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R e g i o n a l n y P o r t a l G o s p o d a r c z y

Rok 2021 nadal upływa nam pod znakiem koronawirusowych ograniczeń i utrudnień. Wydaje się, że więcej wiemy o 
wirusie. Mamy szczepionkę. Doświadczamy kwarantanny narodowej, zamykania granic, pracy zdalnej. Jesteśmy bogatsi o 
doświadczenie funkcjonowania w pandemii, ale wirus mutuje i nie hamuje. Mamy trzecią falę i kolejny lockdown.

Drodzy czytelnicy!

Ile kosztuje lockdown?

Liczba zakażeń wzrasta, pandemia się 
rozszerza, więc rządzący zaostrzają 
zakazy. Chociaż minął ponad rok od 
wybuchu epidemii w Polsce, to wciąż 
nie znamy jej pełnego, realnego 
wymiaru. Nie znamy, bo nadal nie 
testujemy ludzi na masową skalę. Na 
testy na koronawirusa kierowani są 
niemal jedynie pacjenci objawowi. 
Tymczasem każdy kolejny dzień 
obowiązywania ogólnopolskich 
restrykcji kosztuje budżet państwa 
krocie. Z danych „Rzeczpospolitej” 
wynika, że jest to koszt ok. 1,3 mld zł. 
Liczby wynikają z przeliczenia strat 
PKB w 2020 r. z uwzględnieniem 
inflacji. Trzeci już lockdown to zła 
informacja dla przedsiębiorców.  
Zwłaszcza dla tych z najbardziej zagrożonych branż. 
Oczekują oni wsparcia i działań osłonowych. Od tego 
zależy przyszłość wielu firm i tysięcy miejsc prac. Dlatego 
Rzecznik MŚP wnioskuje do rządu, aby wsparcie dla 
przedsiębiorców było udzielane w oparciu o faktycznie 
prowadzoną działalność, a nie tylko według kryterium 
przeważającego kodu PKD.

Kto liczy zyski w pandemii?

Gdy większość sektorów gospodarki odczuwa negatywne 
skutki wprowadzenia obostrzeń, nie wszystkie firmy tracą 
na pandemii koronawirusa. Są branże, które zyskują. Na 
pewno jest nią branża e-commerce. Wiele firm w okresie 
pandemii zanotowało duży wzrost przychodów z kanałów 
sprzedaży internetowej. Bez wątpienia branża KEP, czyli 
rynek kurierów, przesyłek ekspresowych i paczek  jest 
jednym z tych, który w obecnej sytuacji zyskał najwięcej. 
Branża IT również nie ucierpiała w czasie pandemii, a 
wręcz przeciwnie. Przeniesienie się handlu, życia społecz-
nego i biznesu do internetu sprawiło, że przeżywa ona swój 
okres żniw. Koronawirus sprawił, że jakiekolwiek formy 
rozrywki poza domem niemal z dnia na dzień przestały być 
możliwe. Nie powinno więc dziwić, że społeczeństwo 
zaczęło poświęcać więcej czasu i wydawać więcej pieniędzy 
na konsumpcję usług cyfrowych. Zyski liczą 

też producenci gier komputero-
wych. Istnieją branże, które w 
bezpośredni sposób zyskują na 
kryzysie. To oczywiście branże 
medyczne i okołomedyczne, zajmu-
jące się produkcją środków odkaża-
jących, rękawiczek, maseczek 
ochronnych, testów itp. Odnotowu-
ją one diametralnie zwiększony 
popyt na swoje usługi. Budownic-
two także należy do nielicznych 
sektorów, które wykazują relatyw-
nie dużą odporność na utrudnienia 
w funkcjonowaniu gospodarki 
wywołane epidemią COVID-19, a 
branża wykończeniowa przeżywa 
swój rozkwit.

OPZL w dobie covid-19

Jak pokazuje obecna sytuacja, kryzys zmienia reguły gry 
na rynku. Dla jednych to zagrożenie, a dla innych szansa. 
Na pewno epidemia to test odporności i profesjonalizmu 
firm. A wsparcie biznesu w tym trudnym dla wszystkich 
czasie to dla OPZL obecnie największy priorytet. Dlatego 
stale podejmujemy nowe inicjatywy, które pomagają 
przetrwać i ograniczyć negatywny wpływ pandemii na 
sytuację lubuskich firm. Aktualnie Organizacja kontynu-
uje realizację projektów UE, czyli: Bonu na Innowacje – 3 
edycja, Staże w firmach (aż w czterech powiatach: zielono-
górskim, żarskim, nowosolskim i wschowskim), Lubuskie-
go Bonu Wsparcia, czyli dotacji dla lubuskich MŚP 
dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19. Pracuje-
my również nad naszym najnowszym projektem Lubuski 
Biznes ma POWER, w którym wesprzemy ludzi młodych z 
województwa lubuskiego w uruchomieniu własnej działal-
ności gospodarczej. Bo jak pokazuje pandemia, także w 
biznesie świat się nie zatrzymał, tylko zmienił. A nowe 
firmy mogą wykorzystać zachodzące przemiany, skok 
technologiczny i zagospodarować w ten sposób pojawiają-
ce się nisze na rynku.

Życząc Państwu wysokiej odporności zarówno zdrowotnej 
jak i biznesowej przed COVID19, zachęcam do lektury 
najnowszego numeru magazynu Biznes Lubuski.



Tarcza Antykryzysowa - rozliczenie środków
W ostatnich miesiącach przedsiębiorcy intensywnie korzystali z 
pomocy przewidzianej w ramach „Tarczy Antykryysowej” na 
podstawie art. 15g, 15ga, 15gg oraz 15gga, udzielanej przez 
wojewódzkie urzędy pracy. Obecnie ruszył proces rozliczenia się 
z udzielonego wsparcia. 
Dofinasowanie uregulowane jest w ustawie z dnia 2 marca 2020 
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz w umowach obowiązujących 
w art. 15g i 15gga.
Beneficjenci  są zobowiązani do rozliczenia środków w terminie 
do 30 dni od zakończenia pobierania świadczeń z niewielkimi 
wyjątkami, gdy środki zostały przekazane później, niż przewi-
dziano.Dofinansowanie należy rozliczyć elektronicznie przez 
portal praca.gov.pl, a w wyjątkowych sytuacjach w formie 
papierowej lub przez ePUAP. By proces rozliczenia przebiegał 
sprawnie Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze przygoto-

wał „Mini-poradnik” usprawniający cały proces.
Do podstawowych dokumentów należy formularz rozliczenio-

wy, stanowiący podstawę rozliczenia. Zawiera on szereg oświad-

czeń. 

Wraz z nim należy złożyć następujące dokumenty:

wykaz pracowników, w oparciu który podmiot złożył wniosek 
(dot. beneficjentów, którzy  składali wnioski po 25 maja 
2020 r.);
wykaz pracowników, którym podmiot przekazał pomoc otrzy-

maną z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
za każdy miesiąc, w którym została przyznana pomoc (tzw. 
kalkulator rozliczeniowy);
wyciągi bankowe obejmujące przelewy wynagrodzeń dla 
pracowników za wszystkie miesiące wsparcia lub czytelnie 
podpisane przez pracownika listy płac w przypadku, gdy wyna-

grodzenie było wypłacane w gotówce;
zbiorcze potwierdzenie przelewów odzwierciedlające odprowa-

dzenie składek ZUS za każdy miesiąc, w którym została przyzna-

na pomoc;
zbiorcze potwierdzenie przelewu zaliczek na podatek dochodo-

wy za każdy miesiąc, w którym otrzymana została pomoc; 
pełnomocnictwo do złożenia rozliczenia wniosku o przyznanie 
świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP oraz 
oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy;
oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu obowiązku informa-

cyjnego (RODO).
Niezwykle ważne jest, by podmiot rozliczając środki, ograniczył 
przekazywanie danych tylko do tych pracowników, których 

dotyczy wsparcie. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy  pamię-

tać o zanonimizowaniu danych pracowników postronnych 
(poprzez zaczernienie, zabiałkowanie lub usunięcie danych 
niezwiązanych z meritum sprawy) przed przekazaniem doku-

mentów do WUP zgodnie z zasadą „minimalizacji danych”  art. 
5 ust. 1 lit. a) - f) RODO.
 

Tarcza antykryzysowa w liczbach

W okresie od 2 kwietnia 2020 r. do 11 marca 2021 r. przedsię-

biorcy z woj. lubuskiego złożyli łącznie 1.848 wniosków, dot. 
świadczeń (z art. 15 g) z tytułu przestoju ekonomicznego oraz 
świadczeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy,  ubiegając 
się o wsparcie dla łącznej liczby 176.283 pracowników, na łączną 
kwotę wsparcia 296.530.257,79 zł.
Ponadto w okresie od 24 czerwca 2020 r. do 11 marca 2021 r. 
przedsiębiorcy z woj. lubuskiego złożyli łącznie 1079 wniosków, 
dot. świadczeń (z art. 15gg) na pracowników nieobjętych 
przestojem i/lub obniżonym wymiarem czasu pracy, ubiegając 
się o wsparcie dla łącznej liczby 28.820 pracowników, na łączną 
kwotę wsparcia 102.555.562,97 zł.
Natomiast w okresie od 22 grudnia 2020 r. do 11 marca 2021 r. 
przedsiębiorcy z woj. lubuskiego złożyli łącznie 640 wniosków 
dot. świadczeń (z art. 15 gga) na ochronę miejsc pracy, przyzna-

wanych w ramach pomocy publicznej, dla łącznej liczby 3582 

pracowników, na łączną kwotę wsparcia 18.065.494,89 zł. 
Poprawne wnioski opiewają na kwotę 273 565 586,11 zł (przestój 
ekonomiczny: 24 864 046,34 zł; obniżenie wymiaru czasu pracy: 
151 620 567,79 zł, wnioski dot. świadczeń na pracowników 
nieobjętych przestojem i/lub obniżonym wymiarem czasu 
pracy: 86 940 261,98 zł (art. 15 gg);  oraz z art. 15 gga: 10 
140710,00 zł ). Do dnia 12 marca wypłacono  254 593 032,76 zł 
(2279 przedsiębiorców).
Wszystkie niezbędne do rozliczenia dokumenty można znaleźć 
na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze pod 
zakładką Tarcza Antykryzysowa: (https://wupzielonagora.pra-

ca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza).W 
przypadku niejasności nasza infolinia udzieli niezbędnych 
wskazówek  68 456 76 96.

Dorota Bartosiak
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Po blisko roku pandemii sytuacja na polskim rynku pracy 

jest stosunkowo dobra. Bezrobocie rejestrowane w stycz-

niu 2021 roku wyniosło 6,5%, co stawia nas w czołówce 
krajów UE. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsię-

biorstw zatrudniających powyżej 9 osób w ciągu całego 
roku spadło zaledwie o 1% (czyli pracuje jedynie 67 tys. 
osób mniej). Jednocześnie, co może nieco zaskakiwać, 
przeciętna płaca w tym sektorze wzrosła w ciągu 2020 
roku do poziomu 5973,75 zł i była wyższa od tej wypłaconej 
rok wcześniej o 6,6% (czyli o 369,5 zł). 

Powyższe dane dotyczą wyłącznie firm zatrudniających 
powyżej 9 osób, nie obejmują więc blisko 10 milionowej 
grupy pracujących w mikrofirmach oraz grupy osób samo-

zatrudnionych. Nawet prosta obserwacja rynku pracy dziś 
pokazuje, że są na nim podmioty, które w nowej sytuacji 
radzą sobie stosunkowo nieźle, a niektóre nawet bardzo 
dobrze – wzrosło znaczenie produkowanych przez nich 
towarów lub oferowanych usług, potrafiły znaleźć nowe 
rynki lub wykorzystać powstałe luki w przerwanych łańcu-

chach dostaw. 

Tu można wymienić, oprócz pojawiającej się niezmiennie 
w takich zestawieniach branży telekomunikacyjnej i 
informatycznej, na przykład producentów lub dostawców 
środków medycznych, a także firmy logistyczne. Na 
drugim biegunie są te podmioty, które ze względu na 
administracyjne obostrzenia zostały pozbawione możliwo-

ści działania – gastronomia, turystyka, hotelarstwo, 
branża fitness. 

Co warte podkreślenia, w tej drugiej grupie mniejszość 
stanowią duże firmy, zatrudniające kilkuset pracowników. 
W tych firmach, z racji na ich wielkość, raczej nie będzie 
spektakularnych zwolnień grupowych.

Powyższe wskazuje, że jednym z efektów, które będziemy 
obserwować w takcie trwającej pandemii i jeszcze długo 
po, jest dalsze zróżnicowanie polskiego rynku pracy – 
obok wzmacniających swoją pozycję dużych firm, działają-

cych w stabilnych obecnie branżach, oferujących dobre 
płace i cały czas poszukujących pracowników, będziemy 
mieli wiele firm, które balansują na granicy przetrwania, a 
tym samym 
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mają ograniczone lub zmniejszające się możliwości rozwo-

ju, oferujące relatywnie niskie płace i mniej stabilne formy 
zatrudnienia.
Pandemia przyspieszyła również procesy automatyzacji, 
które obserwowaliśmy już w 2019 i na początku 2020 
roku. Główną przyczyną decyzji firm o zastąpieniu pracy 
ludzkiej rozwiązaniami technologicznymi były coraz 
mniejsza dostępność pracowników (to efekt trendów 
demograficznych) i rosnące koszty pracy (za sprawą znacz-

nego wzrostu płacy minimalnej, ale też zwiększenia 
oczekiwań płacowych pracowników). Kalkulacje ekono-

miczne i trudności w rekrutacji przyspieszyły zatem 
decyzje o inwestycjach w bazę techniczną. Od marca 
ubiegłego roku doszła do tego obawa przed zarażeniem i 
przenoszeniem wirusa. Początek pandemii to również 
bardzo restrykcyjne zalecenia dotyczące kwarantanny 
pracowników w przypadku stwierdzenia zakażenia. Na to 
nałożyły się jeszcze rozwiązania pozwalające rodzicom 
korzystać z zasiłku opiekuńczego, co w części firm znacznie 
zmniejszyło liczbę pracujących. Przed poważnym proble-

mem stanęły sieci handlowe, produkcja i wszystkie te 
branże, gdzie trudno jest wyeliminować bezpośredni 
kontakt. 

Na ile ten trend spowoduje napływ do bezrobocia? Na 
razie wydaje się, że główną przyczyną szerszego wdrożenia 
automatyki w firmach jest przede wszystkim brak odpo-

wiedniej liczby pracowników, co w krótkim okresie raczej 
nie zwiastuje fali zwolnień.

Kolejną zmianą, chyba najbardziej oczywistą gdy rozma-

wiamy o zmianach na rynku pracy jest upowszechnienie 
pracy zdalnej. Krokiem milowym było na pewno pojawie-

nie się tego pojęcia w prawie. Wcześniej mieliśmy tylko 
telepracę; przeregulowaną, nieco z innego świata, a tym 
samym rzadko stosowaną. Jeden przepis z tzw. ustawy 
antycovidowej wystarczył aby to, co było rzeczywistością 
wielu pracowników nagle stało się faktem prawnym. 
Nieprawdą byłoby jednak stwierdzenie, że „wszyscy pracu-

ją z domu”. Analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego 
wskazują, że możliwość potencjalną pracy zdalnej ma w 
Polsce około 30% pracowników, czyli ok. 5.2 mln osób. Z 
kolei z danych GUS wynika, że w okresie największych 
obostrzeń i apeli rządu o pozostanie w domach, pracę w tej 
formie świadczyło nieco ponad 10% pracujących.

Wraz z upowszechnieniem pracy zdalnej wzrosło znacze-

nie takich kompetencji pracowniczych jak organizacja 
pracy własnej, szczególnie w sytuacji kiedy czasowo brak 
jest bezpośredniego nadzoru, umiejętnego łączenia 
obowiązków zawodowych i pozazawodowych w tym 
samym czasie, co było zadaniem zwłaszcza rodziców mają-

cych pod opieką dzieci, które nie mogły w tym czasie 
korzystać ze żłobków i przedszkoli, a także – co wcześniej 
było wielokrotnie podnoszone – kompetencji cyfrowych. 
Właściwie każdy pracownik, który z dnia na dzień trafił z 
realizacją własnych zadań w zacisze swojego domu, musiał 
zmierzyć się z koniecznością nauki (często samodzielnej) 
programów, które umożliwiały na przykład wirtualne 
spotkania. 
Warto również podkreślić, ze od osobistych cech charakte-

ru zależało i zależy to, jak pracownicy radzą sobie z pracą 
zdalną – dla jednych jest to rozwiązanie sprzyjające 
skupieniu, a tym samym efektywności, dla innych – 
wzmaga poczucie odosobnienia, oderwania od firmy, a 
tym samym obniża ich efektywności i poziom kreatywno-

ści.

Oczywiście można sobie zadać pytanie, czy dalekosiężnym 
skutkiem upowszechnienia pracy zdalnej nie będzie 
migracja części pracowników, również – a może przede 
wszystkim – wysokowykwalifikowanych i dobrze zarabia-

jących do mniejszych miejscowości w Polsce, oferujących 
możliwość innego stylu życia.

Czy zatem koronawirus wywrócił rynek pracy? 
Wydaje się, że jednak nie, raczej przyspieszył te trendy, 
które już – z mniejszą lub większą dynamiką – były na nim 
zauważalne. Trudno jest przewidywać co będzie dalej. 
Wiele zależy o tego, jak będzie wyglądał dalszy przebieg 
pandemii, realizacja programu szczepień, jakie programy 
wsparcia przedsiębiorców zaoferuje rząd. Wydaje się 
jednak, że można z dużym prawdopodobieństwem założyć, 
że będziemy mieli większy udział umów terminowych i 
umów cywilnoprawnych, które są wskaźnikiem braku 
pewności pracodawców odnośnie możliwości utrzymania 
zatrudnienia i rozwoju firmy. Z pewnością coraz więcej 
pracowników będzie świadczyć pracę z domu lub w 
modelu hybrydowym (dom/biuro). W dłużej perspektywie 
musimy się również liczyć ze wzrostem bezrobocia techno-

logicznego. Osoby bez umiejętności pozwalających na 
odnalezienie się w zakładzie pracy o wyższym stopniu 
zautomatyzowania, czy gorzej radzące sobie w świecie 
zdominowanym przez spotkania on-line będą zagrożone 
utratą pracy lub wykonywaniem pracy poniżej ich rzeczy-

wistych kwalifikacji (rozumianych jako suma wszystkich 
umiejętności i wiedzy), a tym samym gorzej opłacane. 
Dlatego też nie możemy ulec przekonaniu, że niskie bezro-

bocie rejestrowane jest dowodem na dobrą sytuację na 
rynku pracy. Jeśli nadal wskaźniki będą utrzymywały się 
na stosunkowo niskim poziomie, to oznacza, że mamy 
darowany ekstra czas na zajecie się realnymi problemami 
rynku pracy. Jeśli jednak prześpimy ten moment, plan 
wyjścia z pułapki niskiego dochodu może pozostać tylko 
ambitnym zamierzeniem.

Ekspert ds. rynku pracy, 
Konfederacja Lewiatan

Monika Fedorczuk



Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Foreign Personnel 

Service i Wietnamskim Stowarzyszeniem Agencji Rekrutacyjnych

O tendencjach na rynku pracy z prezesem zarządu Foreign Personnel Service sp. z o.o., członkiem rady 

Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej,  członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja  Pawłem Kułagą 

rozmawia Beata Przybylska.
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Kurs integracyjny opracowany przez Foreign Personnel 

Service dla pracowników z zagranicy

 

2020 rok nie był łatwy. Dużo osób straciło pracę z 

powodu pandemii. Sytuacja na rynku pracy nadal 
jest niepewna. Jednak pandemia nie zatrzymała 
migracji. I chociaż obserwowaliśmy pewien 
spadek w marcu-czerwcu, to już na koniec roku, 
według ZUS, w Polsce zatrudniona była rekordo-
wa liczba cudzoziemców – 725 tys. Jak możemy 
wyjaśnić to zjawisko?

Warto zwrócić uwagę, że około 75% z tej liczby, czyli ponad 

pół miliona stanowią obywatele Ukrainy. Sytuacja w tym 

kraju przekłada się na wskaźniki u nas. Rzeczywiście 
pierwsze miesiące pandemii spowodowały odpływ z nasze-

go rynku około 200 tysięcy osób zza wschodniej granicy, 
jednak wiele z nich szybko wróciło. Na szczęście popyt na 

ich pracę nie załamał się, co świadczy o niezłej kondycji 
polskiego przemysłu, a obowiązujące w Polsce regulacje 
dotyczące dostępu cudzoziemców do rynku pracy nadal są 
przyjazne. Cały czas toczy się dyskusja na temat jeszcze 
większych ułatwień. My na przykład aktywnie włączamy 
się do projektowania korzystnych rozwiązań prawnych, 
jesteśmy członkiem zespołu roboczego ds. legalizacji 
pobytu i zatrudniania cudzoziemców przy Rzeczniku MŚP, 
działamy także w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. 
Chciałbym natomiast szczególnie zwrócić uwagę na etycz-

ny wymiar rekrutacji, który nabiera jeszcze większego 
znaczenia w obecnych warunkach, występowało tu wiele 
patologii, np. pobieranie opłat za pracę przez agencje 
rekrutacyjne od pracowników. Niestety te praktyki są 
nadal obecne, należy je stanowczo zwalczać.

Czy zauważył Pan zmianę podejścia pracodawców 
do zatrudnienia cudzoziemców? Preferują 
pracowników tymczasowych czy wolą bardziej 
stabilne długotrwałe zatrudnienie? Być może 
pojawiły się, czy zyskały na popularności inne 

rozwiązania?

Długoterminowe zatrudnienie zawsze było usługą najbar-

dziej poszukiwaną przez klientów agencji pracy. Na rynku 

dominują trzy podstawowe warianty: praca tymczasowa, 
outsourcing procesów lub dobór personalny. W tym ostat-

nim przypadku agencje za jednorazową opłatą wyłącznie 
wyszukują i selekcjonują kandydatów do pracy, ewentual-
nie pomagają w legalizacji, ale personel zostaje zatrudnio-

ny bezpośrednio u klienta i na tym rola agencji 

Zatrudnianie pracowników z Azji 
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się kończy. Bardziej kompleksowe są dwa wspomniane na 
początku modele. Praca tymczasowa uregulowana jest w 
ustawie, tworzy stosunek prawny pomiędzy pracowni-
kiem, agencją a pracodawcą-użytkownikiem, który można 
porównać do układu trójkąta. Ten model ma pewne 
ograniczenia, np. maksymalny limit pracy 18 miesięcy 
przez pracownika u danego pracodawcy. Ostatnim rozwią-

zaniem jest outsourcing, czyli przejęcie przez zewnętrzną 
firmę całości procesów kadrowych, ale także produkcyj-
nych – od A do Z. W takim modelu firma outsourcing’owa 
świadczy usługi za pomocą personelu zatrudnionego u 
siebie, odpowiada także za wynik. Aby stosować outsour-

cing, należy dołożyć starań, aby realnie oddzielić procesy 
agencji od klienta, bo model ten nie jest wprost uregulowa-

ny w ustawie, przez co bywa różnie interpretowany. Warto 
jednak zwrócić uwagę, że przy dobrym wdrożeniu ten 
wariant pozwala praktycznie na rezygnację z własnego 
działu HR i skupienie na głównym profilu swojej działal-
ności. 

Eksperci NBP mówią, że fala migracji z Ukrainy 
osiągnęła swój szczyt. Ponadto o pracowników z 
Ukrainy z Polską konkurują inne kraje europej-
skie, które mogą zaproponować wyższe zarobki. 
Czy zagrożenie, że w Polsce zabraknie rąk do 
pracy jest realne?

Migracja zarobkowa z Ukrainy według mnie szybko nie 
wygaśnie, ale warto zwrócić uwagę na alternatywne źródła 
zasobów ludzkich, bo sytuacja demograficzna Polski 
konsekwentnie się pogarsza. Jesteśmy jednym z najszyb-

ciej starzejących się społeczeństw w Europie. W ciągu 
najbliższej dekady z polskiego rynku pracy zniknie milion 
osób, jak wynika z raportu Instytutu Emerytalnego 
(styczeń 2021). My postawiliśmy w szczególności na 
Kazachstan oraz Wietnam, są to pionierskie projekty 
rekrutacji do przemysłu w skali polskiej, a także europej-
skiej. Pracownicy z Kazachstanu doskonale uzupełniają 
rotację kadrową obywateli Ukrainy, bo przyjeżdżają w 
oparciu o zezwolenia na pracę wydawane od razu na okres 
1 roku do 3 lat, dodatkowo nie ma dużej bariery językowej. 
Bilet lotniczy nie jest relatywnie drogi, podróż trwa tylko 5 
godzin. Wielu z nich ma polskie korzenie, dlatego ich 
relokacja jest dla nas – jako polskiej firmy - źródłem 
dodatkowej satysfakcji. Jeśli chodzi o Wietnam, to zatrud-

niamy obecnie ponad 500 osób u wiodącego producenta 
sprzętu AGD w Wielkopolsce.

Jak w praktyce wygląda zatrudnienie pracowni-
ków z krajów dalekiej Azji?

Proces rekrutacji, legalizacji pobytu i pracy oraz relokacja 
trwa do 3 miesięcy, a więc dłużej, niż w przypadku miesz-

kańców Europy Wschodniej, ale skala rotacji kadrowej jest 
kilka razy niższa. To jest to, na czym najbardziej zależy 
klientom. Ogromną zaletą jest dostęp do wielu profesji 
deficytowych. Wietnamski rząd zainwestował w lokalne 
centra szkoleniowe, które przekwalifikowują do pracy w 
przemyśle ludność prowincji rolniczych. Od wielu lat 
korzystają z tego rynki pracy Japonii, Korei Południowej 
czy Tajwanu. Mam tu na myśli specjalności tj. operatorzy i 
mechanicy maszyn, elektrycy, elektromechanicy i elektro-

monterzy, lakiernicy, spawacze, szwaczki, tapicerzy i wiele 
innych. Kluczowe w obsłudze projektów z komponentem 
azjatyckim jest zatrudnienie dwujęzycznych koordynato-

rów, którzy zapewniają komunikację z personelem i 
wsparcie na gruncie kulturowym. My korzystamy w tym 
zakresie z wiedzy i umiejętności Wietnamczyków, którzy 
osiedlili się w Polsce jeszcze w latach ‘80 czy ‘90, najczę-

ściej w ramach wymiany studenckiej. 

Trzeba też wspomnieć, że w Azji stosuje się kompleksowy 
model rekrutacji i zatrudnienia, który obejmuje transport 
lotniczy, transport do pracy, pełne wyżywienie. My zatrud-

niamy wietnamskich kucharzy, którzy przygotowują 
posiłki dla pracowników. Stanowi to dodatkowe wyzwanie, 
ale pracownicy odwdzięczają się bardzo efektywną pracą, 
mają też czas na wypoczynek i integrację. Wskaźniki 
jakości pracy są na bardzo wysokim poziomie.

Czego możemy spodziewać się w 2021 roku? Czy 
możemy liczyć na powrót do czasów sprzed 
pandemii?

Rok 2020 miał być – według ocen wielu ekspertów formu-

łowanych w roku 2019 – przełomowy. Wskaźniki makro-

ekonomiczne na Ukrainie, także na rynku pracy, wyraźnie 
się poprawiły, liczyliśmy się z załamaniem masowej rekru-

tacji obywateli tego kraju do Polski. Pandemia odwróciła 
ten trend. Nie dość, że migracja utrzymała się na wysokim 
poziomie, a w ZUS zarejestrowano na koniec roku 2020 
więcej osób, niż w latach poprzednich, to dodatkowo 
zmieniła się struktura puli rekrutacyjnej, np. do pracy w 
naszym kraju przyjeżdża wielu przedsiębiorców, których 
firmy upadły. Obecnie z jednej strony obserwujemy wyda-

rzenia, które dają nadzieję na powrót do normalności – 
przede wszystkim rozpoczęto szczepienia, a w styczniu 
zniesiono także obowiązkową kwarantannę dla osób 
przekraczających polską granicę pod warunkiem wjazdu z 
negatywnym wynikiem testu – ale z drugiej strony w I 
kwartale 2021 r. odczuwalne było spowolnienie w produk-

cji przemysłowej, spowodowane w dużej mierze brakiem 
komponentów na skutek zaburzenia łańcuchów dostaw. W 
niektórych sektorach najwięcej zależeć będzie od decyzji 
ustawodawcy. Mam tu na myśli przede wszystkim usługi, 
hotelarstwo, turystykę i gastronomię. Przemysł najpraw-

dopodobniej dosyć szybko odrobi straty.

Szkolenie kandydatów oczekujących na wyjazd do 

Polski według wskazań pracodawcy
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To możliwe, bo możesz liczyć na profesjonalne wsparcie. Joanna Zielińska, OPZL i Angelika 

Sznabel, firma Akapit o założeniach projektu: Lubuski Biznes ma POWER!

„Pokolenie Lockdown”

Za kryzys płacą młodzi. To oni najczęściej pozostają bez 
pracy. Jak pokazują dane GUS, bezrobocie wywołane 
pandemią koronawirusa dotknęło przede wszystkim osoby 
młode. Liczba bezrobotnych w wieku do 30 lat wzrosła aż 
o 23 proc. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego 
spadek w zatrudnieniu młodych jest kilkukrotnie głębszy 
niż wzrost bezrobocia, a kryzys wywołany pandemią 
COVID-19 może wychować „koronapokolenie”, które 
będzie odczuwało skutki obecnej sytuacji na rynku pracy 
przez całą karierę zawodową. W najgorszej sytuacji 
znajdują się osoby, które pracują na umowach cywilno-
prawnych. To właśnie tych pracowników zwalnia się w 
pierwszej kolejności. Zaraz po nich wypowiedzenia dostają 
zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony.

„Młodzi ludzie najszybciej tracą pracę w dobie pandemii i 
są w ostatniej kolejności zatrudniani. Gdy zostają zwolnie-
ni, nie szukają nowego zajęcia, popadają w zawodową 
bierność, znikają z rynku pracy”

To efekt kilku okoliczności w skali globalnej. Większość 
branż, które są zamykane w czasie lockdownu często 
dotyczą ludzi młodych. Gastronomia, hotelarstwo, 
turystyka, kultura czy imprezy masowe to branże, które z 
uwagi na ogromne restrykcje, w największym stopniu 
redukują zatrudnienie i nie generują nowych miejsc pracy. 
A właśnie w tych sektorach  najczęściej można spotkać 
ludzi zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych z 
krótkim okresem wypowiedzenia lub w ogóle bez takiego 
okresu. Dzięki temu łatwiej ich zwolnić. Pod koniec 
ubiegłego roku Komisja Europejska przestrzegała przed 
niebezpiecznym trendem wykluczania ludzi młodych z 
rynku pracy.

Własna firma szansą dla młodych

Czy w czasach, gdy niepewność dominuje na każdej płasz-
czyźnie naszego życia, rozsądne jest myślenie o własnym 
biznesie? 

Kryzys zmienia reguły gry na rynku. Dotychczasowi liderzy 
mogą utracić swoją pozycję konkurencyjną, a prawdziwy-
mi zwycięzcami mogą stać się gracze, którzy szybko 
nauczyli się i przystosowali do nowych zasad. Jak wynika z 
danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG), KRS i rejestru REGON w 
październiku 2020 r. powstało w Polsce prawie 31 tys. 
nowych firm. Zdecydowana większość z nich - aż 82 proc., 
to własna działalność gospodarcza. Jak widać dla jednych 
kryzys to zagrożenie, dla innych szansa - moment 
przebranżowienia i dostosowania do nowej rzeczywistości. 
Pandemia pokazała, że także w biznesie świat się nie 
zatrzymał, tylko zmienił. 

Nowa firma w dobie pandemii?



Nie można też zapominać, że epidemia nie ma wpływu na 
wszystkie branże. Jest wiele sektorów gospodarki, które 
wręcz zyskują na obecnej sytuacji.
Nowe firmy mogą wykorzystać zachodzące przemiany, 
skok technologiczny i zagospodarować nowe nisze lub 
wypełnić już istniejące luki poprzez lepsze dopasowane do 
zmieniających się potrzeb rynkowych i zachowań konsu-

menckich. Kluczowa jest pomysłowość i umiejętność 
odnajdywania się w trudnych sytuacjach, a wiedzę można 
czerpać z rynku.
Jeśli masz pomysł na biznes, niech pandemia nie będzie 
przeszkodą. Dlaczego? Przemawia za tym możliwość 
skorzystania z profesjonalnego wsparcia w założeniu i 
sfinansowaniu własnej działalności gospodarczej.

„Chociaż spowolnienie lub recesja stanowią poważny 
problem dla wielu firm, stwarzają też bezprecedensową 
szansę, którą można wykorzystać do zmiany pozycji na 
rynku” 

Ile wynosi dofinansowanie i jak je uzyskać?

W ramach projektu realizowane będą poniższe działania: 
doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, szkolenia 
z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodar-

czej, a następnie wsparcie w zakresie przygotowania 
biznesplanu, na podstawie którego uczestnicy projektu 
będą prowadzić swoją firmę. Młodzi ludzie otrzymają 
wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji w wysokości 23 
050 zł, jak również wsparcie pomostowe na jej utrzymanie 
w okresie pierwszych 6 miesięcy działalności w wysokości 
do 2 600 zł miesięcznie. 
Aby przystąpić do projektu, należy wypełnić dokumenty 
rekrutacyjne i złożyć w konkursie ogłoszonym przez OPZL. 
Planowane są trzy nabory: marzec/kwiecień 2021, 
czerwiec 2021 oraz początek 2022 roku. Warunkiem 
rozliczenia dotacji będzie prowadzenie działalności gospo-

darczej przez okres minimum 12 miesięcy.
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Lubuski Biznes ma POWER!

Jeśli planujesz rozpocząć działalność gospodarczą, ale 
jedną z głównych barier jest brak kapitału na zrealizowa-

nie swojego pomysłu, zwróć uwagę na wsparcie finansowe, 
jakie możesz uzyskać w ramach projektu Organizacji 
Pracodawców Ziemi Lubuskiej i firmy Akapit z Żar – 
Lubuski Biznes ma POWER! Tym bardziej, że jest to 
dotacja bezzwrotna. Kto może ją otrzymać? 
Projekt skierowany jest do osób młodych, które mają 
pomysł na własny biznes:

          w wieku 18-29 lat,

          pozostających bez pracy tj. osób biernych zawodowo 
lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, które 
utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu 
COVID-19,

         z województwa lubuskiego.
 

“Skorzystaj i stwórz własny biznes”
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Światowa epidemia to największy cios dla branży turystycznej w ostatnich latach. Od ponad roku tracą 
biura podróży, hotele, restauracje, linie lotnicze, agencje turystyczne czy przewoźnicy, począwszy od 
potencjalnego klienta czy firmy kończąc na całych krajach. Obecnie straty w turystyce liczone są w setkach 
miliardów dolarów. Wszyscy zastanawiają się dokąd wyjechać, a jakie tereny omijać, i czy w ogóle planować 
swoje wyjazdy i urlopy, a przede wszystkim zastanawiają się jak najskuteczniej zabezpieczyć siebie przed 
zarażeniem Covid-19.  W którą stronę będzie rozwijać się sytuacja, która panuje na świecie i czy jest nadzieja 
na lepsze czasy dla tej mocno poturbowanej przed Covid-19 branży, na te pytania pomogą nam 
odpowiedzieć przedstawiciele lokalnych biur podróży z Zielonej Góry.

obostrzeń ponownie zamknęła możli-
wość organizowania wyjazdów 
turystycznych. Na ten moment czekamy 
na kolejne "odmrożenie" turystyki, 
którego spodziewamy się z początkiem 
drugiego kwartału.

Jak pandemia zmieniła Państwa sposób 
myślenia i zarządzania swoim bizne-
sem?

P.Jaworski: Musieliśmy błyskawicznie 
zmodyfikować ofertę wyjazdową, dosto-
sowując ją do nowych trendów, przede 
wszystkim rozszerzyć wachlarz wyjaz-
dów krajowych. Ponadto trzeba było 
nastawić się na ciągłe monitorowanie 
sytuacji i elastyczne reagowanie na 
zmieniającą się rzeczywistość oraz ciągłe 
informowanie Klientów o zachodzących 
zmianach. Przejście do funkcjonowania 
w tej nowej, płynnej rzeczywistości to 
chyba największe z wyzwań, z którymi 
trzeba się było zmierzyć prowadząc 
biznes turystyczny. Nie ma jednak 
wyboru - w jakiś sposób funkcjonować 
trzeba.

Rok temu nastąpiło zakończenie pewnej 
„epoki” w turystyce spowodowanej 
wybuchem pandemii z tytułu Covid-19, 
jak wyglądała sytuacja biura podróży 
jeszcze przed pandemią, a jak biuro 
radzi sobie w obecnym czasie?

P.Jaworski: W roku 2019, BP Exodus 
odnotowywało rekordowe zainteresowa-
nie swoją ofertą. Był to rok największej w 
30-letniej historii istnienia biura liczby 
klientów oraz najwyższych obrotów. 
Można powiedzieć, że pracy było więcej, 
niż możliwości przerobowych. Wybuch 
pandemii oraz związanych z nią restryk-
cji całkowicie odmienił sytuację. Z 
początkiem marca biuro musiało zawie-
sić wszystkie zaplanowane i sprzedane 
imprezy turystyczne, a wznowiło działal-
ność operacyjną dopiero w połowie 
czerwca. Do końca września - gdy 
sytuacja epidemiczna na to pozwalała - 
udało się zorganizować kilkanaście 
wycieczek, głównie po kraju, przy czym i 
tak było to jedynie ok. 20-30% skali 
działalności w okresie analogicznym z 
poprzedniego roku. Niestety "druga 
fala" pandemii narastająca od paździer-
nika oraz związana z nią kolejna fala 

Nowa epoka branży turystycznej 
w dobie światowej pandemii  
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M.Smykał: Najbardziej boimy się 
dalszych ograniczeń w podróżowaniu. 
Poważny problem stanowi również 
rozbieżność i nieprecyzyjność komunika-

tów płynących ze strony rządzących, jak i 
z przekazu medialnego. Jednego dnia 
cieszymy się z otwarcia hoteli i stoków, a 
za kilka dni mówi się o wznowieniu 
obostrzeń. W turystyce ta nieprzewidy-

walność jest niewskazana. Nie wiadomo 
co doradzić Klientowi, ponieważ te same 
przepisy interpretowane są różnorodnie 
przez inne środki przekazu.

Czy kraje, które nie słyną z najwyższych 
standardów higieny i bezpieczeństwa 
stracą przez to na popularności wśród 
turystów?
 

P.Jaworski: Możliwe że tak, choć nie 
musi to być regułą. Przykładowo Zanzi-
bar, na którym nie obowiązują żadne 
restrykcje epidemiczne gdyż rząd Tanza-

nii już kilka miesięcy temu ogłosił swój 
kraj wolnym od koronawirusa i nie 
prowadzi testowania ludności, stał się 
prawdziwym hitem turystyki egzotycznej 
w dobie pandemii, również wśród 
Polaków - właśnie dlatego, że jest 
postrzegany jako enklawa od tych wszyst-
kich epidemicznych niedogodności.

Jednym z elementów strategii otwarcia i 
ruszenia turystyki są szczepienia przeciw 
Covid-19, co Pan  jako właściciel biura 
podróży  uważaj na temat szczepień? Jaki 
stosunek do szczepień ma cała polska 
branża turystyczna? Czy szczepienia mają 
stać się wymogiem dotyczącym podróży 
czy może powinny współistnieć z syste-

mami badań i być uważane za stopniowe 
doskonalenie i tak już bezpiecznych 
podróży, do których zmusiła nas pande-

mia już rok temu? Czy może uważają 
Państwo, że perspektywa szczepień 
zwiększy  liczbę rezerwacji w biurach 
podróży i wzrost na który czekamy od 
marca 2020?
 

M.Smykał: Proces szczepienia przeciw-

ko COVID-19 jest niezbędnym elemen-

tem, który pozwoli wszystkim wrócić do 
normalności, nie tylko branży turystycz-

nej, ale całej gospodarce. Dla branży 
turystycznej w szczególności jest to 
wielka nadzieja na to, że w końcu będzie-

my mogli normalnie zarabiać pieniądze. 
Niestety, obserwując tempo szczepień, 
nie można spodziewać się, że każdy z nas 
zostanie zaszczepiony. W związku z tym, 
prawdopodobnie w dalszym ciągu w 
większości krajów obowiązkowe będzie 
okazywanie się negatywnym wynikiem 
testu na COVID-19.

Jak wyglądają Państwa działania związa-

ne z walką z negatywnymi skutkami 
pandemii, czy biuro zdecydowało się na 
redukcje etatów, zatrudnienia lub obniżki 
płac?

M.Grabowy: Niestety brak możliwości 
osiągania przychodów spowodował 
zaburzenie w funkcjonowaniu firmy. W 
Mega Tours posiadamy wysoko wykwali-
fikowany personel, który tworzymy 
wspólnie razem od wielu lat, dlatego ani 
przez moment nie analizowaliśmy możli-
wości dokonywania redukcji etatów 

Branża turystyczna chyba najszybciej i 
najmocniej ucierpiała w wyniku Covid-

-19. Jak oceniają Państwo wsparcie 
finansowe dla branży turystycznej, udało 
się Państwu otrzymać jakąś pomoc i czy 
jest ona wystarczająca na pokrycie ponie-

sionych przez biuro wszelkich potrzeb-

nych kosztów i oczywiście czy pozwala na 
dalsze utrzymanie działalności i jej 
rozwój?

M.Grabowy: Branża turystyczna zosta-

ła bardzo mocno dotknięta wirusem to 
spowodowało, że część pomocy publicz-

nej została skierowana ku turystyce.  
Pomoc ta w większości jednak jest tylko 
tzw. kroplówką, która przedłuża nasze 
funkcjonowanie nie dając jednak możli-
wości rozwoju i spokojnego funkcjono-

wania.  Pierwsze kryteria pomocy PFR 
były bardzo liberalne, kolejne uzależnio-

ne od kodów PKD spowodowały ogromne 
wykluczenia poszkodowanych. Ponieważ 
mamy pomysły i nie chcemy wegetować z 
niesamowitym entuzjazmem przyjęliśmy 
projekt Lubuskich Bonów Wsparcia, 
który daje  możliwości wyzwolenia 
inwencji i  kreatywności dla  naszego 
regionu.

Czym zainteresowany jest obecnie poten-

cjalny klient?
 

P.Jaworski: Nie słabnie zainteresowa-

nie państwami spoza Unii Europejskiej, 
takimi jak Rosja, Turcja czy Czarnogóra, 
gdzie teoretycznie obywatel UE powinien 
czuć się mniej pewnie. Obserwujemy to 
na przykładzie rezerwacji dokonywanych 
na rok 2021. Nadal widać również spore 
zainteresowanie turystyką rejsową, o 
czym świadczą liczne zapisy na drugą 
połowę roku. To, co zauważalne, to 
pewien spadek zainteresowania wielkimi 
miastami, takimi jak Paryż czy Londyn, 
które kojarzone są z dużymi skupiskami 
ludności.

Czy Państwa firma chcąc odrobić spowo-

dowane przez Covid-19 straty  podniosła 
ceny wyjazdów w ofercie na rok 2021, czy 
wręcz przeciwnie?
 

P.Jaworski:Staramy się pozostać przy 
cenach porównywalnych do roku 2019, 

choć oczywiście jest to zależne od 
kosztów hoteli, transportu itp. Podnosze-

nie cen celem szybkiego "powetowania" 
sobie pandemicznych strat nie byłoby 
rozsądne, gdyż konkurencja na rynku 
turystycznym jest bardzo duża. Oczywi-
ście wprowadziliśmy dodatkowe udogod-

nienia, np. długoterminowe vouchery ze 
zniżkami. Ponadto tradycyjna promocja 
FIRST MINUTE, trwająca zwykle najda-

lej do końca stycznia, została w tym roku 
przedłużona o kolejny miesiąc.

M.Smykał: Nie podniosłem cen wyjaz-

dów organizowanych przez BP Odkryw-

ca. Klienci wybrali vouchery do zrealizo-

wania w sezonie wycieczkowym 2021 z 
gwarancją niezmienności ceny. Jeśli 
chodzi natomiast o sprzedaż agencyjną 
pakietów wakacyjnych, to cena danego 
wyjazdu jest taka sama na każdym kanale 
sprzedaży, niezależnie czy kupuje się u 
agenta, u Organizatora czy też online
 

W wakacje 2020 przez moment odczuli-
śmy „lekkie poluźnienie” obostrzeń i 
turystyka zaczęła nadrabiać „zamrożone” 
miesiące, jak Państwo sądzą czy powrót 
do normalności po opanowaniu pande-

mii zajmie branży dużo czasu?
 

M.Grabowy: Powrót do wyjazdów 
latem 2020 r. z jednej strony był spowo-

dowany realizacją wcześniej zaplanowa-

nych kalendarzy wyjazdowych, a z drugiej 
strony ochotą na powrót do normalności. 
W perspektywie obecnych wydarzeń 
między innymi drugiej i wieszczonej 
trzeciej fali zakażeń uważamy, że powrót 
do normalności potrwa dwa - trzy lata.

Czy polska turystyka może zyskać na 
kryzysie spowodowanym Covid-19? W 
związku z tym, iż podróże zagraniczne w 
dobie pandemii od przeszło roku 
praktycznie nie istnieją, czy Państwa 
biuro planuje przekierowanie swojej 
oferty na wyjazdy po Polsce lub  indywi-
dualne rezerwacje?
 
M.Grabowy: Oczywiście jesteśmy 
przekonani,  że turystyka w końcu wróci 
na właściwą drogę rozwoju natomiast 
całkiem możliwe, że delikatnej zmianie 
ulegną oczekiwania klienta. Wprowadze-

nie w ubiegłym roku Polskiego Bonu 
Turystycznego i ogromna kampania 
reklamowa Polski jako wakacyjnego 
kierunku wypoczynku Polaków spowodo-

wała pewną zmianę optyki polskiego 
turysty. Ograniczenia kierunków dostęp-

nych samolotami, wymogi kwarantanny, 
wymagalności testów przed wyjazdami 
zagranicznymi dodatkowo osłabiły 
potencjał turystyki zagranicznej.
 

Coraz częściej słyszymy, że zaczęliśmy żyć 
w tzw. nowej normalności.  Czego najbar-

dziej obawiają się biura podróży w 
kontekście podróżowania międzynarodo-

wego?
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Właściciel Biura Podróży 

Odkrywca w Zielonej Górze

Właściciel Biura Podróży 

Mega Tour w Zielonej Górze
Współwłaściciel 

Biura Podróży Exodus

w Zielonej Górze 

Przemysław Jaworski Mariusz Grabowy Michał Smykał

Bezpieczne i skuteczne szczepionki na pewno będą miały 
decydujące znaczenie w walce z Covid-19 i przywrócą 
turystom poczucie bezpieczeństwa podróży, wiele 
organów w tym Światowa Rada Podróży i Turystyki(WT-
TC) ostrzegają jednak przed wprowadzeniem tzw. „pasz-
portów zdrowotnych”, które mogą jeszcze bardziej 
opóźnić powrót do podróżowania , co Państwo o tym 
sądzą, zgadzacie się z tym stwierdzeniem?
 

M.Smykał: Szczepionki są na pewno bezpieczne i 
przetestowane. Sam, jak tylko będę miał taką możliwość, 
poddam się szczepieniu ochronnemu. Uważam, że wpro-
wadzenie paszportów zdrowotnych dla naszej branży jest 
dużym zagrożeniem. W tym momencie, szczepionki nie są 
dostępne dla wszystkich, a tempo szczepień jest bardzo 
niskie, co oznaczałoby, że niewielu z nas mogłoby pozwo-
lić sobie na swobodną podróż. Ponadto, wprowadzenie 
takich paszportów to długotrwały i wieloetapowy proces, 
który zająłby kolejne miesiące, a nawet lata, co również 
utrudniłoby turystyce powrót do normalności.

M.Grabowy:  Temat paszportów budzi spore kontro-
wersje związane z potencjalną dyskryminacją osób 
niezaszczepionych lub też tych, które do szczepionki nie 
mają lub nie będą mieć do niej dostępu. Jestem przekona-
ny, że szczepienia będą powodowały zwiększenie bezpie-
czeństwa podróży i szybszy powrót do normalności. Praw-
dopodobnie europejskie agendy turystyczne będą praco-
wały nad swego rodzaju rozwiązaniami, które umożliwią 
wykorzystanie potencjału szczepień natomiast jesteśmy 
przeciwni wszelkim formą dyskryminacji naszych klien-
tów.
P.Jaworski: Doceniając znaczenie szczepień dla 
szybkiego restartu turystyki, uważamy jednocześnie że 
takie formy 

dyskryminowania potencjalnych podróżnych i limitowa-
nia dostępu do usług turystycznych, w niczym naszej 
branży nie pomogą.
 

Do jakich krajów teraz będziemy się mogli wybrać, omija-
jąc szczepienia, czy kwarantannę by móc bezpiecznie i  w 
spokoju spędzić wymarzony urlop jak za czasów niecovi-
dowych?
 

M.Smykał:  Na tę chwilę w żadnym kraju nie ma 
wymogu szczepienia, aby przekroczyć granicę, jednak 
osoby zaszczepione dwiema dawkami szczepienia 
przeciwko COVID-19 w niektórych krajach mają pewne 
przywileje, czyli nie muszą robić testów lub są zwolnione z 
kwarantanny.
 

Dziękuje za rozmowę.
Adrianna Chmiel
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Wiele wskazuje, że praca w dobie pandemii pozostanie z nami dłużej niż byśmy sobie tego życzyli. 

Większość z nas mogła już się do tego przyzwyczaić, choć dla niektórych obecna sytuacja stanowi duże 

wyzwanie, które wiąże się z przestrzeganiem dodatkowych zasad, stworzeniem dodatkowych 

warunków do pracy. Ze Specjalistą BHP Panią Patrycją Burdziej-Szymczak rozmawia Bernadetta Holak.

W dobie pandemii część pracowni-
ków biurowych wykonuje swoje 
obowiązki zdalnie. Jak obecnie 
wygląda ten trend?

Praca zdalna to zjawisko funkcjonujące 
od dawna. Jeszcze kilka lat temu nowo-

cześnie zarządzane firmy traktowały 
przysłowiowy home office jako benefit. W 
dobie pandemii w momencie, w którym 
okazało się, że dla wielu jest to jedyna 
forma utrzymania ciągłości firmy, stało 
się to codziennością. Nie miał znaczenia 
ani wiek, ani płeć, umiejętności organiza-

cyjne, czy też techniczne jak obsługa 
platform do wideokonferencji. Jedni 
odnaleźli się w tej rzeczywistości lepiej od 
innych, niemniej jednak spróbował jej 
niemal każdy.
Dziś po prawie roku, możemy śmiało 
powiedzieć, że trend ten przyjął się na 
dobre w wielu przedsiębiorstwach. 
Okazuje się, że można w nim odnaleźć 
wiele pozytywów zarówno po stronie 
pracodawcy, jak i pracownika. Mniejsze 
koszty utrzymania biura, większa wydaj-
ność pracy, korzystanie z nowoczesnych 
technologii, wzrost zaufania, rewolucja w 
strategiach rozwoju firm, to tylko 

kilka pierwszych punktów na liście korzy-

ści. Wielu naszych klientów podkreśla jak 
ważna była dla nich ta zmiana. Doceniają 
czas, który spędzają z bliskimi, elastyczną 
formę pracy, (która umożliwia zajmowa-

nie się dziećmi), czy choćby oszczędność 
czasu i kosztów w związku z brakiem 
konieczności dojazdów do pracy.
Warto podkreślić, że kluczowym aspek-

tem stało się zapewnienie bezpiecznej 
organizacji pracy niezależnie od miejsca 
jej wykonywania. W firmach zachowuje-

my wymagane odległości, stosujemy 
dezynfekcję, wzmożone procedury i 
reżim sanitarny. Wielu pracodawców 
przeniosło biura do domów pracowników 
zapewniając im odpowiedni sprzęt - 
krzesła, biurka, dodatkowe oświetlenie. 
Firmom, którymi się opiekujemy w 
zakresie BHP podkreślamy, że w takich 
warunkach niezwykle ważny jest dialog, 
zaufanie, rzetelne komunikowanie 
potrzeb i skupienie na osiągnięciu wspól-
nego celu.
Nowe okoliczności sprawiły, że po pierw-

sze bezpieczeństwo rzeczywiście stało się 
najwyższą wartością. Złamaliśmy wiele 
panujących zasad i schematów organiza-

cyjnych. Rozbudowaliśmy system wzaje-

BHP w dobie covid

- mnego zaufania i odpowiedzialności za 
firmę. Wzrosła ranga poziomu komuni-
kacji i poczucia przynależności do zespo-

łu. Jestem przekonana, że praca zdalna, 
bądź hybrydowy system pracy, to jedna z 
po-covidowych rewolucji, które zostaną z 
nami na długo.

Pani Patrycjo, czy praca zdalna 
stwarza możliwości obciążenia 
istotnym ryzykiem i czy pracodaw-

ca może zapewnić odpowiedni 
poziom kultury bezpieczeństwa 
pracy, kiedy pracownicy pracują w 
swoich domach? Jak prawidłowo 
ocenić ryzyko zawodowe?

Praca zdalna wbrew pozorom może 
stwarzać nawet większe ryzyko niż praca 
stacjonarna. Czy zatem w domu istnieje 
większe ryzyko wypadku przy pracy? 
Całkiem możliwe, a wynika to z faktu, iż 
mimo zapewnienia odpowiednich narzę-

dzi pracy ze strony pracodawcy, nie jest 
on w stanie na bieżąco kontrolować 
formy ani jakości wykonywanych zadań. 
W domu tracimy czujność, gdyż jest to 
miejsce, w którym z założenia mamy się 
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relaksować i odpoczywać. Nikt nam nie 
zwraca uwagi na to, czy siedzimy prosto, 
czy kubek z wodą nie stoi za blisko 
komputera i czy mamy odpowiednie 
oświetlenie. Mamy tu zupełną swobodę. 
Chcąc wspomóc naszych przedsiębiorców 
jako Specjaliści BHP sugerujemy, 
doradzamy i opracowujemy różnego 
rodzaju działania wspomagające tę formę 
pracy. Przygotowujemy ankiety badające 
potrzeby pracowników (by mogli praco-

wać wydajnie i bezpiecznie muszą mieć 
zapewnione odpowiednie warunki 
pracy), tworzymy korona - informatory, 
infografiki czy poradniki. Przygotowywa-

ne są one bezpośrednio pod klienta i na 
jego konkretne potrzeby – tylko takim 
dedykowanym podejściem jesteśmy w 
stanie dojść do sedna i osiągnąć zamie-

rzony cel. Dziś bowiem każdy musi stać 
się swoim własnym, domowym BHP-ow-

cem, którego odpowiedzialność spoczywa 
w jego własnych rękach.

Niestety w wyniku braku jasno określo-

nych prawem obostrzeń dotyczących 
zdefiniowania tej nowej organizacji 
pracy, a tym samym problematyka w 
samym ujęciu wypadku przy pracy, 
stawia przed nami nie lada wyzwania. By 
uniknąć sytuacji problematycznych, 
zarówno dla pracownika jak i pracodaw-

cy, tak ważne jest właśnie szczegółowe 
opracowanie oceny ryzyka zawodowego 
obejmującego całokształt warunków 
każdego pracownika. Wymaga to od 
Specjalisty BHP zapoznania się  z nie 
jednym środowiskiem i zagrożeniami 
jakie ono ze sobą niesie (jak to było 
dotychczas) – ale wieloma specyfikacja-

mi w postaci wielu „mini biur”. Ogromną 
rolą pracodawcy jest również stałe 
podnoszenie świadomości pracowników 
w aspekcie ergonomii stanowisk pracy. W 
tych trudnych warunkach musimy 
zadbać o prawidłową postawę w trakcie 
wykonywania zadań służbowych, tak aby 
ta odmienna forma wykonywania pracy 
nie przysporzyła nam dodatkowych 
problemów zdrowotnych.

Istotnym aspektem pod kątem budowa-

nia i rozwoju kultury bezpieczeństwa w 
firmach bazujących na pracy zdalnej czy 
też hybrydowej jest również utrzymanie 
prawidłowego poziomu komunikacji 
pomiędzy wszystkimi pracownikami, a 
także na wszystkich szczeblach. Nie 
można dopuścić do sytuacji, by ktokol-
wiek poczuł się wykluczony czy też wyob-

cowany z zespołu ze względu na fakt, iż 
nie uczestniczy w codziennym życiu 
firmy. Stąd też ogromna odpowiedzial-
ność spoczywa na kadrze zarządczej, 
która dba o przepływ informacji i poziom 
motywacji swoich pracowników.

które doprowadziły do większych bądź 
mniejszych kar finansowych, nakłada-

nych przez organy nadzorujące. Sytuacje 
takie miały miejsce najczęściej w firmach, 
w których opór pojawiał się ze strony 
kierowniczej czy zarządczej. Zgodnie z 
regułą, że przykład idzie z góry, jak nie 
ma wzorca, to trudno o utrzymanie odpo-

wiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz 
świadomości wśród pracowników na 
temat zagrożeń. To największa udręka w 
naszej branży! W przypadku pracy 
zdalnej tworzymy specjalne covidowe 
Regulaminy definiujące najważniejsze 
aspekty, takie jak np.: czas trwania pracy 
zdalnej (jeśli jest taka możliwość), 
warunki współpracy w postaci rozliczeń, 
formy komunikacji, narzędzia pracy (ich 
ilość i stan techniczny), godziny pracy, 
itd. Okazało się to niezwykle istotne w 
przypadku dużych firm, które w krótkim 
czasie delegowały do pracy zdalnej 
kilkadziesiąt lub kilkaset osób. Taki 
dokument po roku czasu jest nieocenio-

nym źródłem informacji, a także stanu 
magazynowego.

A czy zdarzyły się podczas Waszych 
audytów jakieś działania u przed-

siębiorców, przed którymi chcieli-
byście ustrzec. Czy są jakieś 
nieświadome praktyki przedsię-

biorców, które mogą mieć poważne 
dla nich konsekwencje?

O tak! Moglibyśmy napisać obszerną 
powieść na temat pomysłów i rozwiązań 
stosowanych przez naszych klientów. 
Generalnie zaobserwowaliśmy falę 
nastrojów związaną z przebiegiem 
pandemii. Można powiedzieć, że ze skraj-
ności w skrajność! Na początku była 
ogromna panika,  dezinformacja, brak 
uregulowań prawnych i wszechogarniają-

cy chaos. Następnie, po poluzowaniu 
obostrzeń, nastąpiło rozluźnienie, które-

go efektem było nawet skrajne nieprze-

strzeganie zaleceń. Pojawiły się wówczas 
różnego rodzaju teorie spiskowe i pytania 
retoryczne – czy to się dzieje naprawdę? 
Przecież i tak nikt nie zna nikogo chorego 
na COVID-19! Aktualnie wchodzimy w 
fazę dojrzałości i mądrości, podejmowa-

nia przemyślanych i racjonalnych decyzji. 
Uważam, że jest to efektem dostateczne-

go poziomu wiedzy oraz naszej pracy nad 
budową kultury bezpieczeństwa w obsłu-

giwanych przez nas firmach, którą 
wzmocniliśmy od  momentu wybuchu 
pandemii. Słyszałam o przypadkach 
rażącego nieprzestrzegania obostrzeń,
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Co powinien przedsiębiorca 
wiedzieć w kontekście nowych 
rozporządzeń, czy są jakieś nowe 
wytyczne co do pracy nie tylko w 
warunkach biurowych? Są branże, 
w których kwalifikuje się pracowni-
ka do grupy osób narażonych na 
działanie czynników biologicznych 
i zagrożenia w związku z koronawi-
rusem. Na co warto zwrócić uwagę?

Rozporządzenia, dyrektywy, obostrzenia 
(słowa klucze, które u niektórych wywo-

łują już frustrację) zmieniają się z dnia na 
dzień. Wymaga to od pracodawców dużo 
wysiłku i czasu, by za nimi nadążyć. 
Jedno jest pewne i niezmienne – obowią-

zek zadbania przez pracodawcę o podsta-

wowe środki bezpieczeństwa dla każdego 
pracownika, są to m.in.: płyny do dezyn-

fekcji, maseczki lub zapewnienie odległo-

ści. Do tego dochodzą szkolenia, zarówno 
wstępne jak i okresowe, które w dzisiej-
szej dobie możemy robić on-line lub w 
postaci e-learningu. Ta forma jest aktual-
nie najbardziej pożądana – kolejne 
covidowe odkrycie. Większość naszych 
klientów korzysta z naszej platformy 
znamBHP.pl, dzięki czemu mają 
pewność, że ich pracownicy mają szkole-

nia wykonywane na bieżąco. Jeżeli chodzi 
o okresowe badania lekarskie, to są one  

Dlatego narzędzia budujące bezpieczeń-

stwo, świadomość i odpowiednie postawy 
w firmach, to działania długotrwałe. 
Sięgamy po infografiki, projektujemy 
plakaty, instruktaże, procedury i 
informatory. I jako przedstawiciel tych, 
którzy na co dzień troszczą się o bezpie-

czeństwo firm, mam taką cichą nadzieję, 
że to ożywienie w BHP stanie się codzien-

nością. Że pozostanie modne już na 
zawsze, zaraz obok EKO, WEGE czy FIT.  

odroczone i można je wykonać do 180 dni 
po zakończeniu pandemii. Wszelkie 
dodatkowe informacje znajdują się na 
stronie - https://www.gov.pl/web/zdro-

wie/covid. Zachęcam, by ją śledzić.
Opiekując się dziś firmami z wielu branż, 
mamy faktycznie do czynienia ze stano-

wiskami o większym i mniejszym zagro-

żeniu zakażeniem COVID-19. Wiąże się 
to ze specyfiką pracy polegającą na 
częstszym bezpośrednim kontakcie z 
obcymi ludźmi. Mogą to być zarówno 
medycy, ale także nauczyciele, sprzedaw-

cy, dostawcy, itd. Są to osoby, które 
wchodzą w obce środowisko i tu pamię-

tajmy, że ryzyko znajduje się po obu 
stronach – zarówno dla sprzedawcy jak i 
kupującego. Nigdy nie wiadomo, który 
może być (nawet nieświadomym) zagro-

żeniem dla pozostałych. Stąd właśnie 
wynikają wzmożone kontrole w postaci 
np. badania temperatury przy wejściach 
do obiektów. Sytuacja w kraju zmienia się 
bardzo dynamicznie. Rola i ranga Specja-

listy BHP jako doradcy stała się nieoce-

niona. Szczególnie teraz należy wspomóc 
przedsiębiorców w zarządzaniu syste-

mem bezpieczeństwa. Utrzymanie dobrej 
kondycji firmy przy spełnianiu wszyst-
kich obostrzeń i wymogów, to często jak 
jazda figurowa na lodzie przy zgaszonym 
świetle. 

Patrycja Burdziej-Szymczak

Od 13 lat pracuje w Centrum BHP i 
PPOŻ. Sela  jako Główny Specjalista ds. 
BHP oraz Inspektor Ochrony PPOŻ. W 
swojej pracy najbardziej lubi kontakt z 
ludźmi i możliwość kształtowania im 
bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy. Prywatnie jest szczęśliwą żoną 
oraz mamą dwójki dzieci. Jej pasją jest 
zdrowe odżywianie.
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Wiodąca w Europie platforma ze sprzętem dla profesjonalistów. O tworzeniu biznesu 

i działaniu zgodnie z wizją EXPONDO opowiada Nicholas Holdcraft / CEO Expondo.

{Ambitne marzenia stają się 
rzeczywistością. Jak wyglądała 
Państwa droga do międzynarodo-

wego sukcesu?}
 

Nasza droga do międzynarodowego 
sukcesu nie była łatwa. Zaczynaliśmy 
bardzo skromnie w Zielonej Górze z 
niewielkim kapitałem i tylko kilkoma 
osobami, które wspierały nasze marzenia 
o staniu się internetowym sprzedawcą. 
Założyciele expondo włożyli wspólnie 
wiele wysiłku i czasu oraz podjęli duże 
ryzyko tworząc od podstaw samofinansu-

jącą się firmę.
 

100 mln EUR sprzedaży na całym 
świecie, co będzie możliwe dzięki ponad 
400 zmotywowanym członkom zespołu 
pracującym w Niemczech, Polsce i 
Chinach. W portfolio expondo mamy 
ponad 3500 produktów i będziemy 
zwiększać tę liczbę, w tym roku dojdzie 
nam kolejne 1500 produktów.

{Mając na uwadze dotychczasowe 
osiągnięcia firmy, co jest najważ-

niejsze w budowaniu przewagi 
konkurencyjnej w Państwa 
branży?}

Szczególnie w ostatnich 5 latach firma 
naprawdę mocno się rozwinęła, z małej 
działalności gospodarczej na samym 
początku, do prawdziwego przedsiębior-

stwa prowadzącego sprzedaż w ponad 20 
krajach w Europie. Ponad 60% naszej 
sprzedaży pochodzi z własnej platformy 
sprzedażowej. Niedawno, w 2019 roku 
założyciele powołali profesjonalny zespół 
zarządzający „C-Level” i wdrożyli model 
struktury funkcjonalnej, aby jeszcze 
bardziej zdynamizować dalszy rozwój 
firmy. Expondo przekroczy w tym roku 
wymowną barierę 

Nicholas Holdcraft

To właśnie Expondo



19/ BIZNESLUBUSKI

{Czym firma expondo Polska 

wyróżnia się na tle konkurencji?}

Nasza przewaga konkurencyjna polega 

na tym, że jesteśmy w stanie kontrolować 
całą sieć dystrybucji, od naszych dostaw-

ców w Azji, aż po klienta końcowego. Na 
każdym etapie dostawy produktu od 
producenta do finalnego klienta, expon-

do ma pełną kontrolę nad tym procesem.

Nie zlecamy na zewnątrz procesu 
pozyskiwania dostawców dla naszego 
biznesu, tak jak czynią to niektórzy z 
naszych konkurentów, ani nie przekazu-

jemy obsługi naszych towarów zewnętrz-

nym firmom oferującym usługi magazy-

nowe. Co więcej, ponad 60% naszych 
przychodów generujemy poprzez własne 
sklepy internetowe expondo, a tylko 
pozostałą część na zewnętrznych platfor-

mach sprzedażowych tzw. marketpla-

ce'ach.

{Jak pandemia zmieniła Państwa 
sposób zarządzania biznesem, co 
okazało się największym proble-

mem?}

Jak w wielu innych firmach także w 
expondo obecnie pracujemy głównie z 
domu, choć różni się to w zależności od 
roli, zakresu odpowiedzialności i działu. 
W czasie pandemii stworzyliśmy specjal-
ny zespół zadaniowy „COVID Task Force 
team” i spotykaliśmy się znacznie 
częściej, aby sprawnie podejmować 
decyzje i prowadzić firmę przez ten 
trudny dla nas wszystkich okres. W tym 
czasie wdrożyliśmy także nowe produkty, 
które pomogły naszym klientom 
przetrwać okres pandemii. Popyt był 
duży, a podaż zbyt mała. Liczba takich 
artykułów była starannie przemyślana, 
ponieważ uznaliśmy, że powinniśmy 
trzymać się naszej pierwotnej strategii, 
jedynie częściowo modyfikując ją w 
odpowiedzi na oczekiwania klientów.

Podczas pandemii zauważyliśmy istotne 
zmiany w wynikach sprzedaży. Odnoto-

waliśmy duży wzrost sprzedaży w katego-

rii „Produkty przemysłowe” oraz „Dom i 
Ogród”. Z drugiej strony zauważyliśmy 
spadek sprzedaży produktów z działu 
Gastronomia, gdyż średni i mały biznes z 
tej branży zamknął swoje podwoje i 
ograniczył wydatki w tym czasie.

{Ukończenie drugiej fazy budowy 
Centrum Logistycznego w tak trud-

nym 2020 roku, co dalej z inwesty-

cją?}

Bardzo potrzebowaliśmy, aby zakończyć 
tę fazę programu rozbudowy magazynu. 
Jest on już wykorzystany w ponad 80%. 
Wraz z intensywną ekspansją na terenie 
Europy planujemy w przyszłości współ-
pracować również z zewnętrznymi 
partnerami logistycznymi (tzw. 3PL).

Z myślą o przyszłości, nasze nakłady 
inwestycyjne kierujemy na udoskonala-

nie wykorzystywanych przez nas techno-

logii, dzięki którym stale podnosimy 
zarówno efektywność procesów zacho-

dzących wewnątrz 

firmy, jak i stopień satysfakcji klientów 
dokonujących transakcji w naszych 
sklepach. Jednym z kluczowych filarów 
strategii na 2021 rok jest „nieustająca 
koncentracja na kliencie”.

{eCommerce w czasie pandemii – 
jak zmienił się obecnie rynek zaku-

pów w sieci?}
 

Zdecydowanie nastąpił wzrost sprzedaży 
eCommerce w całej Europie i na świecie. 
W rezultacie expondo z pewnością 
skorzystało z tej tendencji, zwiększając 
ruch online i współczynniki konwersji. 
Jednak prawdziwym testem będzie to, co 
stanie się po zniesieniu ograniczeń 
wynikających z pandemii. Czy tradycyjne 
metody zakupów sprzed pandemii 
powrócą, a jeśli tak, to w jakim stopniu?
 

Jednym z trendów, które znamy, jest 
fakt, że gdy kupujący przechodzą z trady-

cyjnych metod offline do eCommerce, 
zwykle nie wracają potem do zakupów 
offline. Widzimy również, że wszyscy 
znaczący detaliści inwestują spory kapitał 
w poprawę ich obecności w sieci lub 
oferują swoje własne, wewnętrzne 
platformy eCommerce.
 

{Jak w tych niepewnych czasach 
myślą Państwo o przyszłości swoje-

go biznesu?}
 

W expondo jesteśmy bardzo pewni 
naszych projektów i wypracowanej 
strategii.  Nasi ludzie w pełni nas popie-

rają identyfikują się z naszą wizją, co daje 
poczucie pewności, że również w 
przyszłości będziemy wiodącą firmą 
branży. Mamy 10 lat przewagi nad 
niektórymi konkurentami i dążymy do 
tego aby to utrzymać. Podjęliśmy świado-

mą decyzję, aby zainwestować prawie 
cały nasz zysk z powrotem w organizację, 
a także szukać dodatkowego finansowa-

nia, aby nadal dynamicznie kreować nasz 
rozwój.
 

Joanna Zielińska
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50%

e-mail: grzegorz@blautakademia.pl

Indywidualne sesje coachingowe. 50% za pierwsze 3 sesje

Blaut Akademia Grzegorz Blaut

20%

e-mail: avis@biuro-avis.pl
tel.: 697 254 568

Obsługa i szkolenia BHP. Kursy UDT ( wózki, podesty)

Avis

100%

e-mail: m.wodnicki@druk.zgora.com

tel.: 505 549 679

Zamawiając stworzenie projektu graficznego wizytówki 

(Ty dostarczasz materiały i logo), otrzymasz 100% zniżki 

na usługę standardo-- wego druku tego projektu. 

Rabat obejmje nakład 100 sztuk,  niezależnie od formatu
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20%

e-mail: handel@streamsoft.pl
tel.: 68 4566901

Streamsoft PCBiznes - program do faktur, magazynu, 
księgowość, kadr i płac

Streamsoft Sp. z o.o.  Sp. K.
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30%

e-mail: sales@rublon.com

Zabezpiecz zdalny dostep do sieci/serwerów/aplikacji 

przy pomocy 2FA

Rublon
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25%

e-mail: biuro@f24.pl,  www.f24.pl

tel.: 68 4522216

Czyszczenie BIK, upadłość, unieważnienie umów CHF,

odszkodowania

F24.pl 



Projekt „Anielskie Ogrody” 
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Tematem tegorocznej edycji konkursu Rural Inspiration Awards (RIA) 2021 było “Nasza wiejska przyszłość”.

Celem konkursu pt. jest wyróżnienie lokalnych inicjatyw, które promują długoterminową wizję dla obszarów 

wiejskich opracowaną przez Komisję Europejską. W konkursie uczestniczyło 125 projektów z 22 państw. Anielskie 

Ogrody to jedyny polski projekt, który znalazł się wśród finalistów, wśród pięciu najlepszych w kategorii "Zielona 

Przyszłość". Osoby z całej Europy w drodze głosowania internetowego wybrały najlepszy projekt w kategorii "Popular 

Vote".  Zwyciężyły “Anielskie Ogrody”z lubuskiego, z Budachowa.

  Gratulujemy wygranej w 

konkursie. Proszę przedstawić 
naszym czytelnikom na czym 

polega projekt „Anielskie Ogrody”.
 

Bogdan: „Anielskie Ogrody” to projekt 

edukacyjnego ekologicznego gospodarst-

wa rolnego. Przy gospodarstwie działa 
Akademia Anielskich Ogrodów. Klientami 

Akademii są osoby zainteresowane ekolog-

icznym ogrodnictwem amatorskim. Na 

rzeczywistym przykładzie naszego przydo-

mowego ogrodu uczymy, jak wyhodować 
ekologicznie warzywa, owoce, zioła, 
kwiaty. Pandemia wymusiła na nas zmianę 
formuły warsztatów w ogrodzie na wirtu-

alne. Od grudnia 2020 szkolenia odbywają 
się przez Internetową Akademię Aniels-

kich Ogrodów. Dzięki temu możemy 
pracować z klientami z całej Polski, a także 
z innych krajów.

Skąd pomysł? Jaka jest historia 
powstania Anielskich Ogrodów?
 

Kamila: Kiedy w 2009 roku przeprowad-

ziliśmy się z Warszawy na wieś, do rodzin-

nego Budachowa, okazało się, że aby kupić 
jedzenie musimy jechać do ... miasta. 
Ludzie w okolicznych wsiach prawie 

przestali uprawiać jedzenie. Nie można 
kupić lokalnych, świeżych warzyw i 
owoców. Łatwiej było kupić ekologiczna 
żywność w Warszawie, niż w Budachowie, 
Bytnicy czy pobliskim Krośnie 
Odrzańskim. Postanowiliśmy to zmienić. 
Najpierw założyliśmy przydomowy ogród, 
a potem stworzyliśmy małe, kilkuhek-

tarowe, certyfikowane gospodarstwo 

ekologiczne. Zaczęliśmy uprawiać żywność 
na swoje potrzeby, a nadwyżki 
sprzedawać.

Czy lokalizacja w Budachowie 
sprzyja uprawom warzyw?
 

Kamila: I tak i nie. Tak, bo nie ma w 
Polsce bardziej zielonej gminy niż Bytnica. 
Aż 85% powierzchni to lasy. Nie, bo w 
miejscu gdzie mieszkamy mamy bardzo 
słabą ziemię. Musieliśmy włożyć dużo 
pracy, aby zaczęła rodzić obfite plony. 
Zastosowaliśmy szereg rozwiązań z 
permakultury i ogrodnictwa ekologiczne-

go. Stworzyliśmy też własne zasady jak 
dbać o ziemię.
Generalnie w gospodarstwie zajmujemy 

się metodami uzyskania dużej ilości próch-

nicy w glebie oraz budowaniem bogatego 
profilu glebowego. Stosujemy różne 
techniku upraw, także bez przekopywania 
ziemi.  Warzywa rosną na górkach i wałach 
permakulturowych, na rabatach wyniesi-
onych. Pokazujemy jak efektywnie uprawi

„Anielskie Ogrody” zwycięzcą w Konkursie 
„Rural Inspiration Awards 2021”.

„Anielskie Ogrody” zwyciężyły w konkursie 
„Rural Inspiration Awards 2021” w kategorii 
„Popular Vote”.
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ać warzywa i zioła w rabatach skrzynkow-

ych. Uprawiamy arbuzy i cukinie w 
balotach siana. Promujemy różne metody 
ściółkowania.
Lokalizacja w Budachowie wynikła ze 
względów rodzinnych, a nie firmowych czy 
wynikających z potrzeb gospodarstwa. 
Chcieliśmy żyć z naszą rodziną, z babcią i 
mamą. Warszawa stała się dla nas za 
ciasna. Czuliśmy, że tracimy życie na ciągłe 
dojazdy i przejazdy. Byliśmy jak ptaki 
zamknięte w klatce. Po przeprowadzce na 
wieś zaczęliśmy rozkładać skrzydła.

Pewnie stąd nazwa „Anielskie 
Ogrody”?
 

Kamila: Nazwa nie powstała od 
„aniołów” tylko na cześć mojej babci, która 
ma na imię Aniela. To ona jest prawdzi-
wym Aniołem i skarbem z Anielskich 
Ogrodów. To pod jej skrzydłami wychowy-

wałam się na wsi. I to dzięki niej mam we 
krwi miłość do przyrody i ogrodów.
Babcia Aniela ma 92 lata. Mieszka razem z 
nami. Cały czas pomaga nam
w ogrodzie i kuchni. Cały czas też inspiruje 
nas swoją wiedzą i doświadczeniem do 
uprawy jedzenia w ogrodzie i do wykorzy-

stywania z szacunkiem plonów. To inne 
pokolenie, które przeżyło wojnę i komu-

nizm. Dała radę. Dla babci ekologia to coś 
normalnego, naturalnego, a nie moda na 
zdrową żywność czy życie zero waste.

Jak wygląda Wasza ekolog-

iczność?
 
Kamila: Ekologia Anielskich Ogrodów 
realizowana jest w oparciu o bioróżnorod-

ność.  Zarówno po stronie uprawianych 
roślin jak i dzikich zwierząt, które żyją na 
naszym terenie. Uprawiamy wszystkie 
potrzebne nam w kuchni warzywa, zioła i 
kwiaty jadalne. Dzisiaj w naszym ogrodzie 
rośnie około 600 różnych gatunków roślin.
Część z nich to rośliny posadzone i posiane 
specjalnie dla dzikich zwierząt. Dzięki 
temu mamy mnóstwo 
przeróżnych ptaków, gadów, płazów i 
ssaków. Budujemy dla nich specjalne 

siedliska. Dzikie zwierzęta pomagają nam 
w utrzymaniu równowagi biologicznej w 
ogrodzie, na polach i łące. Dzięki nim 
mamy mniej pracy. 
Nasze starania w zakresie ekologii w 
gospodarstwie zostały docenione różnymi 
nagrodami. Na przykład w trzy lata po 
założeniu gospodarstwa otrzymaliśmy 
tytuł „Najlepszego gospodarstwa ekolog-

icznego w Polsce w zakresie ekologia - 
środowisko”. 
Nagrody spowodowały, że wielu ludzi 
wykazywało zainteresowanie tym w jaki 
sposób uprawiamy warzywa, owoce i zioła. 
Dlatego stworzyliśmy Akademię Aniels-

kich Ogrodów.

Czego można nauczyć się w 
Akademii Anielskich Ogrodów?
 

Bogdan: W Akademii inspirujemy i 
uczymy, jak założyć ekologiczny ogród, 
który jest spiżarnią, apteką, drogerią i 
miejscem wypoczynku. Promujemy 
naturalne, ekologiczne metody upraw. 
Uczymy też jak zaprosić dziką przyrodę do 
ogrodu. Pokazujemy jak uprawiać ogród z 
poszanowaniem przyrody i korzyściami 
dla człowieka. Konkretne, sprawdzone, 
praktyczne przykłady.
Niezależność żywieniowa i zdrowie dla 
rodziny silnie nas motywuje do pracy w 
ogrodzie. Wszyscy wiedzą, że warto „Inwe-

stować w kucharza zamiast lekarza”. Za to 
każdy dobry kucharz wie, że prawdziwe 
cuda w kuchni zaczynają się od 
najświeższych, naturalnych i dojrzałych 
warzyw, owoców i ziół.
W Anielskich Ogrodach ekologiczne 
warzywa trafiają z grządek prosto do 
spiżarni i kuchni. Naturalne, świeże, 
dojrzałe. Śmiejemy się, że nasze przepisy 
zaczynają się w ogrodzie. Gotujemy i 
robimy zapasy na cały rok. Spiżarnia musi 
być pełna. Mamy sprawdzone, proste i 
tradycyjne przepisy. Przekazywane są z 
pokolenia na pokolenie. Taka jest kuchnia 
Anielskich Ogrodów. Pełna miłości do tych 
których żywi i szacunku dla produktów.
Myślę, że ta miłość do ogrodu i kuchni 
powoduje, że ludzie z entuzjazmem obser-

wują to co robimy. Otrzymują dużo inspi-

-racji i wiedzy praktycznej. To miłe uczuc-

ie, że inspirujemy wiele osób do szczęśli-
wszego życia. Świetnie. Niech tworzą 
swoje wymarzony 
ekologiczne ogród i poprowadzą kuchnię 
na najwyższym poziomie. Zdrowa ziemia, 
zdrowe jedzenie, zdrowi ludzie. Od ziaren-

ka do stołu.
 
Jak sobie radzicie w czasach 
pandemii? Co z warsztatami w 
ogrodzie?
 
W 2020 roku pandemia zatrzymała nam 
warsztaty w ogrodzie. Dlatego w grudniu 
uruchomiliśmy Internetową Akademię 
Anielskich Ogrodów. Dzięki internetowi 
możemy prowadzić szkolenia dla zaintere-

sowanych z całej Polski, a także z zagrani-
cy. Materiały są bogato ilustrowane zdjęci-
ami i filmami. Organizujemy także 
webinary na żywo. Na platformie 
Akademii publikujemy szkolenia w postaci 
filmów, videoprezentacji, ebooków. Dziel-
imy się wiedzą o tym jak uprawiać ekolog-

iczny ogród i dzięki temu zapewnić 
rodzinie zdrowe jedzenie przez cały rok. To 
nie to samo co spotkanie w ogrodzie, ale 
dzięki tej formule możemy przekazać dużo 
więcej wiedzy. Mamy nadzieję, że wrócimy 
do spotkań twarzą w twarz.
 
Jaka przyszłość czeka Anielskie 
Ogrody?
 
Bogdan: W tym roku dzięki projektowi 
„Bon na innowacje” OPZL i współpracy z 
Centrum Energetyki Odnawialnej w 
Sulechowie staramy się o fundusze na 
ogród sferyczny do uprawy roślin ciepłol-
ubnych. Startujemy też do konkursu 
Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej 
„Z bonem po innowacje 3.0”. Chcemy 
zrealizować prototyp ogrodowej farmy 
fotowoltaicznej.
 

20202009
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Ciągła analiza potrzeb rynku oraz obserwacja zagranicznych trendów w branży IT to czynniki determinujące 

stały rozwój GaMP już od ponad 23 lat. Tylko w samym 2020 roku rozpoczęliśmy działalność w Niemczech, 

Wielkiej Brytanii i Hiszpanii powiększając grupę GaMP-Group, oraz rozszerzyliśmy ofertę o kolejne marki własne, 

a czujemy, że to dopiero początek…

Nowa rzeczywistość spowodowana wybuchem pandemii 
wymusiła na właścicielach firm zweryfikowanie strategii 
działania oraz dostosowanie się w krótkim czasie do 
bardzo szybkich zmian w otaczającym ich świecie. Sektor 
IT jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się branż i 
zapewnia nam ogromne poczucie stabilizacji. Odczuwamy 
to szczególnie teraz, w okresie pandemii. Jednocześnie 
rynek ten od zawsze niósł ze sobą wiele wyzwań, które 
wymagały od nas elastycznego podejścia oraz odwagi w 
działaniu. Z pewnością te cechy sprawiły, że szybko odna-

leźliśmy się w nowych okolicznościach.

Ogromną szansę na rozwój już od dawna upatrywaliśmy w 
trendach postępującej digitalizacji, potrzebie optymaliza-

cji procesów oraz kosztów prowadzenia przedsiębiorstw, 
które szczególnie w dobie pandemii zyskały na znaczeniu. 
Oferowane przez nas produkty i usługi obejmujące 
integracje systemowe, outsourcing, Data Center czy 
tworzenie własnego oprogramowania i dedykowanych 
aplikacji doskonale wpisały się w potrzeby współczesnego 
biznesu. Jednak nie tylko charakter działalności czy zakres 
usług zdecydowały o dalszym rozwoju GaMP-Group w 
ubiegłym roku. Solidnym filarem był przede wszystkim 
budowany przez lata zespół, na którym opieramy całą 
działalność Spółki oraz jej przyszłość. Dzięki zaangażowa-

niu wszystkich członków team’u, ich wieloletniemu 
doświadczeniu oraz ogromnym pokładom kreatywności 
jesteśmy w stanie stawiać czoła nawet najbardziej wyma-

gającym wyzwaniom, 

do jakich bez wątpienia należy prowadzenie firmy w 
okresie pandemii. Zwiększający się rynek zbytu naszych 
produktów oraz potrzeba dostosowania stworzonych 
wcześniej rozwiązań do wyzwań zmieniającego się otocze-

nia sprawiły, że w 2020 roku powiększyliśmy kadrę 
pracowniczą, spośród której największą grupę stanowią 
deweloperzy.

To właśnie dzięki wykwalifikowanemu zespołowi IT 
możemy od podstaw tworzyć rozwiązania, które są w 
stanie odpowiedzieć nawet na najbardziej wymagające 
potrzeby oraz wyzwania przedsiębiorców. Możliwość 
personalizacji posiada każda stworzona przez nas aplika-

cja, którą możemy dostosować do indywidualnych prefe-

rencji oraz branży, w której działa kontrahent. Na podsta-

wie obserwacji zagranicznych trendów technologicznych 
oraz zmieniającego się rynku tworzymy aplikacje w postaci 
marek własnych, które przede wszystkim służą optymali-
zacji oraz zarządzaniu procesów w przedsiębiorstwach, 
czego efektem jest znaczne obniżenie kosztów prowadze-

nia działalności. Jednym z takich systemów jest aplikacja 
Safesys składająca się z dziewięciu modułów dedykowa-

nych różnym obszarom funkcjonowania firmy. Przykła-

dem takiego modułu jest Safesys.Portiernia, która umożli-
wia sprawne wydawanie przepustek oraz identyfikację 
osób przebywających na terenie obiektu, dzięki elektro-

nicznej rejestracji wejść/wyjść. Zależy nam, aby rozwiąza-

nia, które dostarczamy odpowiadały na wyzwania 
zmieniającego się otoczenia, dlatego stale je uaktualniamy 
oraz wdrażamy nowe udogodnienia. Podąża

e działalności 

Innowacje i ciągły rozwój, czyli o biznesie 
w branży IT
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obniżenie nastroju, napięcie, rozdrażnienie, stres?

trudność w organizacji pracy i z wykonywaniem zadań?

spadek energii i motywacji w wyniku zmiany sposobu pracy 

możliwość rozmowy w atmosferze zaufania, bez oceny

przestrzeń na podzielenie się obawami i niepokojem

wzmocnienie kondycji psychicznej

zapobieganie skutkom chronicznego stresu

rozwijanie umiejętności adekwatnego reagowania 

Zauważasz w swojej firmie:

i pogłębiającej się izolacji społecznej?

Program wsparcia dla Twoich pracowników to:

w sytuacjach zmian

ZAPRASZAM do kontaktu 

umów się na bezpłatną konsultację wstępną
ania@twoj.coach     505-607-923

jąc za zmianami z początku bieżącego roku związanymi z 
wejściem w życie ustawy mocowej, rozszerzyliśmy system 
do monitoringu zużycia mediów – Safesys.Pomiary o 
nową funkcjonalność, która pozwala kontrolować wyso-

kość opłat oraz umożliwia określenie szczytowego 
zapotrzebowania na energię elektryczną.
Wychodzimy z założenia, że do klientów najskuteczniej 
dociera się będąc w ich bezpośrednim otoczeniu, dlatego 
naszą działalność prowadzimy również zagranicą. Obecnie 
GaMP-Group tworzą spółki w Polsce, Niemczech, Egipcie 
oraz Wielkiej Brytanii, jak również ich oddziały w Hiszpa-

nii i Turcji.

Rynkom zagranicznym dedykujemy przede wszystkim 
rozwiązania Machine Vision, Augmented Reality oraz 
Virtual Reality, które doskonale wpisują się w koncepcje 
Przemysłu 4.0. Wdrożenie tych rozwiązań pozwala zwięk-

szyć jakość produkcji oraz znacznie optymalizuje jej 
koszty, ograniczając przy tym czynnik ludzki w całym 
procesie.

Nasze systemy tworzymy przede wszystkim z myślą o 
małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, ale w 
swoim portfolio posiadamy także rozwiązania odpowiada-

jące na potrzeby współczesnego świata. Należy do nich 
m.in. My Hives - system oparty na technologii IoT (Inter-

net of things) oraz Machine Learning, który umożliwia 
całodobowy monitoring ula. Dzięki dostarczanym 
informacjom m.in. o temperaturze czy wilgotności w ulu, 
pszczelarze zyskują cenne narzędzie do jeszcze lepszej 
opieki nad pszczelimi rodzinami. Doceniamy, jak ważną 
rolę pełnią one w środowisku naturalnym, dlatego 
chcemy, aby nasze rozwiązanie przyczyniało się do popra-

wy warunków życia pszczół, nie tylko w Polsce, ale i na 
całym świecie.

Kolejnym brandem odpowiadającym na realne wyzwania 
jest system ControlER, który usprawnia zarządzanie pracą 
jednostek pogotowia, dzięki tworzeniu automatycznych 
grafików czy monitorowaniu stanu karetek. System został 
wdrożony w zielonogórskim pogotowiu ratunkowym, co w 
konsekwencji ułatwia organizację pracy lubuskiej jednost-
ki w związku z trwającą pandemią. Do naszych rozwiązań 
należy także platforma SESJE.TV dedykowana jednost-
kom samorządu terytorialnego w Polsce, która umożliwia 
przeprowadzanie transmisji z obrad, automatyczne 
transkrypcje oraz zgodne z procedurami RODO archiwiz-

acje nagrań z posiedzeń. W związku z rosnącym zapotrze-

bowaniem na pracę zdalną, wiosną ubiegłego roku 
rozszerzyliśmy aplikację o funkcję zdalnych głosowań, 
która umożliwia radnym zdalne uczestnictwo w posiedze-

niach z możliwością oddania swojego głosu bez wychodze-

nia z domu.

Dynamika z jaką działa branża IT stwarza przed nami 
wiele szans na dalszy rozwój. Pomysłodawcami nowych 
idei nierzadko są także sami przedsiębiorcy, którzy 
przychodzą do nas z konkretnymi problemami. To dzięki 
tworzeniu rozwiązań, które mają realny wpływ na otocze-

nie, czujemy, że to co robimy ma sens. Dlatego w planach 
na ten rok mamy tworzenie kolejnych marek własnych, a 
kto wie, może także ekspansje na nowe rynki zagraniczne.

Założyciel i Prezes Zarządu GaMP-Group. 
Z wykształcenia inżynier magister Programowa-

nia, absolwent Politechniki Zielonogórskiej.  

Piotr Gawara
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Metaforą związaną z koleją można opisać to, co się dzieje z funduszami europejskimi. Pociąg ruszył według 

planu, zgodnie z rozkładem jazdy (początek budżetu UE na lata 2014 – 2020). Mamy 2021 rok i zbliżamy się 

do stacji końcowej (koniec budżetu na lata 2014 – 2020).

Przedsiębiorcy mogą się już szykować na nowe rozdanie. 
Zanim jednak poznamy podział przyszłego unijnego 
budżetu, zapraszamy na przegląd dotacji w 2021 roku.
Dwa źródła finansowania pomagają w rozwoju działalno-

ści gospodarczej – program regionalny, zarządzany przez 
Zarząd Województwa Lubuskiego i programy krajowe, 
sterowane centralnie.
 
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Jednym ze źródeł jest bon na innowacje na opracowanie 
nowego lub znacznie ulepszonego produktu. Wnioski 
mogą Państwo złożyć w Zachodniej Izbie Przemysłowo-

-Handlowej i w Organizacji Pracodawców Ziemi Lubu-

skiej. Sprawdźcie terminy naboru.

Posiadacie już opracowany nowy produkt? Urząd Marszał-
kowski zorganizuje konkurs na wdrożenie wyników prac 
B+R.
 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oferuje 
wsparcie na badania przemysłowe i prace rozwojowe w 
ramach popularnej „szybkiej ścieżki”.
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oferuje 
wsparcie na badania przemysłowe i prace rozwojowe w 
ramach popularnej „szybkiej ścieżki”.
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ma 
szeroką ofertę dla firm. Sprawdźcie dotacje na wdrożenie 
innowacji, które powstały w oparciu o wyniki prac badaw-

czo-rozwojowych.
PARP pomaga także zainteresowanym opracowaniem 
nowego projektu wzorniczego.
Dodatkowym atutem oferty PARP będzie promocja marek 
produktowych na rynkach zagranicznych – Expo 2020 
Dubai.

Innowacje, badania, rozwój – to pojęcia, które towarzyszą 
większości działań skierowanych do firm. Jeżeli macie 
Państwo pomysł na nowe rozwiązania lub potrzebujecie 
trenera od innowacji, to sprawdźcie projekty:
STEP I, czyli Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł 
na Projekt,
STEP II – Innovation Coach.
 
Szczegółowy poddział konkursów przedstawiamy w tabeli.
 

Funduszowy pociąg nie zwalnia
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Nabory wniosków dla przedsiębiorców na rok 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (RPO-L2020) 
oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Numer i nazwa Priorytetu 

/ Działania / Poddziałania

Działania / Poddziałania

Typy projektów mogących 

uzyskać dofinansowanie

Instytucja ogłaszająca

konkurs

Planowany termin 

rozpoczęcia naborów

Dodatkowe 

informacje

RPO-L2020
Oś 1. Gospodarka i Innowacje 
Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP
Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora 
MŚP – wsparcie dotacyjne

POIR
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsię-
biorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemy-
słowe i prace rozwojowe realizowane 
przez przedsiębiorstwa

POIR
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi 
dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.5 Design dla 
przedsiębiorców

POIR
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi 
dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.6 Wsparcie 
przedsiębiorstw w przygotowaniu 
do udziału w programach europej-
skich – Granty na Eurogranty

POIR
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń 
wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

POIR
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz 
internacjonalizacja innowacyjnych 
przedsiębiorstw
Podziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w 
promocji marek produktowych – Go 
to Brand

Typ I. Wdrożenie wyników prac B+R 
przez MŚP

Instytucja Zarządzająca RPO –
Lubuskie 2020

Maj 2021 r. Przewidywany termin 
naboru 13 –19 maja 
2021 r.

Konkurs podzielony na 
rundy.

Konkurs podzielony na 
rundy.

Konkurs dedykowany 
wystawie EXPO w 
Dubaju 2020.

RPO-L2020
Oś 1. Gospodarka i Innowacje
Działanie 1.2 Rozwój przedsiębior-
czości

Typ III. Regionalny bon na innowacje 
– projekt grantowy

Projekt grantowy. Operator – 
Zachodnia Izba Przemysłowo-
-Handlowa

Projekt grantowy. Operator – 
Zachodnia Izba Przemysłowo-
-Handlowa

RPO-L2020
Oś 1. Gospodarka i Innowacje
Działanie 1.2 Rozwój przedsiębior-
czości

Typ III. Regionalny bon na innowacje 
– projekt grantowy

Wsparcie badań przemysłowych i 
eksperymentalnych prac rozwojo-
wych lub eksperymentalnych prac 
rozwojowych realizowanych przez 
przedsiębiorców i konsorcja.

Wsparcie udzielane MŚP na realizację 
projektów, których celem jest rozwój 
przedsiębiorstwa, poprzez 
opracowanie nowego projektu 
wzorniczego.

Wsparcie mające na celu zwiększenie 
innowacyjności i umiędzynarodo-
wienia polskich przedsiębiorców z 
sektora MŚP poprzez zwiększenie 
udziału tych podmiotów w 
programach UE zarządzanych z 
poziomu Komisji Europejskiej.

Wsparcie projektów MŚP, obejmują-
cych wdrożenie wyników prac B+R 
przeprowadzonych przez przedsię-
biorcę lub nabytych, prowadzonych 
do uruchomienia produkcji nowych 
produktów lub usług.

Wsparcie MŚP uczestniczących w 
programie promocji o charakterze 
ogólnym w związku z udziałem 
Polski w Światowej Wystawie EXPO 
2020 w Dubaju.

Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju

Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości

Wrzesień / październik 
2021 r.

Dodatkowe instrumenty związane ze wsparciem na innowacje dla przedsiębiorców.

Nazwa projektu Opis projektu Podmiot odpowiedzialny za projekt Dodatkowe informacje

Analiza pomysłu na projekt pod 
kątem wsparcia z Programu Operacyj-
nego Inteligentny Rozwój

Pomoc w odnalezieniu innowacyjno-
ści przedsiębiorstwie

STEP (Sprawdzimy Twój Eksperymen-
talny Pomysł na Projekt)

Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej

Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej

www.step.gov.pl

www.innovationcoach.plINNOVATION COACH

Termin zostanie ustalony 
na początku 2021 r.

Marzec 2021 r.

Listopad 2020 r. (nabór 
trwa do lipca 2021 r.)

Kwiecień 2021 r.

Styczeń 2021 r.

Luty 2021 r.

Specjaliści ds. Funduszy europejskich w Głównym Punkcie 

Informacyjnym Funduszy Eurpejskich w Zielonej Górze  

Grzegorz Rozmarynowski 

Dawid Saletnik



28/ BIZNESLUBUSKI

Miesiąc
Kwota dodatku

za 1godzinę
(brutto)

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

3,68 zł

3,50 zł

3,04 zł

3,33 zł

3,68 zł

3,33 zł

3,18 zł

3,18 zł

3,18 zł

3,33 zł

3,50 zł

3,18 zł

W 2021r. roczny wymiar czasu pracy pracowników wyniesie 2016 godzin. Najwięcej pracownicy przepracują w 

marcu – 184 godziny, najmniej w styczniu i w maju – 152 godziny. Pracodawcy dwukrotnie będą zobowiązani do 

wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę tj. 1 maja i 25 grudnia. 

Współczynnik ekwiwalentowy w 2021r. wyniesie 21, co dla pracodawców oznacza wyższą wypłatę z tytułu 

ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia 

stosunku pracy niż w roku ubiegłym.

Wynagrodzenie minimalne w 

2021r.

Od 1 stycznia 2021 roku minimalne 
wynagrodzenie za pracę pracownika 
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu 
pracy wynosi 2800 zł brutto. Minimalne 
wynagrodzenie pracownika netto wynosi 
2061,67 zł. (przy podstawowych kosztach 
uzyskania przychodu, z PIT-2 i bez PPK). 
Natomiast pracownik, który nie ukończył 
26 lat powinien otrzymać do wypłaty co 
najmniej 2198,67 zł (jeżeli nie należy do 
PPK). Wysokość minimalnego 
wynagrodzenia ma wpływ m.in. na 
wysokość dodatku za pracę w porze 
nocnej. Od wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, zależy również 
wysokość minimalnej stawki godzinowej, 
gwarantowanej za każdą godzinę wykona-
nia zlecenia lub świadczenia usług, która 
od 1 stycznia 2021 roku wynosi 18,30 zł 
brutto.

Nowe wykroczenia w Kodeksie 

Pracy

Od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie 
nowe przepisy wykroczeniowe zawarte w 
Kodeksie pracy tj. w art. 281 § 2 i art. 282 § 
3. Wskazane przepisy dotyczą niepotwi-
erdzenia 

na piśmie zawartej umowy o pracę oraz 
wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia 
wyższego niż wynikające z umowy o pracę, 
będącego osobą wobec której toczy 
się egzekucja świadczeń alimentacyjnych 
(oraz egzekucja należności budżetu państ-
wa powstałych z tytułu świadczeń wypła-
canych w przypadku bezskuteczności 
egzekucji alimentów) i zalega on ze 
spełnieniem tych świadczeń za okres 
dłuższy niż 3 miesiące. W/w wykroczenia 
są zagrożone karą grzywny od 1500 zł do 
45 000 zł. W dniu 1 grudnia 2020 roku 
miała wejść w życie ustawa z dnia 6 
grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze 
Zadłużonych, jednak termin ten został 
przesunięty na dzień 1 lipca 2021 roku. 
Zgodnie z zapisami tej ustawy Rejestr 
Zadłużonych będzie jawny i każdy będzie 
miał prawo zapoznać się z danymi w nim 
ujawnionymi.

Pracownicze Plany Kapitałowe
Od 1 stycznia 2021 roku każdy podmiot 
zatrudniający co najmniej 1 osobę, podle-
gającą obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnym i rentowym musi utworzyć 
Pracownicze Plany Kapitałowe (poza 
wyjątkami określonymi w ustawie z dnia 
04.10.2018r.)

Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników 
w 2021 roku. Zmiany w prawie pracy.
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Prawo pracy w okresie COVID-19

 

W dniu 08.03.2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 
2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych, wielokrotnie nowelizowana 
(Dz. U. z 2020r., poz. 1842 ze zm.). Ustawa ta wprowadziła 
nowe konstrukcje prawne obowiązujące w okresie obow-

iązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, a także przez określony czas po ich odwołaniu. 
Ostatnie zmiany, które weszły w życie w listopadzie i 
grudniu 2020 r. to:

Warto również pamiętać o art. 15gc specustawy, który 
będzie miał istotne znaczenie w przypadku udzielania 
pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego za 2020 
r. Zgodnie z tym przepisem w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 
ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może 
udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskaza-

nym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem 
planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzysta-

nego przez pracownika w poprzednich latach kalendar-

zowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest 
obowiązany taki urlop wykorzystać.

Grupa pracowników Termin podpisania umowy o 
zarządzanie ppk (najpóźniej do)

Termin do podpisania umowy o prowadzenie ppk 
(najpóźniej do)

23.04.2021r.

26.03.2021r.

Podmiot  zatrudniający mniej niż 20 osób 10.05.2021r.

10.04.2021r.Jednostki sektora finansów publicznych

art. 4h specustawyMożliwość świadczenia pracy zdalnej przez 
osoby poddane obowiązkowej kwarantannie

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 
pracownicy poddani obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy, 
świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego 
tytułu wynagrodzenie. W tym czasie pracownikowi nie przysługuje wynagrodze-

nie/zasiłek chorobowy.

art. 4ha specustawyMożliwość świadczenia pracy zdalnej przez 
osoby poddane obowiązkowej izolacji w 
warunkach domowych

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 
pracownicy poddani obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za 
zgodą pracodawcy, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i 
otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. W tym czasie pracownikowi nie przysłu-

guje wynagrodzenie/zasiłek chorobowy.

art. 31m specustawyWydłużenie terminu ważności orzeczeń 
lekarskich

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych 
badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7.03.2020r., zachowują 
ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

art. 12 ust. 3 specustawWydłużenie terminu ważności orzeczenia 
lekarskiego wydanego przez innego lekarza 
niż lekarz medycyny pracy w ramach 
przeprowadzonych  badań wstępnych 
i kontrolnych

W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia 
badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić 
i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie 
wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

art. 12 ust 5 pkt 
1 specustawy

Wydłużenie terminu o którym mowa  w  art. 
229 § 1¹ i 2 k.p.

W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w 
stosunku do osoby zatrudnianej na stanowisko pracy inne niż administracyj-
no-biurowe okresy, o których mowa w art. 229 § 1і pkt 1 і 2 k.p. zostają wydłużone 
do 180 dni;

art. 12  ust 5 pkt 
2 specustawy

Niepodleganie osób zatrudnionych na 
stanowisku administracyjno-biurowym 
wstępnym badaniom lekarskim

W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowisko 
administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie 
stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w 
skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowi-
adają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Prawnik, specjalista OIP w Zielonej Górze, 
prowadzący zajęcia  w ramach studiów 
podyplomowych „Kadry i płace w prawie i 
praktyce” oraz „Prawo zatrudnienia i psycholo-
gia pracy”  na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz szkolenia 
z zakresu prawa pracy dla kadry merytorycznej, 
partnerów społecznych oraz pracowników.  

Łukasz Szpilski
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Postępowanie restrukturyzacyjne to taki typ postępowania sądowego, w którym przedsiębiorca 

składając wniosek o jego wszczęcie rozpoczyna proces oddłużania firmy. 

Jest on ściśle określony przez poszczególne przepisy prawa i w ramach tego procesu w zależności od sytuacji 
przedsiębiorstwa do wyboru mamy na chwilę obecną 5 typów postępowań. Jest to rozwiązanie tylko dla przedsię-

biorców a nie dla osób fizycznych. Poniżej ich krótka charakterystyka:

1. Zatwierdzenie układu
Polega na tym, że dłużnik samodzielnie ustala z wierzycielami plan układowy. Rolą doradcy restrukturyzacyjnego jest zatwierdzenie 
go przed sądem. Zatwierdzenie układu nie oznacza jednak redukcji zadłużenia i często nie dotyka nawet spornych wierzytelności.

2. Przyśpieszone postępowanie układowe
Tu doradca restrukturyzacyjny odgrywa znacznie większą rolę. Jego zadaniem jest stworzenie całego planu układowego, przeprowa-

dzenia głosowania wierzycieli oraz działanie w celu zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

3. Postępowanie układowe
Doradca restrukturyzacyjny ma podobne zadania jak w postępowaniu przyspieszonym. Największą różnicą jest to, że wierzyciel 
zostaje ujęty w spisie wierzytelności i ma prawo zgłoszenia sprzeciwu w postępowaniu sądowym.

4. Postępowanie sanacyjne
Całkowitą kontrolę nad firmą przejmuje syndyk. Ma on prawo ingerencji w wewnętrzne sprawy firmy, także umowy handlowe oraz 
prawo pracy. Postępowanie to jest dość rygorystyczne.

5. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
To najszybsze z tych 5 typów postępowań. Dzięki niemu dłużnik zyskuje 4-miesięczną ochronę przed egzekucją. Największą zaletą 
tego rozwiązania jest to, że skutki jego wdrożenia widoczne są niemal od razu. Pozwala ono na zablokowanie egzekucji komorniczej 
czy odblokowanie zajętego rachunku bankowego. Z uwagi na fakt, iż będzie on dostępny tylko do końca czerwca 2021 roku oraz to, że 
80% wszystkich wszczętych postępowań w ostatnim półroczu to uproszczone postępowanie chciałbym na nim właśnie się skupić, 
gdyż jest najbardziej atrakcyjną formą pomocy w tym obszarze. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – najważniejsze 
informacje Po pierwsze, w odróżnieniu od wcześniejszych typów tu postępowanie wszczęte zostaje na podstawie ogłoszenia w MSiG 
przez licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego. W tym miejscu zaznaczam, że pojawiło się wiele firm na rynku chcących 
świadczyć tego typu usługę nie posiadając takich uprawnień. Decyzję o wszczęciu podejmuje doradca a nie sąd dzięki czemu proces 
ogłoszenia w MSiG jest maksymalnie skrócony (do 2tygodni).

Od dnia ogłoszenia w monitorze przedsiębiorca otrzymuje ustawową 4-miesięczną ochronę przeciwegzekucyjną. To oznacza, że:
- czynności egzekucyjne jak licytacje komornicze zostają zawieszone
- postępowania sądowe przeciwko dłużnikowi także są zawieszane
- nie mogą zostać wypowiedziane kluczowe umowy jak leasingi, pojazdy i maszyny nie będą zabierane przez leasingodawcę
- dłużnik może korzystać z konta bez obawy przed jego dalszym zajęciem
 W tym czasie (4 miesiące) dłużnik wraz z doradcą restrukturyzacyjnym musi przedłożyć wcześniej stworzony plan restrukturyzacyj-
ny czyli nowy plan na spłatę swoich zobowiązań. Taki plan może uwzględniać w zależności od sytuacji ekonomicznej i prawnej dłużni-
ka następujące elementy:

- redukcja salda zadłużenia wszystkich zobowiązań nawet o 70%
- zmniejszenie rat miesięcznych jakie obecnie musi przedsiębiorca regulować
- stworzenie grup wierzycieli
- harmonogram spłat uwzględniający np. dużo niższą ratę na początku
 

Aby taki układ został zatwierdzony przez sąd, wcześniej wierzyciele głosują nad nim. Układ zostaje przegłosowany jeśli zgodzą się 2/3 
głosujących. W tej sytuacji plan zatwierdza sąd a doradca restrukturyzacyjny zostaje nadzorcą sądowym na cały okres realizacji planu.
Aby zobrazować ten proces przedstawię 3 różniące się od siebie przykłady postępowań jakie prowadzimy, gdzie plany układowe zosta-

ły zatwierdzone.
 

Przykład 1
Przedsiębiorca o łącznej sumie zadłużenia/zobowiązań ponad 3 mln zł. Jego wierzyciele to ok.180 podmiotów i os.fizycznych. 
W tym zobowiązania wobec banków to ok. 1,7 mln zł. Warunki jakie zostały przyjęte:
- redukcja zadłużenia wobec największych wierzycieli na poziomie 50%
- redukcja zadłużenia u wierzycieli z roszczeniami pomiędzy 10-50 tys. zł na poziomie 25%
- brak redukcji wobec najmniejszych wierzytelności
- okres spłaty wszystkich zobowiązań to 10 lat

Postępowanie restrukturyzacyjne – 
jak może pomóc firmie?



DLA KOGO PORĘCZENIE?

Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które 
mają siedzibę lub oddział  na terenie woj. 
lubuskiego albo startują w przetargach  orga-
nizowanych przez Zamawiającego, który posia-
da siedzibę w woj. lubuskim.

 
DO JAKICH PRZETARGÓW?

Realizowanych w oparciu o Prawo zamówień 
publicznych (art. 45 pkt. 6 ust. 5 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień public-
znych)
Organizowanych poza ustawą Prawo 
Zamówień publicznych m.in. przez spółdzielnie 
mieszkaniowe, spółki wodne, przedsiębiorst-
wa energetyczne, podmioty sektora finansów 
publicznych.
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Przykład 2
Przedsiębiorca o łącznej sumie zadłużenia/zobowiązań 700 tys. zł. Jego wierzyciele to same banki. Warunki jakie zostały przyjęte:
- redukcja zadłużenia o 25% u wszystkich podmiotów
- okres spłaty to 7 lat
 

Przykład 3
Przedsiębiorca o łącznej sumie zadłużenia 11 mln zł. Zobowiązania wobec banków to ok.4 mln zł, wobec innego przedsiębiorcy 4 mln zł 
i 3 mln wobec pozostałych. Warunki jakie zostały przyjęte:
- brak redukcji jakiegokolwiek ze zobowiązań
- wydłużenie spłaty na okres 9 lat
W tym przypadku przedsiębiorcę interesował właśnie taki układ i taki mógł być wypracowany, jednocześnie firma normalnie funkcjo-

nowała dzięki zawieszeniu egzekucji komorniczej.
 

Pamiętajmy, że na warunki planu układowego wpływa wiele czynników takich jak:

- wartość zadłużenia
- wartość majątku
- struktura zobowiązań (typy wierzycieli)
- charakterystyka prowadzonej działalności

Z tego powodu nie można ocenić warunków planu bez dokładnej analizy dokonanej przez licencjonowanego doradcę restrukturyzacyj-
nego. Taka ocena jest realizowana przed złożeniem przez niego wniosku o ogłoszenie do MSiG. Dodatkowo wspomnieć należy, że 
zobowiązania wobec ZUS nie podlegają redukcji a jedynie rozbiciu na dłuższy okres, np. na 6 lat. Czasami zdarza się, że przedsiębiorca 
jak firmy transportowe funkcjonuje tylko dzięki leasingowanym pojazdom. W sytuacji zagrożenia wypowiedzeniem tych umów firma 
praktycznie przestałaby funkcjonować. Dzięki temu rozwiązaniu możemy wstrzymać działania windykacyjne a firma działa w sposób 
niezakłócony. Opisana wyżej forma oddłużenia jaką dał nam ustawodawca dzięki swoim niewątpliwym atutom w zakresie ochrony 
dłużnika może też być wykorzystana przez przedsiębiorców, którzy z rozmysłem z niej skorzystali w celu pokrzywdzenia wierzycieli. W 
takich sytuacjach wierzycielowi przysługuje prawo zaskarżenia układu lub złożenia wniosku o uchylenie skutków postępowania.Pamię-

tajmy, że do postępowania restrukturyzacyjnego kwalifikują się firmy, które jeszcze rokują na odbudowę lub wiedzą, że w niedalekim 
czasie mogą się pojawić problemy. O tym jednak czy przedsiębiorstwo kwalifikuje się czy nie, decyduje licencjonowany doradca restruk-

turyzacyjny. Liczę, że w miarę możliwości objaśniłem na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne i jakie realne korzyści może ono 
za sobą nieść.

LIMITY PORĘCZENIA

100% wysokości wadium
W ramach pakietu wadialnego do 1 mln zł.
Indywidulane poręczenie do 500 tys. zł
Na okres do 90 dni

KORZYŚCI DLA MŚP

Brak konieczności wpłaty i zamrożenia gotówki,
możliwość udziału w wielu przetargach jednocześnie,
Szybka decyzja – przyznanie pakietu do 2 dni 
roboczych, poręczenie konkretnego przetargu w 
ramach pakietu 1 dzień roboczy,
Minimum formalności i niskie koszty poręczenia
 

Dariusz Orzechowski



O tym, że pomoc w ramach Tarcz Antykryzysowych 
przynosi widoczne efekty najlepiej świadczą liczby. W 
ciągu ostatniego roku, mimo obostrzeń spowodowanych 
epidemią koronawirusa, liczba osób ubezpieczonych w 
naszym województwie nie dość, że nie zmalała to jeszcze 
wzrosła o ponad półtora tysiąca. Jest to w dużej mierze 
zasługa pomocy antykryzysowej oferowanej przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach wsparcia zarówno lubuskich przedsiębiorców 
jak i pracowników, ZUS realizował takie zadania jak m.in. 
wypłata dodatku solidarnościowego dla osób, które w 
wyniku COVID 19 straciły pracę, zwolnienie z opłacania 
składek, wypłata świadczeń postojowych, realizacja 
płatności bonem turystycznym, wypłata dodatkowego 
zasiłku opiekuńczego czy też szereg innych ulg jak np. 
odroczenie terminu płatności składek bądź rozłożenie 
zaległości na raty bez opłaty prolongacyjnej.
Najbardziej popularną formą wsparcia wśród Lubuszan 
było i nadal jest zwolnienie z opłacania składek. Do tej 
pory oba lubuskie oddziały ZUS rozpatrzyły ponad 146 
tysięcy wniosków o zwolnienie ze składek na łączną kwotę 
niemal 350 mln. zł.

Kolejną formą, z której korzystają Lubuszanie jest świad-

czenie postojowe. Obecnie Oddziały ZUS w Gorzowie 
Wlkp. i Zielonej Górze rozpatrzyły w sumie przeszło 84 
tys. wniosków i wypłaciło ponad 143 mln zł. Łącznie więc, 
wsparcie z ZUS w regionie w ramach „Tarcz Antykryz-

ysowych” przekroczyło 493 mln. zł.
W ramach dodatku solidarnościowego wypłacanego od 1 
czerwca do 31 sierpnia 2020 r. osobom, które w wyniku 

COVID 19 straciły pracę, lubuski ZUS wypłacił niemal 7,5 
mln zł. Pomoc otrzymało ponad 5,6 tys. Lubuszan.

Olbrzymim wsparciem zarówno dla polskich rodzin jak i 
krajowej branży turystycznej okazał się Polski Bon Turys-

tyczny. Za obsługę bonu oraz wypłaty odpowiada także 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W naszym wojewódz-

twie do bonu turystycznego uprawnionych jest ponad 108 
tys. osób a przeszło 33 tysiące z nich aktywowało już bon. 
Lubuszanie zrealizowali do tej pory płatność bonem na 
przeszło 7 mln zł. W naszym województwie funkcjonuje 
obecnie 177 podmiotów turystycznych, które realizują 
płatności bonem. Zrealizowali oni już 3 301 płatności na 
kwotę przeszło 2,2 mln zł.

Cały czas można strać się o pomoc w ramach Tarczy 
Antykryzysowej 8.0. Daje ona możliwość przedsiębiorcom 
z niemal 50. branż zwolnienia ze składek za styczeń 2021 
r., grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. lub za luty 2021 r. 
oraz nawet trzykrotnego otrzymania świadczenia postojo-

wego. Zakres i forma wsparcia zależy od rodzaju 
przeważającej działalności gospodarczej określonej 
odpowiednim kodem PKD wymienionym w rozporządze-

niu.  O umorzenie składek za luty oraz świadczenie posto-

jowe (maksymalnie trzy razy) będą mogli wnioskować 
między innymi przedsiębiorcy z branży fitness, gastro-

nomicznej, turystycznej, obiekty noclegowe, uzdrowiska, 
obiekty kultury i rozrywki, firmy zajmujące się fotografią, 
produkcją lub dystrybucją filmów i muzyki i fizjoterapeu-

ci. Ze zwolnienia ze składek za grudzień i styczeń 
skorzystają taksówkarze i prowadzący usługi wspomaga-

jące transport.
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Do tej pory w ramach pomocy antykryzysowej do Lubuszan trafiło prawie pół miliarda złotych. 

Największym zainteresowaniem cieszyło się zwolnienie z opłacania składek. Kwota umorzeń wyniosła 

ponad 350 mln. zł.

ZUS

Niemal pół miliarda złotych z pomocy antykryzysowej 
trafiło do lubuskich przedsiębiorców
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 W myśl nowego rozporządzenia, przedsiębiorcy mogą 
otrzymać świadczenie postojowe jednokrotnie, dwukrot-
nie albo trzykrotnie. Należy jednak pamiętać, że uwzględ-

nia się świadczenia już pobrane. Wniosek o postojowe 
przedsiębiorcy mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy 
od zniesienia stanu epidemii.
 Zwolnienie ze składek i postojowe obejmuje płatników 
zgłoszonych przed 1 listopada 2020 r., którzy 30 listopada 
2020 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną 
kodami PDK wymienionymi w rozporządzeniu. Decyduje 
wpis w rejestrze REGON na ten dzień. Wsparcie otrzyma-

ją przedsiębiorcy, których przychód z działalności spadł o 
co najmniej 40 proc. Należy porównać sytuację w jednym 
z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z 
poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem 
poprzedniego roku, albo też, co jest nowością, we 
wrześniu 2020 r.
 Nowe rozporządzenie przesunęło termin złożenia 
wniosku o zwolnienie ze składek - RDZ-B7 o miesiąc, czyli 
do 30 kwietnia. Zmienił się również termin na przekaza-

nie dokumentów rozliczeniowych (deklaracji rozliczenio-

wej i imiennych raportów) za objęty zwolnieniem okres. 
Przedsiębiorca musi to zrobić do 31 marca, chyba że jest 
zwolniony z takiego obowiązku.
 Wnioski o wsparcie można składać wyłącznie elektron-

icznie przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS. 
Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia, termin-

ach składania wniosków i konkretnych kodach PKD, które 
kwalifikują do skorzystania z pomocy, są dostępne na 
stronie internetowej www.zus.pl.

www.zus.pl
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Czy  przebranżowienie wymaga pomysłu i dodatkowego nakładu sił? Czy czarne scenariusze typu „nie da 

się”, „to nie wyjdzie” muszą się sprawdzić? Każdy z nas inaczej przechodzi zmianę, a każda zmiana, aby zaszła 

musi być zapoczątkowana naszą decyzją a potem pracą.

Tempo światowego wzrostu gospodarcze-

go, rozwoju organizacji, przepływu 
informacji jest bardzo dynamiczne i 
nieporównywalne do procesów zmian 
znanych z historii. Cyfryzacja danych, 
automatyzacja procesów produkcyjnych i 
procesów biznesowych, niezbędna dla 
wzrastających zapotrzebowań klientów 
odnośnie jakości produktu i obsługi, 
wymaga również modyfikacji podejścia 
firm i pracowników do wykonywanych 
obowiązków. Historycznie wraz z takimi 
zmianamy również zachodziły zmiany na 
rynku pracy, niemniej jednak nie odby-

wały się one w takim tempie jak obecnie.

W tej sytuacji warto zastanowić się, jak 
się do nich przygotować, byśmy mogli w 
obszarach naszych zawodowych aktyw-

ności zamiast poczucia straty, zaskocze-

nia i zagrożenia, powitać je z zaintereso-

waniem i postrzegać jako szansę na 
rozwój.   

Otwartość na zmiany jest potrzegana jako 
cenna umiejętność. Podobnie jak umie-

jętność uczenia się i oduczania się, 
rozważnej selecji nadmiaru informacji, 
optymalizowania/uwalniania potencjału 
czasowego, innowacyjnego podejścia do 
poszukiwania rozwiązań, zamiast 
rozliczania z błędów.

do czego dążyć w przyszłym zadowodzie, 
skupić się na mocnych stronach i zbudo-

wać dzięki temu solidny fundament pod 
przyszłą aktywność zawodową.

Warto być gotowym na trudności i 
dać sobie czas.

Proces zmiany bywa trudny i czasochłon-

ny. Okres braku efektów finansowych, 
brak motywacji do działania, brak 
sytuacyjnej pewności siebie związanej z 
brakiem doświadczenia w nowym obsza-

rze, wydłużające się w czasie procesy 
rekrutacyjne.

Krok 2  – w procesie własnego przebran-

żowienia trzeba się do zmiany przygoto-

wać i ją zwyczajnie zaplanować. Zweryfi-
kować wartości i motywatory a także 
poznać style własnego myślenia i działa-

nia. Konsekwentne działanie i elastyczne 
dostosowywanie go w zmieniających się 
okolicznościach, będzie kluczowe dla 
doprowadzenia nas do wyznaczonego 
celu. Wszystko co robimy po raz pierwszy 
jest trudne i wymaga więcej czasu, więc 
bardziej świadomi siebie pojawiające się 
trudności również pokonamy tylko w 
sposób świadomy i przemyślany. Bo 
każdy z nas inaczej przechodzi przez 
zmianę.

 

Praca, która kiedyś wydawała się stała i 
bezpieczna obecnie jest zmienna. Warto 
wiedzieć jak się w tym odnaleźć. Warto 
rozważyć sytuację, że wykonywanego 
przez nas obecnie zawodu może w 
przyszłości nie być. Warto się na to 
przygotować zanim to nastąpi. Kilka lat 
temu badałam procesy przebranżowienia 
kilku osób. Wnioski są takie,  że aby się 
przebranżowić lub zmienić pracę w 
sposób skuteczny i efektywny wystarczy 
zwrócić uwagę na kilka kwestii:

Bycie wszechstronnym może rodzić 
pewne zagrożenia.

Wszyscy znamy osoby, które są tak 
wszechstronne, że mogą uczyć się na 
kierunkach humanistycznych i ścisłych. 
Efekty w nauce mają dobre i wybór 
większy. Nie zastanawiają się co chciała-

by robić. Podejmują przypadkowe 
decyzje wybierajać zawód docelowy, nie 
sięgając do głębszych pokładów fascyna-

cji zawodowych, źródeł zawodowej satys-

fakcji i wreszcie konkretnych talentów. W 
przyszłości stwarza to dla nich zagrożenie 
wypaleniem zawodowym i może – w 
momencie zmian – powodować opór.

Krok 1 – w procesie własnego przebran-

żowienia trzeba podsumować historię 
wykształcenia i doświadczeń zawodo-

wych, wyciągnąć wnioski czego unikać i 

Przebranżowienie – straszne słowo!
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Wsparcie osób bliskich jest funda-

mentem każdej zmiany.

Nic nie działa tak dobrze jak wiedza, że 
jest ktoś kto może pomóc. To nie oznacza, 
że od razu mamy z tej pomocy korzystać. 
Jednak sam fakt, że wiemy od kogo i jaki 
rodzaj wsparcia możemy otrzymać powo-

duje, że stajemy się osobiście silniejsi, 
buduje naszą wytrzymałość i odporność 
psychiczną, co przekłada się na lepsze 
wykorzystanie kompetencji i dostrzega-

nie szans.

Krok 3  – w procesie własnego przebran-

żowienia trzeba dokonać przeglądu osób 
w naszych bliższym i dalszym środowisku 
zawodowym i prywatnym, które mogą 
być mentorami zmiany, służyć informa-

cją zwrotną, czasem nawet doradzić w 
kluczowych momentach zawahania.

Skupienie się na sobie i własnych 
predyspozycjach zawodowych.

Poznanie własnych predyspozycji i 
potrzeb jest ostatnim elementem 

- ciem własnej działalności lub przygoto-

waniem i wysyłaniem CV.

Krok 5  – w procesie własnego przebran-

żowienia trzeba zaplanować działanie i 
konsekwentnie je realizować. W razie 
potrzeby również modyfikować plan 
działania.

To jest kompletny projekt, jeżeli więc 
rozważasz przebranżowienie wiedz, że to 
się musi udać.

Na zachętę dodam tylko, że zawsze lepiej 
nieperfekcyjnie zacząć działać niż perfek-

cyjnie zwlekać.

niezbędnym do zrobienia kroku ku 
przebranżowieniu. Poza faktami jak 
trendy rynku pracy i sposoby zarabinia 
pieniędzy trzeba przyjrzeć się raz jeszcze 
temu co jest naszą największą pasją, co 
może przynieść korzyści materialne i 
jednocześnie, w czym możemy być po 
prostu dobrzy. To początek procesu, 
którego efektem końcowym jest nie tylko 
satysfakcja z wykonywanej pracy.

Krok 4  – w procesie własnego przebran-

żowienia trzeba dokonać przeglądu 
zasobów i przeglądu rynku pracy. Warto 
również zastanowić się, w jakim systemie 
– na obecnym etapie życia – chcielibyśm 
zarabiać pieniądze.

Wybór ścieżki kariery i przygoto-

wanie planu działania

Wyposażeni w wiedzę o sobie mamy do 
wykonania jeszcze tylko to jedno zadanie. 
Więc ostatnie pytanie brzmi, czy potrze-

bujemy jeszcze przygotowania meryto-

rycznego – być może szkoleń branżowych 
– czy już rozpocząć pracę nad rozpoczę -

coach PCC International Coach Federation. 
Pracuje z kadrą menedżerską nad rozwojem 
kompetencji, wspierając w awansie zawodo-
wym, a także w coachingu kariery pomaga-
jąc w przebranżowieniu, ustaleniu ścieżki 
kariery i zmianie zawodowej wewnątrz 
organizacji. Właścicielka marki Dominika 
Poźniak Biznes Coach, www.dominikapo-
zniak.pl

Dominika Poźniak
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  Kwarantanna jest to odosobnienie 

osoby zdrowej, która była narażona na 
zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu 
się choroby zakaźnej.
Izolacja w warunkach domowych jest to 
odosobnienie osoby chorej z przebiegiem 
choroby zakaźnej niewymagającej bezw-

zględnej hospitalizacji, w celu zapobieże-

nia szerzeniu się choroby zakaźnej.
 Stosownie do art. 4h i 4ha ustawy z dnia 2 
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązani-
ach związanych z zapobieganiem, przeci-
wdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w 
okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii, 
pracownicy i inne osoby zatrudnione, 
poddane obowiązkowej kwarantannie i 
obowiązkowej izolacji w warunkach 
domowych, mogą, za zgodą pracodawcy, 
świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę 
określoną w umowie i otrzymywać z tego 
tytułu wynagrodzenie. 
 

W przypadku świadczenia pracy w trakcie 
kwarantanny lub izolacji w warunkach 
domowych, nie przysługuje wynagrodze-

nie, o którym mowa w art. 92 Kodeksu 
pracy (wynagrodzenia w czasie niezdol-
ności do pracy), ani świadczenie pieniężne 
z tytułu choroby. 

Za okres nieświadczenia pracy w trakcie 
kwarantanny lub izolacji w warunkach 
domowych przysługuje wynagrodzenie, o 
którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy 
(wynagrodzenia w czasie niezdolności do 
pracy), albo świadczenie pieniężne z tytułu 
choroby.

Wykonywanie pracy zdalnej jest możliwe 
za zgodą pracodawcy.
Wykonywanie pracy zdalnej jest możliwe, 
jeżeli pracownik ma umiejętności i możli-
wości techniczne oraz lokalowe do wyko-

nywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj 
pracy. W szczególności praca zdalna może 
być wykonywana przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość lub dotyczyć wykonywania 
części wytwórczych lub usług materi-
alnych.
Narzędzia i materiały potrzebne do wyko-

nywania pracy zdalnej oraz obsługę 
logistyczną pracy zdalnej zapewnia 
pracodawca. Przy wykonywaniu pracy 
zdalnej pracownik może używać narzędzi 
lub materiałów niezapewnionych przez  
pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia 
to poszanowanie i ochronę informacji 
poufnych i innych tajemnic prawnie  
chronionych, w tym tajemnicy przed-

siębiorstwa lub danych osobowych, a także 

informacji, których ujawnienie mogłoby 
narazić pracodawcę na szkodę. Na polece-

nie pracodawcy, pracownik wykonujący 
pracę zdalną ma obowiązek prowadzić 
ewidencję wykonanych czynności, 
uwzględniającą w szczególności opis tych 
czynności, a także datę oraz czas ich wyko-

nania. Pracownik sporządza ewidencję 
wykonywanych czynności w formie i z 
częstotliwością określoną przez pracodaw-

cę. Pracodawca może w każdym czasie 
cofnąć polecenie wykonywania pracy 
zdalnej.

 
W świetle przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi, do podstawowych instrumentów związanych z zapobieganiem chorobom zakaźnym, 

w tym COVID-19 należy kwarantanna i izolacja w warunkach domowych.

Partner w Kancelarii Radców Prawnych  
M.Woziński A.Kulisz spółka partnerska. 
Specjalizuje się w prawie pracy. Prowadził 
procesy restrukturyzacji zatrudnienia 
obejmujące ponad 2.500 osób. Procesy te 
dotyczyły tak zwolnień, jak i miały charak-
ter mieszany, obejmując zwolnienia i 
zmianę warunków pracy i płacy. Repre-
zentował pracodawcę we wszystkich 
etapach tych postępowań.

Miłosz Woziński

Wykonywania pracy zdalnej podczas kwarantanny 
i izolacji w warunkach domowych
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Statystycznie najliczniejszą grupą przedsiębiorców w Polsce są jednoosobowe działalności 
gospodarcze. Czy prowadzenie działalności w takiej formie jest bezpieczne w czasach kryzysu?

Ograniczenie ryzyka w czasach kryzysu

Epidemia SARS-CoV-2 wpłynęła negatywnie na wiele gałęzi bizne-

su. Obecny rok będzie prawdopodobnie pełny wyzwań. Część firm 
może nie przetrwać na rynku. Warto zastanowić się, jak z pozoru 
proste decyzje biznesowe  mogą wpłynąć na bezpieczeństwo prow-

adzenia firmy i uchronić majątek – jej i jego właściciela. Doskonale 
widać to na przykładzie porównania jednoosobowej działalności 
gospodarczej (JDG) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
–oczywiście porównując te formy prowadzenia biznesu w dużym 
uproszczeniu.

Bezpieczeństwo – odpowiedzialność za zobowiązania. 
W przypadku JDG odpowiedzialność właściciela firmy wobec 
wierzycieli jest praktycznie totalna. W przypadku problemów 
płatniczych przedsiębiorca będzie odpowiadał za zobowiązania 
całym swoim majątkiem (tym „firmowym” i „osobistym”), a jeżeli 
nie zadbał o rozdzielność majątkową z małżonkiem – w przypadk-

ach określonych przepisami prawa – istnieje możliwość rozszerze-

nia odpowiedzialność o majątek małżonka. Ryzyko jest w tym 
przypadku spore.

Inaczej rzecz ma się w przypadku spółki z o.o. Wspólnicy spółki nie 
ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania. Za zobowiązania 
odpowiada spółka i subsydiarnie jej członkowie zarządu. Odpow-

iedzialność członków zarządu nie jest bezwzględna (art. 299 k.s.h.) 
– w praktyce można ją wyłączyć, o ile spółka jest zarządzana w 
sposób przemyślany. Zdecydowanie prościej o ochronę majątku.

ZUS

Prowadzenie JDG wiąże się z koniecznością płacenia składek na 
ubezpieczenie społeczne. W przypadku spółki z o.o. – o ile nie 
jest to spółka jednoosobowa – istnieje możliwość uniknięcia 
płacenia składek ZUS.

Opodatkowanie
JDG pozwala na wybór formy opodatkowania PIT – dla uproszc-

zenia – między skalą podatkową (17%/32%) a podatkiem 
liniowym (19%), pomijając np.  ryczałt. W przypadku spółki 
podatki mogą okazać się nieznacznie wyższe. Tzw. mała spółka z 
o.o. (roczny przychód do 2 mln EUR) ma możliwość stosowania 
stawki CIT obniżonej do 9%. Zyski kapitałowe (np. dywidenda 
wypłacana wspólnikom) będą opodatkowane dodatkowo podat-
kiem 19%.
 

Rachunkowość
Prowadzenie JDG może być mniej kosztowne, o ile skala działal-
ności pozwala na uproszczone księgowanie w ramach księgi 
przychodów i rozchodów. W przypadku spółki z o.o. istnieje 
obowiązek prowadzenia pełnej księgowości – prowadzenia ksiąg 
handlowych, które wypadałoby powierzyć profesjonalnemu 
księgowemu.
 

Podsumowując – decydującym kryterium wyboru formy prow-

adzonego biznesu powinno być ryzyko. Prawidłowo prowadzona 
spółka z o.o. pozwala je znacząco ograniczyć. Ewentualna różni-
ca w kosztach prowadzenia JDG a spółki z o.o. nie powinna być 
jedynym czynnikiem decydującym o formule prowadzonego 
biznesu. Koszty te mogą przybrać rozmiar akceptowalny, a 
ewentualne bankructwo JDG może skutkować koniecznością 
spłaty zobowiązań przez długie lata. 
 

Sławomir Wojciechowski

Radca prawny, certyfikowany księgowy, 
mediator. Absolwent studiów Executive 
MBA. Specjalista z zakresu prawa spółek, 
prawa gospodarczego i procesów restruk-
turyzacyjnych. Zawodowo zaangażowany 
w obsługę biznesu. www.kancelaria-woj-
ciechowski.pl
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Świat mknie do przodu, technologie rozwijają się w zawrotnym tempie, zamiast naturalnych surowców coraz 

częściej producenci do pojazdów stosują materiały z recyklingu. Coraz częściej także możemy zastosować 

tworzywa, które do tej pory nie były nawet przewidziane do kabiny samochodu.

Detale tworzą samochód

Kiedyś o prestiżu samochodu decydowało wnętrze ze skóry 
z prawdziwymi drewnianymi dekorami. Dziś nie jest to 
takie oczywiste. Do nowoczesnych pojazdów można 
zastosować praktycznie wszystko. Od tkanin z alg po 
karbon i inne kosmiczne technologie. Niektórzy 
producenci stosują specjalne programy (patrz Porsche 
Exclusive Manufaktur), aby nasz samochód praktycznie 
był niepowtarzalny w skali światowej. Oczywiście do 
standardowego wyposażenia z listy dopłacamy w takim 
przypadku nawet powyżej 100%  wartości ceny zakupu, no 
ale klient nasz Pan.

Wracając do tytułu, tak to zastosowane materiały i wbudo-

wane detale, według mnie definiują samochód no i ponie-

kąd jego właściciela/użytkownika. Można skonfigurować 
luksusową limuzynę dodając jej sportowego sznytu w 
postaci karbonowych wstawek i aluminiowych dekorów, 
można także sportowy pojazd skonfigurować w klimacie 
lat siedemdziesiątych z drewnem i koniakową skórą na 
wzór poprzedników naszego nowego samochodu z pierw-

szych lat produkcji danego modelu.

Ostatnio obcowałem z samochodem, który na wskroś 
zdefiniowany jest przez takie właśnie detale, wyraźnie 
informujące w jakim celu ten samochód został stworzony. 
Porsche Cayman GT4, bo o nim mowa, może mieć różne 
wnętrza. Choć sam układ jezdny, manualna lub automa-

tyczna skrzynia biegów i silnik pozostają takie same, 
można go skonfigurować na różne sposoby. Komfortowe 
siedzenia, pełny pakiet skórzany ze skóry nappa, doskona-

ły sprzęt audio pozwolą poczuć się w GT4 jak w samocho-

dzie do wygodnych podróży, luksusowo, wygodnie i wręcz 
z zapachem kabiny,  jak w dobrym saloniku dla dżentelme-

nów (mam na myśli skórę, cygara i koniak). Ja jednak 
wybrałem ten zestaw podkreślający zadziorność Caymana 
w wersji GT4, czyli sportowe kubełkowe fotele z karbonu, 
pakiet z alcantarą, półklatkę bezpieczeństwa, tasiemki 
zamiast klamek, uboższy sprzęt audio (mniejsza waga), 
taki typowy race car, choć oczywiście podróżować także 
nim można.  

Wsiadając do tak skonfigurowanej maszyny, od razu czuje-

my się jak w wyścigówce. Wszystko jest takie lekkie, 
surowe wręcz, kierownica nie ma żadnego przycisku, 
oprócz najpotrzebniejszego klaksonu. Klikający drążek 
manualnej skrzyni działa bardzo stanowczo i precyzyjnie. 
Z deski rozdzielczej wieje do nas ciepło alcantary i skóry z 
żółtymi przeszyciami lekko schłodzone aluminiowymi 
panelami. To jest konfiguracja, którą ja zdecydowanie 
preferuję.

Kiedyś dostępne były generalnie trzy wersje konfiguracji 
samochodów, podstawowa, pośrednia i najbogatsza. Dziś 
możliwości produkcyjne, dostępne materiały i wyobraźnia 
klienta pozwalają na wszystko. SKY IS THE LIMIT jak się 
mówi. Oczywiście takie opcje nie są dostępne w samocho-

dach podstawowych segmentów, aczkolwiek jeżeli spojrzy-

my na konfiguratory to przekonamy się natychmiast, że 
czasy  konfiguracji podstawowej, pośredniej i najbogatszej 
poszły już w niepamięć.  Mi podoba się to bardzo, a Wy jak 
podchodzicie do tego tematu? Nieistotny problem czy 
SKY IS THE LIMIT?

Tomasz Kamiński



39/ BIZNESLUBUSKI

PHOTORIDE.EU - specjaliści od zdjęć znienacka. Chodzi o  fotografie robione  uczestnikom rollercoast-
erów, kolei linowych oraz zjeżdżalni grawitacyjnych w czasie, gdy Ci z nich korzystają i może nawet nie 
do końca są świadomi, że coś robi im zdjęcie. Firma powstała w 2013 roku. W szeregach firmy znajdują 
się informatycy, programiści, elektronicy oraz graficy. Do grona klientów należą Energylandia,  Polskie 
Koleje Linowe S.A, Legendia-Śląskie Wesołe Miasteczko, Park Rozrywki Rabkoland oraz Mandoria.

Właściciel: Łukasz Uziębło
Adres : ul. Wyspiańskiego 13, 65-036 Zielona Góra
Tel.: 691 687 830,  e-mail: l.uzieblo@photoride.eu
www.photoride.eu  

MAGIC FOTO ŁUKASZ UZIĘBŁO

Contact Sp. z o.o. realizuje usługi w dwóch branżach: sprzątanie oraz szkolenia i doradztwo. Specjalizu-
je się w utrzymaniu czystości i porządku w budynkach użyteczności publicznej oraz wokół budyn-
ków.W branży szkoleniowo-doradczej realizuje  indywidualne programy szkoleń do potrzeb klienta, 
specjalizując się w szkoleniach z zakresu szeroko rozwiniętego marketingu, sprzedaży, kompetencji 
miękkich, PR, social media, prawa zamówień publicznych i prawa pracy oraz w zakresie wsparcia 
rozwojowego dla osób indywidualnych. 

Dyrektor: Patryk Lewicki
Adres : Wędrzyn 12 lok. 4A, 69-211 Wędrzyn
Tel.: 95 723 37 98,  e-mail: contact.sekretariat@gmail.com
www.contact.org.pl   

CONTACT SP. Z O.O.

Aliff Sp. z o.o. Sp. k. jest właścicielem resortu Zielony Cypel w Lubniewicach w woj. lubuskim. Posiada 
180 miejsc noclegowych, własną plażę, wypożyczalnię sprzętu wodnego, restauracje i 2 salki konferen-
cyjne. Zielony Cypel położony jest nad brzegiem jeziora Lubiąż. Firma organizuje całoroczne pobyty 
wczasowe, konferencje, szkolenia, przyjęcia oraz wesela. Aliff jest także producentem plandek, 
namiotów sferycznych, hal namiotowych, pergoli, zadaszań.  

Właściciel: Arkadiusz Kucharski
Adres: ul. Wrocławska 3, 56-400 Smardzów
Tel. 512 899 663 ; 71 3995000,  e-mail: biuro@zielonycypel.pl
www.zielonycypel.pl  

ALIFF SP. Z O.O. SP. K.

F24.pl Sp. z o.o. Sp. K. realizuje pośrednictwo finansowe oraz prowadzi doradztwo prawne w zakresie 
oddłużania, restrukturyzacji przedsiębiorstw i osób prywatnych. Posiada bogate doświadczenie 
w odzyskiwaniu opłat od banków, unieważniania umów frankowych, odzyskiwania odszkodowań 
(szkody komunikacyjne, osobowe), odzyskiwania opłat z polisolokat i czyszczenia BIK.

Prezes: Dariusz Orzechowski
Adres : ul. Żeromskiego 3, 65-066 Zielona Góra
Tel. 601 805 960 , e-mail: BIURO@F24.pl
www.f24.pl    

F24.PL SP. Z O.O. SP. K.

Nowe firmy członkowskie 
Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej

| www.opzl.pl/czlonkostwo
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Organizacja Pracodawców 
Ziemi Lubuskiej
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
tel./fax: +48 68 327 18 81, 
biuro@opzl.pl, www.opzl.pl. 
Redaktor numeru: Bernadetta Holak

CREATEK Katarzyna Mazur
ul. Pionierów 1, 
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 792 250 006,
katarzyna.mazur@createk.pl
www.createk.pl

W ramach programu Dobra Firma Związek Przedsiębiorców i 
Pracodawców wybrał najlepsze firmy Województwa Lubuskie-

go. Wśród nagrodzonych znalazły się przedsiębiorstwa z branży 
deweloperskiej, medycznej, elektrycznej, spożywczej, szkolenio-

wej, a także przemysłowej.    
 

Wybór laureatów Programu odbywa się w kilku etapach. W 
ramach procesu kwalifikacyjnego eksperci Związku starannie 
przeanalizowali kilkuletnie wyniki finansowe dostarczone przez 
wywiadownię Info Veriti, a także profile działalności, potencjał 
innowacyjny i rozwojowy oraz reputację szerokiej listy firm z 
regionu. Po ocenie danych, zespół ekspertów wybrał grupę 60 
laureatów -  najprężniej działających przedsiębiorstw Woje-

wództwa Lubuskiego, z których finalnie wybrano 9 zwycięzców.
 

Zamiast uroczystej gali w Zielonej Górze ze względu na pande-

mię COVID-19, statuetki wręczono podczas wirtualnej transmi-
sji. Patronaty nad wydarzeniem objęli Prezydent Zielonej Góry, 
Marszałek Województwa Lubuskiego i Wojewoda Lubuski.

W gronie zwycięzców znalazły się:

Najlepszy inwestor i firma wspierająca inwestycje:
Firmy małe - Royalpack, Tatar Sp. J.
Firmy średnie i duże - Holding-Zremb Gorzów S.A.
Najlepszy innowator:
Firmy małe - LFC Sp. z o.o.
Firmy średnie i duże - LUG Light Factory Sp. z o.o.
Najbardziej efektywna firma:
Firmy małe - Sela Sp. z o.o.
Firmy średnie i duże - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe 
Adam Sp. z o.o.
Najlepszy pracodawca:
Firmy małe - Living Food Sp. z o.o.
Firmy średnie i duże - Impuls Sp. z o.o.
Nagrodę specjalną otrzymała firma Centrum Komina Sp. z 
o.o. Sp. k. zapewniająca w całej Polsce ciepłe i bezpieczne 
kominki.

               
                    

             Red.

Statuetki nagród Dobra Firma trafiły do najbardziej innowacyjnych i najszybciej rosnących małych i średnich 

firm Województwa Lubuskiego.

„Dobra firma”






