
1

Głos Przedsiebiorcy i 9/2017

9 (110) /2017

Krajowa  
Administracja  

Skarbowa    
– zmiany w prawie

Kształcenie  
zawodowe     

– dokąd zmierzamy

Lubuski  
Sejmik Gospodarczy    

– stanowisko w sprawie  
elektryfikacji

POZNALIŚMY LUBUSKICH  
LIDERÓW BIZNESU



2

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

ŠKODA ułatwia Ci życie

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

NOWOŚĆ!
PAKIET PRZEGLĄDÓW 
MASZ W CENIE KAŻDEJ 
NOWEJ ŠKODY

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

Kształcenie zawodowe – konferencja 

Biznes pod lupą 

Lubuskie Bony Szkoleniowe 

Znamy lubuskich liderów biznesu 

Fotorelacja 

Nagrody dla lubuskich pracodawców 

Nowe firmy w Izbie 

Izba wspiera kształcenie zawodowe 

Firmy rodzinne: MB Pneumatyka 

Zdaniem eksperta 

Lubuski Fundusz Pożyczkowy 
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jewództwa Lubuskiego, Gazecie Lubuskiej 

oraz KGHM Polska Miedź S.A. - za pomoc 

w realizacji konkursu. Liczę, że wszyscy 

spotkamy się za rok, kiedy będziemy ce-

lebrować finał X jubileuszowej edycji kon-

kursu.

Izba nie zwalnia tempa swoich prac. 

W październiku czekają na Państwa ko-

lejne wydarzenia przygotowane z myślą 

o przedsiębiorcach. Już 25 października w 

Gorzowie ZIPH organizuje międzynarodo-

wą konferencję na temat sytuacji kształ-

cenia zawodowego w Polsce. Naszym 

gościem będzie m.in. Marzena Machałek 

– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edu-

kacji Narodowej. Ponadto w październiku 

czekają na Państwa szkolenia i spotkania 

informacyjne dotyczące funduszy euro-

Za nami IX gala finałowa konkursu 

Lubuski Lider Biznesu. Podczas uro-

czystej gali w Pałacu Książęcym w Ża-

ganiu uhonorowaliśmy najlepsze firmy 

województwa lubuskiego. Duża liczba 

zgłoszeń, wysoka frekwencja, wielu zna-

mienitych gości i duże zainteresowanie 

mediów świadczą o randze jaką zyskał 

konkurs przez minione lata. Statuetka 

Lidera Biznesu stała się wyznacznikiem 

prestiżu i zaświadczeniem solidności 

firmy. Bardzo nas cieszą Państwa pozy-

tywne opinie. Ze swojej strony pragnę 

raz jeszcze serdecznie pogratulować 

wszystkim laureatom, a w szczególności 

zwycięzcom w poszczególnych katego-

riach. Dziękuję również naszym partne-

rom -  Urzędowi Marszałkowskiemu Wo-

pejskich, doskonalenia umiejętności 

menadżerskich oraz zmian w przepisach 

prawa pracy. Serdecznie zapraszam do 

skorzystania z szerokiej oferty Izby na 

najbliższe tygodnie.

Z poważaniem

Roman Mizerny

Wiceprezes ZIPH 
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Z ZYCIA IZBY

• Izbowe studia MBA
 ZIPH wspólnie z Gorzowskim Ośrod-

kiem Technologicznym oraz Wyższą 
Szkołą Bankową we Wrocławiu przygo-
towała dla lubuskich przedsiębiorców 
ofertę stacjonarnych studiów MBA. 
Aktualnie trwa nabór na studia MBA 
Executive, których start planowany jest 
w drugiej połowie października. Pro-
gram zajęć składa się z 10 modułów, 
z których każdy obejmuje 16 godzin 
dydaktycznych. Zjazdy odbywać się 
będą w systemie zaocznym w soboty 
i niedziele (średnio raz w miesiącu) 
w Gorzowie. Studia trwać będą 1 rok 
(dwa semestry). Szczegółowe informa-
cje: Renata Perużyńska T: 95 781 70 84,  
E: r.peruzynska@gotechnology.pl.

• Porady dla przedsiębiorców
 W okresie od 11 do 14 września, w ra-

mach zorganizowanego przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych „Tygodnia 
Przedsiębiorczości”, pracownicy ZIPH 
promowali ofertę Izby związaną z re-
alizowanymi projektami unijnymi. Na 
Izbowym stoisku, przedsiębiorcy mo-
gli się dowiedzieć m.in. w jaki sposób 
pozyskać środki w ramach Lubuskich 
Bonów Szkoleniowych, uzyskać dofi-
nansowanie na innowacyjne rozwiąza-
nia technologiczne oraz zgłosić się do 
programu praktyk i staży prowadzo-
nego w ramach działania „Zawodowcy 
w Gorzowie”.

• Prezydium ZIPH
 18 września w Gorzowie obradowało 

Prezydium Zachodniej Izby Przemy-
słowo-Handlowej. Spotkanie poświę-
cone było w głównej mierze bieżącym 
wydarzeniom organizowanym przez 
Izbę. W październiku i listopadzie ZIPH 

To pierwsze posiedzeniem wybrane-
go w czerwcu gremium, w którym 
funkcję Marszałka LSG objął Jerzy 

Korolewicz. Najważniejszym punktem 
spotkania było wystosowanie wspólnego 
stanowiska lubuskich organizacji gospo-
darczych w sprawie elektryfikacji linii ko-
lejowej nr 203 na odcinku Kostrzyn nad 
Odrą – Gorzów Wlkp. – Krzyż. W piśmie 
skierowanym do Premier RP Beaty Szy-
dło, Ministra Rozwoju, Wicepremiera RP 
Mateusza Morawieckiego oraz Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja 
Adamczyka i Prezesa Zarządu PKP PLK S. A. 
Ireneusza Merchela władze Sejmiku zwra-
cają uwagę na sprzyjające okoliczności, 
jakie towarzyszą aktualnie trwającemu, 
generalnemu remontowi estakady kolejo-
wej w Gorzowie. Ponadto zwracają uwagę 
na fakt, iż nasi sąsiedzi zza Odry cały czas 
rozważają elektryfikację na odcinku Berlin 
Lichtenberg – Kustrin Kietz. Jej realizację 
strona niemiecka w dużym stopniu uzależ-
nia właśnie od elektryfikacji polskiego od-
cinka: Kostrzyn nad Odrą – Krzyż. Władze 
sejmiku zwracają również uwagę na fakt, 
iż Gorzów Wielkopolski jest aktualnie jedy-
nym miastem wojewódzkim bez dostępu 
do zelektryfikowanej linii kolejowej. Obec-
nie nie ma możliwości dojazdu z Gorzowa 
do żadnego większego miasta w Polsce bez 

przełączania wagonów do innego składu 
z elektrowozem w Krzyżu.

- Elektryfikacja jest niezbędna nie tylko 
dla zwiększenia przewozów pasażerskich, 
ale przede wszystkim – co bardzo ważne 
dla rozwoju gospodarczego – przewozów 
towarowych. Być może w celu realizacji tej 
inwestycji warto rozważyć zawiązanie pol-
sko-niemieckiego partnerstwa dla realizacji 
tego projektu z wykorzystaniem finansowa-
nia z funduszy UE przeznaczonych na tworze-
nie europejskich korytarzy transportowych 
- mówi Marszałek LSG Jerzy Korolewicz. 

Drugi ważny temat, który poruszono 
podczas wrześniowych obrad to realizo-
wany w naszym województwie projekt 
dotyczący modernizacji kształcenia zawo-
dowego. Lubuski Sejmik Gospodarczy chce 
się aktywnie włączyć w proces dostosowy-
wania edukacji zawodowej do wymagań 
pracodawców. Dlatego też 25 października 
zostanie zorganizowana w Gorzowie duża 
międzynarodowa konferencja na temat 
modeli kształcenia dualnego. Jej celem bę-
dzie m.in. zaprezentowanie dobrych prak-
tyk w zakresie współpracy szkół z przedsię-
biorcami oraz debata na temat oczekiwań 
pracodawców.

Marzena Młynarczyk

Sejmik wspiera  
elektryfikację
Stanowisko w sprawie elektryfikacji linii kolejowej nr 203 oraz roz-
wój kształcenia zawodowego w Lubuskiem – oto główne tematy 
wrześniowego posiedzenia władz Lubuskiego Sejmiku Gospodar-
czego (LSG), które obradowały w Gorzowie.



5

Głos Przedsiebiorcy i 9/2017

55

zorganizuje trzy konferencje: na temat 
kształcenia zawodowego, funduszy eu-
ropejskich w kontekście finansowania 
działań inwestycyjnych oraz sytuacji 
na lubuskim rynku pracy. Ze szczegóło-
wym harmonogramem Izbowych wy-
darzeń można się zapoznać na stronie:  
www.ziph.pl 

• Szkolenia w Żaganiu
 W najbliższych dwóch miesiącach 

w oddziale Izby w Żaganiu odbędą 
się kolejne szkolenia dla przedsię-
biorców z tego regionu. I tak: 26 paź-
dziernika  na temat: Przywództwo 
i budowanie zespołów, 8 listopada 
- Atrybuty skutecznego menadżera, 
a 28 listopada – Organizacja skutecz-
nej sprzedaży w małej i średniej fir-
mie. Szczegółowych informacji udziela:  
Kamila Szmigielska, T: 537 544 808.

• Erasmus+
 Na stronie Izby dostępny jest w wersji 

elektronicznej dokument monograficz-
ny „Akceleracja rozwoju kompetencji 
przekrojowych” stanowiący podsumo-
wanie pierwszego etapu realizowanych 
zadań w ramach trwającego projektu. 
Izba pełni w nim rolę partnera gospo-
darczego odpowiedzialnego za kontakt 
z przedsiębiorcami. Celem projektu 
jest opracowanie metod nauczania, 
które umożliwią przyspieszenie na-
uczania kompetencji przekrojowych 
w praktyce.

Gościem specjalnym konferencji 
będzie Marzena Machałek, Se-
kretarz Stanu w Ministerstwie 

Edukacji Narodowej. W spotkaniu weźmie 
również udział szerokie grono ekspertów. 
Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się 
m.in. z systemem kształcenia zawodowego 
w Niemczech, gdzie od kilku lat z powodze-
niem wdrażany jest model edukacji dual-
nej, a także z realizowanym od niedawna 
w Lubuskiem programem modernizacji 
kształcenia zawodowego, w ramach któ-
rego na proces dostosowania edukacji do 
rynku pracy przeznaczone są 172 mln zł. 
W trakcie konferencji będzie miała również 
miejsce debata z udziałem największych 
lubuskich pracodawców. Jej cel to wska-
zanie najbardziej poszukiwanych na rynku 
pracy kompetencji oraz oczekiwań wzglę-
dem edukacji w szkołach zawodowych.

Ważnym elementem dyskusji z pewno-
ścią okaże się prezentacja Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Biznesu, które ma 

Jak kształcimy  
– dokąd zmierzamy?
Stan szkolnictwa zawodowego i kierunki jego modernizacji to 
główne tematy międzynarodowej konferencji, na którą Zachodnia 
Izba Przemysłowo Handlowa zaprasza 25 października w Gorzowie 
Wielkopolskim.

powstać w Gorzowie w najbliższych latach. 
O swoich doświadczeniach w tym tema-
cie opowie Starosta Żarski Janusz Dudojć. 
W powiecie żarskim od kilku lat z sukcesami 
działa Centrum Kształcenia Ustawicznego 
i Zawodowego, które funkcjonuje w oparciu 
o współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami.

Organizatorzy zapraszają wszystkich 
zainteresowanych. Zarejestrować swój 
udział w konferencji można na stronie: wy-
darzenia.ziph.pl.

(JL)

Jak kształcimy – dokąd zmierzamy. 
Problemy szkolnictwa zawodowego.

• Data: 25 października 2017 r.
• Godzina: 10.00
• Miejsce: Aula (budynek nr 5) Aka-

demii Jakuba z Paradyża w Gorzo-
wie Wlkp. ul. Chopina 52.

• Rejestracja: wydarzenia.ziph.pl
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Otwarcie IDEAL Automotive

Środki na prace rozwojowe

Nowy inwestor  
w Kostrzynie

Inwestycja Eobuwie.pl

W Kostrzynie nad Odrą rozpoczęła się nowa inwesty-
cja. Na terenach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej nowy zakład produkcyjny buduje ko-
reańska firma SDE Sp. z o.o. należąca do koreańskiej firmy  
Sam Dong Co., Ltd. Spółka jest producentem najwyższej jakości 
miedzianych drutów i przewodów. Jej produkty znajdują zasto-
sowanie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, między innymi 
w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym oraz są używane przy 
produkcji sprzętu medycznego, transformatorów, turbin, silni-
ków, generatorów czy urządzeń elektrycznych. Na działce o po-
wierzchni około 20.000 m2 powstanie 11.000 m2 hali produk-
cyjnej wraz z magazynem oraz budynkiem socjalno-biurowym. 
To pierwsza inwestycja Sam Dong w Polsce.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wnio-
sków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego In-

teligentny Rozwój - Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac 
B+R. Obejmuje ono realizację projektów dotyczących wdrożenia 
wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez 
wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących 
do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych 
produktów, wyrobów lub usług. Przedmiotem dofinansowania 
w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi dorad-
cze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Zadanie realizowane 
jest w ramach tzw. Pakietu Miast Średnich. W Lubuskiem miasta-
mi objętymi pakietem są: Słubice, Międzyrzecz, Świebodzin, Nowa 
Sól, Żary i Żagań. Maksymalna intensywność dofinansowania na 
eksperymentalne prace rozwojowe wynosi: 35% kosztów kwalifiko-
walnych dla średnich przedsiębiorców oraz 45% dla mikro i małych 
przedsiębiorców. Nabór trwa do 28 lutego 2018 r.

7 września w Zielonej Górze miało miejsce uroczyste otwarcie za-
kładu firmy IDEAL Automotive. Inwestycja zrealizowana została 

na nieruchomości o pow. 8 ha, na terenie Lubuskiego Parku Przemy-
słowo-Technologicznego objętego statusem Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółka należy do grupy kapitałowej 
Ideal Automotive z siedzibą w Niemczech, jednego z największych 
światowych dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego Obecnie 
Grupa Ideal Automotive posiada 16 zakładów w krajach na całym 
świecie, w których zatrudnia ponad 4 tysiące osób. Firma deklaruje 
zatrudnienie w Zielonej Górze co najmniej 250 pracowników (obec-
nie 50) i poniesienie kolejnych wydatków inwestycyjnych w wyso-
kości minimum 22 mln zł do końca 2018r. Docelowo po rozbudowie 
zatrudnienie w zakładzie może znaleźć 800 osób.

Eobuwie.pl ponownie zainwestuje w Zielonej Górze. In-
ternetowy sklep z butami wyda 35 mln zł i zatrudni 120 

osób w magazynie i call-center. To kolejna inwestycja spółki, 
której 75 proc. należy do producenta obuwia CCC. Na pierw-
szą inwestycję zdecydowała się w 2014 r. Teraz eobuwie.pl 
zamierza dodać 120 etatów i do końca 2023 r. utrzymać za-
trudnienie na poziomie 133 osób. Inwestycję zrealizuje na te-
renach kupionych od miasta wchodzących w skład podstrefy 
Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Po-
wstanie tam hala na 20 tys. mkw. na trzech kondygnacjach 
i parking na 50 samochodów.

BIZNES POD LUPA
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Nowe obiekty produkcyjne i magazynowe zamierza wybu-
dować w Gorzowie firma SC Johnson. Firma swoją siedzibę 

otworzyła w Gorzowie Wielkopolskim w 2011 roku, kiedy to 
przejęła firmę Bama. Posiadająca swoją siedzibę w USA firma 
jest jednym z wiodących na świecie producentów środków 
czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym oraz 
produktów do przechowywania domowego, oczyszczania i od-
świeżania powietrza, usuwania szkodników oraz pielęgnacji 
obuwia, jak również produktów mających zastosowanie w róż-
nego rodzaju działalności gospodarczej. W ubiegłym roku spół-
ka zakupiła od miasta dwie działki o łącznej powierzchni bli-
sko 120 tys. mkw. Plany firmy wiążą się także ze zwiększeniem 
zatrudnienia. Po otrzymaniu niezbędnych pozwoleń produkcja 
w nowym zakładzie rozpocznie się na początku 2019 roku. 

2 października w Filharmonii Gorzowskiej odbyła się uroczy-
sta gala z okazji 20-lecia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej. Od 1997 r. spółka mająca swoją siedzibę 
w Kostrzynie nad Odrą wydała 327 zezwoleń na łączną kwotę 
inwestycji ponad 8 mld zł. W ciągu minionych 20-tu lat na tere-
nach strefowych utworzonych zostało w sumie 32,5 tys. miejsc 
pracy. Obecnie K-S SSE działa na obszarze 56 podstref w trzech 
województwach: lubuskim, zachodniopomorskim oraz wiel-
kopolskim. Łączna powierzchnia wszystkich podstref wynosi  
2,2 tys. ha. Dotychczas zarząd Strefy wydał 327 zezwoleń na 
prowadzenie działalności gospodarczej. 37 proc. firm działa-
jących w Strefie posiada kapitał niemiecki, na drugim miejscu 
plasuje się kapitał polski - 27 proc.

20-lecie K-S SSE

Misja gospodarcza do USA

S.C Johnson w Gorzowie

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza firmy z sektora che-
micznego, petrochemicznego, energetycznego oraz poli-

merów do udziału w misji gospodarczej do Zachodniej Wir-
ginii w Stanach Zjednoczonych w terminie 11-15 listopada 
2017 r. W ramach programu misji przewidziane są m.in.: 
spotkania z Gubernatorem Zachodniej Wirginii, Jimem Justi-
ce oraz senatorem z tego stanu Joe Manchinem, spotkania 
z władzami lokalnymi, przedstawicielami instytucji promu-
jących inwestycje w Zachodniej Wirginii, naukowcami, śro-
dowiskiem biznesu zainteresowanymi nawiązaniem nowych 
kontaktów z partnerami polskimi. Program przewiduje rów-
nież wizytę w Parku Technologicznym Wirginii Zachodniej.  
Informacje: Bartłomiej Nersewicz, T: +48 22 630 96 86;  
E: bnesreswicz@kig.pl.

Władze Zielonej Góry podpisały umowę na 8,5 hektara 
gruntu ze spółką Spinko Moto. Firma zajmuje się pro-

dukcją wysokiej jakości odlewów ciśnieniowych ze stopów 
aluminium oraz precyzyjnej obróbki odlewów aluminiowych 
i żeliwnych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego. 
Macierzysty zakład w Lesznie zatrudnia ok. 600 osób. Nowy 
zakład na terenie objętym strefą ekonomiczną powinien być 
gotowy w trzecim kwartale przyszłego roku. Wtedy ruszy pro-
dukcja. Docelowo pracę znajdzie tutaj 300-400 osób. Nowa 
fabryka w Zielonej Górze będzie produkować elementy do tur-
bosprężarek, sprężarek, systemów hamulcowych oraz innych 
elementów silnika. Spinko, w pierwszym etapie inwestycji, 
chce zainwestować 62 mln zł i początkowo zatrudni 80 osób.

Nowy inwestor  
w Zielonej Górze

BIZNES POD LUPA
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W ramach projektu sfinansować 
będzie można m.in. szkolenia, 
studia podyplomowe, e-lear-

ning, coaching oraz egzaminy certyfikują-
ce. W zależności od wielkości firmy, poziom 
wsparcia na wybrane przez przedsiębior-
ców działania może wynieść nawet 80 % 
kosztów.

O dofinansowanie w Izbie mogą ubie-
gać się przedsiębiorcy z sektora MŚP prowa-
dzący działalność gospodarczą na obszarze 
subregionu gorzowskiego, tj. w powiatach: 
strzelecko-drezdeneckim, gorzowskim, słu-
bickim, sulęcińskim, międzyrzeckim oraz 
w mieście Gorzów Wielkopolski.

- W ciągu najbliższych dwóch lat Izba 

rozdysponuje wśród lubuskich przedsię-
biorstw blisko 12 milionów złotych. Z dofi-
nansowania będzie mogło skorzystać w su-
mie 350 firm - zacheca Jerzy Korolewicz, 
prezes ZIPH.

Maksymalna kwota dofinansowania, 
o jaką może się ubiegać jedno przedsię-
biorstwo, wynosi 35 tysięcy, przy czym pa-
miętać należy, że wartość dofinansowania 
dla jednego pracownika nie może przekro-
czyć kwoty 8,5 tysiąca zł.

- Do końca bieżącego roku nabór de-
dykowany jest wyłącznie dla przedsię-
biorców, którzy wydelegują pracowników 
należących do tzw. grup priorytetowych 
tj. do pracowników o niskich kwalifika-

Miliony na szkolenia dla firm
7 września w Hotelu Mieszko w Gorzowie, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zainaugurowała 
start projektu dotyczącego Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Tego samego dnia rozpoczął się również 
nabór wniosków dla przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonego przez Izbę projektu mogą ubie-
gać się nawet o 35 tysięcy złotych na szkolenia i kursy dla swoich pracowników.

cjach i/lub w wieku powyżej 50 roku życia 
- mówi Kamila Szwajkowska, koordynator 
projektu.

Aby usprawnić system przyjmowa-
nia wniosków Izba stworzyła dedykowa-
ny system informatyczny, poprzez który 
przedsiębiorcy mogą aplikować o środki na 
szkolenia. Wszelkie niezbędne informacje 
o projekcie oraz elektroniczny generator 
wniosków o dofinansowanie dostępne są 
na stronie: www.bony.ziph.pl. Ponadto 
utworzona została specjalna infolinia. Pod 
numerem telefonu +48 732 732 650 zain-
teresowani mogą uzyskać szczegółowe in-
formacje na temat udziału w projekcie. 

(TM)

FUNDUSZE UE
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Lubuski Lider Biznesu to najbardziej pre-
stiżowe przedsięwzięcie konkursowe 
w regionie, które docenia i wyróżnia 

najlepsze przedsiębiorstwa zachodniej Pol-
ski. W tegorocznej gali finałowej, która mia-
ła miejsce w Pałacu Książęcym w Żaganiu 
wzięło udział blisko 300 zaproszonych gości. 
W święcie lubuskiego biznesu uczestniczyło 
szerokie grono parlamentarzystów i organów 
władz publicznych z Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską, Woje-
wodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem 
oraz Marszałek Województwa Lubuskiego 
Elżbietą Anną Polak na czele. Licznie repre-
zentowani byli również przedstawiciele lokal-
nych samorządów, świata nauki oraz biznesu 
z całego regionu.

Oczywiście najważniejszym akordem gali 
było ogłoszenie zwycięzców tegorocznej edy-
cji konkursu. W tym roku o tytuł Lubuskiego Li-
dera Biznesu ubiegało się 71 przedsiębiorstw, 
z czego 69 uzyskało pozytywną ocenę Kapituły 
Konkursu. Najliczniejszą grupę stanowią małe 
firmy: 21. Ponadto do konkursu zgłosiło się 
19 mikro oraz 18 średnich przedsiębiorstw. 
Wśród największych podmiotów swój akces 
do nagrody zgłosiło 12 firm.

W kategorii mikroprzedsiębiorstw pierw-
sze miejsce zajęło Prywatne Centrum Chirur-
giczne ESKULAP z Żar, drugie spółka Lamel 
Technology, a na trzecie Gorzowskie Towa-
rzystwo Handlu Zagranicznego „GOREX” Sp. 
z o.o. W kategorii średnich przedsiębiorstw 
zwyciężyła zielonogórska spółka LFC, przed 
firmą KASKAT Sp. z o.o., a na trzecim miejscu 
uplasował się ZIEL-BRUK Pana Edwarda Maka-
rewicza. W kategorii średnich przedsiębiorstw 
pierwsze miejsce zajęła żagańska spółka 
„Galwanizernia” Sp. z o.o. Na drugiej pozycji 
znalazł się sulechowski ROLTEX, a na trzecim 
ex aequo Lubuski Szpital Specjalistyczny Pul-
munologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. 
z o.o. oraz RECARO Aircraft Seating Sp. z o.o. 
Najbardziej wyrównana rywalizacja toczyła się 
w kategorii dużych przedsiębiorstw. Pierwsze 
miejsce zajął zielonogórski LUG. Drugie miej-
sce ex aequo przypadło ICT Poland Sp. z o.o. 
z Kostrzyna nad Odrą oraz SECO/WARWICK 
S.A. ze Świebodzina. Również na trzecim miej-

scu znalazły się wspólnie dwie firmy: Borne 
Furniture Sp. z o.o. z Gorzowa oraz LEKS Sp. 
z o.o. z Sulęcina.

Po raz piąty w historii wręczone zostały 
również nagrody Lubuskiego Lidera Innowa-
cji. Tutaj o tytuł rywalizowało 19 uczestników, 
a patronat nad tą kategorią sprawował już po 
raz trzeci KGHM Polska Miedź S.A. Nagrody 
laureatom wręczył osobiście prezes miedzio-
wej spółki Radosław Domagalski-Łabędzki. 
Statuetki trafiły w tym roku do: Gorzowski 
Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Prze-
mysłowy Sp. z o.o. (mikro przedsiębiorstwa), 
M&J Sp. z o.o. (małe przedsiębiorstwa), MB-
-PNEUMATYKA Sp. z o.o. oraz „Galwanizernia” 
Sp. z o.o. (średnie przedsiębiorstwa) i SECO / 
WARWICK S.A. (duże przedsiębiorstwa).

Ponadto po raz pierwszy wręczone zosta-
ły nagrody w kategoriach: „Firma przyjazna 
młodym” oraz „Debiut roku”. W pierwszej 
z nich laureatami zostali: Perceptus Sp. z o.o., 
KASKAT Sp. z o.o., „Rzeźnictwo Zyguła Zbą-
szynek” oraz GEDIA Poland Sp. z o.o. W dru-
giej natomiast Kapituła konkursu przyznała 
dwa wyróżnienia, dla Firmy Handlowo-Usłu-
gowej Anna Czarnota – LaVenda z Żar oraz 
spółki Górka & Kulka PL z Gorzowa.

Kapituła Konkursu postanowiła w tym 
roku przyznać dwa dodatkowe wyróżnienia. 
Otrzymały je: Kostrzyńsko-Słubicka Specjal-
na Strefa Ekonomiczna – za innowacyjne 
podejście w zakresie pozyskiwania i obsługi 

inwestorów oraz Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Ogólnego Sp. z o.o. z Zielonej Góry – 
za wkład w rozwój szkolnictwa zawodowego 
w Lubuskiem.

Gościem specjalnym tegorocznych uro-
czystości był prof. Andrzej Blikle. W swym 
wystąpieniu profesor poruszył temat „tur-
kusowych firm”. Koncepcja ta, to swego ro-
dzaju sposób zarządzania firmą bez hierarchii 
wewnętrznej i bez systemu motywacyjnego. 
Andrzej Blike przekonywał, że idea ta wdro-
żona w przedsiębiorstwach przynosi wymier-
ne korzyści. - Klasyczny system motywacyjny 
jest głęboko demotywujący. Nie wszyscy 
potrafią przyjąć tę prawdę. Przedsiębiorcy 
potwierdzają jednak, że mają złe doświad-
czenia z finansowymi systemami motywa-
cyjnymi. W turkusie liczy się talent człowie-
ka i jego potrzeba poczucia dumy z siebie. 
W tradycyjnych organizacjach talenty są 
najczęściej zagłuszane właśnie przez „system 
motywacyjny”. Te firmy, które dając swobodę 
działania ludziom, pozwalają na zmiany ról, 
motywują do rozwoju, który sprzyja inno-
wacyjności. Ludzie są dumni z tego co robią, 
a za tym podążają lepsze produkty i wyższe 
dochody firmy – mówił, ciepło przyjęty w Ża-
ganiu, gość specjalny gali.

Na zakończenie tegorocznych uroczysto-
ści odbył się uroczysty bankiet na zaprosze-
nie Burmistrza Żagania Daniela Marchewki.

(JL)

Lubuski Lider Biznesu 2017
25 września w Żaganiu poznaliśmy laureatów IX edycji Konkursu Lubuski Lider Biznesu. Do tegorocz-
nej rywalizacji przystąpiło 71 przedsiębiorstw z całego regionu.

KONKURS
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LUBUSKA GOSPODARKA

Tegoroczne spotkanie zdominował 
temat sytuacji na rynku pracy i wy-
zwań stojących przed pracodawcami 

w związku z niedoborem pracowników. - Ry-
nek pracy trzeba otworzyć na ludzi młodych. 
Badania wykazują, że coraz mniej osób chce 
wyjeżdżać za granicę w celach zarobkowych 
i za to chciałabym Państwu serdecznie po-
dziękować - mówiła podczas spotkania Elż-
bieta Rafalska. Minister mówiła również 
o działaniach rządowych mających na celu 
poprawić sytuację bezrobocia w kraju oraz 
o rynku pracy w Polsce.
Spotkanie w Mironicach stało się okazją do 
wręczenia nagród „Lubuskiego Pracodaw-
cy Roku”. W gronie małych firm to wyróż-
nienie przypadło gorzowskiemu „Sanite-
x’owi” Jana i Elżbiety Zdrzałków, a wśród 

Pracodawca Roku
Lubuscy pracodawcy już po raz 15. spotkali się w Mironicach pod Gorzowem na dorocznym spotkaniu 
seminaryjno-integracyjnym zorganizowanym przez Lubuską Organizację Pracodawców. Gościem ho-
norowym spotkania była Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP.

średnich przedsiębiorstw statuetka trafiła 
do Browaru Witnica S.A. Z kolei w kategorii 

największych podmiotów triumfował Go-
spodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku.

TPV Displays Polska Sp. z o.o.,  
ul. Złotego Smoka 9, 66-400 Gorzów Wlkp.

Firma TPV Technology Limited to producent telewizorów LCD 
i OLED oraz płyt PCB (Printed Circuit Board). Grupa TPV posia-

da obecnie trzynaście zakładów rozlokowanych na całym świecie. 
W lutym 2008 roku fabryka rozpoczęła produkcję w Gorzowie. Ko-
lejnym etapem rozwoju spółki było otwarcie w 2013 zakładu PCBA 
z trzema liniami produkującymi obwody drukowane. Pozwoliło to 
na produkcję telewizorów najnowszej generacji. W 2015 roku pro-
dukcja w TPV Displays Polska osiągnęła rekordowy wynik 4 milio-
nów telewizorów oraz ponad 2 miliony płyt PCB.

Zakład Wielobranżowy  
GALWANIZERNIA Sp. z o.o.,  
ul. Kożuchowska 5, 68-100 Żagań

Spółka Galwanizernia jako firma rodzinna działa na rynku od 
ponad 20 lat. Najważniejszym atutem przedsiębiorstwa są no-

woczesne i innowacyjne linie technologiczne w pełni skomputery-
zowane i zautomatyzowane o wysokiej wydajności, a także wysoko 
wykwalifikowana kadra. Zakład świadczy usługi w zakresie pokryć 
galwanicznych. Spółka cynkuje i chromuje części do samochodów 
marki Mercedes, BMW, VW, Audi, Peugeot, Toyota i innych zna-
nych firm motoryzacyjnych. 

SECO/WARWICK S.A., 
ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin

Od ponad 25 lat SECO/WARWICK rewolucjonizuje światowy 
przemysł metalurgiczny, dostarczając urządzenia i techno-

logie do czołowych firm w branżach lotniczej, samochodowej czy 
energetycznej. Dla klientów w 70 krajach spółka wytwarza m.in. 
elementy układów sterowniczych, przekładnie, układy lądowania 
samolotów, turbiny, łopatki silników lotniczych, wymienniki ciepła 
w samolotach i samochodach czy narzędzia chirurgiczne i monety. 
Spółka stosuje nowoczesne technologie i urządzenia w dziedzinie 
obróbki cieplnej metali. 

MB PNEUMATYKA  
Sp. z o.o. 
ul. Rozwojowa 5, 66-100 Sulechów

Spółka specjalizuje się w produkcji złącz do pneumatycznych 
układów hamulcowych w pojazdach użytkowych, takich jak: 

samochody ciężarowe, autobusy oraz naczepy. W przeciągu kilku 
lat od rozpoczęcia działalności, firma trafiła do grona pięciu wio-
dących producentów tego typu złącz w Europie. Proces produkcji 
złącz do pneumatycznych układów hamulcowych przebiega przy 
użyciu najnowocześniejszych technologii, m. in. obrabiarek ste-
rowanych numerycznie CNC i urządzeń kontrolno-montażowych 
wspomaganych techniką mikroprocesorową.

NOWI CZŁONKOWIE ZIPH
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Łącznie w ciągu 6 lat Urząd Marszał-
kowski Województwa Lubuskiego 
przeznaczy ponad 172 miliony złotych 

na wsparcie dla nauczycieli i uczniów oraz 
doposażenie szkół. Wszystko za sprawą 
projektu systemowego, którego celem 
jest podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego w Lubuskiem. Niemal połowę 
biorących udział w działaniu jednostek 
samorządowych w województwie obsługuje 
właśnie ZIPH.

W sumie w projekcie udział bierze 11 
powiatów oraz 18 gmin i samodzielnych 
szkół. Izba obecna jest w 5 powiatach: słu-
bickim, żagańskim, świebodzińskim sulę-
cińskim oraz krośnieńskim. Ponadto ZIPH 
wspiera w tym zakresie 10 miast i gmin: 
Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Witni-
cę, Skwierzynę, Dobiegniew, Sławę, Zbąszy-
nek, Bobowicko, Kamień Mały i Henryków. 
Izba swoim wsparciem obejmie ponad 4000  
uczniów w Lubuskiem.

Głównym celem marszałkowskiego pro-
jektu jest zwiększenie zdolności do zatrud-
nienia uczniów szkół i placówek oświato-
wych kształcenia zawodowego. Działaniem 
objęci zostali uczniowie i nauczyciele szkół 
prowadzących ponadgimnazjalne kształ-
cenie zawodowe na terenie województwa 
lubuskiego. – W przypadku Izby to 4247  
uczniów, którzy zostaną skierowani do pra-
codawców i przedsiębiorców na odpłatne 
praktyki i staże. Tam dowiedzą się, jak wy-
gląda praca w danym przedsiębiorstwie, 
poznają najnowsze techniki i rozwiązania, 
będą pracować na sprzęcie specjalistycz-
nym, używanym w danych dziedzinach 
zawodowych. Dzięki temu otrzymają oka-
zję, aby pogłębić i wykorzystać w praktyce 
wiedzę i umiejętności zdobyte w szkołach 
w realnych warunkach pracy, co niewąt-
pliwie zwiększy ich szanse na rynku pracy 
– mówi Stanisław Owczarek, dyrektor ZIPH. 

W tym roku Izba zrealizowała pierwszy 
etap projektu. W okresie od czerwca do 

Izba stawia na kształcenie zawodowe
Blisko tysiąc zorganizowanych staży oraz praktyk dla uczniów i nauczycieli lubuskich szkół zawodo-
wych - oto bilans pierwszego etapu realizacji działań związanych z modernizacją kształcenia zawodo-
wego w naszym regionie, które Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa przeprowadziła od początku 
bieżącego roku.

sierpnia zorganizowała blisko 1000 praktyk 
i staży u lubuskich pracodawców. Nie byłoby 
to możliwe bez wyrozumiałości i otwartości 
przedsiębiorców. - Jeszcze nigdy nie musie-
liśmy się zmierzyć z tak dużym wyzwaniem 
organizacyjnym i logistycznym. Mogę jed-
nak z całą odpowiedzialnością powiedzieć, 
że zadanie to zrealizowaliśmy na bardzo 
wysokim poziomie, co potwierdzają zgodnie 
zarówno uczniowie jak i sami przedsiębior-
cy, którzy w wielu wypadkach znaleźli rów-
nież nowych pracowników – mówi dyrektor 
Owczarek.

Już dziś Izba rozpoczęła przygotowania 
do kolejnego etapu. W związku z przygoto-
wywanym przez ZIPH planem staży i praktyk 
na rok 2018 Izba zaprasza przedsiębiorców 
zainteresowanych przyjęciem uczniów po-
szczególnych szkół do swoich zakładów 
o kontakt z biurem ZIPH w Gorzowie Wiel-
kopolskim.

(MM)
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Warto zwrócić uwagę na park ma-
szynowy należący do firmy MB-
Pneumatyka, który jest stale 

unowocześniany i wzbogacany w zależności 
od potrzeb aktualnych, ale również przy-
szłych klientów. Te maszyny gwarantują naj-
wyższą jakość wykonania złączy, które można 
znaleźć w pneumatycznych układach hamul-
cowych większości pojazdów użytkowych 
w Europie. 

Ale prawdziwą chlubą firmy jest labo-
ratorium wyposażone w sprzęt badawczy, 
który pozwala prowadzić badania nad in-
nowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu 
motoryzacyjnego. Ta wyjątkowa jednostka 
wyposażona jest między innymi w komorę 
klimatyczną, sprężarkę do wysokich ciśnień, 
optyczno-stykowo-laserową maszyną po-
miarową, czy projektorem pomiarowym. 

Dzięki indywidualnemu podejściu do każ-
dego klienta, MB Pneumatyka znajduje swo-
ich odbiorców na coraz to nowszych rynkach 
na całym świecie. W Polsce jest monopolistą, 
w Europie ma konkurencję tylko w postaci 
czterech innych producentów.

Producent złączy z Sulechowa zwiększa 
moce produkcyjne. Wkrótce rozpoczyna 
się rozbudowa firmy finansowana między 
innymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

MB Pneumatyka - rodzinnie, ale z rozmachem
Historia rodzinnego biznesu Bieniaszewskich sięga lat osiemdziesiątych. Wtedy to była firma garażowa. 
Trudno jednak szukać dziś odniesień do tamtego zakładu. MB Pneumatyka obecnie to jedna z najnowo-
cześniejszych firm w regionie. Na hali produkcyjnej stoją obrabiarki cyfrowe najnowszej generacji stero-
wane numerycznie CNC i urządzenia kontrolno - montażowe wspomagane techniką mikroprocesorową. 

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej  
1 Regionalnego Programu Operacyjnego – 
Lubuskie 2020 , działanie 1.5 Rozwój sektora 
MŚP. Fabryka niemal dwukrotnie powiększy 
powierzchnię. W nowej hali staną trzy nowe 
linie technologiczne do produkcji i montażu 
bloków.

MB Pneumatyka współpracuje z Wydzia-
łem Psychologii Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. Studenci, w ramach praktyk badają 
warunki pracy w zakładzie, a także starają 
się znaleźć odpowiedź na pytanie: co należy 
zmienić, by pracownicy czuli się jeszcze lepiej 
w pracy.

PRZEWÓZ OSÓB

Transport osobowy - krajowy i międzynarodowy
Zapoznaj się z naszą ofertą na www.agabustravel.pl

Mercedes Benz Sprinter 17 + 1 
Mercedes Benz Sprinter 20 + 1
Mercedes Benz Sprinter 20 + 1
Temsa Opalin 30 + 1

ZADZWOŃ: 502 168 751 

Produkty MB Pneumatyki były wielokrot-
nie wyróżniane i nagradzane. Firma otrzy-
mała nominację do Nagrody Gospodarczej 
Prezydenta Rzeczypospolitej oraz do godła 
„Teraz Polska”. W ubiegłym roku firma Mał-
gorzaty Bieniaszewskiej dołączyła do grona 
posiadaczy Diamentu Forbes’a, a Instytut 
Nowoczesnego Biznesu po dokonaniu oce-
ny rozwoju firmy przyznał jej prawo do uży-
wania tytułów Gepard Biznesu 2015 oraz 
Efektywna Firma 2015. MB Pneumatyka ma 
także w kolekcji medale Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, firmę dwukrotnie wy-
różniano tytułem Lubuskiego Lidera Biznesu.

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

tel. +48 95 721 98 00  ∙  fax +48 95 752 41 67  ∙  e-mail: info@kssse.pl
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ul. Orła Białego 22  ∙  66-470 Kostrzyn nad Odrą
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Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe 

przepisy dotyczące kontroli celno-skar-

bowej podatników. W poprzednim sta-

nie prawnym jako odrębne organy funkcjonowały 

urzędy celne, izby celne, urzędy kontroli skarbo-

wej i izby skarbowe (a formalnie ich naczelnicy 

lub dyrektorzy). 

W nowym stanie prawnym do głównych za-

dań nowo utworzonych urzędów celno-skarbo-

wych (poprzednio urzędów kontroli skarbowej) 

należy: rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie 

wyłudzeń, oszustw, a także innych przestępstw 

i wykroczeń skarbowych skutkujących zmniejsze-

niem wpływów do budżetu państwa.

Na gruncie nowych przepisów podatnicy 

mogą podlegać kontroli podatkowej i celno-

-skarbowej. Najwięcej obaw wśród podatników-

-przedsiębiorców budziły zmiany w zakresie kon-

troli celno-skarbowej, albowiem wprowadzenie 

Krajowej Administracji Skarbowej wpłynęło na 

reorganizację dotychczasowej procedury. Nowa 

ustawa wprowadziła chociażby więcej upraw-

nień dla funkcjonariuszy prowadzących kontrole. 

Mogą oni żądać m.in. udostępniania akt, ewi-

dencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów 

związanych z przedmiotem kontroli celno-skar-

bowej, a także tych, obejmujący inny okres, jeśli 

nie upłynął termin ich przechowywania przewi-

dziany w odrębnych przepisach. Jednakże, co 

szczególnie istotne, zmiany wpłynęły również na 

procedurę wszczęcia i zawiadomienia podatnika 

o przeprowadzeniu postępowania kontrolnego. 

Uwaga! Od 1 marca 2017 r. przestały obo-

wiązywać przepisy obligujące urzędy celno-

-skarbowe do wszczęcia kontroli celno-skar-

Zdaniem eksperta
1 marca br. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Stano-
wić ma ona wyspecjalizowaną służbę wykonującą zadania z zakresu realizacji 
dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych 
należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony 
obszaru celnego Unii Europejskiej. W bieżącym numerze nasz ekspert – Ma-
rek Górecki, przybliża zmiany, które niesie za sobą ustawa.

Krajowa Administracja 
Skarbowa - zarys zmian
Od 1 marca 2017 r. wprowadzono nową skonsolidowaną strukturę 
zwaną Krajową Administracją Skarbową (KAS). Wedle ustawodaw-
cy reforma ma doprowadzić do skuteczniejszego poboru danin pu-
blicznych, a także zapewnić bardziej efektywne narzędzia do walki 
z nieuczciwymi podatnikami.

bowej dopiero po upływie 7 dni od momentu 

zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia. 

W nowym stanie prawnym rozpoczęcie czynno-

ści nie musi być poprzedzone zawiadomieniem 

podatnika, a kontrola celno-skarbowa następuje 

z urzędu. 

Datą wszczęcia kontroli celno-skarbowej bę-

dzie dzień doręczenia upoważnienia do przepro-

wadzenia kontroli przedsiębiorcy przez urząd cel-

no-skarbowy. Ustawodawca przewidział również 

możliwość natychmiastowego dokonania kontroli 

celno-skarbowej, jedynie za okazaniem legityma-

cji służbowej. Rozwiązanie to może być stosowa-

ne w sytuacji, gdy organy podatkowe powezmą 

podejrzenie, że podatnik narusza przepisy praw-

ne oraz okoliczności faktyczne będą uzasadniały 

podjęcie takich działań. Zgodnie z ustawą taka 

kontrola celno-skarbowa może trwać nawet trzy 

miesiące, a w wyjątkowych sytuacjach organy cel-

no-skarbowe mogą ją wydłużyć. Jednakże w sytu-

acji niezakończenia kontroli celno-skarbowej we 

właściwym terminie, organ obowiązany jest do 

każdorazowego zawiadomienia kontrolowanego 

podatnika (w formie pisemnej) o przyczynach 

przedłużenia oraz o nowym terminie zakończenia 

kontroli.  

W aktualnym stanie prawnym czynności kon-

trolne mogą być dokonywane praktycznie w każ-

dym miejscu, tj. w siedzibie podatnika, na terenie 

obiektu w którym kontrolowany przechowuje 

księgi podatkowe, a także w każdym innym miej-

scu, które jest związane z prowadzoną działalno-

ścią gospodarczą. Oznacza to, że funkcjonariusz 

celno-skarbowy będzie mógł dokonać kontroli 

zarówno w lokalu mieszkalnym jak i w pomiesz-

czeniach w których znajdują się towary czy urzą-

dzenia podlegające kontroli. Ustawa zezwala tak-

że na prowadzenie kontroli poza obszarem Polski.

Kontrolowani podatnicy otrzymali uprawnie-

nie do skorygowania deklaracji w zakresie obję-

tym kontrolą w terminie 14 dni od dnia doręcze-

nia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 

celno-skarbowej. Jak wynika z przepisów ustawy, 

korekta deklaracji złożona po upływie tego termi-

nu, a przed zakończeniem kontroli celno-skarbo-

wej nie wywołuje skutków prawnych. 

Warto wiedzieć! Od wejścia w życie usta-

wy o Krajowej Administracji Skarbowej kontro-

le celno-skarbowe mogą być przeprowadzane 

również poza zasięgiem terytorialnym danego 

urzędu. Choć wcześniej taka możliwość istniała, 

była obwarowana wieloma wymogami formal-

nymi, które w obecnym stanie prawnym zostały 

znacznie złagodzone. 

W przypadku kontroli podatkowej, to jest 

ona prowadzona w dalszym ciągu w oparciu 

o ustawę – Ordynacja podatkowa oraz ustawę 

o swobodzie działalności gospodarczej. Wszczę-

cie kontroli podatkowej następuje po upływie 7 

dni od momentu zawiadomienia podatnika o pla-

nowanym rozpoczęciu działań. Kontrola kończy 

się doręczeniem protokołu podatnikowi. Dalsza 

procedura kontroli podatkowej nie uległa istot-

nym zmianom.

Marek Górecki 

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

NIP 599 286 26 34, Regon 211293154

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

Sekretariat
T: +48 95 739 03 11

E: sekretariat@ziph.pl

Dyrektor Izby
Stanisław Owczarek

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

Dział Marketingu
Tomasz Molski
T: 696 007 665

E: t.molski@ziph.pl

Marzena Młynarczyk
T: +48 95 739 03 12

E: marzena.mlynarczyk@ziph.pl

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

Dział Ubezpieczeń
Anna Elżanowska

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

Dział Kadr i Księgowości
Anna Nowak

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

Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 23

65-078 Zielona Góra

T: 534 052 819
E: biurozgora@ziph.pl

Oddział w Barlinku
ul. Niepodległości 16

74-320 Barlinek

T: 533 779 421
E: biurobarlinek@ziph.pl

Oddział ZIPH w Żaganiu
ul. Jana Pawła II 15

68-100 Żagań
 

T: 537 544 808.
E: biurozagan@ziph.pl

Strona www: ziph.pl

finanse

Fundusze Europejskie  
dla rozwoju Lubuskiego

Atrakcyjne pożyczki dla przedsiębiorstw
Wnioski można składać  

w Zielonej Górze przy ul. Chopina 14  
oraz  

w Gorzowie Wlkp.  
przy ul. Kazimierza Wielkiego 1

STAŁE OPROCENTOWANIE POŻYCZEK

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

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

Oferujemy:

Kwota pożyczki do 400 000 zł

Karencja max. 6 m-cy

Wkład własny do 10 % kwoty brutto

Okres spłaty pożyczki do 84 m-cy

Prowizja 0 %

Opłata za rozpatrzenie wniosku 0 zł

Opłata za wcześniejszą spłatę pożyczki 0 zł

Szczegółowych informacji udzielają:

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

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

Pożyczki przyznawane są na warunkach określonych  
w REGULAMINIE UDZIELANIA POŻYCZEK  

dostępnym w placówce LFP oraz na stronie www.lfp.region.zgora.pl
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Najbardziej wydajny  
program kadrowo-płacowy

Eksperci dla ekspertów

tel. +48 95 7654321 
e-mail: biuro@pcsoft.com.pl

PC Soft Systemy Teleinformatyczne, Jan Witko
ul. Gorzowska 32b,  
66-500 Strzelce Krajeńskie

• obsługa nawet 10 000 pracowników na liście płac
• automatyczne aktualizacje programu
• bezpieczny silnik MS SQL chroni Twoje dane przed uszkodzeniem
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