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Zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy 

z niecierpliwością czekają na pieniądze. 

Dlatego też proces podpisywania doku-

mentów uruchomiliśmy we wszystkich na-

szych placówkach: w Gorzowie Wielkopol-

skim, w Zielonej Górze i w Żaganiu. Mogę 

zapewnić, że robimy wszystko, aby środki 

trafiły do firm w jak najkrótszym czasie.

W lutym ogłaszamy kolejny, ważny 

konkurs. Tym razem udzielać będziemy 

grantów na prace badawczo-rozwojo-

we. Środki, którymi dysponuje Izba to 

blisko 5 milionów złotych. Mają one 

służyć stworzeniu warunków do transferu 

badań, nowoczesnych technologii i pod-

noszenia wiedzy w lubuskich przedsiębior-

stwach. Cały czas dysponujemy również 

Z początkiem obecnego roku roz-

poczęliśmy podpisywanie pierw-

szych umów w ramach projektu 

Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębior-

ców. To ważne działanie, którego za-

daniem jest łagodzenie gospodarczych 

skutków pandemii Covid-19 w naszym 

regionie. Duże zainteresowanie pro-

gramem spowodowało, że niestety nie 

wszystkim byliśmy w stanie pomóc. 

Niezmiernie cieszy nas decyzja Zarządu 

Województwa Lubuskiego, który zde-

cydował o zwiększeniu puli środków 

(chociaż nie w takim stopniu, jak ocze-

kiwali przedsiębiorcy) w ramach projek-

tu, dzięki czemu powiększy się również 

grono firm, które obejmiemy wsparciem. 

funduszami na podnoszenie kwalifikacji 

pracowników w ramach projektu „Lubu-

skie Bony Szkoleniowe”. Szczegóły wy-

mienionych oraz innych naszych działań 

znajdziecie w bieżącym numerze „Głosu 

Przedsiębiorcy”. Zachęcam do lektury.

Z poważaniem
Stanisław Owczarek

Dyrektor Izby
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Z ZYCIA IZBY

• Dyżur eksperta
 26 lutego ZIPH zaprasza na kolejne bezpłatne 

webinarium przygotowane wspólnie z Jac-
kiem Włodarczykiem. Tym razem tematem 
spotkania brzmi: „Jak oceniać i nagradzać 
pracowników, żeby nie demotywować?” Spo-
tkanie przyjmie formę konsultacji, podczas 
których uczestnicy będą mogli spotkać z na-
szym ekspertem indywidualnie. Aby zarezer-
wować dla siebie dogodną godzinę prosimy 
o wcześniejszą rejestrację: Jacek Włodarczyk -  
T: +48 516 732 655 lub drogą mailową:  
jacek@logikabiznesu.pl .

• Baza danych dla eksporterów
 Komisja Europejska wprowadziła nową 

bazę danych dot. współpracy gospodarczej 
pn. Access2Market. Zastępuje ona dotych-
czasową bazę danych madb.europa.eu. 
Nowa platforma jest dostępna we wszyst-
kich językach UE (czyli także po polskim), 
oferuje pełne informacje nt. zasad importu 
i eksportu towarów i usług, a także inwe-
stowania. Omawia istotne informacje dla 
przedsiębiorcy wynikające z podpisanej 
przez UE umowy o wolnym handlu z innym 
krajem/grupą krajów. Platforma jest dosto-
sowana także do urządzeń mobilnych. Masz 
pytania? Zachęcamy do kontaktu z Panem  
Grzegorzem Sinackim, tel. 22 411 97 74,  
e - mail: grzegorz.sinacki@mr.gov.pl.

• Wyniki przemysłu w grudniu 2020
 Główny Urząd Statystyczny przekazał infor-

macje o wynikach przemysłu w grudniu 2020 
roku. Produkcja sprzedana przemysłu okaza-
ła się o 4,4% niższa niż w listopadzie lecz jed-
nocześnie o 11,2% wyższa niż przed rokiem. 
Dane były wyższe od oczekiwanych przez ry-
nek. Przeciętnie oczekiwano dynamiki rocz-
nej na poziomie około 8,2% (z przedziałem 
prognoz od +2,0% do +12,6%). W całym roku 
2020 produkcja sprzedana przemysłu okazała 

Przypomnijmy, że w ramach tego dzia-
łania przedsiębiorcy mają możliwość 
sfinansowania m. in. szkoleń, stu-

diów podyplomowych, kursów on-line, co-
achingu oraz egzaminów certyfikujących. 
W zależności od wielkości firmy, poziom 
wsparcia na wybrane przez przedsiębior-
ców działania może wynieść nawet 80 % 
kosztów. Co ważne, podmiot sam określa 
swoje potrzeby szkoleniowe i znajduje 
firmę, która świadczyć będzie dla niego 
usługę. Następnie wypełnia elektronicz-
ny formularz zgłoszeniowy i podpisuje 
umowę o wsparcie. Wynagrodzenie firmy 
szkoleniowej opłacane jest przez Izbę po 
zrealizowaniu wybranej usługi. Przedsię-
biorca może wybrać interesujące go szko-
lenia w ramach ogólnodostępnej platfor-
my, w której można zaleźć oferty usług 
rozwojowych (kursów, szkoleń itp.) Baza 
zawiera bardzo szeroką gamę ofert, gdzie 
każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca 
może znaleźć szkolenie, jakiego aktualnie 
poszukuje dla siebie lub swoich pracowni-
ków. Wszystkie firmy znajdujące się w BUR 
przeszły pomyślną weryfikację jakości 
świadczonych usług.

Od 18 stycznia wprowadzono zmiany 

Bony na szkolenia
Od 18 stycznia Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa wprowa-
dziła istotne zmiany dotyczące naboru wniosków w ramach pro-
jektu „Lubuskie Bony Szkoleniowe”. 

w zakresie naboru wniosków. Rekrutacja 
jest prowadzona z zastosowaniem ogra-
niczenia, iż każdy pracownik skierowany 
na daną usługę musi spełnić przynajmniej 
jeden warunek, czyli 1) musi być osobą 
o tzw. niskich kwalifikacjach lub 2) osobą 
w wieku powyżej 50 r.ż. Warto również 
zaznaczyć, że gdy planowane usługi rozwo-
jowe dotyczą wyłącznie udziału w studiach 
podyplomowych ww. ograniczenie nie ma 
zastosowania.

Mimo, iż projekt wystartował na 
początku marca ubiegłego roku - wraz 
z początkiem pandemii – do końca 2020 r. 
z oferowanego przez Izbę wsparcia skorzy-
stały już blisko 302 firmy, które na różnego 
rodzaju kursy i szkolenia skierowały 555 
pracowników. Warto zaznaczyć, że wartość 
przyznanego przedsiębiorstwom wsparcia 
to ponad 4 miliony złotych.

Szczegółowe informacje o pro- 
jekcie znaleźć można na stronie:  
www.bony.ziph.pl. Z konsultantami można 
się też skontaktować poprzez specjalnie do 
tego utworzoną infolinię pod numerem te-
lefonu: +48 732 732 650.

Marzena Młynarczyk
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się o 1,0% niższa niż w roku 2019. Wypada tu 
przypomnieć, że wiosną, po rozlaniu się koro-
nakryzysu, oczekiwania dla wyników przemy-
słu w całym roku 2020 oscylowały w okolicach 
spadku sięgającego od 4% do 6 %.

• Broker innowacji
 ZIPH ogłosiła otwarty nabór na Brokera In-

nowacji w ramach projektu „Z bonem po in-
nowacje 3.0!”. Działalność brokera innowacji 
służyć będzie wspieraniu uczestników projektu 
w kontaktach z jednostkami naukowo-badaw-
czymi oraz pomocy w przygotowaniu propo-
zycji koncepcji wdrożeniowych i modeli bizne-
sowych dla komercjalizacji wyników projektu. 
Zainteresowanych zapraszamy po szczegółowe 
informacje na temat naboru na stronę Izby: 
www.ziph.pl.

• Izbowe ubezpieczenia
 Zachęcamy do skorzystania z izbowej ofer-

ty ubezpieczeń grupowych skierowanej do 
przedsiębiorców zrzeszonych w Zachodniej 
Izbie Przemysłowo-Handlowej. Co warte 
podkreślenia, skorzystać z niej mogą nie tylko 
pracownicy firm, ale również ich małżonko-
wie, pełnoletnie dzieci oraz partnerzy. ZIPH 
ma aktualnie w ofercie dwa warianty ubez-
pieczenia przygotowane specjalnie dla nas 
przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekura-
cji Unum S.A. Izbowi specjaliści, w zależności 
od profilu firmy, pomogą dobrać najodpo-
wiedniejszą opcję ubezpieczenia, wypełnić 
wszelkie niezbędne dokumenty oraz dopeł-
nić wszystkich formalności. Przedsiębiorcy 
zainteresowani ofertą mogą kontaktować 
się z biurem Izby pod numerem telefonu:  
+48 95 739 03 11 lub drogą mailową:  
a.elzanowska@ziph.pl.

Pierwotnie w ramach projektu reali-
zowanego przez ZIPH, którego zada-
niem jest łagodzenie gospodarczych 

skutków pandemii Covid-19 w naszym re-
gionie, do lubuskich firm miało trafić 13,5 
miliona złotych. Po zmianach kwota ta sięga 
blisko 20 milionów. Oznacza to, że wspar-
ciem objętych zostanie co najmniej 198 firm 
(poprzednio miało to być 149 podmiotów). 
Ostateczną liczbę przedsiębiorstw, które 
otrzymają dofinansowanie poznamy po roz-
patrzeniu wszystkich odwołań. Nastąpi to w 
pierwszej połowie lutego.

Przypomnijmy, że w ramach przed-
sięwzięcia przeprowadzono dwa nabory 
wniosków, które miały miejsce 1 lipca oraz 
25 sierpnia ubiegłego roku. W sumie do 
Izby wpłynęło 670 aplikacji od lubuskich 
przedsiębiorców. Najaktywniejsze były 
mikroprzedsiębiorstwa, które złożyły 434 
wnioski (64% wszystkich) oraz osoby sa-
mozatrudnione – 144 wnioski (21,5%). Po-
nadto o wsparcie ubiegały się 82 małe fir-
my (12%) oraz 10 średnich przedsiębiorstw 
(1,5%). 

Na początku grudnia poznaliśmy listę 
rankingową firm, które uzyskają wsparcie 
w ramach tego działania. Znajdowało się 
na niej 149 przedsiębiorstw. Łączna wnio-

Więcej środków dla firm
Dzięki decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego - podjętej w ostat-
nich dniach grudnia 2020 roku - o zwiększeniu wartości dofinan-
sowania w projekcie „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – 
ZIPH” poszerzy się liczba firm, które otrzymają wsparcie w ramach 
tego działania.

skowana wartość wsparcia to blisko 60 mi-
lionów złotych, a więc znacznie przekracza-
ła ona budżet projektu, który pierwotnie 
wynosił 13,5 miliona złotych. 

Pracy na oceną wniosków było rzeczy-
wiście mnóstwo. Każda aplikacja została 
najpierw zweryfikowana pod względem 
formalnym. Na tym etapie przedsiębiorcy 
mieli możliwość naniesienia korekt i zasto-
sowania się do uwag oceniających. Wnio-
ski, które przeszły ją pozytywnie, trafiły do 
oceny merytorycznej. Zajmowało się nimi 
20 ekspertów. Każda aplikacja była wnikli-
wie oceniana niezależnie od siebie przez 
dwóch specjalistów. Na tej podstawie po-
wstała lista rankingowa.  

Tak jak zostało na wstępie wspomnia-
ne, od początku stycznia Izba rozpoczęła 
podpisywanie umów z przedsiębiorcami. 
Aktualnie finalizujące procedury odbywają 
się nie tylko w Gorzowie, ale również w jej 
oddziałach w Zielonej Górze i w Żaganiu. 
– Zdajemy sobie sprawę, że firmy czekają 
na te pieniądze. Dlatego robimy wszystko, 
co w naszej mocy, aby proces ten potrwał 
jak najkrócej i środki do firm trafiły jak naj-
szybciej – mówi Stanisław Owczarek, dy-
rektor ZIPH.

(TM)
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Inwestycje LUG-u Nowa perspektywa UE

Inwestycje w Indiach

Od 13 stycznia można składać wnioski do Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości w kolejnej edycji konkursu 

„Badania na rynek”. W puli środków przeznaczonych na do-
finansowanie wdrożenia wyników prac B+R znalazło się 500 
milionów złotych. Przyznane dofinansowanie firmy mogą 
przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do 
uruchomienia produkcji, zakup nieruchomości, roboty bu-
dowlane czy budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal. Dofi-
nansowanie umożliwia również pokrycie kosztów związanych 
z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w formie pa-
tentów, licencji, know-how oraz innych praw własności inte-
lektualnej, jak również eksperymentalnych prac rozwojowych 
czy usług doradczych. Wnioskujący mogą otrzymać do 80 pro-
cent wartości projektu, co oznacza, że firmy muszą zapewnić 
wkład własny na poziomie co najmniej 20 procent.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza do udziału w bez-
płatnym webinarium na temat: „Inwestycje w Indiach. Jak 

założyć spółkę?”. Wydarzenie odbędzie się 11 lutego o godz. 
10:00 i będzie prowadzone w języku polskim i angielskim. Pod-
czas spotkania można dowiedzieć się m.in.: dlaczego warto 
zainwestować w Indiach, na co zwrócić uwagę planując inwe-
stycję oraz jakie zachęty inwestycyjne czekają na zagranicznych 
przedsiębiorców. Przypomnijmy, że Indie są dziewiątym naj-
większym na świecie odbiorcą zagranicznych inwestycji bez-
pośrednich. Według danych UNCTAD wartość bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych napływających do Indii w 2019 roku 
osiągnęła 51 miliardów USD. 
Zarejestrować swój udział można na stronie: www.paih.gov.pl.

Badania na rynek

Znamy już podział środków w ramach umowy partnerstwa na 
nową unijną perspektywę na lata 2021-2027. Do Polski trafi w 

sumie 770 miliardów złotych. 623 miliardy złotych przeznaczone zo-
stanie na dotacje, a 153 miliardy złotych - na niskooprocentowane 
pożyczki. W sumie do regionów trafi 40 procent całej alokacji, czyli 
28 miliardów euro. Dla Województwa Lubuskiego przeznaczono 737 
miliony euro: 552 na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz 
185 na Europejski Fundusz Społeczny. W lutym w Lubuskiem roz-
poczną się konsultacje społeczne dotyczące planu inwestycyjnego 
regionu. Mogą w nich wziąć udział przedsiębiorcy z naszego regionu. 
Szczegółowe informacje na: www.rpo.lubuskie.pl. 

Maroko może być następnym kierunkiem ekspansji biz-
nesowej firmy LUG Light Factory, która prowadzi swoją 

działalność m.in w Brazylii i Argentynie. Szefostwo spółki pod-
pisało bowiem deklarację dotyczącą uruchomienia projektu 
inwestycyjnego w obszarze produkcji urządzeń elektrycznych 
w kraju położonym w północno-zachodniej Afryce. Podczas 
specjalnej wizyty Ambasador Królestwa Maroka, Pan Abderra-
him Atmoun, odwiedził zakład produkcyjny Grupy w Zielonej 
Górze oraz fabrykę i Centrum Badawczo-Rozwojowe w Nowym 
Kisielinie. Inwestycja w Maroku ma być realizowana w ramach 
przedsięwzięcia joint venture z lokalnym partnerem.

BIZNES POD LUPA
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VIVA 4.0

ZIPH wspólnie z Kancelarią Prawną Vertex Securing zapra-
sza do udziału w bezpłatnym webinarium na temat: „Fir-

ma w trudnych czasach - zastosowanie rozwiązań prawnych 
chroniących Twój majątek”. Zajęcia online odbędą się 23 lu-
tego (wtorek) w godzinach 18:00 – 20:00. Podczas spotkania 
uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się m.in.: czy moż-
na skutecznie zabezpieczyć majątek, gdy prowadzimy firmę 
jako jednoosobową działalność gospodarczą oraz jak zarząd 
spółki z o.o. może skutecznie się zabezpieczyć przed odpo-
wiedzialnością osobistą. Ponadto eksperci doradzą co zrobić, 
gdy długi powstałe w wyniku na przykład sytuacji pandemicz-
nej zaczynają być niemożliwe do spłaty. W celu dokonania 
rejestracji prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres:  
robert@vertex.org.pl.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła kon-
kurs „Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus”. To 

program skierowany do firm z sektora MŚP, którego celem 
jest wsparcie na wprowadzenie na rynek nowego produktu, 
który będzie przeznaczony dla osób z ograniczeniami fizycz-
nymi lub poznawczymi.  Środki można przeznaczyć np. na 
usługi doradcze, licencje i patenty czy zakup odpowiedniego 
sprzętu.  Przedsiębiorcy mogą się starać o realizację projek-
tów o maksymalnej wartości 1,5 miliona złotych, przy czym 
w przypadku firm z województwa lubuskiego dofinansowanie 
może wynieść maksymalnie 55%. Wnioski można składać do 
28 lipca 2021 roku. 
Szczegółowe informacje na stronie: www.parp.gov.pl 

Ochrona majątku

Gwarancje faktoringowe

Design dla przedsiębiorców

Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził ofertę gwaran-
cji faktoringowych. To program dostępny dla przedsię-

biorców ze wszystkich branż bez względu na wielkość prowa-
dzonej działalności. BGK zabezpieczy do 80 procent wartości 
limitu faktoringowego. Całkowita wartość limitów zabezpie-
czonych przez BGK może wynieść 14,4 miliardów złotych, 
a udzielonych gwarancji 11,5 miliardów złotych. Oferta gwa-
rancji faktoringowych powstała przy współpracy z Polskim 
Związkiem Faktorów. Program umożliwia firmom korzyst-
niejsze od standardowych warunki finansowania np. niższe 
koszty, wyższe limity czy udzielenie limitu faktoringowego na 
dłuższy okres. Wszystkie formalności związane z przyznaniem 
gwarancji realizowane są w jednym miejscu, tj. u faktora. 
Z programu gwarancji faktoringowych przedsiębiorcy mogą 
korzystać do końca 2020 roku.

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

udziału w projekcie „VIVA 4.0”. To innowacyjny pilotażowy pro-
jekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego po-
przez włączenie MŚP (z branży metalowej i elektrycznej) i opra-
cowanie modułów do celu kształcenia zawodowego w obu 
językach, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu 
Lubuskie - Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stwo-
rzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawo-
dowego i ustawicznego. Ponadto zostaną zrealizowane m.in. 
praktyki zawodowe oraz staże w firmach związanych z przemy-
słem metalowym, elektromaszynowym i instalacji. Wszystkich 
zainteresowanych przyjęciem uczniów zapraszamy do kontak-
tu z Lubuskim Klastrem Metalowym pod numerem telefonu:  
+48 95 722 75 30.

BIZNES POD LUPA
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- Pandemia jest już z nami niemal od 
roku. Jak magistrat miejski odnalazł się 
w tej nie mającej precedensu sytuacji?

- Pandemia dotknęła wielu aspektów na-
szego życia - gospodarczych i społecznych.  
Ale patrzymy na to w kategorii wyzwań, 
zadań do zrealizowania, a nie problemów. 
Staramy się pomagać mieszkańcom - 
przedsiębiorcom, seniorom, nauczycielom, 
służbie zdrowia. Jeśli traktujemy pande-
mię jako wyzwanie, które nas mobilizuje 
i pokazuje naszą sprawczość, umiejętność 
rozwiązywania problemów, to staramy się 
ten trudny czas traktować jako możliwość 
rozwoju miasta, szansę na postęp. Dlatego 
wprowadzamy nowoczesne metody komu-
nikacji z mieszkańcami…

- Czyli?
- Na przykład jako pierwsi w Polsce 

wprowadziliśmy urzędomat, a zarządza-
nie usprawniamy poprzez narzędzia zdal-
ne, a więc reorganizujemy pracę urzędu. 
Zrezygnowaliśmy też z niektórych zadań, 
by wesprzeć naszych przedsiębiorców Go-
rzowską Dychą. Nasze finanse na pewno 
ucierpią, ale nie rezygnujemy z żadnej, 
istotnej dla rozwoju miasta inwestycji. Go-
rzów jest w niespotykanym dotychczas eta-
pie swojego rozwoju i ten proces będziemy 
podtrzymywać. Rozumieją to również nasi 
radni, których akceptacja dla tego rozwoju 
i zgodność w głosowaniu nad najważniej-
szymi zadaniami, choćby podczas uchwał 
budżetowych, jest dowodem, że wszyscy 
rozumiemy, że powinniśmy jak najlepiej 
wykorzystać tę szansę.

- Z czego jest Pan szczególnie dumny, 
a co uważa za swoją największą porażkę 
w 2020 roku?

- Dumny jestem z tej dobrej współpra-
cy, która pozwala wykorzystywać nasze 
szanse rozwojowe, jestem też dumny z am-
bicji mieszkańców, którym bardzo zależy na 
mieście, są pełni pomysłów. Bardzo zado-
wolony jestem z tego, że realizujemy inwe-
stycje, które kiedyś były w sferze marzeń, 
planów na papierze. Kiedyś się o nich mó-

Nasza oś rozwoju
O koronawirusie, wyzwaniach i inwestycjach, planach bliższych i dalszych oraz kilku innych sprawach 
rozmawiamy z Jackiem Wójcickim, Prezydentem Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

wiło, dzisiaj są realizowane. Centrum Edu-
kacji Zawodowej i Biznesu, hala sportowa, 
stadion lekkoatletyczny, deptak na ulicy 
Sikorskiego, ścieżki spacerowe nad rzeka-
mi, nowoczesne trasy wylotowe z miasta 
czy choćby willa Jaehnego, do której prze-
niesie się ZIPH, to widoczne znaki rozwo-
ju miasta. A martwi mnie to, że z różnych 
powodów niektóre inwestycje się opóźnia-
ją, że ich tempo mogłoby być szybsze. Ale 
wierzę, że naszym mieszkańcom wystarczy 
cierpliwości, bo ostatnio tempo prac jest 
lepsze, a zakończenie najważniejszych in-
westycji jest już coraz bardziej realne.

- Jakie inwestycje uważa Pan za klu-
czowe dla miasta w najbliższych latach?

- Na pewno budowa Centrum Eduka-
cji Zawodowej i Biznesu, bo to inwestycja 

w wiedzę, rozwój i postęp. Kompleks no-
wocześnie wyposażonych szkół, z dostę-
pem do nowoczesnych technologii da szan-
sę na dobre wykształcenie, nie tylko dla 
uczniów, ale i dla dorosłych. Zmieni się też 
fragment miasta, który całe lata stał zanie-
dbany, a teraz będzie pięknym, tętniącym 
życiem miejscem. Spełnia się marzenie 
wielu gorzowian na nowoczesne obiekty 
sportowe, budujemy halę i stadion lekko-
atletyczny, unowocześniamy możliwości 
komunikacyjne miasta, trasy wylotowe na 
Gdańsk i Szczecin, poprawią komunikację 
i bezpieczeństwo. Reagujemy też na zmia-
ny klimatyczne, budujemy kompleks zbior-
ników retencyjnych, które pomogą chronić 
miasto przed katastrofalnymi deszczami, 
nie rozwiążą problemu w całości, ale znacz-
nie go ograniczą. Budujemy nowoczesną 
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i ekologiczną komunikację miejską, której 
ważnym elementem będzie Centrum Prze-
siadkowe - to inwestycja w przyszłość ko-
munikacyjną miasta. To tylko część naszych 
planów, bo jeszcze warto wspomnieć o pół-
nocnej obwodnicy czy planach budowy no-
wego mostu na Warcie.

- A propos Warty… Swego czasu wie-
le mówiło się o porcie intermodalnym na 
rzece. Czy koncepcja ta ma szansę przero-
dzić się w realny projekt?

- Port intermodalny to jeden z naszych 
strategicznych celów inwestycyjnych. Pro-
wadzone przez nas analizy pokazują moż-
liwości wykorzystania potencjału Warty 
jako elementu rozwoju gospodarczego 
regionu. Gorzów, dzięki bliskości granicy 
oraz położeniu na szlaku międzynarodowej 
drogi wodnej E 70, jest dobrym miejscem 
do lokalizacji takiego logistycznego cen-
trum transportowego. Miasto ma do tego 
odpowiedni potencjał gospodarczy i od-
powiednie geograficzne uwarunkowania. 
Inwestycja może być silnym bodźcem do 
rozwoju gospodarczego dla miasta i regio-

nu. Klientami centrum logistycznego i ter-
minala przeładunkowego w Gorzowie mo-
głyby być podmioty gospodarcze z branży 
budowlanej, motoryzacyjnej, elektronicz-
nej. Do osiągnięcia tego celu konieczna jest 
jednak poprawa żeglowności rzeki Warty. 
Myślimy poważnie o tym strategicznym za-
daniu i przygotowujemy się do niego. Jeśli 
powstanie odpowiedni klimat gospodarczy 
do jego realizacji, my będziemy gotowi.

 
- Stworzona jest nowa strategia Go-

rzowa. Jakie miasto chciałby Pan zobaczyć 
za 30 lat?

- Chcemy, aby wizja przyszłości nasze-
go miasta zbudowana była na trzech war-
tościach – nauka, praca, wypoczynek. Na-
sze działania są im podporządkowane. To 
nasza oś rozwoju. Wokół tej osi budujemy 
przyszłość Gorzowa. Nauka to oczywiście 
CEZIB i wyższe uczelnie. Praca to istnie-
jący biznes, ale też rozwój gospodarczy. 
Przyszłe inwestycje powstaną na bazie 
dobrej infrastruktury, właśnie ją buduje-
my. I wreszcie wypoczynek - to przyjazna 
do życia infrastruktura, to ekologia, która 

po zakończeniu inwestycji stanie się celem 
strategicznym. To dobre skomunikowanie 
nowoczesnym ekologicznym transportem 
miejskim z centrum, które będzie sercem 
miasta dla ludzi, nie dla samochodów. To 
dostęp do kultury w wielu jej aspektach. 
To rozbudowa komunikacji alternatywnej, 
tras rowerowych, parkingów na obrze-
żach centrum. To również integrowanie 
miasta z gminami, wykorzystanie ich po-
tencjału przyrodniczego i rekreacyjnego. 
Strategia opisze taką długofalową wizję 
rozwoju. Kiedy rozpoczynały się prace nad 
nią mówiłem, że chcemy, aby Gorzów był 
miastem, w którym każdy znajdzie prze-
strzeń dla siebie oraz równowagę pomię-
dzy pracą, życiem rodzinnym i rozwojem 
osobistym. Chcemy poprawić jakość życia 
mieszkańców Gorzowa, zarówno młodych 
jak i seniorów. Chcemy być „Miastem dla 
Pokoleń” i pod takim hasłem budujemy na-
szą strategię.

- Dziękujemy.

Rozmawiali:  
Jarosław Libelt i Tomasz Molski
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Obserwowane od wielu miesięcy śro-
dowisko niemal zerowych stóp pro-
centowych banku centralnego oraz 

nadpłynność sektora bankowego i kwestie 
regulacyjne (podatek bankowy) stoją za dra-
stycznym spadkiem oprocentowania depozy-
tów bankowych. Według danych Narodowe-
go Banku Polskiego średnie oprocentowanie 
nowych i renegocjowanych umów złotowych 
spadło z poziomu 1,0% na koniec lutego do 
0,0% na koniec listopada (ostatnie dostępne 
dane). Zjawisko to, szczególnie w przypadku 
średnich i dużych przedsiębiorstw dysponują-
cych nadwyżkami środków finansowych, pro-
wadzi do realnych strat nie tylko w ujęciu re-
alnym (z uwzględnieniem inflacji), ale również 
w ujęciu nominalnym. Spotykamy się z tym 
na co dzień w rozmowach z firmami, które od 
niedawna doświadczają naliczania opłat od 
sald utrzymywanych na rachunkach bieżących 
w bankach, co w praktyce oznacza ujemne 
oprocentowanie nadwyżek finansowych.

Czy właściciele przedsiębiorstw, dyrek-
torzy finansowi lub służby odpowiedzialne 
za zarządzanie płynnością firm skazani są na 
ponoszenie kosztów utrzymywania finanso-
wej poduszki bezpieczeństwa? Odpowiedź 
brzmi: NIE. Warto zatem poznać alternaty-
wy dla tradycyjnych depozytów bankowych. 
W naszej ocenie w celu uniknięcia kosztów 
związanych z utrzymywaniem depozytów 
bankowych, a jednocześnie optymalizacji 
dochodów z posiadanych nadwyżek środków 
pieniężnych z zachowaniem ich najwyższej 
płynności i bezpieczeństwa, nieuniknione 
jest wyjście na rynek finansowy, który ofe-
ruje dostęp do szerokiej gamy instrumentów 
dłużnych emitentów o najwyższej jakości 
kredytowej (Skarb Państwa, rządy innych 
państw i w mniejszym stopniu duże korpo-
racje o silnej pozycji finansowej). Strategie 
realizowane poprzez fundusze inwestycyjne 
przy wykorzystaniu instrumentów rynku fi-
nansowego stwarzają doskonałe narzędzie 
do zagospodarowania nadwyżek pieniężnych 
przy zachowaniu rygorystycznych wymogów 

odnośnie ryzyka i płyn-
ności. Te zalety od lat 
doceniali klienci korpo-
racyjni, którzy wykorzy-
stywali konserwatywne 
fundusze inwestycyjne 
do optymalizacji docho-
dów z kapitału. Ostatnie 
tygodnie przyniosły zna-
czący przyrost napły-
wów nowych środków 
do najbardziej konser-
watywnych strategii. 
Z pewnością w jakimś stopniu odpowiadają 
za to napływy od przedsiębiorstw, czego do-
wodem są wypowiedzi medialne zarządów 
czy raporty bieżące spółek giełdowych.

W Starfunds specjalizujemy się w selekcji 
optymalnych rozwiązań lokacyjnych, które 
dla naszych klientów budujemy w postaci 
portfeli funduszy inwestycyjnych starannie 
wyselekcjonowanych z około 500 funduszy 
stanowiących ofertę 16 Towarzystw Fundu-
szy Inwestycyjnych, z którymi współpracu-
jemy. Nasze wieloletnie doświadczenie na 
rynku kapitałowym, niezależność i szeroka 
oferta zróżnicowanych strategii zarządza-
nych przez renomowane firmy inwestycyjne 
pozwalają skutecznie realizować potrzeby 
naszych klientów. Starfunds jest podmiotem 
nadzorowanym przez KNF (patrz: https://
starfunds.pl/wp-content/uploads/Regula-
cje/Licencja.pdf). Inwestycje w konserwa-
tywne strategie realizowane za pomocą 
funduszy inwestycyjnych są coraz bardziej 
popularną formą optymalizacji dochodów 
z nadwyżek środków finansowych firm, któ-
re do niedawna w tym celu wykorzystywały 
lokaty bankowe. Prezentując strategie zarzą-
dzania nadwyżkami, przy pomocy portfela 
funduszy inwestycyjnych jako alternatywy 
dla lokat bankowych należy mieć jednak 
świadomość, że oba te instrumenty dzielą 
istotne różnice. W takich obszarach jak płyn-
ność, bezpieczeństwo środków w przypadku 
upadłości banku, opodatkowanie zysków czy 

wcześniejsze niż założone wyjście z inwestycji 
przewagę nad lokatami mają fundusze inwe-
stycyjne. Lokaty dają natomiast natychmia-
stowy dostęp do środków i brak zmienności. 
Zaakceptowanie tego ostatniego elementu 
jest kluczowe w kontekście możliwości uzy-
skania istotnie wyższych stóp zwrotu ze stra-
tegii opartych na funduszach inwestycyjnych 
w porównaniu z lokatami bankowymi.

Z zainteresowanymi firmami Starfunds 
współpracuje w formule doradztwa inwe-
stycyjnego, polegającego na zbudowaniu 
- w oparciu o indywidualne preferencje - 
portfela funduszy inwestycyjnych, który na-
stępnie podlega bieżącemu monitoringowi 
i ewentualnym korektom, których propozycje 
zainteresowani otrzymywaliby w postaci in-
dywidualnych rekomendacji inwestycyjnych. 
Członkom Zachodniej Izby Przemysłowo-
-Handlowej oferujemy bezpłatne doradztwo 
inwestycyjne i 100%-ową zniżkę w opłatach 
manipulacyjnych.

Zachęcamy Państwa do współpracy w za-
kresie optymalizacji zarządzania nadwyżkami 
środków pieniężnych.

Rafał Umiński – Dyrektor Sprzedaży
rafal.uminski@starfunds.pl

Grzegorz Pułkotycki, CFA – Dyrektor Inwestycyjny
grzegorz.pulkotycki@starfunds.pl

https://starfunds.pl/starfunds-dla-firm/

Optymalne rozwiązania
Miniony rok okazał się trudnym wyzwaniem dla większości podmiotów gospodarczych zarówno 
w skali świata, Polski, jak i regionu. Bezprecedensowe działania rządów i banków centralnych pozwo-
liły jednak zachować znaczącą część potencjału gospodarczego, a perspektywa opanowania pandemii 
stwarza przesłanki do kreślenia umiarkowanie optymistycznych scenariuszy na kolejne kwartały. 

FINANSE
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- Nie miał Pan ochoty rzucić tej „szpital-
nej” pracy w ostatnich miesiącach?

- Ten czas próby, jakim jest stan pande-
mii, dla wszystkich stanowi wyzwanie. Mam 
świadomość, że większość społeczeństwa jest 
przestraszona i przerażona. Widzę jak bardzo 
oddany pracy, ale i zmęczony jest cały zespół 
szpitala. Nie zważając na osobiste zagrożenie, 
z wielką odpowiedzialnością i ogromnym po-
czuciem więzi społecznej cały personel pra-
cuje z niezwykłą wręcz odpowiedzialnością 
za zdrowie i życie innych. Choć koronawirus 
nie oszczędza nikogo. Nasi pracownicy też są 
jego ofiarami - są chorzy lub odbywają kwa-
rantannę. Nasze codzienne życie osobiste 
i zawodowe zmieniło się. Rozumiem, że z nie-
pokojem patrzymy w przyszłość i obawiamy 
się o zdrowie swoje i swoich najbliższych. Jed-
nak przez ani jeden moment nie pomyślałem, 
aby to – jak pan powiedział – rzucić pracę. 
Społeczna solidarność i zaufanie, jakim jeste-
śmy obdarowani jest niezwykła. Zdarzają się 
oczywiście osoby, które podważają wartość 
wykonywanej przez nas pracy, rozwój szpitala 
i jest to obrzydliwe. Najczęściej to anonimowi 
internauci, którzy „hejtują” na forach. Ale nie 
zważamy na to, choć przykro czytać. 

- Jakim największym wyzwaniom musiał 
sprostać WSW w Gorzowie Wielkopolskim 
w ostatnich miesiącach?

- Niedobór średniego i wyższego perso-
nelu medycznego odczuwaliśmy wcześniej. 
Już wtedy podejmowaliśmy bardzo inten-
sywne działania związane z pozyskiwaniem 
nowych lekarzy. W tej nadzwyczajnej sytuacji 
pandemii wprowadziliśmy więc szereg zmian 
organizacyjnych tak, aby praca była najmniej 

uciążliwa i bezpieczna. M.in. uruchomiliśmy 
specjalny transport dla personelu. Zabie-
galiśmy i nadal zabiegamy o doposażenie 
lecznicy. Jedną z najważniejszych inwestycji 
związanych z bezpieczeństwem pacjentów 
było uruchomienie Centralnego Punktu Wy-
dawania Wyników. Aby rozdzielić drogi dzieci 
i dorosłych otworzyliśmy nową poczekalnie 
główną. Budujemy nową poczekalnię dla Izby 
Przyjęć i zrobiliśmy osobne wejście do dziecię-
cej części Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 
Podjęliśmy innymi słowy szereg przedsięwzięć 
służących bezpieczeństwu. 

- Mimo pandemii płyną też dobre wieści, 
jak choćby o inwestycjach, które w ostatnim 
czasie są w szpitalu realizowane. 

- Plany inwestycyjne, które mieliśmy na 
2020 rok są realizowane. W styczniu minio-
nego roku uruchomiliśmy Poradnię Geria-
tryczną. Dobiega końca budowa pawilonu dla 
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
Kliniki Hematologii i Banku Komórek Macie-
rzystych, której koszt to około 44 milionów 
złotych. Przebudowaliśmy pomieszczenia 
dawnej pralni na potrzeby nowej Szkoły Ro-
dzenia oraz centrum zaopatrzenia. Powstała 
Pracownia Biologii Molekularnej w Pracowni 
Mikrobiologii. Dobiega końca budowa Podod-
działu Dziennej Chemioterapii. Trwa adapta-
cja pomieszczeń apteki szpitalnej na potrzeby 
Pracowni Żywienia Pozajelitowego. Kupiliśmy 
m.in. nowy laser na oddział okulistyki i angio-
graf, który służy do leczenia ostrych zespołów 
wieńcowych oraz w procedurach z zakresu 
chirurgii naczyniowej. Zakład Medycyny Nu-
klearnej naszego szpitala wykonuje badania 
PET/CT w oparciu o izotopy znakowane Ga-
lem-68, dołączając tym samym do elitarnego 
grona placówek, które dysponują genera-
torem Ge/Ga. Obecnie takie urządzenia ma 
zaledwie 6 lecznic w Polsce. Rozpoczęliśmy 
przygotowania do termomodernizacji bu-
dynków. Planuje się wymianę elewacji wraz 
z dociepleniem ścian zewnętrznych, usunię-
cie azbestu znajdującego się w ścianach, wy-
mianę oświetlenia na energooszczędne LED, 
wymianę wyłączników mocy na wyposażone 
w napędy umożliwiające zdalnie sterowane, 
montaż zaworów wraz z licznikami energii 
w celu rejestracji zużycia energii, zamontowa-
nie centralnej klimatyzacji, montaż paneli fo-
towoltaicznych. Dzięki modernizacji szpitalnej 

kotłowni i kupnie nowoczesnego silnika gazo-
wego z generatorem prądu, kotła parowego 
z wytwornicą pary do silnika gazowego, bu-
dowie stacji transformatorowej oraz niezbęd-
nych instalacji technologicznych - lecznica na 
własne potrzeby będzie produkowała prąd. 
Produkt uboczny w postaci gorącej pary zimą 
będzie wykorzystywała do ogrzania szpitala, 
a latem po schłodzeniu będzie klimatyzowała 
szpitalne pomieszczenia.

- Brzmi dobrze, miejmy nadzieję, że 
wszystko się uda.

- Mogę wymieniać wiele inwestycji, ale 
muszę wspomnieć o ważnej – tej ostatniej – 
czyli o robocie da Vinci. Pozwala on na reali-
zowanie wysokospecjalistycznych świadczeń 
w zakresie diagnozy, leczenia i opieki nad oso-
bami dotkniętymi chorobami nowotworowy-
mi, głównie w obszarze nowotworów prosta-
ty, jelita grubego oraz onkologicznej chirurgii 
ginekologicznej. Jesteśmy 9 lecznicą w kraju, 
która posiada ten model robota. To nie byłoby 
możliwe bez wsparcia samorządu wojewódz-
twa lubuskiego, miasta Gorzowa, szeregu in-
stytucji i darczyńców.

- Wiele osób lęka się o swoje zdrowie, 
podkreślając opóźnienia w dostępności do 
zaplanowanych usług. Może Pan ich uspo-
koić?

- Nasze poradnie i oddziały mimo ob-
ostrzeń pracowały. Przykładowo wykonanie 
świadczeń w ramach pakietu onkologicznego 
w porównaniu do roku 2019 wzrosło o 35%. 
W minionym roku przeprowadziliśmy 1745 
konsyliów, konsultacji i re-konsyliów dla pa-
cjentów objętych pakietem onkologicznym. 
Największy wzrost świadczeń w ramach pakie-
tu onkologicznego odnotował Oddział Neuro-
chirurgii, który wykonał niemal pięciokrotnie 
więcej zabiegów onkologicznych w ramach 
szybkiej ścieżki onkologicznej. Cały rok szpital 
prowadził działania informacyjne i edukacyjne 
skierowane do naszych mieszkańców, by nosi-
li maseczki, myli ręce, dezynfekowali telefony 
komórkowe, prawidłowo się odżywiali i ubie-
rali. Prosiliśmy i robimy to nadal, by nie zanie-
dbywali badań profilaktycznych.

- Przyłączamy się do tego apelu i dzięku-
jemy za spotkanie.

Rozmawiali:  
Jarosław Libelt i Tomasz Molski 

Społeczna solidarność i zaufanie
Rozmowa z Jerzym Ostrouchem, Prezesem Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Go-
rzowie Wielkopolskim.

Z WIZYTA U CZŁONKA ZIPH
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- Jak w Pana ocenie radzi sobie polska 
gospodarka na tle innych krajów europej-
skich w okresie pandemii?

- Skutkiem obiektywnym największe-
go regresu ostatnich lat spowodowanym 
panującą pandemią jest to, że w czasie 
kryzysu ucierpiały niemal wszystkie pań-
stwa. Co jednak istotne, trudna sytuacja 
gospodarcza, w jakiej znalazła się Polska 
po pierwszej fali pandemii, nie wpłynęła 
znacząco na stopę bezrobocia: zachowano 
bardzo wysoki poziom zatrudnienia. Obec-
nie jesteśmy jednak w momencie obywa-
telskiego buntu. Dodatkowe obostrzenia 
wprowadzone w grudniu były błędem, 
gdyż niczego nie wniosły, były selektywne 
i niewiarygodne. Ponadto wprowadzane 
zakazy powinny być lepiej uzasadniane. 

Należy w dalszym ciągu poszukiwać 
ponadpartyjnej, rozsądnej strategii walki 
z pandemią, która nie będzie kontestowana. 
Jednakże nie można zamykać całych działów 
gospodarki, ponieważ gospodarka musi sfi-
nansować koszty leczenia tych, którzy mają 
ciężkie objawy wywołane wirusem i wyma-
gają kosztownej terapii (leczmy „chorych 
objawowych”). Nie stać nas już na kolejne 
ekonomicznie i fiskalnie błędy – każdy pro-
blem należy rozwiązać selektywnie.

- Który model walki z COVID-19 prze-
konuje Pana najbardziej? Czy spośród 
zaobserwowanych na świecie rozwiązań 
– jeśli tak, to jakie – zaimplementowałby 
Pan do naszego kraju?

- Trudno obecnie o wskazanie spo-
śród innych krajów odpowiedniego wzor-
ca walki z pandemią. Większość państw 
UE popełnia ekonomiczne samobójstwa, 
a powszechne zakazy wiążą się również ze 
wzrostem ilości „chorych objawowych”, jak 
i „nieobjawowych”, czyli ich wprowadzanie 
być może jest bezcelowe z punktu widzenia 
zdrowotnego.

- 1 stycznia weszła w życie nowelizacja 
ustawy o VAT wprowadzająca pakiet tzw. 
SLIM VAT. W założeniu ma ona doprecyzo-
wać i uprościć zasady związane z VAT. Jak 
ocenia Pan to rozwiązanie?

- Niestety przepisy powołanej noweli-
zacji nie są wolne od wad. Jednym z przykła-
dów są zmiany w zasadach ewidencjono-
wania i deklarowania faktur korygujących 
przez wystawcę tych dokumentów. Zasady 
sprzed nowelizacji – które pod pewnymi 
warunkami można stosować jeszcze w tym 
roku – są proste i bezpieczne zarówno dla 

władzy jak i podatników: jeżeli w danym 
miesiącu podatnik wystawi fakturę korygu-
jącą in minus, z uwagi na udzielony rabat, 
zwrot towaru, czy też zwrot zaliczki, to uj-
muje ją w bieżącej deklaracji pod warun-
kiem, że ma potwierdzenie jej otrzymania 
przez nabywcę w terminie złożenia dekla-
racji za ten miesiąc. Jeżeli nie, to zmniejsza 
ona podstawę opodatkowania w miesiącu 
otrzymania tego potwierdzenia. Nie trzeba 
tworzyć z tego tytułu żadnych zbędnych 
dokumentów, nie jest również istotne, czy 
zdarzenie będące skutkiem tej korekty na-

Poszukiwać ponadpartyjnej strategii
O stanie współczesnej gospodarki rozmawiamy z profesorem Witoldem Modzelewskim, którego  
w najbliższym czasie gościć będziemy podczas izbowej Gospodarczej Inauguracji Roku 2021.
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stąpiło w tym, czy w kolejnym miesiącu. 
Wskutek wprowadzenia nowych za-

sad z dniem 1 stycznia 2021 r. wielolet-
nie doświadczenia idą do kosza. Ujęcie 
w ewidencji faktury korygującej in minus 
będzie uzależnione od spełnienia dwóch 
przesłanek i to w miesiącu ich wystawie-
nia, mianowicie: posiadania dokumentacji 
potwierdzającej obowiązek wystawienia 
tej faktury oraz wystąpienia realnego zda-
rzenia, które jest skutkiem tej korekty. Je-
śli wystąpią one później, również faktura 
korygująca „czeka”, czyli jest dokumentem 
pozarejestrowym zwłaszcza w nowym pli-
ku JPK, gdyż nie tworzy bieżącej podstawy 
opodatkowania. I może czekać bardzo dłu-
go, bo zwrot pieniędzy z tytułu udzielone-
go rabatu „posprzedażowego” jest działa-
niem uwarunkowanym stanem płynności 
sprzedawcy, a zwrot towarów jest zjawi-
skiem technicznym, który może być uzależ-
niony od możliwości jego dostarczenia lub 
przewozu. Dzięki tym przepisom podatnicy 
będą mogli na długie miesiące opóźniać 
ewidencjonowanie faktur korygujących 
in minus. W ten sposób może dochodzić 
do niepożądanych zjawisk w postaci przy-
spieszenia lub oddalenia w czasie obniżki 
podstawy opodatkowania dzięki manew-
rowaniu momentem zaewidencjonowania 
faktur korygujących.

Na szczęście biorąc pod uwagę nowy 
oraz w niektórych przypadkach skompli-
kowany praktycznie proces dokumentacji 
korekt po stronie nabywcy i sprzedawcy, 
w przepisach przejściowych przewidziano 
także opcję petryfikacji dotychczasowych 
zasad rozliczania korekt bilateralnie – po-
przez zawarcie umowy między kontrahen-
tami – nie dłużej jednak niż do dnia 31 
grudnia tego roku.

- JPK V7 jest jedną z najbardziej kon-
trowersyjnych zmian podatkowych jakie 
w ostatnich latach wprowadziło Minister-
stwo Finansów. Plik ten budzi wiele wąt-
pliwości w gronie nie tylko podatników, 
ale i księgowych. Czy rzeczywiście rozwią-
zanie to uprościło czy jednak skompliko-
wało sprawozdawczość?

- Trzeba zacząć od tego, iż deklaracje 
podatkowe są najważniejszym elementem 

normatywnej konstrukcji każdego podatku, 
w którym zobowiązanie powstaje z mocy 
prawa.  Jest jedyną instytucją prawa po-
datkowego adresowaną wyłącznie do pod-
miotów prawa podatkowego. Ani sądy, ani 
organy władzy wykonawczej, a zwłaszcza 
organy podatkowe nie mogą złożyć dekla-
racji ani zmienić ich treści lub nakazać ich 
zmianę. W tym zakresie podmioty prawa 
podatkowego mają prawnie zagwaranto-
waną trwałą prawną przewagę nad władzą 
publiczną.

Podmiotami obowiązanymi lub upraw-
nionymi do składania deklaracji podat-
kowych są przede wszystkim podatnicy. 
Deklaracje dotyczą w sensie przedmioto-
wym niezbędnych elementów konstrukcji 
podatku lub tych elementów fakultatyw-
nych, które rodzą bezpośrednie skutki 
majątkowe (fiskalne), czyli informują o ist-
nieniu praw lub obowiązków prawnopo-
datkowych o charakterze majątkowym. 
Najważniejsze jest to, że forma deklaracji 
podatkowych musi mieć charakter prawnie 
obowiązujący, tj. musi być wprowadzona 
przepisem prawa. W przeciwnym przypad-
ku nie można pociągnąć do odpowiedzial-
ności podmiotu, który złożył ją wadliwie.

Natomiast od października 2020 r. 
podatnicy VAT czynni muszą w miejsce 
dotychczasowych deklaracji składać dzi-
waczną hybrydę informatyczną będącą 
połączeniem deklaracji – bez obowiązują-
cego prawnie formularza – oraz informacji 
o prowadzonej ewidencji. Część deklara-
cyjna tego dokumentu, obok utraty cha-
rakteru prawnie obowiązującego, niczym 
nie różni się od składanej od dwudziestu 
siedmiu lat deklaracji VAT-7 albo VAT-7K, 
czyli całe zamieszanie jest przysłowiowym 
zawracaniem głowy.

Najgorzej jest z drugą częścią nowego 
dokumentu, czyli raportowaniem ewiden-
cji podatkowej. Podatnicy muszą podać 
w nim setki dziwacznych informacji, któ-
rych nikt do tej pory nie gromadził, bo są 
podatnikom do niczego niepotrzebne. Wy-
daje się również, że informacje te są zupeł-
nie niepotrzebne także władzy publicznej. 
Urzędy skarbowe niczego nie będą w sta-
nie udowodnić przy pomocy analiz nowych 
plików JPK, bo nie zastąpią one kontroli 

dokumentów źródłowych i przesłuchań 
świadków. Gorzej, że w tychże informa-
cjach o prowadzonej ewidencji nie ma 
obowiązku raportowania informacji waż-
nych, na podstawie których można by przy-
najmniej sformułować jakieś podejrzenia. 

Podsumowując – składany co miesiąc 
raport o prowadzonej ewidencji jest prze-
ciążony zbędnymi informacjami, a brak 
w nim tego co jest ważne. Ponadto wzór 
deklaracji musi mieć charakter prawnie 
obowiązujący, czyli musi być wprowadzo-
ny przepisami prawa. Gdy jest wyłącznie 
elektronicznym formularzem, wadliwie 
wypełnienie takiej deklaracji nie będzie 
czynem bezprawnym, za który ktoś może 
być ukarany. Ów „wirtualny” dokument 
będzie również niedostateczną podstawą 
podjęcia przez organy podatkowe czynno-
ści egzekucyjnych.

- Zdajemy sobie sprawę, że trudno 
przewidywać przyszłość. Niemniej prosi-
my o prognozę tendencji w globalnej go-
spodarce w najbliższych latach. Czego się 
Pan spodziewa?

- Druga fala pandemii i związane z nią 
ograniczenia, nowe zakazy oraz powszech-
ne obawy przedsiębiorców stawiają pod 
znakiem zapytania wszystkie sformułowa-
ne już w czasie pandemii istotne prognozy 
na najbliższe lata, w tym również progno-
zy fiskalne. Niewątpliwie czeka nas dal-
sza walka z recesją, która jest zjawiskiem 
ogólnoświatowym. Ten rok będzie jeszcze 
rokiem spadków ekonomicznych. Wy-
chodzenie z recesji będzie bardzo długie, 
nawet kilkuletnie. Polskę czeka zaś wiele 
pracy nad wprowadzeniem programu po-
budzenia popytu wewnętrznego. Musimy 
mieć nadzieję, że nikt ponownie nie wpad-
nie na pomysł powszechnej kwarantanny, 
bo wtedy nie będziemy mówić o głębokim 
regresie lecz o ekonomicznej katastrofie. 
Nie jest ona ani konieczna ani tym bardziej 
nieuchronna, bowiem prędzej czy później 
wszyscy musimy zetknąć się z wirusem.

- Dziękujemy.
Rozmawiali:  

Jarosław Libelt i Tomasz Molski
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- Jak LUG radzi sobie w czasie pande-
mii? Jakie działania antykryzysowe podję-
liście w związku z Covid-19?

- Rok 2020 przeszedł do historii. To był 
trudny czas, pełen niespotykanych wyzwań. 
Światowa pandemia zmieniła nasze życie 
zarówno w sferze zawodowej, jak i prywat-
nej. Znacząco wpłynęła na funkcjonowa-
nie wielu gałęzi gospodarki, w tym rynku 
oświetlenia. Pomimo niesprzyjającej sytu-
acji ekonomiczno-społecznej, rok zakończy-
liśmy w dobrych nastrojach. Z perspektywy 
ostatnich miesięcy mogą śmiało stwierdzić, 
że sprawdziliśmy się jako organizacja. Na-
szą mocną stroną okazała się umiejętność 
adaptacji do zmieniającego się rynku i jego 
potrzeb. W ciągu kilku miesięcy opracowali-
śmy i wdrożyliśmy do sprzedaży oprawy UV-
C, które zapewniają skuteczną sterylizację 
pomieszczeń́. Aby przetrwać ostatnie 12 
miesięcy musieliśmy wprowadzić w firmie 
szereg procedur bezpieczeństwa, zmienić 
organizację pracy, nauczyć się realizować 
zadania zdalnie i znaleźć rozwiązania na wy-
dłużające się czasy realizacji dostaw kompo-
nentów czy przerwanie łańcuchów dostaw. 
Dlatego zdecydowaliśmy się rozbudować 
jeden z naszych zakładów zlokalizowany 
w Nowym Kisielinie. Planujemy powiększyć 
fabrykę o 3000m2 powierzchni magazyno-
wej i 500 m2 powierzchni biurowych. Dzięki 
rozbudowie będziemy mogli rozwijać nasz 
Dział Badań i Rozwoju oraz jeszcze spraw-
niej kształtować nasze portfolio produkto-
we, wychodząc naprzeciw potrzebom klien-
tów. Pracujemy nad wieloma innowacjami 
produktowymi, a aby je wprowadzić na ry-
nek potrzebujemy przestrzeni.

- W minionym roku głośno zrobiło się 
o Państwa produktach opartych na tech-
nologii PureLight. Na czym polega ich fe-
nomen?

- Fenomenem jest sam fakt, że w czasie 
pandemii, pracując częściowo zdalnie opra-
cowaliśmy i wdrożyliśmy zupełnie nowe 
oprawy dedykowane do walki z pandemią 
w rekordowo szybkim czasie, jednocześnie 
zapewniając ich ponadprzeciętną skutecz-
ność w zakresie eliminacji drobnoustrojów, 

Decyzja, chęć zmian i… odpowiedni partner

w tym koronawirusa. Oprawy zostały dokład-
nie przebadane, a ich wyższą skuteczność 
wobec rozwiązań konkurencji potwierdzają 
certyfikowane niezależne laboratoria. Stwo-
rzyliśmy zarówno oprawy do dezynfekcji 
powierzchni, ale także rozwiązania bezpiecz-
ne dla człowieka, dezynfekujące powietrze 
w sposób ciągły, również wtedy, gdy w oto-
czeniu znajdują się ludzie. Nasze oprawy UV-
C  pracują bardzo cicho, mają wbudowany 
licznik czasu pracy oraz sygnalizator działania 
promiennika, co dodatkowo zwiększa kom-
fort i bezpieczeństwo użytkowników. 

- W ostatnim czasie można było na-
tknąć się w mediach na nagłówki informu-
jące, że „LUG oświetli Warszawę”. Proszę 
przybliżyć szczegóły ukrywające się za tym 
hasłem.

- Kontrakt na wymianę blisko 40 tysięcy 
opraw w Warszawie jest dla nas strategiczny 
zarówno z punktu widzenia jego wartości, 
jak również prestiżu. W przetargu wzięło 
udział 6 oferentów, w tym dwóch najwięk-
szych światowych graczy, z którymi konkuru-
jemy o wiele projektów. To jeden z najwięk-
szych kontraktów tego rodzaju w Europie. 
Więcej, bo 56 tysięcy opraw wymieniono 
dotychczas w Manchesterze, a obecnie 
trwa wymiana 60 tysięcy opraw w Wiedniu. 
Łączna wartość projektu to ponad 32 milio-
ny złotych brutto, z możliwością zwiększenia 
tej wartości o kolejne 5 milionów złotych, je-
śli Warszawa skorzysta z przysługującego jej 
prawa opcji. Inwestycja obejmie wszystkie 
dzielnice Warszawy i trwać będzie do końca 
2022 roku. To projekt na ogromną skalę, do 
tej pory podobnych wymian było dużo lecz 
dotyczyły jednorazowo kilkunastu, najwyżej 
kilkudziesięciu opraw. Tym razem wymiana 
obejmie wszystkie punkty świetlne, za które 
odpowiada Zarząd Dróg Miejskich, a które 
dotąd nie zostały wymienione. W ten spo-
sób Warszawa ograniczy zużycie energii 
elektrycznej o 33 GWh, co pozwoli zmniej-
szyć rachunki za oświetlenie o ponad 17,5 
milionów złotych rocznie.

- Stolica to zapewne nie jedyne mia-
sto, gdzie intensywnie myśli się o kom-

pleksowej wymianie infrastruktury oświe-
tleniowej. Główną barierą przy tego typu 
przedsięwzięciach jest zazwyczaj brak od-
powiednich środków finansowych. Czy ma 
Pan jakąś radę dla władz samorządowych, 
aby w jak najkorzystniejszy sposób uporać 
się z tego typu inwestycjami? 

- Z naszego doświadczenia wynika, że 
samorządy mają chęci i rozumieją potrzebę 
wymiany oświetlenia, jednocześnie pro-
blemem jest podjęcie decyzji o inwestycji, 
która zwróci się w przeciągu kilku lat. Aby 
uporać się z rosnącymi cenami energii elek-
trycznej i zyskać w przyszłości ograniczenie 
kosztów, trzeba wydać pieniądze teraz. Pod-
powiadamy miastom, że niekoniecznie trze-
ba sięgać głęboko do własnego budżetu. Są 
fundusze inwestycyjne, banki kredytujące 
zielony ład. Najważniejsza jest decyzja, chęć 
zmian i odpowiedni partner dla miasta, któ-
ry profesjonalnie zrealizuje taką inwestycję.

- Dziękujemy.
Rozmawiali:  

Jarosław Libelt i Tomasz Molski

Z WIZYTA U CZŁONKA ZIPH

Z Ryszardem Wtorkowskim, Prezesem LUG Light Factory Sp. z o. o.  
oraz wiceprezesem Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
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Uzasadniając wyrok uchylający decy-
zję służb sanitarnych WSA w Opolu 
uznał, że rozporządzenie, na pod-

stawie którego organy wymierzyły przed-
siębiorcy karę pieniężną jest niezgodne 
z Konstytucją RP, a ewentualne zakazy 
i ograniczenia prowadzenia działalności go-
spodarczej zgodnie z polskim prawem może 
wprowadzić jedynie ustawa. 

Ponieważ orzeczenie może mieć duże 
znaczenie dla przedsiębiorców, którzy zna-
leźli się w podobnej sytuacji warto wska-
zać na najistotniejsze fragmenty jego uza-
sadnienia: „Rada Ministrów zrezygnowała 
z formalnego i przewidzianego w art. 232 
Konstytucji RP wprowadzenia stanu klęski 
żywiołowej. Uznała, że przyznane jej zwykłe 
środki konstytucyjne w rozumieniu art. 228 
ust. 1 Konstytucji są wystarczające, aby opa-
nować istniejący stan epidemii. Dlatego do 
uregulowań prawnych dotyczących ogra-
niczeń praw i wolności człowieka i obywa-
tela mają zastosowanie wszystkie konsty-
tucyjne i legislacyjne zasady, obowiązujące 
poza regulacjami właściwymi dla stanów 
nadzwyczajnych z Rozdziału XI Konstytucji 
RP. W związku z tym w celu wprowadzenia 
ograniczeń wolności i praw człowieka nie 
można powoływać się na nadzwyczajne 
okoliczności, uzasadniające szczególne roz-
wiązania prawne oraz okolicznościami tymi 
nie można usprawiedliwiać daleko idących 
ograniczeń swobód obywatelskich wprowa-
dzanych w formie rozporządzeń.  

Przy ograniczaniu konstytucyjnych praw 
i wolności na podstawie art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji RP kompletność i szczegółowość 
regulacji ustawowej musi być znacznie 

zwiększona. Dlatego należy podkreślić, że 
przepisy stanowione na poziomie rozporzą-
dzenia, oprócz tego, że nie mogą regulować 
podstawowych konstytucyjnych wolności 
i praw, muszą także spełniać warunki okre-
ślone w art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Rozpo-
rządzenie musi w związku z tym zostać wy-
dane przez organ wskazany w Konstytucji, 
na podstawie szczegółowego upoważnienia 
zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. 

Z powyższymi regułami zerwano jednak 
wprowadzając przepisy związane z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
epidemii wywołanej wirusem SARS -CoV-2. 
Całość ograniczeń wolności i praw została 
przeniesiona z ustawy do rozporządzenia. 
Byłoby to dopuszczalne w przypadku ogło-
szenia stanu klęski żywiołowej. Art. 21 i art. 
22 ustawy o stanie klęski żywiołowej określa 
bowiem niezbędne ograniczenia wolności 
i praw człowieka i obywatela w przypadku 
wystąpienia stanu klęski żywiołowej. Z kolei 
art. 5 ust. 2 ustawy o stanie klęski żywio-
łowej pozwala Radzie Ministrów określić 
w rozporządzeniu, w zakresie dopuszczo-
nym art. 21 i art. 22, rodzaje niezbędnych 
ograniczeń praw i wolności. 

Zamiast tego prawodawca wydał akty 
prawne rangi rozporządzenia, czyli akty ran-
gi niższej niż ustawa, po to aby ograniczać 
w czasie epidemii podstawowe wolności 
i prawa człowieka.” 

Między innymi na skutek skarg składa-
nych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, 
sądy administracyjne stanęły w obronie 
praw jednostki także w kilkudziesięciu in-
nych sprawach związanych z zakazami 

i ograniczeniami wynikającymi z epidemii 
COVID-19. 

Spośród wydanych do tej pory orzeczeń 
warto wskazać m.in. wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 
26 listopada 2020 r. 2), w którym sąd ten za 
niezgodne z prawem uznał karanie obywateli 
za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania, 
przy pomocy odzieży lub jej części, maski 
albo maseczki, ust i nosa (za złamanie tego 
zakazu na terenie sklepu na skarżącego nało-
żona została kara w kwocie 5000 zł). 

Zdaniem warszawskiego sądu doszło 
w tej sprawie do naruszenia art. 92 ust. 1 
Konstytucji RP albowiem rozporządzenie, 
na podstawie którego nałożono karę wykra-
czało w tym zakresie poza granice delegacji 

Lockdown niezgodny z Konstytucją RP
27 października 2020 roku jako jeden z pierwszych orzekł w ten sposób Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Opolu 1) rozpoznając skargę przedsiębiorcy prowadzącego zakład fryzjerski, któremu sanepid 
wymierzył 10000 zł kary za niestosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia 
działalności gospodarczej. Od tamtego czasu w całym kraju zapadło już przynajmniej kilkadziesiąt 
wyroków stwierdzających niezgodność z prawem decyzji sanepidu sankcjonujących nieprzestrzega-
nie zakazów związanych z występowaniem wirusa SARS-CoV-2. Sądy administracyjne stają po stronie 
przedsiębiorców i obywateli.

Zakazy epidemiczne nielegalne
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Tomasz Picheta – radca prawny, 
partner w kancelarii Mazurkiewicz Cie-
szyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci 
i Radcowie Prawni (www.mcmlegal.pl). 
Praktykę zawodową rozwijał przy obsłu-
dze prawnej osób fizycznych, organizacji 
pozarządowych oraz przedsiębiorców, 
w tym z branży IT, przemysłowej, han-
dlowej, budowlanej i rolniczej. Obecnie, 
od blisko dziewięciu lat świadczy pomoc 
prawną na rzecz instytucji, które odpo-
wiadają za wdrażanie programów ope-
racyjnych funkcjonujących na terenie 
województwa zachodniopomorskiego. 
Aktywnie wspiera także beneficjentów 
programów unijnych spoza tego regionu 
oraz beneficjentów krajowych progra-
mów operacyjnych. Mediator wpisany 
na listę mediatorów stałych Prezesa Sądu 
Okręgowego w Szczecinie. Przewodni-
czący Ośrodka Mediacji przy Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

ustawowej, co oznacza, że w rozporządzeniu 
tym zawartych zostało więcej nakazów i za-
kazów ograniczających swobody obywatel-
skie niż pozwalał na to przepis ustawy upo-
ważniający do wydania tego rozporządzenia. 
W wyroku tym sąd przypomniał także, że 
określony w ustawie3) obowiązek poddania 
się badaniom lekarskim oraz stosowaniu in-
nych środków profilaktycznych i zabiegów 
(w tym nakaz zakrywania ust i nosa) można 
nałożyć jedynie na osoby chore i podejrzane 
o zachorowanie. Obowiązku tego nie można 
natomiast nałożyć w drodze rozporządzenia 
w sposób ogólny na wszystkich obywateli. 

  
Wśród najświeższych orzeczeń trzeba 

także wskazać na wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 
22 grudnia 2020 r. 4), w którym sąd uchylił de-
cyzje organów sanitarnych pierwszej i drugiej 
instancji nakładające na obywatela karę pie-
niężną za niezastosowanie się do obowiązku 
zakazu przemieszczania się osób na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podobnie jak w pozostałych przypad-
kach, u podstaw rozstrzygnięcia sądu legły 
zarzuty związane z naruszeniem Konstytucji. 
Uchylając decyzję sanepidu sąd jednoznacz-
nie zaznaczył, że „Prawodawca może inge-
rować w istotę konstytucyjnej wolności prze-
mieszczania się, jednak, aby to było możliwe 
musi działać przy użyciu środków przewidzia-
nych przez Konstytucję RP. Zakaz naruszania 
istoty wolności i praw konstytucyjnych nie 
ma, co do zasady zastosowania w stanach 

nadzwyczajnych, poza wyjątkami, o których 
mowa w art. 233 ust. 1 Konstytucji RP. Wśród 
tych wyjątków nie ma wolności przemiesz-
czania się. Z art. 233 ust. 3 Konstytucji RP 
wynika natomiast wprost, że ustawa określa-
jąca zakres ograniczeń wolności i praw czło-
wieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej 
może ograniczać możliwość przemieszczania 
się (art. 52 Konstytucji RP). W związku z tym 
warunkiem konstytucyjnym umożliwiającym 
ingerencję w istotę wolności przemieszczania 
się jest uczynienie tego w jednym ze stanów 
nadzwyczajnych opisanym w Konstytucji RP. 
W sytuacji, gdy nie doszło do wprowadzenia 
któregokolwiek z wymienionych w Konstytu-
cji RP stanów nadzwyczajnych, żaden organ 
państwowy nie powinien wkraczać w mate-
rię stanowiącą istotę wolności przemieszcza-
nia się.”

Opisane wyżej wyroki zostały zaskarżone 
przez państwowe służby sanitarne do Naczel-
nego Sądu Administracyjnego i nie są prawo-
mocne.

1) Wyrok WSA w Opolu z dnia 27 paź-
dziernika 2020 r. w sprawie sygn. akt 
I SA/Op 219/20.

2) Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 
listopada 2020 r. w sprawie sygn. 
akt VIII SA/Wa 491/20.

3) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi.

4) Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 20 
grudnia 2020 r. w sprawie sygn. akt  
II SA/Sz 622/20.
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66-400 Gorzów Wielkopolski,  
ul. Kazimierza Wielkiego 1

NIP 599 286 26 34, Regon 211293154

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

Sekretariat 
T: +48 95 739 03 11 
M: +48 535 111 225 

E: sekretariat@ziph.pl 

Dział Kadr i Księgowości 
T: +48 535 111 219 
E: a.nowak@ziph.pl 

Dział Marketingu 
T: 696 007 665 

E: t.molski@ziph.pl

Dział szkoleń 
T: 730 125 820 

M: e.wulbach@ziph.pl 

Dział edukacji zawodowej 
T: +48 502 700 527 

E: a.beszczynska@ziph.pl 

Praktyki i staże 
T: +48 509 815 993 

E: igor@ziph.pl 

Dział ubezpieczeń 
T: +48 535 111 217 

E: a.elzanowska@ziph.pl 

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

Dział legalizacji dokumentów 
T: +48 95 739 03 11 

E: marzena.mlynarczyk@ziph.pl 

Bony na innowacje 
T: 576 850 300 

E: a.wesolowska@ziph.pl 

Lubuskie Bony Szkoleniowe 
INFOLINIA: 732 732 650

Lubuskie Bony Wsparcia 
INFOLINIA: +48 534 052 819

Oddział w Zielonej Górze 
ul. Bohaterów Westerplatte 23 

65-078 Zielona Góra 
T: 533 779 421 

E: biurozgora@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

„Z bonem po innowacje 3.0!” to już trzecia 
edycja dobrze znanego działania. Główny 
cel projektu, podobnie jak to miało miejsce 
w poprzednich edycjach, to wzmocnienie 
współpracy pomiędzy lubuskimi przedsię-
biorstwami a sferą B+R i profesjonalnymi 
instytucjami doradczymi. Środki, którymi 
dysponuje Izba, to blisko 5 milionów złotych. 
Mają one służyć stworzeniu warunków do 
transferu badań, nowoczesnych technologii 
i wiedzy do przedsiębiorstw. 

- W lutym uruchomimy nabór wniosków 
dla firm. Zainteresowani przedstawią w nich 
swoje potrzeby i pomysły, jakie planują zre-
alizować w ramach projektu. Oczywiście 
wszystko musi opierać się o rzetelną wycenę 
zdefiniowanych potrzeb, niezbędnego sprzę-
tu oraz wymaganych technologii. Po zakoń-
czeniu naboru zbierze się Komisja Grantowa, 
która wybierze najlepsze pomysły i rekomen-
duje je do dofinansowania. Planujemy, że 
w ramach projektu swoim wsparciem obej-
miemy 51 przedsiębiorców – mówi Anna We-
sołowska, koordynator projektu w ZIPH. 

Firmy wybrane do projektu otrzymają 
tzw. bon na innowacje, który zostanie udzie-
lony na pokrycie do 85% wydatków kwali-
fikowalnych usługi. Przedsiębiorcy mogą 
się starać o dwa rodzaje bonów. Pierwszy – 
opiewający na kwotę do 100 tysięcy złotych, 
obejmuje działania takie jak: przeprowadze-
nie lub wdrożenie nabytych prac B+R (pro-
jekty badawcze tzw. małej skali), opracowa-

nie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/
technologii (w katalogu tym zawierają się 
m.in. specjalistyczne usługi laboratoryjne, 
pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, 
testowanie produktu, testowanie technolo-
gii). Drugi typ bonów obejmie procesy do-
radcze, takie jak: zarządzanie, optymalizacja 
procesów, kwestie związane z ochroną pa-
tentową, czy tworzenie strategii wejścia na 
rynki zagraniczne. W tym przypadku war-
tość bonu nie będzie mogła przekroczyć 20 
tysięcy złotych.

W ramach projektu przewidziano dwu-
etapową weryfikację złożonych wniosków. 
W pierwszej kolejności Operator bonów – 
czyli ZIPH – będzie analizować spełnienie 
przez Wnioskodawcę kryteriów formalnych. 
Na drugim etapie ocenie zostaną poddane 
kryteria merytoryczne. Przedsiębiorca bę-
dzie także zobligowany do przeprowadze-
nia analizy rynku w celu wyboru jednostki, 
której zleci realizację prac objętych bonem. 
W celu dokonania rozeznania rynku, nawią-
zania kontaktu z jednostką badawczo-roz-
wojową oraz w celu nadzoru nad prawidło-
wym przebiegiem realizacji prac objętych 
bonem, przedsiębiorca będzie mógł skorzy-
stać - w ramach projektu - ze wsparcia tzw. 
Brokera Innowacji.

Zainteresowanych Izba zaprasza do kon-
taktu: Anna Wesołowska T: +48 576 850 300

Tomasz Molski

Bony na innowacje 3.0
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa rozpoczyna kolejny pro-
jekt skierowany do lubuskich firm. Celem działania jest wsparcie 
rozwoju innowacji poprzez udzielenie bonu na realizację prac ba-
dawczo – rozwojowych. A jak wyglądają szczegóły?

Z ZYCIA IZBY
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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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