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Partnerzy Głosu Przedsiębiorcy

Szanowni Państwo

Maj to tradycyjnie czas pod-
sumowania dokonań władz 
Izby za miniony rok. Okres 

ten okazał się ze względu na stagnację, 
która miała miejsce (i dalej ma) w polskiej 
gospodarce – trudnym okresem. Nie naj-
lepsze wskaźniki ekonomiczne pokazują, 
że potrwa ona jeszcze jakiś czas. Co planu-
je zrobić rząd, aby w tym trudnym czasie 
ulżyć przedsiębiorcom? O tym w bieżącym 
numerze Głosu Przedsiębiorcy, w specjal-
nym wywiadzie, rozmawiamy z Ministrem 
Gospodarki RP Januszem Piechocińskim. 

W maju gościliśmy w naszym regio-
nie Ambasadora Białorusi, który starał 
się przekonać lubuskich przedsiębiorców 
do inwestowania u naszych wschodnich 

sąsiadów. Białoruska gospodarka, choć 
mocno uzależniona od Rosji, staje się coraz 
bardziej atrakcyjnym regionem inwestycyj-
nym. Oczywiście jest to trudny i wymagają-
cy rynek, nie mniej na Białorusi funkcjonu-
je obecnie blisko pół tysiąca polskich fi rm. 
Znacznie aktywniej w tych rejonach Europy 
działają przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii, 
Niemiec czy Holandii. – jest to wyraźny 
sygnał dla naszego biznesu o normalizacji 
stosunków gospodarczych w Republice Bia-
łoruś. Jesteśmy w stanie pomóc Państwu w 
stawianiu pierwszych kroków na rynku bia-
łoruskim. 

Do końca czerwca mogą Państwo zgła-
szać swoje kandydatury do Lubuskiego Lide-
ra Biznesu i Lubuskiego Lidera Innowacji. Te-

W NUMERZE

goroczną jubileuszową piąta edycję pod-
sumujemy we wrześniu w Filharmonii 
Zielonogórskiej. Serdecznie zapraszam 
do udziału w konkursie.

Z poważaniem
Krzysztof Kononowicz

Wiceprezes ZIPH
 

Izba w sprawie strefIzba w sprawie stref
- stanowisko Rady ZIPH- stanowisko Rady ZIPH

Przedawnienie roszczeńPrzedawnienie roszczeń
- doradza Marek Górecki- doradza Marek Górecki

Połączenie Połączenie 
o kluczowym znaczeniuo kluczowym znaczeniu
- rozmowa - rozmowa 
z prof. Bogusławem Liberadzkim, z prof. Bogusławem Liberadzkim, 
posłem do Parlamentu Europejskiegoposłem do Parlamentu Europejskiego
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Trzeba pilnie Trzeba pilnie 
usuwać przeszkody usuwać przeszkody 
z życia gospodarczego z życia gospodarczego 
- wywiad z prezesem ZIPH - wywiad z prezesem ZIPH 
Jerzym KorolewiczemJerzym Korolewiczem
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Samorządowe Kolegia Odwoławcze 
rozpatrują odwołania od decyzji, za-
żaleń na postanowienia, żądań wzno-

wienia postępowania lub do stwierdzania 
nieważności decyzji. Każdy obywatel może 
znaleźć tutaj pomoc w związku z odwoła-
niami od decyzji organów samorządowych 
itp. - Parlamentarzyści mogą na bieżąco 
śledzić czy przepisy, ustawy, o których de-
cydują mają odniesienie w rzeczywistości, 
czy są martwym prawem. Sprawdzane są 
luki prawne i codzienne stosowanie prawa 
– tłumaczy prezes SKO w Gorzowie Wiesław 
Drabik. - Wśród spraw administracyjnych 
prowadzonych w ubiegłym roku, większość 
dotyczyła podatków, opłat lokalnych, zobo-
wiązań podatkowych, pomocy społecznej 
i zagospodarowania przestrzennego.

Druga część spotkania była poświęco-
na sprawom związanym z Izbą. Członkowie 
Rady wobec trwającego impasu na szcze-
blu władz rządowych podjęli stanowisko 
w sprawie przedłużenia funkcjonowania 
specjalnych stref ekonomicznych (treść 

znajdą Państwo w bieżącym numerze GP) 
oraz uchwałę w sprawie realizacji kolejnych 
projektów fi nansowanych ze środków Unii 
Europejskiej. W sumie Izba realizuje bądź 
w najbliższym czasie będzie realizować pięć 
projektów szkoleniowych skierowanych do 
lubuskich fi rm. Wobec aktualnej tendencji 
w zakresie coraz bardziej postępującej spe-
cjalizacji ZIPH planuje również prowadzić 
szkolenia specjalistyczne m.in. dla pracow-
ników sektora produkcyjnego. 

Przyjęto również projekt spra-
wozdania z działalności ZIPH w 2012r. 
i sprawozdania fi nansowego Izby. Omó-
wiono też plan przygotowań do 5. jubile-
uszowej gali Lubuskiego Lidera Biznesu, 
która planowana jest na wrzesień. Wie-
my już, że uroczyste podsumowanie te-
gorocznej edycji będzie miało miejsce 
w Filharmonii Zielonogórskiej. Władze Izby 
podjęły również decyzję o usunięciu z grona 
członków ZIPH 34 fi rm.

(TM)

Władze ZIPH gościły w Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Obradowała Rada Izby
•  23 maja w Poznaniu miała miejsce kon-

ferencja „Pla  orma V6 Nowy Wymiar 
Zarządzania Wiedzą o Produkcie” zor-
ganizowana przez fi rmę IBS. Spotkanie 
było dedykowane dla przedsiębiorstw 
z sektora przemysłu. Zachodnia Izba 
Przemysłowo-Handlowa sprawowała 
patronat nad tym wydarzeniem, za po-
średnictwem ZIPH udział w nim wzięło 
kilkunastu lubuskich przedsiębiorców. 

• 18 maja w Witnicy odbyły się uroczy-
stości związane ze 165 -leciem Browaru 
Witnica S.A. Udział w uroczystościach 
wzięli najwyżsi rangą urzędnicy w wo-
jewództwie z wojewodą i wicemarszał-
kiem na czele. Uczestniczący w  obcho-
dach prezes ZIPH Jerzy Korolewicz wrę-
czył szefowi browaru Witnica Zdzisławo-
wi Czyrce okolicznościową pamiątkę.

19 kwietnia miało miejsce kolejne posiedzenie Rady Zachodniej 
Izby Przemysłowo-Handlowej. Na zaproszenie prezesa Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. Wiesława Dra-
bika władze Izby po raz pierwszy gościły w zabytkowej Willi Flo-
riana, która na potrzeby SKO została gruntownie zmodernizowana 
w 2009 r.

• W dniach 25-26 czerwca w Warszawie 
odbędzie się IV Kongres Innowacyj-
nej Gospodarki, organizowany przez 
Krajową Izbę Gospodarczą. Spotkanie 
przedstawicieli gospodarki, nauki i po-
lityki ma za zadanie posłużyć do wy-
pracowania konkretnych rozwiązań, 
przyspieszających proces transformacji 
polskiej gospodarki w kierunku modelu 
innowacyjnego. Patronat nad konferen-
cją objął Prezydent RP Bronisław Komo-
rowski. Szczegółowe informacje na te-
mat kongresu na stronie internetowej:
 www.kig.pl
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 Kurs języków obcych
(angielski, niemiecki)
Dla kogo: MMSP
Zakres zajęć:
• 60 h kursu grupowego
• 30 h konsultacji indywidualnych
• egzamin certyfi kujący
Cena: bezpłatnie
Kontakt: 
Anna Nowak – 95/739-03-13

Kurs marke  ngu
Dla kogo: MMSP
Zakres zajęć:
• tworzenie planu marke  ngowego
• reklama i promocja
• 112 godzin zajęć
Cena: bezpłatnie
Kontakt: 
Tomasz Molski – 95/739-03-12

Studium 
Konstrukcyjno-Projektowe
Dla kogo: MMSP
Zakres zajęć:
• obsługa programu CAD
• modelowanie powierzchniowe GDS
• zaawansowane modelowanie bryłowe 

PDG
Cena: bezpłatnie
Kontakt: 
Anna Nowak – 95/739-03-13

Studium menedżerskie: 
Nowoczesne zarządzanie 
produkcją
Dla kogo: MMSP
Zakres zajęć:
• organizacja procesów produkcyjnych
• zarządzania projektami
• doskonalenia umiejętności menedżer-

skich
Cena: bezpłatnie
Kontakt: 
Anna Nowak – 95/739-03-13

Akademia Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi
Dla kogo: MMSP
Zakres zajęć:
• Akademia Managera
• Akademia HR
Cena: bezpłatnie
Kontakt: 
Anna Nowak – 95/739-03-13

Biznes na wschodzie
15 i 16 maja na zaproszenie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej w Lubuskiem wizytowała delegacji gości z Białorusi pod prze-
wodnictwem Ambasadora tego kraju Viktara Gajsionaka. Podczas 
dwudniowej wizyty w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze 
nasi goście spotkali się z władzami regionu, przedstawicielami wyż-
szych uczelni, studentami i przedsiębiorcami. 

Celem wizyty białoruskiej delegacji 
było przedstawienie możliwości 
nawiązania współpracy gospodar-

czej. Służyły temu dwa spotkania, pod-
czas których przedsiębiorcy mogli nieco 
bliżej poznać warunki współpracy i pro-
wadzenia działalności biznesowej w tym 
kraju. Jak podkreślił Wladymir Wysylkow, 
I sekretarz Ambasady Białorusi w Polsce, 
Białoruś to kraj otwarty dla inwestycji 
zagranicznych. Potwierdzeniem tego są 
duże inwestycje brytyjskich przedsię-
biorców w ostatnich latach, którzy, obok 
Rosji, są w tej chwili drugim co do wy-
sokości zainwestowanego tam kapitału 
inwestorami. Coraz chętniej na Białoruś 
wchodzą też Holendrzy i Niemcy. Polska 
w tym zestawieniu plasuje się na 11 miej-
scu, z kwotą  128,2 mln USD inwestycji 
bezpośrednich. W tej chwili na Białoru-

Wizyta Ambasadora Republiki Białoruś

si działa 550 przedsiębiorstw z udziałem 
polskiego kapitału. 

W minionej dekadzie na Białorusi 
potroiła się liczba prywatnych przedsię-
biorstw, powstały strefy ekonomiczne, 
a kraj przygotowuje się do prywatyzacji 
ogromnych państwowych konglomera-
tów. Jeśli chodzi o Polskę, to Białorusini 
są zainteresowani wymianą gospodar-
czą, głównie w zakresie farmaceutyki, 
biotechnologii, usług transportowych 
i logistycznych, IT oraz szeroko rozumia-
nego rolnictwa. 

ZIPH nie po raz pierwszy gościła ofi cjal-
ną delegację z Białorusi. Od 2007 roku ZIPH 
współpracuje z Homelskim Oddziałem Bia-
łoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 
Niemal co roku nasza Izba organizuje spo-
tkania przedsiębiorców z obu krajów.

Jarosław Libelt
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Powiązać naukę z biznesem

Nowoczesna bankowość internetowa

Weekendowe warsztaty NLP w Gorzowie

18 kwietnia w Restauracji Villa Gusto 
w Gorzowie Wlkp. miało miejsce śniada-
nie biznesowe poświęcone możliwościom 
współpracy przedsiębiorców ze szkołami 
w obszarze wspierania nauczania ustawicz-
nego w placówkach oświatowych w ramach 
wspólnego polsko-niemiecko-holenderskie-
go projektu „IMPULS”.

Jego celem jest stworzenie warunków 
umożliwiających współpracę nauczycieli, 
uczniów i dyrektorów szkół oraz fi rm z Polski, 
Niemiec i Holandii, mających na celu wspólne 
opracowanie założeń orientacji zawodowej 
oraz nakierowania programów kształcenia 
w szkołach na potrzeby płynące z rynku pracy.

Koordynator projektu – Izabela Bieda 
z Instytutu Kształcenia Ekonomicznego  w Ol-
denburgu (Niemcy) podkreślała wagę zwłasz-
cza praktycznego aspektu przygotowania 

uczniów do podjęcia decyzji o wyborze za-
wodu. Pomysłodawcy chcą w ramach prowa-
dzonego projektu zorganizować dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i ogólnokształcących 
wizytacje w lubuskich zakładach pracy. Ma 
to na celu pokazanie młodym ludziom prak-
tycznego aspektu prowadzenia działalności 
biznesowej oraz przedstawienie szerokiego 

spektrum możliwości wyboru zawodu i co za 
tym idzie ścieżki kształcenia.

Podczas spotkania padły ze strony fi rm 
zrzeszonych w ZIPH pierwsze deklaracje 
współpracy. Nie obyło się również bez cie-
kawej dyskusji na temat systemu kształcenia 
w naszym kraju i oczekiwań pracodawców 
wobec placówek oświatowych.

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa 
wspólnie z ING Bankiem Śląskim orga-

nizuje 11 czerwca br.  śniadanie biznesowe 
na temat zastosowania innowacyjnych roz-
wiązań w bankowości korporacyjnej. Nowo-
czesna bankowość elektroniczna jest bardzo 
wygodnym rozwiązaniem dla dynamicznych 
osób, które nie mają czasu na stanie w kole-
jach w banku, wolą mieć wszystko załatwio-
ne od ręki, szybko i nowocześnie. Praktycz-
nie wszystkie banki mają dziś swoje strony 
internetowe i umożliwiają korzystanie ze 

W dniach 22-23 czerwca w Gorzowie 
Wielkopolskim odbędą się warsztaty 

NLP organizowane przez EH Coaching Edy-
ta Hubska. NLP to neurolingwistyczne pro-
gramowanie. Zestaw technik komunikacji 
słownej i pozawerbalnej, kierowania emo-
cjami oraz metod modelowania zachowań 
i przyszłości. NLP powstało na początku lat 
70-tych w Stanach Zjednoczonych. Twór-
cami byli informatyk i psychoterapeuta Ri-
chard Bandler oraz profesor lingwis  ki John 
Grinder. Zajęcia  w Gorzowie Wielkopolskim 
poprowadzi Gaweł Podwysocki, praktyk 
biznesu - od 15 lat menedżer zarządzający 

działem produkcji studia DTP w jednej z wio-
dących światowych agencji reklamowych. 
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z no-
wymi, skutecznymi technikami komunikacji 
oraz ich stosowania wobec samego siebie 
i innych, tak aby uzyskiwać zamierzone re-
zultaty. Dowiedzą się również, jak nasze 
zmysły i doświadczanie świata odzwiercie-
dlają się w naszej mowie i jakie są tego kon-
sekwencje i nowe możliwości.

Warsztaty realizowane będą na podsta-
wie praktycznych ćwiczeń i technik z zakre-
su NLP.

Informacje i zapisy: 
EH – Coaching Edyta Hubska - 

tel. 788 621 778, 
e-mail: edyta.hubska@eh-coaching.pl.

wszelkich usług drogą internetową. Spotka-
nie ma za zadanie promocję usług służących  
optymalizacji współpracy z bankiem, mię-
dzy innymi takich jak:  e-faktur, Web Servi-
ce, Systemów Dystrybucji i Płatności Faktur 
Elektronicznych oraz bankowości mobilnej.

Organizatorzy zapraszają 11 czerwca do 
restauracji „Villa Gusto” przy ul. Sikorskiego 
21 w Gorzowie Wlkp. Spotkanie odbędzie 
się w godzinach od 9.00 do 10.30. Zaintere-
sowani proszeni są o uprzednią rejestrację 
pod numerem telefonu: (95) 739-03-11.
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Promocja KSSSE w Hadze

Izba czeka na liderów biznesu

Nagrody gospodarcze w Zielonej Górze
SKANSKA S.A. Budownictwo Ogólne 

- Dyrekcja Zespołu Projektów w Zielonej 
Górze, ZPB KACZMAREK Sp. z o.o. S.K.A, 
HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o.o. to fi rmy uty-
tułowane Nagrodą Gospodarczą Miasta 

Zielona Góra. Nagrodę Specjalną otrzyma-
ła WYBOROWA S.A. 

10 maja  2013 r. Prezydent Miasta 
Zielona Góra Janusz Kubicki spotkał się 
z zielonogórskimi przedsiębiorcami. Było 
to piąte z cyklu spotkań, ale już po raz 
czwarty wzbogacone wręczeniem laurów 
wyróżniającym się fi rmom 

Nagrody Gospodarcze Prezydenta 
Miasta wręczane są w trzech kategoriach: 
podmiotom gospodarczym, które mają sie-
dzibę lub prowadzą działalność gospodar-
czą na terenie Zielonej Góry, które wnoszą 
znaczący wkład w jego rozwój gospodarczy 
lub też podmiotom, których zrealizowane 

8 kwietnia w Hadze odbyła się konfe-
rencja dotycząca możliwości inwestycyjnych 
w Polsce, a w szczególności w Kostrzyńsko-
-Słubickiej Specjalnej Strefi e Ekonomicznej. 
Przedstawiciele Wydziału Promocji Handlu 
i Inwestycji Ambasady RP w Hadze, Minister-
stwa Gospodarki, holenderskiej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej, fi rmy Polska Consult 
Holland, ANR oraz Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawili 
ofertę inwestycyjną naszego kraju oraz moż-
liwości jakie niesie za sobą inwestycja w SSE.

W konferencji wzięło udział ponad 50 
przedsiębiorców zainteresowanych ofertą 
inwestycyjną naszego kraju. Prelegenci, w 
bardzo szerokiej płaszczyźnie, przedstawili 
szereg opcji oraz możliwości jakie niesie za 
sobą decyzja o inwestycji w Polsce. Kluczo-
wym wystąpieniem była prezentacja K-S SSE 
przygotowana przez Starszego Specjalistę – 

Managera Projektów Inwestycyjnych Krzysz-
tofa Babija, który w ponad pół godzinnym 
wystąpieniu zaprezentował podstawy praw-
ne oraz ofertę inwestycyjną dotycząca tere-
nów K-S SSE. Wystąpienie dotyczące K-S SSE 
zakończone zostało wystąpieniem inwestora 
z kapitałem holenderskim, fi rmy High Tech 

Mechatronics Sp. z o.o. która od roku 2006 
działa na terenie podstrefy Gorzów Wlkp. 
Dyrektor zarządzający spółką, Piet Peters, 
zaprezentował praktyczną wiedzę dotyczącą 
lokowania inwestycji w Polsce oraz korzysta-
nia z zwolnień strefowych.

Do końca czerwca trwa nabór wniosków 
do 5. edycji Lubuskiego Lidera Biznesu. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w rywali-
zacji mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, 
które mają w Lubuskiem swoją siedzibę lub 
są członkiem lubuskich organizacji gospo-
darczych. Firmy oceniane będą w czterech 
kategoriach: mikro, małych, średnich i du-
żych przedsiębiorstw. Każda z fi rm, która 
przebrnie przez dwa etapy weryfi kacji otrzy-

ma certyfi kat, a trzy najlepsze w poszcze-
gólnych kategoriach statuetkę Lubuskiego 
Lidera Biznesu. Ponadto po raz pierwszy 
w każdej z kategorii wyłaniany będzie Lubu-
ski Lider Innowacji. 

Firmy mogą zgłaszać się do rankingu 
wypełniając formularz dostępny do pobra-
nia na stronach organizatorów. Ostateczny 
termin napływu zgłoszeń mija 30 czerwca. 
Następnie kapituła konkursu dokona anali-

projekty inwestycyjne wpływają na rozkwit 
naszego miasta. Kapituła konkursowa wy-
brała fi rmy, których działalność zasługuje 
na szczególne uznanie i jest wzorem dla 
innych.

Firma ITM Poland Sp. z o.o. otrzymała 
z rąk prezydenta Janusza Kubickiego Jaskół-
kę Biznesu za rozpoczęcie solidnej działal-
ności w naszym mieście oraz jako przykład 
dobrej praktyki tworzenia nowych miejsc 
pracy w Zielonej Górze, natomiast Prezes 
Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej 
Jerzy Korolewicz wręczył Jaskółkę Biznesu 
ZIPH fi rmie Studio BOZON Sp. z o.o.

a z zwolnień strefefowow cych.h

zy nadesłanych danych i wyłoni zwycięskie 
fi rmy. Gala fi nałowa konkursu odbędzie się 
we wrześniu w Filharmonii Zielonogórskiej. 
Więcej informacji można uzyskać pod nu-
merem telefonu: (95) 739-03-11 oraz na 
www.ziph.pl.
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- Ministerstwo Gospodarki występuje 
o przedłużenie funkcjonowania specjal-
nych stref ekonomicznych, w tym również 
kostrzyńsko-słubickiej, które powstały 
w warunkach transformacji gospodarczej. 
Czy taka forma pomocy publicznej jest 
wciąż potrzebna?

- Jak najbardziej. Specjalne Strefy Eko-
nomiczne oferują inwestorom atrakcyjny 
pakiet zachęt, m.in. ulgi podatkowe. Zwłasz-
cza w czasach kryzysu takie wsparcie jest 
na pewno potrzebne. Strefy pełnią też bar-
dzo ważną rolę w rozwoju regionów. Dzię-
ki stworzeniu w nich klastrów działających 

w oparciu o współpracę przedsiębiorców 
z ośrodkami naukowymi, w których powsta-
ją nowoczesne technologie ukierunkowane 
na dany sektor, możliwe będzie podniesie-
nie dynamiki rozwoju regionów naszego 
kraju. Klastry mogą skutecznie przyciągać 
inwestorów do gmin, powiatów i woje-
wództw, bo specjalizacja branżowa wyróż-
nia je na tle ofert lokalizacyjnych innych 
regionów. Inicjowanie i wspieranie rozwoju 
klastrów w specjalnych strefach ekonomicz-
nych z pewnością przyczyni się do utrwala-
nia długookresowych korzyści, których pro-
fi ty będą, mam nadzieję, odczuwalne także 

po formalnym zakończeniu funkcjonowania 
stref. Szkoda byłoby więc zmarnować po-
tencjał, jaki tkwi w SSE i organizujących się 
w ich ramach klastrach. Dlatego zgłosiłem 
projekt rozporządzenia wydłużający funk-
cjonowanie stref do 2026 r.

- Coraz bardziej odczuwamy skutki 
spowolnienia gospodarczego. Przedsię-
biorcy nie inwestują, choć często mają na 
to środki. Tak długo słyszeli, że nadchodzą 
ciężkie czasy i trzeba oszczędzać, że ogra-
niczają zatrudnienie. Gospodarka traci 
jeden z motorów napędowych. Jak ocenia 
Pan obecną i przyszłą sytuację gospodar-
czą Polski w kontekście tego, co się dzieje 
w Europie?

- Doświadczenia ostatnich lat pokazu-
ją, jak dużym potencjałem ekonomicznym 
dysponujemy na tle innych krajów Unii 
Europejskiej. Fundamenty naszej gospo-
darki są wyjątkowo odporne na działanie 
nawet tak skrajnie negatywnych czynni-
ków zewnętrznych, jak globalna recesja. 
Uważam, że mamy wszelkie predyspozycje, 
aby utrzymać dobrą pozycję kraju atrak-
cyjnego dla zagranicznych inwestorów. 
Perspektywy naszego rozwoju pozytyw-
nie oceniają też zewnętrzni obserwatorzy. 
Zdaniem analityków jest to zasługa m.in. 
konsolidacji fi skalnej oraz wsparcia udzie-
lanego inwestorom. To prawda, że małe 
i średnie fi rmy to koła zamachowe polskiej 
gospodarki. Nasi przedsiębiorcy już wcze-
śniej udowadniali, że potrafi ą sobie pora-
dzić nawet w czasie kryzysu. To właśnie ich 
pomysłowość, elastyczność i umiejętność 
odpowiedniego reagowania na zmieniają-
ce się warunki, pozwolą naszej gospodarce 
odnotowywać wzrost PKB.

- Wielu ekonomistów wskazuje, że 
problemem lubuskiej, ale i całej polskiej 
gospodarki, jest niski poziom innowacyj-
ności naszych fi rm. W jaki sposób, Pana 
zdaniem, można zachęcić przedsiębior-
ców do inwestycji w nowe technologie?

- Dzięki innowacjom polskie fi rmy stają 
się bardziej konkurencyjne w kraju i zagra-
nicą, a co ważniejsze mogą osiągać większe 

Identyfi kujemy k olejne bariery
Wywiad z wicepremierem Januszem Piechocińskim, ministrem gospodarki.
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zyski. Dlatego chcemy przekonać przed-
siębiorców, że od ich współpracy z środo-
wiskiem naukowym zależy innowacyjność 
naszej gospodarki. Potrzebne jest efek-
tywne kojarzenie partnerów biznesowych, 
przepływ kadr i formowanie klastrów oraz 
szeroki dostęp do infrastruktury badaw-
czej. W opracowanej przez ekspertów MG 
„Strategii Innowacyjności i Efektywności 
Gospodarki”, wskazaliśmy priorytetowe 
kierunki rozwoju w tym zakresie. Są to 
przede wszystkim budowa konkurencyjnej 
gospodarki opartej na wiedzy i współpraca 
biznesu z nauką. Dzisiaj bowiem to właśnie 
innowacyjna i efektywna gospodarka może 
skutecznie konkurować z innymi na global-
nym rynku. Aby to osiągnąć, musimy jed-
nak spełnić kilka warunków. Potrzebne jest 
m.in. stabilne otoczenie legislacyjne, niska 
infl acja i niezachwiana waluta. Równie 
ważne są też sprawnie funkcjonująca ad-
ministracja, rozwinięta infrastruktura oraz 
wykwalifi kowane kadry. Uruchomiliśmy 
już wiele programów, które mają pomóc 
właścicielom fi rm we wdrażaniu innowacji. 
Przedsiębiorcy mogą korzystać ze wspar-
cia oferowanego w ramach programów 
pilotażowych fi nansowanych w całości ze 
środków krajowych, w ramach budżetu Mi-
nisterstwa Gospodarki. Bardzo dużym zain-
teresowaniem cieszy się np. program „Bon 
na innowacje”, który od 2008 r. na zlecenie 
Ministerstwa Gospodarki realizuje Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wła-
ściciel fi rmy może otrzymać nawet 15 tys. 
zł m.in. na wdrożenie lub rozwój nowocze-
snej technologii czy produktu. Do końca 
2012 roku, Agencja wypłaciła 2053 pod-
miotom łącznie około 30,6 mln zł. W tym 
roku uruchomiliśmy już program „Duży 
bon”, który jest uzupełnieniem „Bonu na 
innowacje”. Wsparcie otrzymają przedsię-
biorcy, którzy prowadzą działalność pro-
dukcyjną na opracowanie nowego wyro-
bu, projektu wzorniczego, czy technologii 
produkcji. Zakładamy, że wielkość pomocy 
w ramach tego instrumentu wyniesie do 
50 tys. zł i obejmie do 80 proc. wydatków 
kwalifi kujących się do objęcia programem. 

- Przedsiębiorcy często podkreślają, 
że największą barierą dla ich rozwoju jest 
biurokratyzacja i skomplikowane przepisy. 
Dochodzi do tego spowolnienie gospodar-
cze w wielu branżach. Czy Ministerstwo 
Gospodarki planuje, a jeśli tak, to w jakim 

zakresie, zmiany w prawie gospodarczym 
w najbliższym czasie?

- Naszą misją jest stworzenie najlep-
szych w Europie warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej. W odpowiedzi 
na potrzeby przedsiębiorców tworzymy co-
raz bardziej korzystne warunki dla rozwoju 
fi rm. Ograniczamy obciążenia administra-
cyjne, obowiązki informacyjne oraz zmniej-
szamy koszty prowadzenia fi rmy. Chcemy 
wykorzystać potencjał przedsiębiorczości 
Polaków i ułatwić tworzenie własnych, 
różnorodnych inicjatyw biznesowych. Do 
tej pory dokonaliśmy łącznie 284 zmian 
w 109 ustawach. Rozwiązania zawarte 
w założeniach projektu ustawy o ułatwie-
niu warunków wykonywania działalności 
gospodarczej to nasza odpowiedź na kon-
kretne i realne problemy przedsiębiorców. 
Jedną z propozycji zawartych w projekcie 
MG będzie zniesienie obowiązku uzyskiwa-
nia potwierdzenia zarejestrowania przed-
siębiorcy jako podatnika VAT, co każdą oso-
bą prowadzącą działalność gospodarczą 
kosztuje 170 zł. Na bieżąco identyfi kujemy 
kolejne bariery w prowadzeniu fi rm, które 
będą podstawą do dalszych działań dere-
gulacyjnych. 

- Zdaniem wielu ekspertów dotychcza-
sowe regulacje dotyczące wsparcia Odna-
wialnych Źródeł Energii były nieopłacalne 
dla małych fi rm, które chciały wprowadzić 
nowatorskie rozwiązania. Wynikło stąd 
duże oczekiwanie, także przez lubuskich 
przedsiębiorców, na nową ustawę o OZE. 
W jakim zakresie proponujecie Państwo 
zmiany w tym segmencie? 

- O tym, jak ważna jest dla nas energe-
tyka odnawialna świadczy chociażby fakt, 
że rozwiązania legislacyjne dla tego sek-
tora ujęliśmy w odrębnej ustawie. Nowe 
propozycje w zakresie OZE mają wdrożyć 
czytelny i efektywny system wsparcia dla 
producentów zielonej energii. Chcemy tym 
samym promować wszystkie technologie 
i zachęcać do inwestowania w nowe moce 
wytwórcze, oparte na lokalnych i dostęp-
nych źródłach. Przepisy projektu ustawy 
o OZE, co do zasady gwarantować będą 
długofalowy system wsparcia dla produ-
centów zielonej energii, obliczony na 15 
lat, a liczony od daty oddania inwestycji 
do użytkowania. Zgodnie z unijną dyrekty-
wą, nasz projekt ustawy o OZE promować 
będzie energetykę rozproszoną, w tym 

podmioty, które sprzedawać będą energię 
elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji 
i małej instalacji. Ustawa stworzy także 
możliwość sprzedaży, po gwarantowanej 
cenie, nadwyżek energii elektrycznej wy-
twarzanej na własne potrzeby przez pro-
sumentów. Budowanie energetyki rozpro-
szonej to źródło rozwoju i innowacyjności. 
Przebudowa energetyki w tym kierunku 
stanie się napędem gospodarki i strategią 
ukierunkowaną na zdobywanie przewagi 
konkurencyjnej.

- Wiele kontrowersji budzą w naszym 
kraju niekonwencjonalne źródła wydoby-
cia gazu, takie jak łupki. Jakie jest stano-
wisko Ministerstwa Gospodarki w zakre-
sie ewentualnych działań pozwalających 
na eksploatację złóż?

- Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia, 
jakie może mieć dla Polski rozpoczęcie 
wydobycia gazu łupkowego na skalę prze-
mysłową. W mojej ocenie największym 
benefi cjentem pozyskiwania tego surowca 
będą społeczności lokalne. Dzięki zmia-
nom w prawie geologicznym i górniczym 
4-krotnie wzrosną opłaty eksploatacyjne, 
stanowiące dochód gmin, powiatów i wo-
jewództw. Najbliższy czas będzie przeło-
mowy dla tego sektora. Kluczowym dzia-
łaniem ze strony rządu będzie stworzenie 
stabilnego i korzystnego dla inwestorów 
prawa, regulującego sektor poszukiwań 
i wydobycia gazu ze źródeł niekonwencjo-
nalnych. Razem z Ministerstwem Środo-
wiska konsultujemy obecnie kluczowe dla 
rozwoju sektora projekty nowelizacji pra-
wa geologicznego i górniczego oraz ustawy 
o specjalnym podatku węglowodorowym. 
Jesteśmy przekonani, że proponowane 
przez rząd przepisy stworzą przyjazne i sta-
bilne otoczenie biznesowe dla inwestorów, 
którzy zaangażowali się w poszukiwanie 
gazu łupkowego w Polsce. Przykład Stanów 
Zjednoczonych pokazuje pozytywne efekty 
tzw. „łupkowej rewolucji”, w postaci wzro-
stu konkurencyjności gospodarki, poprawy 
bezpieczeństwa energetycznego, po całko-
wite uniezależnienie się od importu tego 
surowca i powstanie wielu nowych miejsc 
pracy. Liczymy, że u nas efekty będą równie 
zadowalające.

- Dziękujemy.
Rozmawiali: 

Jarosław Libelt i Tomasz Molski
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- Wiele w ostatnich latach mówi się 
o Środkowoeuropejskim Korytarzu Transpor-
towym wzdłuż trasy E-65 ze szwedzkiej Skanii 
przez Świnoujście, Szczecin na południe Pol-
ski. Zabiegają o niego władze zainteresowa-
nych regionów, nie przynosi to jednak jak na 
razie efektów. Jak na tę kwes  ę patrzą urzęd-
nicy w Brukseli i czy uważa Pan, że w ogóle 
realne jest stworzenie korytarza?

- Rzeczywiście zabiegi o Środkowoeuro-
pejski Korytarz Transportowy mają długą, bo 
kilkunastoletnią historię. Dziesięć lat temu, 
z inicjatywy marszałków (m.in. zachodniopo-
morskiego i lubuskiego) samorządowcy za-
chodnich województw Polski, Czech, Węgier 
i Szwecji podpisali stosowne porozumienie 
i wnioski do rządów.
Korytarz ten powinien mieć charakter mul  -
modalny i obejmować linie kolejowe, drogę 
ekspresową S-3, lotniska Szczecin, Poznań, 
Wrocław, a także w przyszłości Odrę, jako ciek 
żeglowny. Porty morskie Szczecin i Świnouj-
ście miały być początkiem terytorialnym tego 
korytarza na stronie południowej Bałtyku.
W roku 1997 Komisja Europejska wyraziła 
gotowość fi nansowania budowy drogi ekspre-
sowej S-3 od Szczecina do granicy z Czechami 
i wkrótce rozpoczęła się budowa, udział środ-
ków unijnych wynosi ok. 80% kosztów kwali-
fi kowanych. Stan zaawansowania jest znany 
i mogę potwierdzić, że Komisja nadal chce 
fi nansować ten projekt. 
W pracach nad Wieloletnimi Ramami Finanso-
wymi 2014 - 2020 włączono już fi nansowanie 
modernizacji połączenia kolejowego Szczecin 
- Poznań - Wrocław. Istnieje możliwość włą-
czenia do fi nansowania linii kolejowej nad-
odrzańskiej, jako inwestycji odtworzeniowej, 
jeżeli rząd wyrazi zainteresowanie. Lotniska 
nie wymagają inwestycji.
Mając powyższe na uwadze, inicjatywa należy 
do rządu polskiego. W Brukseli jest zrozumie-
nie, ale Komisja nie będzie działać wbrew woli 
rządu.

- Od wielu lat mówi się o przywróceniu 
połączeń kolejowych pomiędzy Berlinem 
a Gorzowem Wielkopolskim. Strona nie-
miecka wydaje się być zdeterminowana do 
inwestycji. Niedawno Przedstawiciel Senatu 
Berlina  Jurgen Murach poinformował, że 
strona niemiecka gotowa jest zelektryfi ko-
wać trasę z Berlina do granicy w Kostrzynie. 

Połączenie o kluczowym znaczeniu
Wywiad z prof. Bogusławem Liberadzkim, posłem do Parlamentu Europejskiego.

Z kolei polski rząd nie widzi potrzeby elektry-
fi kacji na linii Kostrzyn-Gorzów-Krzyż. W jaki 
sposób rozwiązać ten impas i czy jest szansa 
na pozyskania w najbliższym czasie innych 
źródeł fi nansowania takiej inwestycji?

- Połączenie pomiędzy Berlinem i Go-
rzowem przez Kostrzyn to połączenie o klu-
czowym znaczeniu, nie tylko dlatego, iż łączy 
województwo lubuskie z Berlinem i Branden-
burgią. Drugim powodem jest fakt, iż na po-
ziomie krajowym stanowi ono swoisty kręgo-
słup kolejowej łączności pomiędzy Niemcami 
i Polską.
Dzięki staraniom landu Berlin, niemiecka część 
tego połączenia (Berlin - Kostrzyn), zostanie 
włączona do tzw. „Bundesverkehrswegeplan 
2015”, wyszczególniającego projekty prioryte-
towe, które mogą zostać sfi nansowane przez 
państwo niemieckie.
Jednakże, patrząc na to z polskiej perspek-
tywy, sytuacja jest bardziej skomplikowana. 
Wynika to z jednej strony z „tradycyjnego” 
współzawodnictwa pomiędzy Zieloną Górą 
a Gorzowem Wielkopolskim, które sprawia, 
iż trudniejszym staje się skuteczny lobbing w 
Warszawie, a z drugiej strony wynika to rów-
nież z postawy polskiego rządu. Unia Euro-
pejska przyznała Polsce na lata 2007 - 2013 
4,9mld euro na usprawnienie infrastruktury 
kolejowej. Jak dotąd jedynie niewielka część 
tych funduszy została spożytkowana, bowiem 
blisko 50% przyznanej kwoty wciąż nie zostało 
alokowane. Jeśli przyznane 4,9 mld euro nie 
zostanie wykorzystane do końca roku 2015, 
Polska utraci unikalną okazję zwiększenia do-
stępności województw, zaś niewykorzystana 
pula funduszy zostanie przekazana na realiza-
cję projektów poza Polską.
Najprostszym sposobem na dokończenie pro-
cesu elektryfi kacji na trasie Kostrzyn - Gorzów 
- Krzyż, wydaje się być nakłanianie polskiego 
rządu do spożytkowania niewykorzystanych 
funduszy przed końcem roku 2015. Dzięki 
temu lubuski klaster logistyczny zyskałby szan-
sę na rozwój, a tym samym na wygenerowa-
nie nowych miejsc pracy. Pracy, która jest tak 
potrzebna na zachodzie Polski.

- W kwietniu, w Kostrzynie nad Odrą, 
ZIPH wspólnie z partnerami z Niemiec zorga-
nizowała konferencję na temat nowej prze-
prawy mostowej dla ciężkiego transportu 
w tym mieście. Jak duży to problem, mogą 

świadczyć głosy przedsiębiorców ulokowa-
nych w tamtejszej specjalnej strefi e ekono-
micznej. 

- Przypadek strefy w Kostrzynie nad Odrą 
jest kolejnym przykładem, jak nie należy trak-
tować infrastruktury, albo niezrozumienia roli 
państwa i rządu we wspieraniu rozwoju prze-
mysłu i regionu. Dobre prawo, stabilny system 
fi skalny, sprawne państwo i infrastruktura - to 
są kluczowe powinności każdego rządu we 
wspieraniu rozwoju gospodarczego i podno-
szeniu jakości życia obywateli.

- Parlament Europejski odrzucił projekt 
budżetu unijnego na lata 2014-2020. Jak 
bardzo realna jest groźba, że Polska otrzyma 
mniej środków, niż to wynika z pierwotnego 
planu?

- Parlament odrzucił projekt olbrzymią 
większością głosów. Zastrzeżenia są nastę-
pujące: planowany na 51 mld € defi cyt, co 
jest niezgodne z Traktatem Lizbońskim oraz 
radykalne zmniejszenie kwoty w stosunku 
do obecnej perspektywy - z 972 mld € do 
908 mld € - kosztem realizacji strategii Europa 
2020. Rada Europejska musi znaleźć sposób 
likwidacji defi cytu. Widzę dwie możliwości: 
zwiększyć budżet i składki państw lub zredu-
kować por  ele narodowe. Najwięcej otrzy-
muje Polska, cięcia w naszym por  elu byłyby 
największe. My, parlamentarzyści, nie chcemy 
iluzji, chcemy dobrego budżetu. Rząd chwali 
się kwotą 73 mld € (teraz jest 67 mld €), która 
nie jest nigdzie zapisana. To na razie jest nasz 
polski szacunek na podstawie Traktatu Akce-
syjnego z 2003 roku i przy istnieniu defi cytu.

- Dziękujemy.
Rozmawiali: 

Jarosław Libelt i Tomasz Molski
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Osią dyskusji w czasie spotkania 
były problemy komunikacyjne 
w zakresie ciężkiego transportu 

w Kostrzynie nad Odrą.  Kwestie te do-
tyczą, nie tylko samego miasta, ale całej 
północnej części województwa lubu-
skiego. Kostrzyn to dziś prężny ośrodek 
gospodarczy regionu, którego jedną 
z głównych barier dla dalszego rozwoju 
jest niewystarczająca dostępność komu-
nikacyjna. Miasto ma wszelkie przesłanki 
ku temu, aby stanowić ośrodek transpor-
tu intermodalnego, dzięki dostępności 
do rzeki, linii kolejowych oraz potencjału 
sieci drogowej. Obecna sytuacja mocno 
ogranicza atrakcyjność terenów inwesty-
cyjnych miasta oraz komplikuje codzienną 
działalność zlokalizowanym tu firmom. 
Prawie tysiąc tirów codziennie przejeżdża 
przez miasto. Głownie są to transporty 
z zlokalizowanych w mieście zakładów 

w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Stre-
fie Ekonomicznej. Prognozuje się, że 
w najbliższych latach liczby te będą suk-
cesywnie wzrastać. Dlatego tak ważna 
dla miasta jest obwodnica i nowy most. 
Strona niemiecka jest gotowa wybudować 
drogę, prowadzącą od granicy w stronę 
Berlina. Sęk w tym, że budowa mostu i ob-
wodnicy jest niezwykle kosztowna i może 
być liczona w setkach milionów złotych. 
Niezbędne jest więc wsparcie ze środków 
centralnych. Obecnie ciężkie tiry, obsłu-
gujące strefowe firmy, muszą nadkładać 
drogi i kierować się do Świecka albo Kraj-
nika Dolnego, bo istniejący most na Odrze 
w Kostrzynie przystosowany jest tylko do 
obsługi aut o masie do 7,5 tony. Dlate-
go część pieniędzy, kolejnych inwestycji, 
a co za tym idzie nowych miejsc pracy, 
przechodzi regionowi koło nosa. Most 
i obwodnica to ogromna szansa nie tylko 

dla całej północy regionu. Zyskałyby też 
Dębno, Barlinek, Myślibórz i całe połu-
dnie województwa zachodniopomorskie-
go. Most i obwodnica to również kluczo-
wa inwestycja dla Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która na 
co dzień zajmuje się obsługą inwestorów. 
- W ubiegłym roku inwestycją w naszym 
regionie była zainteresowana firma 
oponiarska Bridgestone. Między innymi 
z uwagi na kiepskie połączenie z Berli-
nem inwestor wybrał Stargard Szczeciński 
- podkreślał Roman Dziduch, wiceprezes 
K-S SSE.

Starania władz Kostrzyna o nowy most 
na Odrze i obwodnicę trwają już blisko 14 
lat. Najpierw na przeprawę nie chciała się 
zgodzić strona niemiecka, która nie wi-
działa takiej potrzeby. Kiedy już wyraziła 
zgodę, wypłynęły problemy z wpisaniem 
inwestycji do strategii rozwoju regionu. 

Kluczowa inwestycja
23 kwietnia w Kostrzynie nad Odrą miała miejsce polsko-niemiecka konferencja na temat dostępności 
komunikacyjnej w kontekście rozwoju gospodarczego w obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina. 
Debata gospodarcza zorganizowana wspólnie przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową oraz IHK 
Ostbrandenburg, przy wsparciu Poseł RP Krystyny Sibinskiej, zgromadziła blisko 100 przedstawicieli 
władz rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorców z obu stron Odry. 
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A gdy zapisy o moście i obwodnicy zala-
zły się już w strategii, pojawiła się kolejna 
przeszkoda, tym razem w stolicy. Obie in-
westycje nie znalazły się bowiem w strate-
gii resortu transportu.

Tak czy inaczej, budowa przeprawy 
przez Odrę jest konieczna. Powód? Ist-
niejąca teraz przeprawa nad Odrą jest 
w fatalnym stanie. Zlecona w 2011 r. przez 
GDDKIA ekspertyza wykazała jednoznacz-
nie, że w zasadzie most powinien być 
całkowicie wyłączony z ruchu. GDDIKA 
postuluje o nowy most w miejscu obecnie 
istniejącego, ale umożliwiający przejazd 
pojazdom do 50 ton. Nie rozwiązuje to 
jednak do końca problemów Kostrzyna, 
przez które w dalszym ciągu przejeżdża-
łoby blisko 1000 tirów. Dlatego burmistrz 
miasta Andrzej Kunt nową przeprawę 
wraz z obwodnicą widzi w kierunku pół-
nocnym.

Podczas swojego wystąpienia dyrek-
tor zielonogórskiego oddziału General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Przemysław Hamera dał do zrozumienia, 
że na pieniądze ze środków centralnych 

na budowę nowego mostu wraz z ob-
wodnicą,  w obecnej chwili nie ma co li-
czyć. Pomysł znajduje się na razie jedynie 
w strategii rozwoju województwa lubu-
skiego. A żeby dostać pieniądze na inwe-
stycję ze środków centralnych musi być 
ona wpisana do dokumentów krajowych. 
- Póki obwodnica i nowy most nie znajdą 
się w krajowym planie budowy dróg, nie 
możemy rozpocząć żadnych działań, zmie-
rzających do realizacji tej inwestycji – mó-
wił Hamera. Zalecał również skupienie się 
na wykonaniu studium wykonalności, któ-
re pozwoliłoby na lobbowanie w zakresie 
tej inwestycji w Warszawie.

Jak powiedział Pełnomocnik Zarządu 
Województwa Lubuskiego Maciej Nowicki, 
rozwój transportowy Kostrzyna nad Odrą 
jest wpisany na listę 24 kluczowych inwe-
stycji w Strategii Rozwoju Województwa 
Lubuskiego 2020. Kostrzyna dotyczą: roz-
budowa i modernizacja linii kolejowej nr 
203, budowa przeprawy mostowej i pół-
nocnej obwodnicy miasta, modernizacja 
dróg 22 i 24 oraz rozbudowa i moderniza-
cja nr 273 (CE-59) tzw. Odrzanki. Oznacza 

to, że inwestycja mogłaby otrzymać dofi -
nansowanie ze środków regionalnych.

Konferencję podsumowała Poseł RP 
Krystyna Sibinska. W swoim krótkim re-
sume podkreśliła, że zarówno polska, jak 
i niemiecka strona są zgodne, co do po-
trzeby budowy przeprawy w Kostrzynie, 
który mógłby się przez to stać oknem 
województwa lubuskiego do integracji 
transportowej z zachodnią Europą. Należy 
zabiegać, aby inwestycja budowy obwod-
nicy Kostrzyna wraz z przeprawą znalazła 
swoje miejsce w dokumentacjach i progra-
mach centralnych. Istnieje na to szansa, 
bowiem Krajowy Program Budowy Dróg 
jest cały czas aktualizowany. Aby jednak 
skutecznie powalczyć o środki centralne, 
władze województwa lubuskiego powinny 
w pierwszej kolejności we własnym zakre-
sie wykonać opracowanie oceny technicz-
nej, ekonomicznej i środowiskowej, które 
znacznie ułatwiłoby starania o pieniądze 
na tę inwestycję. Zarówno ZIPH jak i lu-
buscy parlamentarzyści zapowiedzieli wy-
stosowanie apelu do władz województwa 
w tym zakresie.

Tomasz Molski



Przemysław Hamera, Dyrektor Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze

W konferencji udział wzięło wielu przedsiębiorców z obu stron Odry

Zaproszeni goście uważnie słuchają kolejnych wystąpień

Burmistrz Kostrzyna nad Odrą Andrzej Kunt mówi o problemach komunikacyjnych miasta Krystyna Sibińska, Poseł RP

Jerzy Materna, Poseł RP



Frank Wruck, Wiceprezes IHK Ostbrandenburg

 Konferencja zgromadziła przedstawicieli wielu środowisk gospodarczych

Na konferencji obecni byli m.in. przedstawiciele polskiego parlamentu

Jurgen Murach, Senat Berlina

Maciej Nowicki, pełnomocnik 
zarządu województwa lubuskiego

Uczestnicy konferencji w Kostrzynie nad Odrą



Jerzy Korolewicz, Prezes ZIPH
Trzeba powiedzieć, że postrzeganie władz lokalnych, które być może najbardziej doświadczają korzyści z tego, że 
strefa istnieje i tak ładnie się rozwija, jest bardzo pozytywne. W pełnej kooperacji, wiele projektów jest robionych 
wspólnie: uczestniczy w nich i spółka zarządzająca strefą i na przykład spółka komunalna, która odpowiada za pewne 
sfery. Dotyczy to również władza z miasta oraz powiatu. Natomiast czym dalej od tego lokalnego kontekstu, tym 
bardziej syndrom „niedowidzenia” nasila się i już na poziomie decyzji wojewódzkich jest to w dużej mierze tylko de-

klaratywne. Wszyscy przedstawiciele różnego typu instytucji z całym przekonaniem deklarują konieczność i zasadność budowy obwodnicy 
Kostrzyna nad Odrą i mostu. Natomiast, gdy przychodzi do podjęcia decyzji, gdy władze samorządowe mówią „tak”, do tej pory zawsze 
brakowało odpowiedzialnego włączenia się władz wojewódzkich lub krajowych. Rozpoczyna się przerzucanie odpowiedzialności na mi-
nisterstwo lub działaczy regionalnych. A wystarczy na początek sfi nansować odpowiednie opracowania koncepcyjne, czyli tzw. studium 
techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z pieniędzy wojewódzkich. Pewnie byłby to dobry początek, żeby umieścić w planie, nawet na 
kilka lat do przodu, obwodnicę jako inwestycję ważną z punktu widzenia krajowego. To kolejny przykład, kiedy widać wyraźnie, że na dole 
działania gospodarskie, racjonalne, funkcjonują jak na nasze warunki całkiem dobrze, ale musi nastąpić współdziałanie i synergia, żeby 
uzyskać efekt rozwojowy.

Krystyna Sibińska, Poseł na Sejm RP
Przez wypowiedzi przewijała się jedna myśl – między Polską i Niemcami mamy ogromną wspólnotę interesów jeśli 
chodzi o nowe połączenia komunikacyjne. Dotyczy to budowy przeprawy mostowej przez Odrę w Kostrzynie włącznie 
z obwodnicą północną oraz o zagospodarowania rzeki jako szlaku komunikacyjnego. Sam Kostrzyn nad Odrą może 
być oknem województwa lubuskiego do transportowej więzi między wschodnią i zachodnią Europą i jest poważnie 
brany pod uwagę przez naszych zachodnich sąsiadów w tym procesie,  co podkreślił przedstawiciel Senatu Berlina. 

Ministerstwo Transportu planuje, aby obwodnice miast klasyfi kować jako zadania regionalne, i tam też, czyli w organach samorządowych  
znalazły się dedykowane na ich budowę fundusze. Wtedy w ramach tychże programów możemy przeprowadzić gradację, które potrzeby 
są najpilniejsze. Obwodnica w Kostrzynie nad Odrą znajduje się w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, więc jest duża szansa, że 
zostanie potraktowana priorytetowo. Czy tak się stanie? Nie wiem, na razie istnieje takie założenie.
Myślę, jednak, że na tę chwilę powinniśmy wspólnie zabiegać o to, żeby obwodnica Kostrzyna nad Odrą i przeprawa mostowa, znalazły się 
w dokumentach centralnych. Z racji tego, że ta  inwestycja znajduje się w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, jestem zdania, aby 
porozmawiać z urzędem marszałkowskim na temat stworzenia oceny techniczno-ekonomiczno-środowiskowej ze środków województwa. 
W momencie stworzenia studium zaczniemy zabiegi o wpisanie go do dokumentów rządowych. A jest na to duża szansa, ponieważ pro-
gram budowy dróg jest na bieżąco aktualizowany i zawsze wracamy do niego przy okazji konstruowania kolejnych budżetów.

Roman Dziduch, Wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Most w Kostrzynie nad Odrą jest potrzebny dla północnej części województwa lubuskiego. Nawet bardziej dla Go-
rzowa niż dla Kostrzyna. Faktem jest, co najdobitniej pokazał przykład fi rmy Bridgestone, która na lokalizację swojej 
fabryki wybrała ostatecznie Stargard Szczeciński, że z Gorzowa Wielkopolskiego  do granicy zachodniej jest 130 kilo-
metrów, a nie 50.  Tiry muszą bowiem jechać do Świebodzina i dalej do Świecka, ponieważ przez most w Kostrzynie 
nie przejeżdża ciężki transport. Dlatego m.in. ten znany producent opon poszedł do Stargardu Szczecińskiego, który 

jest co prawda w podobnej odległości od granicy, ale przy autostradzie połączonej bezpośrednio z przejściem granicznym z Niemcami. To 
było głównym powodem rezygnacji Bridgestone z ulokowaniem zakładu u nas. 
Powinno to uzmysłowić wszystkim związanym z rozwojem gospodarki, że tak naprawdę most również bardzo ważny dla Gorzowa Wiel-
kopolskiego i wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu gorzowskiego, a nie tylko dla samego Kostrzyna nad Odrą. Stąd można do-
jechać do Słubic 30 kilometrów i to nie stanowi wielkiego problemu. Nowy most północny rozwiązałby jednak problem przejazdu  rów 
przez miasto. Z tego punktu widzenia to dla Kostrzyna nad Odrą bardzo ważna kwes  a. Dodatkowo połączenie tego przejścia z Gorzowem 
Wielkopolskim ożywiłoby cały powiat gorzowski i myśliborski. Aktualna przeprawa nadaje się do kapitalnego remontu albo zamknięcia.
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Konferencja w Kostrzynie nad Odrą służyła konfrontacji perspektywy ogólnopolskiej i europejskiej z pro-
blemami rozwoju województwa lubuskiego. Nasze spotkanie zgromadziło specjalistów z różnych dzie-
dzin, zaś w czasie debat pojawiło więcej pytań niż odpowiedzi. To celowe zamierzenie: identyfi kacja pro-
blemów jest wstępem do ich rozwiązywania. Poniżej przedstawiamy fragmenty wystąpień panelowych.

Znaleźć rozwiązanie problemu



Andrzej Kunt, Burmistrz Kostrzyna nad Odrą
Można to spotkanie zatytułować: „dostępność komunikacyjna a rozwój gospodarczy”, ale można pójść krok dalej i 
powiedzieć iż brak połączeń zagranicznych jest hamulcem rozwoju gospodarczego. Od 14 lat spotykamy się w róż-
nych zespołach polsko-niemieckich. Jednym z ważniejszych argumentów, aby uzyskać zgodę na inwestowanie jest 
tabela z odległościami do Berlina, Szczecina, Frankfurtu, Drezna, Poznania i Gorzowa. A z Kostrzyna - wszędzie blisko. 
W pierwszej chwili można odnieść wrażenie, iż tych połączeń transgranicznych jest dużo, ale przy dokładnej optyce 

widać, iż między Świeckiem a Krajnikiem Dolnym jest blisko 100 km. Kostrzyn rozwijał się głównie dzięki rozwojowi kolei. Taką ciekawostką 
historyczną niech będzie fakt, iż w 1895 roku przez miasto przejeżdżało na dobę 195 pociągów. Z punktu widzenia przewoźników, tutejsze 
wiadukty są pewnym utrapieniem, a rozwiązania komunikacyjne muszą zmierzać ku temu, aby je ominąć. Jednym z takich rozwiązań było 
wybudowanie tzw. małej obwodnicy, która spełniła swoją rolę jeśli chodzi o wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych z miasta na 
północ, na wschód i częściowo na południe. Ale niestety nie na zachód, a obecnie 70% całego ruchu ciężarowego stanowi właśnie trans-
port w tym kierunku. To co ustanowiliśmy naszym priorytetem to wybudowanie tzw. północnej obwodnicy miasta Kostrzyna nad Odrą 
z nową przeprawą mostową na rzece Odrze. To jest nasz cel, któremu służy kilkunastoletnia praca. W K-SSSE funkcjonuje 5 komplek-
sów przemysłowych, to jest: ponad 220 ha objętych strefą, 26 podmiotów gospodarczych, dużych zakładów, ponad 2,5 tys. pracowników 
i ok. 700  rów dziennej produkcji. 
To, że nie ma decyzji odnośnie dużej obwodnicy stwarza dodatkowe problemy dla wszystkich nas, którzy musimy zaplanować jakieś roz-
wiązania komunikacyjne na przyszłość. Dzisiaj nie wiemy jak to zaplanować, bo w oparciu o co? Czekamy na informację i... spróbujmy 
zbudować most.

Ryszard Magdziak, Kierownik kontraktu w PKP PLK Oddział Szczecin
Przez Kostrzyn przebiegają trzy czynne linie kolejowe: Linia 203 Tczew – Küstrin Kietz, Linia 273 Wrocław Główny 
– Szczecin Główny, Linia 410 Grzmiąca – Kostrzyn. Linia C-E 59, 273, 203 oraz 430. To jeden z ważniejszych węzłów ko-
lejowych zachodniej części naszego kraju, ze wspaniałym dworcem dwupoziomowym.  Z prowadzonych analiz wyni-
ka, że obecnie zdolność przepustowa węzła kostrzyńskiego posiada znaczne rezerwy i pod względem ilości pociągów, 
które obsługuje, tor nr 1 wykorzystywany jest w 45%, nr 2 - w 40%, czyli zdolność jest ogromna. Na dzisiaj staramy się 

cały czas unowocześniać naszą strukturę kolejową i przy tych pracach, zdolność możemy podnieść jeszcze bardziej. Główny wniosek brzmi 
tak, że Kostrzyn, mimo swego ogromnego znaczenia, jest węzłem kolejowym, który nie wykorzystuje swego potencjału. Należy położyć 
przede wszystkim nacisk na konkurencyjność kolei w stosunku do transportu samochodowego, a także na wzrost efektywności systemu 
kolejowego uwzględniając standardy techniczne, atrakcyjności kolei i środowisko.

Michał Wrembel, Dyrektor Generalny ICT Poland
To, czym się zajmujemy, to wyroby higieniczne: papier toaletowy, ręczniki, chusteczki. Pracujemy na dwóch rynkach. 
Lokalizacja w Kostrzynie nie jest przypadkiem. Rynek niemiecki to dwie trzecie naszego eksportu, pozostałą część 
sprzedajemy w Polsce. Z perspektywy 2001 roku, kiedy nasz zakład rozpoczynał swoją działalność w Kostrzynie nad 
Odrą, było kilkanaście samochodów wyjeżdżających z zakładu, a dzisiaj jest to 100-140 na dobę. Są też takie momen-
ty, że jest ich blisko 200. Jak przełożymy tę matematykę dzienną na perspektywę roczną, to mamy od 10-40 tysięcy 

samochodów rocznie.
Tę algebrę postaram się przełożyć na geografi ę. Kierunki wywozu towarów, to: ok. 3% na północ, 8%, na wschód a prawie 70% jest wysyła-
nych na południe. Poprosiliśmy o pewną symulację, co by było, gdyby most w Kostrzynie był mostem ciężarowym. Wtedy ta sytuacja zmie-
niłaby się w następujący sposób: ok. połowa samochodów mogłoby jechać od razu w stronę Niemiec. Daje to 17 km różnicy. Niby nie jest to 
dużo, ale w skali roku to około 340 tysięcy kilometrów mniej do pokonania, a to spora oszczędność paliwa. Pieniądze mogłyby zostać w na-
szej fi rmie, u przewoźników, ale także w kieszeniach konsumenta. Efekt ekonomiczny jest więc jasny i każdy może go sobie łatwo wyobrazić.

Przemysław Hamera, Dyrektor Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze
Wszystkie zadania, jakie są realizowane przez GDDKiA oparte są o program budowy dróg. Trzeba powiedzieć głośno: 
niestety ta obwodnica nie jest w żadnym programie, jeśli chodzi o drogi krajowe. Pozwoliłem sobie przygotować 
pewnego rodzaju kalendarium wszystkich działań, które były podejmowane przez różne instytucje mające na celu 
rozpoczęcie realizacji tego zadania. Pierwsze spotkania sięgają roku 2003 – wtedy zostało opracowane studium loka-
lizacyjne polsko-niemieckiego połączenia drogowego. Następnie przez kolejne lata różnego rodzaju instytucje w skali 

województwa, jak i GDDKiA, podejmowały działania mające na celu wprowadzenie tej inwestycji na poziom porozumienia, a dalej umowy 
między stroną polską a niemiecką, która mówi o przejściach granicznych. Wszystkie inwestycje, które są realizowane na styku dwóch 
państw – Polski i Niemiec wymagają podpisania odpowiednich porozumień na podstawie umowy z 21.11.2000 r. o budowie i utrzymaniu 
granicznych obiektów mostowych, jak i przestrzegania umowy z 1995 o utrzymaniu i budowie nowych obiektów. 
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Do dziś zrealizowano dosyć dużo takich spotkań. Zaangażowana była w to strona rządowa. Ostatnim efektem tych działań było spotkanie 
przy udziale pana wojewody  i przedstawicieli urzędu w województwie oraz reprezentantów urzędu transportu. Miało ono miejsce 28 
kwietnia 2011. Tam ustaliliśmy pewien możliwy proces działania, aby przyspieszyć realizację tej inwestycji. Tak naprawdę brakuje jednej 
rzeczy u każdej ze stron: i polskiej i niemieckiej: opracowania dobrego materiału mówiącego o konieczności realizacji tego zadania. Niestety 
inwestycja nie jest wpisana w program budowy dróg i to dość brutalne co powiem – prawda jest taka, że póki nie znajdzie się w programie, 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zajmie się tym, ponieważ nie ma podstawy ani prawnej, ani fi nansowej do realizacji 
jakiegokolwiek zamierzenia począwszy od spraw studium, jak i dalszych etapów projektowych, do realizacji zadania. To są fakty. 
Spotykaliśmy się w tej sprawie już wielokrotnie na różnych szczeblach, niestety ani w programie 2007-2011, ani 2011-2015 ta inwestycja 
nie została uwzględniona. Co zrobić, żeby przyspieszyć działania? Tego, czego nam wszystkim brakuje to uzasadnienia. Wiemy, że obwod-
nica jest potrzebna, ale nikt nie jest przekonany czy to musi być obwodnica w granicach drogi krajowej czy drogi wojewódzkiej, bo oba 
warianty są możliwe. Tak naprawdę brakuje nam pewnych twardych dowodów mających na celu wskazanie, że z punktu widzenia ekonomii 
ta inwestycja jest potrzebna, uzasadniona, bezwzględnie wymagana. Dokument, który respektuje minister transportu i którego domaga 
się strona niemiecka to studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Ono daje pewne pojęcie o tej inwestycji, kosztach i walorach 
ekonomicznych. W spotkaniu w urzędzie marszałkowskim padła propozycja dokonania montażu fi nansowego i w oparciu o niego oparcie 
zadania stworzenia studium. To pozwoli na dalszą rozmowę zarówno Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak i  władzom samo-
rządowym z ministrem transportu. Niestety nie wiem w jakim kierunku idą rozmowy. Padła propozycja, żeby montaż nastąpił i nie wiem 
czy przełożyła się ona w jakiś konkretny dokument lub choćby porozumienie. Mam nadzieję, że to się stanie, bo to nie są olbrzymie koszty, 
a ułatwiłyby dalsze działania w tej kwes  i.

Teresa Sokołowska, Prezes Portu Kostrzyn nad Odrą
Na dziś port obsługuje blisko 30 pojazdów na dobę, głównie z samochodów na samochody, bądź z barek na samocho-
dy. Niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić żadnej stałości naszych ofert dla potencjalnych klientów. W Kostrzynie jest 
wiele podmiotów, które byłyby zainteresowane przeprawą rzeczną, ale każdy chce mieć jakąkolwiek ofertę na usługę, 
chciałby mieć pewność jej sprawnego wykonania. Port dysponuje własną bocznicą i innymi walorami, które skłaniają 
do tego, że nasz potencjał mógłby być wykorzystywany zgodnie ze swoimi możliwościami. Nie jesteśmy jednak w sta-

nie tego dokonać, jeżeli nie mamy dróg. 
Będąc w temacie zainteresowana, czytałam kilkukrotnie, że w najbliższych 10-20 latach będzie się dążyło w Unii Europejskiej do tego, aby 
osiągać zrównoważenie w transporcie przez oddelegowanie części ładunków na tzw. transport kombinowany. Tych transportów kombino-
wanych - z udziałem transportu śródlądowego - w Europie jest zdecydowanie więcej niż w Polsce. Dane mówią, że w naszym kraju transport 
z wykorzystaniem szlaków wodnych kształtuje się przez ostatnie 2 lata na poziomie 0,3% całości. W Niemczech jest to ponad 12%, we Fran-
cji ponad 17%, a w Holandii  to ponad 40%. Jesteśmy więc skazani na przeprowadzenie tego typu inwestycji, ponieważ ten zrównoważony 
rozwój będzie tego wymagał.
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- Izba wystosowała w ostatnim czasie 
stanowisko do polskiego rządu w sprawie 
przedłużenia funkcjonowania specjalnych 
stref ekonomicznych. Dlaczego taka forma 
pomocy publicznej jest wciąż potrzebna?

- Uruchomienie w połowie lat 90-tych 
mechanizmu specjalnych stref ekono-
micznych - jako instrumentu przyciągania 
inwestorów -  zdało niewątpliwie swój 

egzamin. Jeżeli w ogóle możemy mówić 
o stosowaniu przez kolejne rządy w ostat-
nich kilkunastu latach, w polityce rozwoju 
regionalnego  trwałych i klarownych na-
rzędzi, które miały w założeniu dynamizo-
wać rozwój inwestycji, to  SSE okazały się 
jedynym rozwiązaniem dość konsekwent-
nie  wspieranym i wykorzystywanym. Za-
sady korzystania z ulg w SSE zostały do-

stosowane w obszarze pomocy publicznej 
do prawa europejskiego i dlatego nie ma 
dziś prawnych przeszkód, aby wydłużyć 
ich funkcjonowanie. Wszystkie inne dzia-
łania władz na tym polu miały charakter 
wycinkowy, były doraźne i co charakte-
rystyczne, wciąż zmieniane. Wydawać by 
się mogło, że każdy rozumny polityk to 
widzi, tym bardziej na samej górze.  Psu-
cie takiego narzędzia, które dobrze działa 
i jest skuteczne, zwłaszcza w czasie kryzy-
su,  jest rzeczą wysoce nie racjonalną. Je-
dyny rzeczywisty powód braku zgody na 
wydłużenie, który minister fi nansów ma 
prawo podnosić, to pewne uszczuplenia 
podatkowe, zwłaszcza w podatku docho-
dowym przedsiębiorstw CIT. Jednak jest 
rzeczą powszechnie wiadomą, że skutki 
działania specjalnych stref w postaci wy-
tworzenia podatku VAT, czy dla osób, któ-
re pracują w zakładach powstałych na ich 
terenach podatku PIT, a przede wszyst-
kim oddziaływanie poprzez kooperacje 
z całym wianuszkiem fi rm ulokowanych 
poza SSE, to mul  plikator wyższego rzędu 
i wspomniane ubytki w podatku dla przed-
siębiorstw wielokrotnie kompensują się 
wpływami z innych źródeł. Świadomi, jak 
wielką rolę w Lubuskiem odgrywa K-S SSE, 
jak wiele fi rm dzięki temu projektowi po-
wstało i się rozwinęło, postanowiliśmy jako 
Izba zdecydowanie wystąpić w tej kwes  i. 

- Już we wrześniu po raz kolejny pozna-
my laureatów Lubuskiego Lidera Biznesu. 
Nowością jest wprowadzenie nagrody dla 
najbardziej innowacyjnych podmiotów. 
Skąd pomysł na uhonorowanie zaawanso-
wanych technologicznie fi rm?

- To już piąta edycja naszego konkur-
su. Przez cały czas Kapituła stara się na 
bieżąco wyciągać wnioski z poprzednich 
lat. Korygujemy lub uzupełniamy kryte-
ria, jakie powinny spełniać konkurujące 
fi rmy, gdyż każda kolejna edycja dostar-
cza nowych informacji  czy postulatów 

Trzeba pilnie usuwać przeszkody 
z życia gospodarczego
Wywiad z Jerzym Korolewiczem, prezesem Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
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z ich strony. Staramy się także odpowiadać 
na wezwania czasów, które już dziś są wi-
doczne „gołym okiem”. Oczywiście głów-
ne wyzwanie, przed którym stoją obecnie 
przedsiębiorcy, to kwes  a innowacyjności 
i konkurencyjności. Wiemy, że innowacje 
mają być absolutnie wymogiem, aby móc 
w kolejnym budżecie unijnym 2014-2020 
skutecznie aplikować o środki pomoco-
we. To wszystko powoduje, ze chcemy dać 
w Liderze czytelny sygnał dla przedsiębior-
ców lubuskich: słuchajcie, taki jest wymóg 
czasu, taki jest kierunek, na to się szykuj-
cie!  Myślę, że wprowadzenie tej nagrody 
da na początku także możliwość oceny 
dotychczasowego potencjału innowacyj-
ności, bo to jest pierwsze tego typu wy-
różnienie w regionie. Siłą rzeczy będziemy 
więc nagradzali fi rmy, które w ostatnim 
okresie, a nie tylko w roku 2012, były fi r-
mami innowacyjnymi. Wierzymy, że to 
z kolei sformułuje jasne przesłanie dla po-
zostałych przedsiębiorców lubuskich, aby 
każdy na miarę swoich możliwości, starał 
się w taki sposób fi rmę rozwijać. Innej dro-
gi do poprawę konkurencyjności w naszym 
regionie po prostu nie ma.

- Wielu przedsiębiorców ze smutkiem 
oświadcza, że rzeczywiście odczuwa już 
recesję w gospodarce. Widzi Pan jakieś 
symptomy poprawy tej sytuacji? A może 
na ocieplenie gospodarcze przyjdzie nam 
jeszcze wiele miesięcy poczekać? 

- Wielu obserwatorów i ekonomistów 
próbuje odnosić się do aktualnej sytu-
acji. Niedawno była mowa, że kryzys jest 
dopiero u wrót, że to co obserwujemy to  
jedynie pierwsze symptomy spowolnienia. 
Teraz jednak głosy o panującej recesji są 
coraz silniejsze, przeważa pogląd, że roz-
pościera się ona niczym mgła po naszym 
życiu gospodarczym. Wyniki I –go kwartału 
rzeczywiście nie napawają w tym kontek-
ście optymizmem.  Nie jest to na szczęście 
sytuacja jakiegoś dramatycznego załama-
nia i w moim najgłębszym przekonaniu do 
takiego załamania jednak nie dojdzie. My-
ślę, że bardziej prawdopodobny jest dłuż-
szy stan takiego pełzania gospodarki, gdzie 
PKB oscylować będzie na poziomie od 0 do 
1% wzrostu. Lepsze to od ostrego kryzysu 
i spadków, nie mniej jednak w sytuacji roz-
wojowej Polski to ewidentna strata czasu. 

Sens naszego przystąpienia do UE polegał 
na tym, żebyśmy jak najszybciej nadrabia-
li cywilizacyjne opóźnienia, czyli szybciej 
rozwijali się niż otoczenie, a zwłaszcza niż 
kraje starej Europy. Jeżeli taki proces nie 
następuje, to w pewnym sensie mamy 
petryfi kację stanu zastałego i tracone są 
szanse na dynamiczny rozwój i poprawę 
jakości życia. 

- Możliwe jest odwrócenie tego nie-
korzystnego trendu w najbliższym czasie?

- Moim zdaniem niestety w sposób 
wyraźny nie. Wydaje się, że jesteśmy ska-
zani na okres jeszcze dwóch, trzech lat 
wspomnianego „pełzania”, oby na jakimś 
niewielkim plusiku. Dopuszczam możli-
wość innego scenariusza tylko w sytuacji, 
gdyby w gospodarce europejskiej, a nawet 
światowej, nastąpiło jakieś radykalne oży-
wienie gospodarcze. Ale to wersja czysto 
hipotetyczna. Globalizm nas mocno de-
terminuje i nie ma możliwości, aby przy 
aktualnej sytuacji Europy, Polska mogła 
w sposób istotny różnić się od trendu ogól-
nego. Na znaczące odstępstwa może liczyć 
jedynie jakiś mały kraj, któremu  uda się 
kilka problemów lokalnie rozwiązać lub po 
prostu wydarzy się w nim coś wyjątkowo 
korzystnego gospodarczo, np. nowe ze-
wnętrzne inwestycje.  Polska to zbyt duży 
kraj, żebyśmy mogli w sposób zdecydowa-
ny oderwać od  mechanizmu europejskie-
go, który nas otacza, od panujących w nim 
powiązań fi nansowych, eksportowych, 
kooperacyjnych, itd.  Stąd moja ocena, że 
faktyczne pole manewru jest dość ograni-
czone.

- Co w takiej sytuacji powinien zrobić 
rząd?

- Polski rząd nie jest w stanie działać 
globalnie silniej od władz dużych kra-
jów Europy czy świata. Powinien więc, 
w tak ciężkim okresie, usuwać wszystkie 
możliwe problemy z wewnętrznego życia 
gospodarczego, które dzisiaj występują 
i bardzo utrudniają funkcjonowanie przed-
siębiorstw. Często niestety, zamiast likwi-
dowania takich kłód administracyjnych 
i biurokratycznych tworzone są nowe. Już 
nie chcę po raz enty opowiadać o byleja-
kości i niestabilności prawa. Szczególnie 
dotyczy to sfery podatkowej, a o listach 

dziwnych wyłączeń  z podatku PIT, VAT, 
CIT można by napisać książkę w konwen-
cji horroru.  Szkoda, że ta jest, jak jest, 
a władza od lat, poza deklaracjami,  prak-
tycznie niewiele robi, aby ten stan rzeczy 
poprawić.

- Warto, w obecnej sytuacji politycz-
no-ekonomicznej naszego kontynentu, 
przystępować do strefy euro?

- Jeżeli chodzi o kwes  ę przystępowa-
nia do strefy euro, to w mojej ocenie sy-
tuacja jest dość oczywista. Nigdy Polska 
nie przeszłaby zawirowań kryzysowych 
w ostatnich latach w tak znośny sposób, 
gdyby nie to, że miała swoją własną wa-
lutę. To najważniejszy z elementów moż-
liwości elastycznego kształtowania kursu 
i ochrony konkurencyjności. Ale pamiętaj-
my, że w traktacie akcesyjnym zaakcepto-
waliśmy, iż kiedyś mamy się w strefi e euro 
znaleźć. Ta decyzja została już zatem kie-
runkowo podjęta, pozostaje pytanie – kie-
dy i jak? Tutaj spór jest bardziej złożony, 
w zależności od różnych poglądów eko-
nomicznych, politycznych czy ideowych. 
W mojej ocenie jest to możliwe pod koniec 
tego dziesięciolecia, czyli około 2020 roku. 
Warunkiem tego, pomijając konieczność 
spełnienia kryteriów przystąpienia, musi 
być nasza świadomość, nasze przekonanie 
jako społeczeństwa, że strefa euro znalazła 
się ponownie na trwałej krzywej wzrostu. 
Wtedy na pewno będzie inne nastawienie 
Polaków do zmiany waluty. A po drodze 
jest jeszcze np. zmiana Konstytucji, więc 
choćby z tego powodu potrzebna szeroko 
pojęta debata narodowa. I na koniec kwe-
s  a być może dla niektórych techniczna, 
a dla mnie bardzo ważna: poważna dysku-
sja na temat kursu, po jakim mielibyśmy 
do strefy euro wejść. Przedsiębiorcy chcą 
znać przede wszystkim skutki dla kon-
kurencyjności ich fi rm, a społeczeństwo 
z oczywistych powodów chciałoby po pro-
stu wiedzieć czy po ewentualnym przyję-
ciu euro materialnie i cywilizacyjnie się 
wzbogaci czy może jednak zbiednieje.

- Dziękujemy.

Rozmawiali: Jarosław Libelt 
i Tomasz Molski
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Jak wynika z opracowanej przez Mini-
sterstwo Gospodarki „Informacji z re-
alizacji ustawy o specjalnych strefach 

ekonomicznych  stan na 31 grudnia 2011r.” 
we wszystkich strefach w Polsce przedsię-
biorcy działający w strefach zainwestowali 
prawie 80 mld złotych i zatrudniali ponad 
240 tys. osób, z czego 75,7% stanowiły 
nowe miejsca pracy utworzone w wyniku 
realizacji nowych inwestycji po uzyskaniu 
zezwolenia przez przedsiębiorców. 

Obszarem Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej objęte 
są tereny o łącznej pow. 1.454 ha co sta-
nowi 9% ogólnej powierzchni stref. Zlo-
kalizowane są one w trzech wojewódz-
twach: lubuskim, zachodniopomorskim 
i wielkopolskim. Aktualnie na 60%  za-

gospodarowanych  terenów działalność 
gospodarczą prowadzi ponad 80 fi rm 
a 7 jest w trakcie budowy nowych zakładów. 
W ponad piętnastoletnim okresie funk-
cjonowania Kostrzyńsko-Słubickiej Stre-
fy inwestorzy wydatkowali na realizację 
projektów inwestycyjnych ponad  4,7 mld 
PLN. W nowopowstałych lub rozbudowa-
nych zakładach na terenie strefy zatrud-
nionych jest ponad 20 tys. pracowników, 
w tym 13,4 tys. to nowoutworzone miejsca 
pracy. Należy również podkreślić ogromny 
wpływ fi rm strefowych na rozwój i stabi-
lizację przedsiębiorstw funkcjonujących 
poza strefą, w jej bezpośrednim otoczeniu 
– fi rm budowlanych, kooperantów, poddo-
stawców czy też usługodawców. 

Napływ  nowych  inwestycji jest czyn-

nikiem określającym stan gospodarki i jej 
perspektywy rozwojowe, warunkują mo-
dernizację i właściwy jej rozwój, a także 
powodują poprawę jej efektywności i kon-
kurencyjności. Rosnące nakłady na inwe-
stycje, w szczególności w nowe technologie 
sprzyjają unowocześnieniu wielu gałęzi go-
spodarki. Z tych względów w interesie Polski 
i jej regionów jest tworzenie instrumen-
tów wspierających napływ nowych inwe-
stycji, spośród których istotny udział mają 
specjalne strefy ekonomiczne. Funkcjono-
wanie stref to zauważalne i niepodważal-
ne pozytywne efekty społeczne i ekono-
miczne. Bez instrumentu wsparcia jakim 
są specjalne strefy ekonomicznej zapewne 
niemożliwe byłoby pozyskanie aż tylu in-
westycji przemysłowych i usługowych oraz 

 Specjalne Strefy Ekonomiczne

Izba w sprawie stref
W dniu 19 kwietnia 2013 roku Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim 
zajęła ofi cjalne stanowisko w sprawie przedłużenia funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. 
Aktualnie trwa spór pomiędzy Ministrami Gospodarki i Finansów w tej kwes  i. Na mocy obowiązują-
cych aktów prawnych strefy będą funkcjonować do 2020 r. Ministerstwo Gospodarki postuluje prze-
dłużenie tego czasu do 2026 r. Poniżej treść stanowiska ZIPH przesłana do najważniejszych organów 
rządowych naszego kraju.
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utworzenie tylko na obszarze stref ponad 
180 tys. nowych miejsc pracy, nie licząc 
kolejnych tysięcy powstałych w ich otocze-
niu. 

Początkowo strefy zostały utworzone 
na okres 20 lat. Nowelizacją ustawy o sse 
z 2008r. wydłużono termin ich funkcjono-
wania do końca 2020r. Minister Gospodar-
ki w kwietniu 2012r. wystąpił z inicjatywą 
legislacyjną zmiany rozporządzeń ustana-
wiających poszczególne strefy w zakresie 
wydłużenia ich funkcjonowania o 6 lat tj. 
do 2026r. 

Z uwagi jednak na rozbieżność stano-
wisk Ministra Gospodarki i Ministra Finan-
sów zatwierdzenie przez Radę Ministrów 
zmiany terminu działalności stref odwleka 
się w czasie i dzisiaj trudno powiedzieć czy 
i kiedy wejdą w życie.

W świetle przepisów UE oraz rosnące-
go bezrobocia wynikającego z aktualnego 
załamania gospodarczego w Polsce i na 
świecie negatywne stanowisko Ministra 
Finansów do przedłużenia funkcjonowania 
stref prowadzące de facto do ich likwida-
cji jest niezrozumiałe i nieuzasadnione.  
Zgodnie z uregulowaniami prawnymi Ko-
misji Europejskiej w zakresie udzielania 
przez państwa członkowie regionalnej po-

mocy publicznej jedną z dopuszczalnych 
form pomocy są zwolnienia podatkowe 
stosowane w polskich specjalnych stre-
fach ekonomicznych. Przepisy unijne nie 
ograniczają czasu  stosowania tej formy 
pomocy, a jedynie nakładają obowiązek 
dostosowania warunków jej udzielania do 
ogólnie przyjętych przez KE zasad udziela-
nia pomocy publicznej zgodnych ze wspól-
nym rynkiem. 

Brak decyzji o przedłużeniu funkcjono-
wania stref nie sprzyja pozyskiwaniu no-
wych inwestorów,  a wręcz hamuje napływ 
nowych inwestycji. Funkcjonowanie stref 
do 2020r. i oferowane w nich zwolnienia 
podatkowe nie stanowią już zachęty inwe-
stycyjnej, która do tej pory miała istotne 
znaczenie przy podejmowaniu przez in-
westorów  decyzji o lokalizacji inwestycji 
w Polsce (przy założeniu 2 - 3 letniego 
procesu inwestycyjnego oraz osiągnięciu 
przez inwestorów pierwszych zysków po 
2 - 3 latach od rozpoczęcia działalności, 
tylko inwestycje ulokowane w strefach do 
2014 mają szansę skorzystania z przywi-
lejów strefowych – zwolnienia z podatku 
dochodowego).

Znaczne obniżenie atrakcyjności stref 
jako instrumentu wsparcia – aktualnie 

jedynego dostępnego  dla inwestorów 
z uwagi na brak innych źródeł wsparcia 
w związku z  wyczerpaniem środków po-
mocowych z programów na lata 2007-
2013 – przy pogłębiającym się świato-
wym kryzysie gospodarczym już w roku 
bieżącym i kolejnych latach spowoduje 
zmniejszenie atrakcyjności inwestycyjnej 
Polski i napływu bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych. Symptomy odpływu poten-
cjalnych inwestycji z Polski są już widoczne 
np.  utracona w ostatnich miesiącach in-
westycja światowego koncernu motoryza-
cyjnego BMW.

Biorąc powyższe pod uwagę Zachodnia 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie 
Wlkp., zrzeszająca zarówno przedsiębior-
ców działających na terenie Kostrzyńsko-
-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
jak i jej otoczeniu, wyraża swoje poparcie 
dla  inicjatywy wydłużenia okresu funkcjo-
nowania stref i utrzymania ich atrakcyjno-
ści  jako jednego z głównych instrumen-
tów wsparcia dla lokalizowania inwestycji 
w Polsce a nie poza jej granicami.

Tomasz Molski

Partnerem gazety  
 

jest 

Informacje Lubuskie codziennie o godz. 18.30 i 21.45

R E K L A M A
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O szczegółach programowych roz-
mawiamy z Markusem Kappesem, 
Dyrektorem Zarządzającym Inve-

stor Center Ostbrandenburg.  

- Do kogo adresowana jest  konferencja?
Nasze zaproszenie kierujemy do osób za-

mierzających podjąć działalność gospodarczą 
oraz do małych i średnich przedsiębiorstw po 
polskiej i niemieckiej stronie granicy, które 
rozważają rozwój swojego biznesu poprzez 
wejście na rynek polski lub niemiecki. Zalety 

takiej działalności widoczne są gołym okiem: 
szybki dostęp do infrastruktury transporto-
wej, wielojęzyczna kadra pracownicza, różno-
rodne możliwości fi nansowania, dofi nanso-
wania oraz ułatwień przy realizacji inwestycji 
na nowych rynkach. Mile widziane są fi rmy, 
zajmujące się sprzedażą wysyłkową oraz han-
dlem elektronicznym, które zamierzają pod-
jąć się realizacji nowego przedsięwzięcia in-
westycyjnego i w ten sposób stworzyć nowe 
miejsca pracy w polsko-niemieckim regionie 
przygranicznym.

Szanowni Państwo, 

Już od ponad dwóch dziesięcioleci są Niemcy najważniejszym partnerem handlowym dla polskiej 

 gospodarki. Obustronna wymiana towarów przekroczyła w 2012 roku wartość ponad 70 miliardów 

Euro. Niemieckie   inwestycje bezpośrednie w Polsce uplasowały się na pierwszym miejscu. Również 

wartość  polskich  inwestycji w Niemczech w ostatnich 4 latach wzrosła czterokrotnie i przekroczyła 

kwotę  400 milio nów Euro. Małe i średnie przedsiębiorstwa z obydwu krajów inwestują przede 

wszystkim w polsko-niemieckim   regionie przygranicznym. Zalety widoczne są gołym okiem: szybki dostęp do infrastruktury trans-

portowej, wielojęzyczna kadra pracownicza, różnorodne możliwości fi nansowania, dofi nansowania oraz ułatwień przy realizacji 

inwestycji na nowych rynkach. Zapraszamy Państwa: podczas polsko-niemieckiej konferencji dowiecie się Państwo jak krok po 

kroku założyć fi rmę w polsko-niemieckim regionie gospodarczym, w miastach Frankfurt nad Odrą i w Słubicach, z jakich zalet 

można skorzystać inwestując na jednym lub drugim rynku oraz na jakie ewentualne zagrożenia należy zwrócić szczególną uwagę. 

Jeszcze w 2013 roku możecie Państwo skorzystać z najwyższych dotacji inwestycyjnych oferowanych w Europie! Na zakończenie 

konferencji oferujemy Państwu możliwość indywidualnego omówienia planowanego przez Państwa przedsięwzięcia w rozmowie 

z naszymi referentami. Zapra szamy do udziału w konferencji!

Zaproszenie

KONFERENCJA: ROZWÓJ BIZNESU W POLSKO-

NIEMIECKIM REGIONIE PRZYGRANICZNYM

Pokonywać granice dzięki wspólnym inwestycjom w przyszłość

Projekt wspierany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

na rzecz ponadgranicznej współpracy pomiędzy Polską 

(województwo lubuskie) a Brandenburgią 2007–2013.

Zakładanie działalności gospodarczej, inwestycje i współpraca 

w Brandenburgii (D) i Województwie Lubuskim (PL)

6 CZERWCA 2013 | GODZ. 09.00 – 16.00

IHK Ostbrandenburg | sala 501 | 15236 Frankfurt (Oder) | Puschkinstr. 12b 

Program w skrócie

KONTAKT: Elisabeth Schneider | Investor Center Ostbrandenburg GmbH 

Tel. +49 335 557 1300 | Fax: +49 335 557 1310 | info@icob.de

 TEMATY:

    Polsko-niemieckie stosunki gospodar-

cze i handlowe oraz znaczenie regionu 

 przy granicznego

   Zakładanie działalności gospodarczej 

w D & PL

    Profesjonalne wsparcie w wejściu na rynek: 

Jak łatwo znaleźć miejsce pod inwestycje

    Środki pomocowe w Brandenburgii 

i Lubuskim –  stan obecny oraz warunki 

od 2014 roku

   Możliwości dofi nansowania inwestycji 

w D & PL

   Prawo sp. z o.o. & podatki – na jakie  

aspekty zwrócić szczególną uwagę

   Best-Practice: zakładanie fi rmy w 

Niemczech lub w Polsce

  Nostryfi kacja kwalifi kacji zawodowych

      Podejmowanie pracy transgranicznej

w Polsce i w Niemczech

    Wspieranie transgranicznej współpracy 

małych i średnich przedsiębiorstw

Z UDZIAŁEM:

Ambasada RP w Berlinie, Ministerstwo 

Pracy, Spraw Społecz nych i Kobiet 

Branden burgii, Bollmann & Partner, 

Business and Innovation Centre Frankfurt 

(Oder) GmbH, Polsko-Niemieckie Biuro 

Współpracy Kas Oszczędnościowych, EURES, 

Investor Center Ostbrandenburg, Kancelaria 

von Zanthier & Schulz, Urząd Miejski w 

Słubicach/Lokalny Punkt 

Informacyjny o Funduszach 

Europejskich, Zukunfts-

Agentur Brandenburg

DALSZE INFORMACJE, SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ORAZ REJESTRACJA ONLINE: 

WWW.BUSINESSLOCATIONNETWORK.COM

Markus Kappes, 

Dyrektor Zarządzający 

Investor Center Ostbrandenburg GmbH

Tomasz Ciszewicz

Burmistrz Słubic 

Zaproszenie na konferencję

Działalność gospodarcza po obu stronach Odry

- Dlaczego warto przyjechać do Frankfurtu?
Podczas odbywającej się konferencji głos 

zabiorą eksperci przedstawiający tematy 
ściśle związane z tematyką inwestycji trans-
granicznych. Uczestnicy uzyskają informacje 
o możliwości korzystania ze środków pomo-
cowych do końca 2013 roku oraz o założe-
niach na kolejne lata. Przedstawione zosta-
ną zasady fi nansowania  inwestycji w Polsce 
i w Niemczech oraz procedury związane z za-
kładaniem działalności gospodarczej po obu 
stronach Odry, jak również możliwości uzy-
skania wsparcia decydując się na realizację 
nowej inwestycji. Uczestnicy dowiedzą się 
o kwes  ach prawnych związanych z zakłada-
niem działalności gospodarczej, zakładaniem 
spółki z o.o. oraz o związanych z tą kwes  ą 
aspektach podatkowych i ewentualnych 
zagrożeniach, na które można napotkać. 
Przedsiębiorcy zapoznają się również z te-
matem podejmowania pracy transgranicznej 
w Polsce i w Niemczech oraz informacjami 
dotyczącymi tematyki nostryfi kacji kwalifi ka-
cji zawodowych. Na zakończenie konferencji 
będzie możliwość prowadzenia indywidual-
nych rozmów z prelegentami poszczególnych 
tematów. Serdecznie zapraszam do zgłosze-
nia swojego udziału w konferencji pod ad-
resem www.businessloca  onnetwork.com, 
gdzie znajdują się szczegółowe informacje 
oraz program. Wstęp oczywiście jest bezpłat-
ny. Zapraszam.

- Dziękuję.
Rozmawiał Jarosław Libelt

W dniu 6 czerwca 2013 roku w godzinach 10.00 – 16.00, w siedzibie IHK-Ostbrandenburg 
GmbH (Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgii) we Frankfucie nad Odrą 
odbędzie się konferencja pod hasłem „Rozwój biznesu w polsko-niemieckim regionie 
przygranicznym. Zakładanie działalności gospodarczej, inwestycje i współpraca w Bran-
denburgii (D) i Województwie Lubuskim (PL)”. Spotkanie organizowane jest w ramach 
współpracy Gminy Słubice z Investor Center Ostbrandenburg GmbH, którzy realizują 
projekt fi nansowany ze środków unijnych w ramach projektu „Wspólna sieć współpracy 
wspierająca osiedlanie nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji w polsko-niemieckim re-
gionie przygranicznym”. 
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Zdaniem eksperta

Przedawnieniu podlegają wyłącznie 
cywilnoprawne roszczenia mająt-
kowe - uprawnienia polegające na 

tym, że indywidualnie oznaczona osoba 
ma obowiązek wykonać świadczenie na 
rzecz uprawnionego, a uprawniony może 
żądać, aby zachowała się ona w ściśle 
określony sposób. Przedawnienie rosz-
czeń majątkowych jest zasadą, od której 
przepisy mogą jednak wprowadzać wy-
jątki. I tak roszczenia majątkowe bywa-
ją ograniczone tzw. terminem zawitym, 
tj. terminem powodującym wygaśnięcie 
roszczenia, którego upływ uwzględniany 
jest przez sąd z urzędu (np. roszczenie 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy). 
Ponadto niektóre roszczenia majątkowe 
nie są poddane żadnym ujemnym skut-
kom upływu czasu, np. roszczenie żądania 
zniesienia współwłasności. 

Co do zasady termin przedawnienia 
roszczeń wynosi lat dziesięć, a dla rosz-
czeń o świadczenia okresowe oraz rosz-
czeń związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej - trzy lata. Jednakże 
przepisy szczególne mogą stanowić ina-
czej, np.:
• roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej 

w zakresie działalności przedsiębior-
stwa sprzedawcy, roszczenia rzemieśl-
ników z takiego tytułu oraz roszczenia 
prowadzących gospodarstwa rolne z ty-
tułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych 
przedawniają się z upływem lat dwóch;

• roszczenia wynikające z umowy o dzieło 
przedawniają się z upływem lat dwóch 
od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło 
nie zostało oddane - od dnia, w którym 
zgodnie z treścią umowy miało być od-
dane;

• roszczenie użyczającego przeciwko bio-
rącemu do używania o naprawienie 
szkody za uszkodzenie lub pogorszenie 

rzeczy, jak również 
roszczenia biorącego 
do używania prze-
ciwko użyczającemu 
o zwrot nakładów na 
rzecz oraz o napra-
wienie szkody ponie-
sionej wskutek wad 
rzeczy przedawniają 
się z upływem roku 
od dnia zwrotu rzeczy.

O przepisach szcze-
gólnych warto pamię-
tać przede wszystkim 
dlatego, że w przeważającej części prze-
widują one krótsze niż (czyli 3 lata albo 10 
lat) ogólne terminy przedawnienia. 

Warto zwrócić również uwagę na art. 
8 Konwencji o przedawnieniu w między-
narodowej sprzedaży towarów z dnia 
14 czerwca 1974 r. (tzw. konwencja no-
wojorska) stanowiący, że roszczenia 
o zapłatę za dostarczony towar w obrocie 
międzynarodowym przedawniają się po 
upływie czterech lat. Polska jest stroną tej 
konwencji, tym samym wszystkie kontrak-
ty międzynarodowej sprzedaży towarów 
poddane prawu polskiemu objęte są nor-
mami zawartymi w w/w konwencji.

Skutek przedawnienia następuje po 
upływie określonego terminu i polega 
na tym, że wprawdzie roszczenie istnieje 
nadal, ale ten, przeciwko komu ono jest 
skierowane, może uchylić się od jego za-
spokojenia (chyba, że zrzeknie się korzy-
stania z zarzutu przedawnienia). Oznacza 
to, że osoba, przeciwko której przysługuje 
roszczenie, może bez ujemnych konse-
kwencji prawnych odmówić podjęcia za-
chowania, do którego jest zobowiązana.

Należy podkreślić, że upływ terminu 

przedawnienia nie wyklucza ani dobro-
wolnego spełnienia świadczenia przez 
zobowiązanego, ani wszczęcia procesu 
przez uprawnionego, ani wydania wyroku 
zasądzającego, jeżeli pozwany nie pod-
niesienie zarzutu przedawnienia. Dopiero 
powołanie się w toku  procesu przez dłuż-
nika na przedawnienie, spowoduje odda-
lenie powództwa. 

Bieg przedawnienia może ulec zawie-
szeniu, wstrzymaniu i przerwaniu. Z prak-
tycznego punktu widzenia warto zwrócić 
uwagę na to, że bieg przedawnienia prze-
rywa się przez każdą czynność przed są-
dem lub innym organem powołanym do 
rozpoznawania spraw lub egzekwowania 
roszczeń danego rodzaju albo przed sądem 
polubownym, przedsięwziętą bezpośred-
nio w celu dochodzenia lub ustalenia albo 
zaspokojenia lub zabezpieczenia roszcze-
nia, czyli np. poprzez zawezwanie prze-
ciwnika (dłużnika) do próby ugodowej. Co 
szczególnie istotne, po każdym przerwaniu 
przedawnienia biegnie ono na nowo. 

    
Marek Górecki

adwokat i doradca podatkowy

  
    
                                             

Przedawnienie roszczeń
Przedawnienie jest jedną z kilku instytucji prawa cywilnego, któ-
rych działanie polega na zmianie treści stosunków prawnych ze 
względu na upływ czasu. Od pozostałych (np. terminów zawitych, 
zasiedzenia) różni się przedmiotem i skutkami prawnymi upływu 
czasu.
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24 kwietnia 2013 r. został ogłoszony 
konkurs na Działanie 4.4 „Nowe inwesty-
cje o wysokim potencjale innowacyjnym 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka”. W jego ramach, wprowadzono 
podstawową zmianę, a mianowicie obliga-
toryjne dodatkowe kryterium, którym jest 
„gotowość do realizacji projektu”. Oznacza 
to, że dofi nansowanie mogą uzyskać wy-
łącznie inwestycje, które na dzień składania 
dokumentacji aplikacyjnej są wykonalne 
technicznie, czyli posiadają niezbędne do-
kumenty, m.in. pozwolenie na budowę czy 
decyzję środowiskową. W poprzednich na-
borach wymienione dokumenty należało 
dostarczyć dopiero na dzień złożenie pierw-
szego wniosku o płatność.

Do kryteriów obligatoryjnych dodano 
również wymóg, iż zasadniczo ulepszony 
produkt będzie wykazywał użyteczność dla 
potencjalnych odbiorców oraz będzie po-
siadać przewagi konkurencyjne w stosunku 
do oferty innych podmiotów działających 
w branży.

Zawężono ponadto kryterium związane 
z posiadaniem patentu i prawem ochron-
nym na wzór przemysłowy. Planowany na-
bór zakłada, że wymienione wyżej wyznacz-
niki muszą być dodatkowo zastosowane 
jako zasadniczy element innowacyjności 
produktowej bądź technologicznej.

Zrezygnowano także z oceny formalnej. 
Kryteria dotyczące oceny formalnej będą 
automatycznie weryfi kowane poprzez Ge-
nerator Wniosków. Pojawi się natomiast 
nowy etap oceny wniosków. Będzie nim 
Panel Ekspertów, podczas którego oceniane 
będą następujące aspekty:
• innowacyjność produktu w skali mię-

dzynarodowej,
• opłacalność projektu,
• konkurencyjność produktu na rynku 

międzynarodowym,
• strategia zarządzania realizacją projek-

tu w ujęciu organizacyjnym, krajowym, 
kosztowym i kontrolnym,

• strategia marke  ngowa wprowadzenia 
produktu na rynek.

Nowe inwestycje o wysokim potencjale 
innowacyjnym

Cel działania
Wsparcie przedsiębiorstw produkcyj-

nych i usługowych dokonujących nowych 
inwestycji oraz niezbędnych dla ich realiza-
cji projektów doradczych i szkoleniowych, 
obejmujących nabycie innowacyjnych roz-
wiązań technologicznych.

Liczy się pomysł
Ideą tego rodzaju inwestycji jest wpro-

wadzenie rozwiązania technologicznego, 
które:
• na świecie jest stosowane nie dłużej niż 

3 lata,
• bądź stosunek wartości sprzedaży 

(na świecie) wyrobów wytworzonych 
w oparciu o zastosowaną technologię do 
wartości sprzedaży (na świecie) w bran-
ży, do której należą te wyroby jest mniej-
szy niż 15%.

W oparciu o wdrożone rozwiązanie na-
leży wprowadzić na rynek nowy lub znaczą-
co ulepszony produkt lub usługę.

Dla kogo?
Dofi nansowanie może otrzymać mikro, 

małe lub średnie przedsiębiorstwo: pro-
wadzące działalność gospodarczą i mają-
ce siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, a w przypadku osoby fi zycznej – 
miejsce zamieszkania na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.

Poziom i wysokość wsparcia:

• 70% - w województwie lubuskim

Minimalna wartość wydatków kwalifi -
kujących się do objęcia wsparciem – 8 mi-
lionów złotych, maksymalna – 160 milinów 
złotych.

Całkowita wartość projektu nie może 
przekroczyć 50 milionów euro.

Nabór wniosków
Od 15 maja 2013 r. do 5 czerwca 2013 r.

Gdzie?
Wniosek o dofi nansowanie należy wy-

pełnić w Generatorze Wniosków zgodnie 
z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofi nan-
sowanie. Wniosek o dofi nansowanie uważa 
się za wypełniony z chwilą zablokowania, po 
dokonaniu pozytywnej walidacji. Wypełnio-
ny wniosek należy zarejestrować z użyciem 
przycisku „Rejestracja wniosku” udostęp-
nionego w Generatorze Wniosków. Reje-
stracji wniosku można dokonać do godziny 
16:30 ostatniego dnia konkursu. Wniosek 
o dofi nansowanie musi zostać opatrzony 
podpisem osoby/osób upoważnionych do 
reprezentacji Wnioskodawcy i wysłany wraz 
z wymaganymi załącznikami w ciągu 3 dni 
roboczych po dniu zarejestrowania. Podpi-
sanie wniosku oraz złożenie załączników do 
wniosku może zostać dokonane drogą elek-
troniczną lub w sposób tradycyjny, zgodnie 
z zapisami § 6 Regulaminu przeprowadzania 
konkursu.

Dokumentacja niezbędna przy przy-
gotowaniu wniosku o udzielenie wsparcia 
na nowe inwestycje o wysokim potencjale 
innowacyjnym w tym Regulamin Przepro-
wadzania Konkursu, Kryteria Wyboru Pro-
jektów, wzór wniosku o dofi nansowanie 
projektu, Instrukcja wypełniania wniosku 
znajdują się na stronie internetowej www.
poig.gov.pl. 

Więcej informacji możecie Państwo 
uzyskać w trakcie spotkań informacyjnych 
organizowanych przez Agencję Rozwoju 
Regionalnego S.A w Zielonej Górze i Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a także 
pod następującymi numerami telefonów: 
(68) 329 78 43, (68) 329 78 27.

Autor: Marta Rosiak
Specjalista ds. Funduszy Europejskich

ARR S.A. w Zielonej Górze
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66-400 Gorzów Wielkopolski, 
ul. Kazimierza Wielkiego 1

NIP 599 286 26 34, Regon 211293154

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

Dyrektor Izby
Stanisław Owczarek

tel. (95)-73-90-311, fax. (95)-73-90-310
kom. 602 771 656

e-mail: s.owczarek@ziph.pl

Sekretariat
Agnieszka Stechnij

tel. (95)-73-90-311, fax. (95)-73-90-310
e-mail: sekretariat@ziph.pl

Dział Marke  ngu
Tomasz Molski

tel. (95) 73-90-312, fax. (95)-73-90-310
kom. 696-007-665

e-mail: t.molski@ziph.pl 

Dział Finansowo-Kadrowy
Anna Nowak

tel. (95) 73-90-313, fax. (95)-73-90-310
e-mail: a.nowak@ziph.pl

Dział Ubezpieczeń
Marzena Młynarczyk

Tel/fax. (95) 73-90-310
e-mail: m.mlynarczyk@ziph.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerpla  e 23,

65-078 Zielona Góra

Wiceprezes ZIPH
Krzysztof Romankiewicz

Sekretariat
Justyna Twardowska

Tel/Fax + (68) 324 14 70
e-mail: biurozgora@ziph.pl

Strona www: ziph.pl

R E K L A M A

 Informujemy, 
że  w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczął działalność

 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w partnerstwie z Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ,

który ma na celu wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 

w subregionie gorzowskim  w powiatach:  

gorzowskim (ziemski i grodzki), strzelecko-drezdeneckim, sulęcińskim, 

międzyrzeckim oraz słubickim.

Z pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej skorzystać mogą zarówno 

podmioty ekonomii społecznej (Fundacje ,Stowarzyszenia, Centra Integracji 

Społecznej, Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Spółdzielnie Pracy, Inwalidów, Nie-

widomych, a także Spółdzielnie Socjalne) oraz osoby fi zyczne chcące rozpocząć 

działalność w sektorze ekonomii społecznej.

Ośrodek czynnie wspiera wszelkie działania służące informowaniu i promowa-

niu ścisłej współpracy  podmiotów ekonomii społecznej z lokalnymi  przedsię-

biorcami.

Zachęcamy Państwa do korzystania z usług podmiotów ekonomii społecznej dla 

uatrakcyjnienia i unowocześnienia prowadzonego biznesu.

Dlaczego warto?

Współpracując np. ze spółdzielnią socjalną, zakładem aktywności zawodowej 

czy organizacją pozarządową, Firma zyskuje profesjonalnego i niezwykle lojal-

nego partnera (jako np. podwykonawcę). Taka współpraca Biznes – PES to szan-

sa na zbudowanie unikalnego wizerunku Firmy Społecznie Odpowiedzialnej, 

na profesjonalizację i integrację własnej kadry, na współpracę z samorządem.

OWES zaprasza zainteresowane osoby/podmioty do kontaktu:
• osobiście w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) 

w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kombatantów 34 (IV p. – pok.401)

• poniedziałki i czwartki w godz. 7.30-17.30, 

• we wtorki, środy i piątki w godz.7.30-15.30.

• tel./fax  95 35 81 60 oraz

• drogą elektroniczną na adres: owesgw@wup.zgora.pl
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Zapraszamy serdecznie 
do  

Hotelu „Bastion”  
w Kostrzynie nad Odrą 

Hotel „Bastion” 

to nie tylko idealne miejsce 

w którym można odpocząć po trudach podróży. 

Do Państwa dyspozycji pozostaje także  restauracja, 

w której można zjeść smaczny obiad. 

Zapraszamy serdecznie na zakupy w pobliskim markecie 

czy skorzystanie z licznych usług dodatkowych, takich jak: 

fryzjer, kantor, stacja BP oraz Tabak Shop.

Kontakt:
Bakra Sp. z o.o. (Hotel Bastion),  66-470 Kostrzyn nad Odrą,  ul. Graniczna 1

Tel. (+48 95) 752 59 70, Fax (+48 95) 752 59 71
 E-mail: biuro@hotel-bastion.pl, www.hotel-bastion.pl
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