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Oferujemy usługi w zakresie:
- bezpośredniej ochrony fizycznej ( ochrona stała lub doraźna, monitoring i konwoje), 
- zabezpieczenia technicznego ( montaż, eksploatacja, konserwacja, naprawa
 elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz środków  mechanicznego zabezpieczenia)
-sprzątania obiektów oraz utrzymania zieleni.

OCHRONA
MONITOROWANIE
KONWOJOWANIE
SPRZĄTANIE

K.F.O.M. „HERKULES” JEST ZAKŁADEM PRACY CHRONIONEJ
Wystawiamy naszym klientom informacje o kwocie obniżenia wpłaty do PFRON

Podstawa prawna Art.22 ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
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Najlepsze firmy 
nagrodzone 
– relacja z Gali
„Lubuskiego Lidera Biznesu”

Szkolenia dla przedsiębiorców  
– nowe projektyszkoleniowe ZIPH

Plan sukcesji w firmie 
– spotkanie dla przedsiębiorców
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Za nami II edycja konkursu „Lubuski 
Lider Biznesu”. W gorzowskiej Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Pu-

blicznej podczas uroczystej Gali wręczyliśmy 
nagrody dla najlepszych firm województwa 
lubuskiego. W bieżącym roku odnotowali-
śmy progres, jeśli chodzi o liczbę startują-
cych przedsiębiorstw. Świadczy to niewąt-
pliwie o rozwoju naszej inicjatywy, która 
cieszy się dużym uznaniem wśród lokalnego 
biznesu. Pragnę pogratulować tegorocz-
nym zwycięzcom i serdecznie podziękować 
naszym partnerom: Urzędowi Marszałkow-
skiemu Województwa Lubuskiego i Gazecie 
Lubuskiej, za pomoc w realizacji konkursu.

Najbliższe miesiące będą niezwykle 
pracowite dla Izby. Już od października za-
czniemy realizować dwa nowe projekty z 

naszymi partnerami z Warszawy i Szczeci-
na. Pierwszy dotyczy utworzenia w naszym 
regionie sieci prywatnych inwestorów, 
którzy będą chcieli zainwestować własny 
kapitał w innowacyjne pomysły młodych 
przedsiębiorców, często cierpiących na 
brak funduszy, by wprowadzić je w życie. 
Drugi, pod nazwą „Akademia specjalisty”, 
obejmuje szkolenia z zakresu sprzedaży, 
zarządzania oraz coachingu i skierowany 
będzie do pracowników lubuskich firm. 
Inauguracyjne szkolenia już na początku 
listopada, a o szczegółach informujemy na 
dalszych stronach bieżącego numeru „Gło-
su przedsiębiorcy”.

W październiku zapraszamy również 
na konferencję do Sulechowa, gdzie roz-
mawiać będziemy o przyszłości samorządu 

przedsiębiorców i jego współpracy z wła-
dzami województwa. Zachęcam do sko-
rzystania z szerokiej oferty naszej Izby w 
najbliższym czasie.

Z poważaniem
- Roman Mizerny
Wiceprezes ZIPH

Szanowni Państwo
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Rzecznik będzie miał za zadanie wspar-
cie przedsiębiorców w zakresie pod-
stawowych porad prawnych, które 

dla członków Izby świadczone będą bezpłat-
nie. Funkcję tę pełnić będzie Pani Monika 
Marek, radca prawny, specjalista w zakresie 
obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. 
Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z kon-
sultacji w zakresie szeroko pojętego prawa 
gospodarczego, cywilnego, administracyj-
nego, prawa zamówień publicznych, prawa 
spółek handlowych i prawa pracy. 

Rzecznik Praw Przedsiębiorcy zaprasza 
na dyżury w Zachodniej Izbie Przemysłowo-
Handlowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Nowej 
5, począwszy od października br. w każdy 

Doradztwo prawne dla członków

Rzecznik Praw Przedsiębiorcy
Z początkiem października br. przy Zachodniej Izbie Przemysłowo-
Handlowej swoją działalność rozpocznie Rzecznik Praw Przedsiębior-
cy. Instytucja RPP pozwoli przedsiębiorcom zrzeszonym w ZIPH na 
szeroki dostęp do porad prawnych.

czwartek, w godzinach od 14.00 do 16.00. 
Konsultacje prawne możliwe będą także 
poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 
(95) 7 390 321  oraz drogą elektroniczną po-
przez adres: m.marek@ziph.pl

Jarosław Libelt

15 lipca w restauracji „Villa Plena” w Ośnie • 
Lubuskim miało miejsce VI Zebranie Ogól-
ne Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. 
Podczas spotkania podsumowano miniony 
okres sprawozdawczy oraz udzielono ab-
solutorium Prezydium LSG. Rozmawiano 
również o najbliższych planach Sejmiku  
w zakresie działań na rzecz rozwoju gospo-
darczego. Lubuski Sejmik Gospodarczy chce 
w dalszym ciągu wspomagać przedsiębior-
ców w sprawie opcji walutowych. Zapo-
wiedziano również ściślejszą współpracę  
z lubuskimi parlamentarzystami.

1 lipca w Hotelu „Ruben” w Zielonej Gó-• 
rze odbyło się posiedzenie Prezydium Za-
chodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. 
W pierwszej części członkowie Prezydium 
wzięli udział w konferencji: „Aktualny  
i przyszły profil gospodarczy województwa 
lubuskiego”, która odbyła się tego dnia  
w Zielonej Górze, a następnie rozpoczęto 
obrady. Rozmawiano przede wszystkim  
o planowanych przedsięwzięciach. Są to:  
konferencja samorządowa, która odbę-
dzie się  26 października w PWSZ Sulechów 
oraz międzynarodowe forum gospodarcze 
na temat inwestycyjnego i gospodarczego 
potencjału państw objętych Programem 
Partnerstwa Wschodniego. Członkowie 
Prezydium ZIPH spotkali się w tej sprawie 
w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej 
Górze z członkiem Zarządu Województwa 
Tomaszem Hałasem.

20.09.2010 r. wręczono oficjalnie zezwo-• 
lenie na prowadzenie działalności gospo-
darczej na terenie podstrefy Gorzów Wlkp. 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej spółce BriVictory Display 
Technology (Poland) Sp. z o.o. Inwestor za-
mierza realizować w Gorzowie Wielkopol-
skim, na terenie podstrefy Gorzów Wlkp. 
K-S SSE, inwestycję polegającą na produk-
cji telewizorów LCD oraz montażu modu-
łów LCD stanowiących integralną część 
telewizorów. Z tytułu realizacji inwestycji 
firma deklaruje poniesienie wydatków 
inwestycyjnych w łącznej kwocie przynaj-

Głównymi tematami rozmów były: 
organizacja misji samorządowo-go-
spodarczej do Obwodu Wołogodz-

kiego oraz wizyty przedsiębiorców rosyjskich 

w województwie lubuskim. Dyskutowano 
także na temat możliwości nawiązania współ-
pracy pomiędzy organizacjami samorządu 
gospodarczego obydwu krajów. Dyrektor 

ZIPH Stanisław Owczarek za-
prezentował przedstawicie-
lom rosyjskiej delegacji m.in. 
podstawy prawne samorzą-
du gospodarczego w Polsce, 
główne kierunki działań ZIPH 
oraz doświadczenia Izby we 
współpracy z podobnymi pod-
miotami z Europy Wschodniej 
(Ukraina, Białoruś). 

(TM)

Harmonogram konsultacji w 2010 r.
Październik: 7, 14, 21, 28• 
Listopad: 4, 18, 25• 
Grudzień: 2, 9, 16, 23• 

Współpraca z Federacją Rosyjską
6 września br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odby-
ło się spotkanie gospodarcze przedstawicieli władz samorządowych  
i organizacji gospodarczych naszego województwa z przedstawiciela-
mi delegacji rosyjskiej z Obwodu Wołogodzkiego. 
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Do sfinalizowania porozumienia po-
między Izbą a Miastem Gorzów Wlkp. 
doszło 2 sierpnia br. List intencyjny  

w tej sprawie podpisali: Prezes Zachodniej 
Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Korolewicz 
oraz Prezydent Miasta Tadeusz Jędrzejczak.  
Na jego mocy centrum lubuskiego biznesu 
będzie się mieścić w należącej do miasta willi 
Carla Bahra, która obecnie wykorzystywana 
jest na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego i nie-
których wydziałów urzędu.

Budynek willi wzniesiony został w latach 
1902 - 1903r. w stylu secesji berlińskiej wg 
projektu Carla Edwarda Bangerta z Berlina. 
Charakterystyczny dla tej architektury był 
duży użytkowy hol na wysokość dwóch kon-
dygnacji, wokół którego rozmieszczone były 
wszystkie inne pomieszczenia. Willa należała 
do Carla Bahra – radcy miejskiego i członka 
rodu zasłużonego dla Landsberga.  

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa 
przejmie na razie całą górę obiektu, gdzie do-
tąd mieściły się wydział integracji europejskiej 
oraz Biuro Obsługi Inwestora. Oprócz Izby  
w ramach „RCP” będzie funkcjonować tak-
że: Lubuski Arbitrażowy Sąd Gospodarczy 
oraz oddział Agencji Rozwoju Regionalnego. 
Jak podkreślił Prezes Zachodniej Izby Prze-

Powstaje Regionalne Centrum Przedsiębiorczości

Izba w Pałacyku Ślubów
W przyszłym roku Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa będzie 
mieć nową siedzibę. Wszystko za sprawą porozumienia zawartego 
pomiędzy Izbą i Urzędem Miasta w sprawie powołania w Gorzowie 
Wielkopolskim Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości w tzw. Pa-
łacyku Ślubów przy ul. Kazimierza Wielkiego.

mysłowo-Handlowej Jerzy Korolewicz, do-
celowo willa będzie nie tylko siedzibą ZIPH, 
ale różnych organizacji okołobiznesowych, 
jak np. Lubuskiej Organizacji Pracodawców. 
Celowość powołania Regionalnego Centrum 
Przedsiębiorczości podkreślił Prezydent Tade-
usz Jędrzejczak: – Gorzowska gospodarka musi 
mieć takie miejsce, gdzie ludzie mogą otrzymać 
wsparcie, gdzie mogą organizować spotkania, 
gdzie będzie działać sąd arbitrażowy. Nie może 
być dalej tak, że oni co chwila przenoszą się w 
inne miejsce. Izba to jest prawie 300 firm i dla 
miasta jest to poważny partner. A trzeba wie-
dzieć, że samorządy gospodarcze w Polsce stają 
się coraz mocniejsze i bardziej wpływowe.

Przeprowadzka Izby planowana jest  
w przyszłym roku. Obiekt, choć reprezenta-
cyjny, wymaga remontu. Izba planuje złożyć 
wniosek do Lubuskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego o dofinansowanie przed-
sięwzięcia. Remontowane będzie nie tylko 
piętro zabytkowej willi, ale przede wszystkim 
konieczne jest osuszenie i zabezpieczenie dol-
nych części budynku. – Liczę, że w kwietniu 
przyszłego roku będziemy mogli się przenieść 
z ul. Nowej do stałej siedziby – planuje prezes 
Jerzy Korolewicz.

Tomasz Molski

mniej 56.207.390,00 PLN oraz zatrudnie-
nie przynajmniej 1978 pracowników do 
dnia 31.12.2014r.

23 września w Kalsku k/Sulechowa odbyła • 
się konferencja połączona z giełdą koope-
racyjną w ramach projektu „Deplinno”. Za-
danie realizowane jest w ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Polska (Województwo Lubuskie) – Bran-
denburgia 2007 – 2013.  Projekt ma na 
celu rozbudowę polsko-niemieckiej sieci 
gospodarczej oraz poszerzenie współpracy 
pomiędzy nauką a gospodarką, w zakres 
której wchodzi bezpośrednie wsparcie sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw zo-
rientowanych na wdrażanie innowacji.

23 września we Wrocławiu odbyła się kon-• 
ferencja pt. „Skrzydła Biznesu”. To kolejne 
spotkanie dla firm z sektora MSP organizo-
wane przez Dziennik Gazetę Prawną pod 
patronatem Ministerstwa Gospodarki. Pa-
tronat nad cyklem objęła Zachodnia Izba 
Przemysłowo-Handlowa. 

22 września w Gorzowie Wlkp. miała miej-• 
sce konferencja „Branża metalowa wczoraj, 
dziś, jutro”. Jej celem była integracja działań 
Lubuskiego Klastera Metalowego ze szkoła-
mi w Gorzowie. Współpraca ma otworzyć 
rynek pracy absolwentom. Konferencja 
miała pomóc w koordynacji działań praco-
dawców, władz miejskich i oświatowych, 
których celem jest stworzenie warunków 
efektywnej edukacji przyszłych pracowni-
ków nowopowstających przedsiębiorstw.
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Dynamicznie zmieniające się otocze-
nie przedsiębiorstw i ewolucja rynku 
pracy powoduje potrzebę stałego 

dokształcania i podnoszenia kwalifikacji, nie-
mal w każdym zawodzie i na każdym stano-
wisku. Coraz bardziej doceniane są te kom-
petencje pracownicze, które mają związek 
z bezpośrednim kontaktem z klientem oraz 
umiejętności menedżerskie, istotne nie tylko 
na stanowiskach kierowniczych. 

Naprzeciw wyzwaniom związanym ze zmia-
nami na rynku pracy wychodzi konsorcjum zło-
żone z Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej i firmy Profi Biznes Group. Obie instytucje, 
począwszy od września, rozpoczęły realizację 
na terenie województwa lubuskiego projek-

tu pod nazwą „Akademia Specjalisty”. Głów-
nym celem przedsięwzięcia jest podniesienie 
i dostosowanie kompetencji zawodowych 
pracowników lubuskich firm w zakresie han-
dlu, zarządzania oraz technik prezentacyjnych  
i negocjacyjnych. W ramach projektu zorganizo-
wane zostaną trzy edycje szkoleń, w trzech blo-
kach tematycznych: „Akademia Menedżera”, 
„Akademia Handlowca” i „Akademia Trenera”.  
W każdym temacie zorganizowane zostaną 
trzy 12 osobowe grupy. Każdy z bloków obej-
muje ponad 100 godzin zajęć prowadzonych 
przez międzynarodowych trenerów i akredyto-
wanych coachów ICF.  Łącznie szkoleniami do 
września 2011r. objętych zostanie 108 osób. 

– W wyniku realizacji projektu możliwe bę-
dzie kojarzenie kreatywnych ludzi poszuku-
jących kapitału z prywatnymi inwestorami, 
zwanymi Aniołami Biznesu. Ludzie ci są sobie 
potrzebni, żeby mogli współistnieć, choć sami 
czasem jeszcze tego nie wiedzą – podkreśla 
Dyrektor ZIPH Stanisław Owczarek. 

Głównym celem merytorycznym projektu 
jest kształtowanie gotowości inwestycyjnej 
polskich przedsiębiorców. Założeniem PSAB-I 
jest stworzenie struktury, która umożliwi sze-
roko pojęty rozwój przedsiębiorstw prywat-
nych w Polsce. – Dzięki wieloletniej współ-
pracy instytucji zaangażowanych w projekt 

z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
udało się stworzyć listę najważniejszych 
potrzeb polskich przedsiębiorców. Chcemy 
poprzez swoje działania pobudzić do reali-

zacji innowacyjne pomysły – nadać kierunek  
w działaniu, a Aniołów Biznesu przekonać do 
kapitałowego zaangażowania – mówi dyrek-
tor Owczarek.

To pierwszy tego typu projekt o zasięgu 
ponadregionalnym. Oferuje on niepowta-
rzalną szansę na zwiększenie innowacyjno-
ści i rozwoju polskich przedsiębiorstw. Już 
od września Izba poszukuje kreatywnych 
przedsięwzięć opartych na sprawdzonych 
modelach biznesowych, gruntownej wiedzy 
branżowej oraz nowoczesnych technolo-
giach. Do współpracy zachęca także Aniołów 
Biznesu, gotowych do zainwestowania kapi-
tału i doświadczenia w rozwój dynamicznych 
przedsiębiorstw. Projekt finansowany jest  
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka 2007-2013, dlatego udział w nim 
jest bezpłatny.

23 listopada br. w Zielonej Górze plano-
wana jest pierwsza w naszym województwie 
konferencja informacyjna, na której zarówno 
pomysłodawcy, jak i potencjalni inwestorzy, 
będą mogli zapoznać się z zasadami uczest-
nictwa w projekcie.

Tomasz Molski

Szkolenia dla pracowników firm

Akademia Specjalisty
Specjalistyczne szkolenia dla przedsiębiorców przeprowadzi w na-
szym województwie Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa wspól-
nie z firmą Profi Biznes Group. Zajęcia obejmować mają zagadnienia 
z zakresu handlu, zarządzania oraz technik prezentacyjnych i nego-
cjacyjnych. Nabór chętnych rusza na początku października.

Jak się zgłosić?
Osoby zainteresowane udziałem w pro-

jekcie mogą zgłosić udział w projekcie pod 
numerem telefonu: (95) 739-03-12. Liczba 
miejsc ograniczona. O przyjęciu do programu 
szkoleniowego decyduje kolejność zgłoszeń. 

Jarosław Libelt
 

Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja

Powstaje sieć inwestorów
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Instytutem 
Nauk Ekonomicznych i Społecznych rozpoczęła realizacje projektu 
pt. „Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja” (PSAB-I), 
którego celem jest stworzenie w Polsce dynamicznej sieci prywat-
nych inwestorów kapitałowych powiązanych ze sobą relacjami po-
nadregionalnymi. 



wrzesień 2010 7

- Poprzez to wydarzenie chcemy pokazać 
dotychczasowy dorobek i dalsze możliwości 
partnerskiej współpracy samorządu tery-
torialnego i gospodarczego. Celem, który 
sobie stawiamy jako organizator, będzie 
dyskusja dotycząca przyszłości i kształtu sa-
morządu gospodarczego zarówno w naszym 
województwie, jak i w całym kraju – mówi 
dyrektor Izby Stanisław Owczarek. 

W dobie gospodarki wolnorynkowej, 
istnienie silnego samorządu gospodarczego 
nabiera szczególnego znaczenia. W rozwi-
niętych krajach europejskich i w Ameryce 
Północnej niemal wszystkie ważne decyzje 
gospodarcze podejmowane są po konsulta-
cji z samorządem. Silny samorząd oznacza 
również wsparcie dla polskich przedsiębior-
ców, a co za tym idzie, wzmocnienie ich po-
zycji konkurencyjnej w trudnych warunkach 

i procesie integracji gospodarczej z krajami 
Unii Europejskiej.

Izba do udziału w konferencji zaprosiła 
ekspertów w dziedzinie samorządu gospo-
darczego. Udział w konferencji potwierdzili 
m.in. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej An-
drzej Arendarski, Poseł Parlamentu Europej-
skiego Bogusław Liberadzki oraz Marszałek 
Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoń-
ski. Nie zabraknie również przedstawicieli 
organizacji okołobiznesowych oraz przed-
siębiorców. 

Izba już dziś zaprasza wszystkich zain-
teresowanych do udziału w konferencji. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: (95) 739-03-12. 
Pod tym samym numerem można również 
zgłosić swój udział w konferencji.

(TM)

Partnerstwo dla rozwoju przedsiębiorczości

Dyskusja o przyszłości
Samorząd terytorialny i gospodarczy w partnerstwie dla rozwo-
ju regionu, to hasło przewodnie konferencji, która odbędzie się 26 
października br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sule-
chowie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zachodnia Izba Przemy-
słowo-Handlowa.

Program konferencji:
• 10.30 – 11.00 Rejestracja 
• 11.00 – 11.15 Powitanie gości i wprowadzenie do 

tematyki:
 - Jerzy Korolewicz, Prezes Zachodniej Izby   

Przemysłowo-Handlowej,
 - Ignacy Odważny, Burmistrz Sulechowa.
• 11.15 – 11.45 Temat: „Dzień dzisiejszy i przyszłość 

współpracy samorządu terytorialnego i samorządu 
gospodarczego w  województwie lubuskim”. Marcin 
Jabłoński, Marszałek Województwa Lubuskiego.

• 11.45 – 12.05 Temat: „Samorząd gospodarczy i jego 
współpraca  z samorządem terytorialnym w krajach 
UE”.  Prof. dr hab. Bogusław Liberadzki - Poseł, Par-
lament Europejski. 

• 12.05 – 12.20   Temat: „Funkcjonowanie samorzą-
du gospodarczego w Polsce oraz perspektywy jego 
rozwoju  w świetle projektu nowej ustawy o samo-
rządzie gospodarczym”. Andrzej Arendarski, Prezes 
Krajowej Izby Gospodarczej.

• 12.20  - 13.20 „Rola i zadania izb gospodarczych 
jako reprezentanta przedsiębiorstw wobec władz 
publicznych oraz jako partnera samorządów tery-
torialnych w rozwoju społeczno –  gospodarczym 
regionu”. Dyskusja z udziałem zaproszonych gości:

- Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. 
- Wacław Maciuszonek, Wiceprezes Zarządu BCC, 

kanclerz Loży Lubuskiej.
- Janusz Jasiński, Członek Zarządu  KPP LEWIATAN –  

przewodniczący  Organizacji Pracodawców Ziemi 
Lubuskiej.

- Ryszard Barański, Przewodniczący Lubuskiej Organi-
zacji Pracodawców w  Gorzowie Wlkp.

• 13.20 – 13.30 Podsumowanie i zakończenie - Jerzy 
Korolewicz, Prezes ZIPH.

• 13.30  Lunch.

W większości przypadków jesteśmy 
dopiero pierwszym po-
ko l e n i e m 

przedsiębiorców 
w Polsce. Dopie-
ro uczymy się, jak 
skutecznie zadbać  
o ciągłość zarządzania 
i zachowanie majątku 
oraz jak przekazywać 
firmę następnym pokole-
niom. Nie zawsze do końca 
zdajemy sobie sprawę, jak 

wygląda nasza własna sy-
tuacja od strony prawnej 
i finansowej na wypadek 
przedwczesnej śmier-

ci naszego partnera  
w biznesie czy nasze-

go partnera życio-
wego.

Program se-
minarium obej-

muje m.in. zagadnienia 
związane ze sprawnym zabezpiecze-

niem funkcjonowania firmy w sytuacjach 

Seminarium dla firm członkowskich

Plan sukcesji w firmie
Problem zawiłości prawnych związanych z planowaniem sukcesji w 
firmach zamierza podjąć Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa 
podczas seminarium na temat planowania mechanizmów przeka-
zywania majątku firmowego i rodzinnego. Spotkanie odbędzie się 
12 października o godz. 10.00 w Zachodnim Centrum Innowacji w 
Gorzowie Wlkp. 

ekstremalnych oraz zdefiniowaniem me-
chanizmów zabezpieczenia spadkobierców  
w sposób nie podlegający sporom. Izba chce, 
aby eksperci zwrócili uwagę przedsiębiorców 
na istotę takiego planowania i skutki braku 
zabezpieczenia rodziny, czy firmy. – Korzyści 
roztropnego postępowania jest niezmiernie 
wiele. Poprawnie skonstruowany „Plan Sukce-
sji”  pozwala na wykrycie wszelkich niedogod-
nych prawnych i finansowych skutków śmierci 
osób kluczowych dla organizacji. Jego wdro-
żenie zapewnieni nam ciągłość zarządzania 
przedsiębiorstwem na poziomie operacyjnym 
i nadzorczym oraz właścicielskim. Zwiększy 
również bezpieczeństwo i wiarygodność  firmy  
w stosunku do kontrahentów, banków, instytu-
cji finansowych oraz pozwoli na zabezpieczenie 
i ułożenie sytuacji własnościowej w rodzinie – 
mówi Stanisław Owczarek Dyrektor ZIPH. 

Izba zaprasza wszystkich chętnych 
do wzięcia udziału w spotkaniu. Kon-
takt telefoniczny pod numerem telefonu  
(95) 739-03-11 lub drogą mailową:  
sekretariat@ziph.pl , do dnia 8.10.2010r.

(JL)
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Do tegorocznej edycji konkursu 
zgłosiło się 55 firm z całego woje-
wództwa. W drodze weryfikacji 53 

spośród nich stanęło do wyścigu o miano 
„Lubuskiego Lidera Biznesu 2010”. Do kon-
kursu zgodnie z regulaminem przystąpiły 
przedsiębiorstwa zarejestrowane i mają-
ce swoją siedzibę w Lubuskiem, działające 
minimum od dwóch lat oraz niezalegające 
z płatnościami wobec ZUS i organów skar-
bowych. Podzielono je na cztery grupy: mi-
kro (zatrudniające do 9 pracowników), małe 
(10-49), średnie (50-249) oraz duże (powy-
żej 250). Z tego grona Kapituła Konkursu 
wytypowała po trzy najlepsze firmy z każdej 
kategorii, które otrzymały statuetki „Lubu-

skiego Lidera Biznesu”. Każdy uczestnik kon-
kursu otrzymał również certyfikat. 

Galę otworzył Prezes Zachodniej Izby 
Przemysłowo-Handlowej Jerzy Korolewicz. 
W uroczystościach poprzedzających uho-
norowanie najlepszych lubuskich firm głos 
zabrali również: Marszałek Województwa Lu-
buskiego - Marcin Jabłoński, Minister Pracy 
i Polityki Społecznej - Jolanta Fedak, Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Re-
gionalnego - Waldemar Sługocki, Prezydent 
Miasta Gorzowa Wlkp. Tadeusz Jędrzejczak 
oraz przedstawiciel partnera biznesowe-
go konkursu – banku PKO BP SA – Dyrektor 
Regionalnego Centrum Korporacyjnego  
w Szczecinie Rafał Kiecko.

Poznaliśmy lubuskich liderów biznesu

Najlepsze firmy nagrodzone
20 września w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. poznaliśmy zwycięzców 
„Lubuskiego Lidera Biznesu 2010”. Organizatorem konkursu była Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlo-
wa we współpracy z Gazetą Lubuską i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Następnie odbyła się ceremonia wręcze-
nia nagród. Po odczytaniu protokołu przez 
Dyrektora Zarządzającego Gazety Lubuskiej, 
Grzegorza Widenkę, na scenie ujrzeliśmy 
wszystkich uczestników konkursu, którzy  
z rąk przedstawicieli największych organi-
zacji gospodarczych naszego województwa 
otrzymali certyfikaty. Następnie na scenie 
pojawił się marszałek Marcin Jabłoński, 
który uhonorował statuetkami „Lubuskiego 
Lidera Biznesu” najlepsze firmy w poszcze-
gólnych kategoriach.  Wśród mikro przed-
siębiorstw zwycięzcą okazał się Lubuski Fun-
dusz Poręczeń Kredytowych z Zielonej Góry. 
Za nim uplasowało się Zachodnie Centrum 
Konsultingowe „Euro Invest”, a trzecie miej-
sce przypadło firmie Bokaro Szeligowscy.  
W kategorii firm małych, pierwsze miejsce 
zajął ZIEL-BRUK Prezesa Edwarda Makarewi-
cza, a ex aequo na drugim miejscu uplasowa-
ły się: Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna oraz zielonogórska firma Stre-
am Soft. W kategorii firm średnich, zwyciężył 
zakład „Rzeźnictwo G. Zyguła”, który wyprze-
dził gorzowskie przedsiębiorstwo GOTECH  
i Zakład Wylęgu Drobiu Tomasz i Andrzej 
Sztuder S.C.  Pierwsze miejsce wśród firm 
dużych zajęła kostrzyńska ICT Poland Sp.  
z o.o. Za nią uplasowały się – sulęciński Leks  
i Elektrociepłownia „Zielona Góra”.

Licznie zgromadzeni uczestnicy gali mie-
li również okazję wysłuchać koncertu piani-
stycznego w wykonaniu Piotra Sawickiego, 
ucznia klasy dyplomowej Szkoły Muzycznej  
I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Gorzo-
wie Wlkp., który przedstawił fragment twór-
czości Fryderyka Chopina.

Na zakończenie głos zabrał Prezes ZIPH 
Jerzy Korolewicz, który podsumował tego-
roczną edycję i zaprosił do uczestnictwa  
w konkursie w roku przyszłym. Kolejna gala 
za rok w Zielonej Górze.  

Tomasz Molski
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Historia firmy, która jest jedną z najpręż-
niejszych przedsiębiorstw dystrybucyjnych 
w sferze chemii budowlanej, nie tylko na 
rynku Lubuskim, sięga 1996 roku. Bokaro to 
w tej chwili: 10   salonów   sprzedaży   deta-
licznej, ponad 15.000 m2   powierzchni   ma-
gazynowej, a na niej m.in. ponad 250.000 
m2  płytek   ceramicznych,  klinkierowych  
i gresów, ponad  500  sklepów  i  hurtowni, 
które  w  sposób  stały  zaopatrują się w Bo-
karo. W minionym roku firma sprzedała wy-
roby za kwotę ok. 70 mln zł, odnotowując 
kilkuprocentowy wzrost wpływów. Bieżący 
rok zapowiada podobny poziom sprzedaży. 
Działania przedsiębiorstwa  oparte są na no-
woczesnym modelu biznesowym . W 2009 r. 
firma wdrożyła   system  komputerowy klasy  
ERP   wraz  z  platformą  ułatwiającą  komu-
nikację z klientami hurtowymi. Aby ułatwić 
i usprawnić współpracę z ponad 500. skle-
pami i hurtowniami, Bokaro zainwestowało 
prawie 800 tys. zł.

Lubuski Lider Biznesu 2010Lubuski Lider Biznesu 2010

I miejsce 

- Lubuski Fundusz  
Poręczeń Kredytowych 

Sp. z o.o.

Kategoria: firmy MIKRO

III miejsce

- Bokaro
Szeligowscy Sp.j.

II miejsce 

- Zachodnie Centrum 
Konsultingowe

„Euro Invest” Sp. z o.o.

Kontakt: 
ul. Kupiecka 32B, 65-058 Zielona Góra 

tel. 68 / 323 96 00 
e-mail: lfpk@lfpk.pl 

Strona internetowa: www.lfpk.pl

Kontakt: 
ul. Sikorskiego 111/307,

66-400 Gorzów Wlkp. 
tel. 95 / 720 89 99 

e-mail: info@euronvest.pl
Strona internetowa: www.euroinvest.pl 

Kontakt: 
ul. Kobylogórska 16,

66-400 Gorzów Wlkp. 
tel. 95 / 72 86 392 

Strona internetowa: www.bokaro.pl

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredyto-
wych z siedzibą w Zielonej Górze powstał  
w czerwcu 2002 roku jako spółka powoła-
na przez Sejmik Województwa Lubuskiego  
z kapitałem 2 mln zł.  Od tego czasu do koń-
ca sierpnia 2010 roku, LFPK udzielił 1.712 
poręczeń, na sumę prawie 193,8 mln zł. 
Fundusz świadczy swoje usługi głównie mi-
kro, małym oraz średnim przedsiębiorcom 
zatrudniającym do 250 osób, prowadzącym 
działalność gospodarczą na terenie woje-
wództwa lubuskiego. Maksymalna wiel-
kość poręczenia to 60 procent zaciąganego 
kredytu lub pożyczki. Pozostałe 40 procent 
musi zabezpieczyć przedsiębiorca. Z usług 
LFPK korzystają głównie firmy usługowe, 
handlowe, transportowe i sektora ubez-
pieczeń. Około 70 procent z nich to osoby 
fizyczne, prowadzące działalność gospodar-
czą. Obecnie udziałowcem LFPK jest nie tyl-
ko woj. lubuskie, ale też Bank Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie oraz Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Zielonej Górze. Obecnie fun-
dusz dysponuje kapitałem poręczeniowym  
w wysokości 43,6 mln zł.

Zachodnie Centrum Konsultingowe ,,Euro 
Invest’’ powstało osiem lat temu. Dziś za-
trudnia zespół doradców gospodarczych, 
analityków finansowych, specjalistów od 
funduszy europejskich oraz inżynierów kon-
traktów inwestycyjnych. Współpracuje także 
m.in. z architektami i projektantami różnych 
branż oraz biegłymi w dziedzinie ochrony 
środowiska. Obszarem działania spółki jest 
nie tylko województwo lubuskie, ale także 
zachodniopomorskie, wielkopolskie i dolno-
śląskie. Trzy lata temu firma otworzyła od-
dział w Poznaniu, gdzie spółka obsługiwała 
m.in. rozbudowę lotniska, dużego osiedla 
mieszkaniowego, stawianego przez deve-
lopera z Hiszpanii, rozbudowę AWF oraz 
centrum kultury Zamek. W Lubuskiem m.in. 
nadzorowała rozbudowę szpitali w Sulęcinie 
i Sulechowie oraz budowę wielkiego maga-
zynu dla ICT Poland w Kostrzynie n.Odrą.
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Fotorelacja z gali konkursu Lubuski Lider Biznesu 2010
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Fotorelacja z gali konkursu Lubuski Lider Biznesu 2010
Agnieszka Czarnolewska, wiceprezes Lubuskie-
go Funduszu Poręczeń Kredytowych
Z ogromną satysfakcją przyjęłam informację 
o zdobyciu przez LFPK statuetki Lubuskiego 
Lidera Biznesu 2010 za zajęcie I miejsca. 
Konkurs to dla nas doskonała szansa na 
porównanie naszych wskaźników z innymi fir-
mami oraz doskonała forma promocji Lubuskiego 
Funduszu Poręczeń Kredytowych. Lubuski Lider Biznesu to rów-
nież doskonała okazja pokazania przedsiębiorcom oraz bankom 
współpracującym z LFPK, że jesteśmy wiarygodnym partnerem. 
Po prostu warto być… Lubuskim Liderem Biznesu! 

Edward Makarewicz,  
właściciel firmy Ziel-Bruk

Uważam, że aby się dobrze ocenić, 
najlepiej porównać się do innych. 

Lubuski Lider Biznesu to konkurs wg ta-
kiej formuły, gdzie można ujrzeć własne 
oblicze na tle  innych. Każdy, kto prowadzi 
działalność gospodarczą, chciałby być w jakiś sposób ocenio-
ny. Niezmiernie się cieszę, że ta dzisiejsza ocena – uzyskanie 
tego wyróżnienia - jest dla mnie tak pozytywna. Muszę dodać, 
że jestem mile zaskoczony, to była niespodzianka dla mnie. 
Oczywiście przy okazji będzie to inspirujące do bardziej kre-
atywnej pracy oraz większego wysiłku. Ta nagroda mobilizuje. 

Anna Zyguła, 
właścicielka firmy „Rzeźnictwo G. Zyguła”

Bardzo się cieszę, że zostałam docenio-
na przez ZIPH. Muszę powiedzieć, że 

w tamtym roku też złożyłam dokumenty, 
ale  z różnych względów nie udało się. W tym 
roku ponownie wystartowaliśmy w konkursie  
i... sukces. Efekty mojej działalności zostały dostrzeżone i bardzo 
za to dziękuję. Życzę wszystkim, aby kiedyś znaleźli się w takiej 
sytuacji jak ja, bo jest to bardzo, bardzo przyjemne. Dziękuję 
szanownej kapitule za to docenienie. To niezwykle nobilituje. 

Arkadiusz Duk,  
dyrektor finansowy ICT POLAND Sp. z o.o.

Kilka lat temu firma ICT Poland, jeszcze 
w poprzedniej formule tego konkursu,  

otrzymała nagrodę najbardziej innowacyj-
nej firmy województwa lubuskiego. Dzisiaj 
zbieramy  owoce ówczesnego wysiłku, a wyra-
zem tego jest ta piękna statuetka. Województwo lubuskie nie 
należy do najbardziej uprzemysłowionych regionów w Polsce. 
Może pierwszym skojarzeniem jest piękna przyroda, lasy czy 
jeziora. Ale gdyby mnie ktoś dzisiaj zapytał, czy wy tam w woje-
wództwie lubuskim potraficie prowadzić biznes na światowym 
poziomie, to wszyscy dzisiejsi laureaci mogą śmiało powiedzieć: 
Yes, we can.
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ZIEL-BRUK to grupa firm w województwie 
lubuskim, która już od 1983 roku produkuje 
elementy betonowe w technologii betonu 
wibroprasowanego. Ostatni okres to dyna-
miczny rozwój przedsiębiorstwa. We wrze-
śniu 2007 roku firma, wychodząc na przeciw 
potrzebom rynku oraz klientów, uruchomiła 
nową fabrykę ZIEL-BRUK Sp. z o.o. w Go-
rzowie Wlkp. Fabryka została wyposażona  
w najnowocześniejsze maszyny do produkcji 
wibroprasowanych elementów betonowych. 
ZIEL-BRUK w swojej ofercie posiada m.in. 
kostki przemysłowe, ozdobne, starobrukowe 
czy ekologiczne. W ostatnim czasie rozpoczę-
to produkcję tzw. skały lubuskiej. To beton, 
który wyglądem i częściowo parametrami, 
przypomina takie skały jak marmur, granit 
czy piaskowiec. Ze skały lubuskiej można wy-
konywać różnego rodzaju płoty, słupki, mury 
oporowe, stopnie i ściany. Jako, że elementy 
te są wewnątrz puste, można je zbroić czy za-
lewać betonem.
Niemal cała produkcja firmy jest przezna-
czona dla odbiorców krajowych, zarówno 
przemysłowych, jak też budujących własne 
domki jednorodzinne. Wiele kostki trafia też 
na nowe drogi i parkingi. Niewielka jej ilość 
pojechała nawet do Berlina i Rzymu.

Kategoria: firmy MAŁE

Lubuski Lider Biznesu 2010Lubuski Lider Biznesu 2010

Stream Soft Z. Jastrzębski , C. Miadziołko, 
D. Chojnacki, J. Szaferski Sp.J. to producent 
i dostawca oprogramowania dla biznesu. 
Firma powstała w 1989 roku i jest jednym z 
najstarszych i najdynamiczniej rozwijających 
się producentów w branży IT. Przez ten czas, 
wypracowała sobie ugruntowaną pozycję na 
rynku dostawców oprogramowania, wspo-
magającego zarządzanie. Spółka oferuje pro-
gramy dla firm z różnych branż gospodarki. 
Klientami firmy są głównie przedsiębiorstwa 
handlowo-usługowe i produkcyjne oraz biura 
rachunkowe i samorządy. Spółka wprowadzi-
ła dla swoich klientów wiele nowatorskich 
technik w dziedzinie organizacji i zarządzania 
firmą. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe 
w zakresie oprogramowania nowej generacji 
wykorzystującego nowoczesne technologie 
informatyczne. Wszystko po to, aby wpro-
wadzane na rynek produkty i usług, nadążały 
za szybko zmieniającymi się oczekiwaniami 
klientów i przepisami prawnymi.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna to firma uważana od kilku lat za li-
dera lubuskiego biznesu. Ściągnęła do regio-
nu 72 firmy, które stworzyły w sumie ponad 
16 tysięcy miejsc pracy i zainwestowały bli-
sko 3,5 mld złotych. Od początku 2010 roku 
K-S SSE wydała siedem nowych zezwoleń na 
działalność w strefie. Do końca roku spółka 
zamierza podwoić tę liczbę. Według deklara-
cji firm przybędzie ok. 380 miejsc pracy, a na 
budowę nowych fabryk inwestorzy planują 
wydać ok. 373 mln zł. Strefa wychodzi też 
poza tradycyjny obszar swojej działalności 
wspierając nie tylko biznes, ale też kulturę, 
sport, stowarzyszenia niosące pomoc innym 
oraz szkoły i przedszkola.  K-S SSE wspiera 
m.in. profesjonalne organizacje sportowe  
i kulturalne, które są wizytówką wojewódz-
twa. Chodzi m.in. o gorzowskie koszykarki  
i kostrzyńskich piłkarzy z Celulozy. Od kilku 
lat sponsoruje też w Kostrzynie koncerty 
w ramach projektu Strefa Dobrej Muzyki  
i festiwal Kostrinella, a w Słubicach festiwal 
piosenki autorskiej Transvocale. Pomaga też 
Kostrzyńskiemu Stowarzyszeniu „Człowie-
kiem jestem” czy gorzowskiemu hospicjum 
św. Kamila.

I miejsce

ZIEL-BRUK
Edward Makarewicz

Kontakt: 
Płoty ul. Lubuska 28,
66-016 Czerwieńsk 
tel. 68 / 327 84 79 

e-mail: ploty@zielbruk.pl 
Strona internetowa: www.zielbruk.pl

Kontakt: 
ul. Orła Białego 22,

66-470 Kostrzyn n/Odrą, 
tel. 95 / 721 98 00, 

e-mail: info@kssse.pl, 
Strona internetowa: www.kssse.pl

Kontakt: 
ul. Kossaka 10,

65-140 Zielona Góra, 
e-mail: handel@streamsoft.pl 

Strona internetowa: www.streamsoft.pl

II miejsce

Kostrzyńsko Słubicka 
Specjalna Strefa

Ekonomiczna S.A.

II miejsce

Stream Soft Z. Jastrzęb-
ski , C. Miadziołko, 

D. Chojnacki,  
J. Szaferski Sp.J.

(ex aequo) (ex aequo)
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I miejsce

Rzeźnictwo
Grzegorz Zyguła

II miejsce

Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne 

„Gotech” Sp. z o.o.

III miejsce

Zakład wylęgu drobiu 
Tomasz i Andrzej

Sztuder Sp. C.

Kategoria: firmy ŚREDNIE
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Zakład Wylęgu drobiu Tomasz i Andrzej Sztu-
der Sp. C. to od ponad dziesięciu lat prężnie 
rozwijająca się firma, zajmująca się wylęgar-
nią piskląt. Roczna produkcja tego polskiego 
giganta wyniosła w 2009 roku ponad 50 mln 
piskląt. Firma jest ceniona na całym świe-
cie. Także dlatego, że regularnie poddaje się 
kontrolom m.in. przedstawicielom Wielkiej 
Brytanii, Holandii i zdobywa certyfikaty ja-
kości. Dzięki temu jako jedyny zakład w Pol-
sce dostarczają pisklęta do kontrahentów w 
Niemczech. Nowoczesna produkcja piskląt 
brojlerowskich wymaga doskonale wyposa-
żonych zakładów wylęgowych, dlatego firma 
w swoich zakładach posiada najnowsze apa-
raty lęgowe renomowanych marek. Właści-
ciele firmy podkreślają jednak, że ich sukces 
to nie tylko nowoczesne zakłady, sprzęt, lecz 
przede wszystkim zatrudnieni ludzie - specja-
liści wysokiej klasy. Obecnie firma zatrudnia 
60 osób.

Firma „Rzeźnictwo G. Zyguła” powstała  
w 1990 roku w Siedlcu jako niewielki za-
kład rodzinny, produkujący tradycyjne, 
polskie wędliny. Nieustannie zwiększająca 
się produkcja wymusiła na właścicielach 
konieczność kilkakrotnej rozbudowy zakła-
du. Ostatecznym efektem zwiększonego 
popytu na polskie tradycyjne, mięsne wy-
roby jest nowoczesny zakład produkcyjny 
- masarnia Zbąszynek. Jest on wyposażony 
w nowoczesne urządzenia, posiada własną 
oczyszczalnię i spełnia wszelkie wymogi unij-
ne. Produkty mięsne państwa Zygułów do-
stępne są w całym województwie lubuskim 
oraz wielkopolskim i dolnośląskim. Obecnie  
w produkty mięsne w ich sieci sklepów zaopa-
truje się prawie milion klientów miesięcznie. 
Mają swoje sklepy, a także stoiska firmowe 
w marketach. Ich wyroby zdobywają liczne 
nagrody w ogólnopolskich konkursach. Biała 
kiełbasa produkowana przez Państwa Zygu-
łów została wpisana na listę ministerstwa, 
jako wielkopolski wyrób regionalny.

Kontakt: 
ul. Czarna Droga 9,
66 - 210 Zbąszynek, 
tel: 68 / 384 97 67, 

e-mail: info@zygula.pl, 
Strona internetowa: www.zygula.pl

Kontakt: 
ul. Podmiejska-Boczna 16,

66-400 Gorzów Wlkp. ,  
Tel. 95 / 732-00-55

E-mail: info@gotech.pl
Strona internetowa: www.gotech.pl

Kontakt: 
ul. Parkowa 4A, Pław,

66-615 Dąbie, 
tel. 68 / 383 25 14, 

Strona internetowa: 
www.zwdsztuder.com.pl 

Spółka „Gotech” działa od 1990 roku na 
polskim i europejskim rynku budownictwa 
energetycznego i przemysłowego. Wiodą-
cą działalnością spółki są usługi w zakresie 
budowy, modernizacji, remontów urządzeń 
i instalacji energetycznych oraz przemy-
słowych. Głównymi odbiorcami wyrobów 
i usług spółki są renomowane firmy euro-
pejskie z sektora energetyki zawodowej, 
przemysłu chemicznego, paliwowego, hutni-
czego, przetwórstwa drewna. Od kilku lat dy-
namicznie rozwijającą się dziedziną jest bu-
dowa zakładów produkcyjnych „pod klucz” 
dla inwestorów zagranicznych oraz polskich. 
Obecnie zajmuje się m.in. rozbudową hali 
produkcyjno-magazynowej zakładu przemy-
słowego TPV Display Polska przy ul. Złotego 
Smoka w Gorzowie oraz budową zakładu 
produkcyjnego D Taconic w Kostrzynie nad 
Odrą dla inwestora z USA. Od wielu lat fir-
ma jest również kwalifikowanym dostawcą 
towarów i usług w zakresie instalacji ener-
getycznych i ochrony środowiska dla wielu 
renomowanych koncernów. W ramach tej 
usługi przedsiębiorstwo realizuje dostawy 
i montaże konstrukcji stalowych i instala-
cji przemysłowych dla nowo budowanych  
w Europie Zachodniej i w Polsce elektrowni 
oraz spalarni.
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Kategoria: firmy DUŻE

I miejsce

ICT Poland Sp. z o.o.

II miejsce

LEKS Sp. z o.o.

III miejsce

Elektrociepłownia 
“Zielona Góra” S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. 
jest przedsiębiorstwem energetyki zawodo-
wej prowadzącym działalność gospodarczą 
w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła  
i energii elektrycznej. Po uruchomieniu  
w 2004 r. bloku gazowo-parowego Elek-
trociepłownia z przedsiębiorstwa o profilu 
ciepłowniczym stała się firmą produkującą 
głównie energię elektryczną. Najważniej-
szym obecnie zadaniem, które stawia przed 
sobą spółka jest realizacja dwóch wielkich 
programów modernizacji. W ramach pierw-
szego, EC całkowicie zrezygnuje ze spalania 
węgla na rzecz zasilania gazem. Nie mniej 
ważną inwestycją jest również moderniza-
cja sieci ciepłowniczej. Tylko do 2013 roku 
zaplanowano wymianę i modernizację sieci  
o długości ponad 7 km. Po zakończeniu mo-
dernizacji i zastąpieniu kotłów węglowych 
kotłami gazowymi zielonogórska EC będzie 
miała jeden z najnowocześniejszych syste-
mów ciepłowniczych nie tylko w Polsce, ale 
także w krajach Unii Europejskiej.

Kompleks produkcyjny ICT Poland jest 
jednym z najnowocześniejszych i najwięk-
szych na świecie zintegrowanych zakładów 
produkcji i przetwarzania bibułki higienicz-
nej. Dzięki zastosowaniu dwóch maszyn pa-
pierniczych, produkujących wstęgę papieru 
o szerokości 5,4m i największej na świecie 
maszyny przetwarzającej, odbierającej wstę-
gę  takiej samej szerokości, ICT Poland usta-
liła nowe standardy wydajności dla całego 
sektora produkującego bibułkę higieniczną.  
W przyszłym roku spółka planuje kolejne in-
westycje, m.in. nowe linie do produkcji pa-
pieru toaletowego i chusteczek, oraz kolejną 
maszynę papierniczą. To by oznaczało, że 
spółka mogłaby zwiększyć produkcję o ko-
lejne 70 tys. ton. Ciężko znaleźć w Europie 
zakład, który w jednym miejscu ma tak duży 
potencjał. Aktualnie 70% produkcji sprzeda-
wana jest w Niemczech. Chusteczki higienicz-
ne czy ręczniki kuchenne z Kostrzyna można 
znaleźć w sklepach znanych sieci handlowych 
Aldi, Reve czy Edece, a w  Polsce m.in. w Bie-
dronce, Tesco czy Lidlu.

Piekarnia „Leks” jest na rynku ponad 20 
lat i jest jednym z liderów w regionie. Oferuje 
swoim odbiorcom wysoką jakość, korzystną 
cenę oraz stojącą a wysokim poziomie obsłu-
gę logistyczną. Produkuje ponad 40 gatun-
ków pieczywa tradycyjnego, posiada szeroki 
asortyment wyrobów cukierniczych i półcu-
kierniczych, a także oferuje pieczywo mro-
żone. Zaczynała od zatrudniania kilku osób, 
dziś pracuje w niej ponad 250! Administracja 
mieści się w biurowcu przy ul. Emilii Plater  
i kieruje pięcioma zakładami produkcyjnymi 
w województwie: dwoma w Sulęcinie oraz 
po jednym w Gorzowie, Świdnicy koło Zie-
lonej Góry oraz Tarnowie Byckim niedaleko 
Nowej Soli. Firma zaopatruje rynek woje-
wództwa lubuskiego, zachodniopomorskiego 
oraz wielkopolskiego. Głównymi odbiorcami 
wyrobów Leksa są duże sieci handlowe i dys-
konty, m.in. Biedronka, Netto, Lidl, Tesco, 
Kaufland czy Intermarche. Leks rozwija się 
także dzięki funduszom europejskim. Firma 
stara się o pieniądze na działania promocyj-
ne i nowe technologie. Piekarnię w Tarnowie 
Byckim, która jest najmłodsza w strukturze 
Leksa, udało się uruchomić m.in. dzięki blisko 
1 mln zł, które firma pozyskała z Lubuskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Kontakt: 
ul. Włoska 3,

66-470 Kostrzyn nad Odrą, 
tel. 95 / 7336 800, 

Strona internetowa: www.ictpoland.pl

Kontakt: 
ul. Emilii Plater 4,
69-200 Sulęcin, 

tel. 95 / 755 32 51, 
e-mail: sekretariat@pphleks.pl

Kontakt: 
ul. Zjednoczenia 103,
65-120 Zielona Góra 

tel. 68 /455 94 44 
e-mail: kancelaria@ec.zgora.pl

Strona internetowa: www.ec.zgora.pl  
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Kategoria: firmy mikro
„Bokaro” Szeligowscy Sp.j.• 
Grupa Animpol Sp. z o.o. • 
INTERKOMMERZ Sp. z o.o.• 
Klim Brokers Sp. z o.o.• 
Lubuska Grupa Kapitałowa Jarosław Łoń• 
Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych  • 
Sp. z o.o.
P.P.H.U. Iwent Dominik Jaskulski• 
Szkoła Muzyki Rozrywkowej „Music Store” • 
Jakub Rawski
Zachodnie Centrum Konsultingowe  • 
“Euro Invest” Sp. z o.o.

Kategoria: firmy małe
Am  Okna Beata Szymkowiak• 
Gazstal S.A.• 
Infar Sp. z o.o.• 
Kasyno nr 434 Teresa Romankiewicz• 
Kostrzyńsko Słubicka Specjalna  • 
Strefa Ekonomiczna S.A.
Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem  • 
Rolniczym “Agroma” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe • 
FRANCEPOL Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fast  • 
Sp. z o.o.
Regionalne Towarzystwo Budownictwa • 
Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Renchem Sp. z o.o.• 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Włókno  • 
w Gorzowie Wlkp.
Stream Soft Z. Jastrzębski , C. Miadziołko, • 
D. Chojnacki, J. Szaferski Sp.J.
ZIEL-BRUK Edward Makarewicz• 

Kategoria: firmy średnie
“Holding-Zremb Gorzów” S.A.• 
ALDEMED Centrum Medyczne• 
Ekpols Sp. z o.o.• 
Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicz-• 
nych “KROMET” Sp. z o.o.
Kico Polska Sp.z.o.o.• 
Komages Sp. z o.o.• 
Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia • 
“Herkules” Jan Świeszczak
MEPROZET Stare Kurowo Sp. z o.o.• 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej • 
Sp.z.o.o. w Nowej Soli
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe • 
“Interbud-West”  Sp.z.o.o.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe “ • 
Sanitar”
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne • 
“Gotech” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  • 
“ROLTEX” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-• 
Usługowe “Niewiadomski” Władysław 
Niewiadomski
RECARO Aicraft Seating Polska Sp. z o.o.• 
Rzeźnictwo Grzegorz Zyguła• 
Spółdzielnia Inwalidów Prespo• 
Veolia Usługi dla Środowiska S.A.  • 
Oddział w Gorzowie Wlkp.
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z.o.o.• 
Zakład wylęgu drobiu Tomasz i Andrzej • 
Sztuder Sp. C.

Lubuski Lider Biznesu 2010Lubuski Lider Biznesu 2010
Uczestnicy konkursu

„Lubuski Lider Biznesu” – edycja 2010r.

PARTNERZY:

Kategoria: firmy duże
LEKS Sp. z o.o.• 
Arctic Paper Kostrzyn S.A.• 
Elektrociepłownia  „Zielona Góra” S.A.• 
ICT Poland Sp. z o.o.• 
PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A.• 
Polmax S.A.• 
Poszukiwania Naftowe Diament Sp. z o.o.• 
Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-• 
Handlowo-Usługowe „ PUH” Irena Woźna
Stelmet S.A.• 
Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny • 
Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Mar-
cinkowskiego w Zielonej Górze 
Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.• 

Materiały o laureatach LLB 2010 powstały 
przy współpracy z redakcją „Gazety Lubu-
skiej”
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Izabela Fechner prezentuje zalety inwestowania w Strefie na seminarium inwestycyjnym w Danii.

Mimo okresu letniego prace  
w Podstrefie Kostrzyn Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej nie ustawały ani na chwilę. 
Nawet powódź nie zakłóciła budowy nowo-
czesnego magazynu wysokiego składowania 
spółki ICT Poland w Kostrzynie nad Odrą, któ-
ry już w najbliższych tygodniach powinien zo-
stać uruchomiony. Niedaleko ICT, po drugiej 
stronie drogi, swoje zakłady rozbudowały fir-
my Teleskop, HENSCHEL AUTOMOTIVE oraz 
MONTEL. Na terenie kompleksu nr III, tam 
gdzie dotychczas powstały zakłady produk-
cyjne takich firm jak: WENDRE, OLSA, UNIPA-
CO, czy MONTAX, swój zakład buduje ame-
rykańska firma TACONIC, która planuje zająć 
się produkcją tkanin powlekanych teflonem 
wykorzystywanych do budowy pokryć m.in. 
stadionów sportowych. 

Nowe zakłady pracy oznaczają nie tylko 
napływ nowoczesnych technologii, ale two-
rzenie tak potrzebnych dla regionu nowych 
miejsc pracy. W ciągu kilkunastu tygodni 
budowę swojego zakładu rozpocznie szwaj-
carski inwestor z branży spożywczej, który 
planuje zrealizować na terenie Kostrzyna nad 
Odrą swoją najnowocześniejszą inwestycję 
– nowoczesny młyn. Zapowiedzi inwestora 
sa nader ciekawe. Ma on bowiem nadzieję, 
że w przypadku powodzenia tej inwestycji  
w kolejnym etapie wybudowane zostaną 
nowe działy produkcyjne, ściśle związane  
z obecną realizacją. Jest nadzieja, że kostrzyń-
ski przemysł zyska kolejnego sztandarowego 
przedstawiciela. 

Wielkimi krokami zbliża się również in-
westycja hiszpańskiej firmy GREENSOURCE.  
Z informacji uzyskanych w K-S SSE S.A. wiemy, 
że spółka przeprowadziła już procedury obję-
cia statusem specjalnej strefy ekonomicznej 
tereny pod realizację inwestycji, najprawdo-
podobniej największej zagranicznej inwesty-
cji bezpośredniej w zachodniej Polsce. 

O kierunki rozwoju Strefy zapytaliśmy 
przedstawicieli działu marketingu K-S SSE 
S.A. Przyjęte zasady promocji Strefy zaowo-
cowały kolejnymi inwestycjami na terenie 
miasta Kostrzyna, nie mniej jednak zdaniem 

Andrzeja Kaila, Głównego Specjalisty ds. mar-
ketingu w Strefie, by ta mogła dalej sprawnie 
się rozwijać konieczne jest przeprowadzenie 
dużych zmian w samym mieście. – Miasto 
stało się doskonałym miejscem do robienia 
dobrych interesów. Mieszkańcy Kostrzyna 
nad Odrą są cenieni jako pracownicy za swo-
je zaangażowanie, przywiązanie i oddanie 
dla pracodawców. Nie ma prawdopodobnie 
w Kostrzynie firmy, która źle wyrażałaby się 
o swoich pracownikach. Co więcej, wielu za-
granicznych inwestorów rezygnuje z prowa-
dzenia działalności gospodarczej za granicą 
twierdząc, że tak dobrych pracowników, jak 
tu w Kostrzynie, ciężko znaleźć. Uważam, że 
miasto powinno się rozwijać nie tylko infra-
strukturalnie. Dobre drogi są potrzebne, ale 
dla miasta, jak tlenu potrzeba ludzi. Kostrzyn 
może stać się miastem ponad dwudziestoty-
sięcznym, bo tyle osób przebywa tu niemalże 
każdego dnia na stałe. To jest ogromna szan-
sa dla Kostrzyna. Mam nadzieję, że również  
i burmistrz ją dostrzega. Wierzę w to, że 
wspólnie z nami zakasa rękawy i w naj-
bliższych latach zwiększy się liczba stałych 
mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. Będzie to 
wówczas miasto, w którym nie tylko produk-
cja będzie się opłacać, ale i zakłady usługowe 
znajdą swoje ważne miejsce w biznesie. Roz-
pocznie się również nowa era w dziejach ko-
strzyńskiej turystyki. Wówczas będziemy mo-
gli powiedzieć, że dzieło strefy się dopełnia.

Nie mniej jednak pracy przed Kostrzyń-
sko-Słubicką Specjalną Strefa Ekonomiczną 

jeszcze co niemiara. Najbliższe miesiące wią-
żą się z realizacją nowych przedsięwzięć ma-
jących na celu promocję oferty inwestycyjnej 
Strefy. Osobą odpowiedzialną w K-S SSE S.A. 
za organizację wydarzeń promocyjnych jest 
pani Izabela Fechner. Oto, jak ocenia najbliż-
sze plany spółki w zakresie promocji. – Jesień 
każdego roku to okres wzmożonych działań 
marketingowo-promocyjnych. Każda firma 
dokonuje w tym okresie podsumowania mi-
jającego roku i planuje swoje działania mar-
ketingowe. Chcemy być gotowi na decyzje 
inwestorów, dlatego też od połowy sierpnia 
do niemalże końca roku jesteśmy „w dro-
dze”:  na licznych seminariach, konferencjach 
i spotkaniach z potencjalnymi inwestorami 
promujemy ofertę inwestycyjną Strefy. Roz-
poczęliśmy misją gospodarczą do Herning 
w północnej Danii, a już w połowie września 
nasi pracownicy wezmą udział w misji gospo-
darczej do Rosji, następnie czekają nas kon-
ferencja i seminarium gospodarcze w Wero-
nie we Włoszech, największe w Europie targi 
inwestycyjne w Monachium, kilka spotkań  
i konferencji w Niemczech, m. in. w Hambur-
gu, Kolonii, Stuttgartu i Berlinie. Rozpoczęli-
śmy ponadto prace nad nowymi materiałami 
promocyjnymi.

Koniec roku 2010 zapowiada się więc  
w Strefie pracowicie. Spółka planuje wydać 
do końca roku jeszcze co najmniej 7 zezwoleń 
na działalność gospodarczą. 

Krzysztof Ryłko

Duży ruch w strefie

Ciekawe lato, pracowita jesień
W Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstaną nowe zakłady, które wdrożą nowo-
czesne technologie. 
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Fundusze europejskie

Projekt zakłada podwyższenie podsta-
wowej stawki podatku VAT z 22% na 
23%. Stawka podatku VAT na żywność 

nieprzetworzoną wzrośnie z 3% do 5%. Ob-
niżona zostanie natomiast stawka podatku 
VAT na żywność przetworzoną z 7% do 5%. 
Preferencyjna stawka podatku VAT wynoszą-
ca dotychczas 7% zostanie  podwyższona do 
8%. Należy pamiętać o konieczności zmiany 
ustawień kas fiskalnych oraz informatycznych 
systemów księgowych służących do prowa-
dzenia ewidencji podatkowej oraz wysta-
wiania faktur. Na szczęście obie czynności to 
nieskomplikowane zabiegi techniczne, które 

wyspecjalizowanym serwisantom i informa-
tykom nie zajmują wiele czasu. Tym niemniej 
warto już teraz zadbać o to, aby technik od 
kas fiskalnych znalazł czas dla naszej firmy 
we właściwym czasie. Brak dostosowania 
kasy fiskalnej, jak i systemu sprzedażowego, 
uniemożliwi prowadzenie sprzedaży. Naj-
prostszą sprawą wydaje się sama zmiana sta-
wek podatku VAT na kartotekach towarów, 
materiałów i usług. Automatyczne przepisa-
nie stawek podatku VAT 22% na 23%, 7% na 
8% oraz 3% na 5% wydaje się prostym zabie-
giem informatycznym. Trochę bardziej skom-
plikowane będzie dostosowanie stawek VAT 

Jak dopasować biznes do nowych stawek VAT?
Zgodnie z przyjętym przez rząd Wieloletnim Planem Finansowym planowana jest zmiana wysokości sta-
wek podatku VAT. Według założeń projektu będą obowiązywały trzy stawki podatku VAT.

dla produktów żywnościowych, gdzie stawka 
będzie wynosić 5%, ale biorąc pod uwagę 
poszczególne produkty - podatek spadnie lub 
wzrośnie. Zmiana stawek będzie miała natu-
ralnie wpływ na cenę końcową produktu lub 
usługi, tak więc firmy które prowadziły swoją 
politykę cenową polegającą na odpowiednim 
doborze końcówki ceny detalicznej, np. 9,99 
będą musiały ponowie przemyśleć strategię 
budowania cenników.

Po ogłoszeniu ustawy o zmianie stawek 
VAT zostanie sporządzony nowy wzorzec 
deklaracji VAT 7. Z pewnością będzie to bar-

Jednakże Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości – jako podmiot odpowie-
dzialny za wdrożenie Działania – wstrzy-

mał się w bieżącym roku z ogłoszeniem 
naboru wniosków z powodu braku środków, 
wyjaśniając jednocześnie że w przypadku 
uzyskania możliwości zwiększenia alokacji, 
konkurs zostanie z pewnością ogłoszony. 

Nie jest to pocieszająca wiadomość dla 
przedsiębiorców, którzy swoje innowacyjne 
pomysły muszą w tej sytuacji odłożyć do szu-
flady. Czy na pewno? Otóż istnieje alterna-
tywa w postaci pomocy w pozyskaniu finan-
sowania zewnętrznego w postaci pożyczki/
kredytu na innowacyjny projekt o potencja-
le międzynarodowym w ramach  inicjatywy 
JOSEFIN (Joint SME Finance for Innovation). 
Inicjatywa ta jest realizowana w ramach Eu-
ropejskiej Współpracy Terytorialnej z Pro-
gramu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 
(Baltic Sea Region).  Projekt obejmuje dwa 
obszary: doradztwo i finanse. W wojewódz-
twie lubuskim za pierwszy obszar odpowie-
dzialna jest Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, a za drugi 
poszczególne instytucje finansowe (Lubuski 
Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., 
Lubuski Fundusz Pożyczkowy, banki i inne).  
W ramach projektu przedsiębiorstwa będą 
mogły skorzystać z doradztwa i profesjonal-
nego coaching`u z zakresu formalnego i me-
rytorycznego przygotowania innowacyjnego 
projektu. Obejmuje on m.in. przygotowanie 
Biznes Planu oraz Studium Wykonalności, 
zagadnienia związane z zarządzaniem pro-
jektem, rozpoczęciem działalności na ryn-
kach europejskich.

W ramach projektu przedsiębiorca może 
również uzyskać pomoc w pozyskaniu part-
nera biznesowego z terenu Niemiec, Szwe-
cji, Norwegii, Estonii, Litwy, Łotwy i Polski.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
zaprasza do współpracy przy projekcie co-
achów/doradców. Celem współpracy jest 
szeroko rozumiane doradztwo dla małych  
i średnich przedsiębiorstw, zarówno finan-
sowe, jak i merytoryczne, związane z wdra-
żaniem projektu. Wymagana jest znajomość 

Mam innowacyjny pomysł!
Tylko jak go sfinansować?
Wsparcie dla innowacyjnych przedsięwzięć to istota Działania 4.4  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - „Nowe 
inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”. 

języka angielskiego. Zainteresowane pod-
mioty po szczegółowe informacje mogą się-
gnąć na stronę: www.region.zgora.pl.

Kamila Szwajkowska
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Wcześniej materię tę regulowały 
przepisy rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 
października 1993 r. w sprawie zasad i warun-
ków podnoszenia kwalifikacji zawodowych  
i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 
103, poz. 472 późn. zm.). Nowa regulacja za-
warta jest w art. 1031 – 1036 Kodeksu pracy.

Pod pojęciem podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych należy rozumieć zdobywanie 
lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez 
pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za 
jego zgodą. W przypadku, gdy pracodawca 
zamierza zobowiązać pracownika do po-
zostawania w zatrudnieniu po ukończeniu 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, to zo-
bowiązany jest do zawarcia z pracownikiem 
podnoszącym kwalifikacje zawodowe pisem-
nej umowy, określającą wzajemne prawa  
i obowiązki stron. 

Maksymalny czas, na który pracodawca 
może zobowiązać pracownika do kontynuowa-
nia przez niego zatrudnienia po zakończeniu 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wyno-
si 3 lata (tzw. okres lojalnościowy). Pracownik 
podnoszący kwalifikacje zawodowe ma prawo 
do urlopu szkoleniowego (udzielanego w dni, 
które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie 
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy) 
oraz zwolnienia z całości lub części dnia pracy 
na czas niezbędny, aby punktualnie przybyć na 

obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. 
Istotne jest przy tym, że za czas urlopu szkole-
niowego oraz za czas zwolnienia z całości lub 
części dnia pracy, pracownik zachowuje prawo 
do wynagrodzenia. 

Ponadto pracodawca może przyznać 
pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje 
zawodowe dodatkowe świadczenia, w szcze-
gólności pokryć opłaty za kształcenie, prze-
jazd, podręczniki i zakwaterowanie. 

Pracownik ma obowiązek  zwrotu do-
datkowych kosztów szkolenia poniesionych 
przez pracodawcę w sytuacji, gdy: 
• pracownik bez uzasadnienia nie podejmie 

lub przerwie naukę, w terminie określo-
nym w umowie zawartej przez pracodawcę 
z pracownikiem, nie dłuższym niż 3 lata: 

• pracodawca rozwiąże z pracownikiem sto-
sunek pracy bez wypowiedzenia z jego 
winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych lub po jego ukończeniu,

 • pracownik rozwiąże stosunek pracy za wy-
powiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedze-
nia umowy o pracę z przyczyn określonych 
w art. 943 Kodeksu pracy (z powodu mob-
bingu), 

• pracownik rozwiąże stosunek pracy bez 
wypowiedzenia na podstawie art. 55 (bez 
wypowiedzenia) lub art. 943 Kodeksu pracy 
(z powodu mobbingu), mimo braku przy-
czyn określonych w tych przepisach.

Pracownik może również zdobywać lub 
uzupełniać wiedzę i umiejętności na zasa-
dach innych, niż określone przepisami prawa 
pracy. Wówczas pracownikowi nie musi, ale 
może być przyznane zwolnienie z całości lub 
części dnia pracy bez zachowania prawa do 
wynagrodzenia albo urlop bezpłatny. Wymiar 
zwolnienia oraz urlopu bezpłatnego ustala 
się w porozumieniu zawieranym między pra-
codawcą i pracownikiem.

Dotychczasowe przepisy (z rozporządze-
nia MEN oraz MPiPS z dnia 12 października 
1993 r. w sprawie zasad i warunków podno-
szenia kwalifikacji zawodowych i wykształ-
cenia ogólnego dorosłych) będą miały na-
dal zastosowanie jedynie do pracowników, 
którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych przed dniem wejścia w życie 
nowelizacji, tj. przed dniem 16 lipca 2010 r. 
Nie zachodzi zatem potrzeba rozwiązywania 
lub zmiany dotychczas zawartych umów.

Marek Górecki
 adwokat i doradca podatkowy

   
    
                                             

dziej skomplikowana deklaracja, niż obecnie 
obowiązująca. Niektórzy księgowi rozbijają 
podatek VAT zarówno naliczony jak i należny 
na poszczególne stawki VAT. W takim wypad-
ku należy: po pierwsze rozszerzyć plan kont 
o dodatkowe konta stawek VAT, a po drugie 
zaktualizować wszystkie wzorce automatycz-
nych dekretacji dokumentów.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż 
dokonanie zmian w ustawieniach kas fiskal-
nych i systemie informatycznym pozwala co 
prawda na prowadzenie bieżącej sprzedaży, 
ale nie gwarantuje jeszcze poprawnej obsłu-
gi zdarzeń handlowych, które miały miejsce 

przed wprowadzeniem nowych stawek po-
datkowych. W szczególności należy zwrócić 
uwagę na rozliczenia korekt dokumentów 
handlowych i magazynowych. Dodatkowo 
zmiany mogą dotyczyć mechanizmów rozli-
czania faktur zaliczkowych. Jeśli chodzi o wy-
druk faktur VAT to poza zmianą stawek VAT 
niewiele się zmienia. Natomiast w przypadku 
korekt faktur VAT wydruki będą zawierały 
albo stare, albo nowe stawki VAT. Po Nowym 
Roku będziemy mieć do czynienia zarówno  
z korektami faktur dotyczących starego 2010 
roku, jak i roku 2011. Korekty faktur z roku 
2010 będą mieć stare stawki VAT, te doty-

czące faktur wystawionych po Nowym Roku 
– nowe. 

Wypadałoby na koniec zachęcić Państwa 
już teraz do zbadania, czy  system informa-
tyczny na którym firma pracuje obecnie 
spełnia powyższe wymagania. Bardzo możli-
we, że zajdzie potrzeba uaktualnienia wersji 
systemu informatycznego lub nawet zakup  
i wdrożenie nowego systemu.

Mariusz Stawarski
Właściciel firmy zajmującej się wdroże-

niami systemów informatycznych
mariusz.stawarski@stawar.com.pl

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
pracownika
W dniu 16 lipca 2010 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy, dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika. 

Zdaniem eksperta
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Nowa marka,
nowe możliwości

W ten sposób GBS Bank wzmocnił 
swoją pozycję w regionie (dzia-
ła w województwie zachodnio-

pomorskim i lubuskim) i pokazał, że bank 
spółdzielczy może być instytucją nowocze-
sną, skutecznie konkurującą z firmami ko-
mercyjnymi. 

Działając we współpracy z dynamicz-
nym zrzeszeniem, jakim jest Grupa BPS, 
bank z Barlinka jest na najlepszej drodze do 
zdobycia  lauru najsilniejszego banku spół-
dzielczego w północno – zachodniej Polsce. 
Efekty widoczne są już teraz. Ostatnie mie-
siące to dla GBS Banku pasmo większych 
lub mniejszych sukcesów. Warto chociażby 
wspomnieć, że bank znalazł się na liście 100 
największych spółek z branży finansowej  
w 2009 r. (według tygodnika „Polityka”) oraz 
o zdobyciu nagrody dla „banku spółdzielcze-
go zasłużonego w budowaniu pozytywnego 

wizerunku sektora bankowości spółdziel-
czej” przyznawanej przez Krajowy Związek 
Banków Spółdzielczych.

Niewątpliwie wartością dodaną wy-
nikającą ze zmiany zrzeszenia jest fakt, że 
dzięki intensywnej kampanii reklamowej w 
telewizji (Olimpiada w Vancouver i Mundial  
w RPA) zrzeszenie, a co za tym idzie GBS 
Bank, jest coraz lepiej rozpoznawalny nie 
tylko lokalnie, ale również na terenie całego 
kraju.  To szczególnie istotne w aspekcie nie-
dawnej zmiany marki i nazwy banku. 

Członkostwo w Grupie BPS to również 
dostęp do nowoczesnych rozwiązań techno-
logicznych jak np. niedawne wprowadzenie 
na polski rynek bankomatów biometrycz-
nych, które rozpoznają użytkownika po 
układzie naczyń krwionośnych.

W połowie ubiegłego roku Gospodarczy Bank Spółdzielczy z Barlinka zrobił pierwszy lecz bardzo istotny 
krok ku zmianie wizerunku. Zmienił nazwę na GBS Bank i połączył siły z największym zrzeszeniem ban-
ków w kraju – Grupą BPS. Jeżeli traktować pierwszą ze zmian jako działanie typowo marketingowe to 
zmiana zrzeszenie była krokiem, który zagwarantował bankowi jeszcze większy wachlarz nowoczesnych 
rozwiązań bankowych, dopasowanych do rosnących wymagań klienta.

KILKA INFORMACJI O GRUPIE BPS

Grupa BPS jest największym zrzesze-
niem banków spółdzielczych w Polsce, 
liczba zrzeszonych banków to 359 co sta-
nowi ponad 60% ogółu banków spółdziel-
czych. Wszystkie systematycznie zwiększa-
ją swój udział w rynku usług finansowych 
przy jednoczesnym zachowaniu samo-
dzielności funkcjonowania i tożsamości 
spółdzielczej.

Poprzez sieć prawie 4000 placówek 
świadczy usługi małym i średnim przed-
siębiorstwom, jednostkom samorządu te-
rytorialnego oraz klientom detalicznym.

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS zatrud-
niają prawie  18 tys. osób. Klienci Banków 
Spółdzielczych mogą korzystać z sieci pra-
wie 4 tysięcy bezpłatnych bankomatów.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.  
reprezentuje polski sektor bankowości 
spółdzielczej poprzez członkostwo w Ko-
mitecie Wykonawczym Confédération 
Internationale des Banques Populaires – 
CIBP, międzynarodowej organizacji zrze-
szającej banki spółdzielcze z 18 krajów na 
całym świecie.  

Uroczyste podpisanie umowy o zmianie zrzeszenia.

GBS Bank
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