego mam przyjemność być 
prezesem. 

- Miasto dysponuje terenami inwesty-
cyjnymi. Z jakim przeznaczeniem są one 
przygotowane i jakie są oczekiwania ze stro-
ny miasta, co do przyszłych inwestorów?

- Z myślą o inwestorach miasto wyzna-
czyło w planach zagospodarowania prze-
strzennego tereny przemysłowe pod działal-
ność przemysłowo-produkcyjną, handlową, 
usługową, rzemieślniczą oraz budownictwo 
mieszkaniowe. Działania samorządu su-
lechowskiego ukierunkowane są przede 
wszystkim na rozwój małej i średniej przed-

IV



siębiorczości. Zebrane wnioski z prowadzo-
nych rozmów inwestycyjnych z ostatnich 
dwóch lat pokazują, iż perspektywa lokaliza-
cji dużej inwestycji, w której znajdzie zatrud-
nienie kilkusetosobowa załoga, jest raczej 
perspektywa odległą. Jesteśmy przygoto-
wani „od ręki” na stworzenie warunków dla 
kilku średnich firm z planami zatrudnienia od 
kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Ten mo-
del inwestowania wydaje się być optymalny 
dla Sulechowa. Niemniej Gmina Sulechów 
ze względu na swoje wyjątkowe położenie,  
a więc bliskość granicy, nieodległy port lotni-
czy i rzeczny, doskonałą infrastrukturę drogo-
wą łącznie z budowaną trasą szybkiego ruchu 
S3, a także rozwiniętą siecią kolejową wraz  
z bocznicami może być w kręgu zaintereso-
wań firm zajmujących się np. logistyką zaopa-
trzenia. Duże areały pozwalają na planowa-
nie m.in. wielkopowierzchniowych obiektów 
magazynowych. Wszystkie dostępne tereny 
pozwalają myśleć o Gminie Sulechów jako 
dogodnej lokalizacji inwestycji.

- W mieście funkcjonuje Centrum Ener-
getyki Odnawialnej. Do kogo skierowana 
jest jego oferta?

- Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO) 
to ośrodek badawczo-rozwojowy, działający 
przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Sulechowie w ramach Instytutu Politech-
nicznego. Główne obszary funkcjonowania 
CEO skupiają się wokół prac badawczo-roz-
wojowych prowadzonych w zakresie energe-
tyki odnawialnej zarówno w obszarze energii 
elektrycznej, jak i cieplnej.

W oparciu o źródła pochodzące z PWSZ, 
mogę stwierdzić, że CEO wyposażono  
w 3 niezależne stacje pogodowe umożliwiają-
ce rejestrację parametrów klimatu panujące-
go na zewnętrz budynku. Połączone są one z 
istniejącym w CEO systemem pomiarowo-ste-
rującym. Umożliwia to sprawdzanie wpływu 
warunków klimatycznych na działanie po-
szczególnych źródeł energii odnawialnej. 

Nadrzędny system pomiarowo-sterują-
cy umożliwia prowadzenie badań nad algo-
rytmami optymalizującymi koszty związane  

z wytwarzaniem energii w zależności od za-
stosowanych źródeł, panujących warunków 
zewnętrznych oraz aktualnych cen nośników 
energii.

Szeroko rozwinięta i bogato wyposażona 
baza laboratoryjna pozwala również na reali-
zację usług szkoleniowych w zakresie źródeł 
energetyki odnawialnej, automatyki syste-
mów energetycznych oraz tworzenia syste-
mów wizualizacji i monitorowania.

Dzięki wykorzystaniu kadry naukowej 
PWSZ w Sulechowie, CEO oferuje także sze-
roki zakres usług doradczo-konsultacyjnych 
dla nowo tworzonych systemów z zakresu 
energetyki odnawialnej, mikrokogeneracji 
i mikrotrigeneracji, konfiguracji systemów 
ciepłowniczych i energetycznych dopaso-
wanych do potrzeb klienta indywidualnego  
i instytucjonalnego, systemów pomiarowych 
oraz systemów automatyki przemysłowej.

- Nowy inwestor to również nowy 
mieszkaniec Sulechowa. Co Pana zdaniem, 
poza wizją dobrego biznesu, może skłonić 
do osiedlenia się w tym miejscu?

- Przede wszystkim bardzo dobrze 
rozwinięta oferta kulturalna, rekreacyjna  
i sportowa. Na przestrzeni ostatnich kilku lat 
samorząd sulechowski bardzo intensywnie 
inwestował budując, modernizując i remon-
tując wiele obiektów dziś z powodzeniem 
służącym mieszkańcom i turystom. Należy 
podkreślić, że inwestycje te były wspierane 
z różnych programów pomocowych, w tym 
ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu 
państwa. Ponadto Sulechów staje się miej-
scem niecodziennych i niepowtarzalnych wy-
darzeń kulturalnych  na czele z Festiwalem 
Fryderyka Chopina, podczas którego koncer-
tują światowej klasy pianiści. Bardzo prężnie 
rozwija się działalność enoturystyczna, czyli 
popularnie mówiąc winiarstwo. Odrzańska 
Przystań Turystyczna w Cigacicach to tury-
styczne okno gminy na świat. Kryty basen 
wraz ze stadionem to nowoczesny obiekt, 
który co miesiąc odwiedza około 10 000 
osób. Liczne zabytki historii i przyrody, szlaki 
turystyczne - to kolejne argumenty i atuty do 
osiedlania się w Sulechowie i jego okolicach. 
Nie wolno zapominać o bardzo dobrej bazie 
i sieci placówek edukacyjnych, począwszy od 
przedszkoli, a skończywszy na wyższej szkole.

- Dziękujemy.
Rozmawiali: Jarosław Libelt  

i Tomasz Molski
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Tereny inwestycyjne gminy Sulechów

Krężoły

Nowy Świat

40,79 ha

Rozwojowa

7,95 ha

178 ha

Odrzańska

2,41 ha
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Zakres działalności Spółki:
•	 zarządzanie	nieruchomościami	mieszkalnymi	i	niemieszkalnymi
•	 usługi	pogrzebowe,	sprzątanie	grobów	i	opieka	nad	grobami
•	 oczyszczanie	miasta	i	utrzymanie	zieleni,	w	tym	wycinka		

i	przycinka	drzew
•	 wynajem	sprzętu	(podnośnik,	samochód	asenizacyjny,	koparka)
•	 zaopatrzenie	w	wodę	i	odprowadzanie	ścieków
•	 czyszczenie	kanalizacji	samochodem	WUKO

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Sulechowskie  
Przedsiębiorstwo Komunalne  
„SuPeKom” Sp. z o. o.
ul.	Poznańska	18,	66-100	Sulechów
tel.	68	385	24	07	-	09,	fax.	68	385	23	70
www.supekom.pl, 	
e-mail:	zarzad@supekom.pl

Posiadamy teren przemysłowy o powierzchni 6 ha uzbrojony,  
z budynkami  i powierzchnią do składowania.  

Nawiążemy współpracę w zakresie jego wynajmu.



P.W. Roltex Sp. z o.o.
ul. Rozwojowa 3, Brzezie k/Sulechowa, 
66-100 Sulechów
Sekretariat
tel./fax (68) 3855114, (68) 3855231, 
kom. 607 961 400
e-mail: roltex@roltex.com.pl
www.roltex.com.pl

obróbka blach      technika magazynowa

Spółka Roltex powstała w 1994 roku jako mały zakład produk-
cyjny zatrudniający kilka osób. Początkowo działalność skupiała się 
głównie na produkcji i handlu produktów mających zastosowanie w 
magazynach. W naszym zakładzie powstawały np. wózki paletowe 
oraz lekkie regały magazynowe.

W późniejszym czasie nasza działalność zaczęła się stopniowo po-
szerzać. Zgromadzone doświadczenie oraz możliwości posiadanego 
parku maszyn pozwoliły również na rozpoczęcie działalności związanej 
ze świadczeniem usług z zakresu obróbki metalu na rzecz innych 
branż np. spawanie stali nierdzewnej i kwasoodpornej, głównie ele-
mentów linii technologicznych dla przemysłu spożywczego, rafi neryj-
nego, energetycznego oraz urządzeń przeznaczonych do gospodarki 
magazynowej, transportu wewnętrznego, itp.

Nieustanna chęć rozwoju i doskonalenia przyczyniła się do inwe-
stycji w technologię laserową. Mając na uwadze zachodzące zmiany na 
rynku polskim i europejskim w 2006 r. podjęto decyzję o zakupie pierw-
szej wykrawarko-wycinarki laserowej, dzięki której znacznie zwiększyły 
się możliwości produkcyjne oraz zakres świadczonych usług. 

Chcąc nadal podnosić nasze możliwości i wychodząc naprzeciw 
wymaganiom oraz oczekiwaniom naszych potencjalnych klientów, 
podjęliśmy strategiczną decyzję o obudowie nowego zakładu produk-
cyjnego, wyposażonego w nowoczesny park maszyn (tj. maszyn przy-
stosowanych do obróbki blach, rur i profi li). W nowej siedzibie spółki, 
otwartej w 2009 roku, znaduje się biurowiec, zakład produkcyjny, ma-
gazyny oraz salon sprzedaży.

Obecnie głównymi kierunkami naszej działalności jako spółki 
produkcyjno – handlowo –usługowej jest szeroko rozumiana obróbka 
blach oraz technika magazynowa (wyposażenie magazynów). Sprze-
daż prowadzą oddziały w Sulechowie, w Poznaniu, w Koninie oraz 
sieć fi rm współpracujących w całym kraju. Posiadamy obecnie przez 
nas park maszyn i związane z nim możliwości, zdobyte doświadcze-
nie oraz  kwalifi kacje plasują nas zarówno w czołówce polskich fi rm 
jak i dają możliwość skutecznego konkurowania na arenie międzyna-
rodowej w zakresie obróbki blach, natomiast oferowany asortyment 
produktów związanych z techniką magazynową pozwala na bogate 
wyposażenie każdego magazynu.
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Mgr inż. Dirk Kommer,  
Investor Center Ostbrandenburg GmbH

Roman Rakowski,  
Burmistrz Sulechowa

Dr hab. Robert Gwiazdowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha

Od lewej  
Krzysztof Kononowicz (Leks sp. z o.o.)  
i Witold Pahl (Poseł RP)

Rozmowy biznesowe

W VIII RSP wzięło udział ponad 150 gości

VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców, Sulechów 2013
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Stanowisko Zachodniej Izby Przemy-
słowo - Handlowej w Gorzowie Wielkopol-
skim w sprawie rozwoju szkolnictwa wyż-
szego w województwie lubuskim.

Prezydium Rady Zachodniej Izby Prze-
mysłowo - Handlowej zwraca się do Zarzą-
du Województwa Lubuskiego z propozycją 
wspólnego przeanalizowania uwarunkowań 
w rozwoju wyższych uczelni  naszego woje-
wództwa. 

Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlo-
wa od wielu już lat współpracuje z więk-
szością uczelni wyższych w województwie, 
prowadząc wiele bezpośrednich działań 
praktycznych na płaszczyźnie członkowskiej 
lub wspólnie realizując projekty unijne. Nasi 
członkowie, przedsiębiorcy lubuscy, włącza-
ją się w proces wzmacniania bazy szkole-
niowej poszczególnych uczelni, jak również 
uczestniczą w unowocześnianiu procesu 
dydaktycznego.

W dniu 12 grudnia 2012r. podczas kon-
ferencji zorganizowanej w Zielonej Górze  
w ramach projektu „Monitoring kondy-
cji sektora MSP w latach 2010-2012”, Pani 
Marszałek w swoim wystąpieniu „Zielona 
kraina nowoczesnych technologii” przed-
stawiła m.in. projekty finansowane ze środ-
ków Lubuskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla szkolnictwa wyższego. 
Jako przedsiębiorcy cieszymy się z faktu, 
że Zarząd Województwa Lubuskiego widzi 
i docenia problemy rozwojowe wyższych 
uczelni i stara się pomagać w osiąganiu co-
raz wyższego poziomu kształcenia. Przed-
siębiorcy lubuscy w pełni popierają wysiłek 
Zarządu Województwa w tym kierunku, 
ponieważ aktualnie gospodarka krajowa 
wymaga coraz to nowych specjalistycznych 
kadr, a uczelnie naszego województwa,  
w obecnym stanie organizacyjnym, zada-

niom tym same nie podołają. Stanowisko 
takie niejednokrotnie prezentowaliśmy na 
różnych gremiach.

Cieszy nas również ambitna wizja Stra-
tegii Rozwoju Województwa Lubuskiego (…) 
zielona kraina nowoczesnych technologii 
(…), która w wystąpieniu Pani Marszałek 
znajduje pełne potwierdzenie, chociażby 
poprzez przywołanie kwot dofinansowania 
dla uczelni lubuskich: dla Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego 87,4 mln zł., dla PWSZ w Su-
lechowie 47,2 mln zł., natomiast dla PWSZ 
w Gorzowie Wielkopolskim 12 mln zł. 

Z wystąpienia Pani Marszałek jedno-
znacznie wynika, że „zielona kraina nowo-
czesnych technologii”  być może  będzie się 
w pełni rozwijała, ale w południowej części 
województwa, natomiast w północnej czę-
ści  może pozostać tylko „zielona kraina”. 

Jako właściciele przedsiębiorstw, two-
rzący dochód tego województwa, musimy 
myśleć i zapewniać sprawne funkcjonowa-

Stanowisko ZIPH

Izba w sprawie szkolnictwa wyższego
Władze Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej zajęły stanowisko w sprawie rozwoju szkolnictwa 
wyższego w województwie lubuskim. Podjęcie dokumentu poprzedzone było spotkaniami przedsta-
wicieli ZIPH z władzami uczelni w Lubuskiem. Treść stanowiska skierowana została na początku stycz-
nia do władz naszego regionu. Poniżej prezentujemy jego treść.

nie nie tylko fragmentów przedsiębiorstwa, 
ale przede wszystkim całej firmy,  bo wte-
dy będziemy mogli sprawnie funkcjonować  
i rozwijać się. 

W ten sam sposób rozumiemy zarządza-
nie województwem, które musi rozwijać go 
całościowo,  a nie tylko wybrane, uprzywile-
jowane  rejony.

Prezydium Zachodniej Izby Przemy-
słowo - Handlowej, będąc po odbytych 
spotkaniach z kierownictwami lubuskich 
uczelni, zrealizowanych wspólnych projek-
tach, bogate w  wypracowane wnioski i do-
świadczenia, uważa za konieczne podjęcie 
wspólnej rozmowy w celu wypracowania 
konkretnych działań, w celu wzmocnienia  
oraz równomiernego rozwoju szkolnictwa 
wyższego w naszym województwie, w tym 
jak najszybszego doprowadzenia do powo-
łania Akademii Gorzowskiej. 

Podpisano: Jerzy Korolewicz,  
Prezes ZIPH 
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Brak jednolitego frontu działania  
i ośrodków administracji, które byłby prze-
wodnikiem w działaniach na rzecz PWSZ 
powoduje, że wyższa uczelnia nie ma na-
leżytego wsparcia w planach rozwojowych 
Aglomeracji Gorzowskiej. Potwierdzeniem 
tego stanu jest m.in.  wystąpienie 12 grud-
nia 2012r. podczas konferencji zorganizo-
wanej w Zielonej Górze,  w ramach pro-
jektu „Monitoring kondycji sektora MSP 
w latach 2010-2012”, Pani Marszałek Wo-
jewództwa Elżbiety Polak, która w swoim 
wystąpieniu „Zielona kraina nowoczesnych 
technologii” przedstawiła projekty dofi-
nansowane ze środków LRPO dla szkolnic-
twa wyższego w województwie lubuskim.

Pani Marszałek poinformowała m.in., 
że dofinansowanie dla Uniwersytetu Zielo-

nogórskiego ze środków Unii Europejskiej 
wyniosło 87,4 mln zł., dla PWSZ w Sulecho-
wie  47,2 mln zł.,  natomiast PWSZ w Go-
rzowie Wielkopolskim otrzymało dofinan-
sowanie tylko w wysokości 12 mln zł. Nie 
uzyskały niestety dofinansowania projekty 
laboratorium środowiskowego i ośrodka 
szkoleniowo-badawczego w Rogach.

W związku z powyższymi faktami,  
w imieniu przedsiębiorców Aglomera-
cji Gorzowskiej, zwracamy się do Panów  
o pilne podjęcie działań zmierzających do 
zmiany zaistniałej sytuacji. Realna stała się 
groźba życia w podregionie gorzowskim 
zwanym „zieloną krainą”, ale bez nowocze-
snych technologii.

Uważamy, że samorząd wojewódz-
twa powinien nie tylko wesprzeć w nowej 

Apel Izby

Silna uczelnia w Gorzowie Wlkp.
18 grudnia 2012 r. miało miejsce wspólne posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Gorzowie Wielkopolskim i Prezydium Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej. Zamknęło 
ono wielomiesięczny etap konsultacji i współpracy projektowej Izby i uczelni wyższych województwa 
lubuskiego. Władze ZIPH wystosowały apel do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Tadeusza Jędrzej-
czaka oraz Przewodniczącego Rady Miasta Jerzego Sobolewskiego, w celu  przyspieszenia rozwoju 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

perspektywie  projekty inwestycyjne i ba-
dawcze gorzowskiej Uczelni, ale także do-
finansować tworzenie nowych kierunków 
studiów magisterskich, niezbędnych doce-
lowo do powołania Akademii Gorzowskiej.

W naszej ocenie, dokonanej w dniu 
3 stycznia br. na posiedzeniu Prezydium 
Rady Izby, w najbliższych miesiącach wi-
nien zostać także wypracowany wieloletni 
program współpracy Miasta i Uczelni, po-
party konkretnym planem finansowo-rze-
czowym, co znalazłoby już swoje odzwier-
ciedlenie w projekcie budżetu na 2014 r.  
Ze swojej strony deklarujemy gotowość do 
współdziałania w tym zakresie.

Podpisano: Jerzy Korolewicz, 
Prezes ZIPH

R e k l a m a
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Lubuski Regionalny Program Operacyjny

Wzrost konkurencyjności regionu, tworzenie nowych miejsc pracy, bogata oferta wysokiej jakości 
usług… tak fundusze europejskie zmieniają Lubuskie! - Dynamiczny rozwój gospodarczy naszego wo-
jewództwa oznacza lepszą przyszłość dla wszystkich Lubuszan - mówi Elżbieta Polak - Marszałek 
Województwa Lubuskiego.

Udane inwestycje  
lubuskich przedsiębiorców

Lubuski Regionalny Program Operacyjny w 
ostatnich latach oferował szerokie wsparcie 
dla przedsiębiorstw. Biznes został wspar-
ty kwotą przekraczającą 307 mln PLN! We 

Firma M.K. Music z Gorzowa Wlkp. 
należąca do Pana Krzysztofa Matyasza 
uzyskała dwukrotnie wsparcie z Lubuskie-
go Regionalnego Programu Operacyjne-
go, co pozwoliło na zakupienie sprzętu 
estradowego oraz nagłośnieniowego o 
imponujących możliwościach i parame-
trach. Dofinansowanie, w ramach dwóch 
realizowanych projektów, przekroczyło 
200 000 PLN. Pozwoliło na zakup kolumny 
3-drożnej, ramy do podwieszania systemu 

nagłośnienia, kolumny subbasowej o im-
ponującej mocy szczytowej 10000W, koń-
cówki mocy, procesora dźwięku, okablowa-
nia głośnikowego, speacon’a, wtyków XLR, 
wielostyków, przewodów mikrofonowych 
oraz sprzętu do profesjonalnej obróbki 
dźwiękowej. Nowy sprzęt pozwolił firmie 
M.K. Music prowadzić obsługę i nagłośnie-
nie wielu wydarzeń kulturalnych i muzycz-
nych w regionie oraz poza nim. 

Muzyka o mocy tysięcy watów

Ultranowoczesna maszyna introligatorska
Kolejną gorzowską firmą, która skorzy-

stała z dofinansowania z LRPO jest Wydaw-
nictwo Podatkowe GOFIN. Dofinansowanie 
w kwocie 838 052 PLN pozwoliło na zakup 
offsetowej maszyny drukującej wraz z wy-
posażeniem dodatkowym oraz linii do zbie-
rania i szycia drutem opraw zeszytowych.

Dzięki realizacji inwestycji wydawnic-

two wprowadziło do oferty handlowej 
dwie nowe usługi - druk w pełnej kolory-
styce w formacie B1 oraz oprawę zeszy-
tową do objętości 196 stron formatu B5 i 
nowy produkt - oprawę zeszytową do ob-
jętości 196 stron formatu B5. Realizacja in-
westycji pociągnęła za sobą znaczny wzrost 
zatrudnienia i zwiększenie ilości klientów. 

W ciągu niespełna roku w Ośnie Lubu-
skim Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sęk-
pol zrealizowało projekt polegający na roz-
budowie istniejącego już wcześniej hotelu. 
Inwestycja, która kosztowała 3 605 288 zł 
została dofinansowana kwotą 1 110 219 zł 
w ramach działania 2.2 Poprawa konkuren-
cyjności małych i średnich przedsiębiorstw 
poprzez inwestycje Lubuskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego. Przy ist-
niejącym kompleksie Pensjonatu Afrodyta 

Kto ma ochotę na pobyt w SPA?
Spa, malowniczo położonym nad brzegiem 
jeziora Reczynek, dzięki środkom z Unii Eu-
ropejskiej powstały 24 nowe pokoje. Pracę 
znalazło w nim 6 osób, m.in. terapeutów, 
którzy obsługują zakupione urządzenia do 
zabiegów redukujących tkankę tłuszczową i 
cellulit oraz zabiegów odmładzających przy 
wykorzystaniu fal radiowych. Po rozszerze-
niu bazy noclegowej oraz ilości oferowa-
nych usług, liczba gości w Pensjonacie Afro-
dyta SPA znacznie wzrosła.

wszystkich pięciu działaniach Prioryte-
tu II LRPO zawarto 499 umów. Pozostałe 
środki zostały przeznaczone na realizację 
projektów badawczo-rozwojowych i doka-

pitalizowania instytucji otoczenia biznesu. 
Poniżej przedstawiamy Państwu kilka przed-
sięwzięć, które uzyskały dofinansowanie  
z LRPO.
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Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego

Z dofinansowania pochodzącego z 
LRPO skorzystał także zakład samochodo-
wy Pana Andrzeja Janasa. Firma specjali-
zuje się w serwisowaniu, diagnostyce i na-
prawach pojazdów marki Mercedes-Benz, 
a dofinansowanie w wysokości przekra-
czającej 300 000 PLN pozwoliło na wybu-
dowanie od podstaw nowego budynku 

 „Mali Europejczycy” to wybudowane w 
Kostrzynie nad Odrą niepubliczne przed-
szkole. Wartość inwestycji wyniosła ponad 
2 mln zł, z czego 800 tys. zł to dotacja z 
LRPO. Właściciele placówki zapewniają, 
że gdyby nie pomoc z Unii Europejskiej nie 
byłoby mowy o kredycie i samej inwestycji. 
Przedszkole jest otwarte na indywidualne 
potrzeby dzieci i ich rodziców, a obejmu-
jąc opieką 150 dzieci zaspokoiło niemal 
w całości realny popyt na lokalne usługi 
opiekuńczo-wychowawcze. Nowa baza 
przedszkolna umożliwiła ponadto opiekę 
nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego, które mają do 
dyspozycji najnowocześniejsze instrumen-

Mali Europejczycy, duży sukces

Dwa duże projekty zrealizowała w ramach 
LRPO firma Hanke Tissue. Łączna kwota 
dofinansowań sięgająca niemal 3 mln 400 
tys. PLN pozwoliła na zwiększenie konku-
rencyjności tej kostrzyńskiej firmy poprzez 
rozszerzenie gamy produktów, zarówno 
tych tańszych jak i droższych.  Ambicją pro-
ducenta popularnych chusteczek higienicz-
nych jest zwiększenie, dzięki zakupionym z 
LRPO maszynom, konkurencyjności swoich 
produktów zarówno w Europie Wschod-
niej, jak i za naszą zachodnią granicą.

Na podbój Europy

Nawet Mercedes się czasem psuje

ty pedagogiczne, w tym zajęcia integracji 
sensorycznej. W przedszkolu „Mali Euro-
pejczycy” pracę znalazło już szesnaście 

osób, a wzrost przychodów brutto w opar-
ciu o zrealizowaną inwestycję wyniósł, jak 
podają właściciele, 900%.

warsztatu, a także na zakup wyposażenia 
dla 3 stanowisk pracy. 

To tylko niektóre z setek zrealizowa-
nych przy udziale LRPO inwestycji. Jeżeli 
zainteresowani są Państwo informacjami 
na temat innych dofinansowanych działań 
zapraszamy na stronę internetową www.
lrpo.lubuskie.pl. 
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Bezpłatne szkolenia dla firm

W ramach projektu zostaną zrealizowa-
ne szkolenia z języka angielskiego i niemiec-
kiego na poziomie średniozaawansowanym 
i zaawansowanym.  Ćwiczenia obejmujące 
60 godzin lekcyjnych, odbędą się w małych, 
10-osobowych grupach. Zajęcia będą re-
alizowane 2 razy w tygodniu, w godzinach 
popołudniowych, dokładne godziny spotkań 
zostaną uzgodnione pomiędzy trenerem  

Rekrutacja do projektu „NIE obce języki”!
Projekt „NIE obce języki” to oferta bezpłatnych kursów językowych, skierowanych do właścicieli i pra-
cowników mikro, małych i średnich firm z terenu województwa lubuskiego. Trwa ostatni nabór grup 
dla zaawansowanych z języka angielskiego i niemieckiego.

a uczestnikami. Po ukończeniu kursu każdy 
z uczestników weźmie udział w indywidual-
nych zajęciach, przygotowujących do egzami-
nu  uprawniającego do uzyskania międzyna-
rodowego certyfikatu językowego. Uczestnik 
nie ponosi kosztu udziału w egzaminie – jest 
on finansowany w ramach projektu!

Zajęcia językowe przeprowadzi Szkoła 
Języków Obcych Izabeli Wojciechowskiej, 
dysponująca doświadczoną i wysoko wykwa-
lifikowaną kadrą lektorską. Na lektoraty za-
praszamy do się w Gorzowa Wlkp, jednakże 
istnieje możliwość realizacji zajęć w innej lo-
kalizacji w przypadku otrzymania co najmniej 
10 zgłoszeń. 

Rekrutacja do projektu trwa i będzie pro-
wadzona w trybie ciągłym maksymalnie do 
lipca 2013r., czyli do momentu sformowania 

ostatniej grupy uczestników. Osoby zaintere-
sowane udziałem w projekcie zachęcamy już 
teraz do składania swoich zgłoszeń!  Pełna 
dokumentacja rekrutacyjna jest dostępna na 
stronie projektu: www. jezyki-owczarek.biz.
pl.  Warunkiem zakwalifikowania kandydata 
do udziału w projekcie jest  pozytywna ocena 
wstępnego testu znajomości języka obcego! 

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem 
projektu pod numerem telefonu: 95/739 03 
13, e-mail: a.nowak@owczarek.biz.pl. Doku-
menty zgłoszeniowe można wysłać pocztą 
lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu 
od poniedziałku do piątku, w godz. 10-15. 
Biuro Projektu mieści się przy Zachodniej 
Izbie Przemysłowo – Handlowej w Gorzowie 
Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 1. 

Anna Nowak 

Dla kogo?
Uprawnieni do udziału w szkoleniach są 
właściciele i pracownicy lubuskich firm  
z sektora MSP. Ci drudzy powinni być za-
trudnieni na etacie. Każde przedsiębior-
stwo może zgłosić do udziału w szkoleniach 
maksymalnie dwóch pracowników.
 
Zakres tematyczny szkoleń
Kurs obejmuje zakres zagadnień z zakre-
sum.in.: tworzenia planu marketingowego, 
oceny otoczenia firmy, zagadnień promocji 
i reklamy, Public Relations, autoprezenta-
cji, programu wdrażania planu marketingo-
wego i jego budżetowania oraz oceny efek-
tywności działań. Dodatkowo kurs został 
rozszerzony o moduł rozwoju osobistych 

Profesjonalny kurs marketingu

kompetencji w oparciu o zajęcia aktywne. 
Dzięki niemu kursanci odbędą zajęcia na 
temat rozwoju poczucia własnej wartości, 
asertywności i odporności na stres oraz 
rozwój umiejętności interpersonalnych.

Jak odbywają się szkolenia?
Kurs obejmuje 112 godzin. Zajęcia odby-
wają się dwa razy w tygodniu (8 godzin 
wraz z przerwą obiadową) w co drugi ty-
dzień. Warunkiem ukończenia kursu jest 
udział w 80% zajęć. Na zakończenie uczest-
nicy otrzymują stosowny certyfikat od fir-
my szkoleniowej.

Gdzie można dowiedzieć się więcej?
Szczegółową informację w sprawie warun-

Rozpoczynają się kolejne edycje szkoleń dla osób zainteresowanych odbyciem profesjonalnego kursu 
marketingu. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej są one dla lubuskich firm dostępne bezpłatnie. 
W marcu kurs rozpoczyna kolejna grupa. Zajęcia poprowadzi Profi Biznes Group Sylwia Majewska ze 
Szczecina. 

ków udziału w kursie można uzyskać pod 
numerem telefonu: (95) 739-03-12.

Jarosław Libelt
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GÓRECKI I PARTNERZY

Zdaniem eksperta

Przyjęta abolicja ma więc charakter 
swoistego zadośćuczynienia wobec przed-
siębiorców, którzy mogli być traktowani nie-
równo i niesprawiedliwie w okresie ponad 
10 lat. Nierzadkie były bowiem sytuację,  
w których ZUS – po upływie długiego czasu 
– naliczał niespodziewanie zaległe składki 
w kwotach wynoszących po kilkaset tysięcy 
złotych. 

W tym kontekście obowiązującą już abo-
licję należy ocenić jako słuszną i konieczną. 
Pamiętać jednak trzeba, iż nie ma ona ani 
charakteru automatycznego, ani powszech-
nego. Skorzystanie z możliwości umorzenia 
nieopłaconych składek następuje bowiem 
wyłącznie na wniosek samego zaintereso-
wanego, po spełnieniu określonych warun-
ków wstępnych – zarówno formalnych, jak 
i materialnych. Z tego też względu abolicję 
należy traktować jako wyjątek, a nie regułę. 

Wniosek o umorzenie trzeba złożyć 
w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia  
w życie ustawy abolicyjnej, czyli od dnia 15 
stycznia 2013 r. Druk formularza wniosku, 
przygotowany przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, można znaleźć w oddziałach 
ZUS oraz na oficjalnej stronie internetowej 
ZUS (www.zus.pl). 

Z abolicji mogą skorzystać wyłącznie 
osoby podlegające w okresie od 1 stycz-
nia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiąz-
kowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i 
rentowemu oraz wypadkowemu z tytułu 
prowadzenia pozarolniczej działalności go-

spodarczej na podstawie przepisów  
o działalności gospodarczej 
lub innych przepisów szczegól-
nych, działalności twórczej lub 
artystycznej, bądź działalności 
w zakresie wolnego zawodu, 
albo jako wspólnik jednooso-
bowej spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością lub wspólnik 
spółki jawnej, komandytowej, 
partnerskiej. Ponadto, w kręgu 
osób uprawnionych do złoże-
nia wniosku o umorzenie nie-
opłaconych składek znajdują się 
także spadkobiercy i osoby trzecie wobec 
których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu 
odpowiedzialności za zobowiązania płatni-
ka z tytułu nieopłaconych przez niego skła-
dek na jego własne ubezpieczenia.

W drodze abolicji można wnosić  
o umorzenie zarówno zaległych składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 
wypadkowe, jak i składek na ubezpiecze-
nie zdrowotne i Fundusz Pracy, odsetek za 
zwłokę oraz dodatkowych opłat, np. prolon-
gacyjnej czy kosztów upomnienia. Warun-
kiem jest to, aby wszystkie powyższe zale-
głości obejmowały okres od 1 stycznia 1999 
r. do 28 lutego 2009 r. 

Umorzenie zaległych składek zostało 
uzależnione nie tylko od wyżej opisanych 
przesłanek formalnych. Kolejna grupa wy-
magań do skutecznego rozpoznania wnio-
sku o objęcie abolicją ma charakter mate-
rialny. 

Aby umorzenie zaległych składek było 
możliwe i skuteczne, płatnik nie może po-
siadać na dzień wydania decyzji o umorze-
niu należności innych zaległości względem 
ZUS. Wszystkie składki, które są wymagalne,  
a nie podlegają umorzeniu w drodze aboli-
cji, muszą więc zostać uprzednio rozliczone. 

Od powyższej zasady przewidzia-
ny został wyjątek – płatnik może wnosić  
o przedłużenie terminu płatności zaległych 
składek niepodlegających abolicji do maksy-
malnie 12 miesięcy od dnia uprawomocnie-
nia się decyzji o umorzeniu należności. Po-
nadto płatnik może zawrzeć z ZUS umowę 
o rozłożeniu tego dodatkowego zadłużenia 
na raty, z wspólnie ustalonymi terminami 
spłaty każdej z rat. 

Marek Górecki
adwokat i doradca podatkowy

Abolicja dla płatników składek ZUS
W dniu 15 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r.  
o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez oso-
by prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551),  
na mocy której została uchwalona tzw. abolicja, a więc umorzenie nieopłaco-
nych zaległych składek na własne ubezpieczenia społeczne za okres od  
1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. To owoc wielomiesięcznych starań na 
tle niejasnej i niejednolitej praktyki ZUS, który de facto nie stosował się do 
obowiązujących go przepisów – raz każąc płacić przedsiębiorcom składki,  
a raz nie, w szczególności w sytuacji zawieszenia działalności  
gospodarczej. 
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W 2012 r. przeciêtne zatrudnienie oraz z produkcj¹ artyku³ów spo¿ywczych przy wzroœcie w 2011 r. o 6,8%). Bardziej 

w lubuskim sektorze przedsiêbiorstw nie (o 3,5% wobec spadku w 2011 r. o 3,9%). dynamicznie ni¿ w 2011 r. wzros³y wyna-

zmieni³o siê w relacji do roku poprzedniego, 

przy niewielkim wzroœcie przeciêtnego 

miesiêcznego wynagrodzenia brutto.

Po dwóch latach wzrostu (w 2010 r. o 0,8% 

i w 2011 r. o 3,0%), w 2012 r. przeciêtne 

zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw Zmianom przeciêtnego zatrudnienia grodzenia w przedsiêbiorstwach zwi¹zanych 
ustabilizowa³o siê na poziomie sprzed roku, w sektorze przedsiêbiorstw towarzyszy³ z dostaw¹ wody; gospodarowaniem œciekami 
tj. 118,3 tys. osób. W wiêkszoœci sekcji najni¿szy w ostatnich latach wzrost  i odpadami; rekultywacj¹ (o 4,2% przy wzroœcie 
zaznaczy³ siê jednak wzrost przeciêtnego przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w 2011 r. o 2,4%). Spadek p³ac w relacji 
zatrudnienia, m.in. w przedsiêbiorstwach brutto – o 3,4%, tj. do poziomu oko³o 3068 z³. do 2011 r. notowano m.in. w sekcjach: 
prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie trans- budownictwo (o 1,7%) oraz 
portu i gospodarki magazynowej (o 10,9%), administrowanie i dzia-
zakwaterowania i gastronomii (o 6,1%) oraz ³alnoœæ wspieraj¹ca (o 
budownictwa (o 3,5%). Niewielki wzrost 0,4%), w których przed 
zatrudnienia notowano tak¿e w przetwórstwie rokiem notowano wzrost 
przemys³owym (o 0,2%), w którym pracuje wynagrodzeñ odpowiednio 
60,2 tys. osób, tj. blisko 51% ogó³u o  7,1% i 16,0%.
zatrudnionych w sektorze przedsiêbiorstw. Wynagrodzenia wy¿sze 
Jednoczeœnie ograniczono zatrudnienie m.in. o d  œ re d n i e j  p ³ a c y  w  
w przedsiêbiorstwach zwi¹zanych z admini- województwie otrzymy-
strowaniem i dzia³alnoœci¹ wspieraj¹c¹ wali m.in. zatrudnieni 
(o 6,7%), z obs³ug¹ rynku nieruchomoœci w przedsiêbiorstwach pro-
 (o 6,0%) oraz z handlem; napraw¹ pojazdów wadz¹cych dzia³alnoœæ 
samochodowych (o 5,9%). W 2012 r. utrzyma³ siê wzrost przeciêtnych w ramach sekcji: informacja i komunikacja 

miesiêcznych wyna- (na poziomie 4957 z³, tj. o 61,6% wy¿sze 
grodzeñ m.in. w prze- od przeciêtnego wynagrodzenia w lubuskim 
twórstwie przemys³o- sektorze przedsiêbiorstw), dzia³alnoœæ 
wym (na poziomie 5,1% profesjonalna, naukowa i techniczna (4027 z³, 
w o b e c  w z r o s t u  tj. o 31,2% wy¿sze), a tak¿e przetwórstwo 
o 5,5% w 2011 r.). przemys³owe (3256 z³, tj. o 6,1% wy¿sze).  
W mniejszym stopniu Najni¿sze wynagrodzenia notowano 
n i ¿  p r z e d  r o k i e m  w przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê 
wzros³y p³ace w przed- 

Spoœród dzia³ów o znacz¹cym udziale siêbiorstwach prowa- 

w zatrudnieniu utrzyma³ siê notowany przed dz¹cych dzia³alnoœæ 

rokiem wzrost przeciêtnego zatrudnienia m.in. w zakresie handlu; na- 

w przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê prawy pojazdów sa-

produkcj¹ wyrobów z metali (wyniós³ 10,2% mochodowych (o 2,9% 

wobec 3,8% w 2011 r.), transportem l¹dowym wobec wzrostu o 6,3% 

i ruroci¹gowym (9,3% wobec 3,5% przed w 2011 r.) oraz trans- 

rokiem), dzia³alnoœci¹ us³ugow¹ zawi¹zan¹ portu i gospodarki 

z utrzymaniem porz¹dku w budynkach magazynowej (o 2,7% 

i zagospodarowaniem terenu (4,8% wobec 
administrowaniem i dzia³alnoœci¹ wspieraj¹c¹ 

5,4% w 2011 r.), oraz produkcj¹ pojazdów 
(o 36,2% ni¿sze od œredniej p³acy w wo-

samochodowych, przyczep i naczep (0,8% 
jewództwie) oraz w jednostkach prowadz¹cych 

wobec 3,0% w 2011 r.). Zmniejszy³o siê 
dzia³alnoœæ w zakresie zakwaterowania 

natomiast zatrudnienie m.in. w przedsiê- 
i gastronomii, które pomimo najwy¿szego 

biorstwach prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakre- 
wzrostu w relacji do poprzedniego roku 

sie produkcji wyrobów z drewna, korka, s³omy 
(o 8,7%) pozosta³y na poziomie o 34,7% 

i wikliny (o 9,4%, wobec wzrostu notowanego 
ni¿szym od przeciêtnego wynagrodzenia 

przed rokiem o 2,1%) oraz w jednostkach 
w województwie.

zajmuj¹cych siê handlem detalicznym (o 5,1% 

przy wzroœcie zatrudnienia w 2011 r. o 0,2%). 

Podobnie jak w 2011 r., ograniczono 

zatrudnienie w przedsiêbiorstwach zwi¹zanych 

z handlem hurtowym (o 8,1% wobec spadku 

zatrudnienia w tym dziale przed rokiem o 0,2%) 

Rynek pracy i wynagrodzenia

Lubuski przegl¹d gospodarczy - 2012 r.

Urz¹d Statystyczny
w Zielonej Górze

Lubuski Oœrodek Badañ Regionalnych
Kierownik - tel. 68 3223 192, 
Informatorium statystyczne - 68 3223 119, 68 3223 128, 68 3223 147
Analizy statystyczne - tel. 68 3223 193, 68 3223 166; Sk³ad i opracowanie graficzne - tel. 68 3223 190

�Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w 
Gorzowie Wlkp. wynios³o 2959 z³ , tj. by³o o 
3,6% ni¿sze od œredniej p³acy w województwie. 
W relacji do poprzedniego roku p³ace w 
Gorzowie Wlkp. wzros³y o 2,7% tj. mniej 
dynamicznie ni¿ œrednio w województwie.

�Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie 
brutto w Zielonej Górze wynios³o 3018 z³ i 
by³o o 2,4% ni¿sze ni¿ przed rokiem. Tym 
samym stanowi³o 98,4% przeciêtnego 
wynagrodzenia w województwie.

�Ponad 37% zatrudnionych w sektorze przedsiêbiorstw w województwie lubuskim koncentruj¹ 
przedsiêbiorstwa zlokalizowane w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze. W obu miastach w 2012 r. liczba 
zatrudnionych by³a wiêksza ni¿ w 2011 r., przy czym w Gorzowie Wlkp. wzrost wyniós³  1,8% (wobec 
spadku przed rokiem o 5,6%), a w Zielonej Górze – 1,2% (przy wzroœcie obserwowanym w 2011 r. o 2,4%).

I-XII 2008 I-XII 2009 I-XII 2010 I-XII 2011 I-XII 2012

Przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw w 2012 r.
(okres poprzedni = 100)
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Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto 
w sektorze przedsiêbiorstw w 2012 r.
(okres poprzedni = 100)
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Przeciêtne miesiêczne wed³ug wybranych 
sekcji PKD w 2012 r.(w z³)

awynagrodzenie brutto  

W przedsiêbiorstwach, w których liczba pracuj¹cych przekracza 9 osób.a

Budownictwo

Zakwaterowanie
i gastronomia

Transport
i gospodarka
magazynowa

Handel; naprawa
pojazdów

samochodowych

Przemys³ 3287

2929

2626

2848

2003

3220

2864

2589

3232

2179

3450

3069

2956

2469

2065
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