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Wybierając nową ŠKODĘ, ułatwiasz sobie życie: Pakiet Przeglądów masz w standardzie i nie płacisz za obowiązkowe 
przeglądy nawet przez 4 lata lub do 60 000 km. Co więcej, nową ŠKODĘ możesz spłacać w wygodnych ratach - jak 
w abonamencie. Odwiedź nasz Salon i sprawdź dodatkowe rozwiązania sprawiające, że korzystanie z auta będzie dla 
Ciebie proste jak nigdy dotąd. Zapraszamy!

ŠKODA ułatwia Ci życie

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 3,6 do 4,9l/100 km, emisja CO2 od 94 do 114 g/km (dane na podstawie 
świadectw homologacji typu). Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronach: www.skoda-auto.pl.

NOWOŚĆ!
PAKIET PRZEGLĄDÓW 
MASZ W CENIE KAŻDEJ 
NOWEJ ŠKODY

AUTO-BIS Sp. z o.o.
ul. Olimpijska 46, Gorzów Wlkp.
tel. 957 23 86 60
sprzedaz@auto-bis.pl, www.auto-bis.pl
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Partnerzy Głosu Przedsiębiorcy

Szanowni Państwo

Za nami 12. edycja Gospodarczej 
Inauguracji Roku w Lubuskiem. 
Niezmiernie miło było nam po raz 

kolejny gościć Państwa na naszym trady-
cyjnym otwarciu roku. Liczę, że zaprosze-
ni przez nas w tym roku goście przekazali 
wyczerpującą dawkę informacji dotyczą-
cych zarówno planów władz centralnych, 
jak i regionalnych w kontekście gospo-
darki. Jak zawsze podczas Gospodarczej 
Inauguracji Roku nie zabrakło okazji do 
wymiany swoich spostrzeżeń oraz podzie-
lenia się obawami i nadziejami dotyczą-
cymi ogólnej sytuacji gospodarczej oraz 
kondycji lokalnego biznesu. W szczegól-
ny sposób pragnę podziękować naszym 
partnerom: Uniwersytetowi Zielonogór-

skiemu, Gazecie Lubuskiej, Kostrzyńsko-
-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
oraz licznej rzeszy partnerów biznesowych, 
którzy okazali wsparcie, aby nasza uroczy-
stość mogła spełnić Państwa oczekiwania. 

W tym roku po raz pierwszy Prezes 
ZIPH postanowił uhonorować okazjonalną 
statuetką „Przyjaciel Izby” osoby, które 
wnoszą szczególny wkład w rozwój Zachod-
niej Izby Przemysłowo-Handlowej. Wyróż-
nienie to stanowi wyraz naszej wdzięczno-
ści za okazane wsparcie, poświęcony czas 
oraz zaangażowanie, jakie wkładają Pań-
stwo, abyśmy mogli się stawać coraz lepsi 
i skuteczniejsi.

Jak zawsze gorąco zapraszam do lek-
tury bieżącego numeru „GP”, w którym 

spis treści

odnaleźć można ciekawe informacje 
i praktyczne porady. Zachęcam również 
do aktywnego uczestnictwa w przygo-
towanych przez Izbę przedsięwzięciach 
i wydarzeniach.

Z poważaniem
Stanisław Owczarek

Dyrektor Izby
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Z ZYCIA IZBY

Oddział ZIPH w Żaganiu
• Od 1 marca br. ZIPH uruchomiła oddział 

w Żaganiu. Biuro Izby mieści się w Pała-
cyku Centrum Informacji Gospodarczej 
przy ul. Jana Pawła II 15. Główne działa-
nia oddziału skupiać się będą na koordy-
nacji projektów dotyczących kształcenia 
zawodowego m.in. w Żaganiu, Sławie 
i Henrykowie. Ponadto, jeszcze w marcu, 
Izba zorganizuje pierwsze spotkania dla 
przedsiębiorców dotyczących m.in. rynku 
pracy, prawa oraz kreowania wizerunku 
firmy. Kontakt do oddziału ZIPH w Żaga-
niu: Kamila Szmigielska. T: 534 544 808. 
E: biurozagan@ziph.pl

Job Starter 2017
• W marcu startuje kolejna edycja projek-

tu „Job Starter”, którego celem jest łą-
czenie firm z uczniami i studentami. Po-
dobnie, jak to miało miejsce w ubiegłym 
roku, działanie to daje młodym ludziom 
możliwość poznania najlepszych firm 
z regionu, a przedsiębiorstwom okazję 
zaprezentowania się przed przyszłymi 
pracownikami. Pomysłodawcą działania 
jest gorzowska firma Idea HR Doradztwo 
Personalne, a nasza Izba - partnerem 
przedsięwzięcia. W projekcie udział bio-
rą: Borne Furniture, Faurecia, Telemond 
Holding, Solvay oraz Vetoquinol Biowet.

Szkolenie w Gorzowie
• 21 marca w Gorzowie, ZIPH organizuje 

kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń dla 
członków Izby. Tym razem tematem za-
jęć będzie Przywództwo, a budowanie 
zespołów. Cel szkolenia to przygotowanie 
uczestników do tworzenia skutecznego 
i efektywnego zespołu, zarządzania nim 
oraz współpracy w ramach zespołu. Zaję-
cia poprowadzi Janusz Szewczyk - trener 

Przyczynkiem do wizyty naszych gości 
w Izbie była chęć pogłębienia współ-
pracy i wykorzystanie odpowiednich 

nisz rynkowych, które przyspieszą rozwój 
kontaktów inwestycyjnych. Zarówno ze 
strony naszych gości, jak i przedstawicieli 
Izby padły pierwsze propozycje nawiąza-
nia ściślejszej współpracy. Uzgodniono, 
że pierwsze wspólne działania skupiać się 
będą w trzech głównych obszarach: gospo-
darki żywnościowej, produkcji metalowej 
oraz innowacyjnej gospodarki. W przypad-
ku tej ostatniej duże zainteresowanie na-
szych gości z Azji wywołał temat współpracy 
z Gorzowskim Ośrodkiem Technologicznym, 
specjalizującym się w technologiach środo-
wiskowych.

Ustalono również, że Izba opracuje ka-
talog prezentujący lubuskie firmy zaintere-
sowane ekspansją na rynki azjatyckie, na 
podstawie, którego nasi goście przygotują 
tożsamą listę firm koreańskich. Posłuży 
ona do kojarzenia podmiotów z obu krajów 
i przygotowania pierwszych spotkań bizne-
sowych. 

Spotkanie, prócz możliwości na-
wiązania nowych kontaktów bizneso-

Szansa na biznes w Azji
Na początku lutego, w ZIPH gościła delegacja południowokoreań-
skiego biznesu, której przewodził przedstawiciel Ministerstwa Ko-
rei Południowej ds. Rozwoju Małych i Średnich Firm Joseph Y J Dong.  
Głównym tematem spotkania z władzami oraz firmami zrzeszony-
mi w Izbie były możliwości współpracy pomiędzy przedsiębiorcami 
z obu krajów.

wych stało się również niepowtarzalną 
okazją do zgłębienia wiedzy o kulturze 
i gospodarce Korei Południowej. Mamy 
nadzieję, że owocne obrady przełożą się 
na intensyfikację kontaktów pomiędzy 
przedsiębiorcami z obu krajów.

Tomasz Molski

Współpraca z Koreą Południową
Republika Korei jest jednym z najważ-

niejszych partnerów gospodarczych Pol-
ski w tym rejonie Azji. W zeszłym roku Ko-
rea była drugim (po Chinach) azjatyckim 
partnerem handlowym Polski. Wymiana 
gospodarcza pomiędzy naszymi krajami 
sięga prawie 4 miliardów euro,  z czego 
polski eksport wyniósł 0,4 mld euro, a im-
port – prawie 3 mld euro. Polska, z kolei, 
jest największym partnerem handlowym 
i inwestycyjnym Korei Południowej w Eu-
ropie Środkowej. Około 150 firm koreań-
skich inwestuje obecnie w Polsce. Lokują 
w naszym kraju produkcję, a także rozwi-
jają centra naukowo-badawcze. W wy-
mianie handlowej z Koreą dominują wy-
roby elektromaszynowe, metalurgiczne, 
ceramiczne czy chemiczne.



5

Głos Przedsiebiorcy i 2/2017

55

biznesu, doświadczony praktyk w dziedzi-
nie sprzedaży, obsługi klienta i rekrutacji. 
Rejestracja: Tomasz Molski, tel. 696 007 
665, E-mail: t.molski@ziph.pl .

Izba na targach
• W dniach 21-22 lutego przedstawiciele 

ZIPH uczestniczyli w Gorzowskich Targach 
Edukacyjnych „Szkoły i Pracodawcy”, 
na których zaprezentowano ofertę Izby 
dotyczącą wsparcia dla młodych ludzi 
w zakresie kształcenia zawodowego oraz 
radzono, w jaki sposób stawiać pierwsze 
kroki na rynku pracy oraz w biznesie.

Izbowe ubezpieczenia
• Zapraszamy do zapoznania się z Izbową 

ofertą ubezpieczeń grupowych skiero-
waną do przedsiębiorców zrzeszonych 
w ZIPH. Skorzystać z niej mogą nie tylko 
pracownicy firm, ale również ich małżon-
kowie, pełnoletnie dzieci oraz partnerzy. 
ZIPH ma aktualnie w ofercie dwa warian-
ty ubezpieczenia przygotowane specjal-
nie dla nas przez Towarzystwo Ubezpie-
czeń na Życie Warta S.A. Izbowi specjaliści 
- w zależności od profilu firmy - pomogą 
również dobrać najodpowiedniejszą 
opcję ubezpieczenia, wypełnić wszel-
kie niezbędne dokumenty oraz dopełnić 
wszystkich formalności. Przedsiębiorcy 
zainteresowani ofertą mogą kontaktować 
się z biurem Izby pod numerem telefo-
nu: +48 95 739 03 10 lub drogą mailową:  
a.elzanowska@ziph.pl

Gościem lutowego posiedzenia Pre-
zydium Izby był Krzysztof Kielec, 
prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Spe-

cjalnej Strefy Ekonomicznej. Przybliżył on 
zgromadzonym bieżące informacje na temat 
funkcjonowania strefy oraz plany rozwojo-
we, w dużej mierze związane również z rzą-
dową reformą administracji gospodarczej. 
Omówiono także zasady i zakres współpra-
cy w ramach porozumienia pomiędzy ZIPH 
i K-S SSE S.A. Dotyczy on wspólnej organiza-
cji praktyk i staży w projekcie systemowym 
dotyczącym rozwoju kształcenia zawodo-
wego w Lubuskiem. Jego cel to zwiększenie 
zdolności do zatrudnienia uczniów szkół 
i placówek oświatowych o profilu zawodo-
wym. Warto przypomnieć, że Izba w ramach 
tego projektu będzie obecna w 5 powia-
tach: gorzowskim, żagańskim, świebodziń-
skim sulęcińskim oraz krośnieńskim. Po-
nadto ZIPH będzie wspierać w tym zakresie  
9 miast i gmin: Gorzów Wielkopolski, Witni-
cę, Skwierzynę, Dobiegniew, Sławę, Zbąszy-
nek, Bobowicko, Kamień Mały i Henryków. 
W sumie Izba swoim wsparciem obejmie 
2000 uczniów naszego województwa.

Podczas posiedzenia władz podsumo-
wano również IX edycję „Gospodarczej Inau-
guracji Roku” oraz omówiono najważniejsze 
wydarzenia, które ZIPH zorganizuje w najbliż-
szym czasie. Powoli zbliżamy się do startu Lu-
buskiego Lidera Biznesu 2017. Inauguracyjne 

posiedzenie kapituły konkursu będzie miało 
miejsce 23 marca, a start konkursu zaplano-
wano na 1 kwietnia 2017. Nabór ma potrwać 
do ostatniego dnia czerwca.

Podczas lutowego posiedzenia w poczet 
członków ZIPH przyjęto 7 firm:
• Kancelaria Audytorska Grzegorz Golczak 

ul. Sosnkowskiego 30, Gorzów Wlkp. 

T: 882046098, W: grzegorzgolczak.pl

• PC Soft Systemy Teleinformatyczne Jan Witko 

ul. Gorzowska 32B, Strzelce Krajeńskie 

T: 95/765-43-21, W: pcsoft.com.pl

• Kanbud Sp. z o.o. w organizacji 

ul. Walczaka 23A, Gorzów Wlkp. 

T: 95 7 282-333, W: kanbud.gorzow.pl

• ENERIS Surowce S.A.  

Oddział w Gorzowie Wlkp. 

ul. Podmiejska 19, Gorzów Wlkp. 

T: 95 733-56-00, W: grupa-eneris.pl

• Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 

w Nowej Soli 

ul. Konstruktorów nr 2, Nowa Sól 

T: 68/478-51-10, W: mzgkns.pl

• Przedsiębiorstwo Budowlane  

„EKONBUD-FADOM” Sp. Jawna  

Leszek, Elżbieta Jarząbek  

ul. Boh. Westerplatte 11, Zielona Góra  

T: 68 322-18-21, W: ekonbud.pl

• ZIEL-BRUK Makarewicz Edward Makarewicz  

Płoty, ul. Lubuska 28, Czerwieńsk  

T: 68/353-89-00 , W: zielbruk.pl

(TM)

Lutowe posiedzenie  
prezydium
23 lutego w Gorzowie obradowały władze ZIPH. W czasie spotkania 
omówiono wiele kwestii podjętych podczas Gospodarczej Inaugu-
racji Roku oraz zaplanowano działania Izby na najbliższe miesiące.
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Misja Gospodarcza do ZEA

Połączenie UZ  
i PWSZ w Sulechowie

Izbowe bony na innowacje

Izbowe MBA

Od stycznia Izba rozpoczęła realizację projektu „Z bo-
nem po innowacje”. Skierowany jest on do przedsię-
biorstw z sektora MŚP, prowadzących działalność na 

terenie województwa lubuskiego. Celem prowadzonego przez 
Izbę projektu jest wsparcie działalności innowacyjnej lubuskich 
przedsiębiorstw, poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu 
na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Maksymal-
na wartość udzielonego wsparcia może wynieść 100 tys. zł, 
przy czym dofinansowanie może stanowić nie więcej, niż 85% 
wartości przedsięwzięcia. Przedsiębiorca musi zatem wnieść 
co najmniej 15% wkładu własnego. Szczegółowe informacje 
na temat procedur ubiegania się o bony, jak również katalogu 
działań objętych wsparciem w ramach projektu, można uzy-
skać w naszej Izbie. 
Osoba do kontaktu: Kamila Szwajkowska, tel. 95 739 03 11.

W dniach 27 – 29 marca 2017 r. Krajowa Izba Gospo-
darcza organizuje misję gospodarczą do Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich. Misja połączona jest 

z udziałem w Globalnym Szczycie Produkcji i Uprzemysłowie-
nia w Abu Dhabi. Wydarzenie to odbywa się pod patronatem 
Szejka Mohammeda bin Zayed Al. Nahyan, zaś gospodarzami 
Szczytu jest Minister Gospodarki Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych. Podczas 
spotkań zostaną przedstawione możliwości udziału inwesto-
rów i przedsiębiorców zagranicznych w projektach moderniza-
cyjnych planowanych w najbliższych latach w Emiratach Arab-
skich. Promowane będą najbardziej nowoczesne i innowacyjne 
rozwiązania i technologie oraz utworzona platforma wymiany 
doświadczeń i nawiązywania kontaktów bilateralnych pomię-
dzy krajami uczestniczącymi w sesjach plenarnych Szczytu.
Kontakt: Katarzyna Kaniewska, tel. 22 630 97 07; 
e-mail: kkaniewska@kig.pl .

22 lutego podpisano wstępne porozumienie o połączeniu Uni-
wersytetu Zielonogórskiego z Państwową Wyższą Szkołą Za-

wodową w Sulechowie. Rektorzy obu uczelni liczą, że sulechowska 
PWSZ, jako wydział zamiejscowy UZ będzie działał już od 1 wrze-
śnia tego roku. Pozytywne opinie o fuzji wydały senaty obu uczelni. 
Kiedy porozumienie będzie gotowe, wniosek trafi do ministerstwa 
nauki. Wydział zamiejscowy UZ w Sulechowie ma specjalizować się 
kierunkach praktycznych. Te, które dziś pokrywają się na obu uczel-
niach, zostaną połączone. Fuzja nie będzie oznaczała komplikacji dla 
studentów:  ci, którzy zaczęli studia w Sulechowie będą mogli je tam 
skończyć i na odwrót. Zmieni się tylko jedno: ci, którzy zaczynali na 
PWSZ, teraz dostaną dyplom UZ.

Od marca Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa uru-
chomia w Gorzowie Wielkopolskim kolejny cykl studiów 

Master of Business Administration (MBA). Program Executive 
MBA – Business Trends będzie realizowany we współpracy 
z Wyższą Szkołą Bankową z Wrocławia. Program skierowany 
jest do wyższej kadry menedżerskiej, która poszukuje inspira-
cji w nowoczesnym zarządzaniu organizacją. Celem programu 
jest zapoznanie z trendami obecnymi lub pojawiającymi się 
na rynkach światowych. Studia potrwają 1 rok (2 semestry) 
i odbywać się będą w systemie zaocznym w soboty i niedzie-
le. Koszt studiów to 10 tysięcy złotych. Rekrutacja trwa do 
wyczerpania miejsc. 
Więcej informacji: Anna Elżanowska, tel. 95 739 03 11; 
e-mail: sekretariat@ziph.pl .

BIZNES POD LUPA
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20 lutego wystartował kolejny nabór wniosków dla przed-
siębiorców z sektora MSP w ramach programu „Kredyt 

na innowacje”. W planowanym naborze wniosków łączna kwo-
ta środków do rozdysponowania wynosi 400 mln zł. Program 
umożliwia skorzystanie ze wsparcia m.in. na wdrożenie nowej 
technologii, w postaci np. prawa własności przemysłowej, wy-
ników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub 
nieopatentowanej wiedzy technicznej. Nabór wniosków po-
trwa do 29 marca br. Dokumentacja konkursowa obowiązująca 
w trzecim konkursie oraz link do generatora wniosków dostęp-
ne są na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego 
w zakładce Przedsiębiorstwa - „Kredyt na innowacje techno-
logiczne”.

W tym roku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
lubuscy przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji więcej 

środków na rozwój kwalifikacji zawodowych. Do województwa 
lubuskiego ma trafić ponad 4 miliony złotych. Środki Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego pracodawca może przeznaczyć m.in. 
na kursy i studia podyplomowe, badania lekarskie i psycholo-
giczne czy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypad-
ków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym. W przy-
padku mikroprzedsiębiorstw dofinansowanie może wynieść 
nawet 100%, a w przypadku małych, średnich i dużych firm do 
80%. Pracodawca może składać wnioski o przyznanie środków 
z KFS na kształcenie ustawiczne do Powiatowego Urzędu Pracy 
właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce 
prowadzenia działalności. Pracodawcy mogą składać wnioski 
do urzędu pracy do 31 marca br.

Krajowy Fundusz  
Szkoleniowy

Go to Brand

Kredyt na innowacje

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ra-
mach poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji ma-

rek produktowych – Go to Brand”. Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości czeka na wnioski od przedsiębiorców do 
13 marca 2017 r. W ramach tego działania dofinansowanie 
mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczą-
ce uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji 
Marki Polskiej Gospodarki. Kwota środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów wynosi 180 mln zł. Maksymalna 
wartość kosztów kwalifikowalnych jednego projektu może 
wynosić nawet 1 mln zł. Szczegółowe informacje na temat 
programu można znaleźć na stronie internetowej Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (parp.gov.pl). 
Kontakt telefoniczny: 22 432 89 91-93.

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana 
przemysłu w styczniu 2017 roku była o 9 procent wyż-

sza w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku. Po 
uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produk-
cja w styczniu wzrosła o 4,1% w porównaniu z analogicznym 
miesiącem 2016 r. W porównaniu ze styczniem 2016 roku 
produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 30 (spośród 
34) działach przemysłu. Sprzedaż najszybciej rosła w działach 
produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 30 proc.), 
a także wyrobów farmaceutycznych (o 22,1 proc.), zaś najsil-
niej spadła w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego 
(o 9,1 proc.). W styczniu 2017 roku, w porównaniu z analogicz-
nym miesiącem 2016 roku, o 2,1% wzrosła sprzedaż przedsię-
biorstw budowlanych. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu 
w styczniu 2017 roku były wyższe, niż przed rokiem o 4,1 proc. 
w porównaniu ze wzrostem o 3,2 proc. w grudniu (po korek-
cie). W porównaniu z grudniem 2016 roku wzrosły o 0,3 proc.

Dane GUS za styczeń

BIZNES POD LUPA
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Public Relations to w dzisiejszych cza-
sach podstawa funkcjonowania nie-
mal każdej firmy i organizacji. PR to 

nic innego, jak praktyczne działanie, oparte 
na planowaniu i nieustannym wysiłku, aby 
stworzyć i utrzymać dobrą reputację przed-
siębiorstwa oraz wzajemnych relacji między 
instytucją a odbiorcami jej działań. Izbowe 
szkolenie miało za zadanie wskazanie przed-
siębiorcom jak robić to profesjonalnie, tak, 
aby wzmocnić wizerunek firmy i zwiększyć 
jej rozpoznawalność. 

- Jeszcze kilka lat temu polskie firmy 
traktowały działalność PR-ową niemal jako 
zło konieczne. Wiele z nich nie miało na-
wet strony internetowej, nie mówiąc już 
o kontach w mediach społecznościowych. 
Od tego czasu bardzo wiele się zmieniło, 
choć często jeszcze pracownikom odpowie-
dzialnym za marketing w firmach brakuje 
fachowej wiedzy i doświadczenia w tym 
względzie – mówi Tomasz Molski z ZIPH.

O Public Relations powinny pamiętać 
również te najmniejsze firmy, które czasami 
nie przywiązują zbytniej wagi do działalno-
ści PR-owej, bo kojarzy się im ona z dużymi 

wydatkami lub – co gorsza – uważają ją za 
niezbyt potrzebną. Na szczęście tego typu 
myślenie występuje coraz rzadziej. Świa-
domość, że należy mówić o sobie w sposób 
zorganizowany oraz wiedzieć, co się chce 
powiedzieć i do kogo się kieruje przekaz 
jest dzisiaj wysoka.  Potwierdziły to izbowe 
wykłady, które poprowadził Zbigniew Pan-
kiewicz, wieloletni dziennikarz telewizyjny. 
Od kilkunastu lat analizuje on komunikację 
wizerunkową przedsiębiorstw, a w swojej 

Izba kształci PR-owców
Pod koniec lutego w Izbie miało miejsce szkolenie skierowane do pracowników lubuskich firm na te-
mat Public Relations. Wysoka frekwencja potwierdziła, że apetyt na wiedzę na ten temat jest wśród 
naszych przedsiębiorców ogromny. 

karierze zawodowej zarządzał także media-
mi publicznymi w TVP Szczecin oraz Radiu 
Koszalin.

Zajęcia odbyły się w ramach cyklu bez-
płatnych szkoleń przygotowanych wspólnie 
przez ZIPH i Polską Fundację Przedsiębior-
czości. Kolejne spotkanie, tym razem do-
tyczące kwestii przywództwa i budowania 
zespołów odbędzie się w Izbie 21 marca. 

Jarosław Libelt

SZKOLENIA
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Gospodarcza Inauguracja Roku to 
tradycyjne noworoczne spotkanie 
przedsiębiorców o charakterze infor-

macyjno-integracyjnym, którego celem jest 
prezentacja aktualnej kondycji polskiej gospo-
darki oraz prognoz i ewentualnych zagrożeń 
w najbliższych 12-tu miesiącach.

Gościem tegorocznych uroczystości był 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
RP Adam Hamryszczak. W swoim wystąpie-
niu podkreślał, że rząd stawia na rozwój ma-
łej i średniej przedsiębiorczości. - Polski rząd 
w obecnej perspektywie stawia na rozwój 
małej i średniej przedsiębiorczości, co znajdu-
je odzwierciedlenie w Strategii na rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju oraz wpisanej w nią 
Konstytucji Biznesu, a także pakietu „#100 
zmian dla firm”, w przypadku którego 1/3 re-
gulacji weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Celem 
tych dwóch inicjatyw jest polepszenie otocze-
nia prawnego do prowadzenia działalności go-
spodarczej w Polsce i lepsze podejście państwa 
do przedsiębiorcy - mówił podczas wystąpienia 
dla lubuskich przedsiębiorców. Minister 
zapowiedział również, że w szczególny sposób 
wspierane będą przede wszystkim: ekspansja 
zagraniczna, innowacyjność, współpraca nauki 
i biznesu, współpraca biznesu z samorządami 
oraz rozwój cyfryzacji. 

O rozwoju gospodarczym na gruncie re-
gionalnym mówiła z kolei marszałek Elżbieta 
Anna Polak: - Nasza wizja to zielona kraina no-
woczesnych technologii - tak widzimy region 
lubuski w 2020 roku i do tego będziemy dążyć. 
Marszałek Polak przekonywała, że wielką szan-
są na rozwój dla lubuskich przedsiębiorstw 
jest Regionalny Program Operacyjny. - Nowa 
perspektywa 2020 to aż 30% środków prze-
znaczonych bezpośrednio dla przedsiębiorców. 
Poza tym pieniądze są też dostępne w sposób 
pośredni w innych priorytetach. Rok 2017 to 
48 konkursów na kwotę 477 mln, w tym 7 kon-
kursów zapisanych w haromonogramie i de-
dykowanych bezpośrednio przedsiębiorcom. 
Oprócz tego mamy jeszcze na rozwój przedsię-
biorczości blisko 600 mln zł - wyjaśniła. 

Gościem spotkania był także Andrzej Aren-
darski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, 

Gospodarcze otwarcie roku
13 lutego w Zielonej Górze odbyła się dwunasta edycja Gospodarczej Inauguracji Roku. W wydarzeniu 
zorganizowanym tradycyjnie przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową wzięło udział blisko 200 
przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, przedstawicieli świata nauki oraz biznesu. 

który wręczył wyróżnienia dla przedsiębior-
ców i osób wspierających biznes. Honorową 
Złotą Odznaką KIG uhonorowani zostali: Ma-
rian Babiuch (Elektrociepłownia Zielona Góra), 
Edward Makarewicz (ZIEL-BRUK) oraz Marek 
Kamiński (Urząd Marszałkowski Woj. Lubu-
skiego). Prezes Arendarski wręczył również 
medale 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej. 
Wyróżnienia te otrzymali: dr hab. inż. Andrzej 
Pieczyński (Uniwersytet Zielonogórski) oraz 
Sylwia Majewska (Profi Biznes Group).

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa 
z kolei uhonorowała statuetką „Przyjaciel 
Izby” osoby, które w minionym roku wniosły 
szczególny wkład w rozwój ZIPH. Z rąk preze-
sa Izby Jerzego Korolewicza wyróżnienia te 
otrzymali: Andrzej Arendarski (Krajowa Izba 
Gospodarcza), Krzysztof Kielec (Kostrzyńsko-
-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.), 
Hanna Nowicka (Agencja Rozwoju Regionalne-

go S.A. w Zielonej Górze) oraz Karol Humiński 
(Kampol).

Podczas spotkania podpisane zostało tak-
że porozumienie o rozwoju współpracy pomię-
dzy Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową 
oraz Izbą Handlową Brandenburgii Wschod-
niej (IHK Ostbrandenburg).

W drugiej części spotkania, uczestnicy 
mieli okazję zapoznać się z ofertą Izby oraz 
Uniwersytetu Zielonogórskiego dla przedsię-
biorców w nadchodzących 12 miesiącach oraz 
wysłuchać wystąpienia Pawła Bilczyńskiego 
– certyfikowanego trenera Google, który opo-
wiedział, jak internetowa rewolucja napędza 
sukces polskich firm. Tegoroczną uroczystość 
zakończył wspólny bankiet, gdzie przy poczę-
stunku trwały dyskusje i rozmowy nie tylko 
o gospodarce.

Tomasz Molski
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Gospodarcza Inauguracja Roku zgromadziła liczne grono znamienitych 
gości

Gościem tegorocznych uroczystości był Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju RP Adam Hamryszczak

O rozwoju gospodarczym na gruncie regionalnym mówiła  
marszałek Elżbieta Anna Polak

Honorową Złotą Odznaką KIG uhonorowani zostali: Marian Babiuch (Elek-
trociepłownia Zielona Góra), Edward Makarewicz (ZIEL-BRUK) oraz Marek 
Kamiński (Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego)

Medale 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej otrzymali: dr hab. inż. Andrzej 
Pieczyński Uniwersytet Zielonogórski) oraz Sylwia Majewska  
(Profi Biznes Group)

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy ZIPH  
oraz IHK Ostbrandenburg

Izba uhonorowała statuetką „Przyjaciel Izby” osoby, które w minionym 
roku wniosły szczególny wkład w rozwój ZIPH

Po części oficjalnej nasi goście uczestniczyli w bankiecie, gdzie w swobod-
nej atmosferze toczyły się rozmowy na temat kondycji naszej gospodarki
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Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego Nasi goście wysłuchali z zaciekawieniem przygotowanych prelekcji

Dr. Ulrich Müller Prezydent IHK Ostbrandenburg Po zakończeniu części oficjalnej był czas na kuluarowe rozmowy

Dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu  
Zielonogórskiego

Liczne grono lubuskich przedsiębiorców

Stoisko firmy Idea HR Doradztwo Personalne Degustacja na stoisku przygotowanym przez firmę Rzeźnictwo Zyguła
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- Jak ocenia Pan poziom cyfryzacji pol-
skich firm? Czy w wystarczający sposób 
wykorzystujemy dobrodziejstwa, jakie 
niesie za sobą Internet i związane z nim 
narzędzia marketingowe?

- To co z pewnością można zauważyć 
w bezpośrednim kontakcie z przedsiębior-
cami to wzrastająca świadomość tego, jak 
niezbędnym narzędziem kontaktu z klien-
tami staje się Internet. Na pewno wiąże się 
to ze zmianą pokoleniową, jaka następuje 
wśród przedsiębiorców. Firmy coraz częściej 
prowadzone są przez osoby, które przez 
większość dorosłego życia korzystały z moż-
liwości, które daje Internet i nie wyobrażają 
sobie bez niego życia i prowadzenia bizne-
su. Wystarczy zresztą, że taką świadomość 
posiada osoba, która w firmie odpowiada 
za działania marketingowe, a zarządzający 
zechcą jej wysłuchać i dać możliwości dzia-
łania. W takim przypadku nie trzeba wiele, 
żeby usprawnić procesy w firmie za pomo-
cą narzędzi cyfrowych. Można znaleźć dla 
nich zastosowanie w prawie każdym aspek-
cie działalności przedsiębiorstwa, zarówno 
w procesie zdobywania klientów, jak i ich 
bieżącej obsłudze.

Jednak mimo zmian stopnia świado-
mości, które obserwujemy cały czas, jest 
sporo do zrobienia. Wynika to chociażby 
z faktu ogromnej dynamiki sektora, o któ-
rym mowa. Za przykład mogą posłużyć apli-
kacje na telefony komórkowe, które jeszcze 
niedawno były marketingową ciekawostką, 
a dziś są z powodzeniem wykorzystywane 
przez rosnącą ilość firm do zdobywania no-
wych klientów lub utrzymywania lojalności 
istniejących. Oczywiście szybka adaptacja 
nowych rozwiązań na własne potrzeby nie-
sie ze sobą dodatkowe korzyści dla tych, 
którzy zrobią to jako pierwsi. Jeśli wypró-
bujemy nowy kanał dotarcia jeszcze zanim 
pojawi się w nim nasza konkurencja, to 
przed nią poznamy jego specyfikę i w efek-
cie nasze działania będą skuteczniejsze. 
Internet praktycznie cały czas oferuje takie 
nowe możliwości. Dlatego bardzo ważne 
jest otwarcie na zmiany i bardzo cieszy to, 

że wśród polskich przedsiębiorców widać 
wzrost takiego otwartego podejścia.

- Od czego należy zacząć, chcąc zbu-
dować strategię obecności naszej firmy 
w Internecie?

- Najlepszym punktem wyjścia jest 
analiza obecnej sytuacji, czyli sprawdzenie, 
jakie drogi dotarcia do naszych potencjal-
nych klientów już wykorzystujemy i w ja-
kim stopniu. Tak naprawdę chodzi nie tylko 
o nowych klientów, ale również o tych, któ-
rych już obsługujemy i którzy też chcieliby 
naszą firmę odnaleźć w Internecie. Taką 
analizę możemy rozpocząć w bardzo pro-
sty sposób, sprawdzając, na ile jesteśmy 
widoczni w wyszukiwarce internetowej lub 
w mediach społecznościowych. Wystar-
czy na chwilę wcielić się w potencjalnego 
klienta, który chciałby odszukać nasza fir-
mę w Internecie i posłuży się do tego np. 
wyszukiwarką. Zobaczmy, jak strona naszej 
firmy prezentuje się w wynikach wyszuki-
wania i czy po przejściu na nią nasz klient 
będzie w stanie łatwo i szybko uzyskać 
informacje o tym, jakie usługi oferujemy, 
w jaki sposób je zamówić i jak się z nami 

skontaktować. Pełna analiza obejmie oczy-
wiście więcej aspektów i da nam odpo-
wiedź na pytanie, które z elementów skła-
dających się na obecność w sieci wymaga 
zmian.

Na tym etapie warto też rozważyć nowe 
sposoby dotarcia do klientów lub prowa-
dzenia komunikacji z obecnymi. Zastanów-
my się, w jaki sposób korzysta z Internetu 
ktoś, kto korzysta z naszych usług lub robi 
zakupy w naszym sklepie, czyli klient na ja-
kim nam zależy. Może okazać się, że warto 
zadbać o obecność w miejscach, o których 
do tej pory nie myśleliśmy. To może być 
na przykład lokalne forum dyskusyjne dla 
osób mieszkających w okolicy lub portal 
skierowany do hobbystów zainteresowa-
nych produktami jakie sprzedajemy. Warto 
poświęcić chwilę na taką analizę, bo być 
może w ten sposób uda nam się dotrzeć do 
naszych potencjalnych klientów za pomocą 
narzędzi, z których nie korzysta jeszcze na-
sza konkurencja.

To tylko kilka kroków na początek, do 
wprowadzenia strategii w życie potrzeb-
ne będzie jeszcze określenie celów do ja-
kich chcemy dojść i tu dobrą praktyką jest 

Otwarcie na zmiany
Rozmowa z Pawełem Bilczyńskim, ekspertem Internetowych Rewolucji i gościem XII edycji Gospo-
darczej Inauguracji Roku w Zielonej Górze.

Partnerem gazety  
„Głos Przedsiębiorcy” 
jest TVP Gorzów Wielkopolski
nr 1 w informacji z regionu

Informacje Lubuskie codziennie o godz. 18.30 i 22.00
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wyrażenie ich liczbowo (np. zależy mi na 
sprowadzeniu na stronę 1000 nowych użyt-
kowników miesięcznie) oraz wdrożenie ich 
monitorowania. Można posłużyć się w tym 
celu np. darmowym narzędziem Google 
Analytics, które da nam mnóstwo informa-
cji nt. ruchu na stronie. Warto też pamiętać, 
że każdy plan działa lepiej, jeśli możemy 
w trakcie poddać go modyfikacji - dlatego 
nie bójmy się wprowadzać zmian w naszej 
strategii, jeśli zajdzie taka potrzeba.

- Na czym polega model „See – Think 
– Do – Care”, o którym tak wiele mówi się 
ostatnio? 

- Ten model powstał po to, żeby oso-
bom prowadzącym kampanie w Internecie 
przypomnieć o tym, że najważniejszy w ich 
pracy jest człowiek po drugiej stronie ekra-
nu komputera (lub coraz częściej smartfo-
nu). Chodzi o to, żeby przekaz, który kie-
rujemy do naszego potencjalnego klienta 
był dostosowany do tego, jakie ma on w tej 
chwili potrzeby. 

Przykładowo sporo osób, które mogą 
stać się naszymi klientami, jeszcze nie my-
śli o poszukiwaniu naszych usług czy pro-
duktów. Dla takich osób też powinniśmy 
mieć przygotowany komunikat i wiedzieć 
za pomocą jakich kanałów chcemy go prze-
kazać. Nie zapominajmy również o naszych 
obecnych klientach, z nimi też możemy się 
komunikować i też warto robić to za pomo-

cą odpowiednich, często innych niż stan-
dardowe dróg dotarcia. Korzystanie z zasad 
opisanych w „See – Think – Do – Care” na 
pewno wpłynie na poprawienie jakości ko-
munikacji naszej firmy z otoczeniem.

- Jakie rady dałby Pan naszym czytelni-
kom, którzy chcą promować się w Interne-
cie poprzez  kampanie on-line?

- W zmieniającym się świecie Inter-
netu warto zadbać o odpowiedni poziom 
własnych kompetencji. Wiedza na temat 
reklamy internetowej nie może pozostać 
domeną jedynie fachowców. Nawet jeśli 
nie prowadzimy kampanii samodzielnie, 
powinniśmy umieć na jej temat porozma-
wiać z kimś, kto się tym zajmuje. Pomoże 
nam w tym opanowanie podstawowych 

Partnerem gazety  
„Głos Przedsiębiorcy” 
jest TVP Gorzów Wielkopolski
nr 1 w informacji z regionu

Informacje Lubuskie codziennie o godz. 18.30 i 22.00

pojęć i znajomość zasad, które rządzą re-
klamą w sieci. Warto zajrzeć do źródeł 
dostępnych w Internecie np. na platformę 
Internetowych Rewolucji, na której każdy 
może bezpłatnie pogłębić swoją wiedzę. 

Na pewno warto też analizować regu-
larnie skuteczność swoich działań. Internet 
jako jedno z niewielu mediów reklamo-
wych daje nam do tego możliwości i na-
prawdę warto z nich skorzystać. Na szczę-
ście przedsiębiorców nie trzeba bardzo 
do tego przekonywać, bo każda kampania 
wiąże się z wydatkami, więc kontrolowanie 
tego co robimy przekłada się też bezpo-
średnio na nasz firmowy budżet. 

- Dziękujemy.

Rozmawiali: Jarosław Libelt  
i Tomasz Molski
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Na stronach internetowych każdej 
instytucji zajmującej się wdraża-
niem programów pomocowych, 

bez względu na to, czy chodzi o program 
krajowy czy regionalny, z łatwością zna-
leźć można informację o ilości podpisa-
nych umów, czy wysokości wydanych na 
realizacje projektów środków. Analizując 
powyższe dane musimy zdawać sobie spra-
wę z tego, że nie każda złotówka przeka-
zana beneficjentom na sfinansowanie ich 
projektów, została przez nich prawidłowo 
wydana i rozliczona. W takich sytuacjach, 
instytucja, która udzieliła wsparcia zobo-
wiązana jest wszcząć procedurę odzyski-
wania środków. Dla pewnej grupy benefi-
cjentów, ustawodawca przewidział jednak 
dodatkową sankcję obok tej, związanej ze 
zwrotem otrzymanych z Unii Europejskiej 
pieniędzy. Poza koniecznością zwrotu dofi-
nansowania wraz z odsetkami, przewidzia-
na została bowiem także sankcja czasowe-
go wykluczenia z możliwości ubiegania się 
ośrodki. Jak uniknąć tej dotkliwej kary? 

W stosunku do przedsiębiorcy, który 
wykorzystał środki unijne niezgodnie z prze-
znaczeniem, niezgodnie z procedurami1) 
lub pobrał je nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości, może zostać wszczęte postępo-
wanie administracyjne, którego celem jest 
ustalenie, czy istnieją podstawy do zwrotu 
środków. Instytucja, z którą łączyła nas do-
tąd jedynie umowa o dofinansowanie zy-
skuje wówczas dodatkową rolę oraz kompe-
tencje. Staje się ona organem prowadzącym 
postępowanie administracyjne, który jest 
uprawniony do wydania decyzji administra-
cyjnej określającej kwotę przypadającą do 
zwrotu, termin, od którego nalicza się od-
setki oraz sposób zwrotu środków. 

W przypadku otrzymania takiej decyzji, 
przedsiębiorca ma dwa tygodnie na jej za-
skarżenie. Jeśli tego nie zrobi, zobowiązany 
jest zwrócić kwotę środków określoną w de-
cyzji w terminie 14 dni od dnia kiedy stała 
się ona ostateczna (decyzja staje się osta-
teczna, gdy nie służy już od niej odwołanie 
ani wniosek o ponowne rozpatrzenie spra-
wy). Gdy jednak przedsiębiorca zdecyduje 
się zaskarżyć decyzję o zwrocie, ale okaże 
się to nieskuteczne, będzie on zobowiązany 
do zwrotu środków dopiero w terminie 14 
dni od dnia doręczenia mu decyzji wydanej 
na skutek rozpatrzenia jego odwołania lub 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Opisane wyżej terminy mają niebaga-
telne znaczenie i warto je zapamiętać. 

Należy zaznaczyć, że niedokonanie 
zwrotu środków w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia ostatecznej decyzji orzekają-
cej zwrot środków, stanowi prawdopo-
dobnie najczęściej występującą przesłan-
kę wykluczenia. 

Trzeba przy tym pamiętać, że dla unik-
nięcia powyższej sankcji ważne jest także 
to, aby środki zostały zwrócone na wła-
ściwy rachunek bankowy oraz  aby zostały 
zwrócone w pełnej wysokości określonej 
w decyzji administracyjnej. W przypadku 
dokonania przez przedsiębiorcę zwrotu 
tylko części dofinansowania, organ pro-
wadzący postępowanie zaliczy otrzyma-
ną kwotę proporcjonalnie – częściowo na 
należność główną, częściowo na odsetki, 
a następnie zainicjuje postępowania egze-
kucyjne w celu odzyskania pozostałej kwo-
ty. Przedsiębiorca zostaje natomiast wyklu-
czony z możliwości ubiegania się o środki 
w przyszłości.    

O skutkach niewłaściwego i nietermi-
nowego zwrotu dofinansowania, w szcze-
gólnie bolesny sposób przekonał się jeden 
z przedsiębiorców, który ubiegał się o do-
finansowanie w poprzedniej perspektywie 
finansowej. Realizował on najpierw rela-
tywnie niewielki projekt, w którym zostały 
stwierdzone nieprawidłowości. Przedsię-
biorca otrzymał ostateczną decyzję ad-
ministracyjną orzekającą zwrot środków, 
którą zaskarżył do sądu administracyjnego. 
Kilka tygodni później postanowił on jednak 
wycofać skargę i zwrócić dofinansowa-
nie, gdyż jednocześnie chciał ubiegać się 
o dofinansowanie innego projektu, które-
go wartość przekraczała tym razem kwotę 
65 mln zł. Ze względu na nieprawidłowości 
w poprzednim projekcie oraz niewłaściwe 
i nieterminowe dokonanie zwrotu środ-

Środki unijne dla firm  
– jak pozyskać i czuć się bezpiecznie
W ostatnim Głosie Przedsiębiorcy pisałem o tym, że w pewnych przypadkach, aby otrzymać dofinan-
sowanie z funduszy europejskich trzeba dać się zachęcić, tj. wykazać, że pomoc publiczna, o którą się 
ubiegamy, wywoła tzw. efekt zachęty. W bieżącym numerze przedstawię temat środków unijnych 
z zupełnie innej strony. Opowiem krótko o tym, co trzeba zrobić, aby z możliwości otrzymania wspar-
cia nie dać się wykluczyć.
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– radca prawny i mediator przy Okrę-

gowej Izbie Radców Prawnych w Szcze-

cinie. Członek zespołu adwokatów 

i radców prawnych w kancelarii Ma-

zurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspól-

nicy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. 

(www.mcmlegal.pl). Praktykę zawodo-

wą rozwijał przy obsłudze prawnej osób 

fizycznych, organizacji pozarządowych 

oraz przedsiębiorców, w tym z branży IT, 

przemysłowej, handlowej, budowlanej 

i rolniczej. Obecnie, od blisko pięciu lat 

świadczy pomoc prawną na rzecz insty-

tucji, które odpowiadają za wdrażanie 

programów operacyjnych funkcjonują-

cych na terenie województwa zachod-

niopomorskiego. Wspiera także bene-

ficjentów programów unijnych spoza 

tego regionu oraz beneficjentów krajo-

wych programów operacyjnych. 

ków, przedsiębiorcy odmówiono udzie-
lenia wsparcia, a sprawa trafiła do NSA, 
który potwierdził, że odmowa przyznania 
środków była w pełni zasadna2). 

Z sankcją wykluczenia będziemy mieli 
do czynienia nie tylko w przypadku nieter-
minowego zwrotu środków. Wykluczony 
z ubiegania się o wparcie zostanie także 
przedsiębiorca, który otrzymał płatność na 
podstawie dokumentów  podrobionych, 
przerobionych albo potwierdzających nie-
prawdę, które następnie zostały przedsta-
wione jako autentyczne. Sankcja ta będzie 
miała zastosowanie także wówczas, gdy 
okoliczności, z powodu których ma na-
stąpić zwrot dofinansowania wystąpiły 
wskutek popełnienia przestępstwa przez 
przedsiębiorcę, jego partnera, podmiot 
upoważniony do dokonywania wydatków 
w jego imieniu. W przypadku, gdy podmio-
ty te nie są osobami fizycznymi, chodzić 
będzie o przestępstwo popełnione przez 
osobę uprawnioną do wykonywania w ra-
mach projektu czynności w ich imieniu. Na-
leży tu także zastrzec, że fakt popełnienia 
przestępstwa przez ww. podmioty musi 

zostać potwierdzony prawomocnym wyro-
kiem sądu karnego.

Pewnym pocieszeniem jest być może 
to, że sankcja wykluczenia ma charakter 
czasowy. Co do zasady okres wykluczenia 
rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja orze-
kająca zwrot środków stała się ostateczna, 
zaś kończy się z upływem trzech lat od dnia 
dokonania zwrotu tych środków. Jeżeli 
powodem wykluczenia jest przedłożenie 
fałszywych dokumentów lub fakt popeł-
nienia innego przestępstwa, a okoliczności 
te zostały stwierdzone po dniu, w którym 
decyzja orzekająca zwrot środków stała się 
ostateczna, okres wykluczenia rozpoczyna 
się od dnia stwierdzenia tych okoliczności. 

Przypisy:
1) Przez procedury, o których tu mowa należy 

rozumieć nie tylko przepisy prawa krajowego 
i unijnego, ale także wydane przez instytucje 
wytyczne oraz dokumenty programowe udo-
stępnione na jej stronie internetowej, a także 
umowę o dofinansowanie. 

2)   Zob. wyrok NSA z dnia 20 marca 2014 r., sygn. 
akt II GSK 430/14.
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RYNEK PRACY

- Przy współczesnych uwarunkowaniach 
rynku firmy muszą skutecznie sprzedawać nie 
tylko produkty i usługi wynikające z podsta-
wowej działalności, ale także oferowane przez 
siebie miejsca pracy, by zaspokajać kadrowe 
potrzeby. To ogromne wyzwanie zwłaszcza dla 
firm sektora MSP, dla których to często nowe 
zjawisko, ale nawet znane, międzynarodowe 
korporacje miewają problemy ze skutecznym 
budowaniem marki pracodawcy na lokalnych 
rynkach, głównie ze względu na interdyscypli-
narność tego obszaru - mówi Ewa Przybylska, 
Dyrektor ds. Rozwoju Rekrutacji Stałych 
w Grupie Progres.

Z czym się je EB
Employer branding (EB) robi w Polsce za-

wrotną karierę. Jako usługa, popularny stał się 
zwłaszcza wśród agencji marketingowych, któ-
re widząc potrzebę rynku szybko rozszerzyły 
zakres swoich kompetencji. Branding (najczę-
ściej) przez nie oferowany to jednak tylko jeden 
z elementów tej układanki. Projekty EB wyma-
gają znacznie szerszego spojrzenia, zdefinio-
wania wartości (Employee Value Proposition), 
które służą użytkownikowi (pracownikowi), 
analizy procesów i to zarówno zewnętrznych, 
jak i wewnętrznych, a później skutecznego 
komunikowania tego. Konieczne jest więc za-
angażowanie szerszych kompetencji, co czyni 
z tego element strategii firmy i trwałą wartość. 
Budowa wizerunku pracodawcy zaczyna się od 
„głowy”, czyli świadomych decyzji na szczeblu 
zarządu. Funkcje wykonawcze mają działy HR 
i komunikacji (marketing i PR), które muszą 
ze sobą ściśle kooperować (czasami muszą się 
tej współpracy nauczyć, by w odpowiednich 
momentach przekazywać odpowiedzialność). 
W realiach wielu firm rodzi to często naturalne 
trudności, dlatego przyda się zewnętrzny part-
ner, który odpowiednio pokieruje, zbuduje 
pomosty między wewnętrznymi kompetencja-
mi firmy. Nie da się stworzyć silnej marki bez 
analizy i zdefiniowania wartości. Musimy wie-
dzieć kim chcemy być w środku i skutecznie 
to egzekwować na własnym podwórku, żeby 

później efektownie to „opakować” i efektyw-
nie „sprzedawać” na zewnątrz.

Employer czy branding?
Employer to w uproszczeniu wszystko, co 

materialnie (wynagrodzenie, benefity, szkole-
nia) i niematerialnie (elastyczność, atmosfe-
ra i zespół, możliwości naturalnego rozwoju 
osobistego) buduje atrakcyjność pracodawcy. 
Branding to skuteczne komunikowanie tych 
wartości, przede wszystkim zewnętrznie (choć 
nie tylko) i tworzenie w ten sposób unikalnej 
marki pracodawcy. To, czy należałoby w fir-
mie położyć większy nacisk na employer czy 
na branding, zależy od wielu czynników, m.in. 
wyjściowej świadomości marki firmy, aktu-
alnych planów rozwojowych i potrzeb rekru-
tacyjnych, charakteru branży i rynku, a także 
konkurencji. Przykładowo, dynamiczny start-
-up czy mało znana marka firmy mogą w po-
czątkowej fazie wymagać znacznie większych 
nakładów na branding i komunikowanie się na 
zewnątrz. Gdy świadomość marki jest większa, 
a firmie zależy zwłaszcza na utrzymywaniu pra-
cowników może się skupić na katalizowaniu 
wartości i komunikacji wewnątrz.

- Te firmy, które mają znane marki swoich 
produktów czy usług, mają na pewno mniej-
szy problem z przyciągnięciem kandydatów. 
Mogą też obniżyć koszty brandingu umiejętnie 
łącząc markę produktu z marką pracodawcy. 
Równolegle muszą dbać o atrakcyjność i at-
mosferę miejsca pracy, zapewniać możliwości 
rozwoju obecnym pracownikom i adekwatnie 
pokazywać to na zewnątrz. Zawsze chodzi więc 
o dobry, skuteczny balans pomiędzy wszystki-
mi aktywnościami z obszaru employer bran-
ding - dodaje Ewa Przybylska z Grupy Progres.

Zrekrutować partnera
Wiele firm, zwłaszcza sektora MSP, reali-

zacja złożonych projektów EB może zwyczajnie 
przerastać, zarówno organizacyjnie, jak i kosz-
towo, zwłaszcza, że ludzi do pracy potrzeba tu 
i teraz. W takich sytuacjach należy też szukać 
prostszych, nastawionych na szybki efekt roz-

wiązań. Doradztwo doświadczonych konsul-
tantów pozwoli tutaj optymalnie wykorzystać 
zasoby, a nawet bezpośrednio połączyć ze-
wnętrzną funkcję rekrutacyjną z działaniami 
doradczymi i brandingowymi.

- Dzięki współpracy z wieloma podmio-
tami, zarówno korporacjami, jak i mniejszy-
mi firmami na lokalnych rynkach, możemy 
z powodzeniem wykorzystywać różnorodne 
doświadczenia z obszaru rekrutacji i doradz-
twa, w całości, albo fragmentarycznie przeno-
sić efektywne działania lub tworzyć indywidu-
alne, unikatowe rozwiązania - uzupełnia Ewa 
Przybylska.

Potencjalnego partnera warto wcześniej 
solidnie zweryfikować. Można przyjrzeć się 
jego portfolio, a nawet skorzystać znanej 
z tradycyjnych rozmów rekrutacyjnych zasa-
dy, STAR (z ang. sytuacja, działanie, akcja, re-
zultat). Pozwoli to ocenić efekty jego działań 
w konkretnych sytuacjach projektowych. Na-
wet niewielkie organizacje mogą być wyróż-
niającym się pracodawcą. Liczy się pomysł, 
świeżość i dobre „opakowanie”.

Around Brand Consulting

Ewa Przybylska  
Dyrektor ds. Rozwoju Rekrutacji Stałych  

w Grupie Progres

Employer czy branding – co skuteczniej 
buduje markę pracodawcy?
Duże trudności w zaspokajaniu kadrowych potrzeb zmuszają firmy do zmierzenia się z tematem budowy 
ich wizerunku, jako pracodawców. Zjawisko to, w mniejszym lub większym stopniu dotyka podmioty 
wszystkich branż, bez względu na skalę i miejsce działania. Łatwiej mają duże korporacje, znane z ofero-
wanych produktów czy usług, ale i to nie zawsze wystarczy, by przyciągnąć i utrzymać najlepsze talenty.
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Zdaniem eksperta

Ideą wprowadzenia nowej, dokumento-
wej formy czynności prawnej było zmniej-
szenie poziomu formalizmu, jaki wiąże się 

ze zachowaniem w stosunkach cywilno-
prawnych formy pisemnej. Wynika to z fak-
tu, iż do zachowania formy dokumentowej 
nie wymaga się własnoręcznego podpisu. 
Przy dokumentowej formie czynności praw-
nej wystarcza złożenie oświadczenia woli 
w postaci dokumentu, w sposób umożliwia-
jący ustalenie osoby składającej oświadcze-
nie. Legalną definicję  dokumentu zawiera 
ustawa Kodeks cywilny. Dokumentem jest 
nośnik informacji umożliwiający zapoznanie 
się z jej treścią. Pojawia się pytanie, co może 
być nośnikiem takiej informacji? Otóż nośni-
kiem informacji jest dosłownie każdy przed-
miot, który umożliwia utrwalenie i odtwo-
rzenie informacji. W praktyce może to być 
sms, e-mail, kartka papieru, dyktafon, itd. 

Ważne! Forma dokumentowa czynności 
prawnej będzie zachowana tylko wtedy, gdy 
składający oświadczenie woli sam utrwali 

jego treść w postaci dokumentu lub wyrazi 
zgodę, żeby treść oświadczenia woli została 
utrwalona przez inną osobę. Zatem utrwa-
lenie oświadczenia woli bez zgody osoby jej 
składającej nie może być zakwalifikowane 
jako zachowanie formy dokumentowej. 

Niezachowanie formy dokumentowej 
czynności prawnej nie powoduje automa-
tycznie nieważności czynności prawnej. 
Czynność dokonana bez zachowania za-
strzeżonej formy dokumentowej jest nie-
ważna tylko wtedy, gdy ustawa zastrzega 
dla czynności prawnej formę dokumentową 
i jednocześnie przewiduje rygor nieważ-
ności. Natomiast zastrzeżenie formy doku-
mentowej bez rygoru nieważności ma ten 
skutek, że w razie niezachowania zastrzeżo-
nej formy dokumentowej nie jest dopusz-
czalny w sporze sądowym dowód z zeznań 
świadków lub z przesłuchania stron na fakt 
dokonania czynności. Jednakże mimo nieza-
chowania formy dokumentowej przewidzia-
nej dla celów dowodowych dowód z zeznań 

Nowa forma  
czynności prawnych
W ubiegłym roku ustawodawca wprowadził w stosunkach cywil-
noprawnych nową formę czynności prawnej, tj. formę dokumento-
wą. Zmiana zaczęła obowiązywać od 8 września 2016 roku.

świadków lub z przesłuchania stron jest 
dopuszczalny, jeżeli: 1) obie strony wyrażą 
na to zgodę, 2) żąda tego konsument w spo-
rze z przedsiębiorcą albo 3) fakt dokonania 
czynności prawnej jest uprawdopodob-
niony za pomocą dokumentu. Jeżeli forma 
dokumentowa jest zastrzeżona dla oświad-
czenia jednej ze stron, w razie jej niezacho-
wania dopuszczalny jest dowód z zeznań 
świadków lub z przesłuchania stron na fakt 
dokonania tej czynności także na żądanie 
drugiej strony.

Uwaga! Przepisów o skutkach niezacho-
wania formy dokumentowej przewidzianej 
dla celów dowodowych nie stosuje się do 
czynności prawnych w stosunkach między 
przedsiębiorcami.

Dokumentowej formy czynności praw-
nej nie należy mylić z elektroniczną formą 
czynności prawnej. Do zachowania elek-
tronicznej formy czynności prawnej ko-
niecznym jest złożenie oświadczenia woli 
w postaci elektronicznej i opatrzenie go 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Marek Górecki
adwokat i doradca podatkowy
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66-400 Gorzów Wielkopolski,  
ul. Kazimierza Wielkiego 1

NIP 599 286 26 34, Regon 211293154

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

Sekretariat
T: +48 95 739 03 11

E: sekretariat@ziph.pl

Dyrektor Izby
Stanisław Owczarek

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

Dział Marketingu
Tomasz Molski
T: 696 007 665

E: t.molski@ziph.pl

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

Dział Ubezpieczeń
Anna Elżanowska

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

Dział Kadr i Księgowości
Anna Nowak

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

Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 23

65-078 Zielona Góra

T: +48 68 324 14 70
E: biurozgora@ziph.pl

Oddział w Barlinku
ul. Niepodległości 16

74-320 Barlinek

M: 533 779 421
E: m.zuk@ziph.pl

Oddział ZIPH w Żaganiu
ul. Jana Pawła II 15

68-100 Żagań
 

T: 534 544 808.
E: biurozagan@ziph.pl

Strona www: ziph.pl

ARR

Fundusze Europejskie  
dla rozwoju Lubuskiego

Atrakcyjne pożyczki dla przedsiębiorstw
Wnioski można składać  

w Zielonej Górze przy ul. Chopina 14  
oraz  

w Gorzowie Wlkp.  
przy ul. Kazimierza Wielkiego 1

STAŁE OPROCENTOWANIE POŻYCZEK

1. Dla firm działających przynajmniej 1 rok: od 2,83 % w skali roku

2. Dla firm działających mniej niż 12 m-cy: od 5,83 % w skali roku

Oferujemy:

Kwota pożyczki do 400 000 zł

Karencja max. 6 m-cy

Wkład własny do 10 % kwoty brutto

Okres spłaty pożyczki do 84 m-cy

Prowizja od 0 % do 2 % od kwoty pożyczki

Opłata za rozpatrzenie wniosku 0 zł

Opłata za wcześniejszą spłatę pożyczki 0 zł

Szczegółowych informacji udzielają:

• Mariola Dobosz (biuro Zielona Góra) tel. 68 329 78 28, 601 798 683,  
e-mail: m.dobosz@region.zgora.pl

• Renata Szwajkowska (biuro Gorzów Wlkp.) tel. 95 739 03 16, 698 688 135,  
e-mail: r.szwajkowska@region.zgora.pl

Pożyczki przyznawane są na warunkach określonych  
w REGULAMINIE UDZIELANIA POŻYCZEK  

dostępnym w placówce LFP oraz na stronie www.lfp.region.zgora.pl



19
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STREFA UDANYCH INWESTYCJI

www.kssse.pl

KOSTRZYŃSKO - SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
ul. Orła Białego 22  ∙  66-470 Kostrzyn nad Odrą

tel. +48 95 721 98 00  ∙  fax +48 95 752 41 67  ∙  e-mail: info@kssse.pl


