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Drodzy Czytelnicy.

Nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia 

niosą ze sobą wiele radości 
oraz refleksji dotyczących 

minionego okresu i planów 
na nadchodzący Nowy Rok. 
W tych wyjątkowych dniach 

chcemy Państwu życzyć 
wiele zadowolenia i sukcesów 

z podjętych wyzwań,
a także szczęścia w życiu osobistym.

Władze  
i pracownicy biura ZIPH

oraz redakcja  
Głosu Przedsiębiorcy
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Partnerzy Głosu Przedsiębiorcy

Szanowni Państwo

Koniec roku to czas wzmożonej pracy. 
Wiele spotkań, konferencji i dopina-
nie ostatnich szczegółów związanych 

z naszą nową ofertą dla przedsiębiorców 
na nadchodzący rok oraz przygotowania-
mi do 10-lecia funkcjonowania naszej Izby. 
Ponadto w  Gorzowie i Zielonej Górze zain-
augurowaliśmy - w partnerstwie z Agencją 
Rozwoju Regionalnego i Centrum Innowa-
cji i Technologii z Forst - „Polsko-Niemiecki 
System Transferu Ekoinnowacji”. To pro-
jekt zawierający szkolenia, wyjazdy studyj-
ne i pomoc doradczą dla tych wszystkich 
z Państwa, którzy myślą o oszczędzaniu 
energii w firmach i inwestycjach w zielone 
technologie. Przygotowujemy się również 
do kolejnych projektów szkoleniowych 
m.in. z Uniwersytetem Zielonogórskim, 
które będą skierowane do kadry wyższego 
szczebla oraz branży budowlanej. Myślę, 

że będziecie Państwo zadowoleni z szero-
kiego wachlarza szkoleń, które Izba zrealizu-
je w nadchodzącym roku.

Podczas grudniowego posiedzenia Rady 
ZIPH w Świebodzinie, wspólnie z Marszałek 
Elżbietą Polak, dyskutowaliśmy na temat 
efektywnego wykorzystania funduszy unij-
nych przez przedsiębiorców w najbliższym 
okresie programowania 2014-2020. Usły-
szeliśmy wiele głosów wyrażających argu-
menty za, jak i przeciw dotychczasowej po-
lityce władz województwa w tym zakresie. 
Każda ze stron ma swoje niezaprzeczalne 
racje, najważniejsze jest jednak to, aby roz-
mawiać. Liczymy, że nasze uwagi i sugestie 
zostaną uwzględnione w polityce wdraża-
nia funduszy w najbliższych latach, a ogrom 
środków, które spłyną do lubuskiego zosta-
nie efektywnie wykorzystany i przyczyni się 
do skoku jakościowego naszego regionu. 

W NUMERZE

Zbliżający się koniec roku z pewno-
ścią będzie dla Państwa czasem radości i 
odpoczynku. Korzystając z okazji pragnę 
złożyć życzenia: zdrowia, pomyślności i 
osobistej satysfakcji z pracy zawodowej.

Z poważaniem
Stanisław Owczarek

Dyrektor ZIPH

Rada Izby obradowała  
w Świebodzinie 

Ekoinnowcje dla lubuskich firm 

Elastyczność drogą  
do przywództwa 
- doradza Edyta Hubska

117

15 18

Dotacje na CSR  
dla firm 
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Do XVI edycji programu zgłosiło się 
455 firm z całej Polski, spośród 
których 436 przeszło dwustop-

niową weryfikację i uzyskało tytuł oraz 
certyfikat. Program „Przedsiębiorstwo 
Fair Play” afiliowano przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej, a jego organizatorem jest 
Instytut Badań nad Demokracją i Przed-
siębiorstwem Prywatnym. W wielu wo-
jewództwach patronat honorowy objęli 
przedstawiciele władz regionalnych. Do 
współpracy nad programem zaproszono 
instytucje wspierania i promocji biznesu 
oraz kluby i stowarzyszenia przedsiębior-
ców w całym kraju - stanowiące zespół 
regionalnych administratorów. 

Najwięcej firm–laureatów XVI edycji 
pochodzi z województw: wielkopolskiego 
(66 firm) śląskiego (64 firmy) i kujawsko-
-pomorskiego (53 firmy), najmniej pocho-
dzi z województw podlaskiego (6 firm), 
świętokrzyskiego (6 firm) oraz zachodnio-
pomorskiego (7 firm). Lubuskie pod tym 
względem znalazło się w środku stawki. 
Do konkursu przystąpiły 22 firmy z nasze-
go regionu. Wśród tegorocznych laure-
atów dominowały firmy usługowe (53%), 
przedsiębiorstwa produkcyjne stanowiły 
30%, a sektor handlowy 17%.

Jarosław Libelt

Gala konkursu „Przedsiębiorstwo Fair-Play”

Lubuskie firmy nagrodzone
Członkowie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej po raz kolejny znaleźli się wśród wyróżnionych 
w plebiscycie „Przedsiębiorstwo „Fair-Play”. Finał XVI edycji konkursu odbył się 6 grudnia 2013 roku 
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 

Członkowie ZIPH wyróżnieni  
w XVI edycji konkursu:

• GEDIA POLAND Sp. z o.o., Nowa Sól
• ICT Poland Sp. z o.o.,  

Kostrzyn nad Odrą
• Lubuska Grupa Kapitałowa  

Jarosław Łoń, Gorzów Wielkopolski
• MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE  

Sp. z o.o., Kostrzyn nad Odrą
• P. W. FAST Sp. z o.o., Zielona Góra
• P.U.H. „SANITEX”,  

Gorzów Wielkopolski
• RECARO Aircraft Seating Polska  

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

Sulechów
• ZIEL-BRUK MAKAREWICZ  

Edward Makarewicz, Płoty
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Pierwszą część spotkania poświęcono 
sprawom organizacyjnym ZIPH. Prezes 
Izby Jerzy Korolewicz przedstawił plany 

na rok 2014 r. Tradycyjne  IX Regionalne Spo-
tkanie Przedsiębiorców odbędzie się 10 mar-
ca w Słubicach i będzie połączone z  polsko-
-niemiecką konferencją na temat gospodarki 
śmieciowej. Z kolei VI Gala Lubuskiego Lidera 
Biznesu planowana jest na 15 września w 
Gorzowie Wlkp. Prezes Korolewicz zapowie-
dział też realizację nowych projektów: Pol-
sko-Niemieckiego Systemu Transferu Ekoin-
nowacji i studium menedżerskiego. Izba chce 
również zaangażować się w przygotowywa-
nie kadr dla lubskich firm.  W przyszłym roku 
wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim 
realizowane będą specjalistyczne szkolenia 
budowlane dla absolwentów tej uczelni oraz 
wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Meto-
dycznym - szkolenia dla nauczycieli w Lubu-
skiem. W poczet członków Zachodniej Izby 
Przemysłowo-Handlowej przyjęto również 
18 nowych firm.

W drugiej części głos zabrała Marsza-
łek Województwa Lubuskiego Elżbieta 

Polak, która przedstawiła prezentację na 
temat możliwości rozwojowych lubuskich 
przedsiębiorstw w nowej perspektywie fi-
nansowej UE 2014-2020. Mówiła o osiach 
priorytetowych w nowej alokacji Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 
2020. Przypomnijmy, że będzie to program 
dwufunduszowy (obejmujący Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski 
Fundusz Społeczny) o łącznej puli 906 mln 
euro. Największymi beneficjentami tego 
rozdania mają być właśnie przedsiębiorcy, 
do których trafi 24 proc. całej alokacji. 

Spotkanie zakończyła dyskusja doty-
cząca problemów lubuskim firm w regionie 
oraz dotychczasowej efektywności wyda-
wania środków unijnych, w której również 
wzięli udział zaproszeni na spotkanie przed-
siębiorcy ze Świebodzina. W rozmowie, jak 
to zwykle bywa, ścierały się różne opinie  
i racje. Najważniejsze jednak, że panuje zgo-
da co do tego, że warto dbać o to, aby nowe 
środki były wydatkowane jak najbardziej 
efektywnie i przyczyniały się do rozwoju 
województwa w przyszłości.

Tomasz Molski

Rada ZIPH

Plany na nowy rok
Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Zachodniej Izby Przemysło-
wo-Handlowej odbyło się 9 grudnia w Świebodzinie. Jego gospo-
darzem był burmistrz Świebodzina Dariusz Bekisz, a na zaproszenie 
władz Izby gościła wśród przedsiębiorców Marszałek Wojewódz-
twa Lubuskiego Elżbieta Polak.

NASZE SZKOLENIA:
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Kurs języków obcych
(angielski, niemiecki)
Dla kogo: MMSP
Zakres zajęć:
• 60 h kursu grupowego
• 30 h konsultacji indywidualnych
• egzamin certyfikujący
Cena: bezpłatnie
Kontakt: 
Anna Nowak – 95/739-03-13

Kurs marketingu
Dla kogo: MMSP
Zakres zajęć:
• tworzenie planu marketingowego
• reklama i promocja
• 112 godzin zajęć
Cena: bezpłatnie
Kontakt: 
Tomasz Molski – 95/739-03-12

Studium  
Konstrukcyjno-Projektowe
Dla kogo: MMSP
Zakres zajęć:
• obsługa programu CAD
• modelowanie powierzchniowe GDS
• zaawansowane modelowanie bryłowe 

PDG
Cena: bezpłatnie
Kontakt: 
Anna Nowak – 95/739-03-13

Studium menedżerskie:  
Nowoczesne zarządzanie  
produkcją
Dla kogo: MMSP
Zakres zajęć:
• organizacja procesów produkcyjnych
• zarządzania projektami
• doskonalenia umiejętności menedżer-

skich
Cena: bezpłatnie
Kontakt: 
Anna Nowak – 95/739-03-13

Akademia Zarządzania  
Zasobami Ludzkimi
Dla kogo: MMSP
Zakres zajęć:
• Akademia Managera
• Akademia HR
Cena: bezpłatnie
Kontakt: 
Anna Nowak – 95/739-03-13
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Gorzowski Zakład Utylizacji Odpadów został wyróżniony 
podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochro-

ny Środowiska POLEKO 2013. To największa tego typu impreza 
dotycząca ochrony środowiska w Europie Środkowo-Wschod-
niej. Przedstawiciele Zakładu Utylizacji Odpadów zostali uho-
norowani Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, 
którą spółka otrzymała za wybitne osiągnięcia i zaangażowanie 
w rozwój branży gospodarki odpadami w Polsce oraz statuet-
ką w kategorii „Złota Bela Makulatury” i Pucharem Recyklingu 
Banku Ochrony Środowiska. Jednocześnie gorzowski zakład 
uzyskał rekomendację do tytułu „Tygrys Recyklingu”.

Polska spadła z 48. na 59. miejsce w tegorocznej edycji Ra-
portu Wolności Gospodarczej Świata. Naszą bolączką po-

zostaje m.in. opieszałe sądownictwo. Najwyżej ze 152 państw 
uplasowały się Hongkong, Singapur i Szwajcaria, najniżej pań-
stwa Afryki środkowej i Wenezuela. Indeks wolności gospodar-
czej mierzy m.in. działanie wymiaru sprawiedliwości, swobodę 
wymiany handlowej czy regulacje działalności firm i rynku pra-
cy. Raport Wolności Gospodarczej Świata opracowywany jest 
przez tzw. Sieć Wolności Gospodarczej - grupę niezależnych in-
stytutów z 85 krajów, współpracujących pod przewodnictwem 
Instytutu Frasera z Vancouver w Kanadzie. 

Raport jest dostępny na stronie: www.freetheworld.com

Zmiany w polityce energetycznej kraju i regionu w ostat-
nich 10 latach oraz czekające nas w tym zakresie wyzwania  

w przyszłości w związku z europejską polityką energetycz-
ną były głównym tematem X polsko-niemieckiej konferencji  
o energetyce pogranicza, zorganizowanej przez Lubuskie Towa-
rzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki w dniach 21-22 listopada 
br. w Sulechowie. Jubileuszowa edycja odbyła się pod patro-
natem wicepremiera Janusza Piechocińskiego i premiera Bran-
denburgii Dietmara Woidke. 

Więcej informacji o spotkaniu i poruszanych podczas 
niego tematach na stronie internetowej:  
www.lubuskaenergetyka.pl.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zapre-
zentowała kolejną edycję raportu na temat atrakcyjności 

inwestycyjnej województw. Z wniosków zawartych w raporcie 
wynika, że mapa inwestycyjna Polski nie zmienia się znacząco 
od lat. Z głównych wniosków zawartych w raporcie wynika suk-
cesywne zmniejszenie dystansu innych polskich województw 
do Mazowsza. Warto zauważyć, że w ostatnim czasie znacząco 
podniosła się również atrakcyjność inwestycyjna województwa 
lubuskiego. Zdaniem przedstawicieli PAIiIZ wynika to w głów-
nej mierze z dużych inwestycji infrastrukturalnych w naszym 
regionie. W podziale na powiaty naszego województwa naja-
trakcyjniejsze dla inwestorów wg danych PAIiIZ są powiaty: zie-
lonogórski, gorzowski i świebodziński. 
Szczegółowy raport na stronie: www.paiz.gov.pl

Złota odznaka ZUO

Ranking wolności  
gospodarczej

Energetyka na pograniczu

Atrakcyjność inwestycyjna
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Główny Urząd Statystyczny podał dane o wysokości prze-
ciętnego wynagrodzenia dla poszczególnych woje-

wództw w III kwartale 2013 roku. W Lubuskiem średnia pensja  
na mieszkańca wynosi 3 341,57, co plasuje nasze wojewódz-
two w zdecydowanej końcówce stawki. Tradycyjnie, przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie było najwyższe w województwie 
mazowieckim gdzie wyniosło 4 732,84 zł. Lubuskie jest trzecie 
od końca, tylko przed kujawsko-pomorskim i warmińsko-ma-
zurskim. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie GUS policzył 
bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, 
z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wyna-
grodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Teleko-
munikacja Polska - Spółka Akcyjna, w trzecim kwartale 2013 r.

9 grudnia w Gorzowie Wlkp. gościła delegacja przedstawicieli 
Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Polsce. Tajwań-
czycy spotkali się m.in.  z władzami miasta i wizytowali  fabrykę 
telewizorów TPV. Stamtąd delegacja udała się do Filharmonii 
Gorzowskiej. Po wspólnej konferencji goście z Tajwanu wzięli 
udział w prezentacji poświęconej potencjałowi gospodarczemu 
Gorzowa oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej. By zademonstrować możliwości regionu po utworze-
niu gorzowskiego Parku Naukowo-Przemysłowego, delegacja 
odwiedziła również EKO-BIO-Energetyczne Gospodarstwo Rol-
ne w Stanowicach.

15 listopada 2013 r. w Kalsku Okręgowy Inspektorat Pracy  
w Zielonej Górze podsumował konkurs „Pracodawca - orga-
nizator pracy bezpiecznej.” Podczas spotkania Inspektorat 
wyróżnił pracodawców, którzy wykazali szczególną dbałość  
o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników. Wśród uho-
norowanych przedsiębiorców, znaleźli się członkowie Zachod-
niej Izby Przemysłowo-Handlowej: Elektrociepłownia „Zielona 
Góra” S.A., RECARO Aircraft Seating Polska Sp. z o.o. (Świe-
bodzin), HOLDING-ZREMB Gorzów S.A. i AE GROUP Polska  
Sp. z o.o. (Strzelce Krajeńskie). 

Więcej na: www.zielonagora.oip.pl

11 grudnia w Górzykowie obradowała Rady ds. Rozwoju Woje-
wództwa Lubuskiego. W jej skład wchodzi 31 członków. To przed-
stawiciele samorządu województwa, administracji państwowej, 
instytucji publicznych, samorządów miast i gmin, uczelni, sej-
miku województwa, organizacji okołobiznesowych i lubuskich 
firm. Dyskusję podczas posiedzenia zdominował temat związany 
z  osiami priorytetowymi nowej alokacji Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Lubuskie 2020. Członkowie Rady dyskutowali 
też o inteligentnych specjalizacjach regionu. W obradach wziął 
udział Wieceprezes ZIPH Krzysztof Kononowicz. 

Więcej informacji na temat spotkania na:   
www.lubuskie.pl

Płace w Lubuskiem

Wizyta tajwańskiej delegacji

Bezpieczna praca

Rada Rozwoju  
Województwa
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Uroczyste otwarcie kompleksu miało 
miejsce 2 grudnia br. i zgromadziło 
wielu zacnych gości, wśród których 

znaleźli się między innymi poseł do Par-
lamentu Europejskiego dr hab. Bogusław 
Liberadzki i prezydent Gorzowa Wielkopol-
skiego Tadeusz Jędrzejczak. Budowa mariny 
trwała trzy lata i kosztowała prawie 10 mln 
zł. Firma Sanitar dostała na tę inwestycję 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

Sanitar kupił 9 ha ziemi przy al. 11 listo-
pada w Gorzowie Wlkp. dziewięć lat temu. 
Firma najpierw przeniosła swoją siedzibę, 
zbudowała hurtownie i magazyny. Potem 
wzięła się za stworzenie mariny. Realizacja 
inwestycji trwała 3 lata. „Marina Gorzów” 
dysponuje dziś basenem jachtowym o po-
wierzchni 0,7 ha, z miejscem dla 15 jachtów 
motorowych o długości do 20 metrów lub 
60 mniejszych łodzi. Tutaj wodniacy mogą 
podłączyć się do wody i energii, zrzucić nie-
czystości czy zatankować. Jest też zaplecze 
socjalne: toalety, natryski, pralnia itp. Na 
terenie przystani wybudowano 13 obiek-
tów, w tym 10 domków w układzie szerego-
wym, a w nich: 35 pokoi, 86 łóżek, ponadto 

Z życia członków ZIPH

Sanitar wybudował przystań
Gorzowski „Sanitar” Jana Kordacza ukończył właśnie budowę kompleksu hotelowo-rekreacyjnego z 
przystanią jachtową nad Wartą. To pierwsza tego typu inwestycja zrealizowana przez prywatnego 
przedsiębiorcę na terenie województwa lubuskiego. „Marina Gorzów” ma szansę stać się kultowym 
miejscem dla wszystkich miłośników wypoczynku pod żaglami w regionie.

restauracja z kuchnią, która może obsłużyć 
150 osób oraz sala dla 50 gości. Na terenie 
mariny jest też restauracja na 50 osób, dwa 
korty tenisowe, wielofunkcyjne boisko, plac 
zabaw dla dzieci i teren rekreacyjny z miej-
scem do grillowania. W sezonie będzie rów-
nież uruchomiona wypożyczalnia sprzętu 
rekreacyjnego.

Jan Kordacz nie ukrywa, że liczy przede 
wszystkim na wodniaków z Berlina, ale też  
z Polski i Gorzowa. - W samym naszym mie-
ście jest kilkadziesiąt łodzi. Już w czasie bu-

dowy mieliśmy pytania, kiedy będzie czynna 
przystań, wodniacy niecierpliwili się, kiedy 
będą mogli zwodować swoje łódki – mówi 
szef Sanitaru. Wynająć miejsce można na 
dni, tygodnie lub nawet na okres miesiąca 
i więcej. Cały domek (100 mkw powierzch-
ni użytkowej) można zamówić za 1500 zł 
netto miesięcznie. Cennik dla łodzi i użyt-
kowania obiektów sportowych niebawem 
będzie dostępny na stronie internetowej:  
www.marinagorzow.pl.   

Tomasz Molski   
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Obie bliźniacze konferencje miały za 
zadanie przybliżenie przedsiębior-
com celów projektu i działań, które 

w jego ramach będą podejmowane. Udział  
w nim mogą wziąć mikro, mali i średni przed-
siębiorcy zainteresowani zastosowaniem 
rozwiązań z zakresu Odnawialnych Źródeł 
Energii (energetyki wiatrowej, słonecznej, 
biomasy i biogazu), CHP – kogeneracji ciepła 
i energii elektrycznej oraz efektywności ener-
getycznej (maszyn, urządzeń, procesów prze-
mysłowych, pasywność budynków).

Poszczególne działania zostały podzielo-
ne na 4 etapy:
• Doradztwo indywidualne: dwugodzinne 

spotkanie z ekspertem ds. energetyki słu-
żące „mini” audytowi, na podstawie któ-
rego sporządzony zostanie raport ocenia-
jący potrzeby danej firmy i forumułujący 
rekomendacje dotyczące najkorzystniej-
szych rozwiązań technicznych. 

• Szkolenia dla pracowników firmy w za-
kresie wybranym przez przedsiębiorcę na 
podstawie raportu sporządzonego przez 
eksperta podczas doradztwa (dwa szkole-
nia po 6 godzin). Szkolenia mają za zadanie 
prezentację praktycznych rozwiązań z za-
kresu OZE, CHP i efektywności energetycz-
nej oraz przegląd rozwiązań stosowanych 
w Polsce i w Niemczech. Szkolenia będą 
prowadzone przez polskich i niemieckich 
ekspertów oraz pracowników naukowych.

przedsiębiorstwo) dotyczące możliwości 
wdrożenia rozwiązań w zakresie Odna-
wialnych Źródeł Energii i Efektywności 
Energetycznej. Poprowadzą je eksperci 
ds. energetyki. Opinia ta stwierdzi, które 
modernizacje są opłacalne w badanym 
budynku oraz jakie produkty i rozwiąza-
nia techniczne są najkorzystniejsze wraz 
z określeniem ich opłacalności. Celem 
doradztwa indywidualnego jest opraco-
wanie dla każdej z firm Planu wdrożenia 
(propozycja wdrożenia konkretnych roz-
wiązań, z uwzględnieniem uwarunkowań 
prawnych, technicznych, finansowych i or-
ganizacyjnych danego przedsiębiorstwa).

Projekt zakłada wytypowanie 20 mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw z terenu wo-
jewództwa lubuskiego, które zostaną objęte 
wsparciem. Wszystkie wyżej wymienione 
działania są objęte dofinansowaniem z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego i tym sa-
mym dla firm biorących udział w projekcie -  
całkowicie bezpłatne. Zapraszamy do udziału.

(JL)

Odnawialne Źródła Energii

Ekoinnowacje dla firm
Ponad 100 lubuskich przedsiębiorców zgromadziły dwie konferencje inaugurujące „Polsko-Niemiecki 
System Transferu Ekoinnowacji”, które odbyły się 10 i 11 grudnia 2013 r. w Zielonej Górze i Gorzowie 
Wielkopolskim. Projekt realizują wspólnie: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. i Centrum Innowacji i Technologii z Forst.

•  Wyjazdy studyjne do Niemiec mające na 
celu prezentację rozwiązań funkcjonu-
jących u naszych zachodnich sąsiadów. 
Program wyjazdów będzie obejmował 
3 dni, podczas których będzie miało 
miejsce m.in.: zwiedzanie ośrodków 
naukowych, B+R, parków naukowych 
i przedsiębiorstw, które wdrożyły eko-
innowacje. Ich istotnym elementem 
będzie również doradztwo eksperta 
niemieckiego prowadzone w formie se-
minaryjnej obejmujące analizę poszcze-
gólnych zaprezentowanych rozwiązań 
pod kątem wymagań i możliwości ich 
wdrożenia wraz z przedstawieniem  
w formie pisemnej katalogu dostępnych 
na rynku niemieckim rozwiązań.

• Doradztwo indywidualne (30 godzin na 
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U3D TOMASZ MAZUR 

ul. Główna 22, 66-446 Ulim 

tel. 61/642-98-33 

mail: tomasz.mazur@u3d.pl

DYMON-BUD DEVELOPMENT S.C. 

ul. A.I.W. Niegolewskich 20/24,  

60-232 Poznań 

tel. 729-471-923 

mail:mateusz.nawojski@interia.pl

“MM” S.C. Marta Goluda-Suchodolska,  

Marek Suchodolski,  

ul. Kosynierów Gdyńskich 104/2 

66-400 Gorzów Wlkp. 

tel. 95/783-60-01 

mail: info@mmsc.com.pl

RUBKON Jarosław Rubczewski 

ul. Boczna 7  

65-374 Zielona Góra 

tel. 601-959-542 

mail:rubkon@rubkon.pl

“FORTE - NOWOCZESNE PROTEZOWANIE 

Sp z o.o. i Wspólnicy - Sp. komandytowa”                    

ul. Mechaników 104,  

65-119 Zielona Góra 

tel. 68/320-26-45 

mail:forte@forte.biz.pl

Wydawnictwo Reklamowe GÓRSCY  

Wojciech Górski,  

Plac Pocztowy 6/2 

65-305 Zielona Góra                    

tel. 697-195-030 

mail:wg@wydawnictwo-gorscy.pl

STAL GORZÓW WIELKOPOLSKI S.A. 

ul. Kwiatowa 55 

66-400 Gorzów Wielkopolski                                            

tel. 505-111-888 

mail:biuro@stalgorzow.pl

FABRYKA DOMÓW “PREFADOM”  

Sp. z o.o. 

ul. Walczaka 110, 66-400 Gorzów Wiel-

kopolski 

tel. 95/728-25-40 

mail: prefadom@prefabrykaty.pl

FUNDUSZE UE Kamil Busłowicz 

ul. Pocztowa 30/16H 

70-360 Szczecin 

tel. 508-900-890 

mail:busel@wp.pl

Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. 

ul. Konstytucji 3 Maja 35, 

66-300 Międzyrzecz 

tel. 95/ 742-82-04 

mail: sekretariat@spzoz-miedzyrzecz.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 

I KANALIZACJI Sp. z o.o. 

ul. Kosynierów Gdyńskich 47 

66-400 Gorzów Wlkp. 

tel. 95/728-59-56 

mail:sekretariat@pwikgo.pl

GALACTICO.PL Sp. z o.o. 

ul. Licealna 9 

65-417 Zielona Góra 

tel. 68/452-84-50 

mail: kontakt@galactico.pl

EKOENERGETYKA - POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Chopina 19A 

65-031 Zielona Góra 

tel. 68/452-84-50 

ekoenergetyka@ekoenergetyka.com.pl

OPERO Sp. z o.o. 

ul. Herberta 3 

66-400 Gorzów Wlkp.                

tel. 95/740-20-40 

mail:jesis@opero.pl

GRAF - EDU Daria Bucholska 

Jasiniec 4/2 

66-450 Bogdaniec 

tel. 604-493-609 

mail: daria.bucholska@gmail.com

Jeffersons Catering Robert Walczak 

ul. Robotnicza 5, 66-015 Przylep 

tel. 515-105-345 

mail: jeffersons@jeffersons.pl

Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa 

Spółka Akcyjna 

ul. Wrocławska 69  

65-218 Zielona Góra 

tel. 693-405-990 

mail:klub@zuzel.zgora.pl

VOLTEX ELECTRONIC Grzegorz Karnia 

ul. Romualda Traugutta 6 

66-400 Gorzów Wlkp. 

tel. 95/737-78-44 

mail: grzegorz@voltex24.pl

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

Informacje Lubuskie codziennie o godz. 18.30 i 22.00

R E K L A M A

Na jaki cel może być udzielona pożyczka?
• uruchomienie działalności przedsiębiorcy, 

który nie prowadzi jeszcze sprzedaży pro-
duktów lub usług i nie generuje zysków, 
na opracowywanie produktu lub usługi  
i początkowe wprowadzenie ich na rynek;

• wzrost i rozszerzenie działalności przed-
siębiorcy, polegające na zwiększeniu 
mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub 
opracowywanie produktów lub usług, 
pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż 
nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia 
wystawienia pierwszej faktury sprzedaży 
produktu lub usługi.

Kto może ubiegać się o udzielenie pożyczki?
Mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy, 
działający jako spółka kapitałowa (z wyłą-
czeniem spółek kapitałowych w organizacji), 
prowadzący działalność gospodarczą i ma-
jący siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, którzy spełnią łącznie następujące 
warunki:
1) przedstawią umowę inwestycyjną zawar-

tą z co najmniej jednym aniołem biznesu 
lub funduszem kapitału podwyższonego 
ryzyka typu venture capital, na mocy 

której anioł biznesu lub fundusz kapita-
łu podwyższonego ryzyka typu venture 
capital zobowiązał się do dokonania in-
westycji kapitałowej w tego mikro lub 
małego przedsiębiorcę i jej utrzymania 
do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz 
z odsetkami;

2)  złożą oświadczenie o braku powiązań 
osobowych lub kapitałowych, w rozu-
mieniu art. 6c ust 2 ustawy z dnia 9 listo-
pada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości, pomiędzy 
mikro lub małym przedsiębiorcą a anio-
łem biznesu lub funduszem kapitału pod-
wyższonego ryzyka typu venture capital;

3) przedstawią biznesplan przedsiębiorstwa 
oparty na wdrożeniu innowacji produkto-
wej, procesowej lub marketingowej, który 
wykaże rentowność przedsięwzięcia;

4) w przypadku realizacji inwestycji przed-
siębiorca:
a) zobowiąże się do utrzymania trwało-

ści inwestycji objętej pożyczką w wo-
jewództwie, w którym została zreali-
zowana, przez co najmniej 3 lata od 
dnia zakończenia jej realizacji, przy 

czym wymiana przestarzałych insta-
lacji lub sprzętu w związku z szybkim 
rozwojem technologicznym nie jest 
niezgodna z warunkami utrzymania 
trwałości inwestycji,

b) zapewnieni wkład własny w finan-
sowanie inwestycji w wysokości co 
najmniej 25% wydatków kwalifiku-
jących się do objęcia pożyczką, któ-
ry pochodzi ze środków własnych 
mikroprzedsiębiorcy lub małego 
przedsiębiorcy albo finansowania 
zewnętrznego bez udziału środków 
publicznych.

Kwota udzielonej pożyczki nie może być 
niższa niż 200 000 PLN oraz wyższa niż 2 000 
000 PLN na jeden projekt. Nabór wniosków 
prowadzony jest od 15 listopada 2013 r.  
w trybie ciągłym. PARP może wstrzymać na-
bór wniosków, jeżeli łączna kwota pożyczek  
w ramach  wniosków o udzielenie pożyczki 
osiągnie 120%  dostępnego budżetu. 

Szczegółowe informacje i opis procedury 
ubiegania się o środki można znaleźć na stro-
nie: parp.gov.pl.

Środki dla firm

Fundusz Wspierania Innowacji
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczki 
w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.  Mikro i mali przedsiębiorcy mają szansę się-
gnąć po środki na rozwój firmy. Poniżej przedstawiamy podstawowe kryteria ubiegania się o wsparcie.
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Aby dobrze zrozumieć koncepcję efek-
tywnego przywództwa sytuacyjnego 
SLII Kena Blancharda należy cofnąć 

się do definicji przywództwa: umiejętność 
wpływania na ludzi poprzez wyzwalanie 
ich siły i potencjału w celu umożliwienia 
im dążenia do większego dobra. Kluczowe 
w tej definicji są dwa pojęcia: „poprzez wy-
zwalanie siły i potencjału pracowników” oraz 
„większego dobra”. W dużym uproszczeniu 
oznacza to zarządzanie poprzez odpowied-
nio stosowane wspieranie i instruowanie (nie 
poprzez nacisk i strach) oraz określenie, czym 
jest dla firmy „większe dobro”. Oczywiście, 
jest to też zysk, realizacja celów firmy, zwięk-
szanie obrotów itp., ale nie tylko. Długofalo-
wo, firma osiąga swoje cele również poprzez 
umiejętne zarządzanie pracownikami. Kon-
centracja tylko na wynikach powoduje, że 
zapominamy o etyce i zadowoleniu z pracy 
pracowników. Przywódca skoncentrowany 
jest i na zadaniach, i na ludziach.

Diagnoza etapu rozwoju pracownika
Pracownicy, w zależności od zadania lub 

celu, w odniesieniu do dwóch kryteriów: po-
ziomu wiedzy i zaangażowania, znajdują się 
na różnych etapach rozwoju. I tak, pracow-
nik, który został zatrudniony jako konsultant 
ds. obsługi klienta, może posiadać już umie-
jętność obsługi klienta, ale nie zna produktu 
firmy, procedur i standardów. Na tym etapie 
rozwoju ma wysoki poziom zaangażowania, 
ale niewielką wiedzę. Jest entuzjastycznym 
debiutantem (R1). 

Po kilku miesiącach, czuje się już pewniej, 
jego poziom wiedzy wzrasta, obsługuje samo-
dzielnie klientów, ale spotyka się z wieloma 
trudnymi sytuacjami, które nie wie, jak roz-
wiązać. Jego zaangażowanie maleje. Znajduje 
się na etapie rozczarowanego adepta (R2). 

Cztery etapy rozwoju pracownika (od R1 
do R4)

  Mijają kolejne miesiące i pracownik wie-
le już potrafi, radzi sobie z trudnymi przypad-
kami, czuje się coraz pewniej w swojej roli, 
jego zaangażowanie jest jednak zmienne. 
Od stanów wysokiej motywacji do rozczaro-
wania. Jest na etapie kompetentnego, acz 
ostrożnego praktyka (R3). 

W końcu nadchodzi etap samodzielne-
go eksperta (R4). Nasz pracownik posiada 
już niezbędne umiejętności, wiedzę, radzi 
sobie w najtrudniejszych sytuacjach. Jest 
samodzielny, wręcz staje się inspirujący dla 
innych. Jego zaangażowanie jest również na 
wysokim poziomie. 

Style zarządzania w zależności od etapu 
rozwoju pracownika

W zależności od etapu rozwoju pracow-
nika, poziomu jego kompetencji i zaangażo-
wania stosuje się cztery różne style zarządza-
nia składające się z odpowiedniej kombinacji 
instruowania i wspierania. Niezbędną umie-
jętnością menedżera jest tutaj elastyczność, 
czyli umiejętność dostosowania odpowied-
niego stylu do etapu rozwoju pracownika.

i monitoruje postęp prac, ale nastawiony jest 
również na obustronny dialog, który ma dać 
możliwość wysłuchania sugestii i propozycji 
ze strony pracownika. W tym stylu udzielamy 
wsparcia pracownikowi w postaci chwalenia, 
podkreślania jego postępów. Styl wskazany 
przy rozczarowanym adepcie (R2).

WSPIERANIE (S3) – rola menedżera po-
lega głównie na wspieraniu wysiłków pra-
cownika, wsłuchiwaniu się w jego problemy 
i sugestie. Ważne w tym stylu jest zachęcanie 
pracownika do działania, chwalenie osią-
gnieć, ale nie dawanie instrukcji. Na tym eta-
pie wskazane jest zadawanie pytań (postawa 
coachingowa), które zachęcą pracownika do 
samodzielnego myślenia i podejmowania 
ryzyka. Styl odpowiedni dla kompetentnego, 
lecz ostrożnego praktyka (R3).

DELEGOWANIE (S4) – styl ten umożliwia 
pracownikowi wzięcie odpowiedzialności za 
swoją pracę, podejmowanie samodzielnych 
decyzji oraz rozwiązywanie problemów. Za-
daniem menedżera jest okazywanie zaufania 
do pracownika, do jego kompetencji i zaan-
gażowania, dawanie mu wolnej ręki. Styl naj-
lepszy dla samodzielnego eksperta (R4).

Koncepcja przywództwa sytuacyjnego 
ułatwia menedżerom zarządzanie pracowni-
kami. Powoduje, iż dobiera się odpowiednie 
zachowania do potrzeb pracownika. Ludzie 
zarządzani przez efektywnych przywódców 
nastawionych na realizację celów bizneso-
wych poprzez wyzwalanie w nich potencjału 
i siły, staną się lojalnymi, zaangażowanymi 
oraz kompetentnymi pracownikami.

Edyta Hubska,  
Business Coach ACC / ICF

Elastyczność drogą do przywództwa
Czy istnieje jeden idealny styl zarządzania? Który jest lepszy: autokratyczny czy demokratyczny?  
W koncepcji przywództwa Kena Blancharda, autora m.in. bestselleru „ The One Minute Manager” 
odpowiedź brzmi: nie ma jednego, idealnego stylu zarządzania. Efektywny menedżer to taki, który 
potrafi dopasować swój styl zarządzania do sytuacji.

INSTRUOWANIE (S1) – styl polegający 
na udzielaniu wielu instrukcji, wskazówek, 
wyznaczaniu celów i konkretnych zadań. Me-
nedżer określa etapy prac, co i jak należy zro-
bić, jak również wyznacza priorytety. Ścisła 
kontrola wykonania prac na poszczególnych 
etapach. Styl najlepszy dla entuzjastycznego 
debiutanta (R1).

KONSULTOWANIE (S2) – charakteryzu-
je się udzielaniem dużego wsparcia i wielu 
wskazówek. Menedżer w dalszym ciągu prze-
kazuje pracownikowi dokładne instrukcje  

Autorka specjalizuje się w coachingu 
dla kadry zarządzającej i właścicielskiej 
oraz prowadzeniu warsztatów bizneso-
wych o tematyce związanej z poprawą 
efektywności, zwiększeniem umiejęt-
ności oraz realizacji celów. 
Jest właścicielką firmy EH – Coaching, 
www.eh-coaching.pl.

Profesjonalne zarządzanie
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GÓRECKI I PARTNERZY

Umowa najmu należy do umów  
o korzystanie z rzeczy ruchomych  
i nieruchomości oraz ich części skła-

dowych (np. lokal niebędący nieruchomo-
ścią lokalową, ściana, balkon, izba, miejsce 
parkingowe - nawet niezindywidualizowa-
ne, tablica ogłoszeń), przy czym najem po-
wstać może nie tylko na podstawie umowy, 
ale także z mocy prawa. Dotyczy to przede 
wszystkim najmu lokali mieszkalnych (np.  
w razie śmierci najemcy lokalu mieszkal-
nego w stosunek najmu lokalu wstępują: 
małżonek niebędący współnajemcą lokalu, 
dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne 
osoby, wobec których najemca był obowią-
zany do świadczeń alimentacyjnych, oraz 
osoba, która pozostawała faktycznie we 
wspólnym pożyciu z najemcą). 

Przepisy dotyczące najmu zostały roz-
proszone po wielu ustawach, m.in. Kodeksie 
cywilnym, ustawie o spółdzielniach miesz-
kaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., usta-
wie o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o z zmianie kodeksu 
cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.

Ostatnia z przywołanych wyżej ustaw 
reguluje tzw. najem okazjonalny (na mar-
ginesie: jest to instytucja bardzo korzystna  
w aspekcie podatkowym), którego zakres 
stosowania został poszerzony ustawą z dnia 
27 września 2013 r. o pomocy państwa w na-
byciu pierwszego mieszkania przez młodych 
ludzi, która weszła w życie w dniu 23 listopa-
da 2013 r. Wprowadzone zmiany pozwalają 
na zawieranie umów najmu okazjonalnego 
również przez podmioty prowadzące działal-
ność gospodarczą na zasadach dostępnych 
do tej pory tylko dla osób fizycznych. 

Oddawanie do używania lokalu w opar-
ciu o przepisy w/w ustawy następuje na 
podstawie umowy o najem okazjonalny lo-
kalu zawieranej na czas oznaczony, nie dłuż-
szy niż 10 lat, jednakże takich umów nie bę-
dzie można zawierać na lokale z publicznego 
zasobu mieszkaniowego. Obowiązkowymi 
załącznikami do umowy będą:

• oświadczenie najemcy, w formie aktu 
notarialnego, o poddaniu się egzekucji 
i zobowiązaniu się do opróżnienia i wy-
dania lokalu używanego na podstawie 
umowy o najem okazjonalny lokalu, 
wskazanie przez najemcę innego lokalu, 
w którym mógłby zamieszkać w przypad-
ku konieczności opróżnienia lokalu zaj-
mowanego na podstawie umowy najmu 
okazjonalnego;

• oświadczenie właściciela lokalu lub oso-
by posiadającej tytułu prawny do loka-
lu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie 
najemcy i osób z nim zamieszkujących  
w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na 
żądanie wynajmującego należy załączyć 
oświadczenie z podpisem notarialnie po-
świadczonym. 
Umowa o najem okazjonalny lokalu 

będzie wygasać po upływie czasu, na jaki 
została zawarta lub ulegać rozwiązaniu po 
upływie okresu wypowiedzenia. Jeżeli po 
wygaśnięciu lub upływie terminu wypowie-
dzenia takiej umowy najemca nie opróżni 
lokalu, właściciel będzie mógł doręczyć 
najemcy żądanie opróżnienia lokalu spo-
rządzone na piśmie opatrzonym urzędowo 
poświadczonym podpisem właściciela. Po 
bezskutecznym upływie terminu ustalonego 
w żądaniu, właściciel będzie mógł złożyć do 
sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonal-
ności tytułowi egzekucyjnemu złożonemu  
w formie aktu notarialnego oświadczeniu 
najemcy o poddaniu się egzekucji obowiąz-
ku opróżnienia lokalu. 

Ustawa z dnia 27 września 2013 r.  
o pomocy państwa w nabyciu pierwsze-
go mieszkania przez ludzi młodych, poza 
przepisami umożliwiającymi stosowanie 
formuły najmu okazjonalnego przez pod-
mioty prowadzące działalność gospodarczą, 
reguluje przede wszystkim zasady działania 
programu „Mieszkanie dla Młodych”. Usta-
wa zawiera komplementarny do wsparcia 
nabycia mieszkania na rynku pierwotnym 
mechanizm wspierający najem lokali miesz-

kalnych, który - wedle przyjętych założeń 
-  może stymulująco wpływać na rozwój ryn-
ku nowych mieszkań na wynajem. Mówiąc 
krótko: celem wprowadzonych rozwiązań 
jest zwiększenie dostępności lokali miesz-
kalnych na rynku w odniesieniu do osób 
młodych, niedysponujących zdolnością kre-
dytową do obsługi zobowiązania z tytułu 
nabycia pierwszego mieszkania, które bez 
wsparcia finansowego byłoby wyższe oraz 
„uruchomienie” - na cele najmu - zaso-
bów deweloperów będących właścicielami 
znacznej ilości lokali mieszkalnych, których, 
z uwagi na obecną sytuację rynkową, nie 
mogą sprzedać.

 Marek Górecki
adwokat i doradca podatkowy

   
    
                                             

Najem
W umowie najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania na czas oznaczo-
ny lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu czynsz oznaczony w pienią-
dzach lub świadczeniach innego rodzaju.

Zdaniem eksperta
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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.

Dyrektor Izby 
Stanisław Owczarek 

tel. (95)-73-90-311, fax. (95)-73-90-310 
kom. 602 771 656 

e-mail: s.owczarek@ziph.pl

Sekretariat 
Anna Brucka 

tel. (95)-73-90-311, fax. (95)-73-90-310 
e-mail: sekretariat@ziph.pl

Dział Marketingu 
Tomasz Molski 

tel. (95) 73-90-312, fax. (95)-73-90-310 
kom. 696-007-665 

e-mail: t.molski@ziph.pl 

Dział Finansowo-Kadrowy 
Anna Nowak 

tel. (95) 73-90-313, fax. (95)-73-90-310 
e-mail: a.nowak@ziph.pl

Dział Ubezpieczeń 
Anna Elżanowska 

Tel/fax. (95) 73-90-310 
e-mail: m.mlynarczyk@ziph.pl

Oddział w Zielonej Górze 
ul. Bohaterów Westerplatte 23, 

65-078 Zielona Góra

Wiceprezes ZIPH 
Krzysztof Romankiewicz

Sekretariat 
Justyna Łojko 

Tel/Fax + (68) 324 14 70 
e-mail: biurozgora@ziph.pl

Strona www: ziph.pl

Celem konkursu jest udzielenie po-
mocy finansowej w formie bez-
zwrotnego wsparcia finansowego 

na realizację projektów polegających na 
wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu, rozumianą 
jako podejmowanie przez przedsiębior-
cę rozwiązań, bezpośrednio związanych 
z prowadzoną przez niego działalnością, 
uwzględniających aspekty społeczne i śro-
dowiskowe.
Wsparcie na wdrożenie CSR może być 
udzielone mikro, małemu lub średniemu 
przedsiębiorcy, który spełnia łącznie nastę-
pujące warunki:
1) posiada siedzibę, a w przypadku przed-

siębiorcy będącego osobą fizyczną – 
miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) rozpoczął wykonywanie działalności go-
spodarczej co najmniej 6 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku o udzielenie 
wsparcia;

3)  złożył tylko jeden wniosek w ramach 
naboru wniosków o udzielenie wsparcia 
na wdrożenie CSR;

4) nie otrzymał wcześniej wsparcia na 
wdrożenie CSR w ramach projektu PARP 
„Zwiększenie konkurencyjności regio-
nów poprzez społeczną odpowiedzial-
ność biznesu (CSR)”.

W celu otrzymania dotacji przedsię-
biorca powinien przedstawić projekt opi-
sujący działania, jakie planuje podjąć, by 

prowadzić swój biznes w sposób bardziej 
ekologiczny, poprawić warunki pracy swo-
ich pracowników, lub zaangażować się w 
sprawy istotne dla społeczności lokalnej. 
Maksymalna wartość dotacji dla 1 firmy 
wynosi 100.000 złotych. Z dotacji można 
pokryć koszty usług doradczych, audytu 
(np. audytu środowiskowego, energetycz-
nego, audytu jakości), certyfikacji (np. uzy-
skania certyfikatu jakości, bezpieczeństwa 
produktów, certyfikatu środowiskowego), 
badań i analiz produktów lub usług, in-
westycji (zakupu środków trwałych lub 
wartości materialnych i prawnych np. 
oprogramowania), koszty działań informa-
cyjno-promocyjnych. 

Całkowita alokacja środków na lubu-
skie, to  712.520,53 złotych. Wsparcie na 
wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. 
Maksymalna kwota wsparcia to 100 000 
PLN, przy czym wsparcie stanowić może do 
70% całkowitych wydatków kwalifikujących 
się do objęcia wsparciem. Wnioski można 
składać od 08.01.2014 r. do 10.02.2014 r. 
do godz. 16:30. Kolejność składania wnio-
sków o udzielenie wsparcia nie będzie bra-
na pod uwagę przy podejmowaniu decyzji 
o udzieleniu wsparcia na wdrożenie CSR. 
Wniosek należy złożyć za pośrednictwem 
Generatora Wniosków, który zostanie udo-
stępniony pod adresem www.csr.parp.gov.
pl w dniu rozpoczęcia naboru wniosków. 
Więcej informacji na można uzyskać na 
stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości – parp.gov.pl

(TM)

Biznes Społecznie Odpowiedzialny

Bezzwrotne dotacje  
dla firm
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs o 
udzielenie wsparcia dla firm w zakresie wdrażania CSR pod nazwą 
„Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpo-
wiedzialność biznesu (CSR)”. Działanie to jest finansowane w ra-
mach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
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