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News

OPZL

Drodzy Czytelnicy

Giełda odbija od dna, bezrobocie w ciągu miesią-
ca spadło o 1,5 proc., konsumpcja krajowa rośnie 
– chciałoby się powiedzieć:  bye, bye kryzys! Sytua-
cja jest jednak bardziej skomplikowana niż pokazu-
ją wskaźniki  giełdowe i statystyczne.
Chociaż widać już światełko w tunelu, chociaż  
w Polsce spowolnienie nie jest tak bardzo bolesne 
jak w innych krajach Unii Europejskiej, to dobrze się 
stało, że prezydent Lech Kaczyński podpisał pakiet 
antykryzysowy. Nie obyło się bez utyskiwań ze stro-
ny związków zawodowych, choć przecież jednym 
z celów ustawy jest właśnie zachowanie miejsc pracy.
Z badań Lewiatana wynika, że druga połowa 
roku może być trudniejsza dla polskich firm. 
Życzę sobie i Czytelnikom oby eksperci Konfede-
racji się mylili. Gdyby jednak było inaczej, mam 
nadzieję, że w sukurs przedsiębiorcom przyjdzie 
właśnie uchwalony pakiet antykryzysowy.
Nie zwolniło tempo kontraktowania dotacji 
ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Sytuację bieżącą i plany pozna-
liśmy podczas majowego spotkania przygoto-
wanego przez OPZL oraz Urząd Marszałkowski. 
Środki publiczne i inwestycje infrastrukturalne 
stwarzają szansę złagodzenia skutków kryzysu. 
Dlatego jak poruszać się po dziesiątkach pro-
gramów dotacji podpowiadał w czerwcu lubu-
skim przedsiębiorcom Lewiatan podczas szkoleń 
„Mapa przedsiębiorcy”. W II kwartale podsumo-
waliśmy także poprzedni rok działalności OPZL 
podczas Zebrania Ogólnego Członków w zielono-
górskiej Palmiarni i rozpoczęliśmy przygotowa-
nia do Lubuskiego Forum Gospodarczego 2009. 
O tym wszystkim przeczytają Państwo w magazy-
nie „Biznes Lubuski”.
Życząc naszym Czytelnikom urlopów niezmąconych 
myślami o pracy, zapraszam do lektury pisma.

Jarosław Nieradka
dyrektor biura

Lubuskie Forum Gospodarcze od-
będzie się we wrześniu. Towarzy-
szyć mu będzie debata o strategii 
rozwoju kraju i woj. lubuskiego do 
roku 2030. W debacie wezmą udział 
Michał Boni i Henryka Bochniarz.

Rewitalizacja Zielonej Góry otrzyma 
wsparcie Unii Europejskiej. Projekt 
miasta zakłada m. in. gruntowną 
modernizację secesyjnej kamienicy 
przy ulicy Reja. Wkrótce ma się tam 
mieścić nowa siedziba Organizacji.

Integracja
Warszawa gościła partnerów PKPP 
Lewiatan. 15 lipca odbył się tam 
Letni Piknik Przyjaciół Lewiatana. 
W imprezie brała udział grupa lu-
buszan z OPZL. W trakcie pikniku 
podpisywany był manifest równości 
kobiet i mężczyzn. Współpraca

Prawo

Pracodawcy i samorządowcy brali 
udział w gospodarczej wizycie stu-
dyjnej, w zaprzyjaźnionym z regio-
nem lubuskim, francuskim departa-
mencie le Lot. Delegacja spotkała się 
z władzami departamentu i miejsco-
wymi przedsiębiorcami.

Sąd polubowny to alternatywa wo-
bec sądów państwowych. Bo można 
rozstrzygać szybciej i taniej.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej 
ul. Bohaterów Westerplatte 23
65-078 Zielona Góra
tel. 068 327 18 81, 068 322 10 62
fax 068 327 18 81
www.opzl.pl
biuro@opzl.pl

Przewodniczący Janusz Jasiński
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Lenart
Przewodniczący Rady Programowej Wacław Maciu-
szonek
Dyrektor biura Jarosław Nieradka 
gsm 697 712 771

Oddział w Nowej Soli
ul. Wróblewskiego 7
67-100 Nowa Sól
tel./fax 068 356 94 32
nowasol@opzl.pl
Kierownik oddziału Łukasz Rut 
gsm 697 712 770

Fundusze UE
W trzech lubuskich miastach odbyły 
się szkolenia związane z prezentacją 
kompleksowego przewodnika po 
funduszach unijnych. Szkoleniom 
towarzyszyła duża konferencja, 
w której wzięło udział przeszło stu 
przedsiębiorców.
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Kryzys
W maju w Zielonej Górze spotkali się 
bankowcy, samorządowcy i praco-
dawcy. Dyskusja dotyczyła wykorzy-
stania dotacji unijnych w celu złago-
dzenia skutków kryzysu.

fot. na okładce: PKPP Lewiatan
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Z udziałem znanych producentów krajowych 
(Protekt, Otoria, Filter Service) Okręgowy 
Inspektorat Pracy zorganizował w dniach 8 
i 9 lipca 2009 roku w Zielonej Górze 

Ochrona pracownika

Gośćmi specjalnymi forum będą minister, 
członek rady ministrów Michał Boni oraz 
Prezydent PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz. 
M. Boni zaprezentuje raport „Polska 2030”, 
który jest efektem pracy zespołu doradców 
strategicznych premiera RP Donalda Tuska. 
Jak piszą autorzy, raport stanowi podsu-
mowanie analizy dylematów rozwojowych 
stojących przed Polską, dylematów których 
rozstrzygnięcie będzie miało podstawowe 
znaczenie dla dalszego rozwoju w perspekty-
wie kolejnego pokolenia – 20 lat.
Prezentacji będzie towarzyszyła debata 
nt. kierunków i możliwości rozwoju kraju 
określonych w dokumencie z naciskiem na 
kontekst lubuski. W panelu dyskusyjnym „Lu-

Przedsiębiorcy, samorządowcy, parlamentarzyści i partnerzy Organizacji Pracodaw-
ców Ziemi Lubuskiej spotkają się jak co roku na Lubuskim Forum Gospodarczym. 
W trakcie wrześniowego spotkania spróbują stworzyć wizję przyszłości regionu

buskie 2030” wezmą udział przedsiębiorcy, 
naukowcy i samorządowcy. – Celem deba-
ty będzie konfrontacja zapisów dokumentu 
krajowego z oczekiwaniami, potrzebami 
i aspiracjami Lubuszan – wyjaśnia przewod-
niczący OPZL Janusz Jasiński. Już teraz moż-
na zapoznać się z raportem „Polska 2030” 
na stronie www.polska2030.pl.
Lubuskie Forum Gospodarcze odbędzie się 
w dniach 18-19 września w hotelu „Bukowy 
Dworek” w Gronowie k. Łagowa Lubuskie-
go. Po południu, po części konferencyjnej, 
uczestnicy będą integrować się w trakcie 
wieczoru na terenie ośrodka, a następnego 
dnia nie zabraknie integracji w terenie.

Jarosław Nieradka

Zarząd na uczelni

W nowym rektoracie Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego 9 lutego odbyło się 
zebranie zarządu OPZL. Podczas obrad 
przewodniczący OPZL Janusz Jasiński 
opowiedział członkom zarządu o francu-
skim departamencie le Lot. Zarząd przy-
jął ponadto uchwałę w sprawie wniosku 
o uruchomienie zaliczkowania w regional-
nych europejskich funduszach inwestycyj-
nych. Dwa miesiące później zarząd woje-
wództwa lubuskiego przychylnie odniósł 
się do sugestii pracodawców i wprowadził 
w życie zaliczkowanie projektów.

OPZL w „Interior”

Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej 
Soli podczas obrad zarządu Organi-
zacji 9 lutego przekonywał do obję-
cia udziałów w Regionalnym Centrum 
Technologii i Wiedzy „Interior”. Opo-
wiedział o planach utworzenia Cen-
trum. Udziałowcami spółki mają być 
lokalne uczelnie wyższe, miasto Nowa 
Sól, Urząd Marszałkowski, Kostrzyń-
sko-Słubicka Specjalna Strefa Ekono-
miczna, lokalne firmy i OPZL. Prezydent 
skutecznie przekonał zarząd Organizacji 
i objmie ona udziały w tym przedsięwzię-
ciu. Docelowo do Centrum ma się prze-
nieść również nowosolski oddział OPZL.

Panel ekspertów z głosem OPZL
Na początku marca członek Organi-
zacji, Agencja Reklamowa Avenue 
z Zielonej Góry uruchomiła nowy serwis 
konsumencki www.twójrynek.pl. Serwis 
składa się z dwóch części. Pierwsza jest 
przeznaczona dla konsumentów i zawiera 
między innymi raporty, aktualności, oraz 
informacje o ważnych dla konsumenta 
instytucjach. Druga część przeznaczona 
jest dla przedsiębiorców. W jej skład 
wchodzi panel ekspertów, czyli wirtual-
ne miejsce, gdzie przedsiębiorcy mogą 
składać pytania z dziedzin przydatnych 
w zarządzaniu firmą. Ekspertem z zakre-
su funduszy UE w ramach panelu jest 
m.in. konsultant OPZL Łukasz Rut.

Radni spotkali się z biznesem
Nowosolscy radni z komisji gospodar-
ki rady miasta spotkali się 19 marca 
z przedstawicielami nowosolskiego od-
działu Organizacji Pracodawców Ziemi 
Lubuskiej. Spotkanie dotyczyło przed-
stawienia wyników prac oddziału w ciągu 
ostatniego roku. Efektem spotkania są 
między innymi zaplanowane prace nad 

NEWS

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubu-
skiej skutecznie wsparła PIP w rekrutacji 
przedsiębiorców na spotkanie pokazowe 
środków ochrony indywidualnej

Jakie będzie Lubuskie 2030?

W Lubuskim Forum Gospodarczym w Łagowie Lubuskim w 2008 roku uczestniczyło ponad 140 osób.

i Gorzowie Wlkp. pokazy sprzętu ochrony 
przed upadkiem z wysokości, słuchu i dróg 
oddechowych, w których uczestniczyło oko-
ło 100 przedsiębiorców województwa lubu-
skiego. Pokaz w Zielonej Górze poprzedziła 
konferencja prasowa, podczas której Okrę-
gowy Inspektor Pracy omówił problematy-
kę wypadków przy pracy w budownictwie 
i działania kontrolno-prewencyjne PIP na 
rzecz poprawy stanu ochrony pracy.

BH
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Kotarskim (Vinsar Sp. z o.o.), K. Hołowczyc 
spotkał się także z marszałkiem województwa 
Marcinem Jabłońskim oraz prezesem Zie-
lonogórskiego Klubu Żużlowego Robertem 
Dowhanem.

Red.

Szkolenia 
z funduszy unijnych

nową wersją rozwoju strategii Nowej Soli 
w dziedzinie gospodarki, przy współudzia-
le członków OPZL.

OPZL w Strefie Biznesu
Od marca do maja OPZL patronowała no-
wemu portalowi internetowemu „Gazety 
Lubuskiej”: „Strefie Biznesu”. Na stro-
nach poświęconych gospodarce regionu, 
firmom z terenu województwa gazeta pro-
mowała bezpłatne doradztwo w ramach 
Punktu Konsultacyjnego. Oprócz najśwież-
szych informacji z rynku pracy, wiadomo-
ści z życia lubuskich przedsiębiorstw czy 
artykułów i komentarzy o tematyce ekono-
micznej, „Strefa Biznesu” prezentuje także 
sylwetki samych przedsiębiorców.

Rozwiązania IT dla przedsiębiorczych
Specjaliści z ITSERWIS i IBM zaprezen-
towali możliwości rozwoju firm w czasie 
kryzysu gospodarczego z wykorzysta-
niem narzędzi IT. Według organizatorów 
kryzys wcale nie musi oznaczać stagnacji 
i biernego oczekiwania na lepsze czasy. 
W trakcie konferencji, która odbyła się 
w Zielonej Górze 7 maja przedstawiono 
m.in. najnowsze serwery IBM, platformę 
Lotus Notes – narzędzie do pracy grupo-
wej oraz oprogramowanie do zarządzania 
majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie. 
Organizatorem konferencji była firma IT-
SERWIS Sp. z o.o., członek OPZL.

Marszałek podpisał umowy
W sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskie-
go w Zielonej Górze marszałek wojewódz-
twa lubuskiego Marcin Jabłoński podpisał 
24 lipca ponad 60 umów o dofinansowa-
nie na łączną kwotę dofinansowania pra-
wie 220 mln. zł. Umowy dotyczą wsparcia 
finansowego najważniejszych dla regionu 
inwestycji. Pieniądze pochodzą z LRPO. 
W uroczystości zawarcia umów wzięli udział 
beneficjenci z całego regionu.

Źródło: Lubuski Urząd Marszałkowski

Raport o stanie firm
W serwisie internetowym www.opzl.pl 
(gdzie można również pobrać archi-
walne wydania magazynu Biznes Lu-
buski) w zakładce Aktualności znaj-
duje się elektroniczna wersja Raportu 
o stanie sektora małych i średnich przed-
siębiorstw w Polsce, przygotowana przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści. OPZL jest podmiotem zarejestrowanym 
w Krajowym Systemie Usług dla MŚP, pro-
wadzonym przez PARP, wydawcę raportu. 
Więcej na str. 25 Biznesu Lubuskiego.

NEWS

Z rajdowcem 
o biznesie i nie tylko

Spotkanie dotyczyło szans i barier 
w funkcjonowaniu lubuskiej gospo-
darki oraz możliwości współpracy 
z spółką TV City, której Krzysztof Hołow-
czyc jest udziałowcem. Spółka zajmuje się 
sprzedażą czasu reklamowego na wielkofor-
matowych ekranach instalowanych w cen-
trach miast. Ekran 
TV City działa już 
w Zielonej Górze, 
wkrótce rozpocznie 
funkc jonowanie 
w Gorzowie Wiel-
kopolskim. Oprócz 
spraw biznesowych 
w trakcie spotkania 
nie zabrakło roz-
mowy o blaskach 
i cieniach startów 
w rajdach.
Oprócz spotkania 
z członkami zarzą-
du OPZL – wice-
przewodniczącym 
Wiesławem Ocytko 
(Lumel SA) oraz 
skarbnikiem Jerzym 

Szkolenia dotyczyły możliwości ubiegania 
się o dotację w ramach Działań 2.1 oraz 2.2 
Lubuskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007-2013. W promocji 
wydarzenia i rekrutacji uczestników współ-
uczestniczyła Organizacja Pracodawców Zie-
mi Lubuskiej.
Pracownicy departamentu Lubuskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego szcze-
gółowo omówili formularz aplikacyjny, 
a także kryteria wyboru wniosków i zasady 
konkursu. Przedstawiciele firm mieli okazję 

Bernadetta Holak

zadawać pytania i umówić się na indywidu-
alne konsultacje.
Zakończony został pierwszy konkurs na in-
westycje dla mikroprzedsiębiorców w ramach 
działania 2.1 LRPO. Aktualnie (do 16 wrześ-
nia) trwa drugi nabór wniosków w kolejnym 
konkursie dla mikrofirm.
Nabór wniosków dla firm małych i średnich 
w ramach działania 2.2 LRPO trwał do 30 czerw-
ca 2009 r. W chwili obecnej trwa ocena zło-
żonych projektów. Kolejny konkurs dla małych 
i średnich firm zaplanowany jest na 2010 r.

Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie 
Marszałkowskim zrealizował w okresie od marca do końca maja 2009 roku 
serię szkoleń dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z województwa 
lubuskiego

Znany kierowca rajdowy, poseł Parlamentu Europejskiego poprzedniej ka-
dencji Krzysztof Hołowczyc był gościem Organizacji Pracodawców Ziemi 
Lubuskiej
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Głównym celem kursu było zapoznanie uczestni-
ków ze źródłami pozyskania funduszy na projekty 
rozwojowe, z zasadami ich udzielania, z zarządza-
niem projektem od momentu napisania wniosku do 
etapu rozliczenia i raportowania.
Uczestnikami projektu były pracujące osoby do-
rosłe, zameldowane na terenie województwa lu-
buskiego. Grupę trenerską tworzyli specjaliści 
z zakresu funduszy europejskich, zarządzania pro-
jektami. Kadra zaangażowana w prowadzenie szko-
leń na co dzień zajmuje się aktywnym konsultingiem 
w zakresie wykorzystania funduszy europejskich, 
zarządzania projektami unijnymi. Uczestnicy kursu 
po przystąpieniu do egzaminu mogli uzyskać certy-
fikat Pełnomocnika Funduszy Europejskich.
Kurs cieszył się bardzo dużą popularnością. Nie-
stety ilość miejsc była ograniczona i nie wszyscy 
mogli z niego skorzystać. Spotkania odbywały się 
w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim oraz 
w Żaganiu.

Bernadetta Holak

NEWS

Pracodawcy kusili studentów
Targi pracy zostały zorganizowane po 
raz siódmy. Odbyły się 2 kwietnia 
w budynku Wydziału Mechaniczne-
go Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Wzięło w nich udział 36 wystawców. 
Po raz pierwszy targom towarzyszy-
ła loża ekspertów, czyli miejsce gdzie 
studenci mogli otrzymać informacje 
o tym jak założyć własną firmę, czy jak 
rozpocząć działalność w Niemczech.
Eksperci pomagali również napisać 
nowoczesne CV i list motywacyjny. 
Pracownicy inspekcji pracy opowiadali 
o sprawach związanych z prawem pracy. 
Pomocą doradczą służyła także Orga-
nizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. 
Jej konsultant Łukasz Rut pomagał po-
tencjalnym młodym przedsiębiorcom 
szukać wsparcia finansowego na rozpo-
częcie działalności gospodarczej.
– Zadowoleni byli i pracodawcy i stu-
denci. Najbardziej ci, którym udało się 
uzyskać dobrą praktykę, staż czy też 
etat. Studenci licznie korzystali z wy-
kładów, prezentacji i porad ekspertów 
– mówi Lilia Smoła, kierownik uniwer-
syteckiego biura karier. – Warto było 
poświęcić kilka miesięcy na przygoto-
wanie setek listów i maili – dodaje.

Red.

Lubuskie firmy wzięły udział w targach pracy organizowanych przez Uniwersy-
tet Zielonogórski

W kwietniu i maju Europejska Grupa Doradcza wspólnie z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej zrealizowała 
cykl kursów na Lubuskich Pełnomocników Funduszy Unijnych

Bezpłatny kurs 
na pełnomocników funduszy
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Głównymi użytkownikami secesyjnej kamienicy 
będzie Organizacja Pracodawców Ziemi Lubu-
skiej oraz Lubuska Izba Budownictwa. Budynek 
będący własnością miasta Zielona Góra zosta-
nie poddany rewitalizacji współfinansowanej ze 
środków Lubuskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego, dzięki wpisaniu projektu zielo-
nogórskiego magistratu na listę indykatywnego 
planu inwestycyjnego, czyli listę stu kilkudzie-
sięciu dużych projektów wspartych do roku 
2013 z funduszy unijnych w Lubuskiem.
Kamienica się sypie
Zaczęło się od pomysłu prezydenta Zielonej 
Góry Janusza Kubickiego oraz wiceprezydenta 
Krzysztofa Kaliszuka, aby w zrujnowanej ka-
mienicy w centrum miasta stworzyć wspólnie 
z OPZL oraz LIB regionalny ośrodek wspierania 
biznesu. W tym celu miasto otrzymało środki 
w ramach programu Interreg IIIA na przepro-
wadzenie kompleksowej inwentaryzacji i oceny 
stanu technicznego budynku.
Prace zakończyły się w lutym 2008 roku 
i wnioski płynące z opracowań nie napawały 
optymizmem. Zabytkowa kamienica wymaga 
gruntownego remontu od piwnic po dach, 
wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wodno-
kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Koszty 
oszacowano na ponad 3 mln zł. Na kilka mie-
sięcy projekt utknął w miejscu.
Unia da pieniądze
Z chwilą przyspieszenia prac Urzędu Mar-
szałkowskiego nad uruchamianiem kolejnych 
działań w ramach funduszy unijnych pojawiła 
się szansa na zrealizowanie przedsięwzięcia. 
Podczas spotkania zarządu i rady programowej 
OPZL 3 listopada 2008 roku inicjatywę przy-
pomniał wiceprezydent Zielonej Góry Krzysz-
tof Kaliszuk, a marszałek województwa Marcin 
Jabłoński pozytywnie odniósł się do pomysłu.
Władze miasta w marcu 2009 roku rozpisały 
przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu 
modernizacji kamienicy. Najlepszą ofertę zło-
żyła pracownia architektoniczna Jerzego Gołę-
biowskiego z Zielonej Góry, która jest w trakcie 
przygotowywania projektu w konsultacji z Or-
ganizacją oraz Izbą Budownictwa.
Już teraz wiemy, że trzypiętrowy budynek zo-
stanie wyposażony w windę oraz inne udogod-
nienia dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi 
na zabytkowy charakter budynku zostanie za-
chowany układ pomieszczeń, stolarka drzwiowa 
i okienna a także detale zdobnicze.
Ośrodek wsparcia biznesu
Na parterze znajdzie się centralna recepcja oraz 
siedziba Lubuskiej Izby Budownictwa. Pierwsze 
piętro zajmie biuro OPZL, mająca do dyspo-
zycji 4 pomieszczenia biurowe o powierzchni 

ok. 100 m. kw. Drugie piętro to sala konferencyj-
na oraz salka narad. Dwa pomieszczenia biurowe 
będą wygospodarowane na trzecim piętrze.
Piwnica budynku będzie wykorzystywana na 
pomieszczenia gospodarcze, magazyn oraz ar-
chiwum. Najwięcej kłopotu może przysporzyć 
parking dla pracowników i klientów korzysta-
jących z usług obu stowarzyszeń – podwórko 
kamienicy jest ciasne.
W połowie lipca br. zarząd województwa lubu-
skiego ogłosił projekt rozszerzonej listy indy-
katywnej projektów, które otrzymają dofinan-
sowanie ze środków Lubuskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Wśród wybranych 
przedsięwzięć znalazł się projekt „Rewitalizacja 
miasta Zielona Góra”, którego częścią jest re-
mont kamienicy przy ulicy Reja. Po zakończeniu 
konsultacji rozszerzonej listy, zarząd wojewódz-
twa podpisze umowę z miastem Zielona Góra 
i… prawdopodobnie za rok Organizacja Praco-

dawców Ziemi Lubuskiej i Lubuska Izba Budow-
nictwa dostaną w użytkowanie nowe siedziby.
Doradztwo, szkolenia, integracja
Skorzystają na tym przedsiębiorcy i przyszli 
przedsiębiorcy z całego regionu. Już teraz 
oprócz szkoleń, doradztwa oraz innych usług 
dla ponad 200 firm członkowskich, pracowni-
cy OPZL udzielają każdego miesiąca ponad 70 
konsultacji dla firm niezrzeszonych oraz osób 
zamierzających rozpocząć działalność gospo-
darczą z terenu województwa. Nowe inicjatywy 
organizacji i projekty finansowane z funduszy 
europejskich będą prowadzone już bez trudno-
ści lokalowych.
Dzięki temu ulica Reja w Zielonej Górze stanie 
się regionalnym centrum wspierania przedsię-
biorczości. Dodajmy, że pod drugiej stronie 
ulicy swoją siedzibę ma Izba Rzemieślnicza 
i Przedsiębiorczości.

Łukasz Rut

OPZL

W Zielonej Górze w kamienicy przy ulicy Mikołaja Reja 6 powstanie centrum wspierania lubuskich przedsiębiorstw. 
Pomysł, który pojawił się ponad rok temu zaczyna nabierać realnych kształtów

Swoją nową siedzibę Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej będzie miała w tym budynku - cieszy się dyrektor biura 
Jarosław Nieradka

Spotkamy się na Reja
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N OWI CZŁONKOWIE OPZL
To dynamicznie rozwijająca się firma w sektorze zabezpieczeń i usług niskonapięciowych. Funkcjonuje na rynku 
od 2001 r. Ich zespół to wykwalifikowana i doświadczona kadra inżynierska, która nieustannie podnosi swoje 
kwalifikacje i podąża za nowymi technologiami. Dowodem na to są liczne certyfikaty i autoryzacje czołowych 
dostawców w branży. Potwierdzeniem umiejętności serwisantów jest tytuł mistrza Polski instalatorów systemów 
alarmowych przyznany na targach Securex 2008 w Poznaniu. Najważniejszym celem firmy jest dostarczanie 
kompleksowych rozwiązań na najwyższym poziomie. abi-tech oferuje pomoc na każdym etapie inwestycji, 
od koncepcji po montaż i serwis. Zapewnia sprawdzone rozwiązania i sprzęt renomowanych producentów, 
co gwarantuje niezawodność wykonywanych instalacji.

To doświadczona, profesjonalna firma doradcza działająca na rynku od 1995 r. Rozpoczynając od pionierskich do-
świadczeń programu Phare, do dnia dzisiejszego firma kompleksowo świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków 
inwestycyjnych z funduszy Unii Europejskiej. Klientami spółki są jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, 
szpitale. Konsultanci firmy pomagają we właściwym  wyborze zakresu inwestycji i przeprowadzą klienta przez wszystkie 
procedury, aż do końcowego rozliczenia pozyskanych środków. Spółka przygotowała ponad 150 dużych projektów 
inwestycyjnych i cieszy się dużym uznaniem klientów.

Od 2003 roku projektuje i wdraża oprogramowania, które realizują specyficzne potrzeby biznesowe 
przedsiębiorstw, odkrywają nową jakość informacji i zwiększają efektywność wszystkich obszarów pro-
wadzonej działalności. Spółka specjalizuje się w zakresie usług klasy Business Inteligence tj. hurtownie 
danych, systemy raportujące, budżetowanie, controlling, planowanie. W swoich rozwiązaniach korzysta 
z renomowanych narzędzi firmy Cognos. Firma zbudowała markę profesjonalnego partnera w sektorze 
handlu hurtowego i detalicznego. Wśród swoich klientów z tego obszaru znajdują się: POLOmarket, 
The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o. Innowacyjność wyznacza drogę rozwojową firmy, co po-
twierdza Ranking Firm Województwa Lubuskiego.

Zapewniają bezpieczeństwo
abi-tech

Doradzają najlepszym
Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Sp. z o.o.

Skuteczne zarządzanie? Aplikacje BI
INFAR Sp. z o.o.

Kontakt: Właściciel Grzegorz Walacik, Zielona Góra, al. Dekoracyjna 3, tel.: 068 321 65 97, fax: 068 321 65 97, 
e-mail: biuro@abi-tech.pl, www.abi-tech.pl

Kontakt: Prezes Tomasz Piersiak, Zielona Góra, ul. Sikorskiego 4, tel.: 068 452 76 67, fax: 068 452 76 67, 
e-mail: citr@citr.zgo.pl, www.citr.zgo.pl

Tomasz Piersiak

Kontakt: Prezes Roman Ferster, Zielona Góra, ul. Zacisze 28, tel.: 068 453 51 91, fax: 068 453 51 88, 
e-mail: infar@infar.com.pl, www.infar.com.pl

AB Foods Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład Associated British Foods plc, międzynarodowego koncernu 
działającego w sektorze spożywczym, jednego z największych producentów żywności w Europie. Przy-
chód roczny sięga 6 mld funtów. Zatrudnia 90 tys. pracowników w 50 krajach. Firma jest notowana 
na giełdzie londyńskiej i wchodzi w skład indeksu FTSE-100. Indeks ten to silne i znane marki obecne 
w ponad 100 krajach świata. Fabryka w Nowej Soli wybudowana za 14 mln euro zatrudnia 190 osób. 
Produkuje ponad 200 produktów, głównie kuchni orientalnej pod marką Blue Dragon. Firma posiada 
też biuro handlowe w Warszawie, które zajmuje się dystrybucją znanych, światowych marek: żywności 
indyjskiej Patak’s, harbaty Twinings, pieczywa chrupkiego Ryvita i produkowanych w Nowej Soli sosów 
Blue Dragon.

Producent żywności
AB Foods Sp. z o.o.

Kontakt: Członek zarządu Grzegorz Żołędziewski, Nowa Sól, ul. Przemysłowa 2, tel.: 068 455 72 10, fax: 068 455 72 97, 
e-mail: gzoledziewski@abfoods.pl, www.abfoods.pl

Roman Ferster

Grzegorz Żołędziewski

Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o. jest firmą z kilku-
dziesięcioletnią tradycją. Powstała w 1957 roku. Swoją działalność od początku koncentrowała na 
budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym. Buduje hale produkcyjne, hale magazynowe, budynki 
administracyjne i mieszkaniowe pod klucz. Firma zatrudnia 124 osoby. Jest wykonawcą takich inwestycji 
jak: budowa biurowca dla Gedii Poland w Nowej Soli, hali produkcyjnej dla Saint-Gobain w Żarach, 
hali odlewni dla Voit Polska w Nowej Soli, budowy hoteli Qubus w Zielonej Górze i Gorzowie Wiel-
kopolskim, sali gimnastycznej w Czerwieńsku, terminalu towarowego w Olszynie, drogowego przejścia 
granicznego w Gubinku etc.

LPBP PROJPRZEM Sp. z o.o.

Kontakt: Prezes Ryszard Banaszak, Nowa Sól, ul. Kościuszki 29, tel.: 068 387 00 25, fax: 068 387 29 87, 
e-mail: lpbp@zg.onet.pl, www.lpbp.zgora.plBudynek siedziby firmy

Siedziba firmy
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Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych powstał w Zielonej Górze w 2002 roku z inicjatywy sejmiku woje-
wództwa lubuskiego. Celem jego powołania było ożywienie działalności podmiotów gospodarczych działa-
jących na terenie województwa lubuskiego poprzez udzielanie poręczeń zabezpieczających zwrot kredytów 
i pożyczek udzielanych przez instytucje finansujące współpracujące z LFPK na rzecz przedsiębiorców. Obecnie 
lubuski fundusz zaliczany jest do ścisłej czołówki funduszy poręczeniowych istniejących w Polsce. LFPK udziela 
poręczeń na zabezpieczenie kredytów i pożyczek zaciąganych przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą w Lubuskiem. Poręcza zarówno kredyty/pożyczki obrotowe, jak i inwe-
stycyjne, w tym przeznaczane na inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych.

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

Kontakt: Prezes Zbysław Górny, Zielona Góra, ul. Kupiecka 32 b, tel.: 068 323 96 00, fax: 068 323 13 52, 
e-mail: lfpk@lfpk.pl, www.lfpk.plZbysław Górny

FIRMY

członek

Oddział OPZL Nowa Sól
ul. Wróblewskiego 7
67-100 Nowa Sól
tel.: 068 356 94 32
fax: 068 356 94 32
e-mail: nowasol@opzl.pl

Organizacja Pracodawców 
Ziemi Lubuskiej
ul. Bohaterów Westerplatte 23
65-078 Zielona Góra
tel.: 068 327 18 81
fax: 068 327 18 81
e-mail: biuro@opzl.pl
www.opzl.pl

Dlaczego warto przyłączyć się  
do Organizacji Pracodawców 
Ziemi Lubuskiej?

ERGOplus
Krystian Ślugaj
Kontakt: Właściciel Krystian Ślugaj,
Zielona Góra, ul. Botaniczna 12a/3, 
tel. 697 254 568,
e-mail: biuro-ergoplus@wp.pl,
www.bhpergoplus.pl

Dual 
A. Krajewski, 
W. Niekraszewicz
Spółka Jawna
Kontakt: Właściciele Artur Krajewski, 
Waldemar Niekraszewicz, Zielona Góra, 
ul. Gen. Józefa Bema 29, tel.: 068 323 00 62, 
fax: 068 323 00 62,
e-mail: artur@dualmeble.com,
www.dualmeble.com

N OWI CZŁONKOWIE OPZL

Opracowała Bernadetta Holak

• Organizacja powstała w październiku 1991 r.,

• reprezentuje interesy pracodawców,

• zrzesza 205 podmiotów gospodarczych z całego województwa lubuskiego,

• firmy reprezentują pełen przekrój gospodarczy województwa,

• firmy członkowskie OPZL zatrudniają ponad 17 000 pracowników,

• jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

• wpływa na regionalną i krajową politykę gospodarczą,

• walczy o łatwiejsze pozyskiwanie dofinansowania z UE dla firm.

Oddział OPZL Żary
ul. Wrocławska 12
68-200 Żary
e-mail: zary@opzl.pl

Otwarcie wkrótce
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Organizacja podsumowała rok

W zielonogórskiej Palmiarni 21 maja 
2009 odbyło się zebranie ogólne 
członków OPZL

Spotkanie służyło prezentacji firmom człon-
kowskim Organizacji Pracodawców Ziemi 
Lubuskiej oraz partnerom dokonań OPZL 
w ubiegłym roku. Było to już osiemnaste 
zebranie. Corocznie przybiera ono coraz 
większą formę. Wynika to z dynamicznego 
rozwoju OPZL, największej tego typu orga-
nizacji pracodawców w tej części Polski.
Sprawozdanie z działalności OPZL w zeszłym 
roku przedstawił przewodniczący Janusz Ja-
siński. Zaproszeni goście podczas swoich 
wystąpień podkreślali wagę gospodarki jako 
motoru rozwoju całego regionu oraz rolę 
Organizacji w tworzeniu przyjaznych warun-
ków dla rozwoju firm.

Łukasz Rut

Podczas dyskusji pracodawcy wskazywali na 
konieczność zaangażowania się Organizacji 
w  tworzenie procedur wdrażania progra-
mów współfinansowanych z funduszy Unii 
Europejskiej oraz zajmowania stanowiska 
w kwestiach kluczowych dla gospodarki 
regionu. Dwie sprawy poruszone podczas 
dyskusji przyjęły formę oficjalnych wnio-
sków. Pierwszy dotyczył podjęcia działań 
zmierzających do określenia zasadności 
sporządzania certyfikatów energetycznych 
dla wielkokubaturowych budyn-
ków przemysłowych. Drugi 
natomiast podjęcia działań 
zmierzających do utworze-
nia gospodarczego sądu 
arbitrażowego.
Po oficjalnej części spot-
kania, jego uczestnicy 
przeszli do części restau-
racyjnej zielonogórskiej 
Palmiarni i kontynuowa-
li kuluarowe rozmowy. 
Partnerem spotkania był 
Lubuski Fundusz Porę-
czeń Kredytowych.

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki
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Marcin Jabłoński – marszałek województwa lubuskiego
Janusz Kubicki – prezydent Zielonej Góry
Wadim Tyszkiewicz – prezydent Nowej Soli
Dariusz Lesicki – wiceprezydent Zielonej Góry
Franciszek Wołowicz – burmistrz Żar
Andrzej Chinalski – burmistrz Krosna Odrzańskiego
Małgorzata Lachowicz-Murawska – starosta nowosolski
Ryszard Barański – przewodniczący Lubuskiej Organizacji Pracodawców
Zdzisław Klim – zastępca okręgowego inspektora pracy

Goście występujący podczas spotkania:

Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz

Prezydium zebrania od lewej: Jarosław Nieradka (OPZL), Krzysztof Irek (Zastal Transport), Bogumiła 
Ulanowska (Omni Modo)

Przewodniczący J. Jasiński (z lewej) i marszałek M. Jabłoński
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Mimo wakacyjnego okresu liczni członkowie i sympatycy Lewiatana przyjęli zaproszenie na Letni Piknik Przyjaciół 
Lewiatana, który odbył się 15 lipca. Piknik poprzedziła ważna i wcale nie letnia debata merytoryczna

„Polska 2030 – Wyzwania rozwojowe” to 
tytuł rządowego raportu opracowanego 
przed kilkoma tygodniami. Ponieważ Le-
wiatan zawsze dopomina się o strategiczne 
planowanie rozwoju gospodarczego, Konfe-
deracja wraz z Amerykańską Izbą Handlową 
w Polsce postanowiła uczynić ten dokument 
przedmiotem debaty poprzedzającej piknik. 
Raport prezentował minister Michał Boni, 
a komentowali zaproszeni eksperci.
Projekt cywilizacyjny
– Polsce potrzebna jest nowa busola rozwo-
ju, nowy projekt cywilizacyjny – uzasadniał 
minister Boni. Akcentował, że decyzje teraz 
podejmowane, a także działania, których 
zaniechamy, zaważą na miejscu, w którym 

znajdziemy się za dwadzieścia lat. Koszty za-
niechania będą bardzo wysokie. Przedstawił 
też rekomendacje stworzonego przez siebie 
zespołu ekspertów.
Zaproszeni paneliści komentowali sam fakt 
powstania raportu pozytywnie, podkreśla-
jąc, że powinien on zapoczątkować poważną 
debatę, która skończy się stworzeniem kon-
kretnych programów realizacyjnych. Jedno-
cześnie jednak, momentami bardzo emocjo-
nalnie, wskazywali na braki dokumentu. I tak 
prof. Magdalena Środa zarzuciła autorom 
raportu, że pomija szanse, jakie dla wzrostu 
gospodarczego i rozwoju społecznego mo-
głaby mieć aktywizacja zawodowa, polityczna 
i społeczna kobiet.

Klęska urodzaju
Prof. Jerzy Hausner uznał, że w raporcie jest 
za dużo priorytetów. Koncentracja aż na tylu 
ważnych sprawach może okazać się niewy-
konalna. Jego zdaniem raport pomija jedno 
z najważniejszych wyzwań dla Polski i Europy, 
tj. niedostatek wody pitnej, niewłaściwie są 
w nim też ujęte problemy energetyczne kra-
ju. Natomiast Sławomir Sikora, prezes Banku 
Citi-Handlowy podkreślał konieczność stwo-
rzenia strategicznych ram rozwoju gospodar-
czego w Polsce, które byłyby jasnym komu-
nikatem dla inwestorów, w jakich warunkach 
i w jakich obszarach warto rozwijać biznes.
Prof. Krzysztof Rybiński akcentował potrzebę 
debaty publicznej o problemach kluczowych 
dla przyszłości kraju, bo obecnie media kon-
centrują uwagę społeczeństwa na kwestiach 
kompletnie nieistotnych. Jednocześnie za-
apelował do rządu, aby po przeprowadzeniu 
dyskusji nad raportem stworzył konkretny, 
strategiczny program działań i by stworzył 
warunki udziału w jego realizacji społeczeń-
stwu i jego organizacjom.
Piknik przyjaciół Lewiatana
Po debacie odbył się kolejny Piknik Przyjaciół 
PKPP Lewiatan. Pogoda nie zawiodła, była 
prawdziwie wakacyjna (32 stopnie Celsju-
sza). Jak się okazało wśród przyjaciół Lewia-
tana nie brakuje Lubuszan. Oprócz przewod-
niczącego OPZL Janusza Jasińskiego z żoną 
Beatą i dyrektora biura Jarosława Nieradki, 
w ogrodzie willi Konfederacji przy Klonowej 
można było spotkać Antoniego Rutkę, współ-
założyciela i długoletniego działacza OPZL, 
a także zielonogórzanina Pawła Pudłowskiego 
wiceprezesa Polskich Linii Lotniczych LOT. 
Wśród gości nie zabrakło polityków, ludzi 
kultury i mediów.
W trakcie pikniku został odczytany, przyjęty 
i podpisany przez wiele osób „Manifest rów-
ności kobiet i mężczyzn”. Po Manifestach: 
Kapitalistycznym, Europejskim, Społecznym 
i Klimatycznym jest to kolejne przesłanie 
PKPP Lewiatan, tym razem dotyczące polityki 
równościowej, która w dłuższej perspektywie 
przynosi wymierne korzyści społeczne, go-
spodarcze i kulturowe.

Red.

Uczestnicy panelu od lewej: Henryka Bochniarz, Roman Rewald, Michał Boni, Magdalena Fikus, Jerzy 
Hausner, Magdalena Środa, Sławomir Sikora, Krzysztof Rybiński (fot. PKPP Lewiatan)

Piknik na Klonowej

Przewodniczący 
OPZL 
Janusz Jasiński 
i marszałek sejmu
Marek Borowski

Polska 2030 / Lubuskie 2030

Prezentacja raportu Polska 2030 i debata poświęcona 
dokumentowi odbędzie się także podczas Lubuskie-
go Forum Gospodarczego, które OPZL przygotowuje 
18 września w hotelu „Bukowy Dworek” w Gronowie 
k. Łagowa Lubuskiego. Oprócz ministra M. Boniego udział 
w spotkaniu weźmie także prezydent PKPP Lewiatan 
Henryka Bochniarz, władze samorządowe, parlamen-
tarzyści, naukowcy i przede wszystkim przedsiębiorcy 
– członkowie OPZL.

Źródło PKPP Lewiatan
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Kongres Przedsiębiorczości 
jest powstałą w czerwcu 2008 
roku platformą współpracy naj-
większych w Polsce organiza-
cji biznesowych. Prace nad jej 
utworzeniem rozpoczęły się po 
pierwszym Kongresie Praco-
dawców (17 stycznia 2008 r.), 
który był największym (ponad 3 
tys. uczestników) i najbardziej 
reprezentatywnym spotkaniem 
środowiska biznesu od rozpo-
częcia transformacji ustrojowej. 
W kongresie wzięło udział kil-
kunastu przedstawicieli Organi-
zacji Pracodawców Ziemi Lubu-
skiej. Reprezentanci gospodarki 
uchwalili wtedy „Postulaty do 
parlamentu, rządu i opinii pub-
licznej”, w których wskazali, jak 
trzeba zmienić warunki działania 
przedsiębiorstw, aby rozwijały 
się szybciej, z pożytkiem dla ca-
łego społeczeństwa.
Jednocześnie kongres zadekla-
rował, że środowisko biznesu 
powinno mieć wspólną, skutecz-
ną reprezentację, która stanie 
się odpowiedzialnym partnerem 
rządu i parlamentu i która będzie 
monitorować postęp realizacji 
oczekiwań środowiska bizneso-
wego. Reprezentacja ta została 
nazwana Kongresem Przedsię-
biorczości. Aktualnie kongreso-
wi przewodniczy PKPP Lewiatan 
i Henryka Bochniarz, prezydent 
Konfederacji.
Co w pakiecie? 
Ustawa antykryzysowa zakła-
da m.in. bezpośrednią pomoc 
finansową dla pracodawców 
wykorzystujących urlopy posto-
jowe, indywidualny czas pracy 
oraz ograniczenie stosowania 
umów na czas określony – mak-
symalnie do 2 lat.
Pomoc państwa adresowana jest 

Powołany w ubiegłym roku Kongres Przedsiębiorczości wystosował pismo do prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 
Apelował w nim o pilne podpisanie uchwalonej przez parlament ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicz-
nego dla pracowników i przedsiębiorców. Prezydent Lech Kaczyński przyjął argumenty i podpisał ustawę

Prezydent jest za
Bezpośrednią pomocą finanso-
wą może zostać objętych prawie 
250 tys. osób zatrudnionych 
u przedsiębiorców, którzy mają 
przejściowe trudności finanso-
we. Z tej grupy ponad 50 tys. 
osób będzie mogło skorzystać 
ze szkoleń lub studiów podyplo-
mowych, które będą dofinanso-
wane przez państwo do 80 proc. 

KRYZYS

do dwóch grup przedsiębiorców. 
Do pierwszej należą wszyscy pra-
codawcy – bez względu na wiel-
kość firmy, status prawny czy kon-
dycję finansową. Do drugiej grupy 
zaliczają się wyłącznie przedsię-
biorcy mający przejściowe trud-
ności finansowe – otrzymają oni 
wsparcie z Funduszu Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracowniczych 
lub ze środków Funduszu Pracy na 
utrzymanie miejsc pracy.

Pakiet ratunkowy
potrzebny od zaraz

List do Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Kongres Przedsiębiorczości, będący platformą współpracy największych organizacji biznesowych 
w Polsce, apeluje do pana prezydenta o pilne podpisanie uchwalonej przez parlament ustawy 
o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
Zawarte w ustawie rozwiązania zostały wypracowane w wielomiesięcznych 
negocjacjach w Komisji Trójstronnej. Prace nad pakietem nie były łatwe, 
jednak przedstawicielom rządu, pracodawców i pracobiorców udało 
się doprowadzić do wspólnej, kompromisowej koncepcji pomocy 
firmom i pracownikom w czasach kryzysu. Wprowadzenie jej w ży-
cie pozwoli osłabić skutki spowolnienia gospodarczego w Polsce.
Według analiz naszych ekspertów II połowa tego roku może być 
trudniejsza dla firm i właśnie dlatego powinny mieć one do dys-
pozycji instrumenty wsparcia przewidziane w ustawie. Oceniamy, 
że mogą one pomóc 60 tys. przedsiębiorstw i 250 tys. pracow-
ników. 
Zamierzamy uważnie monitorować funkcjonowanie przyjętych 
przepisów, są to bowiem nowe rozwiązania na polskim rynku 
pracy. W razie potrzeby będziemy wnioskować o ich korygowa-
nie. Mamy również nadzieję, że część rozwiązań, na przykład do-
tyczących elastycznego czasu pracy, sprawdzi się w ciągu dwóch lat 
obowiązywania pakietu i wejdzie na stałe do regulacji stosunków pracy 
w Polsce.
Jesteśmy przekonani, że podpis pana prezydenta pod tą ustawą stwo-
rzy wielu firmom szansę przetrwania kryzysu, pracownikom utrzy-
mania miejsc pracy, a państwu wpływy do budżetu.

Henryka Bochniarz
Przewodnicząca Kongresu Przedsiębiorczości

opłaty za naukę. Proponowana 
pomoc pozwoli utrzymać za-
trudnienie i zapobiegnie zwol-
nieniom pracowników.
Rada Ministrów przyjęła ustawę 
2 czerwca br., sejm przegłoso-
wał ją 1 lipca br. z niewielkimi 
zmianami, a senat 16 lipca br. 
bez żadnych poprawek. 30 lipca 
prezydent Lech Kaczyński pod-
pisał tę ważną ustawę. Pozostaje 
czekać na akty wykonawcze.

Red.

Źródło PKPP Lewiatan
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Skąd pomysł na spotkanie? Bo niewiele 
jest takich tematów, gdzie ścieżki tak wielu 
różnych środowisk przecinają się. Z jednej 
strony są przedsiębiorcy. Dotąd rzeka eu-
ropieniędzy przypominała raczej strumyk. 
Od początku roku nurt rzeki nabrał wyraź-
nego przyspieszenia. Obecnie przeszło sto 
lubuskich inwestycji w biznesie jest realizo-
wanych dzięki Unii. Kolejne stoją w kolejce. 
Inne wyczekują dodatkowych konkursów.
Z drugiej strony jest samorząd województwa 
lubuskiego. Ten, który dysponuje fundu-
szami. Zależy mu na sprawnym wydawaniu 
pieniędzy. Na poważnie wziął sobie dekla-
racje rządu polskiego, że pięć pierwszych 
województw, które najsprawniej wyda pie-
niądze dostanie bonus, dodatkowe fundusze 

z Krajowej Rezerwy Wykonania. Lubuskie nie 
odpuszcza. Urzędnicy zapewniają, że są dziś 
na czwartej pozycji. Wyścig trwa.
Z trzeciej strony są bankowcy. To często ich 
pieniądze decydują o tym, czy inwestycja bę-
dzie współfinansowana z Unii. Współfinan-
sowana, bo nigdy przedsiębiorca nie otrzy-
ma pieniędzy na całość inwestycji, a czymś 
musi pokryć swój wkład, najczęściej właśnie 
kredytem bankowym.
Jaki był efekt tego spotkania? Okazało się, 
że bankowcy nie byli świadomi wielkości ich 
roli w przekazywaniu funduszy. Dyskusja 
zaowocowała przygotowaniem petycji adre-
sowanej do central banków zlokalizowanych 
na terenie Polski, w celu ułatwienia dostępu 
do kredytów umożliwiających skuteczną rea-

lizację zadań współfinansowanych z funduszy 
Unii.
Było to o tyle istotne, że mamy czas spo-
wolnienia gospodarczego. Natomiast in-
terwencja europejska może stać się jednym 
z elementów jego łagodzenia. Organiza-
cja Pracodawców Ziemi Lubuskiej podczas 
prezentacji pokazała inne – obok wsparcia 
z UE – instrumenty, które pomogłyby wal-
czyć ze skutkami kryzysu.
Spotkanie prowadził marszałek województwa 
lubuskiego Marcin Jabłoński, przewodniczą-
cy OPZL Janusz Jasiński i dyrektor depar-
tamentu LRPO Waldemar Sługocki, odpo-
wiedzialny za fundusze dla przedsiębiorców 
w Lubuskiem.

Z inicjatywy OPZL i departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 
20 maja w Zielonej Górze spotkali się bankowcy, samorządowcy i pracodawcy. Dyskusja dotyczyła wykorzystania 
dotacji unijnych w celu łagodzenia skutków kryzysu

Czy fundusze unijne pomogą 
wygrać z kryzysem?

Czynnik, który w dużej mierze decyduje o dotkliwości kryzysu dla gospodarki to zasilanie ka-
pitałowe przedsiębiorstw ze strony banków. Kredyty są trudno dostępne i droższe. Pamię-
tajmy jednak, że banki to również przedsiębiorstwa, nie oczekujmy zatem cudów z ich 
strony. Do momentu poprawienia się perspektyw nie możemy liczyć na łagodniejsze 
traktowanie. Banki mają przecież świadomość zwiększonego ryzyka udzielania kredytów 
w sytuacji hamującej gospodarki. Kluczowym więc problemem staje się zachowanie 
płynności  przedsiębiorstw. W 2008 r. przedsiębiorcy koncentrowali się na maksy-
malizacji sprzedaży i zysku, dziś muszą szukać oszczędności, wstrzymując inwestycje. 
Należy jednak pamiętać, że wstrzymanie inwestycji modernizacyjnych niezbędnych do 
unowocześnienia produktów czy ob-
niżenia kosztów produkcji powinno 
być ostatecznością. Walcząc o prze-
trwanie dzisiaj, trzeba jednocześnie 
myśleć o przyszłości.

komentarz

Łukasz Rut

Jeremi Mordasewicz,
doradca zarządu PKPP Lewiatan

Fot. PKPP Lewiatan



1�

KRYZYS

Prezes Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wlkp. 
Dariusz Kończal broni bankowców

Prezes Lubuskiej Izby Budownictwa Jan Krawiec, prezes TECHBUD Sp. z o.o. w rozmowie 
z (od prawej) przewodniczącym OPZL Januszem Jasińskim, marszałkiem województwa 
Marcinem Jabłońskim, dyrektorem departamentu LRPO Urzędu Marszałkowskiego 
Waldemarem  Sługockim

Uczestnicy konferencji zapoznają się z programem działania antykryzysowego zaprezen-
towanym przez OPZL

Stoisko departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze



1�

Interesy ponad granicą
PROJEKT

Jarosław Nieradka

WIKON Biuro Koordynacyjne Niemiecko-Polskiej sieci wspierającej go-
spodarkę, to nowy projekt realizowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową 
z Cottbus i Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Reklama

Dzięki tej inicjatywie, OPZL oraz IHK Cott-
bus do końca 2011 r. będą pomagać w ko-
jarzeniu partnerów biznesowych z obu stron 
granicy. Projekt WIKON kierowany jest 
przede wszystkim do małych i średnich firm 
z Lubuskiego i Brandenburgii, które chcą 
nawiązać współpracę z przedsiębiorstwami z 
Niemiec. – Polskie i niemieckie firmy mogą 
korzystać z kilku form wsparcia w ramach 
projektu – mówi przedstawiciel IHK Cottbus 
Aleksander Knapczyk – Najczęściej wybiera-
ną jest wyszukiwanie przedsiębiorstw w bazie 
internetowej Kompass. Szczegółowe zapyta-

nia przedsiębiorców korzystających z projek-
tu pozwalają na maksymalne dopasowanie 
profilu, oferty, a nawet wielkości firm, z któ-
rymi chcą oni nawiązać kontakt – dodaje.
Oprócz tego w ramach projektu odbywają się 
rozmowy kooperacyjne dla branży budowla-
nej, metalowej, spożywczej i turystycznej 
oraz seminaria informacyjne nt. procedury 
zamówień publicznych w Niemczech. Plano-
wane są także doroczne polsko-niemieckie 
konferencje gospodarcze.
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej 
w ramach projektu utworzy dwa miejsca pra-

 2 miejsca pracy
 3 transgraniczne
  konferencje gospodarcze
 12 polsko-niemieckich
  rozmów kooperacyjnych
 24 seminaria i warsztaty
 90 informacji o zamówieniach
  publicznych w Niemczech
 900 wyszukiwań firm polskich
  i niemieckich
 1095 dni projektu

cy, w tym jedno w tworzonym w Żarach od-
dziale Organizacji. Pracownicy będą aktyw-
nie pomagać w wyszukiwaniu kooperantów 
z terenu Niemiec i realizować inne działania 
związane z projektem: seminaria, rozmowy 
kooperacyjne i konferencje. Szczegółowe in-
formacje nt. projektu WIKON dostępne są 
w biurze OPZL.
Program współpracy transgranicznej Polska 
(województwo lubuskie) – Brandenburgia 
2007-2013 jest współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego.

Spotkanie kooperacyjne firm polskich i niemieckich, Zielona Góra 17 marca 2009 r.

WIKON w liczbach
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Pod koniec maja w nowo otwar-
tym budynku rektoratu zielono-
górskiej uczelni odbyło się spot-
kanie przedstawicieli lubuskiej 
nauki i gospodarki. Okazją do 
spotkania była zorganizowana 
przez Uniwersytet Zielonogórski 
i Organizację Pracodawców Ziemi 
Lubuskiej konferencja prasowa.
Towarzyszyła ona rozpoczęciu 
ważnej części projektu współpra-
cy Uniwersytetu i lubuskich firm, 
czyli staży. W lubuskich firmach 
goszczą naukowcy z wielolet-
nim doświadczeniem naukowym 
i dydaktycznym, którzy swoją 
wiedzę wykorzystują w rozwoju 
lubuskich przedsiębiorstw.
Nauka na produkcji
Dotychczas uruchomione były 
dwa takie staże wśród członków 
OPZL. Pierwszy w nowosolskiej 
firmie AB Foods, producenta 
żywności. Drugi w Elektrocie-
płowni w Zielonej Górze. Od 
września kolejnych pięciu staży-
stów będzie pracować w lubu-
skich firmach. Koszt stażu jest 
w pełni finansowany przez uczel-
nię, która dostała na to unijne 
pieniądze. – Pracownicy uczelni 
będą współuczestniczyć w życiu 
przedsiębiorstwa, poznają rea-
lizowane projekty i wdrożenia 
oraz zdobędą bezcenne z punk-
tu widzenia działalności dydak-
tycznej doświadczenia związane 
z pracą w dużych przedsiębior-
stwach – tłumaczy Bartłomiej Su-
likowski, szef projektu.
 – Możliwość korzystania z do-
robku naukowego pracowników 

Uniwersytetu pozwala stworzyć 
autentyczny pomost między tymi 
dwoma światami. Nie zawsze 
trzeba budować hale i biurowce, 
aby taką współpracę nawiązywać. 
Ten projekt to taki mentalny 
park naukowo-technologiczny 
– podsumowuje staż dr. Przemy-
sława Prętkiego w swojej firmie 
Grzegorz Żołędziewski, dyrektor 
finansowy i członek zarządu bry-
tyjskiej spółki AB Foods.
Staże to jednak nie wszystko, co 
zakłada projekt. Składa się on 
bowiem jeszcze z dwóch części.
Przeszkolą innych i samych 
siebie
Pierwsza przewiduje bezpłatne 
szkolenia specjalistyczne dla 150 
pracowników lubuskich firm. 
Szkolenia są przeprowadzane 
w godzinach wieczornych oraz 
w dni wolne od pracy. Tematy 
przykładowych szkoleń: progra-
mowanie, bezpieczeństwo kom-
puterów, grafika i multimedia, 
zarządzanie informacją, zastoso-
wanie analizy danych w inżynierii 
i ekonomii, Cisco CCNA, pod-
stawy Javy.
Druga część związana jest z roz-
wojem naukowym pracowników 
uczelni. Projekt przewiduje szko-
lenia specjalistyczne dla dwudzie-
stu naukowców. Tematyka szkoleń 
odnosi się do najnowszych tech-
nologii i standardów wprowadza-
nych na rynek IT: modelowanie 
systemów informatycznych, za-
awansowane projektowanie ukła-
dów scalonych, zaawansowana 
konfiguracja urządzeń Cisco.

OPZL partnerem projektu
Projekt jest realizowany przez 
Wydział Elektrotechniki, Infor-
matyki i Telekomunikacji UZ 
w partnerstwie z Organizacją Pra-
codawców Ziemi Lubuskiej. Jego 
budżet wynosi 750 tys zł. OPZL 
kieruje modułem staży pracow-

Naukowcy ruszyli do fabryk

Konferencja prasowa towarzyszyła rozpoczęciu staży w ramach projektu współpracy 
Uniwersytetu Zielonogórskiego i lubuskich firm Łukasz Rut

Uczestnicy konferencji prasowej od prawej: dyrektor finansowy AB Foods 
Grzegorz Żołędziewski, dziekan Wydziału Elektrotechniki UZ Andrzej Pie-
czyński, rektor UZ Czesław Osękowski, prezes Lumelu Wiesław Ocytko, 
koordynator projektu Marcin Mrugalski

Projektem zainteresowały się wszystkie lubuskie media regionalne, które 
w swoich relacjach szeroko opisywały wydarzenie

Projekt „Zróbmy coś razem” jest kolejną inicjatywą przy której pracują na-
ukowcy i przedsiębiorcy zrzeszeni w OPZL. Na zdjęciu od prawej rektor UZ 
Czesław Osękowski i wiceprzewodniczący OPZL Wiesław Ocytko, prezes 
Lumel S.A.

ników wydziału w lubuskich 
firmach. Nawiązuje i utrzymuje 
kontakty z przedsiębiorstwa-
mi, rekrutuje firmy do udziału 
w projekcie, prowadzi akcję pro-
mocyjną wśród opinii publicz-
nej, monitoruje przebieg staży 
i czuwa nad ich prawidłowością.
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Konferencja otwierająca cykl 
szkoleń w województwie lubuskim 
odbyła się 2 czerwca w hotelu 
Ruben w Zielonej Górze. Wzięło 
w niej udział przeszło stu przed-
siębiorców. W pierwszej części 
spotkania tematem obrad była 
przedsiębiorczość w strategii roz-
woju województwa lubuskiego. 
Debatę otworzył Jeremi Morda-
sewicz, doradca zarządu PKPP 
Lewiatan. Mówił o wyzwaniach 
stojących przed przedsiębiorcami 
w 2009 roku w kontekście danych 
makroekonomicznych. Po nim 
głos zabrał przewodniczący OPZL 
Janusz Jasiński. Omówił aktualne 

Mapa funduszy poprowadzi 
przedsiębiorców

FUNDUSZE UE

problemy w rozwoju działalności 
w województwie. Następnie wystą-
piła wicemarszałek województwa 
lubuskiego Elżbieta Polak, która 
przybliżyła działania samorządu 
w ułatwianiu prowadzenia działal-
ności gospodarczej.

Pieniądze z Europy
Po przerwie wicedyrektor biura 
Unii Europejskiej BRE Banku Ewa 
Bojańczyk omówiła możliwości 
otrzymania wsparcia dla przed-
siębiorców z funduszy krajowych, 
a Waldemar Sługocki, dyrektor 
departamentu LRPO Urzędu Mar-
szałkowskiego przedstawił możli-

Na początku czerwca w Lubuskiem odbyła się duża konferencja i cykl trzech szkoleń. Spotkania dotyczyły 
prezentacji kompleksowego przewodnika po funduszach europejskich dla przedsiębiorców

Zainteresowanie dotacja-
mi jest ogromne: w latach 
2004-2006, w pierw-
szym okresie wdrażania 
programów współfinan-
sowanych przez Unię Eu-
ropejską, przedsiębiorcy 
złożyli ponad 30 tys. 
projektów i do listopada 
2008 wykorzystali nie-
malże w stu procentach 
przeznaczone dla nich 
środki.

Lech Pilawski
Dyrektor Generalny
PKPP Lewiatan

Przewodniczący OPZL Janusz Jasiński i wicemarszałek województwa lubuskiego 
Elżbieta Polak podczas konferencji

wości otrzymania wsparcia na inwestycje z funduszy woje-
wódzkich.
W ciągu następnych 3 dni odbył się cykl szkoleń w Zielonej Gó-
rze, Żarach i Gorzowie Wielkopolskim. Szkolenia przybliżyły 
temat funduszy europejskich potencjalnym projektodawcom. 
Prowadzący Marcin Pergoł ze Związku Banków Polskich wpro-
wadzał do tematu przedstawiając pojęcia dotyczące fundu-
szy. Później zdradzał praktyczne wskazówki do wykorzystania 
w procesie ubiegania się o dofinansowanie. Następnie uczest-
nicy poznawali procedury konkursowe, kryteria wyboru pro-
jektów i etapy przygotowywania budżetu inwestycji.
Mapa do pobrania
Pomysłodawcą przygotowania mapy przedsiębiorcy jest ze-
spół departamentu funduszy strukturalnych Polskiej Konfe-
deracji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, organizacji której 
członkiem jest każda firma członkowska OPZL. Partnerem me-
dialnym projektu była Polskapresse, wydawca dziennika Pol-
ska. Autorami treści zawartych w przewodniku, dotyczących 
wsparcia dla przedsiębiorców są eksperci zespołu dotacji 
i ulg inwestycyjnych firmy doradczej Deloitte. Elektronicz-
na wersja przewodnika dostępna jest bezpłatnie na stronie 
www.opzl.pl w dziale aktualności.

Uczestnicy szkolenia „Mapa przedsiębiorcy” w Zielonej Górze 3 czerwca

Łukasz Rut
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Jak Polska gospodarka radzi sobie z de-
koniunkturą? Czy po okresie dynamicz-
nego rozwoju możemy jeszcze liczyć na 
kapitał zagraniczny?
Wszystkie poprzednie tąpnięcia gospodarki 
pokazały wyraźnie, że w okresie spowol-
nienia słabnie transfer kapitału do krajów 
rozwijających się, i to źródło wyschło także 
teraz. Gdyby udało nam się zgodnie z pro-
gnozami osiągnąć napływ bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w wysokości 7 mld 
euro to będzie wielki sukces, ale według 
mnie to zbyt optymistyczna prognoza. Do-
dajmy, że w roku 2007 było to 16 mld, 
a w 2008 r. 11 mld euro. Wyraźnie słab-
nie PKB, w pierwszym kwartale utrzymaliśmy 
jeszcze dodatni przyrost PKB, który wyniósł 
1 proc. Dla gospodarki nie ma oczywiście 
wielkiego znaczenia czy będzie to plus 1 
czy minus 1 proc. Ma to znaczenie prze-
de wszystkim psychologiczne. Dobrze się 
jednak stało, że udało nam się przejść nad 
poprzeczką, bo ma to dobry wydźwięk cho-
ciażby dla inwestorów zagranicznych.
Czy polskie przedsiębiorstwa w tej sytua-
cji chcą inwestować?
Firmy wyhamowują inwestycje. O ile w roku 
2007 i 2008 przyrost inwestycji w firmach 
był kilkunastoprocentowy, tak w czwartym 
kwartale 2008 r. wyniósł tylko 3 proc., 
a w pierwszym kwartale br. był jeszcze niż-
szy. Spodziewamy się, że w tym roku nakłady 
inwestycyjne jeszcze zmaleją, nawet jeśli wy-
korzystamy każde euro z funduszy europej-
skich. Jednak jeśli wykorzystamy środki z Unii 
przeznaczone na infrastrukturę, to w jakimś 
stopniu zrównoważymy spadek inwestycji 
w przedsiębiorstwach prywatnych.
Jaka jest zatem uniwersalna recepta dla 
przedsiębiorców, aby przetrwać ten trud-
ny dla wielu czas?
Firmy będą musiały zwiększyć wydajność 
pracy, co przy braku zwiększonych zamówień 
będzie oznaczać zaostrzenie konkurencji 
i mniejszą podatność firm na presję płaco-
wą. To dobrze, bo w ostatnich trzech latach 
mieliśmy do czynienia z niebezpieczną sytu-
acją: wynagrodzenia w Polsce rosły dwa, trzy 
razy szybciej niż wzrastała wydajność pracy. 
Taka tendencja nie mogła się utrzymać, to 
było szaleństwo, za które przyszło by nam 
drogo zapłacić. Litwa, Łotwa, Estonia już za 
to płacą.
W jakich barwach widzi pan więc przy-
szłość polskiej gospodarki? 
Nie ośmieliłbym się stawiać prognoz. Wyni-
ki są często bardzo rozstrzelone. Ważne są 
jednak tendencje. Wyraźnie widać, że udział 
eksportu w wynikach polskiej gospodarki jest 

Chorobę 
przejdziemy łagodniej
Mówi ekspert gospodarczy Jeremi Mordasewicz z Komisji Trójstronnej rząd 
– pracodawcy – związki zawodowe, w rozmowie z Jarosławem Nieradką

mniejszy niż w przypadku Węgier, Czech czy 
Estonii. Spadek popytu w Europie Zachod-
niej nie będzie zatem na nas tak oddziaływał 
jak np. na Czechy. Polski eksport wynosi ok. 
40 proc. W Czechach ponad 70 proc.
Drugi czynnik to zadłużenie zagraniczne Pol-
ski. Jest ono najmniejsze spośród państw, 
które wraz z nami weszły do Unii. Na 
szczęście nie zdążyliśmy się zadłużyć tak jak 
kraje bałtyckie. Dzięki temu możemy liczyć, 
że łagodniej przejdziemy chorobę, bo nie 
naruszyliśmy tak głęboko równowagi po-
między kredytami a depozytami jak 
Estonia czy Łotwa.
A wzrost popytu zagraniczne-
go i słaby złoty? 
Na zwiększenie popytu zagra-
nicznego raczej nie możemy 
w tym roku liczyć, ponieważ 
zachodnie firmy mają nadmiar 
mocy produkcyjnych, wzrasta 
przez to bezrobocie i spada kon-
sumpcja w Europie. Roś-
nie za to znaczenie 
konsumpcji we-
wnętrznej: 
w tym roku 
s z a c u j e 
się mimo 
wszystko 
jej wzrost 
na pozio-
mie ok. 
2 proc. 

W poprzednich latach wzrost konsumpcji 
był jednak trzykrotnie większy. W warunkach 
osłabienia światowej gospodarki pomoże 
nam za to osłabienie złotego. Wycofywanie 
kapitału z rynków wschodzących spowodo-
wało osłabienie walut, w tym złotego. Tak jak 
w okresie spowolnienia w latach 2001-2004 
zwiększy to konkurencyjność polskiej gospo-
darki.
Gdzie Pan upatruje szanse, a co może być 
zagrożeniem?
Na pewno nie możemy liczyć na pobudze-
nie gospodarki poprzez znaczące zwiększenie 
wydatków publicznych i deficytu budżetowe-
go. Jest mi niezmiernie przykro, kiedy polity-
cy, którzy jeszcze niedawno rządzili w okresie 
superdobrej koniunktury, a dziś znajdują się 
w opozycji, wygadują takie głupstwa. Jeżeli 
w okresie znakomitej koniunktury w latach 
2006-2007 nie zgromadziliśmy rezerw, to 
dzisiaj nie możemy tych oszczędności rzucić 

gospodarce jako koła ratunkowego. To po 
prostu niemożliwe. Działanie cy-

kliczne polega bowiem na tym, 
że w okresie dobrej koniunk-
tury gromadzi się oszczędno-
ści, a w okresie spowolnienia 
wydaje się pieniądze. Tymcza-
sem w okresie dynamicznego 
rozwoju gospodarki wyda-
waliśmy ponad 30 miliardów 
złotych więcej niż wynosiły 

dochody państwa. Skąd więc 
dzisiaj te pieniądze wziąć? Po-

mysł zwiększania deficytu 
budżetowego to wyraz 

kompletnej nieod-
powiedzialności 
polityków, którzy 
myślą tylko w ka-
tegoriach najbliż-
szych wyborów.

Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych 
Lewiatan. Odpowiada za opiniowanie projektów ustaw w zakresie stosunków gospodar-
czych. Ukończył Politechnikę Warszawską. Pracował jako nauczyciel akademicki i inżynier na 
budowach. Były wiceprezes Business Centre Club. Od 2004 r. członek rady nadzorczej ZUS 
i spółki Dr Irena Eris
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TARGI

Trzy dni trwały 
targi budownictwa 
i wyposażenia 
wnętrz 
w Drzonkowie

Targi budownictwa wkrótce wejdą w wiek dorosłości. W tym roku odbywały się już 
bowiem po raz siedemnasty. Zdążyły się już wpisać w stały harmonogram targowy 
województwa.
Wśród przeszło stu wystawców nie zabrakło firm zajmujących się deweloperką, stolar-
stwem, produkcją materiałów budowlanych i wykończeniowych. Ofertę targową uzu-
pełniały firmy z branży wykonawczej, biura projektowe, firmy ubezpieczeniowe, banki, 
agencje reklamowe. Wiele z prezentujących się firm to przedsiębiorstwa zrzeszone 
w OPZL (w tym te na zdjęciach).
Wśród wystawców, swoje stoisko prezentowała również – podobnie jak w zeszłym roku 
– Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Podczas imprezy konsultanci Punktu Kon-
sultacyjnego działającego przy OPZL pomagali szukać dofinansowania firmom budow-
lanym. Doradzali też młodym przedsiębiorcom, chcącym iść w ślady swoich większych 
i bardziej doświadczonych firm prezentujących się na wystawie.
Targi są imprezą regionalną jednak coraz częściej uczestniczą w nich firmy z różnych 
regionów Polski oraz z Niemiec. Podczas targów odbywają się imprezy towarzyszące, 
zarówno dla wystawców jak i dla zwiedzających – prezentacje, pokazy i konkursy.
Organizatorem targów jest firma BIS J.H. Owsianny, członek OPZL.

Targi odwiedza corocznie około 10 tys. osób

Wiceprzewodniczący OPZL Arnold Kryściak, właściciel CeMBe 
przed największym stoiskiem w hali wystawowej

Agnieszka Witek (z lewej) i Joanna Buchwald z redakcji Twój Rynek.pl, prezentują nowy portal 
twójrynek.pl, który podczas targów miał swoją premierę

Krzysztof Piaseczny, właściciel Tempus Polska wraz ze swoją współ-
pracownicą Ireną Pruszyńską zapytani o sprzedaż odpowiadają 
że targi służą przed wszystkim prezentacji i tą rolę spełniają dobrze

Branża budowlana szuka promocji
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Marketing w trudnych czasach

Jakie są najskuteczniejsze stra-
tegie reklamowe w czasach 
spowolnienia?
Niestety nie ma jednego, jedy-
nego skutecznego sposobu na 
marketing. W różnych branżach 
działa się w różny sposób. Wy-
grywa ten, kto potrafi lepiej tra-
fić podażą w popyt. Działająca 
firma oferuje pewien pakiet, któ-
ry składa się z czterech elemen-
tów: produktu, ceny, dystrybu-
cji i promocji. Zatem nie sama 
promocja decyduje o sukcesie. 
To czy firma zwycięży, zależy od 
tych czterech elementów i relacji 
pomiędzy nimi.
Pojawia się dylemat. Czy ciąć 
koszty reklamy, aby przetrwać? 
Czy nie czekając na lepsze cza-
sy, inwestować szeroko w pro-
mocję i walczyć nawet o drob-
nego klienta?
Zmniejszenie kosztów działań 
promocji jest najprostszym i naj-
szybszym sposobem zaoszczę-
dzenia pieniędzy. Ale w krótkim 
czasie. Tonący brzytwy się chwy-
ta i jeśli sytuacja firmy jest zła, 
to zrozumiałe jest, że szuka się 
pieniędzy, gdzie tylko można. 

W dłuższym okresie jest to 
z reguły działanie szkodliwe 
dla firmy, gdyż pozyskanie no-
wego klienta kosztuje średnio 
pięć razy więcej niż utrzymanie. 
A reklama właśnie utrzymuje 
klientów. Może się więc okazać, 
że operacja się uda, ale pacjent 
nie żyje.
Jak więc należy postępować?
Odradzałbym szerokie inwesto-
wanie w działania promocyjne, 
bo nie wiadomo jeszcze jak sy-
tuacja na rynku się rozwinie, ale 
na pewno też nie należy prze-
stawać się troszczyć o klienta. 
W zależności od pozycji jaką 
firma zajmuje na rynku: lider, 
agresor, przeciętniak, maruder 
lub bankrut, stosuje się różne 
strategie działania. W pewnym 
uproszczeniu lider i agresor, 
powinni mieć „wszystko dla 
wszystkich”, powinni stosować 
intensywne działania promocyj-
ne za pomocą środków masowe-
go przekazu. Przeciętniak powi-
nien mieć „coś dla niektórych”, 
czyli zagospodarować niszę ryn-
kową. Tu promocja koncentruje 
się na wąskiej grupie klientów 
firmy. Maruderzy powinni racjo-
nalizować swoje działania rynko-
we, ograniczać je do najbardziej 
rentownych w krótkim czasie. 
W praktyce te firmy najczęściej 
wstrzymują nakłady na działania 
promocyjne.
Bo połowę pieniędzy, która idzie 
na reklamę wyrzuca się w błoto, 
problem polega na tym, że nie 
wiadomo, która to połowa. Naj-
tańsze może być włożenie ulotki 
reklamowej do skrzynki na listy 
w całym mieście. Czy to dobre 
posunięcie? Dla salonu kosme-
tycznego, pizzerii, kwiaciarni, 
pewnie tak, dla producenta ło-
żysk: nie. Działania promocyjne 
firma musi dostosować do ryn-
ku, na którym działa, docelowej 
grupy nabywców i środków jaki-
mi dysponuje.
Załóżmy, że lubuska firma chce 
wejść ze swoimi produktami 
na rynek niemiecki. Jak tam 
skuteczne się promować?
Warto ustalić czy made in Poland, 
to będzie atut (żywność, owoce) 

Połowę pieniędzy na reklamę wyrzuca się w błoto. Problem w tym, że nie wiadomo która 
to połowa – mówi Jan Mikołajczyk, wykładowca kursu dla członków rad nadzorczych. 
Rozmawia Łukasz Rut

KURS

W październiku rusza kurs dla kandydatów 
na członków do rad nadzorczych

Rada nadzorcza 
dla Ciebie

Jan Mikołajczyk, lat 44, żonaty, syn 
8 lat. Doktor nauk ekonomicznych 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu. Specjalizuje się w problema-
tyce handlu i nowoczesnych centrów 
handlowych. Wykładowca i trener. 
Członek rady nadzorczej bydgoskiej 
spółki akcyjnej Jutrzenka, notowanej 
na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Kurs jest organizowany przez Europejską Grupą Doradczą 
i OPZL. Kolejny raz odbędzie się w Zielonej Górze. Kurs ma na 
celu przygotowanie do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej 
w spółkach skarbu państwa lub firmach prywatnych funkcjonują-
cych w oparciu o przepisy prawa handlowego.
Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów - praktyków, przed-
stawicieli ministerstwa skarbu państwa i innych urzędów central-
nych, uczelni wyższych, kancelarii prawniczych oraz instytucji 
finansowych, dzięki czemu uczestnicy uzyskają zarówno teore-
tyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu skutecznego funkcjono-
wania przedsiębiorstwa. Szczegóły tel. 068 327 18 81.

czy słaba strona przekazu (sprzęt 
elektroniczny, wyroby technicz-
ne). W zależności od odpowiedzi 
możemy zaakcentować „zdrowie 
i ekologię produkcji”. Lub uciec 
od tego, że to polska firma i szukać 
kooperanta, który pod niemiecką 

Kurs pozwoli uczestnikom 
zdobyć w krótkim czasie 
praktyczne umiejętności za-
rządzania przedsiębiorstwem. 
Przekazję uczestnikom wiedzę 
w zakresie marketingu, wyko-
rzystując praktyczne umiejęt-
ności z tej dziedziny. Zajęcia 
prowadzę w interaktywny 
sposób. Uczestnicy rozwiązu-
ją zadania i przykładowe testy 
z zarządzania i marketingu. Wy-
mieniają się doświadczeniami.
dr Jan Mikołajczyk, wykła-
dowca kursu

Drugiego października roz-
poczynamy 24 edycję kursu 
Drugi raz organizujemy go 
razem z OPZL. Zapewniamy 
wykładowców z ministerstwa 
skarbu i najlepszych uczelni 
ekonomicznych oraz materiały 
pomocnicze. Gwarantujemy 
profesjonalne przygotowanie 
do egzaminu państwowego 
w Ministerstwie Skarbu.

Andrzej Tokarski, prezes Eu-
ropejskiej Grupy Doradczej

marką poprowadzi sprzedaż. Na-
prawdę dużo polskich produktów 
sprzedaje się znakomicie za grani-
cą, pod nazwą, która nam niewie-
le mówi: Hansa, Gram, Premiere, 
to marki firmy Amica, w różnych 
krajach Europy.
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Strategia rządu zakłada szybkie wydawanie unijnych pieniędzy. 
Gdzie szukać pomocy w ich otrzymaniu?

Pomocą w pozyskiwaniu funduszy unijnych 
dla przedsiębiorców i przyszłych przedsię-
biorców służy Organizacja Pracodawców 
Ziemi Lubuskiej, która prowadzi Punkt Kon-
sultacyjny. Jeden z trzech w województwie 
lubuskim.
Czas wakacji to czas odpoczynku dla wielu 
przedsiębiorców, dlatego tendencja odwie-
dzania Punktu Konsultacyjnego przy OPZL 
nieco się odmieniła. W okresie urlopowym 
coraz częściej z bezpłatnych usług infor-
macyjnych korzystają osoby, które planują 
otworzyć własną firmę i szukają informacji 
na temat możliwości i źródeł finansowania. 

Fundusze Europejskie 
nie mają wakacji

FUNDUSZE UE

Bernadetta Holak

Fundusze unijne natomiast nie korzystają 
z urlopu. Konkursy w całej Polsce realizowa-
ne są według harmonogramów działań.
Coraz większym powodzeniem cieszą się fundu-
sze w ramach Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka, priorytet ósmy: społeczeń-
stwo informacyjne, zwiększanie innowacyjności 
gospodarki, działanie 8.1 oraz 8.2.
Biznes w internecie
Działanie 8.1 „Wspieranie działalności go-
spodarczej w dziedzinie gospodarki elek-
tronicznej” kierowane jest do firm mikro 
i małych (czyli tych do pięćdziesięciu pra-
cowników) działających na rynku nie dłużej 

niż 12 miesięcy, które planują realizację pro-
jektu mającego na celu świadczenie e-usług. 
Przedsiębiorcy mogą otrzymać dotację 
w wysokości do 85 proc. wydatków kwalifi-
kowanych. Kolejny konkurs zaplanowano na 
wrzesień bieżącego roku. W konkursie lipco-
wym spłynęły 1392 wniosku na łączną sumę 
blisko 900 mln zł.
Współpraca elektroniczna
Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania 
elektronicznego biznesu typu B2B” 
z którego mogą korzystać mikro, mali 
i średni przedsiębiorcy (czyli zatrudniający 
do dwustu pięćdziesięciu pracowników), 
którzy planują w kooperacji z co najmniej 
dwoma innymi przedsiębiorstwami reali-
zować elektroniczne procesy biznesowe. 
Przedsiębiorcy z woj. lubuskiego mogą liczyć 
na wsparcie do 70 proc. wydatków kwali-
fikowanych. Kolejny konkurs zaplanowano 
na wrzesień bieżącego roku.
OPZL pomaga
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej 
oferuje przedsiębiorcom i osobom chcącym 
założyć działalność gospodarczą wsparcie 
merytoryczne w ramach bezpłatnych konsul-
tacji realizowanych ze środków Unii Euro-
pejskiej, w ramach projektu na prowadzenie 
Punktu Konsultacyjnego. Zaprasza po infor-
macje na temat możliwości rozwoju firmy 
w szerokim aspekcie od prezentacji firmy na 
targach, po możliwości wsparcia na doradz-
two, badanie i inwestycje dla firmy. Konsul-
tanci oferują usługi informacyjne w Zielonej 
Górze, Nowej Soli, Świebodzinie, Żarach 
i w Żaganiu.

Siedzibą PK przy OPZL jest Zielona Góra. 
Konsultanci doradzają też na dyżurach 
w Nowej Soli, Świebodzinie, Żarach 
i Żaganiu. Zapisy są przyjmowane pod 
numerem 068 327 18 81. Istnieje moż-
liwość konsultacji w formie elektronicznej 
pod adresem: www.pk.opzl.pl

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zaprasza 
na trzecią edycję szkolenia i warsztatów z zakresu zasad 
pisania wniosków o fundusze UE

Szkolenie i warsztaty dotyczą mikroprzediębiorców. Odbędą się 
w dniach 27 i 28 sierpnia. Szkolenie jest odpowiedzią na konkurs 
ogłoszony 31 lipca. Konkurs dotyczy dofinansowania projektów 
inwestycyjnych w firmach z funduszy LRPO. Wnioski będą przyjmo-
wane do połowy września. Spotkanie poprowadzi Marta Nadrzycka-
Soczek, doświadczony trener, mający na koncie sukcesy w pozyski-
waniu dotacji. W programie m.in.: zasady otrzymywania wsparcia, 
przygotowywanie wniosku o dofinansowanie, najczęstsze błędy 
w składanej dokumentacji.
OPZL zapewnia materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch. 
Szkolenie i warsztaty są odpłatne. Szczegóły pod numerem telefonu 
068 327 18 81 lub biuro@opzl.pl.

Chcesz otrzymać dotację? Przyjdź na warsztaty

Trener Marta Nadrzycka-Soczek
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Sądzić się można inaczej

Sąd polubowny ze względu na 
swoje zalety może być – zwłaszcza 
w stosunkach między przedsię-
biorcami – konkurencyjny w sto-
sunku do sądów państwowych. 
Jednym z takich sądów arbitrażo-
wych działających na terenie Lu-
buskiego jest Stały Sąd Polubow-
ny przy Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Zielonej Górze.
Sąd polubowny to niepaństwowy 
sąd powołany lub upoważniony 
przez strony do rozstrzygnięcia 
sporu między nimi. Kompeten-
cja takiego sądu do rozstrzyg-
nięcia konkretnej sprawy wynika 
z woli stron sporu i opiera się na 
umowie o poddanie się rozstrzyg-
nięciu sądu polubownego zwanej 
zapisem na sąd polubowny lub 
klauzulą arbitrażową.
Sądy polubowne wydają wyro-
ki, których moc prawna – po 
uznaniu lub stwierdzeniu 
wykonalności przez 
sąd państwowy 
– jest równa 
w y r o -

kom sądu państwowego. Arbitraż 
wykazuje przy tym liczne zalety 
w stosunku do postępowania 
przed sądem państwowym.
Są w stolicach województwa
Stały Sąd Polubowny przy Okrę-
gowej Izbie Radców Prawnych 
w Zielonej Górze, zrzeszającej 
radców prawnych z całego woje-
wództwa, funkcjonuje od 1993 
roku. Kieruje swoją ofertę głów-
nie do przedsiębiorców, oferując 
rozstrzyganie sporów wynikają-
cych z prowadzenia przez nich 
działalności gospodarczej, 
a także mediację mającą 
na celu polubowne 
załatwianie ta-
kich spo-
rów.

Sąd polubowny alternatywą wobec państwowych sądów? Tak, bo można rozstrzygać szybciej i taniej

PRAWO

Adresatem oferty sądu są przed-
siębiorcy głównie z terenu lubu-
skiego. Postępowanie może się 
odbywać w każdej ze stolic woje-
wództwa – Izba Radców Prawnych 
posiada swoje biura w Zielonej 
Górze oraz Gorzowie Wlkp.
W maju ubiegłego roku rada Izby 
Radców w Zielonej Górze prze-
prowadziła reorganizację sądu. Jej 
prezesem został Wojciech Bujko, 
członek Organizacji Pracodawców 
Ziemi Lubuskiej. Arbitrami i me-
diatorami sądu są radcowie praw-
ni z województwa lubuskiego.

Szukaj w internecie
Aby poddać pod rozstrzyganie 
sądowi polubownemu przy Izbie 
Radców ewentualne spory mo-
gące powstać na tle zawieranej 
z kontrahentem umowy, w umowie 
zamieścić należy stosowną klauzu-
lę arbitrażową, której treść zna-
leźć można stronie internetowej 
www.zielonagora.oirp.pl, na któ-
rej dostępne są dodatkowo re-
gulamin sądu wraz z tabelą opłat 
oraz lista arbitrów.

Wojciech Bujko

Mecenas Wojciech Bujko, prezes Sądu Polubownego

 Zalety postępowania arbitrażowego:

1. szybkość – rozprawy mogą być wyznaczane codziennie, 
 a nie jak w przypadku sądów nawet co kilka miesięcy,
2. odformalizowanie – przedsiębiorcy nie grozi przegrana 

 sprawy z przyczyn proceduralnych,
3. cena – w konkretnych przypadkach często okazuje się tańsze,
4. poufność.
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Spadek bezrobocia 
nie oznacza, 
że Polska wyszła z kryzysu
GUS donosi, że czerwiec 2009 roku był kolejnym miesiącem, w którym od-
notowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia rejestrowanego

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzę-
dach pracy była pod koniec czerwca o 1,5 
proc. niższa niż przed miesiącem. Pomimo 
optymistycznych pozornie danych, sytuacja na 
rynku pracy jest ciągle skomplikowana.
Choć w ostatnich dwóch miesiącach bieżącego 
roku na rynku pracy pojawiła się pozytywna 
tendencja, kondycja polskiej gospodarki wciąż 
pozostaje trudna. Liczba bezrobotnych nowo 
zarejestrowanych oraz liczba zwolnionych 
z przyczyn dotyczących zakładów pracy była 
niestety większa niż przed miesiącem i przed 

rokiem. Najczęstszą przyczyną wyrejestrowania 
było podjęcie przez bezrobotnego prac przy 
robotach publicznych, prac interwencyjnych 
i prac sezonowych. Maleje przy tym ilość ofert 
zatrudnienia zgłaszanych do urzędów pracy.
Pilna ustawa antykryzysowa
Dane te potwierdzają wciąż słabą kondy-
cję polskich firm, które oczekują na szybkie 
wprowadzenie w życie przepisów ustawy an-
tykryzysowej. Pracodawcom zależy na tym, by 
ustawa weszła w życie już 1 września bieżącego 

Przygotuj się na hossę
Alternatywne źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw były tematem 
seminarium „Przygotuj się na hossę” zorganizowanego przez Wrocławski 
Dom Maklerski S.A. wraz z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej  
i Dolnośląskim Parkiem Technologicznym.
Celem spotkania, które odbyło się 25 maja w hotelu Ruben w Zielonej 
Górze było przedstawienie alternatywnych do finansowania bankowego 
możliwości pozyskiwania kapitału za pośrednictwem rynku giełdowego 
(NewConnect)oraz funduszy private equity i venture capital. Uczestni-
cy zapoznali się także z rolą samorządu gospodarczego w regionie na 
przykładzie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz wpływem 
parków technologicznych na rozwój przedsiębiorczości na przykładzie 
Dolnośląskiego Parku Technologicznego w Wałbrzychu.

Red.

ZATRUDNIENIE

Reklama

roku (więcej piszemy o tym na stronie 13 BL) 
i jak najszybciej pomogła zagrożonym przed-
siębiorstwom. Możliwe, że dzięki zawartym 
w niej rozwiązaniom nie dojdzie do dalszych 
zwolnień grupowych, a zakłady pracy, które 
zadeklarowały zwolnienia, otrzymają dofinan-
sowanie i utrzymają blisko 30 tys. miejsc pra-
cy. Tuż przed oddaniem magazynu do druku 
otrzymaliśmy informację, że prezydent Lech 
Kaczyński postanowił podpisać ustawę.
A jak w Lubuskiem?
Jeśli chodzi o województwo lubuskie, to 
w czerwcu nastąpiła niewielka poprawa na ryn-
ku pracy. Urzędy odnotowały spadek bezro-
botnych o 315 osób. Największy spadek był 
w powiecie strzelecko-drezdeneckim i żagańskim. 
Wzrost bezrobocia zaobserwowały urzędy pracy 
w Gorzowie Wlkp. i w powiecie słubickim.
Głównym powodem spadku bezrobocia były 
prace związane z pełnią sezonu (rolnictwo, leś-
nictwo, turystyka i budownictwo). W czerwcu 
powiatowe urzędy pracy dysponowały 3743 
ofertami pracy. Było ich o 726 mniej niż w po-
przednim miesiącu i o 456 mniej niż w analo-
gicznym miesiącu roku poprzedniego.

Red.
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Jaki naprawdę jest 
biznes lubuski?

Odpowiedzi na to pytanie udziela Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 
kilkunastu lat przygotowuje raport o stanie 
sektora małych i średnich firm w Polsce. Te-
goroczna – dwunasta już – edycja raportu 
z lat 2007-2008 składa się z trzech części. 
Pierwsza zawiera opis MŚP w Polsce. Druga 
to zbiór tekstów eksperckich poświęconych 
przedsiębiorczości, m.in. zmianom w sposo-
bie prowadzenia działalności gospodarczej, 
potencjalnych drogach wychodzenia z kryzysu, 
problematyki odpowiedzialnego biznesu czy 
oczekiwań firm wobec UE. Trzecia część zawie-
ra charakterystykę sektora MŚP w ujęciu regio-
nalnym. Jakie są więc wyniki w Lubuskiem?
Struktura podmiotowa
W 2007 r. w województwie lubuskim w sy-
stemie Regon znajdowało się ponad 108 tys. 
przedsiębiorstw, co stanowiło niecałe 3 proc. 
wszystkich polskich firm. W województwie 
w 2007 r. na 1000 mieszkańców przypadało 
około 106 firm zarejestrowanych w Regon, co 

Redakcja Biznesu Lubuskiego postanowiła sprawdzić jaki jest stan biznesu lu-
buskiego. Okazuje się, że przychody przeciętnego przedsiębiorstwa lubuskie-
go w regionie wynoszą 1,1 mln zł. Dużo? To o pół miliona zł mniej niż wynosi 
średnia krajowa

dało regionowi piąte miejsce w rankingu wo-
jewództw.
Kolejne wskaźniki również bardzo dobrze 
świadczą o poziomie przedsiębiorczości 
w regionie. W przypadku nowopowstałych firm 
na 1000 mieszkańców województwo zajęło 
czwarte miejsce. Region utrzymał również dru-
gie miejsce z roku 2006 jeśli chodzi o liczbę 
firm z kapitałem zagranicznym na liczbę miesz-
kańców (po województwie mazowieckim).
Inwestycje i efektywność MŚP
Nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 3 mld 
zł, o ponad 1/3 więcej niż wyniosły nakłady 
w 2006 roku. Na mikroprzedsiębiorstwa przy-
padło 0,4 mld zł, na małe firmy 0,3 mld zł, 
na średnie - 0,9 mld zł i na firmy duże -1,5 
mld zł.
Wśród lubuskich MŚP największy udział 
w strukturze inwestycji miały podmioty prze-
twórstwa przemysłowego (45 proc.), a następ-
nie handel i naprawy ze znacznie mniejszym 15 
proc. udziałem. Najmniejszy udział w inwesty-

cjach sektor MŚP zanotował w sekcjach: górni-
ctwo, pośrednictwo finansowe i edukacja.
Przedsiębiorcy w blisko 60 proc. finansowali 
swoje inwestycje ze środków własnych, co pla-
suje ten region w grupie pięciu województw, 
które w najmniejszym stopniu korzystają 
z tej formy finansowania inwestycji. Drugie co 
do ważności źródło finansowania to kredyty 
i pożyczki krajowe, z których przedsiębiorcy 
pokryli 28 proc. swoich inwestycji, najwięcej 
w porównaniu z pozostałymi województwami.
Specyfika przedsiębiorstw aktywnych
Przychody przeciętnego przedsiębiorstwa 
w regionie wyniosły 1,1 mln zł, o pół mln zł 
mniej niż wyniosła średnia krajowa. Przychody 
we wszystkich grupach przedsiębiorstw były 
niższe od średniej krajowej, ale istniały bar-
dzo głębokie zróżnicowania pomiędzy grupami 
przedsiębiorstw. W przypadku mikroprzed-
siębiorstw przychody na podmiot były prawie 
równe przeciętnej dla kraju. Najgorszy wynik 
otrzymały duże przedsiębiorstwa, których 
przychody nie stanowiły nawet połowy śred-
niej krajowej w tej klasie firm.
W konsekwencji słabych wyników finansowych 
w województwie przeciętne wynagrodzenie 
miesięczne nie przekraczało 77 proc. średniej 
dla kraju. Najlepiej na tym tle wypadły mikro-
przedsiębiorstwa, gdzie zarabiano o 11 proc. 
mniej od średniej krajowej dla tej grupy, naj-
gorzej prezentowały się przedsiębiorstwa duże 
z wynagrodzeniami mniejszymi o 23 proc.
Inwestycje na przedsiębiorstwo przeprowa-
dzone w 2007 r. w województwie wyniosły 56 
tys. zł na aktywne przedsiębiorstwo, o 26 tys. 
zł mniej niż wyniosła średnia dla kraju.

Red.

Raport o stanie MŚP był prezentowany podczas dzie-
wiątego Forum Edukacyjnego dla przedsiębiorstw 8 i 9 
czerwca w Warszawie. Od lewej rzecznik prasowy PARP 
Monika Karwat–Bury, prezes PARP Bożena Lublińska–
Kasprzak i zastępca prezesa PARP Aneta Wilmańska.

Relacja z ogłoszenia raportu

Podczas forum ponad pół tysiąca jego uczestników 
uczestniczyło w sesjach panelowych poświęconych te-
matyce funduszy strukturalnych, z uwzględnieniem 
e-usług, pomocy publicznej, zarządzania własnością 
przemysłową, prawa zamówień publicznych oraz działal-
ności eksportowej i proekologicznej.

Udział w forum wzięli wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz pod-
sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju regionalnego Jarosław Pawłowski (na zdję-
ciu). Wystąpienia obu gości poświęcone były działaniom rządu na rzecz przeciwdzia-
łania spowolnieniu gospodarczemu w dobie globalnego kryzysu.

(źródło PARP)

RAPORT
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Lot do Francji

Współpraca województwa Lubuskiego z departamentem Lot we Francji roz-
wija się już nie tylko na poziomie samorządowym. W dniach 12-16 maja 
odbyła się pierwsza gospodarcza wizyta studyjna w Lot członków Organizacji 
Pracodawców Ziemi Lubuskiej i gości

Zaczęło się w październiku 2008 roku , gdy 
w podczas wyjazdu do departamentu Lot mar-
szałkowi województwa Marcinowi Jabłońskiemu, 
towarzyszył przewodniczący OPZL Janusz Ja-
siński. Podczas ubiegłorocznej wizyty marszałek 
M. Jabłoński podpisał umowę partnerską po-
między województwem lubuskim, a departa-
mentem Lot. Narodził się wówczas pomysł, aby 
współpracę samorządów rozwinąć o kontakty 
gospodarcze. Po kilkumiesięcznym planowaniu, 
którego podjął się Lesław Sidorowicz ze stowa-
rzyszenia Francja-Polska, Lot-Lubuskie wspólnie 
z biurem OPZL, w połowie maja grupa 13 
osób wyleciała z Berlina do Tuluzy. Celem wi-
zyty było nawiązanie kontaktów gospodarczych 
i poznanie specyfiki regionu, a także promocja 
województwa lubuskiego.

Program wyjazdu był bardzo napięty. Oprócz 
wizyt we francuskich przedsiębiorstwach 
(wśród nich nie mogło zabraknąć winiarni), 
lubuska ekipa spotkała się z radą generalną 
w stolicy departamentu – Cahors oraz z przed-
stawicielami regionalnej izby przemysłowo-
handlowej. Uczestnicy zwiedzili także zakłady 
Airbusa w Tuluzie, gdzie montowany jest dwu-
poziomowy model A380, który może pomieś-
cić aż do 850 pasażerów. Zachwycili się także 
walorami turystycznymi departamentu Lot: 
zwiedzili sanktuarium w Rocamadour, groty 
Padirac czy Tuluzę.
Kontakty z Francuzami będą rozwijane. Kolej-
nym krokiem będzie przyjęcie delegacji z de-
partamentu Lot w Lubuskiem planowane jesz-
cze w tym roku.

Jarosław Nieradka

Od lewej Bogumiła Ulanowska (Omni Modo), Karina Popiołek (Urząd Marszałkowski), prezydent No-
wej Soli Wadim Tyszkiewicz, Janusz Jasiński (przewodniczący OPZL, Burza Sp. z o.o.), wiceprezydent 
Zielonej Góry Dariusz Lesicki

Od lewej Hanna Kończal, Beata Jasińska (Belem sp. z o.o.), Janusz Jasiński (Burza Sp. z o.o), Christian 
Lagiere (Rada Generalna Lot), Dariusz Kończal (Gospodarczy Bank Spółdzielczy Sp. z o.o.), Karina 
Popiołek (Urząd Marszałkowski), prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, Irena Ekstowicz (Nordis Sp. 
z o.o.), Bogumiła Ulanowska (Omni Modo), Christian Gasquet (Stowarzyszenie Lot - Lubuskie), Karol 
Siewruk (Agencja Reklamowa Novum), wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz Lesicki, Bogdan Klim (PKS 
Zielona Góra), Jarosław Ogórek (Elektrociepłownia Zielona Góra)

WSPÓŁPRACA
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Lubuskie Forum Gospodarcze

W programie m.in.:

Największa dwudniowa impreza integracyjna biznesu w województwie lubuskim

• prezentacja raportu „Polska 2030” z udziałem ministra M. Boniego 
   oraz prezydent PKPP Lewiatan H. Bochniarz

• debata „Lubuskie 2030” - perspektywy dla regionu

• wieczór integracyjny przyjaciół Organizacji

• drugi spływ kajakowy pracodawców

Uczestnicy:
Zaprasza

Organizacja Pracodawców 
Ziemi Lubuskiej

- członkowie OPZL
- partnerzy społeczni i gospodarczy
- przedstawiciele samorządów oraz instytucji rządowych

18-19 września 2009
Hotel Bukowy Dworek k. Łagowa Lubuskiego




