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Urzędowi Miasta w Zielonej Górze, Urzę-

dowi Marszałkowskiemu Województwa 

Lubuskiego oraz KGHM Polska Miedź S.A.  

- za pomoc w realizacji konkursu. 

W najbliższym czasie czekają na Pań-

stwa kolejne wydarzenia przygotowane 

z myślą o przedsiębiorcach. Zapraszamy do 

udziału w szkoleniach, śniadaniach bizne-

sowych i spotkaniach informacyjnych, któ-

re zaplanowaliśmy na najbliższe miesiące.  

W listopadzie zorganizujemy dużą między-

narodową konferencję na temat moder-

nizacji kształcenia zawodowego w Polsce. 

Wspólnie z przedsiębiorcami i przedsta-

wicielami oświaty chcemy dyskutować 

Za nami kolejna edycja Izbowego 

konkursu - Lubuski Lider Biznesu. 

Podczas tegorocznej gali fi nałowej 

w Zielonej Górze już po raz 10. uhonoro-

waliśmy najlepsze fi rmy naszego regionu. 

Duża liczba zgłoszeń, wysoka frekwencja, 

wielu znamienitych gości i duże zainte-

resowanie mediów świadczą o randze, 

jaką nasz konkurs uzyskał przez minione 

lata. Statuetka Lidera Biznesu stała się 

wyznacznikiem pres  żu i zaświadczeniem 

solidności fi rmy. Ze swojej strony pra-

gnę raz jeszcze serdecznie pogratulować 

wszystkim laureatom. Dziękuję również 

naszym partnerom - Gazecie Lubuskiej, 

na temat koniecznych zmian w systemie 

kształcenia zawodowego.  Serdecznie za-

praszam do skorzystania z szerokiej oferty 

Izby na najbliższe miesiące.

Z poważaniem

Stanisław Owczarek

Dyrektor Izby
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Z ZYCIA IZBY

• Konstytucja Biznesu
7 września w Gorzowie Przedstawiciele 

ZIPH wzięli udział w spotkaniu z minister 
przedsiębiorczości i technologii Jadwigą 
Emilewicz oraz minister rodziny, pracy i poli-
tyki społecznej Elżbieta Rafalską. Spotkanie 
poświęcono Konstytucji Biznesu, której ce-
lem jest ułatwienie funkcjonowania przed-
siębiorców w naszym kraju i stworzenie im 
przyjaznych warunków do rozwoju, m.in. 
poprzez zniesienie wielu obciążeń admini-
stracyjnych. 

• Dzień Przedsiębiorcy
20 września w siedzibie Ministerstwa 

Przedsiębiorczości i Technologii w Warsza-
wie miały miejsce obchody Dnia Przedsię-
biorcy. Organizatorem wydarzenia była Kra-
jowa Izba Gospodarcza wraz z Komitetem 
KIG ds. Kreowania Wizerunku Polskiego 
Przedsiębiorcy. W uroczystości udział wzięli 
przedstawiciele ZIPH. Przypomnijmy, że Izba 
jest na stałe reprezentowana w Komitecie 
w ramach koordynacji działań promocyj-
nych zmierzających do promocji wizerunku 
polskich przedsiębiorców.

• Legalizacja dokumentów w Izbie
11 października w Gorzowie miało miej-

sce podpisanie porozumienia pomiędzy 
ZIPH i Krajową Izbą Gospodarczą dotyczą-
ce utworzenia przy Izbie punktu legalizacji 
dokumentów handlowych i eksportowych. 
Na mocy zawartego porozumienia pomię-
dzy ZIPH a KIG, Izba będzie miała możli-
wość legalizacji m.in. umów, kontraktów, 
faktur handlowych, listów przewozowych, 
świadectw pochodzenia, świadectw wete-
rynaryjnych oraz pełnomocnictw i innych 
dokumentów. ZIPH czynności legalizacyjne 

Konkurs „Nawigator Biznesu MOF GW” 
stanowi formę wyróżnienia dla pod-
miotów, które poprzez swoje działania 

stanowią wzór do naśladowania dla innych 
oraz stawiają na innowacyjne i przyjazne 
środowisku działania na terenie Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielko-
polskiego (MOF). W gronie laureatów zna-
leźli się również członkowie Izby. W kategorii 
„Innowator roku” statuetkę otrzymała spółka 
Silcare. Z kolei Budnex Deweloper został wy-
różniony w kategorii „Firma z marką”,  a tytu-

Izba wyróżniona
21 września podczas gali wieńczącej Forum „Gorzowski Archipelag 
Rozwoju”, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa znalazła się wśród 
laureatów nagrody gospodarczej „Nawigator biznesu MOF GW”. Izba 
została wyróżniona w kategorii „Ambasador Gospodarczy”.

łem ambasadora gospodarczego obdarzono 
Holding ZREMB-Gorzów. W skład kapituły 
przyznającej tytuły i wyróżnienia weszli: Ja-
cek Wójcicki (prezydent Gorzowa), Krystyna 
Pławska (wójt Bogdańca), Paweł Tymszan 
(wójt Deszczna), Anna Mołodciak (wójt Kło-
dawy), Józef Ludniewski (wójt Santoka, Jerzy 
Korolewicz (prezes ZIPH), Dariusz Kończal 
(GBS), Elżbieta Skorupska–Raczyńska (AJP), 
Patryk Broszko (przewodniczący Komisji Go-
spodarki i Rozwoju Rady Miasta) oraz Roman 
Błaszczak (przedstawiciel mediów).

(JL)

W ramach projektu Izba ma do 
rozdysponowania blisko 5 
milionów złotych dla lubu-

skich fi rm. Wsparcie przyznawane jest 
w formie bonów o wartości do 100 ty-
sięcy złotych, przy czym dofinansowanie 
może stanowić nie więcej niż 85% wartości 
przedsięwzięcia. Przedsiębiorca musi zatem 
wnieść co najmniej 15% wkładu własnego. 
W ramach zadania ZIPH zamierza udzielić 
przedsiębiorcom minimum 50 grantów. Na-
leży się jednak śpieszyć. Do końca września 
do Izby wpłynęło już blisko 30 wniosków od 
przedsiębiorców. Szczegółowe wiadomości 

o projekcie można znaleźć na stronie Izby. 
Informacja telefoniczna: Anna Wesołowska 
– tel. 576 850 300.

(TM)

Bony na innowacje
Trwa nabór wniosków do Izbowego projektu „Z bonem po innowa-
cje”, skierowanego do przedsiębiorców zainteresowanych wdraża-
niem nowych innowacyjnych rozwiązań w swoich fi rmach. 
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w imieniu KIG realizować będzie na miejscu 
– w swojej siedzibie w Gorzowie Wielko-
polskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, już 
od początku 2019 r.

• Śniadanie biznesowe w Barlinku
6 listopada ZIPH zaprasza na kolej-

ne śniadanie biznesowe do Barlinka. Tym 
razem tematem spotkania będą pierw-
sze wnioski z obowiązywania nowych 
przepisów RODO oraz ochrona własno-
ści intelektualnej. Śniadanie odbędzie się 
w Kawiarni Barlineckiego Ośrodka Kultury 
w Barlinku (ul. Podwale 9) w godzinach: 
10.00 – 13.00. Rejestracja: T: 730 125 820,
E: marzena.mlynarczyk@ziph.pl

• Szkolenie z zarządzania czasem
7 listopada w Gorzowie, Izba organizu-

je szkolenie na temat „Time management”. 
Zajęcia dedykowane są dla osób pragną-
cych poprawić swoją efektywność i nauczyć 
się panowania nad obowiązkami oraz ich 
planowaniem. Podczas zajęć uczestnicy 
będą mieli możliwość m.in. nauczyć się 
umiejętnie planować swoje zadania i przy-
dzielać skalę ważności odpowiednim pra-
com oraz segregować czynności. Ponadto 
zaprezentowane zostaną najważniejsze 
i najskuteczniejsze zasady dotyczące zarzą-
dzania czasem pracy. Szkolenie poprowadzi 
Tomasz Grzelak. Rejestracja: T: 730 125 820 
E: szkolenia@ziph.pl

Od lat niszczejący budynek stano-
wi pamiątką świetnych tradycji 
landsberskiej i gorzowskiej przed-

siębiorczości. Przed wojną willa należała 
do znanego w Landsbergu rodu fabrykan-
tów – rodziny Jaehne. Po wojnie przez pe-
wien czas mieściła się w niej ekspozytura 
Poznańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 
W najbliższym czasie Izba chce nawiązać 
do świetnej przeszłości i utworzyć w jej 
wnętrzach swoją nową siedzibę i jedno-
cześnie Centrum Przedsiębiorczości dla 
fi rm z całego regionu. - To duże i kosztowne 
wyzwanie, które stoi przed Izbą w najbliż-
szych latach. Liczymy mocno na wsparcie 
władz województwa i pomoc w pozyska-
niu środków unijnych na odrestaurowanie 
tego pięknego zabytku – mówi Stanisław 
Owczarek, dyrektor Izby.

Eklektyczną willę zbudowano po 1896 
roku, na historycznym obszarze tzw. Przed-
mieścia Młyńskiego. Powstała z inicjatywy 
Karla Jaehnego, właściciela zakładu prze-
mysłowego o nazwie „Maschinenfabrik 

und Eisengiesserei Vormals C. Jaehne & 
Sohn Landsberg-Warthe”. Jego chlubą 
był sad, przylegający do willi od strony 
wschodniej, który następnie został po-
darowany miastu, tworzącemu park nad 
Kłodawką (ob. Park Wiosny Ludów). Jak 
wspomiano wcześniej, po wojnie przez 
pewien czas mieściła się w niej ekspozy-
tura Poznańskiej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej. Losy willi mają również swoją inną 
kartę – w latach osiemdziesiątych Milicja 
Obywatelska zaadaptowała pomieszczenia 
piwniczne na areszt. Rozczłonkowana bryła 
budynku charakteryzuje się neorenesan-
sowym wystrojem elewacji o proweniencji 
francuskiej. Willa od wielu lat stała pusta. 
Mimo usilnych starań kolejnych władz mia-
sta nie udało się pozyskać środków na jej 
odrestaurowanie. Dziś koszt przywrócenia 
budynku do dawnej świetności szacuje się 
na około 10 mln złotych.

iksloM zsamoT 

Willa Jaehnego dla Izby
Podczas wrześniowej sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
radni zdecydowali o zbyciu na rzecz Zachodniej Izby Przemysłowo-
-Handlowej zabytkowej Willi Jaehnego mieszczącej się przy ul. Ko-
synierów Gdyńskich. 
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Nowe centrum badawcze 35-lecie ZIEL-BRUK®

Misja gospodarcza na Kubę

29 września w zielonogórskiej Palmiarni, fi rma ZIEL-BRUK® 
obchodziła swój jubileusz 35-lecia. Przedsiębiorstwo - 

założone w 1983 r. przez Edwarda Makarewicza - rozpoczyna-
ło od produkcji pustaków, bloczków i płyt chodnikowych. Dziś 
to największy w regionie producent szlachetnych wyrobów 
betonowych. W 2010 roku fi rma zainicjowała program Skała 
Lubuska - system wyjątkowych betonowych elementów łupa-
nych o wyglądzie naturalnej skały, które dziś znane są w ca-
łym regionie. Firma ZIEL-BRUK® była wielokrotnie nagradzana 
w różnego rodzaju konkursach krajowych za jakość i innowacyj-
ność swoich produktów. Przedsiębiorstwo jest członkiem ZIPH 
od 2008 r.

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje misję gospodarczą bran-
ży spożywczej oraz przetwórstwa spożywczego do Wietnamu. 
Wyjazd połączony jest z targami FOODEXPO/FOODtech 2018 

–  Ho Chi Minh w dniach 13-18 listopada br. Foodexpo to najwięk-
sza impreza branży spożywczej w Wietnamie i najważniejsza plat-
forma promocyjna w branży. Zeszłoroczna edycja targów znacząco 
powiększyła się pod kątem odwiedzających względem edycji 2016. 
Targi gościły 456 wystawców na 13 000 m2 powierzchni. Edycję 
2017 odwiedziła z kolei rekordowa ilość odwiedzających –  15 020 
gości – importerów i dystrybutorów, również z krajów sąsiednich. 
Kontakt w sprawie udziału w misji: Katarzyna Kaniewska 
T: 22 630 97 07 E: kkaniewska@kig.pl

Zielonogórska fi rma Ekoenergetyka - Polska inwestuje w Lubu-
skim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Nowe centrum 
badawczo-rozwojowe fi rmy w strefi e w Nowym Kisielinie li-

czyć będzie ponad 2 tys. m kw. . Inwestycja warta jest blisko 8,5 mln 
zł. Ekoenergetykę-Polską założyli w 2009 r. absolwenci Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Zaczynali w swoich mieszkaniach, dziś zatrudnia-
ją ponad 100 pracowników i mogą pochwalić się 40-procentowym 
udziałem na europejskim rynku terminali ładowania pojazdów 
elektrycznych i aż 90-procentowym, jeśli chodzi o rynek krajowy. 
Spółka nie tylko produkuje i sprzedaje ładowarki, ale dostarcza też 
systemy wdrażania autobusów elektrycznych do fl oty miasta, a tak-
że monitorowania i zarządzania infrastrukturą ładowania. Swoje 
produkty wysyłali m.in. do Hiszpanii, Norwegii, Niemiec czy Szwecji.

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje misję gospodarczą 
polskich przedsiębiorców na Kubę w dniach  27 – 31 paź-

dziernika 2018 r. podczas Międzynarodowych Targów Hawań-
skich Feria Internacional de la Habana’2018. W ramach pro-
gramu Misji przewidziane są Spotkanie Plenarne i rozmowy 
indywidualne przygotowane we współpracy z Kubańską Izbą 
Handlową, Seminarium biznesowe nt. możliwości współpracy 
i prowadzenia działalności handlowej, wizyta na Międzynaro-
dowych Targach FIHAV’2018, rozmowy bilateralne na stoiskach 
fi rm uczestniczących w targach, spotkania handlowe z poten-
cjalnymi partnerami, a także szereg innych spotkań z admi-
nistracją gospodarczą. Kontakt w sprawie udziału w misji: 
Maria Nowakowska T: 22 630 97 83 E: mnowakowska@kig.pl.

Misja gospodarcza 
do Wietnamu
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Sulechowskie CEO z nagrodami

Amerykańska spółka Universal Fibers wybuduje na terenach 
gorzowskiego S  lonu swój pierwszy zakład w Europie. Fa-

bryka będzie się mieścić w odremontowanym i wyposażonym 
za 8 mln dolarów obiekcie dawnego s  lonowskiego wydziału 
polimeryzacji. To tu powstawał granulat, który był wykorzy-
stywany następnie do produkcji włókien. Dziś w tym miejscu 
produkowane będą włókna z polimerów, które stosowane są 
do produkcji wykładzin, dywanów, tapicerki samochodowej, 
w awiacji czy przy budowie statków, ale także w medycynie, 
przemyśle zbrojeniowym i w tradycyjnym przemyśle odzieżo-
wym. Nowością są też produkowane przez Universal Fibers 
włókna na potrzeby wydruków 3D.

29 września w Pałacu Książęcym w Żaganiu swój jubileusz 
25 - lecia obchodziła fi rma Tandem. Spółka powstała 

w 1993 roku w Żarach. W 2017 r. przedsiębiorstwo przeniosło 
swoją siedzibę do Żagania.  Tandem zajmuje się kompleksową 
budową dróg, infrastruktury stref przemysłowych, a także pre-
fabrykacją i produkcją betonów towarowych różnego rodzaju. 
Spółka opracowała i zastrzegła wzór przemysłowy „Tandem 
Blok System”. Bloki te stworzone zostały z myślą o budowie 
murów oporowych, zasieków betonowych i tym podobnych. 
System ten pozwala na maksymalne uproszczenie i skrócenie 
czasu powstawania dowolnych konstrukcji. W tym roku fi rma 
uruchomiła nowoczesną linię technologiczną, która ma za za-
danie zwiększyć gamę oferowanych produktów. Koszt inwe-
stycji wyniósł blisko 4 miliony złotych. Przedsiębiorstwo jest 
członkiem ZIPH od 2008 r.

25-lecie Tandemu

Pożyczka na rozwój

Universal Fibers inwestuje 
w Gorzowie

W ramach prowadzonego przez Polską Agencję Rozwo-
ju Przedsiębiorczości programu „Pożyczka na rozwój” 

mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczkę 
na: nabycie, instalację i integrację nowych środków trwałych, 
tj. maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, zakup opro-
gramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi oraz 
integrację zakupionego oprogramowania z istniejącym par-
kiem maszynowym i systemem informatycznym. Pożyczka jest 
udzielana w kwocie od 100 tys. zł do 500 tys. zł na okres do 
60 miesięcy. Kwota pożyczki nie może przekroczyć 80% plano-
wanych do poniesienia w ramach projektu kosztów ne  o. Wy-
magany jest zatem wkład własny pożyczkobiorcy, nie niższy niż 
20% planowanych do poniesienia w ramach projektu kosztów 
ne  o. Szczegółowe informacje na stronie: www.parp.gov.pl. 

W dniach 18-20 października w Uniejowie miało miej-
sce Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju 

3.0. Wydarzenie poświęcono m.in. nowym technologiom, 
innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmie-
niającym kraj w oparciu o krajowe i regionalne inteligentne 
specjalizacje. Podczas forum wyłoniono laureatów konkursu 
„Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju”. Wśród laureatów 
znalazło się Centrum Energetyki Odnawialnej z Sulechowa, 
które otrzymało nagrodę w kategorii „Innowacje OZE”. Ponad-
to prezes spółki Radosław Grech został wyróżniony tytułem 
„Prezes – Wizjoner”.

BIZNES POD LUPA
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Działanie to skierowane jest do 
przedsiębiorców z sektora MŚP, 
prowadzących działalność gospo-

darczą na obszarze subregionu gorzowskie-
go, tj. w powiatach: strzelecko-drezdenec-
kim, gorzowskim, słubickim, sulęcińskim, 
międzyrzeckim oraz w mieście Gorzów 
Wielkopolski.

W ramach projektu sfi nansować moż-
na m.in. szkolenia, studia podyplomowe, 
e-learning, coaching oraz egzaminy certy-
fi kujące. W zależności od wielkości fi rmy 
poziom wsparcia na wybrane przez przed-
siębiorców działania może wynieść nawet 
80 % kosztów. Co ważne, to fi rma sama 
określa swoje potrzeby szkoleniowe i znaj-
duje fi rmę, która świadczyć będzie dla niej 
usługę. Następnie wypełnia elektroniczny 
formularz zgłoszeniowy i podpisuje umo-
wę o wsparcie. Wynagrodzenie fi rmy szko-
leniowej opłacane jest przez Izbę po zreali-
zowaniu wybranej usługi. 

Zakres tzw. „usług rozwojowych” obję-
tych dofi nansowaniem jest naprawdę sze-
roki. - W ramach naszego działania można 

Bony na szkolenia
Szkolenia, doradztwo, coaching, studia podyplomowe czy kursy podnoszące kwalifi kacje - to tylko 
niektóre z usług, na które przedsiębiorcy mogą otrzymać dofi nansowanie z Izby w ramach projektu 
„Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego”.

sfi nansować zarówno szkolenia dla kosme-
tyczek, jak i kursy językowe, egzaminy na 
prawo jazdy a na studiach MBA kończąc 
– mówi Kamila Szwajkowska, koordynator 
projektu.

Maksymalna kwota dofi nansowania, 
o jaką może się ubiegać jedno przedsię-
biorstwo, wynosi 35 tysięcy. Należy jednak 
pamiętać, że wartość dofi nansowania dla 
jednego pracownika nie może przekroczyć 
kwoty 8,5 tysiąca zł.

- Zaletą naszego projektu jest szybka 
ścieżka. Od prawidłowo złożonego wniosku 

do podpisania umowy nie mija więcej niż 
10 dni. Wszystko wypełniamy w elektronicz-
nym formularzu, nie trzeba więc przychodzić 
do nas ze stosem dokumentów. Wszystkich 
formalności przedsiębiorca może dopełnić 
siedząc w biurze przed komputerem – mówi 
Jerzy Korolewicz, prezes ZIPH.

Szczegółowe informacje o projekcie 
znaleźć można stronie bony.ziph.pl. Z pra-
cownikami można też skontaktować po-
przez specjalnie do tego utworzoną info-
linią pod numerem telefonu 732 732 650.

 Marzena Młynarczyk
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Głos Przedsiebiorcy i 9-10/2018 Z ZYCIA IZBY

Szkolenie obejmowało m.in. takie za-
gadnienia jak: przepisy krajowe dot. 
delegowania pracowników, właściwo-

ści prawa miejscowego w kontekście umów 
o pracę i płacy, opodatkowania, koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, czyli 
zaświadczeń A1.

- Podczas spotkania położyliśmy szcze-
gólny nacisk na konkretne przykłady doty-
czące rynku niemieckiego i Skandynawii, 
albowiem z zapytaniami na temat tych 
krajów najczęściej zgłaszają się nasi przed-
siębiorcy – mówi Tomasz Molski, dyrektor 
marke  ngu w ZIPH.

Należy pamiętać, że w obrębie Unii Euro-

pejskiej w państwach członkowskich obowią-
zują różne porządki prawne, a ponadto organy 
i władze obcych państw są szczególnie wyczu-
lone na naruszenia prawa przez podmioty 
zagraniczne. Celem zajęć było omówienie 
podstawowych zasad i dobrych praktyk w tym 
względzie, oraz  pokazanie najczęstszych błę-
dów popełnianych przez pracodawców i wią-
żących się z tym konsekwencji

Spotkanie zostało zorganizowane przez 
Izbę wspólnie z lubuską placówką Enter-
prise Europe Network. Zajęcia poprowa-
dził Łukasz Żak, prawnik z dwunastoletnim 
doświadczeniem we wspieraniu polskich 
przedsiębiorców na rynkach zagranicznych, 

Delegowanie pracowników
Świadczenie usług i delegowanie pracowników do krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego - oto temat spotkania dla przedsiębiorców, które Izba zorganizowała w Go-
rzowie 15 października.

który specjalizuje się m.in. w zagadnieniach 
związanych z delegowaniem pracowników 
na rynki krajów UE oraz EOG oraz proble-
matyką związaną z zatrudnieniem cudzo-
ziemców.

(JL)

Nagroda dla Izby 
Podczas odbywającego się w dniach 11-13 października Kongresu Gospodarczego – Lubuskie 2018 
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa uhonorowana została Nagrodą Gospodarczą Marszałek Wo-
jewództwa Lubuskiego za wkład w rozwój i promocję województwa.

Trzydniowe wydarzenie swoją tema-
tyką obejmowało najistotniejsze 
kwes  e związane z rozwojem nowo-

czesnych technologii, przedsiębiorczości, 
funkcjonowaniem startupów, zdrowiem 
i medycyną oraz przemysłem kosmicznym. 

Podstawowym celem zajęć było prze-
analizowanie procesu sprzedaży, 
podniesienie umiejętności handlo-

wych uczestników oraz pogłębienie wiedzy 
z zakresu stosowania efektywnych technik 
sprzedaży.

Szczególny nacisk został położony na 
podniesienie kompetencji w zakresie znajo-
mości i praktycznego zastosowania metod 
handlowych oraz rozwinięcie umiejętności 
postrzegania sytuacji sprzedażowej z per-

 Jak skutecznie handlować
11 października w Gorzowie Wielkopolskim miało miejsce szkolenie dla członków Izby na temat me-
tod zwiększania efektywności sprzedaży. 

spektywy klienta i jego potrzeb. Podczas 
zajęć uczestnicy mieli m.in. możliwość 
udoskonalenia zdolności związanych z pro-
wadzeniem i kontrolą rozmowy handlowej 
oraz profesjonalnej prezentacji handlowej. 
Ważnym aspektem zajęć okazały się warsz-
taty w zakresie prawidłowego reagowania 
na trudne sytuacje sprzedażowe w kontak-
cie z klientem.

Zajęcia poprowadził Michał Hanuszek, 
wieloletni praktyk w zakresie negocja-

cji biznesowych na rynkach europejskich 
i azjatyckich.

(JL)

W trakcie kongresu wręczono również 
nagrody gospodarcze dla podmiotów, któ-
re poprzez swoją działalność wnoszą wkład 
w rozwój województwa lubuskiego. Jednym 
z laureatów nagrody została Zachodnia Izba 
Przemysłowo-Handlowa. 
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Lubuski Lider Biznesu to od lat najbar-
 żowe przedsięwzięcie kon-

kursowe w regionie wyróżniające naj-
lepsze przedsiębiorstwa zachodniej Polski. 
W tegorocznej gali fi nałowej, udział wzięło 
blisko 300 zaproszonych gości. W święcie 
lubuskiego biznesu uczestniczyło szerokie 
grono parlamentarzystów i organów władz 
publicznych. Licznie reprezentowani byli 
również przedstawiciele lokalnych samo-
rządów, świata nauki oraz biznesu z całego 
regionu.

Najważniejszym akordem gali było wy-
łonienie zwycięzców tegorocznej edycji kon-
kursu. W tym roku o tytuł Lubuskiego Lidera 
Biznesu ubiegało się 56 przedsiębiorstw. 
Najliczniejszą grupę stanowiły mikro fi rmy 
(zatrudniające do 9 pracowników): 22. Po-
nadto do konkursu zgłosiło się 13 małych 
oraz 12 średnich przedsiębiorstw. Wśród 
największych podmiotów swój akces do na-
grody zgłosiło 9 fi rm.

W kategorii mikro przedsiębiorstw 
pierwsze miejsce zajęła zielonogórska spół-
ka PERCEPTUS Sp. z o.o., drugie: Centrum 
Medyczne ESKULAP Janusz Stankiewicz 
z Żar, a trzecie ex aequo: IDEA HR Group Sp. 
z o.o. Sp.k. oraz Zachodnie Centrum Konsul-
 ngowe EURO INVEST. W kategorii małych 

przedsiębiorstw zwyciężyła gorzowska spół-
ka BUDNEX DEWELOPER przed szczecińską 
fi rmą Profi  Biznes Group, ZIEL-BRUK-iem 
Edwarda Makarewicza oraz gorzowskim KA-
SKAT-em.

W kategorii średnich przedsiębiorstw 
pierwsze miejsce zajęła sulechowska spółka 
MB-Pneumatyka. Na drugiej pozycji zna-
lazły się ex aequo: Tandem z Żagania oraz 
STREAMSOFT, a na trzecim PTH Francepol. 
Najbardziej wyrównana rywalizacja toczy-
ła się w kategorii dużych przedsiębiorstw. 
Pierwsze miejsce zajęła zielonogórska Gru-
pa Kapitałowa LUG S.A. Drugie miejsce ex 
aequo przypadło ICT Poland Sp. z o.o. z Ko-
strzyna nad Odrą oraz SILCARE z Gorzowa. 
Również na trzecim miejscu znalazły się 
wspólnie dwie fi rmy: SECO/WARWICK S.A. 
ze Świebodzina oraz gorzowski HOLDING 
ZREMB Gorzów.

Po raz szósty w historii wręczone zo-
stały również nagrody Lubuskiego Lidera 
Innowacji. Tutaj o tytuł rywalizowało 13 
uczestników, a patronat nad tą kategorią 
sprawował już po raz czwarty KGHM Polska 
Miedź S.A. Statuetki trafi ły w tym roku do: 
Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. 
oraz KEYPOL Ewa Staszewska (mikro przed-
siębiorstwa), Lubuskiego Ośrodka Innowacji 

Poznaliśmy Lubuskich Liderów Biznesu
24 września w Zielonej Górze poznaliśmy laureatów X edycji Konkursu Lubuski Lider Biznesu. Do tego-
rocznej rywalizacji przystąpiło 56 przedsiębiorstw z całego regionu.

i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o. (małe 
przedsiębiorstwa), spółki TANDEM Sp. z o.o. 
z Żagania (średnie przedsiębiorstwa) oraz 
BORNE FURNITURE Sp. z o.o., Grupy Ka-
pitałowej LUG S.A., SECO/WARWICK S.A. 
i SILCARE Sp. z o.o. Sp.k (duże przedsiębior-
stwa).

Ponadto po raz drug i  wręczone zo-
stały nagrody w kategoriach „Firma przyja-
zna młodym” oraz „Debiut roku”. W pierw-
szej z nich laureatami zostali: Computer 
Partner Waldemar Łobaczewski, POSTĘP 
S.A., KICO-Polska Sp. z o.o. i eobuwie.pl 
S.A. W drugiej natomiast kapituła konkursu 
przyznała pięć wyróżnień dla: „KOLOROWE 
SMAKI” Anna Wojtaszek, Pracownia Twór-
cza „Kotek i Myszka” Agnieszka Mistarz, Re-
stauracja „Kamienica Smaku” Oliwia Szcze-
biot, Sklep Ukrainoczka oraz So!Socks.

Kapituła Konkursu z okazji jubileuszu 
konkursu postanowiła w tym roku przy-
znać dodatkowe wyróżnienia dla fi rm, które 
uczestniczyły we wszystkich 10. edycjach 
konkursu. Otrzymały je: GOTECH SP. Z O.O. 
z Gorzowa Wielkopolskiego, P.T.H. „FRAN-
CEPOL” SP. Z O.O. z Zielonej Góry, PW „ROL-
TEX” SP. Z O.O. z Sulechowa, ICT POLAND SP. 
Z O.O. z Kostrzyna nad Odrą oraz LEKS SP. 
Z O.O. z Sulęcina.                   (TM)

KONKURS
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- Podczas niedawnej sesji gorzowskiej 
Rady Miasta zdecydowano o preferencyjnym 
zbyciu Willi Jaehnego na rzecz Zachodniej Izby 
Przemysłowo-Handlowej. Czy to w końcu fi na-
lizacja wieloletnich zabiegów o siedzibę Izby? 

- ZIPH funkcjonuje już 15 lat i w zasadzie 
przez cały ten okres szukaliśmy organizacyjnego 
wsparcia w zakresie pozyskania godnej siedziby 
i poprawy możliwości lokalowych. Dlatego też 
kilkukrotnie zmienialiśmy lokalizację. 
Od ostatnich kilku lat Izba mieści się na I p. w
Pałacyku Ślubów. Choć dzięki naszej inicjatywie 
udało się za blisko milion złotych gruntownie 
zmodernizować budynek Pałacyku, to jednak 
miejsce to nadal jest niewspółmierne do na-
szych potrzeb i planów rozwojowych. Jak wia-
domo, realizujemy bardzo szerokie spektrum 
działań, rozmaitych projektów i usług na rzecz 
przedsiębiorców całego regionu, a jesteśmy 
fi zycznie ściśnięci w kilku pokojach. Takie wa-
runki lokalowe znacznie ograniczają i utrudnia-
ją funkcjonowanie. Stąd też podjęte przez Izbę 
starania, aby poprawić te warunki i utworzyć 
Centrum Przedsiębiorczości z prawdziwego 
zdarzenia. Cieszę się, że wspólnie z władzami 
miasta udało się nam wydyskutować, że takim 
idealnym miejscem byłaby Willa Jaehnego przy 
ul. Kosynierów Gdyńskich, która jak wiadomo 
była też ogromnym „bólem głowy” dla miasta, 
bo od kilkunastu lat nie udało się tej niszczeją-
cej willi zagospodarować. Pomysł w pełni po-
parł Wojewoda Lubuski i dokonał po raz wtóry 
stosownej darowizny celowej na rzecz miasta.

- W jaki sposób Izba chce zaadaptować 
obiekt?

- Chcielibyśmy budynek poddać głębokiej 
renowacji i dostosować go do potrzeb działal-
ności Centrum Przedsiębiorczości, czyli przede 
wszystkim wytworzyć w nim odpowiednie 
funkcje biurowe i konferencyjne. Historycznie, 
co warto podkreślić, w latach 1946-49 mieściła 
się tutaj siedziba lubuskiej ekspozytury Poznań-
skiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Kolejnym 
jej przeznaczeniem przez lata był Komisariat 
Milicji wraz z aresztem, czyli tzw. dołkami. W tej 
chwili układ wewnętrzny budynku i jego funk-
cjonalność są odległe od dzisiejszych potrzeb 
biurowych na funkcjonowanie wspomnianego 

Będzie Centrum Przedsiębiorczości 
dla całego regionu
O potencjalnej nowej siedzibie Izby rozmawiamy z prezesem ZIPH, Jerzym Korolewiczem.

Centrum Przedsiębiorczości. Na szczęście ist-
nieje już opracowana dokumentacja projekto-
wa z pozwoleniem na budowę, która taką funk-
cję przywraca. W międzyczasie wykonaliśmy 
szereg niezbędnych prac studialnych, takich jak 
audyty energetyczne, operaty czy studium wy-
konalności. Wszystko podporządkowane jest 
temu, żeby z jednej strony było funkcjonalnie, 
a z drugiej - zgodnie z wymogami konserwa-
torskimi, bo mówimy o obiekcie historycznym, 
wpisanym do rejestru zabytków. Chcemy całą 
inwestycję przeprowadzić w taki sposób, aby 
zachować wyjątkowe walory willi.

Nowa siedziba umożliwi Izbie istotne 
zwiększenie zakresu usług. W tej chwili fi nali-
zujemy np. proces uzyskiwania uprawnień do 
utworzenia w Gorzowie Centrum Legalizacji 
Certyfi kacji i Karnetów ATA.  Certyfi kacji na 
utworzenie takiego punktu dokonuje Krajowa 
Izba Gospodarcza w Warszawie – będziemy 
jedyni na całej „zachodniej ścianie”. Chcemy 
zatem stworzyć swojego rodzaju centrum 
konferencyjno-szkoleniowe, gdzie realizować 
będziemy różnego rodzaju wydarzenia gospo-

 ngowe. Zależy 
nam, aby Centrum Przedsiębiorczości było 
kojarzone z miejscem, w którym przedsiębior-
ca mający problem czy potrzebę pozyskania 
informacji będzie mógł kompleksowo uzyskać 
pomoc.

- W jaki sposób Izba zamierza pozyskać 
środki na modernizację Willi Jaehnego?

- Nie da się tego wszystkiego uczynić bez 
znaczącego wsparcia z funduszy zewnętrznych. 
W naszym przypadku mówimy o Regionalnym 
Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020, w ra-
mach działania 1.2, przeznaczonego na profe-
sjonalizację usług świadczonych przez instytu-
cje otoczenia biznesu. Oczywiście nie jest tak, 
że te pieniądze leżą gdzieś przygotowane na 
półce i na nas czekają. Jak zawsze przy projek-
tach unijnych, trzeba taki projekt dobrze przy-
gotować, napisać aplikację projektową, wnio-
sek, stworzyć studium wykonalności i pokazać, 
że nasze zamiary są w sposób mierzalny zgodne 
z wytycznymi projektu. Jesteśmy już daleko za-
awansowani w przygotowaniach i pod koniec 
października wszystkie te elementy będziemy 

mieli gotowe. Natomiast niecierpliwie oczeki-
wać będziemy na ogłoszenie stosownego na-
boru przez władze województwa. 

- Czy można dziś mówić o konkretnych da-
tach zakończenia inwestycji? 

- Na dziś wiele zależy od otwarcia naboru 
przez Urząd Marszałkowski.  Mam nadzieję, że 
zarząd województwa doceni unikalną interak-
cję społeczną oraz więź, która została zbudowa-
na przy tym projekcie i jak najszybciej stworzy 
możliwość złożenia wniosku. Chciałbym bardzo 
podziękować wszystkim, którzy pomagali nam 
w przeprowadzeniu tego procesu decyzyjnego. 
To, że na trzy tygodnie przed wyborami uchwa-
ła przechodzi jednomyślnie głosami wszystkich 
klubów w Radzie Miasta pokazuje, jak ważna 
i pożyteczna to inicjatywa. Oczywiście bardzo 
dziękuję radnym za taką postawę. Co najważ-
niejsze, korzyści są obustronne: miasto rozwią-
zuje wreszcie istniejący od wielu lat ogromny 
problem, a my z kolei stworzymy bazę, która 
jest niezwykle istotna dla przyszłego rozwoju 
Izby. Mam nadzieję, że zarząd województwa 
doceni taką „sieciową” współpracę, która zo-
stała zbudowana przy tym projekcie i jak naj-
szybciej stworzy możliwość złożenia wniosku 
oraz przyzna nam stosowne dofi nansowanie.

- Dziękuję.
Rozmawiał Jarosław Libelt

WYWIAD
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Jako 10-letni praktyk w obszarze HR 
z niepokojem przyglądam się, jak wielu 
pracodawców, którzy wydają naprawdę 

duże pieniądze na budowanie wizerunku 
w social media, przygotowują bardzo dobre 
ogłoszenia o pracę, a zapominają zupełnie 
o kolejnym etapie – spotkaniu już z wybra-
nym kandydatem. Niska świadomość istoty 
profesjonalnie przeprowadzonej rozmowy 
rekrutacyjnej powoduje, że kierownikom 
brakuje kompetencji z tego obszaru - nie 
wiedzą jak to robić i raczej kierują się intu-
icją niż obserwacją zachowań. To właśnie 
często forma rozmowy – merytoryczna, 
spójna i przemyślana wpływa na decyzję 
kandydata o chęci związania się z danym 
pracodawcą. 

Często podczas warsztatów dla kadry za-
rządzającej z obszaru rekrutacji pytam: „Czy 
ktoś Wam kiedyś powiedział na zakończe-
nie rozmowy, że dziękuje za profesjonalnie 
przeprowadzone spotkanie rekrutacyjne?”. 
W swojej pracy przeprowadziłam już setki 
rozmów na różnorodne stanowiska – od 
stanowisk niskiego szczebla, specjalistów, 
po kadrę zarządzającą. Nie ma znaczenia 
poziom stanowiska, ponieważ jakość roz-
mowy jaką prezentuje rekruter/kierownik 

jest ważna na każdym z nich. Oczywiście 
formę, narzędzia, techniki dopasowujemy 
do potrzeb danego procesu. Jestem daleka 
od wykorzystania rozbudowanych technik 
do procesów, które tego nie wymagają, ale 
jest kilka podstawowych kwes  i, o których 
każdy powinien wiedzieć i je stosować, nie-
zależnie od poziomu stanowiska.

PARTNERSTWO
Podczas rozmowy spotyka się dwóch 

dorosłych ludzi, którzy chcą się wzajemnie 
poznać. Prezentując podczas takiego spo-
tkania postawę JA JESTEM OK-TY JESTEŚ OK 
kierownik/rekruter pokazuje obiektywne 
podejście do kandydata bez projektującej 
z góry oceny. Daje mu przestrzeń podczas 
rozmowy na zaprezentowanie swoich kom-
petencji, pyta o oczekiwania, interesuje 
się jego potrzebami. Dzięki temu kandydat 
może dostrzec w potencjalnym przełożonym 
partnera, który aktywnie go słucha, odpo-
wiednio moderując całym spotkaniem. Po-
zwoli to zbudować poczucie bezpieczeństwa 
i zmniejszyć stres u kandydata. Obecnie 
35% osób na rynku pracy to tzw. Milenial-
si, których za 10 lat będzie 75%. Atmosfera 
panująca podczas rozmowy rekrutacyjnej 

jest dla nich często kluczowa podczas podej-
mowania decyzji o chęci nawiązania współ-
pracy z fi rmą. Nawet jeżeli kandydat nie 
otrzyma pracy, może zostać ambasadorem 
marki fi rmy, wyrażając się pozytywnie o jej 
kulturze organizacyjnej. Pokolenie to dzieli 
się refl eksjami po rozmowach na portalach 
społecznościowych, gdzie wyrażają swoją 
opinię o procesach rekrutacji i sposobie ich 
traktowania podczas spotkania. To właśnie 
kierownik ma wpływ na opinię, która się 
tam pojawi. Mawia się, że jeden niezadowo-
lony kandydat podzieli się swoją opinią z 11 
innymi. O efekcie tego łańcuszka nie muszę 
wspominać…

ŚWIADOME POSZUKIWANIA
Kierownik musi mieć strategię weryfi ka-

cji kompetencji kandydatów. Pracując w do-
radztwie personalnym, często spotykałam 
się z tym, że pracodawcy nie do końca wie-
dzą kogo szukają. Ustalenie profi lu kandyda-
ta oraz informacje w nim zawarte stanowią 
kluczową wskazówkę dla kierownika, co ma 
badać podczas spotkania rekrutacyjnego 
oraz w jaki sposób. Często ta część rekruta-
cji jest pomijana lub traktowania pobieżnie. 
Dochodzi, do tego, że w tym samym proce-

Employer branding w fi rmie 
– rozmowa rekrutacyjna
Employer branding na rynku pracy dotyczy wielu obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa i może 
składać się z licznych działań, które mają doprowadzić do przyciągnięcia kandydatów właśnie do na-
szej fi rmy. W wielu obszarach zakres tych działań zależy od potrzeb organizacji, wielkości i oczywiście 
budżetu, jakim fi rma dysponuje na ten cel. 

HR
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sie rekrutacji kandydaci są pytani o kwes  e, 
które często nie dotyczą zupełnie stanowi-
ska, o które się ubiegają! Dochodzi do kurio-
zalnej sytuacji, kiedy dwie osoby prowadzą 
rekrutację i zwracają uwagę na zupełnie 
inne rzeczy tzn. dla jednego rekrutera naj-
ważniejszą kwes  ą do weryfi kacji będzie 
otwartość, czy współpraca dla innego tylko 
wiedza fachowa. To właśnie dobry profi l 
kandydata stanowi punkt wyjścia do prze-
prowadzenia spójnej i przemyślanej rozmo-
wy rekrutacyjnej – każdy rekruter wie, na co 
zwrócić uwagę, co jest ważne na danym sta-
nowisku. Dzięki temu zespół tworzą ludzie, 
którzy są dopasowani do potrzeb organiza-
cji, a tym samym wpływają na jej sukces. 

PROFESJONALIZM W OCZACH KANDYDATA
Weryfi kacja kompetencji kandydata 

podczas rozmowy w wielu przypadkach do-
tyczy głównie twardych aspektów. Z tym kie-
rownicy sobie radzą. Natomiast to właśnie 
badanie kompetencji interpersonalnych 
stanowi dla nich największe wyzwanie. Zna-
jomość technik, metod na temat możliwych 
sposobów oceny miękkich aspektów przy-
szłej współpracy z kandydatem, przyczyni 
się do zadawania bardziej trafnych pytań 
badających to, na czym nam faktycznie zale-
ży. Tym samym unikamy pytań sugerujących 
i zamkniętych, jak również braku spójności 
w całej rozmowie. Dzięki temu kandydaci 
słyszą, że mają do czynienia z osobą, która 

przygotowała się do spotkania, budując tym 
samym profesjonalizm w oczach kandydata.

ZASADA 80/20
Kierownicy mają tendencję do przesad-

nego opowiadania o fi rmie zanim dowiedzą 
się czegokolwiek na temat kandydata. Znam 
przypadek, gdzie kierownik opowiedział całą 
swoją historię zatrudnienia (również w in-
nych fi rmach) zanim po 30 minutach zadał 
pierwsze pytanie kandydatowi. Szanujmy 
swój czas. Żelazna zasada mówi, że podczas 
rozmowy rekruter tak moderuje spotkaniem, 
że w 80% czasu mówi kandydat, w 20% re-
kruter. To daje nam gwarancję poznania 
i zbadania wymaganych kompetencji.

To jest tylko kilka ważnych zasad, od któ-
rych powinien zacząć kierownik, któremu 
zależy na budowaniu swojego autorytetu 
w oczach kandydata już od pierwszych minut 
podczas bezpośredniego spotkania rekruta-
cyjnego. Nie trzeba być HR-owcem czy psy-
chologiem, aby w merytoryczny i skuteczny 
sposób przeprowadzić spotkanie rekrutacyj-
ne. Zdobycie kompetencji z obszaru rekruta-
cji, czyli doboru osób do zespołu, jest równie 
ważne, jak dalsze motywowanie pracownika 
i zarządzanie nim. Świadomość, że „jak sobie 
zrekrutujemy tak będziemy mieli” jest już 
pierwszym krokiem do dobrych i satysfakcjo-
nujących wyborów personalnych w trakcie 
procesu rekrutacji. Odpowiedni dobór ludzi, 
a tym samym przygotowanie do procesu re-

krutacyjnego bywa często niesłusznie baga-
telizowany przez kierowników, a przecież to 
on w pierwszej kolejności wpływa na wyniki 
ich zespołu i samej fi rmy. Przyciągajmy więc 
do fi rm nie tylko skutecznymi social media, 
czy atrakcyjnymi ogłoszeniami o pracę. Pa-
miętajmy, że po drugiej stronie jest człowiek, 
który przychodzi z pewnymi oczekiwaniami 
i wyobrażeniami na temat fi rmy. To od rekru-
tera/kierownika zależy, z jakim ostatecznie 
wyjdzie wrażeniem i czy – mimo naszej pozy-
tywnej decyzji rekrutacyjnej – faktycznie zde-
cyduje się zainwestować swoje kompetencje 
i energię w przyszłą współpracę z nami.

Marta Sosińska
HR Biznes Partner, 

Trener biznesu ProUp Solu  ons Sp. z o.o.

ProUp Solu  ons to fi rma szkolenio-
wo-doradcza specjalizująca się w rozwoju 
kompetencji menedżerskich i budowaniu 
efektywnych zespołów. Prowadzi procesy 
rozwojowe dla fi rm w oparciu o spraw-
dzone narzędzia psychometryczne, takie 
jak FRIS®, Competence Navigator™, Deli-
ght Index™, IP 121 i inne.

HR
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Jak co roku podczas spotkania wręczono nagrody w konkur-
sie „Lubuski Przyjazny Pracodawca”. Wśród tegorocznych 
laureatów znalazły się: BOKARO Szeligowscy Spółka Jawna 

z Gorzowa (kategoria „Przedsiębiorca mały”), Gorzowskie To-
warzystwo Handlu Zagranicznego „GOREX” sp. z o. o. (kategoria 
„Przedsiębiorca średni”) oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Sa-
mochodowej sp. z o.o. w Gorzowie (kategoria „Przedsiębiorca 
duży”). Nagrodę w kategorii „Pracodawca samorządowy” otrzy-
mały: Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich oraz Stowarzysze-
nie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. Podczas 
spotkania uhonorowano również członków LOP odznaczeniami 
honorowymi Miasta Gorzowa. Otrzymali je: Agnieszka Beszczyń-
ska (Urzęd Miasta Gorzów), Stanisław Golda (PREFADOM sp. 
z o.o.), Jerzy Różycki – (z Cukierni-Piekarni RÓŻYCKI sp. z o.o .) 
Zbigniew Rudowicz (ZM MESTIL sp. z o. o.) oraz Henryk Woronko 
(PPUH CEMEX WORONKO sp. z o.o.) 

Lubuski 
Przyjazny 
Pracodawca

Lubuski 
Mister Budowy

Gala Budownictwa to miejsce, podczas którego „branża 
budowlana” spotyka się, aby uczcić i podsumować ko-
lejny rok pracy, wymienić doświadczenia i nagrodzić naj-

lepszych. W tym roku w kategorii budownictwo mieszkaniowe 
wielorodzinne, jako najlepszy kapituła konkursu uznała budynek 
„Piastowskie Apartamenty” przy ul. Zawadzkiego „Zośki” 42AB 
w Zielonej Górze. Inwestorem w tym przedsięwzięciu jest spółka 
EBF Development. W kategorii osiedla mieszkaniowe zwycięskie 
okazało się osiedle przy ul. Nowej 6 w Zielonej Górze. W tym 
przypadku inwestorem było Przedsiębiorstwo Budownictwa Spo-
łecznego Szymanowski i Wspólnicy. Lubuskiego Mistera Budowy 
w dziedzinie budownictwa użyteczności publicznej zdobył budy-
nek biurowy z parkingiem przy ul. Wandy w Zielonej Górze. Od-
powiada za niego fi  i budow-
nictwa przemysłowego Lubuskim Masterem Budowy nagrodzono 
budynek produkcyjny i socjalno-biurowy z infrastrukturą przy ul. 
Międzyrzeckiej w Zielonej Górze. Inwestorem przedsięwzięcia 
jest spółka R&D TECH. 

7 września w Mironicach odbyło się XVI spo-
tkanie integracyjne Lubuskiej Organizacji Praco-
dawców. Gościem specjalnym wydarzenia była 
minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga 
Emilewicz. 

29 września w zielonogórskiej Palmiarni odbyła 
się Gala Budownictwa 2018, zorganizowana po 
raz 24. przez Lubuską Izbę Budownictwa. Pod-
czas uroczystości tradycyjnie przyznano nagro-
dy w konkursie Lubuski Mister Budowy.
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Partnerem gazety  
 

jest 

Informacje Lubuskie codziennie o godz. 18.30 i 22.00

KWALIFIKACJE

Realizowany przez Izbę program MBA 
to efekt współpracy z Wyższą Szkołą 
Bankową we Wrocławiu. ZIPH wspól-

nie z uczelnią postanowiła wyjść do przed-
siębiorców w regionie z propozycją stu-
diów stacjonarnych dostępnych na terenie 
naszego województwa. - Nasza inicjatywa 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 
Dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Bankową 
studia są dostępne na miejscu. To olbrzymi 
atut, albowiem pozwala naszym przedsię-
biorcom zaoszczędzić czas i pieniądze zwią-
zane z dojazdami – mówi Stanisław Owcza-
rek, dyrektor Izby.

Do tej pory Izba zorganizowała 8 edycji 
studiów, w których udział wzięło 145 osób. 
Pierwsze sześć grup rozpoczęło edukację 
w Gorzowie. W czerwcu ZIPH otworzyła 
studia w Żaganiu, a we wrześniu zainaugu-
rowane zostały zajęcia w Zielonej Górze. 
Studenci będą mieli do zaliczenia dziesięć 
weekendowych zjazdów, po których przy-
stąpią do egzaminu końcowego. 

Do końca bieżącego roku Izba planuje 
jeszcze otwarcie dwóch grup w Gorzowie 
(nabór został zakończony) oraz kolejnej 
w Zielonej Górze (nabór trwa). ZIPH rozpo-

Izbowe MBA w Zielonej Górze
We wrześniu w Zielonej Górze zajęcia rozpoczęła kolejna Izbowa grupa programu Master of Business 
Administra  on. To już 8. edycja studiów, które organizuje w naszym regionie Zachodnia Izba Przemy-
słowo-Handlowa. 

częła również nabór do grupy, której zajęcia 
odbywać będą się w Barlinku. 

 Koszt udziału w studiach to 10.000 zł, 
niemniej zainteresowani mogą skorzystać 
z dofi nansowania nawet 80% kosztów w ra-
mach Lubuski ch Bonów Rozwojowych, któ-
rych administratorem jest Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Rekru-
tacja rozpoczęła się pod koniec września 
i jak podkreślają organizatorzy wolne miej-
sca ubywają w szybkim tempie. Zaintereso-
wani udziałem w studiach mogą kontakto-

wać się z Elżbietą Wulbach T: 730 125 820, 
E: szkolenia@ziph.pl

(TM)

Program Master of Business Administra  on 
Business Trends obejmuje swoim zakresem m.in. 
takie dziedziny jak: księgowość, fi nanse, marke-
 ng, zarządzanie przedsiębiorstwem i korzystanie 

z systemów informacji, prawo oraz zarządzanie 
zasobami ludzkimi. Co ważne zaliczenie studiów 
zwalnia z obowiązku zdawania egzaminu pań-
stwowego dla kandydatów chcących zasiadać 
w radach nadzorczych spółek skarbu państwa.
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Zdaniem eksperta

W obowiązującym stanie praw-
nym zasadą jest wypłata wy-
nagrodzenia za pracę do rąk 

własnych pracownika (choć w praktyce już 
obecnie w większości przypadków wyna-
grodzenia pracowników przelewane są za 
ich zgodą na rachunki bankowe). Od stycz-
nia 2019 r. nastąpi zmiana formalnopraw-
na, zgodnie z którą wypłata wynagrodze-
nia będzie dokonywana na wskazany przez 
pracownika rachunek płatniczy, chyba że 
pracownik złoży w postaci papierowej lub 
elektronicznej wniosek o wypłatę wyna-
grodzenia do rąk własnych.

Kolejna ważna zmiana dotyczy formy 
prowadzenia dokumentacji pracowniczej. 
Pracodawca będzie mógł prowadzić i prze-
chowywać dokumentację pracowniczą 
w postaci papierowej lub elektronicznej 
(dokumentację w sprawach związanych 
ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe 
pracowników). Po stronie pracodawcy 
powstanie obowiązek przechowywania 
dokumentacji pracowniczej w sposób gwa-
rantujący zachowanie jej poufności, inte-
gralności, kompletności oraz dostępności, 
w warunkach niegrożących uszkodzeniem 
lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, 
a także przez okres 10 lat, licząc od końca 
roku kalendarzowego, w którym stosunek 
pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba 
że odrębne przepisy przewidują dłuższy 
okres przechowywania dokumentacji pra-
cowniczej. 

Przepisy nowej ustawy wprowadzają 
szereg nowych obowiązków pracodawcy 
w zakresie m.in. jego obowiązków w toczą-
cym się procesie sądowym, postępowania 
w przypadku ponownego nawiązania sto-
sunku pracy z pracownikiem, zniszczenia 
dokumentacji pracowniczej, zmianie po-
staci dokumentacji pracowniczej, obowiąz-
ku informowania pracowników o zmianie 
postaci prowadzenia i przechowywania 
dokumentacji, postępowania z dokumen-

ZMIANY W PRAWIE PRACY w 2019 ROKU
Rok 2019 przyniesie kolejne zmiany w przepisach prawa pracy. Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w 
życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu 
przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. 

tacją w przypadku jej nieodebrania przez 
pracownika oraz wydawania kopii doku-
mentacji pracowniczej. Opiszę jedynie nie-
które z nich.

W przypadku ponownego nawiązania 
stosunku pracy z tym samym pracowni-
kiem w okresie 10 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym stosunek pra-
cy uległ rozwiązaniu lub wygasł (chyba że 
odrębne przepisy przewidują dłuższy okres 
przechowywania dokumentacji pracow-
niczej), pracodawca będzie kontynuował 
prowadzenie dla tego pracownika do-
tychczasowej dokumentacji pracowniczej. 
W takim przypadku okres przechowywania 
dokumentacji pracowniczej będzie liczył 
się od końca roku kalendarzowego, w któ-
rym kończący się najpóźniej stosunek pra-
cy rozwiązał się lub wygasł.

Ważne! W przypadku rozwiązania lub 
wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca 
wraz ze świadectwem pracy będzie obo-
wiązany wydać pracownikowi w postaci 
papierowej lub elektronicznej informację 
o okresie przechowywania dokumentacji 
pracowniczej, możliwości odbioru przez 
pracownika dokumentacji pracowniczej do 
końca miesiąca kalendarzowego następu-
jącego po upływie okresu przechowywania 
dokumentacji pracowniczej oraz zniszcze-
niu dokumentacji pracowniczej w przypad-
ku jej nieodebrania. 

Pracodawca zniszczy dokumentację 
pracowniczą w sposób uniemożliwiający 
odtworzenie jej treści w terminie do 12 
miesięcy po upływie okresu przeznaczone-
go na odbiór dokumentacji pracowniczej. 
Do czasu zniszczenia pracodawca będzie 
mógł wydać dokumentację pracowniczą 
byłemu pracownikowi.

Pracodawca będzie mógł zmieniać po-
stać, w której prowadzi i przechowuje do-
kumentację pracowniczą. Zmiana postaci 
dokumentacji pracowniczej z papierowej 

na elektroniczną będzie następowała przez 
sporządzenie odwzorowania cyfrowego, 
w szczególności skanu, i opatrzenie go 
kwalifi kowanym podpisem elektronicznym 
lub kwalifi kowaną pieczęcią elektroniczną 
pracodawcy lub kwalifi kowanym podpisem 
elektronicznym upoważnionej przez praco-
dawcę osoby, potwierdzającym zgodność 
odwzorowania cyfrowego z dokumentem 
papierowym. Zmiana postaci dokumenta-
cji pracowniczej z elektronicznej na papie-
rową będzie możliwa przez sporządzenie 
wydruku i opatrzenie go podpisem praco-
dawcy lub osoby przez niego upoważnio-
nej, potwierdzającym zgodność wydruku 
z dokumentem elektronicznym. O zmianie 
postaci prowadzenia i przechowywania 
dokumentacji pracowniczej, możliwości 
odbioru poprzedniej postaci dokumenta-
cji pracowniczej w terminie 30 dni od dnia 
przekazania informacji o zmianie postaci 
prowadzenia i przechowywania dokumen-
tacji pracowniczej pracodawca będzie in-
formował pracowników w sposób przyjęty 
w zakładzie pracy. Warto zatem uregulo-
wać tę kwes  ę w aktach wewnątrzzakłado-
wych. Dodatkowo pracodawca zawiadomi 
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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 Marke  ngu
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 Westerpla  e 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

w postaci papierowej lub elektronicznej 
byłego pracownika o możliwości odbioru 
poprzedniej postaci dokumentacji pra-
cowniczej w terminie 30 dni od dnia za-
wiadomienia. W przypadku nieodebrania 
poprzedniej postaci dokumentacji pracow-
niczej, pracodawca będzie mógł zniszczyć 
poprzednią postać takiej dokumentacji.

W przypadku śmierci pracownika lub 
byłego pracownika prawo odbioru po-
przedniej postaci dokumentacji pracow-
niczej będzie przysługiwało dzieciom pra-
cownika, dzieciom drugiego małżonka oraz 
dzieciom przysposobionym, przyjętym na 
wychowanie i utrzymanie przed osiągnię-
ciem pełnoletności wnukom, rodzeństwu 
i innym dzieciom, z wyłączeniem dzieci 
przyjętych na wychowanie i utrzymanie 
w ramach rodziny zastępczej lub rodzin-
nego domu dziecka, małżonkowi (wdo-
wie i wdowcowi) oraz rodzicom, w tym 
ojczymowi i macosze oraz osobom przy-
sposabiającym. Uregulowanie to wyelimi-
nuje dotychczasowe problemy, z którymi 
w praktyce niejednokrotnie borykali się 
pracodawcy. 

Ważne! Pracodawca, w terminie 21 dni 
od dnia wejścia w życie ustawy, zobowią-
zany jest poinformować, w sposób przyjęty 
u danego pracodawcy, pracowników, któ-
rzy dotychczas otrzymywali wynagrodze-
nie za pracę do rąk własnych, o obowiązku 
podania numeru rachunku płatniczego, na 
który będzie wypłacane wynagrodzenie za 

pracę albo złożenia wniosku dotyczącego 
dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do 
rąk własnych. Natomiast pracownik podaje 
pracodawcy numer rachunku płatniczego 
albo składa pracodawcy wniosek dotyczą-
cy dalszej wypłaty wynagrodzenia za pra-
cę do rąk własnych w postaci papierowej 
lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania od pracodawcy informacji, 
o której mowa powyżej. 

Uwaga! Jeżeli w okresie od dnia wej-
ścia w życie ustawy do dnia otrzymania 
przez pracodawcę informacji o obowiązku 
podania numeru rachunku płatniczego, na 
który będzie wypłacane wynagrodzenie za 
pracę, albo wniosku dotyczącego dalszej 
wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk 
własnych, przypada termin wypłaty wyna-
grodzenia za pracę, pracodawca powinien 
wypłacić wynagrodzenie do rąk własnych 
pracownika. Podobnie, jeżeli pracownik 
nie poda informacji ani nie złoży wniosku. 

Marek Górecki
adwokat i doradca podatkowy
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