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„Większe Bezpieczeństwo. Większa wartość”.

Dla wielu pojęcie jakości i bezpieczeństwa jest bardzo względne. Nie dla nas.

W TÜV SÜD Polska staramy się, aby pojęcia jakości i bezpieczeństwa nie były pojęciem „względnym”. 

Każdego dnia odpowiadamy na pytania przedsiębiorców: 
Czy możemy zrobić to lepiej? Szybciej? Bardziej wydajnie i bezpiecznie? 
Jak zapewnić równowagę między jakością, rentownością a konkurencyjnością?

Tworzymy zespół doświadczonych auditorów i rzeczoznawców, których wiedza i wieloletnia praktyka 
gwarantuje Państwu skuteczne i kompleksowe rozwiązania optymalizujące procesy w przedsiębiorstwie, 
wnosząc tym samym konkretną wartość ekonomiczną.

Znaki certyfikacji TÜV SÜD są synonimem jakości i bezpieczeństwa na całym świecie.
Potwierdzają stosowanie najwyższych standardów, będąc jednocześnie doskonałym narzędziem 
marketingowym.

Jesteśmy Państwa partnerem w zakresie badań, certyfikacji, inspekcji, szkoleń i usług technicznych.

Ponad 1200 firm, które dokonały certyfikacji w TÜV SÜD Polska jest dowodem na, że stanowi to klucz 
do sukcesu. Bezwzględnie. 

Zapraszamy do kontaktu w Punktach Obsługi Przedsiębiorcy Zachodniej Grupy Zakupowej 
lub bezpośrednio: tel: +48 783 878 380, e-mail: krzysztof.blaszczyk@tuv-sud.pl
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Zbliża się kolejna gala finałowa Lubu-
skiego Lidera Biznesu. 28 września 
w Filharmonii Zielonogórskiej już 

po raz siódmy poznamy laureatów naszego 
plebiscytu. Tegoroczna edycja jest rekor-
dowa pod względem liczby uczestników. 
Do konkursu swój akces zgłosiła najwięk-
sza jak dotąd liczba 74 przedsiębiorstw. 
Warto podkreślić, że 20 z nich rywalizować 
będzie również o laur Lubuskiego Lidera 
Innowacji. Niezmiernie cieszy nas rosną-
ce zainteresowanie konkursem, który już 
dziś jest największym tego typu przedsię-
wzięciem w naszym regionie. Sukcesywnie 
staramy się budować jego markę i dbać 
o promocję firm w nim startujących. Oczy-
wiście, byłoby to niemożliwe bez naszych 

partnerów: Gazety Lubuskiej, Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Lubuskiego 
oraz gorzowskiego oddziału Telewizji Pol-
skiej i Radia Zachód. Swój wkład w rozwój 
plebiscytu wnoszą również członkowie Ka-
pituły, którzy pracują nad jego rozwojem 
nie tylko przy okazji zebrań, ale również 
podczas wypełniania codziennych obowiąz-
ków zawodowych.
 O tym, jak dużym uznaniem cieszy się 
nasza inicjatywa, niech świadczy fakt, iż pa-
tronat nad edycją Lubuskiego Lidera Inno-
wacji objął KGHM Polska Miedź S.A. Obec-
ność tak dużej, międzynarodowej firmy 
to dla nas duża nobilitacja i jednocześnie 
potwierdzenie, że konkurs jest dobrze po-
strzegany również poza granicami naszego 

spis treści

województwa.
 Raz jeszcze serdecznie zapraszam do 
udziału w VII Gali Finałowej Lubuskiego 
Lidera Biznesu. Do zobaczenia 28 wrze-
śnia w Filharmonii Zielonogórskiej.

Z poważaniem
Stanisław Owczarek

Dyrektor Izby
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Z ZYCIA IZBY

Nowy udziałowiec w GOT
• 21 września w siedzibie ZIPH miało 

miejsce posiedzenie Rady Nadzorczej 
oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia Wspólników Gorzowskiego 
Ośrodka Technologicznego Park Nauko-
wo-Przemysłowy. Głównym tematem 
obrad był stan realizacji zaplanowa-
nych inwestycji oraz określenie dal-
szych planów rozwojowych spółki. Pod-
czas Walnego Zgromadzenia wspólnicy 
zdecydowali o podniesieniu jej kapita-
łu zakładowego. Nowym udziałowcem 
GOT PNP została Kostrzyńsko-Słubicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

O inwestorach w Mierzęcinie
• 22 września w Pałacu Mierzęcin miała 

miejsce zorganizowana przez Gminę 
Dobiegniew konferencja gospodarcza, 
której celem była prezentacja oferty, 
którą gmina przygotowała dla chętnych 
do otworzenia swojego biznesu na te-
renach Pojezierza Dobiegniewskiego. 
Na terenie gminy znajduje się podstre-
fa K-S SSE S.A. o powierzchni 7,7 ha. 
W ramach konferencji miały również 
miejsce panele tematyczne. Jeden 
z nich, dotyczący turystyki, poprowa-
dziła Izba, która była również współ-
organizatorem całego przedsięwzięcia.

Europejski Kongres MSP

 

KGHM, KSSSE, Gorzów, Interbud West, Powiat Gorzowski

- Lubuski Lider Biznesu to najważniejsze 
przedsięwzięcie w naszym województwie 
promujące przedsiębiorczość – podkreśla 
Stanisław Owczarek z ZIPH, sekretarz kapi-
tuły. - Konkurs ma na celu przede wszystkim 
promocję lubuskich przedsiębiorstw i kształ-
towanie pozytywnego wizerunku naszego 
regionu. A zdobyty certyfikat czy statuetka 
to świadectwo solidności, wiarygodności 
i dobrej kondycji firm, które nie obawiały się 
poddać weryfikacji.

Konkurs z roku na rok systematycznie 
podnosi swoją rangę i cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem nie tylko przed-
siębiorców, ale również różnego rodzaju 
instytucji i władz nie tylko w Lubuskiem. 
Do tegorocznej edycji wpłynęła rekordowa 
w historii konkursu liczba zgłoszeń. O tytuł 
Lubuskiego Lidera Biznesu ubiegają się 74 
przedsiębiorstwa (ostatecznie 4 z nich nie 
spełniły wymagań regulaminowych). Naj-
liczniejszą grupę stanowią firmy małe - 23, 
niewiele mniej mikro - 22. Wśród większych 
podmiotów swój akces do nagrody zgłosiło 
15 firm średnich i 14 dużych. Najwięcej swo-
ich reprezentantów ma Gorzów Wielkopol-
ski - 27  oraz Zielona Góra - 21. W podziale 

Lubuski Lider Biznesu

Rekordowa liczba zgłoszeń
3 września w siedzibie Gazety Lubuskiej w Zielonej Górze obrado-
wała Kapituła Lubuskiego Lidera Biznesu, która oceniała kandy-
datury firm zgłoszone do tegorocznej edycji konkursu w poszcze-
gólnych kategoriach. Zwycięzców poznamy 28 września podczas 
uroczystej gali w Filharmonii Zielonogórskiej.

na północ i południe regionu stosunek firm 
wynosi 41 do 32.

Każda z firm, która przeszła weryfikację 
została zakwalifikowana do drugiego etapu 
i otrzyma certyfikat Lubuskiego Lidera Biz-
nesu na rok 2015. Ponadto trzy najlepsze 
w każdej z kategorii wyróżnione zostaną 
statuetką. Po raz trzeci w historii wręczone 
zostaną również nagrody Lubuskiego Lide-
ra Innowacji. Tutaj o tytuł rywalizowało 20 
uczestników. 

Gala finałowa konkursu, na której po-
znamy zwycięzców VII edycji konkursu, bę-
dzie miała miejsce 28 września w Filharmo-
nii Zielonogórskiej.

Organizatorem Lubuskiego Lidera Biz-
nesu jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Han-
dlowa i ,,Gazeta Lubuska”. Patronat nad 
całością konkursu sprawuje Elżbieta Anna 
Polak, marszałek województwa lubuskiego, 
a patronat nad tegoroczną edycją Lubu-
skiego Lidera Innowacji objął KGHM Polska 
Miedź S.A.

Jarosław Libelt

• W dniach 12-14 października w Kato-
wicach odbędzie się już po raz 5. Eu-
ropejski Kongres MSP. W ramach tego 
wydarzenia będą miały miejsce sesje 
plenarne, dyskusje, warsztaty i spotka-
nia z ekspertami, a także informacje 
o najnowszych trendach. Jak co roku, 
wydarzeniu towarzyszyć będą Tar-
gi Usług i Produktów dla MŚP BIZNES 
EXPO oraz Program „Samorząd, któ-
ry wspiera MŚP”. W czasie kongresu 
poruszone zostaną tematy dotyczące 
inteligentnego rozwoju, współpracy 
z nauką i klastrami oraz rozwoju no-
wych technologii. Na przedsiębiorców 
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zainteresowanych międzynarodową 
współpracą gospodarczą czekać będą 
zagadnienia dotyczące m.in. rynku 
amerykańskiego, miejskich technologii 
i inteligentnych domów w Austrii, czo-
łowych partnerów biznesowych Polski 
– Czech i Słowacji, czy prowadzenia 
interesów z Rosją, a także wieloma in-
nymi krajami. Udział w Kongresie jest 
bezpłatny – rejestracja uczestników 
oraz ramowy program dostępne są 
stronie: www.ekmsp.eu.

Izbowe MBA
• ZIPH prowadzi rekrutację uczestników 

do udziału w studiach Master of Busi-
ness Administration, które rozpoczy-
nają się w Zielonej Górze w listopadzie 
br. Program studiów został przygoto-
wany przez Wyższą Szkołę Bankową 
w Poznaniu. Zajęcia odbywać się będą 
w weekendy. Po zakończeniu studiów 
absolwenci otrzymają prestiżowy dy-
plom wystawiony przez Wyższą Szko-
łę Bankową w Poznaniu i sygnowany 
przez Franklin University oraz Certyfi-
kat Zachodniej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej. Informacji na temat studiów 
udziela: Dariusz Przybyłek, telefon: 609 
806 840.

Izbowe ubezpieczenia
• W lipcu ZIPH wprowadziła nową ofer-

tę ubezpieczeniową skierowaną do 
przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie. 
Oferujemy dwa warianty ubezpiecze-
nia przygotowane przez Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. Waż-
nym aspektem jest fakt, iż skorzystać 
z nich mogą nie tylko pracownicy firm, 
ale również ich małżonkowie, pełnolet-
nie dzieci oraz partnerzy. Przedsiębior-
cy zainteresowani ofertą mogą kontak-
tować się z biurem Izby pod numerem 
telefonu: 95 739 03 10 lub drogą mailo-
wą: a.elzanowska@ziph.pl.  

Udział w działaniu o tak międzynaro-
dowym charakterze to dla Izby duża 
nobilitacja. Zaproszenie do udziału 

w konsorcjum, przy tak dużym projekcie wy-
stosowane przez znaczące ośrodki nauko-
we, to efekt wieloletniej dobrej współpracy 
Izby ze światem nauki.

Warto również podkreślić, że projekt, 
który złożony został w ramach Programu 
Erasmus+ uzyskał łącznie 89 punktów na 
100 możliwych i zajął 5. miejsce na liście 
rankingowej. Konkurencja była duża. W su-
mie w procesie aplikowania o środki złożo-
no 72 wnioski, z których 11 zostało reko-
mendowanych do dofinansowania.

Projekt, którego realizacja potrwa 3 lata 
będzie się składał z kliku etapów. Pierwszy 
z nich będzie się skupiał na przeanalizowa-
niu aktualnych metod kształcenia. Następ-
nie, dzięki przeprowadzeniu badań wśród 
przedsiębiorców zostaną zdiagnozowane 
ich główne oczekiwania względem absol-
wentów uczelni wyższych. Dzięki komplek-
sowej analizie uzyskanych wyników moż-
liwe będzie wdrożenie testowych modeli 
referencyjnych procesów nabywania naj-
ważniejszych umiejętności przekrojowych, 
a następnie ich zbadanie. 

Głównym zadaniem Izby, ze względu 
na charakterystykę jej działalności, będzie 
zajmowanie się  częścią projektu związaną 
z przedsiębiorcami. W ramach przyjętych 
założeń Izba opracuje narzędzia badawcze 
w zakresie potrzeb i oczekiwań przedsię-
biorców. Następnie w ciągu 7 najbliższych 
miesięcy przeprowadzi badania ankietowe 
na grupie 100 firm z Finlandii, Słowacji, Sło-

Nauka i biznes

Izba w międzynarodowym 
konsorcjum
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z ośmioma part-
nerami z Polski, Finlandii, Słowenii i Słowacji rozpoczyna od paź-
dziernika realizację ponadnarodowego projektu pod nazwą „Me-
toda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie 
kształcenia praktycznego studentów”.  Jego głównym celem jest 
opracowanie, a następnie wdrożenie, nowatorskich metod mają-
cych na celu rozwój kompetencji studentów przy wykorzystaniu 
kształcenia praktycznego.

wenii i Polski, a na koniec je przeanalizuje. 
Wyniki z tej analizy będą bazą wyjściową 
do opracowania przez naukowców modeli 
kształcenia, które w znaczący sposób mają 
poprawić jego efektywność w kontekście 
oczekiwań firm. 

Zwieńczeniem projektu ma być zba-
danie efektów wprowadzonych testowych 
modeli referencyjnych i wdrożenie ich do 
kanonu kształcenia na uczelniach wyższych 
skupionych w konsorcjum. 

Jakub Sokołowski

Konsorcjum projektu
Lider:
•	 Politechnika	Poznańska 

Partnerzy projektu:
•	 Zachodnia	Izba	Przemysłowo	-	Handlowa		

w	Gorzowie	Wlkp.
•	 Uniwersytet	Ekonomiczny	we	Wrocławiu
•	 Politechnika	Częstochowska
•	 Centria	-	ammattikorkeakoulu	(Finlandia)	
•	 JEDU	Jokilaaksojen	koulutuskuntayhtymä		

(Finlandia)
•	 Univerza	v	Mariboru	(Słowenia)
•	 Univerzita	Mateja	Bela	v	Banskej		

Bystrici	(Słowacja)
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W październiku 2015 r. firma Perceptus wraz z Wydziałem 
Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu 

Zielonogórskiego zainauguruje I edycję IT Security Academy.
Będzie to cykl 8 wykładów i warsztatów praktycznych dla stu-
dentów, partnerów oraz wszystkich zainteresowanych tema-
tyką bezpieczeństwa IT. Zajęcia będą prowadzone m.in. przez 
pracowników firm: Dell, Eset, Utimaco, Nexus.

Uczestnicy nabędą wiedzę z szeroko rozumianej 
branży bezpieczeństwa systemów informatycznych, za-
równo w zakresie sprzętu, jak i oprogramowania. 
Przedstawione zostaną zagadnienia Infrastruktury Klucza Pu-
blicznego (PKI), urządzeń HSM oraz centrów certyfikacji (CA).  
Więcej na: akademia.perceptus.pl

Żarski KRONOPOL znalazł się na 491 miejscu listy pięciuset 
największych firm Europy Środkowo-Wschodniej. Tak wy-

nika z rankingu, jaki opracowały Deloitte i Rzeczpospolita. Wy-
niki zestawienia opublikowano podczas Forum Ekonomicznego 
w Krynicy.  Kronopol jest obecny na lubuskim rynku od 1994 
roku. Spółka umiejscowiona w Żarach stanowi część Grupy  
KronoGruppeSchweiz, wiodącego producenta produktów drew-
nopochodnych w Europie. Grupą kieruje zarząd koncernu z sie-
dzibą w Lucernie. Kronopol eksportuje swoje produkty do 50 
krajów na wszystkich kontynentach.

Kronopol na liście  
największych

Lubuski Klaster Metalowy 
wyróżniony

Szkolenia  
z bezpieczeństwa IT

Nowy inwestor w strefie

1 września Zarząd Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej S.A. wydał Zezwolenie nr 285 na pro-

wadzenie działalności gospodarczej na jej terenie dla firmy  
„Electropoli-Galwanotechnika Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością” z siedzibą w Bielsku-Białej. Planowana inwestycja 
ma polegać na utworzeniu nowego zakładu produkcyjnego 
w podstrefie Nowa Sól. Głównym zakresem działalności spółki 
będzie nakładanie powłok antykorozyjnych. Przedsiębiorstwo 
poniesienie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 50 
milionów złotych. Zatrudnienie w nowej fabryce ma znaleźć 
100 pracowników.

Podczas uroczystego otwarcia Laboratorium Środowiskowe-
go w gorzowskiej PWSZ, Lubuski Klaster Metalowy otrzy-

mał wyróżnienie od Ministra Gospodarki RP. Statuetka i list 
gratulacyjny przyznane zostały za wspieranie innowacyjności 
i przedsiębiorczości poprzez aktywną współpracę z sektorem 
publicznym i szkolnictwem zawodowym. Dostrzeżone również 
zostały wieloletnie działania klastra mające na celu dopasowa-
nie kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy m.in. poprzez 
inicjowanie technicznych kierunków kształcenia. Wyróżnienie 
odebrał wiceprezes Lubuskiego Klastra Metalowego, prezes 
HOLDINGU-ZREMB Gorzów S.A. Roman Mizerny. Wart podkre-
ślenia jest także fakt, że Lubuski Klaster Metalowy bierze rów-
nież aktywny udział w procesie kształcenia studentów kierun-
ków technicznych PWSZ w Gorzowie.

BIZNES POD LUPA
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Zrzeszona w Izbie żarska firma Computernet, prowadzona 
Justynę i Tymoteusza Molendów, przeniosła się do nowej 

siedziby. Przedsiębiorstwo zajmuje się sprzedażą, wdrażaniem 
oraz serwisowaniem zintegrowanych systemów informatycz-
nych wspomagających zarządzanie. Co ciekawe wg rankingu 
firmy Comarch – Computernet został uznany  za najbardziej 
skutecznego partnera w Polsce, zostawiając za swoimi plecami 
firmy z Warszawy, Poznania czy Krakowa. W uroczystym otwar-
ciu nowej siedziby udział wzięli m.in. poseł Bożenna Bukiewicz, 
Burmistrz Żar Danuta Madej oraz Stanisław Owczarek, dyrek-
tor ZIPH.

Jubileusz Nord

Ekodworzec w Zwierzynie

Computernet  
w nowej siedzibie

11 września oficjalnie otwarto dla podróżnych nowy dwo-
rzec kolejowy w Zwierzynie. Został on wybudowany 

w ramach pilotażowego projektu PKP - Innowacyjny Dworzec 
Systemowy. To jeden z czterech tego typu nowoczesnych 
obiektów w Polsce wybudowanych przez PKP. Dzięki specjal-
nemu projektowi budynki są ekologiczne i tanie w utrzymaniu. 
Znajduje się w nich ogrzewana poczekalnia dla podróżnych, 
posterunek policji oraz oddział bankowy. Budynek jest wypo-
sażony w panele słoneczne, energooszczędne oświetlenie LED 
oraz wysokowydajny piec gazowy kondensacyjny, dzięki czemu 
obiekt będzie tani w utrzymaniu.

BIZNES POD LUPA

Aplikacja świebodzińskiej firmy Docdata została nomino-
wana do nagrody Ekomers w kategorii „Firma wspierająca 

międzynarodową ekspansję e-sklepów”. Działająca od dwóch 
lat w Świebodzinie Docdata to jedna z wielu placówek firmy, 
która działa na terenie całej Europy. Spółka specjalizuje się  
w kompleksowej obsłudze procesów logistycznych dla branży 
e-commerce. Ekomersy to wyróżnienia dla produktów, usług 
i osób przyczyniających się do rozwoju handlu internetowego 
w Polsce. Tegoroczna rywalizacja to już czwarta edycja konkur-
su organizowanego przez Fundację Polak 2.0. W tym roku na-
grody zostaną przyznane w dwunastu kategoriach.

Docdata  
w konkursie Ekomers

18 września w Nowej Soli miały miejsce obchody 50-lecia 
działalności NORD Driversystems. Firma NORD Napędy 

Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Nowej Soli jest częścią mię-
dzynarodowej grupy NORD, należącej do światowej czołówki 
producentów napędów do urządzeń mechanicznych i elektro-
nicznych. Nowosolski zakład powstał w 2005 r. i należy do naj-
nowocześniejszych fabryk koncernu Getriebebau NORD. Pol-
ska fabryka produkuje wały i koła zębate oraz prowadzi montaż 
i serwis napędów. Obecnie nowosolski zakład produkcyjny po-
siada powierzchnię około 20 tysięcy m2 i zatrudnia blisko 200 
pracowników.
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Przyczynkiem do spotkania była nowa 
oferta Zachodniej Grupy Zakupowej 
w obszarze poprawy efektywności ener-

getycznej skierowana do dużych podmiotów 
działających w naszym regionie. Jak podkre-
ślił obecny na spotkaniu doktor Marcin Jarnut 
z Uniwersytetu Zielonogórskiego, według no-
wej dyrektywy zawartej w projekcie ustawy 
o efektywności energetycznej duże przedsię-
biorstwa będą miały obowiązek podejmować 
działania w zakresie efektywności energetycz-
nej. Pierwszym takim obowiązkiem jest prze-
prowadzenie audytu energetycznego i powta-
rzanie go cyklicznie co 4 lata. Uniknięcie tego 
obowiązku jest możliwe dzięki wprowadzeniu 
Systemu Zarządzania Energią.

 Drugim ważnym aspektem jest fakt, iż 
wszyscy eksperci od rynku energetycznego 
podkreślają, że w średnim i długim okresie cza-
su ceny energii będą rosnąć.  - Przyszłość ener-
getyki stoi pod znakiem zapytania w związku 
z coraz to większymi wymaganiami nakłada-
nymi na elektrownie. W konsekwencji niedłu-
go może być tak, że klasyczna energetyka nie 
będzie w stanie ich spełnić – mówi Jan Kos, dy-
rektor generalny gorzowskiej elektrociepłowni, 
która jest częścią grupy energetycznej PGE. 
– Dlatego efektywność jest ważna także dla 

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach była głównym tematem zainicjowanego 
przez Zachodnią Grupę Zakupową (ZGZ), która stworzona została przez Izbę wspólnie z KS Stal Go-
rzów S.A., spotkania szefów największych lubuskich firm i naukowców, które miało miejsce 9 wrze-
śnia w gorzowskiej Marinie nad Wartą.

sektora energetycznego. Odnawialne Źródła 
Energii nie są panaceum na tę sytuację, gdyż 
nie są w stanie zapewnić ciągłej dostawy ener-
gii. Potrzeba jest systemu stanowiącego połą-
czenie różnych źródeł, które zapewnią ciągłość 
w każdych warunkach.

 W związku z tym, Zachodnia Grupa Zaku-
powa wspólnie z naukowcami stworzyła ofer-
tę wsparcia w postaci realizacji niezbędnych 
badań, audytów oraz tworzenia rekomendacji 
wdrożeniowych, których celem będzie obniże-
nie zużycia energii oraz oszczędności. – Przed-
siębiorcy, zwłaszcza ci najwięksi, będą podda-
wani coraz to nowym restrykcjom. Nasza oferta 
ma za zadanie działać z wyprzedzeniem, tak, 
aby firmy były przygotowane na to, co w naj-
bliższej przyszłości może się zdarzyć na rynku 

energetycznym - mówi Stanisław Owczarek, 
dyrektor Izby. Dariusz Przybyłek, przedstawiciel 
Politechniki Poznańskiej przedstawił w swojej 
prezentacji przykłady dobrych praktyk w obsza-
rze energochłonności maszyn i urządzeń.

 Podczas dyskusji z udziałem naukowców 
i przedsiębiorców, podczas  której uczestnicy 
mieli możliwość rozmowy z ekspertami na te-
mat tego, co aktualnie dzieje się w energetyce, 
alternatywach dla klasycznych źródeł pozy-
skiwania energii i rozwiązaniach, które mogą 
wpisywać się w katalog działań finansowanych 
z Unii Europejskiej. Profesor Grzegorz Benysek 
zaprezentował również możliwe rozwiązania 
dla poszczególnych firm oraz możliwości wspól-
nych inwestycji.

(TM)

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

Informacje Lubuskie codziennie o godz. 18.30 i 22.00

Zachodnia Grupa Zakupowa

Oferta dla dużych firm

ENERGETYKA
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- Czy w związku z zawirowaniami geopo-
litycznymi, najpierw na Ukrainie, a obecnie 
np. w Syrii, odnotowuje się - w porówna-
niu z wcześniejszymi okresami - wzmożony 
ruch migracyjny?

- Zjawisko o które Pan pyta, w ciągu 
ostatnich 12-18 miesięcy ogromnie nasiliło 
się. Mówimy tu o zwiększeniu ilości składa-
nych do nas wniosków o około 300%, co jest 
dla urzędu trudną sytuacją ze względu na 
możliwości kadrowe i organizacyjne obsługi 
zwiększonej ilości wnioskodawców. Na taki 
stan rzeczy wpłynęły trzy rzeczy. Po pierw-
sze - choć zapewne w najmniejszym stopniu 
- przyczyniła się do tej sytuacji nowa Ustawa 
o cudzoziemcach, która stworzyła jednolite 
pozwolenia na pobyt i pracę. Wcześniej skła-
dało się dwa różne wnioski, toczyły się dwa 
postępowania, więc należy powiedzieć, że 
nowe rozwiązanie jest zdecydowanie łatwiej-
sze i przyjaźniejsze. I to zarówno dla praco-
dawców, jak i pracowników. Po drugie na 
wzmożenie ruchu ma niewątpliwie sytuacja 
na Ukrainie i chęć ustabilizowania swojego 
życia przez Ukraińców. Trzeci czynnik to brak 
chętnych Polaków do pracy przy prostych 
zajęciach i potrzeba ich pozyskania przez 
pracodawców. Natomiast nie ma przełoże-
nia na nasze działania sytuacja z uchodźca-
mi na granicy węgierskiej, czy w Niemczech. 
Urząd Wojewódzki nie zajmuje się sprawami 
uchodźczymi, a relokacja i integracja uchodź-
ców, to sprawy mocno rozłożone w czasie.

- Możemy przytoczyć konkretne dane?
- W  roku 2013 przy zezwoleniach na 

pobyt czasowy przeprowadziliśmy 580 po-
stępowań, a do końca tego roku, przy utrzy-
maniu obecnej tendencji, będzie ich ponad 
2000. Mówiąc o zezwoleniach na pracę, 
w latach poprzednich liczba ta oscylowała 
w granicach 2000 osób, a w tym na pewno 
przekroczy 4000. Dane te nie uwzględniają 
oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzo-
ziemca, które nie przechodzą przez LUW, 
a jedynie przez Urzędy Pracy. Oczywiście 
województwo lubuskie nie jest najbardziej 
obleganym regionem, a około połowa wnio-
sków dotyczy zaledwie trzech województw: 

mazowieckiego, małopolskiego i dolnoślą-
skiego. Natomiast na nasz obszar przypada 
2% załatwionych tego typu spraw w Polsce. 
Rozłożenie to przekłada się jednak mniej 
więcej po prostu na liczbę mieszkańców da-
nego regionu.

- Kto decyduje się na przybycie do na-
szego województwa?

- Jeżeli chodzi o grupę zawodową, to tra-
fiają do nas głównie kierowcy w ruchu mię-
dzynarodowym, dla których wydaje się, że 
jest nieograniczona liczba etatów. Natomiast 
na wschód Polski trafiają najczęściej osoby do 
prac tymczasowych w sektorze rolnym. Trze-
ba przyznać, że bardzo często są z nimi pod-
pisywane umowy tzw. śmieciowe, w oparciu 
o które nie chcą już pracować Polacy.

Jeżeli natomiast chodzi o narodowość, 
to zdecydowanie najliczniejszą grupę sta-
nowią Ukraińcy, którzy generują 60% ruchu 
w naszym województwie. Reszta osób po-
chodzi głównie z Rosji, Białorusi, Wietnamu, 
Chin, a także w przypadku naszego woje-

wództwa - Indii.

- Jak wygląda sama procedura sprowa-
dzenia pracownika do Polski?

- Mamy bardzo dużo zapytań w tej kwe-
stii od przedsiębiorców. Sprawa jest dość 
prosta: należy zarejestrować oświadczenie 
o chęci zatrudnienia pracownika w Urzędzie 
Pracy, a następnie wysłać je do cudzoziem-
ca, który na jego podstawie będzie starał się 
o przyznanie wizy i może przystępować do 
pracy na 6 miesięcy. Najdłużej trwa w tym 
procesie uzyskanie wizy. Dlaczego? Polskie 
konsulaty są „zakorkowane” mnóstwem 
wniosków. Niestety łatwość tego procesu 
przyczynia się do rozwoju szarej strefy, two-
rzenia fałszywych miejsc pracy, tylko po to, 
aby została wydana wiza i można było prze-
kroczyć granicę.

- Co dzieje się w takich przypadkach, gdy 
wiza zostaje wydana, a pracownik znika?

- Jeżeli wydane zostało zezwolenie na 
pracę lub pobyt i pracę, pracodawca po-

Migracja zarobkowa
Wywiad z Pawłem Klimczakiem, Dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfry-
zacji w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.

WYWIAD



11

Głos Przedsiebiorcy i 09/2015

winien zgłosić taki przypadek wojewodzie, 
a zezwolenie zostanie cofnięte, co później 
powinno utrudniać takiemu człowiekowi 
pobyt na terenie naszego kraju. Niestety jest 
dość dużo takich wniosków, około 20% wyda-
nych pozwoleń trzeba następnie cofnąć, co 
również przysparza dużo pracy w urzędzie.

- Jakie, oprócz chęci znalezienia pracy, 
są inne powody przybywania cudzoziem-
ców na ziemię lubuską?

- Bardzo często przybywają do nas stu-
denci, szczególnie do Europejskiego Uniwer-
sytetu w Słubicach. Ponadto przybywają do 
nas - dzięki nowym możliwościom wytwo-
rzonym od 1 maja 2014 roku - osoby posia-
dające Kartę Polaka, choć dotyczy to głównie 
wschodniej Polski.

- Co dzieję się z osobami, którym koń-
czą się tymczasowe pozwolenia?

- Zdecydowana większość stara się 
o przedłużenie pobytu. Osób chcących wra-
cać jest naprawdę niewiele. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że istnieje pewna grupa osób, dla 
których polskie zezwolenie jest tylko umoż-
liwieniem wyjazdu dalej, na zachód Europy, 
najczęściej do Niemiec. Takie sytuacje są 

weryfikują polskie służby i wówczas nie są 
przedłużane zezwolenia.

- Jak duża część imigrantów sprowadza 
swoje rodziny?

- Aktualnie nie ma takiego trendu. 
Mamy migrację zarobkową, która jednak nie 
skupia się na przenoszeniu całych rodzin do 
naszego kraju, choć oczywiście takie przy-
padki również występują, ale są w znaczącej 
mniejszości.

- Ilu aktualnie obcokrajowców zamiesz-
kuje na terenie województwa lubuskiego?

- Niestety nie ma systemu, który zlicza 
wszystkich obcokrajowców. Mamy tylko sta-
tystykę wydawanych pozwoleń, ale nie ma 
podsumowań ze wszystkich urzędów. Moż-
na oszacować ich liczbę na około 10 tysięcy 
osób w Lubuskiem, co nie jest znaczącym 
stanem. W Polsce zamieszkuje zaledwie 
0,1% obcokrajowców w całej populacji, co 
stanowi bardzo niski wynik na tle innych kra-
jów europejskich, aczkolwiek ostatnie wyda-
rzenia raczej ten wskaźnik podniosą.

- W jaki sposób wyszukiwani są obco-
krajowcy do pracy?

- Wyróżnić można głównie dwa sposoby. 

Pierwszy to działania pośredników pracy. 
Drugi, ten najbardziej naturalny, to polece-
nia już zatrudnionych pracowników spoza 
naszego kraju, którzy mogą rekomendować 
swoich znajomych.

- Co państwo polskie może zrobić z oso-
bami nielegalnie przebywającymi na tere-
nie naszego kraju?

- Tutaj jest tylko jedna procedura: wy-
dalenie i wydanie zakazu przyjazdu. Aktual-
nie leży to wyłącznie w kompetencji Straży 
Granicznej. Muszę jednak w tym miejscu 
podkreślić, że zdarza się, iż brak pozwolenia 
nie wynika ze złej woli obcokrajowca, ale 
poprzez niedopełnienie obowiązków przez 
jego pracodawcę. Łatwo się domyślić, że 
prowadzi to do tragedii tych osób, które zo-
stają deportowane i przez następnych kilka 
lat nie mogą do nas wrócić. Organizowane 
są jednak czasami akcje przyznawania ze-
zwoleń osobom, które mieszkają w Polsce 
nielegalnie od lat. Proces abolicji wymaga 
oczywiście ujawnienia się, ale spora część 
cudzoziemców skorzystała z takiej ścieżki le-
galizacji pobytu.

- Dziękujemy.
Rozmawiali Jarosław Libelt  

i Tomasz Molski

W trakcie spotkania Urząd Miasta 
reprezentowali: I Zastępca Prezy-
denta ds. Gospodarki Łukasz Mar-

cinkiewicz, dyrektor Wydziału Obsługi Inwe-
stora i Biznesu dr Bogusław Bukowski, Miejski 
Rzecznik Praw Przedsiębiorcy Katarzyna Koryc-
ka oraz dyrektor Wydziału Inwestycji Agniesz-
ka Surmacz oraz kierownik referatu zamówień 
publicznych Krzysztof Podgórny. Zorganizowana 
przez Izbę debata dała możliwość wyrażenia 
obu stronom swoich uwag i sugestii, których 
celem jest dobra przyszła współpraca. 

Szefowie gorzowskich firm budowlanych 
poruszyli wiele ważnych z ich perspektywy za-
gadnień, na które wpływ mają urzędnicy.

Jednym z głównych postulatów podniesio-
nych podczas rozmów był szybki dostęp do pla-

Z życia ZIPH

Wiceprezydent Gorzowa gościem Izby

nów i zamierzeń inwestycyjnych miasta, które 
zdaniem przedsiębiorców winne być upublicz-
niane z dużym wyprzedzeniem. Taka sytuacja 
pozwoliłaby firmom na efektywniejsze plano-
wanie i lepsze przygotowanie do postępowań 
przetargowych.

Duże zainteresowanie wzbudziła inicjatywa 
stworzenia konsorcjum firm skupionych wokół 
ZIPH. Gorzowskie przedsiębiorstwa miałyby 
dzięki temu możliwość ubiegania się o duże 
zamówienia miejskie, które w tej chwili nie są 
dla nich osiągalne. Jak podkreślali przedsię-
biorcy, bardzo często zdarza się, że gorzowskie 
firmy budowlane są tylko podwykonawcami, 
a stworzenie konsorcjum mogłoby tę sytuację 
zmienić.

Wiceprezydent Gorzowa Łukasz Marcin-

kiewicz ogłosił, że od stycznia br. wdrażana 
jest inicjatywa uruchomienia Biura Planowania 
Przestrzennego, które ma zacząć w pełni funk-
cjonować wraz z początkiem przyszłego roku. 
To ważny krok na drodze do lepszej współpracy 
miasta i przedsiębiorców.

Pozytywna atmosfera i merytoryczna dys-
kusja spowodowały, że uczestnicy zapropono-
wali, aby takie spotkania odbywały się w ramach 
ZIPH częściej.  W związku z tym Izba zamierza 
w najbliższym czasie rozpocząć prace nad stwo-
rzeniem grupy roboczej, w ramach której, firmy 
branży budowlanej zrzeszone w ZIPH będą mia-
ły możliwość cyklicznych spotkań.

(TM)

11 września z inicjatywy Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej miało miejsce spotkanie przed-
stawicieli władz miasta Gorzowa Wielkopolskiego z lokalnymi przedsiębiorcami reprezentującymi 
branżę budowlaną. Tematem przewodnim były obszary możliwej współpracy struktur miejskich z gor-
zowskimi firmami.

WYWIAD
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Zorganizowane w Izbie szkolenie miało 
za zadanie dać uczestnikom odpowiedź, 
jak w odpowiedni sposób interpretować 

przepisy, prawidłowo rozliczać wydatki, nali-
czać diety oraz wskazać orzecznictwo Sądu Naj-
wyższego w konkretnych przypadkach, z który-
mi spotykają się firmy.

Co należy do najczęstszych błędów popeł-
nianych przy rozliczaniu podróży służbowych? 
Pracownicy często nie mają pojęcia, jakie wy-
datki mogą wliczyć w koszty delegacji i tym 
samym przekraczają obowiązujące limity prze-
pisów podatkowych oraz norm, którymi posił-
kuje się ustawa o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. Ponadto nie pamiętają o nale-
żytym udokumentowaniu poniesionych wydat-
ków. Natomiast pracodawcy mają tendencję 
do mylenia pojęć, zdarza się, że oddelegowanie 
traktują jak podróż służbową, chociaż oddele-
gowanie ma zupełnie inne skutki prawne lub 
też zwyczajnie nie wiedzą, jakie diety przysłu-

gują pracownikom udającym się na delegacje.
- Najpoważniejszym błędem w zakresie 

rozliczania podróży służbowych jest rozlicza-
nie kosztów noclegów. Często spotykam się 
z sytuacją, że pracodawcy nie poczuwają się 
do tego obowiązku. Sytuacja ta w szczególnym 
stopniu dotyczy np. kierowców międzynarodo-
wych. Mówiąc kolokwialnie, pracodawcy na 
ogół uważają, że kabiny w ich pojazdach są 
wystarczającym miejscem do spania, co stoi 
w całkowitej sprzeczności z wyrokami Sądu 
Najwyższego, które mówią, że w związku z taką 

sytuacją pracownikom powinien zostać wypła-
cony ryczałt, co często nie ma miejsca – mówi 
prowadzący szkolenie Szczepan Przybylak.

Nasz wykładowca zwraca również uwagę 
na fakt, iż firmy często nie mają świadomości, 
że mogą tworzyć własne wewnątrzzakładowe 
zasady dotyczące wyjazdów służbowych. - Nie-
wielu przedsiębiorców z nich korzysta, opiera 
się jedynie na ogólnych przepisach, które de 
facto zostały stworzone dla sektora publiczne-
go – podkreśla Szczepan Przybylak.

Anna Brucka

Spotkanie cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem. Zgromadziło blisko 200 pra-
codawców, głównie z północnej części 

województwa lubuskiego. Obecni byli rów-
nież parlamentarzyści, przedstawiciele władz 
wojewódzkich, samorządowcy oraz przedsta-
wiciele świata nauki. Tematem wiodącym te-
gorocznego spotkania była nowa perspektywa 
finansowa Unii Europejskiej i związane z tym 
możliwości pozyskiwania środków na działal-
ność firm. Dyskusja nakierowana była na nowe 
technologie, które są w zamyśle Unii Europej-
skiej niemal we wszystkich dostępnych progra-
mach elementem niezbędnym do ubiegania 
się o dofinansowanie.

Uroczystość w Mironicach była okazją do 

uhonorowania osób zasłużonych dla gospo-
darki. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni 
zostali: Artur Zieleń (Faurecia) oraz Artur Ma-
lec (Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna), a Odznaką „Za Zasługi dla Ochrony 
Środowiska” Marek Wróblewski (Zakład Utyli-
zacji Odpadów w Gorzowie Wlkp.).

Podczas spotkania ogłoszono również wy-
niki konkursu Lubuski Przyjazny Pracodawca. 
W kategorii małych firm statuetkę otrzymała 
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekono-
miczna, a wyróżnienia: Piekarnia-Cukiernia 
Jacek Różycki w Baczynie, Sanitex Sp. z o.o. 
w Gorzowie, POM Sakon Sp. z o.o. w Strzelcach 
Krajeńskich i Cemex Sp. z o.o. w Gorzowie.

W kategorii firm średnich statuetka trafiła 

do przedsiębiorstwa Gotech Sp. z o.o., a wy-
różnienia do gorzowskich firm: Inco Sp. z. o. 
o., Zakład Mechaniczny Mestil Sp. z o.o. oraz 
GWM Strywald.

W kategorii największych firm zwycięzcą 
okazał się Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. 
z o.o. w Gorzowie Wlkp., a wyróżnienia powę-
drowały do : Szpitala im. Pięciu Świętych Braci 
Międzyrzeckich Sp. z o.o., Spartherm Sp. z o.o. 
i Holding Zremb Gorzów S.A.

Ważnym punktem spotkania było pod-
pisanie porozumienia o współpracy między 
Lubuską Organizacją Pracodawców a Gorzow-
skim Związkiem Sportowym Niepełnospraw-
nych „Start”.

Tomasz Molski

Podnoszenie kwalifikacji

Rozliczanie podróży służbowych
Podróże służbowe i związane z nimi rozliczenia oraz kwestie podatkowo-składkowe nastręczają zarówno 
pracodawcom, jak i samym pracownikom wielu problemów. W Gorzowie, 17 września, miało miejsce 
szkolenie na temat rozliczania podróży służbowych zorganizowane wspólnie w ramach cyklu szkoleń 
eksperckich przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową oraz firmę Idea HR Doradztwo Personalne. 

Konkurs

Nagrody dla przyjaznych pracodawców
28 sierpnia w ośrodku „Cysters” w Mironicach miało miejsce XIII doroczne Spotkanie Integracyjne 
organizowane przez Lubuską Organizację Pracodawców. Podczas uroczystości poznaliśmy laureatów 
tegorocznej edycji konkursu Lubuski Przyjazny Pracodawca.
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Podstawowa działalność jest skoncen-
trowana wokół Centrum Badawczo-
-Wdrożeniowego „Eko-innowacje”, 

składającego się z nowoczesnego labora-
torium fizykochemicznego, posiadającego 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji 
oraz pilotażowych linii badawczych, umoż-
liwiających prowadzenie badań w skali 
półtechnicznej nad unieszkodliwianiem 
oraz odzyskiem surowców i energii z od-
padów ciekłych oraz stałych, m.in. paliw 
alternatywnych oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Powyższa 
konfiguracja umożliwia skuteczną weryfi-
kację innowacyjnych rozwiązań w obszarze 
„zielonej gospodarki”, będącej jedną z klu-
czowych Inteligentnych Specjalizacji Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Działające na terenie Parku akredyto-
wane laboratorium fizykochemiczne wy-
posażone zostało w wysokospecjalistyczną 
aparaturę naukowo-badawczą, umożliwia-
jącą wykonywanie badań dotyczących wy-
korzystania paliw wtórnych i biopaliw, 
badań z zakresu recyklingu i odzysku su-
rowców, badań środowiskowych (wód, gle-
by, ścieków, odcieków, osadów, odpadów) 
oraz badań środowiska pracy. Serce labo-
ratorium stanowi nowoczesna pracownia 
chromatograficzna, która może być wyko-
rzystywana m.in. na potrzeby projektów 
realizowanych przez uczelnie i instytuty 
badawcze. Laboratorium to prowadzi rów-
nież badania na rzecz firm realizujących 
projekty dofinansowane w ramach LRPO.

Wynalazki, które zostały pozytywnie 

Pełen wachlarz wsparcia
Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy  jest jedynym w Polsce parkiem tech-
nologicznym, specjalizującym się w badaniach oraz komercjalizacji innowacji środowiskowych. GOT 
działa w czterech obszarach, które - uzupełniając się wzajemnie - tworzą unikalną kompozycję ele-
mentów wspomagających transfer technologii i budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Poniżej 
przedstawiamy główne idee funkcjonowania tej interesującej placówki.

zweryfikowane w CBW „Eko-innowacje” są 
przekazywane do Centrum Transferu Tech-
nologii Środowiskowych, które jest odpo-
wiedzialne za stworzenie warunków dla 
spółek celowych, komercjalizujących inno-
wacje. GOT PNP oferuje przedsiębiorcom 
pełen wachlarz wsparcia: badawczego, 
organizacyjnego, finansowo-księgowego, 
prawnego, IT. Lubuskie firmy  mają moż-
liwość wynajęcia powierzchni biurowych 
i socjalnych (ca 300 m2) oraz hal laborato-
ryjno-produkcyjnych (ca 3000 m2), zlokali-
zowanych w podgorzowskich Stanowicach.

W odległości 300 m od CTTŚ powsta-
je elektrociepłownia biomasowa o mocy 5 
MW, w tym 1MW energii elektrycznej oraz 
farma fotowoltaiczna o mocy całkowitej 1 
MW energii elektrycznej. Wytwarzanie ta-
niej, ekologicznej energii jest szansą na dy-
namiczny rozwój Parku, który w niedalekiej 
przyszłości może stać się samowystarczal-
ną wyspą energetyczną.

GOT stworzył również Laboratorium 
Pomiarowe 3D, które oferuje dostęp do 
najnowocześniejszych technologii metro-
logicznych. Unikalna konfiguracja trzech 
nowoczesnych urządzeń pomiarowych: 
współrzędnościowej maszyny pomiarowej, 
ramienia pomiarowego z pomiarem styko-
wym i laserowym oraz naziemnego skanera 
laserowego 3D, pozwala na pomiary w ob-
szarze do 120 m z dokładnością do 2µm. 
Laboratorium to świadczy usługi w zakresie 
tworzenia modeli 3D, projektowania prze-
strzeni i wnętrz za pomocą modeli 3D, re-
jestrowania geometrii obiektów w celu ich 
rozbudowy lub modyfikacji, inżynierii od-
wrotnej, kontroli jakości oraz precyzyjnych 
pomiarów części i elementów.

Ponadto Gorzowski Ośrodek Techno-
logiczny jest podmiotem promującym na-
uki przyrodnicze i techniczne wśród dzieci 
i młodzieży. Spółka stworzyła autorski sys-

tem Lubuskiej Edukacji Dualnej. W ramach 
LED działa Klub Młodego Wynalazcy, w któ-
rym dzieci i młodzież ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych oraz średnich, a tak-
że studenci uczestniczą w praktycznych 
zajęciach laboratoryjnych. Doświadczenia 
są prowadzone przez naukowców, pracują-
cych  na co dzień w akredytowanym labo-
ratorium fizykochemicznym.

Do końca roku 2015 Klub Młodego 
Wynalazcy zostanie rozbudowany i będzie 
obejmował dwa laboratoria biologiczno-
-chemiczne (duże i małe), laboratorium 
fizyki i energii odnawialnej, laboratorium 
elektroniki i cybernetyki, laboratorium 
dzieci młodszych oraz dwie specjalistyczne 
pracownie: genetyki i roślinnych kultur in-
-vitro. Całość zostanie uzupełniona o Na-
ukowy Plac Zabaw, wielofunkcyjne boisko, 
szklarnię do prowadzenia projektów ba-
dawczych, hotel dla 36 osób oraz system 
energii odnawialnej o mocy ca. 150 kW 
energii elektrycznej oraz ca. 150 kW ener-
gii cieplnej, tzw. małą wyspę energetyczną, 
służącą do zasilania obiektów i prowadze-
nia badań.

Urszula Stolarska

Innowacje
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Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:
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R E K L A M A

ul. Borowskiego 2a - 3, Gorzów Wlkp.,  
tel. 95 73 505 54, biuro@ideahr.com.pl 

•  REKRUTACJE

•  PRACOWNICY TYMCZASOWI

•  OUTSOURCING KADR I PŁAC

•  SZKOLENIA

•  COACHING

w w w . i d e a h r . c o m . p l

Laboratorium termodynamiki i mechani-
ki płynów wyposażyła firma z Hambur-
ga. Głównie chodzi o to, aby pokazać 

młodym uczniom szkół i studentom najnow-
sze technologie. Zapoznać ze sposobami 
różnych pomiarów związanych z przetwa-
rzaniem energii. Mamy ogniwo paliwowe, 
fotowoltaikę, kolektory, przetwarzanie ener-
gii wiatru itp. Studenci będą mogli zdobyć 
podstawy wiedzy o przetwarzaniu energii 
w sposób praktyczny, realizując doświadcze-
nia. Sprzęt jest na bardzo wysokim poziomie 
- wyjaśnił cel powstania laboratorium doktor 
Wojciech Sysło, pełnomocnik rektora PWSZ.

Starania o uruchomienie Laboratorium 
Środowiskowego trwały aż trzy lata lecz 
w końcu udało się osiągnąć cel. Będzie ono 
służyć nie tylko studentom, ale także przed-
siębiorcom z regionu, którzy również będą 
mogli skorzystać z zakupionych urządzeń, 
a także w przyszłości podjąć współpracę 
z wykształconymi dzięki nim absolwentom 
gorzowskiej uczelni.

Znając znaczenie dobrze wykształconych 
kadr właśnie wielu z miejscowych przedsię-
biorców zainwestowało w stworzenie tego 
laboratorium, a najbardziej ofiarni z nich 

otrzymali podczas uroczystości pamiąt-
kowe medale z Ministerstwa Gospodarki, 
które w imieniu ministra wręczali wicewo-
jewoda gorzowski Jan Świrepo i wicepre-
zes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Roman Dziduch. Specjalne 
podziękowania i statuetkę od Ministerstwa 
Gospodarki odebrał wiceprezes Lubuskie-
go Klastra Metalowego, prezes HOLDING-
-ZREMB Gorzów S.A.  oraz wiceprezes Za-
chodniej Izby Przemysłowo- Handlowej 

Od nowego roku akademickiego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Go-
rzowie Wlkp. będzie kształciła inżynierów na czterech kierunkach. 31 sierpnia 2015 r. uruchomiono 
tu Laboratorium Środowiskowe. Składa się ono z 14 pracowni wyposażonych w nowoczesne (głównie 
sterowane numerycznie) urządzenia, z którymi w przyszłości spotkają się w swojej pracy w przedsię-
biorstwach i ośrodkach badawczo-rozwojowych absolwenci uczelni.

Roman Mizerny. 
Otwarcie laboratorium jest kolejnym 

krokiem w rozwoju gorzowskiego PWSZ, 
znacząco poszerza jego ofertę edukacyjną 
i jest wyrazem podejmowania trudnego wy-
zwania stojącego przed wszystkimi jednost-
kami edukacyjnymi sprostania wymogom 
rynku pracy.

Jakub Sokołowski

Nowe laboratorium

PWSZ nie tylko teoretycznie
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Innowacje

Jedną z takich technologii może być pro-
dukowanie z przetworzonych odpadów 
doniczek biodegradowalnych. Opraco-

wania technologii produkcji takich doniczek 
(m.in. z kompostu) podjął się zespół z Cen-
trum Badawczo-Wdrożeniowego „Eko-In-
nowacje”, które jest częścią Gorzowskiego 
Ośrodka Technologicznego PNP Sp. z o.o.

Proces przesadzania sadzonek roślin 
w miejsca docelowe jest powszechny. Wią-
że się często z ingerencją w bryłę korzenio-
wą przesadzanej rośliny i może decydować 
o tym, czy roślina się „przyjmie”. Tak jest 
w przypadku stosowania doniczek plastiko-
wych. Ponadto plastikowe doniczki są ob-
ciążeniem dla środowiska, gdyż najczęściej 
po jednokrotnym użyciu są wyrzucane. 

Jeśli natomiast do uprawy sadzonek wy-
korzysta się doniczki biodegradowalne - Lu-
buskie Eko-Doniczki, wymienione proble-
my znikają. Ukorzenioną sadzonkę wsadza 
się do gruntu wraz z doniczką i podłożem, 
która po okresie kilku, kilkunastu tygodni 
całkowicie rozłoży się w glebie. Przy okazji 

dostarczy minerałów, niezbędnych roślinie 
do wzrostu, takich jak: azot, fosfor i potas.

Innowacyjność Lubuskich Eko-Doniczek 
polega przede wszystkim na wykorzystaniu 
do ich produkcji odpadów, mających znacz-
ną wartość mineralną, która jest lepiej przy-
swajalna przez rośliny niż nawozy sztuczne.

Komercjalizacją innowacji zajmuje 
się spółka ComPot Sp. z o.o., powołana  
w 2014 roku. Udziałowcami spółki są wyna-
lazcy technologii oraz Gorzowski Ośrodek 
Technologiczny PNP Sp. z o.o., na terenie 
którego realizowany jest projekt i który za-
pewni młodej spółce pełne wsparcie w za-
kresie niezbędnej infrastruktury, badań oraz 
znalezienia partnerów do realizacji projek-
tu. Budowa linii pilotażowej, która umożliwi 
po okresie prób produkcję około 2 mln. Lubu-
skich Eko-Doniczek rocznie oraz badania są 
współfinansowane z Lubuskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego, Działania 2.4 
Transfer badań, nowoczesnych technologii  
i innowacji ze świata nauki do przedsię-
biorstw.

 ComPot Sp. z o.o. aktywnie współpra-
cuje również z Lubuskim Ośrodkiem Inno-
wacji I Wdrożeń Agrotechnicznych w Kal-
sku w zakresie badań wazonowych, czyli 
precyzyjnego określenia, w jakich warun-
kach i z jaką szybkością biodegradowalne 
doniczki ulegają rozkładowi w glebie w wa-
runkach kontrolowanych oraz jakie mine-
rały i w jakiej ilości są z nich absorbowane 
przez rośliny.

Dzięki świadomym wyborom konsu-
menckim możemy mieć realny wpływ na 
kondycję środowiska naturalnego. W przy-
padku Lubuskich Eko-Doniczek idzie to  
w parze z aspektem ekonomicznym, chro-
niąc środowisko dostarczamy naszym rośli-
nom niezbędne minerały oraz oszczędzamy 
im „szoku” podczas przesadzania. 

Doniczki biodegradowalne mogą 
być wykorzystane przez plantatorów  
i właścicieli szkółek, producentów ro-
ślin z nasion, winorośli, supermarketów  
i ogrodniczych sieci handlowych, ośrodków 
badawczo-wdrożeniowych, instytutów na-
siennictwa i ogrodnictwa, a także entuzja-
stów ogrodników do użytku domowego

Piotr Gramza 

Lubuskie Eko-Doniczki
Pierwszy etap „rewolucji śmieciowej” polegał na doskonaleniu metod segregacji odpadów, 
w tym odpadów komunalnych. Głównym celem było zminimalizowanie ilości odpadów, któ-
re trafiają na składowiska. W niektórych państwach Unii Europejskiej wskaźnik ten jest bli-
ski 0%, co oznacza, że prawie całość odpadów komunalnych, które trafiają do instalacji prze-
twarzania odpadów jest zwracanych do gospodarki. Kolejnym krokiem zmian w gospodarce 
odpadami jest wyszukiwanie coraz bardziej efektywnych technologii przekształcania odpadów  
w energię (waste2energy) i produkty (waste2product). 

BIZNES I NAUKA
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GÓRECKI I PARTNERZY

Zdaniem eksperta

W obecnym brzmieniu Kodeksu 
pracy umowa o pracę zawar-
ta na czas określony może być 

rozwiązana w następujących sytuacjach: na 
mocy porozumienia stron, przez oświadcze-
nie jednej ze stron bez zachowania okresu 
wypowiedzenia (tzw. rozwiązanie bez wy-
powiedzenia), z upływem czasu, na który 
została zawarta lub z dniem ukończenia 
pracy, dla której wykonania umowa została 
zawarta. 

Z powyższego wynika, że zasadą jest za-
wieranie umów o pracę na czas określony 
bez możliwości jej wypowiedzenia. Kodeks 
wprowadza jednak wyjątek od tej zasa-
dy stanowiąc, że przy zawieraniu umowy 
o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 mie-
sięcy, pracownik z pracodawcą mogą prze-
widzieć dopuszczalność wcześniejszego roz-
wiązania tej umowy za dwutygodniowym 
wypowiedzeniem. Wątpliwości i problemy 
w tej materii budzi fakt, iż ustawodawca nie 
przewidział konieczności wskazania przez 
pracodawcę przyczyny wypowiedzenia 
umowy o pracę zawartej na czas określony. 
Prowadziło to do powstawania nadużyć, 
które - zdaniem ustawodawcy - umożliwia-
ły obejście przepisów o ochronie trwałości 
stosunku pracy. Z niektórych komentarzy 
i uzasadnień wyroków sądów pracy wynika-
ło, że przepisy dopuszczające wypowiedze-
nie umowy o pracę na czas określony bez 
obiektywnego uzasadnienia, doprowadzają 
do mniej korzystnego traktowania pracow-
ników zatrudnionych na czas określony niż 
pracowników zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę na czas nieokreślony. 

Nowe regulacje, wchodzące w życie 
z dniem 1 stycznia 2016 r., uzależniają dłu-
gość okresu wypowiedzenia umowy o pra-
cę zawartej na czas określony od okresu 
zatrudnienia u danego pracodawcy. Zatem 
okres wypowiedzenia umowy o pracy na 
czas określony i umowy o pracę na czas 

Zmiany w prawie pracy - ciąg dalszy
Najbardziej doniosłe zmiany w Kodeksie pracy w zakresie zawiera-
nia umów o pracę na czas określony, które będą obowiązywać od  
1 stycznia 2016 r., omówiłem już w poprzednim artykule. Dzisiejszy 
chciałbym poświęcić kolejnym zmianom Kodeksu pracy, które mają 
również istotne znaczenie dla pracodawców. 

nieokreślony będzie od stycznia przyszłego 
roku wynosił:
• 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrud-

niony krócej niż 6 miesięcy;
• 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrud-

niony co najmniej 6 miesięcy;
• 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrud-

niony co najmniej 3 lata. 

Powyższa zmiana znalazła odzwier-
ciedlenie w przepisach o odszkodowaniu 
z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania 
umowy o pracę na czas określony. Zmie-
nione przepisy stanowią, że pracownikowi, 
z którym rozwiązano umowę o pracę bez 
wypowiedzenia z naruszeniem przepisów 
o rozwiązywaniu umów o pracę w tym 
trybie, przysługuje roszczenie o przywró-
cenie do pracy na poprzednich warunkach 
albo o odszkodowanie. Odszkodowanie 
w przypadku umów o pracę na czas okre-
ślony, będzie przysługiwać w wysokości 
wynagrodzenia za czas, do którego umowa 
miała trwać, nie więcej jednak niż za okres 
wypowiedzenia. W obowiązującej jeszcze 

regulacji odszkodowanie to przysługuje 
w wysokości wynagrodzenia za czas, do 
którego umowa miała trwać, nie więcej 
jednak niż za 3 miesiące. Natomiast w przy-
padku nieuzasadnionego rozwiązania przez 
pracownika umowy o pracę zawartej na 
czas określony bez wypowiedzenia, praco-
dawcy przysługuje roszczenie o odszkodo-
wanie w wysokości wynagrodzenia za czas, 
do którego umowa miała trwać, nie więcej 
jednak niż za okres wypowiedzenia (obec-
nie okres ten wynosi 2 tygodnie).

Marek Górecki
adwokat i doradca podatkowy

PRAWO
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ARR

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 90310 
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 Ubezpieczeń 
Anna Elżanowska 

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

Dział Rozwoju i Innowacji 
Dariusz Przybyłek 
tel. 609 806 840 

e-mail: d.przybylek@ziph.pl

Oddział w Zielonej Górze 
ul. Bohaterów Westerplatte 23, 

65-078 Zielona Góra

tel. 68 324 14 70
e-mail: biurozgora@ziph.pl

Wiceprezes ZIPH 
Krzysztof Romankiewicz

Strona www: ziph.pl

Fundusze Europejskie  
dla rozwoju Lubuskiego

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskie-

go Regionalnego Programu Operacyjnego  
na lata 2007-2013

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 2,76 % w skali roku

2. Dla firm działających mniej niż 12 m-cy: od 5,76 % w skali roku

Oferujemy:

Kwota pożyczki do 400 000 zł

Karencja max. 6 m-cy

Wkład własny min. 10 % kwoty brutto

Okres spłaty pożyczki do 84 m-cy

Prowizja od 1 % do 2 % od kwoty pożyczki

Opłata za rozpatrzenie wniosku 100 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 PRZEZ LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY  

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