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Dzięki Centrum Biznes robi biznes 

Sześć  firm z województwa lubskiego, blisko 30 spotkań 
biznesowych, wizyta w hiszpańskiej firmie z branży ener-
gii odnawialnej – czyli dwa dni wytężonej pracy podczas 
Międzynarodowych Targów Energii, Rozwiązań Środowisko-
wych i Gospodarki Wodnej Egética Expoenergética / Ecofira 
/ Efiaqua w Walencji. A to dopiero początek naszej przygo-
dy z energią odnawialną – tłumaczy Henryk Mazurkiewicz, 
Prezes firmy Mazel oraz świeżo upieczony Prezes Zarządu 
Lubuskiego Klastra Energetyki Odnawialnej  
i Efektywności Energetycznej. 

Walencja powitała uczestników lubuskiej misji na targi 
pięknym słońcem i temperaturą prawdziwie letnią. Nała-
dowani pozytywną energią przedstawiciele lubuskich firm 
przystąpili do spotkań biznesowych organizowanych w ra-
mach targów. Spotkania odbyły się dzięki dofinansowaniu 
z Komisji Europejskiej. Dzięki temu wstęp na targi oraz 
udział w brokerce był bezpłatny. Do udziału w spotkaniach 
zorganizowanych przez sieć Enterprise Europe Network 
zapisało się blisko 200 firm z całego świata. Nasz region 
reprezentowali: Henryk Mazurkiewicz i Robert Szymański 
z firmy Mazel, Grzegorz Depta – DS REECOLOGY, Bernard 
Jakubowski – Euro Box, Zbigniew Rudowicz – Mestil, Zyg-
munt Luk – LUK Construction, Ryszard Suchecki – Metal-
kolor, dr inż. Roman Kielec i Karol Dąbrowski– Centrum 
Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego - organizatorzy wyjazdu. Sieć EEN do 
którego należy nasze Centrum daje nam, a co za tym 
idzie lubuskim przedsiębiorcom, duże możliwości nawią-
zania intratnych kontaktów biznesowych właśnie poprzez 
organizowane spotkania bro-
kerskie – informuje dr inż. R. 
Kielec, dyrektor CPTT UZ.  Spo-
tkania odbywały się w budyn-
kach ekspozycyjnych targów 
w Walencji. Lubuskie firmy 
wzięły udział w dwudniowej 
sesji spotkań brokerskich (1 
i 2 marca br.). 

Niemożliwe? Teraz już 
możliwe.  

Spotkania z zagraniczny-
mi firmami były dla naszych 

przedsiębiorców możliwo-
ścią zapoznania się  z nowymi 

trendami w dziedzinie energii 
odnawialnej oraz zaprezen-
towaniem swoich produktów 
i usług. Odbyłem bardzo in-
teresującą i perspektywiczną 
rozmowę z przedstawicielami 
firmy z Wenezueli. Są bardzo 
zainteresowani moim produk-
tem – spalarnią odpadów me-
dycznych. Kiedyś gdyby ktoś mi 

wiadomości  w ydziałowe

PiON PROREKTORa DS. NauKi  
i WSPółPRaCy Z ZaGRaNiCą

powiedział, że mam robić biznes z firmą z Wenezueli to 
pewnie postukałbym się w głowę, w obecnych czasach to 
jest możliwe – podkreśla Z. Luk. Efektem rozmów prowa-
dzonych przez Z. Rudowicza była wizyta w hiszpańskiej 
firmie z branży energii odnawialnej. Od słowa do słowa  
z przedstawicielem firmy mieszczącej się pod Walencją 
doszliśmy wspólnie do wniosku, że najlepiej byłoby się 
spotkać i zobaczyć ich produkt na żywo więc nie tracąc 
czasu korzystając z przerwy na lunch pojechaliśmy przyj-
rzeć się firmie z bliska – opowiada Z. Rudowicz. W rozmo-
wach oprócz Z. Rudowicza udział wzięli H. Mazurkiewicz 
oraz B. Jakubowski. Rozmowy były bardzo obiecujące. Po-
wiem więcej, już umówiliśmy się na rewizytę w kwietniu 
u nas w Gorzowie – dodaje Prezes Zarządu firmy Mestil. 

Wspólnie mamy szanse
Wspólne wyjazdy na misje gospodarcze czy spotkania 

brokerskie mają oprócz czysto biznesowego charakteru 
jeszcze jeden ważny aspekt. Na organizowanych przez 
nasze Centrum spotkaniach, lubuski biznes ma okazję się 
spotkać, poznać, a nawet zaprzyjaźnić. Czynnik integru-
jący to środowisko jest niezmiernie ważny. Firmy sobie 
pomagają, wspierają, promują się nawzajem, a oferując 
kompleksową usługę stają się bardziej konkurencyjni na 
rynku. Ta świadomość gry zespołowej jest wartością doda-
ną, której im nikt nie odbierze – tłumaczy dr inż. R. Kie-
lec. Podobnego zdania są inni uczestnicy wyjazdu. Jadąc 
na targi myślałem tylko o swoim produkcie, aby go sprze-
dać i rozmawiać tylko o tym co ja mogę zrobić. Teraz pa-
trze szerzej – ja dostarczam produkt, Zbyszek go składa, 
Henryk podłącza a Bernard dostarczy część produktów po-
trzebnych do podłączenia. I to jest fantastyczne. Proszę 
spojrzeć jak powiększyły się moje możliwości – stwierdza 
Z. Luk. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kon-
taktu z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

  
Karol Dąbrowski

konsultant EEN, CPTT UZ
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km, aby to zrozumieć. Ale tak czasem musi być, aby zro-
zumieć pewne rzeczy, trzeba się na chwilę oderwać od 
ziemi – podsumowuje z uśmiechem H. Mazurkiewicz. 

Opłacalne wysiłki Centrum 
Porozumienie nie byłoby możliwe gdyby nie zabiegi Dy-

rektora Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego dr. inż. R. Kielca. Centrum 
stało się swoistym lepiszczem, które pomogło nam w osią-
gnięciu porozumienia, które dzięki zaangażowaniu jego 
pracowników stało się faktem – informuje Z. Rudowicz. 
Cytując wspomnianego wcześniej Napoleona Bonaparte 
„są tylko dwie rzeczy, które jednoczą ludzi: strach i inte-
res”. W tym wypadku chodzi przede wszystkim o interes. 
Wyjazd na targi do Walencji nie byłby możliwy gdyby nie 
udział CPTT UZ w projekcie Enterprise Europe Network. 

Karol Dąbrowski
konsultant EEN, CPTT UZ

wiadomości  w ydziałowe /  b iuro kar ier

Zintegrować lubuski biznes 

Spotkanie biznesowe w Walencji było miejscem zawiązania, 
na razie nieformalnej, bliskiej współpracy pomiędzy kla-
strami przemysłowymi z Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. 

Parafrazując stare polskie przysłowie, które mówi, że  
„góra z górą się nie zejdą ale klaster z klastrem tak” można 
opisać jeden z efektów wspólnego wyjazdu lubuskich firm 
na zorganizowane przez Centrum Przedsiębiorczości i Trans-
feru Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego spotkania 
biznesowe w Walencji. „Dla moich Polaków  nie ma rzeczy 
niemożliwych” powiedział kiedyś Napoleon Bonaparte i tak 
samo jest z przedstawicielami lubuskich firm, które z nami 
blisko współpracują – tłumaczy Dyrektor CPTT UZ dr inż. 
Roman Kielec, inicjator wyjazdu do Walencji. Do nawiąza-
nia współpracy pomiędzy Lubuskim Klastrem Metalowym, 
reprezentowanym przez Zbigniewa Rudowicza, a Lubuskim 
Klastrem Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energe-
tycznej, reprezentowanym przez Henryka Mazurkiewicza, 
zdecydowano się podczas targów. Zrozumieliśmy że mamy 
zbieżne interesy, które wspólnie możemy silniej i mocniej 
wyartykułować. Działając wspólnie możemy znacznie wię-
cej osiągnąć – tłumaczy H. Mazurkiewicz. 

W jedności siła
To symboliczne działanie zmierzające do lepszego wy-

korzystania potencjału lubuskich firm zrzeszonych w obu 
klastrach ma jeszcze jeden ważny aspekt. Czas zakończyć 
wieloletnie wyścigi o to, które miasto jest lepsze – Gorzów 
czy Zielona Góra – a zacząć wspólnie działać. To porozu-
mienie to znaczący krok na drodze ku pełnej współpracy 
dwóch miast. - stwierdza Z. Rudowicz. W pełni się z tym 
zgadzam, dlatego zostawmy uczciwą rywalizację naszym 
lubuskim sportowcom. My musimy zacząć działać razem – 
dodaje H. Mazurkiewicz. I musieliśmy przelecieć aż 2000 
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biuro karier
Monika Rutkowska

Biuro Karier UZ wraz z Grupą ERGO w dniu 29 marca 
2012 r. zorganizowało konferencję pt.: ELASTYCZNE FOR-
MY ZATRUDNIENIA. Podczas konferencji poruszony został 
temat podejmowania działań zmieniających postrzeganie 
roli kobiety na rynku pracy oraz przeciwdziałania stereo-
typom, jakie nadal obowiązują w tym zakresie. Uczestnicy 
konferencji mogli dowiedzieć się, jak niwelować uprze-
dzenia i dyskryminację w miejscu zatrudnienia oraz jak 
skutecznie pogodzić życie zawodowe z życiem rodzinnym. 
Na konferencji zaprezentowane zostały także alternatyw-
ne i elastyczne formy zatrudnienia. 

Łączenie aktywności zawodowej i rodzinnej w warun-
kach konkurencyjnego rynku pracy, który preferuje mo-
bilnych i dyspozycyjnych pracowników, wymaga rozwiązań 

sprzyjających godzeniu obowiązków zawodowych i rodzin-
nych przez oboje rodziców. Postulowanym modelem ro-
dziny, do którego powinny one nawiązywać jest model, 
gdzie zarówno mężczyźni jak i kobiety są odpowiedzialni 
za dostarczanie środków utrzymania oraz pełnienie obo-
wiązków domowych. Rodzina z pracującymi zawodowo 
rodzicami jest obecnie dominującą formą, chodzi zatem 
o to, by oboje rodziców traktować zarówno jako równo-
prawnych uczestników rynku pracy jak i wykonujących 
obowiązki domowe. Swoje prezentacje wygłosili: mgr Li-
lia Smoła, mgr Monika Rutkowska, mgr Marek Leśniak, mgr 
Kamil Miłkowski oraz mgr Marek Pietkiewicz. Honorowym 
gościem konferencji była dr agnieszka Opalińska – była 
pełnomocnik marszałka województwa lubuskiego ds. rów-
nego traktowania. Na pytania dotyczące zagadnień prawa 
pracy odpowiadała specjalistka z Terenowego Oddziału PiP 
w Zielonej Górze - mgr Natalia Pruciak-Szuda. Konferen-
cja miała na celu podniesienie świadomości na temat moż-
liwości godzenia życia zawodowego z rodzinnym, poprzez 
upowszechnienie i promocję wśród polskich przedsię-
biorstw i pracowników wiedzy o rozwiązaniach tkwiących 
w alternatywnej i elastycznej organizacji pracy.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu 


