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Szanowni Państwo
W ostatnim czasie głównym tema-

tem rozmów i rozważań, są zagadnie-
nia związane z kryzysem finansowym 
w Stanach Zjednoczonych oraz jego 
wpływ na stan gospodarki narodowej. 
Co rusz słyszymy doniesienia o kolej-
nych krajach stojących w obliczu rece-
sji. O tym i o wielu innych sprawach 
dyskutowali przedsiębiorcy z całej 
Europy podczas pierwszej – historycz-
nej - sesji Europejskiego Parlamentu 
Przedsiębiorstw w Brukseli. Miło jest 
mi poinformować, że naszą Izbę wśród 
751 delegatów reprezentowało dwóch 
przedstawicieli: Prezes Izby Jerzy Ko-
rolewicz i Prezes Kostrzyńsko-Słubic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Krzysztof Dołganow (członek Rady ZIPH). O szczegółach dotyczących obrad  Eu-
roparlamentu Przedsiębiorstw opowiada Prezes Jerzy Korolewicz.

Nikogo nie muszę przekonywać, jak ważną rolę dla rozwoju naszego regio-
nu spełnia Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Dziesięciolecie 
podpisania pierwszego zezwolenia na działalność (Podravka) to doskonała oka-
zja, aby podsumować tę jakże owocną działalność. Stąd sporo miejsca na naszych 
łamach poświęcamy KSSSE.   

W październiku nasza Izba wspólnie z firmą Rhodia Polyamide Polska  
Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zorganizowała robocze spotkanie na temat „Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu”(CSR). Gościem specjalnym był dr Bolesław Rok – na-
rodowy ekspert do spraw CSR w Komisji Europejskiej i członek grup eksperckich 
ds. zarządzania społeczną odpowiedzialnością przy Banku Światowym i Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych. W swym wykładzie zwrócił uwagę na korzyści, jakie 
przynieść może włączanie się przedsiębiorstwa w rozwój swego bezpośredniego 
otoczenia. CSR to dobry przykład na współpracę biznesu i  lokalnego środowiska,  
o czym zaświadcza prezes Rhodia Polyamide Polska Sp. z o.o. Jacek Bobrowicz. 
Działania Izby będą w najbliższych latach oscylować wokół tej tematyki.

W ubiegłym miesiącu Izba była organizatorem 34-tej edycji Międzynarodo-
wych Wschodniobrandenburskich Rozmów Transportowych nt: „Zintegrowane 
koncepcje komunikacji trzech euroregionów i rozwój przestrzenny wspierający 
gospodarkę i turystykę”

 O znaczeniu i ważności poruszanych tematów świadczy przyjęte wspólne 
oświadczenie Izby Przemysłu i Handlu Wschodniej Brandenburgii, Zachodniej 
Izby Przemysłowo-Handlowej, Euroregionu Pomerania oraz Euroregionu Pro 
Europa Viadrina o potrzebie kontynuacji rozpoczętych działań. Relację z tego wy-
darzenia publikujemy w bieżącym numerze „Głosu Przedsiębiorcy”.

W najbliższym czasie czeka nas kilka nowych przedsięwzięć. Koniec roku 
poświęcimy  konferencji w sprawie przepraw granicznych pomiędzy Polską i 
Niemcami. Intensywnie przygotowujemy się również do realizacji projektu doty-
czącego współpracy nauki i biznesu w naszym regionie. Już niebawem konferen-
cja inauguracyjna i pierwsze seminaria. Wszystkich zainteresowanych  udziałem  
w projekcie zapraszamy.

Z poważaniem
Stanisław Owczarek

Dyrektor Izby
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Podczas konferencji zaprezento-
wane zostały cele programowe 
polsko-niemieckich euroregio-

nów do roku 2013. Głos zabrali również 
przedstawiciele władz regionalnych 
Brandenburgii i Województwa Lubu-
skiego. W zgodnej opinii uczestników  
w zakresie planowania i realizacji planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
rozbudowy infrastruktury transporto-
wej głównym problemem są niejednolite 
procedury w Polsce i w Niemczech. Na 
podstawie badań i analiz prowadzonych 
przez euroregiony jednoznacznie wyni-
ka, że największe problemy infrastruktu-
ry transportowej dotyczą połączeń trans-
granicznych. O ile połączenia drogowe 
są w opinii ekspertów na poziomie do-
statecznym, to duży problem stanowią 
połączenia kolejowe.

Podczas konferencji zaprezentowa-
no wyniki polsko-niemieckiego projektu 
DPERON. W głównej części tego dzia-

łania analizie poddano trzy polsko-nie-
mieckie euroregiony (Pomerania, Pro 
Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bób)  
w ramach Zintegrowanych Koncepcji Ko-
munikacji. Na podstawie tych koncepcji 
można określić te projekty infrastruktu-
ry transportowej, które mogą najbardziej 
przyczynić się do poprawy osiągalności 
komunikacyjnej wewnątrz regionów.  
W świetle analizy projektu DPERON  

w województwie lubuskim są to:
• Budowa autostrady A2 na odcinku 

Świecko-Nowy Tomyśl
• Budowa drogi S3 jako efektywnego 

połączenia Północ-Południe
• Uzupełnienie trasy Odra-Łużyce  

w części północnej
• Modernizacja linii kolejowej z Berlina, 

przez Kostrzyn i Gorzów Wlkp. w kie-
runku Gdańska

• Modernizacja połączeń kolejowych 
Berlina i Cottbus z Wrocławiem oraz 
Szczecin-Zielona Góra-Wrocław

• Realizacja połączenia drogowego  
w obszarze na północ od Eisenhutten-
stadt

Podczas konferencji wystosowano 
również wspólne oświadczenie Izby 
Przemysłu i Handlu Wschodniej Bran-
denburgii, Zachodniej Izby Przemysło-
wo-Handlowej, Euroregionu Pomerania 
oraz Euroregionu Pro Europa Viadrina: 
Polsko-niemieckie inwestycje w infrastruktu-
rze transportowej - wiążąco planować i forso-
wać realizację.

Tomasz Molski

34 edycja Międzynarodowych Wschodniobrandenburskich Rozmów Transportowych

Przyspieszyć rozbudowę
infrastruktury
16 października w Słubicach odbyły się 34 Międzynarodowe Wschodniobrandenburskie Roz-
mowy Transportowe. W konferencji udział wzięło blisko 100 uczestników z Polski i Niemiec, 
którzy dyskutowali na temat zintegrowanych koncepcji komunikacji i rozwoju przestrzen-
nym euroregionów wspierających gospodarkę i turystykę.

Uczestników powitał Karl Heinz Bossan



5

Obrady Europarlamentu Przed-
siębiorstw stały się  rzadką oka-
zją, aby stanąć twarzą w twarz  

z unijnymi decydentami i porozmawiać  
z nimi na temat problemów, z którymi bo-
rykają się przedsiębiorcy z całej Europy. 
W obradach uczestniczył Prezes Zachod-
niej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy 
Korolewicz (Prezes Zarządu Zachodnie-
go Centrum Konsultingowego  EURO 
INVEST Sp. z o.o.). Wśród uczestników 
znalazł się również członek Rady Izby 
– Krzysztof Dołganow (Prezes Zarządu 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A.).

O przebiegu obrad rozmawiamy z Preze-
sem Izby Jerzym Korolewiczem.

- Kto brał udział w obradach EPP? Co 
było przedmiotem sesji?
- W obradach udział wzięło blisko 
ośmiuset przedstawicieli biznesu z po-
nad dwudziestu krajów Unii Europej-
skiej. Liczba zaproszonych przedsiębior-
ców nie była przypadkowa. Dla delegacji 
przedsiębiorców z poszczególnych kra-
jów przewidziano w ławach Europar-
lamentu liczbę miejsc odpowiednią do 
liczby eurodeputowanych, którzy będą 
reprezentowali dany kraj po wyborach 
w 2009 roku. Głównym celem spotkania 
była dyskusja na temat skutków działań 
legislacyjnych Unii Europejskiej dla ak-

tywności przedsiębiorców oraz refleksja, 
na ile istniejące przepisy UE odpowiada-
ją potrzebom i oczekiwaniom środowisk 
biznesu. Najważniejszy wątek, który 
przewijał się przez całą sesję oscylował 
oczywiście wokół kryzysu finansowego 
oraz jego skutków. Rozmawialiśmy rów-
nież na temat barier w handlu i sposo-
bach ich eliminowania, problemach ener-
getycznych i środowiskowych, a także  
o prawie unijnym. Odbyliśmy szereg gło-
sowań na temat m.in.: europejskiego pra-
wodawstwa dla firm, stworzenia przez 
Komisję wspólnej dla całej UE podstawy 
opodatkowania spółek czy spójnego, eu-
ropejskiego programu wspierania MŚP.

- Jak postulaty przedsiębiorców odebra-
li  unijni decydenci?
- Spotkanie przedsiębiorców zostało po-
traktowane w Brukseli bardzo poważnie. 
W naszych obradach udział wzięli m.in.: 
Przewodniczący Parlamentu Europej-
skiego - Hans-Gert Pöttering, Przewod-
niczący Komisji Europejskiej José Manuel 
Barroso oraz unijni komisarze i szefowie 
komisji Parlamentu Europejskiego. Gło-
sowania, w których wzięliśmy udział, 
zakończyły się przyjęciem uchwał. Zo-
staną one przedłożone Francuskiej Pre-
zydencji w Radzie Unii Europejskiej. 
Liczę, że nasz głos zostanie wzięty pod 
uwagę podczas procesu tworzenia pra-
wa unijnego. Takie też były deklaracje 
europejskich przywódców.

- Czy można powiedzieć, że formuła Eu-
ropejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw 
sprawdziła się i podobne inicjatywy 
będą kontynuowane w przyszłości?

- Samą inicjatywę oceniam bardzo pozy-
tywnie. Dzięki niej, przedsiębiorcy mieli 
okazję zabrać głos w sprawach dla nich 
ważnych. W mojej opinii optymalną for-
mułą byłoby zwoływanie Europejskie-
go Parlamentu Przedsiębiorstw co dwa 
lata - wiele wskazuje, że tak właśnie bę-
dzie. W międzyczasie można by zbierać 
opinie na bieżące tematy, na przykład 
drogą mailową. Przedsiębiorcy, dzięki 
takiej formule, mogliby wypowiadać się 
w kwestiach związanych z prawodaw-
stwem, które w bezpośredni sposób ich 
dotyczy. 

- Panie Prezesie, jakie to uczucie zasiąść 
w unijnych ławach?
- Obrady, jak już mówiłem, były nie tyl-
ko gestem kurtuazji wobec przedsiębior-
ców. Posadzono nas w ławach unijnych  
i umożliwiono w realny sposób głoso-
wać w wielu ważnych kwestiach. Wła-
dza polityczna Unii tym samym uznała, 
że powinniśmy być bezposrednio wysłu-
chani.  Tego dnia byliśmy naprawdę eu-
ropejską reprezentacją przedsiębiorców. 
Jedyna, czysto techniczna, różnica pole-
gała na sposobie rozdziału miejsc. Pod-
czas obrad Parlamentu eurodeputowani 
zasiadają frakcjami, nas zaś rozlokowano 
wg. przynależności państwowej. Jestem 
przekonany, że nie było to ostatnie ta-
kie spotkanie i głos przedsiębiorców na 
stałe zagości w Brukseli oraz pozwoli 
władzom Unii na podejmowanie ekono-
micznych i racjonalnych decyzji.

- Dziękuję.
Rozmawiał Jarosław Libelt

Europarlament Przedsiębiorców

Nasz głos w Brukseli
14 października 2008 roku 
przedsiębiorcy i menedże-
rowie z Polski zasiedli w 
ławach Parlamentu Europej-
skiego w Brukseli. Wzięli 
udział w bezprecedensowym 
wydarzeniu – pierwszej w 
historii sesji Europejskiego 
Parlamentu Przedsiębiorstw. 
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- W ubiegłym roku minęło 10 lat od po-
wstania K-S SSE S.A. Jak podsumował-
by Pan minioną dekadę?
- Można wyróżnić trzy etapy. Pierwszy 
- organizacyjny, czyli przebrnięcie przez 
całą procedurę organizacyjną, działanie 
z niskimi nakładami, czas kiedy spółki 
powstawały. Drugi etap jest dla mnie fazą 
niewykorzystanych szans, gdyż mogliśmy 
być bardziej z przodu. Uwypuklił to okres 
późniejszy, gdzie ten sam zespół ludzki 
pokazał, że możemy się rozwijać bardziej 
dynamicznie. Po okresie oczekiwania na 
na decyzję Unii, co będzie się dalej działo 
ze specjalnymi strefami ekonomicznymi, 
strefa zaczęła notować niespotykany do-
tąd napływ inwestycji – począwszy od 
2006 roku. Również dlatego, że wówczas 
zaczęliśmy intensywnie poszukiwać in-
westorów. Zmieniliśmy sposób działania: 
przestaliśmy się ograniczać do oczekiwa-
nia - aż inwestorzy sami zadzwonią - i po-
stanowiliśmy sami dynamicznie ich po-
szukiwać. Zmiana strategii zarządzania 
spowodowała, że zaczęliśmy wydawać 
rekordowe liczby zezwoleń rocznie.

- Czy nie jest to poniekąd zasługa bumu 
gospodarczego?
- Tak, ale to tylko część prawdy. Uwa-
żam, że samym bumem gospodarczym 
tego wytłumaczyć się nie da. Bardzo do-
brze to widać teraz, kiedy praktycznie nie 
można poszerzać terenów „strefowych”  
w związku z oczekiwaniem na noweliza-
cję prawa, która ma niebawem nastąpić 
oraz coraz bardziej odczuwalnym kryzy-
sem, a mimo to wydaliśmy w roku bie-
żącym dwanaście zezwoleń – to jest tyle, 
ile wydawały inne strefy w jednym roku  
w okresie prosperity. 

- Na czym polega ten fenomen?
- Umówiliśmy się z naszymi pracowni-
kami, że od tej pory będziemy pracować 
inaczej. Zamiast biernego oczekiwania 
- rozmawiamy bardzo dużo z naszymi 
partnerami. Położyliśmy nacisk na rzecz 
do tej pory niespotykaną innych strefach 
– aktywne poszukiwanie inwestorów. 
Dzięki temu w ubiegłym roku zrobili-
śmy olbrzymi krok w ocenach niezależ-
nych firm konsultingowych, m. in. firmy 
KPMG, która tworzy coroczny raport pt. 

„Ocena działalności stref”. K-SSSE S.A. 
jako spółka zarządzająca strefą przez 
osiem lat była plasowana poniżej prze-
ciętnej. W ubiegłym roku po raz pierwszy 
znaleźliśmy się „nad kreską” z wynikiem 
+0,5 pkt (skala oceny obejmuje wartości 
od -5 do +5). W rankingu uplasowaliśmy 
się na trzecim miejscu. Ponadto zostali-
śmy uznani  w opinii inwestorów za naj-
lepszą strefą w Polsce „za jakość obsługi”. 
W tym roku uzyskaliśmy łączną ocenę 
+3,5 punktu. To bardzo duży skok. Wy-

mamy odnośnie lubuskiego. Wynika to 
z kilku rzeczy: leżymy blisko granicy, 
jesteśmy społeczeństwem młodym i mo-
bilnym, a co za tym idzie jesteśmy gotowi 
na przekwalifikowanie. Inwestorzy zwra-
cają również uwagę na fakt, iż wszystkie 
plany rządowe dotyczące budowy sieci 
drogowej obejmują nasze wojewódz-
two. Podkreślają również, że można tutaj 
wspaniale wypocząć. Zwracają uwagę na 
niebagatelny fakt, iż miasta w naszym 
województwie chcą się dynamicznie roz-

Strefa dobrych inwestycji
Wywiad z Krzysztofem Dołganowem – Prezesem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A.

nika on również z tego, że – poza statuto-
wą działalnością polegającą na ściąganiu 
inwestorów i przygotowywaniu infra-
struktury terenów strefowych - zaczęli-
śmy rozwijać działalność konsultingową 
i obsługę posprzedażową. Zdajemy sobie 
sprawę, że nie będziemy w nieskończo-
ność sprzedawać ziemi pod inwestycje. 
W tym roku zrobiliśmy pierwszy krok, 
aby przeprowadzić firmę na nowe tory. 
Nasze Centrum Obsługi Inwestora działa 
bardzo dynamicznie i jest bardzo dobrze 
postrzegane przez inwestorów. Zapotrze-
bowanie na nasze usługi jest znaczne.

- Czy lubuskie to atrakcyjny teren dla 
inwestorów? Jak wypadamy w stosunku 
do pozostałych województw w Polsce?
- Nasze województwo jest bardzo atrak-
cyjne dla inwestorów. Mogę powiedzieć, 
że prowadzimy inwestycje na terenie 
trzech województw i najwięcej zapytań 

wijać. Widać to na przestrzeni kilku ostat-
nich lat, choćby na przykładzie Nowej 
Soli czy Gorzowa Wlkp.

- K-S SSE S.A. wydaje się być naturalnym 
partnerem dla samorządów, które dzięki 
Waszej działalności winny otrzymywać 
wsparcie w zakresie pozyskiwania in-
westorów i tworzenia nowych miejsc 
pracy. Czy w rzeczywistości współpraca 
na linii K-S SSE S.A. – samorządy ukła-
da się harmonijnie?
- Mamy swoje podstrefy w 25 miastach. 
A to oznacza, że stykamy się z 25 typami 
zarządzania. W przeszłości bywało z tą 
współpracą różnie. Z biegiem czasu coraz 
więcej samorządów rozumie, że jesteśmy 
dla siebie partnerami i jeżeli któraś ze 
stron nie zaangażuje się w proces pozy-
skiwania inwestora, to samo ustanowie-
nie na określonym terenie statusu strefy 
ekonomicznej nic nie da. My jako Strefa 

Od prawej: Krzysztof Dołganow Prezes K-S SSE i Dyrektor Zarządzający TPV Displays Polska 
Wiesław Ciepliński podczas gali miesięcznika Forbes (Największe wydarzenie gospodarcze w regionie 

- budowa fabryki monitorów LCD firmy TPV w Gorzowie Wlkp.)
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jesteśmy odpowiedzialni za ściągnięcie 
inwestorów. Z kolei dany samorząd bie-
rze na swoje barki sprawne dostarczenie 
usługi administracyjnej. Inwestor zwraca 
bardzo dużą uwagę na pełne wsparcie sa-
morządu. 

- Funkcjonuje opinia, że inwestorzy po-
szukujący lokalizacji dla swojej firmy 
wolą w ramach wsparcia otrzymać pie-
niądze niż ulgi podatkowe. To jedna  
z przyczyn, dla których nasi zachodni są-
siedzi hamują nieco napływ inwestycji 
do naszego kraju. Jaka jest opinia Pana 
Prezesa w tej kwestii?
- To czasami prawdziwa teza, ale wiele 
zależy od tego, jakie cele ma dany inwe-
stor. Ja również wolałbym przyznawać 
granty, tak jak to się dzieje na Słowacji, 
Czechach czy wschodnich Niemczech, 
niż udzielać TYLKO zwolnień z podat-
ków. Dlaczego zatem często wygry-
wamy? Przede wszystkim rynek pracy 
ludzi wykształconych jest w Polsce zde-
cydowanie bogatszy niż u naszych połu-
dniowych sąsiadów. A my - jako strefa 
- nastawiamy się na inwestorów, którzy 
poszukują właśnie ludzi wykształco-
nych. Są to bowiem etaty, na których 
ludzie będą dobrze opłacani  i otrzymają 
szansę rozwoju. Inwestor zwraca rów-
nież uwagę na budowę systemu podat-
kowego. Wybiera, czy w jego sytuacji 
lepsze jest postawienie fabryki i otrzy-
manie dofinansowania i płacenie potem 
wysokich podatków, czy postawienie 
fabryki i zwolnienia z podatków. Wiele 
zależy od branży, w jakiej działa dany 
inwestor. Stawiamy na firmy, które będą 
silnie związane z danym regionem i któ-
re wytworzą dużą liczbę miejsc pracy dla 
wysoko wykwalifikowanych i dobrze 
opłacanych pracowników.

- Obecnie jednak wiele firm martwi 
się, że zanim odbiorą pomoc publiczną, 
przestaną działać specjalne strefy eko-
nomiczne. Poza tym, żeby zrobić odpis 
od podatku, trzeba mieć dochody, więc 
na pomoc publiczną trzeba poczekać. 
Czy widzi Pan jakiś pomysł na rozwią-
zanie tej sytuacji?
- Ja patrzę na to w nieco inny sposób.  
W pewnym sensie zwolnienie podatko-
we należy traktować jako grant. Jeżeli do 
tego inwestor otrzyma dodatkowe środ-
ki na utworzenie nowych miejsc pracy  
z Powiatowego Urzędu Pracy to wówczas 
otrzymuje kolejny grant. My bardzo czę-
sto zapominamy o rzeczach, które  nie-
jako z urzędu otrzymujemy. Dodatkowe 

formy wsparcia oferowanego inwestorom 
są takim właśnie „cichym grantem”.

- O K-S SSE S.A. zrobiło się ostatnio 
jeszcze głośniej dzięki wspaniałej po-
stawie gorzowskich koszykarek. Spon-
soring sportowy traktuje Pan jako istot-
ny element promocji czy miły dodatek  
w szerokiej strategii marketingowej? 
Mówiąc inaczej: warto?
- Koszykówka to obecnie dla nas sponso-
ring strategiczny. Chcemy być postrzegani 
jako firma młoda, dynamiczna i szybko 
rozwijająca się. Zespół gorzowskich ko-
szykarek wpisuje się idealnie w nasz za-
mysł. Dzięki wejściu na zasadach sponsora  
w gorzowski klub, rozpoznawalność na-
szej marki niesamowicie wzrosła. Pozyska-
liśmy trzech inwestorów, którzy podczas 
rozmów wprost powiedzieli, że zaufali 
nam właśnie ze względu na promocję  
K-S SSE poprzez koszykówkę. To dla nas 
zarazem najtańsza – na swój sposób - forma 
reklamy. Poprzez niemal codzienne infor-
macje na temat zespołu w prasie i bezpo-
średnie transmisje telewizyjne promujemy 
swoją markę. Żałuję nieco, że dziennika-
rze, zwłaszcza mediów lokalnych, często 
pomijają pierwszy człon nazwy zespołu: 
„K-S SSE”. To rzecz niespotykana w przy-
padku innych klubów. Dziennikarze cza-
sami nie rozumieją, że jeżeli ktoś wykła-
da na pewne rzeczy pieniądze, to robi to  
w jakimś konkretnym celu.

- Jakie wyzwania stoją przed Kostrzyń-
sko-Słubicką Specjalną Strefą Ekono-
miczną w najbliższym czasie?
- Zdaję sobie sprawę, że specjalne stre-
fy ekonomiczne nie będą funkcjonować  
w nieskończoność. Dlatego też chcemy 
podążać w kierunku funkcjonowania jako 
profesjonalna firma konsultingowa. Po-
czyniliśmy już pierwsze kroki w tym celu. 
Dzięki temu inwestorzy zamiast płacić za 
szkolenia w Warszawie otrzymają taką 
samą usługę u nas na miejscu kilkukrotnie 
taniej. Zastanawiamy się też nad budową 
centrów logistycznych, czy stworzeniem 
pakietów usług medycznych. Cały czas 
spotykamy się z inwestorami i staramy 
się spełniać ich wymagania. Stawiamy 
również mocno na kształcenie naszych 
pracowników. Chcemy się ciągle rozwijać 
na każdym szczeblu, zarówno jako za-
rząd, jak i pracownicy. 

- Dziękujemy.
Rozmawiali: Jarosław Libelt

i Tomasz Molski

Krzysztof Dołganow,
od maja 2006 roku Prezes Zarządu Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej S.A. W tym czasie spółka stała się 
najszybciej rozwijającą się specjalną strefą 
ekonomiczną w Polsce, dwukrotnie uzyska-
ła nagrodę Fair Play oraz została uhonoro-
wana niezależną nagrodą dla najlepszego 
przedsiębiorstwa w województwie lubuskim  
w roku 2006 przez magazyn gospodarczy 
FORBES. Ten sam magazyn uznał rozpoczę-
cie inwestycji firmy Funai na terenie podstre-
fy w Nowej Soli jako wydarzenie roku 2006.

Urodzony w roku 1960 absolwent Aka-
demii Rolniczej w Szczecinie. W roku 1992 
ukończył podyplomowe studia na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu  
im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W roku 1989 ukończył kurs negocjato-
rów organizowany przez Fundację Edukacja 
dla Demokracji przy współudziale amerykań-
skiej centrali związkowej AFL CIO, a w roku 
1995 kurs dla instruktorów nowoczesnych 
technik sprzedaży oraz metod ich wdraża-
nia. W latach 1997-98 ukończył kursy I i II 
stopnia organizowane przez amerykańską 
firmę szkoleniową LIMRA przy współudziale 
Commercial Union S.A. z zakresu sposobów 
rekrutacji i selekcji oraz zarządzania grupami 
sprzedażowymi. W roku 2006 podjął naukę  
w Europejskiej Akademii Planowania Finan-
sowego. W tym samym roku otrzymał tytuł 
Certyfikowanego Doradcy Inwestycyjnego 
„European Financial Guide”.

W pierwszych latach po ukończeniu 
studiów związany był z gorzowską oświa-
tą. Począwszy od roku 1991 aż do roku 
2006 pełnił funkcje menażerskie w ubezpie-
czeniowym konsorcjum Konzeption S.A.  
W spółce tej zbudował jedną z największych 
sieci sprzedaży usług finansowo-ubezpie-
czeniowych skupiającą 153 współpracowni-
ków z województw łódzkiego, pomorskiego  
i zachodniopomorskiego. W tym czasie zo-
stał trzykrotnym laureatem Regionalnej Ligi 
Mistrzów Ergo Hestia S.A. Laureat Ogólno-
polskiej Ligi Mistrzów na najlepszą multia-
gencję w Polsce współpracująca z grupą 
ERGO Hestia S.A.
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Kluczowi inwestorzy K-S SSE S.A.:
Podravka Polska, pierwsze zezwolenie nr 1 wydanie dnia 15.10.1998 - pierwszy inwestor 
w K-S SSE. Firma, która przecierała ścieżki innym.

ICT Poland: największa do dziś inwestycja w K-S SSE: ponad 115 milionów Euro inwesty-
cji (Kostrzyn).

TPV Displays Polska (Gorzów Wlkp.), największa zadeklarowana liczba nowoutworzo-
nych miejsc pracy, największy pracodawca w podstrefach woj. lubuskiego. 

Funai Electric Polska - największy inwestor w Nowej Soli pod względem wartości i inwe-
stycji i tworzonych miejsc pracy.
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VW Poznań - największy pracodawca pośród wszystkich inwestorów w K-S SSE.

Marcin Kubik (Centrum Obsługi In-
westora): 

- Jesteśmy jednostką doradczo-in-
formacyjną działającą w wewnętrznych 
strukturach Strefy. Zadaniem Centrum 
Obsługi Inwestora jest koordynowanie 

współpracy pomiędzy K-S SSE S.A.,  
a podmiotami w niej funkcjonującymi.  
COI prowadzi działania o charakterze in-
formacyjnym, usługowym i doradczym. 
Naszym zadaniem jest również inicjowa-
nie i koordynowanie współpracy pomię-
dzy samymi podmiotami działającymi  
w Strefie. Staramy się dostarczać inwe-
storom aktualne i rzetelne informacje do-
tyczące funkcjonowania specjalnych stref 
ekonomicznych w Polsce. Organizujemy 
kwartalne szkolenia oraz wydajemy Biu-
letyn Strefowy, który informuje naszych 
inwestorów o aktualnościach związa-
nych z tematyką prawną i podatkową  
w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Stre-
fie Ekonomicznej S.A. 

Centrum Obsługi Inwestora przy  
K-S SSE S.A. oferuje swoje usługi rów-
nież potencjalnym inwestorom, za-

równo krajowym jak i zagranicznym, 
zamierzającym podjąć oraz prowadzić 
działalność gospodarczą na terenie Stre-
fy w zakresie:
• Przeprowadzania procedury polega-

jącej na rejestracji nowego podmiotu 
gospodarczego /KRS, NIP, REGON/. 

•  Sprawnego przeprowadzenia Proce-
dury Aplikacyjnej zmierzającej do na-
bycia przez inwestora nieruchomości 
gruntowej oraz wydania zezwolenia 
na prowadzenie działalności gospo-
darczej na terenie K-S SSE. 

• Organizowania spotkań „roboczych”  
z dostawcami mediów. 

• Poszukiwania pracowni projektowych 
oraz firm wykonawczych. 

• Pozyskiwania kadr pracowniczych  
i organizacji ich szkoleń.

Koenecke Polska - pierwszy inwestor w Słubicach.

Faurecia Gorzów - pierwszy inwestor w Gorzowie Wlkp.
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 - Państwa firma funkcjonuje już  
10 lat na lubuskim rynku. Jakie w tym 
czasie zaobserwował Pan zmiany w za-
kresie potrzeb i wymagań klientów? 

 - Z roku na rok obserwujemy coraz 
większy wzrost potrzeb klientów. Coraz 
częściej przedsiębiorcy zwracają uwagę 
na funkcjonalność, ergonomię, mobilność 
oraz zdrowie swoich pracowników do-
stosowując miejsca pracy do ich indywi-
dualnego charakteru. 

Wychodząc naprzeciw tym oczeki-
waniom, kładziemy przede wszystkim 
nacisk na  fachowe doradztwo i komplek-
sową obsługę w zakresie wyposażenia 
pomieszczeń  biurowych. 

Firmy, które skorzystały z naszych 
usług i zaufały nam w doborze wyposa-
żenia dostosowanego do ich potrzeb, za-
oszczędziły na czasie oraz zainwestowały 

w prawidłowe funkcjonowanie swoich 
biur, które poprzez swoją ergonomię dały 
większą wydajność pracy.

 -  Z Pana słów wynika, ze istnieją 
zasady dotyczące prawidłowego wypo-
sażenia wnętrza biurowego.   

 - Jak najbardziej. Dzięki naszym ba-
daniom nad efektywnością pra-

cy wiemy, że wynika ona  
z prawidłowej komunikacji 
w biurze oraz dopasowa-
nia do indywidualnych 
potrzeb użytkownika. 
Wspólnie z wieloma 
specjalistami z tych ob-

szarów opracowaliśmy  
7 Kryteriów, (1. indywidualny charak-
ter pracy, 2. mobilność, 3. współpraca,  
4. prezentacje, 5. prywatność, 6. organizacja,  
7. swoboda działania), które mają kluczo-
wy wpływ na poprawne funkcjonowanie 
każdej firmy. 

Nasze działanie zaczynamy od pro-
fesjonalnej analizy pracy, tak aby nadać 
następnie każdemu miejscu mobilny i ela-
styczny charakter. Dbamy, aby w biurze 
wiedza i doświadczenie innych pracow-
ników były w zasięgu reki. 

 -  W wielu firmach istnieje problem  
braku prywatności.

 - Do nas również docierają takie sy-
gnały. Jednak poprzez innowacyjne i sku-
teczne rozwiązania możemy dostosować 
powierzchnie biurowe do stworzenia 

atmosfery prywatności.  Potrafimy wspo-
móc proces organizacyjny tak, aby każdy 
z pracowników mógł poukładać własne 
myśli i – choć może zabrzmi to górno-
lotnie – poczuć się jak u siebie. Niestety 
niejednokrotnie ten aspekt jest pomijany 
przy urządzaniu biura. Staramy się żeby 
nasze rozwiązania zagospodarowania 
przestrzeni dawały gwarancję,  efek-
tywnej i spokojnej pracy oraz swobody  
w działaniu. 

 -  Na co „specjalnego” mogą liczyć 
klienci Mikomax, w porównaniu do 
usług oferowanych przez inne firmy?

 - Nasi klienci „mają spokojną głowę”, 
ponieważ zapewniamy im wysokiej jako-
ści produkty i usługi. Analiza i  indywidu-
alny charakter pracy z klientem,  skutkuje  
wspólnym tworzeniem niepowtarzalne-
go wizerunku firmy, oraz budowaniem 
przyjaznego otoczenia pracy. Inwestorzy 
mogą liczyć na fachowe doradztwo oraz 
profesjonalny i łatwo dostępny serwis. 

Myślę jednak, że najważniejsze dla 
klientów jest to, że mogą liczyć na trwa-
łą współpracę z pewnym partnerem, po-
twierdzoną referencjami wielu użytkow-
ników. 

 - Czy istnieje obecnie jakiś trend 
w zakresie projektowania mebli biuro-
wych? 

Mieć spokojną głowę…
Wywiad z Markiem Rzeźniczkiem, dyrektorem gorzowskiego salonu mebli biurowych Mikomax
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 - W sezonie 2009 wracamy do mody 
z lat 60-tych, gdzie dominowały lakie-
rowane na wysoki połysk powierzch-
nie, szkło lakierowane, kolor biały, oraz 
okleina naturalna od wenge do zebrano, 
choć tego ostatniego jest znacznie mniej. 
Potwierdzeniem były tegoroczne targi 

meblowe ORGATEC 2008 w Kolonii, na 
których dominowały proste formy blatów 
i stelaży, wygodny dostęp do gniazd, oraz 
możliwość pracy w pozycji zmiennej - sie-
dzącej lub stojącej. Wszystko  to można 
było zobaczyć prawie na każdym stoisku. 
My również mamy w swojej ofercie sys-

temy mebli biurowych odpowiadających 
najnowocześniejszym trendom.

- Dziękujemy.

Rozmawiali: Jarosław Libelt 
i Tomasz Molski

White prestige - gabinet normal

Wenge prestige - konferencja White light - gabinet z konferencją

Salon Firmowy Mikomax
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Plac Jana Pawła II 50F

tel. +48 95 720 52 95, fax. +48 95 723 19 30
e-mail: gorzow@mikomax.pl,  www.mikomax.pl

Zapraszamy, by przekonać się, jak estetyczne 
i funkcjonalne może być biuro.
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5 lat zrównoważonego rozwoju  

Obchodzone w tym roku pięciole-
cie istnienia firmy to okazja do 
podsumowania okresu jej inten-

sywnego rozwoju zarówno w kontekście 
wzrostu wolumenu produkcji jak i stałego 
doskonalenia systemów jakości, bezpie-
czeństwa pracy, dialogu społecznego oraz 
ochrony środowiska, którymi scalona jest 
strategia firmy.

- Oczywiście nie możemy zapominać  
o rodowodzie granulatów konstrukcyjnych  
z lat 90, kiedy to razem z garstką ambitnych, 
gniewnych, gotowych na wszystko ludzi, wal-
czyliśmy o utworzenie (…) Zakładu Granula-
tów Konstrukcyjnych, i to w potężnym zakła-
dzie włókienniczym – tak początki produkcji 
plastików wspomina Jacek Bandurski, 
jeden z inicjatorów tego przedsięwzięcia 
jeszcze w ramach struktury ZWCH Sti-
lon, dziś Dyrektor ds. Produkcji i Członek 
Zarządu RPP. Dopiero rok 2003 przyniósł 
wydzielenie tej działalności produkcyjnej 
na rzecz Grupy Rhodia, a tym samym 
wprowadzenie nowych międzynarodo-
wych standardów zarządzania i wytwa-
rzania.

Dziś, liczący 245 pracowników zakład, 
w oparciu o nowoczesne technologie pro-
dukuje rocznie blisko 25 tysięcy ton gra-
nulatów o nazwie handlowej TECHNYL, 
które trafiają do klientów na całym świe-
cie. Produkowane w Gorzowie tworzywa 
sztuczne znajdują zastosowanie przede 
wszystkim w branży motoryzacyjnej. 
Znakomite właściwości chemiczne i fizy-
ko-mechaniczne Technyli pozwalają na 
wykorzystanie ich przy produkcji elemen-
tów samochodów takich jak: pokrywy 
silnika, wentylatory, elementy chłodnicy 
czy klamki. Spełniają bowiem wymogi 
jakościowe i wytrzymałościowe, a jedno-
cześnie są lżejsze niż metal. Kolejna grupa 
Technyli znajduje zastosowane w sekto-
rze elektrycznym i elektrotechnicznym 
do produkcji np. bezpieczników, gniazd, 
wtyczek, czy programatorów, których 
niezawodność w warunkach przewo-
dzenia prądu jest kluczowa dla trwałości 
wyrobu i bezpieczeństwa jego użytkow-
ników. Trzecim obszarem zbytu Techny-
li jest rynek artykułów konsumenckich, 
gdzie odpowiednio odporny na warunki 

atmosferyczne i uszko-
dzenia mechaniczne 
plastik używany jest 
do produkcji np. osłon 
łańcuchowych, profili 
specjalnych, zaworów, 
kółek, czy rolek. Duże 
znaczenie mają tu rów-
nież walory estetyczne 
gwarantowane przez 
szeroką gamę kolorów 
i odpowiednie właści-
wości powierzchni.  

- 85% naszej produkcji jest eksportowa-
ne, jednak zauważalna jest tendencja wzrostu 
udziału odbiorców polskich i środkowoeuropej-
skich w portfolio Rhodia. W kraju mamy za-
szczyt współpracować między innymi z takimi 
korporacjami  jak Valeo, Ergom, Schneider. Je-
steśmy producentem tylko PA, jednak można 
również śmiało stwierdzić, że produkujemy 
tworzywa zaawansowane, które ze względu 
na szeroki zakres modyfikacji mogą znaleźć 
zastosowanie w różnorodnych i bardzo wy-
magających aplikacjach - mówi Jolanta Woj-
tal-Rak, Kierownik Zespołu Marketingu  
i Sprzedaży.

Produkcja dobrego i dobrze sprzedają-
cego się wyrobu to priorytet dla każdego 
przedsiębiorstwa, również zakładu  Rho-
dia Polyamide Polska. Jednak jako zakład 
chemiczny, z pełną świadomością swoje-
go potencjalnego wpływu na środowisko, 
Rhodia podejmuje także wysiłki, by jej 
działalność prowadzona była w sposób 
bezpieczny zarówno dla pracowników 
jak i otoczenia, co więcej, by odbywała 
się z korzyścią dla tychże stron. Wyra-
zem zaangażowania w ten aspekt dzia-
łalności jest wdrażany obecne w firmie 
strategiczny program o nazwie „Droga 
Rhodii” („Rhodia Way”), który kompiluje 
wartości zrównoważonego rozwoju pro-
pagowane przez CSR (Corporate Social 
Responsibility), czyli społeczną odpowie-
dzialność biznesu. Wielopłaszczyznowe 
działania ukierunkowane na sześć grup 
interesariuszy związanych z firmą, to ob-
szar najpierw przeprowadzonej w firmie 
samooceny, potem wytyczenia nowych 
celów i zadań doskonalących poziom i ja-
kość tych relacji. 

I tak, dla zapewnienia bezpiecznych 
warunków pracy swoim pracownikom 
firma wdrożyła zintegrowany system 
zarządzania bezpieczeństwem i ochro-
ną środowiska SIMSER+, który będąc 
wewnętrznym narzędziem Grupy gwa-
rantuje spełnienie wymagań ISO14001 
i OHSAS18001. Rhodia regularnie ana-
lizuje bezpieczeństwo procesowe, prze-
prowadza profilaktyczne programy zdro-
wotne dla pracowników, systematycznie 
realizuje  programy dedykowane popra-
wie bezpieczeństwa takie jak 5S, „O mało 
co”, TEC, czy BOP - Program Obserwacji 
Zachowań. Obok tematyki BHP/HSE fir-
ma prowadzi rzeczywisty dialog społecz-
ny z załogą, umożliwiła pracownikom 
nabycie akcji przedsiębiorstwa integrując 
ich tym samym i motywując. Podpisane 
z Międzynarodową Federacją Związ-
ków Zawodowych Przemysłu Chemicz-
nego i Energetycznego „Porozumienie  
o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” 
gwarantuje pracownikom przestrzega-
nie ich praw, zarówno tych wskazanych  
w Konwencji Międzynarodowej Federacji 
Pracy i Zasadach Inicjatywy ONZ Global 
Compact, jak i tych, które Rhodia deklaru-
je ponad te standardy. Różnorodne formy 
komunikacji wewnętrznej umożliwiają 
wszystkim pracownikom stały dostęp do 
informacji o firmie.

Dla budowania właściwych relacji  
z kolejnymi dwoma grupami interesa-
riuszy – klientami i dostawcami, Rho-
dia stale doskonali swoje produkty tak, 
by spełniały oczekiwania odbiorców, 
zapewnia wsparcie techniczne przy ich 
przetwórstwie, stawia na innowacje, ale 
także na rozwój kooperantów i dzielenie 

Rhodia Polyamide Polska to ulokowany w Gorzowie Wlkp. zakład produkcyjny koncernu chemicznego Rho-
dia, którego globalna działalność w ponad czterdziestu procentach opiera się na sprzedaży tworzyw sztucznych. 
Dziś, jako jedna z ponad 70 umiejscowionych na całym świecie fabryk Grupy, Rhodia Polyamide Polska ma 
ugruntowaną pozycję producenta wysoko wyspecjalizowanych plastików na bazie poliamidu 6 i 6.6.
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z nimi dobrych praktyk Grupy. W wyni-
ku tych działań w sposób naturalny są też 
spełniane oczekiwania inwestorów – czy-
li kolejnej grupy intersariuszy – w których 
interesie leży takie zarządzanie firmą, by 
w sposób odpowiedzialny realizować 
wyznaczone cele, poprawiać efektywność 
i zdolności produkcyjne, a skutecznym do 
tego narzędziem jest WCM (World Class 
Manufacturing), czyli program ciągłego 
doskonalenia procesów.

Odrębnym, acz nieodzownym przed-
miotem troski firmy jest środowisko natu-
ralne, którego szeroko rozumiana ochro-
na wyraża się poprzez inicjatywy na rzecz 
redukcji zużycia czynników energetycz-
nych, emisji CO2, ilości wytwarzanych 

odpadów, czy szerzenia pro-środowisko-
wej świadomości poprzez system szkoleń 
i programy eliminujące zagrożenia.

Obecnie, jako przedsiębiorstwo  
o ustabilizowanej pozycji rynkowej, Rho-
dia podejmuje również kroki w kierunku 
rozwijania współpracy z ostatnią grupą 
interesariuszy – lokalną społecznością. 
Wspieranie lokalnej działalności spor-
towej, współpraca z zakładami na tere-
nie strefy przemysłowej, a także otwarte 
drzwi dla studentów i praktykantów, dni 
otwarte dla dzieci pracowników to pierw-
sze kroki w tym kierunku. 

W ciągu pięciu lat swojego funkcjono-
wania Rhodia podjęła szereg działań, któ-
re zebrane dziś pod parasolem „Rhodia 

Way” potwierdzają wolę prowadzenia 
odpowiedzialnej przedsiębiorczości. Na 
lata kolejne wyraża wolę nie tylko kon-
tynuacji tych dobrych praktyk, ale także 
rozwijania współpracy z interesariuszami 
poprzez dalsze doprecyzowanie ich po-
trzeb i wspólne poszukiwanie sposobów 
na ich zaspokojenie. Jest to element dłu-
gofalowej polityki nowoczesnego przed-
siębiorstwa, które stawia na wartości CSR 
jako narzędzia do budowania przewagi 
konkurencyjnej, które opiera swoją war-
tość nie tylko na aktywach materialnych, 
ale także na potencjale ludzkim, dobrej 
reputacji i chce prowadzić swoją działal-
ność przy pełnej akceptacji społecznej.

Adriana Kraciuk

- Minęła właśnie okrągła rocznica 5-lecia 
istnienia Państwa firmy w Gorzowie 
Wlkp. To dobra okazja do podsumowań. 
Jak przez ten czas rozwijał się Polski od-
dział firmy?
- W ramach Grupy Rhodia działamy od 
10-ciu lat. W grudniu 1998r. Rhodia naby-
ła akcje Stilonu i wtedy została utworzo-
na dywizja granulatów konstrukcyjnych, 
która była bazą dla powstania spółki Rho-
dia Polyamide Polska w Gorzowie Wlkp. 
Zaczynaliśmy produkując 3,5 tysiąca ton 
granulatów konstrukcyjnych. W zeszłym 
roku liczba ta sięgnęła blisko 30 tysięcy 
ton. Doskonale obrazuje to rozwój firmy. 
Przez te 5 lat udało się z wydziału Stilonu 
utworzyć pełną w tego słowa znaczeniu 
Firmę. Dzięki wielkiej pracy jesteśmy jed-
ną z dwóch najważniejszych fabryk gru-
py Rhodia na świecie.  I nie chcemy na 
tym poprzestać, ale wprowadzać coraz to 
nowe działy produkcji.

- Niedawno podjęto decyzje o zamknię-
ciu fabryki we Włoszech. Z kolei dekla-
ruje się rozwój gorzowskiego oddziału. 
Co jest powodem takich decyzji i na 
czym ma polegać ów progres?
- Na razie jest to projekt. Polega on na tym, 
że z funkcjonujących obecnie trzech fabryk 
(we Francji, Włoszech i Polsce – dop. red.) 
planuje się pozostawić dwie. Spowodowa-
ne jest to tym, że żadna z obecnych fabryk 
nie wykorzystuje pełni mocy produkcyj-
nych. Jednocześnie widzimy, że rozwój 
produkcji plastików najszybciej postę-
puje w Europie Środkowo-Wschodniej.  

W samej branży mo-
toryzacyjnej mówi 
się o kilkunastopro-
centowym wzroście 
zapotrzebowania  
w najbliższych la-
tach. To z pewnością nasz duży sukces. 
Zadecydowały o tym więc dwa, główne 
powody: duży, nowoczesny park maszy-
nowy i rozwój branży motoryzacyjnej.

- Uchodzą Państwo za prekursora w za-
kresie Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu w naszym regionie. Co skłoni-
ło Państwa do wprowadzenia tego typu 
działań? 
- Zapewne niektóre firmy prowadziły lub 
prowadzą tego typu działania, choć chy-
ba nikt w sposób kompleksowy. W naszej 
firmie Społeczną Odpowiedzialność Biz-
nesu wdrażamy poprzez program „Rho-
dia Way”. Nasze działania w ramach CSR 
rozpoczęliśmy w 2000 r. od optymalizacji 
produkcji i recyklingu produktów po za-
kończeniu ich cyklu życia. „Rhodia Way” 
w pełni weszło w życie w 2007r. Uznano 
wtedy, że pracownicy, klienci, dostawcy, 
otoczenie społeczne i środowisko należy 
potraktować w taki sposób, aby zopty-
malizować współpracę z każdym z tych 
elementów. Okazało się, że zarówno fir-
ma jak i jej otoczenie może egzystować  
w symbiozie nie powodując dodatkowych 
kosztów. W wielu dziedzinach spółka  
w Gorzowie Wlkp. była prekursorem. Jako 
pierwsi w Grupie Rhodia uzyskaliśmy 
np. certyfikacje ISO 14000. W gorzowskiej 

placówce staramy się wdrażać program 
„Rhodia Way” w trzech obszarach: pra-
cownicy, społeczność lokalna i środowi-
sko. O ile pierwszy z tych obszarów do-
tyczy organizacji wewnętrznej firmy, to 
pozostałe mają za zadanie wpływanie na 
bezpośrednie otoczenie zakładu. 

- Proszę konkretnie przybliżyć ewentu-
alne działania w ramach CSR.
- Chcemy przede wszystkim jeszcze ści-
śle współpracować ze społecznością lo-
kalną oraz władzami samorządowymi. 
Planujemy przynajmniej raz na pół roku 
spotykać się z Prezydentem Miasta, aby 
na bieżąco konfrontować wizje miasta 
wobec obszaru w sąsiedztwie naszego 
zakładu z planami Rhodi. W tym samym 
kontekście chcemy współpracować z są-
siednimi wspólnotami mieszkaniowymi. 
Jesteśmy również gotowi na finansową 
pomoc w rozwoju społecznym. Jak na 
razie koncentrowaliśmy się na wspie-
raniu gorzowskiego sportu, jak choćby 
żużla czy siatkówki. Zależy nam jednak 
na przeniesieniu tych środków na potrze-
by lokalne obszaru w bezpośrednim są-
siedztwie fabryki. Zastanawiamy się, jak 
kwestie rekrutacji naszych pracowników 
scalić z lokalnymi szkołami. Może zdecy-
dować się na jakieś stypendia? Szukamy 
przede wszystkim pasjonatów. Zależy 
nam głównie, aby harmonizować nasze 
potrzeby z potrzebami społeczeństwa 
i tak prowadzić firmę, aby jak najmniej 
komplikować życie mieszkańców i władz 
lokalnych. Zapewniam, ze jeszcze wiele 
zdziałamy w ramach CSR.

- Dziękujemy.

Rozmawiali: Jarosław Libelt 
i Tomasz Molski

Odpowiedzialna droga
Wywiad z Jackiem Bobrowiczem
– Prezesem Rhodia Polyamide Polska Sp. z o.o.
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Celem Krajowego Funduszu Poręczeń 
Kredytowych (KFPK) zarządzanego 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
jest:
• pomoc i ułatwianie dostępu do kredy-

tów podmiotom, które posiadają zdol-
ność kredytową, ale nie dysponują wy-
starczającym zabezpieczeniem, 

• redukcja ryzyka występującego po stro-
nie banków udzielających kredytów, 
celem zachęcania ich do rozszerzenia 
akcji kredytowej, w szczególności dla 
małych i średnich przedsiębiorców. 

BGK udziela ze środków KFPK poręczeń  
i gwarancji spłaty kredytu, jeżeli przed-
siębiorca przeznacza środki z kredytu na:
• finansowanie inwestycji, tworzenie 

nowych miejsc pracy oraz wdrażanie 
nowych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, będących wyni-
kiem badań naukowych lub prac roz-
wojowych,

• w przypadku MSP także na finansowa-
nie bieżącej działalności gospodarczej.  

Światowy kryzys finansowy, którego 
skutki zaczynają już odczuwać przed-
siębiorcy w Polsce m. in. poprzez za-
ostrzoną politykę kredytową banków, 
powoduje zmniejszenie szans na pozy-
skanie kapitału z zewnętrznych źródeł. 
W takich przypadkach optymalnym 
rozwiązaniem, zarówno dla przedsię-
biorcy, jak i i banku kredytującego, jest 
skorzystanie z poręczeń i gwarancji 
Krajowego Funduszu Poręczeń Kredy-
towego. Klient otrzymuje możliwość 
uzyskania kredytu, a kredytujący bank 
płynne i pewne zabezpieczenie jego 
spłaty. 

Główne korzyści dla klientów to:
• zwiększenie wiarygodności kredyto-

biorców, a tym samym sklasyfikowa-
nie ich do niższej grupy ryzyka, 

• zwiększenie dostępności do zewnętrz-
nych źródeł finansowania nawet dla 
tych przedsiębiorców, którzy nie dys-
ponują wystarczającym majątkiem, któ-
ry mógłby stanowić zabezpieczenie,

• obniżenie kosztów ustanowienia za-
bezpieczenia,

• zapewnienie swobody dysponowania 
majątkiem firmy,

• oszczędność czasu, ponieważ cała pro-
cedura odbywa się w banku kredytu-
jącym, a  uzyskanie poręczenia trwa 
krócej, niż w przypadku tradycyjnych 
zabezpieczeń.

Najszybciej firmy z sektora MSP 
mogą uzyskać poręczenie w bankach, 
które podpisały z BGK umowę portfe-
lową. Procedura trwa w tym przypadku 
najkrócej, ponieważ wszystkie czynności 
wykonywane są przez kredytodawcę i to 
bank podejmuje decyzję o udzieleniu po-
ręczenia razem z przyznaniem kredytu.

Poręczenia i gwarancje z Krajowego 
Funduszu Poręczeń Kredytowych: 
• obejmują maksymalnie 80% kwoty 

kredytu bez odsetek,
• udzielane są do równowartości w zło-

tych kwoty 5 mln euro ( przypadku 
trybu portfelowego kwota poręczenia 
wynosi maksymalnie 100 tys. euro),

• są terminowe i udzielane na czas nie 
dłuższy niż okres kredytu wydłużony 
o trzy miesiące,

• nie obejmują kredytów udzielanych 
przez BGK,

• podstawowym zabezpieczeniem jest 
weksel własny in blanco wraz z de-
klaracją wekslową (w przypadku, gdy 
BGK uzna, że ryzyko wypłaty zobo-
wiązania jest wysokie,  może zażądać 
dodatkowego zabezpieczenia).

Wysokość opłaty prowizyjnej została 
ustalona na atrakcyjnym poziomie. BGK 
pobiera jednorazową opłatę prowizyjną, 
a jej wysokość jest uzależniona od okresu 
obowiązywania i kwoty objętej zabez-
pieczeniem. W przypadku poręczenia 
wynosi ona od 1 % do 2 %, natomiast  
gwarancji od 2% do 4%.

Ponadto BGK zawarł z bankami kre-
dytującymi korzystne dla klientów poro-
zumienia, dzięki którym uzależnia wy-
sokość opłaty prowizyjnej od wysokości 
marży kredytowej pobieranej przez bank 
kredytujący z tytułu udzielenia kredy-
tu objętego poręczeniem lub gwarancją. 
Możliwa jest obniżka opłaty prowizyjnej 

nawet o 70% podstawowej stawki. Ob-
niżone stawki opłaty prowizyjnej stoso-
wane są również w przypadku poręczeń 
udzielanych w ramach portfela kredyto-
wego MSP.

O popularności Funduszu świadczy 
fakt, że dotychczas udzielono ponad  
8 tys. poręczeń, w tym blisko połowa  
w trybie portfelowym.  Wśród klientów 
dominują małe i średnie przedsiębior-
stwa, które prowadzą działalność w sek-
torze przemysłu i usług.

Więcej informacji na temat poręczeń 
KFPK zainteresowani przedsiębiorcy 

uzyskają w Oddziale BGK  
w Zielonej Górze  - ul. Kupiecka 32c,  

tel. (0-68) 328 06 40 oraz  na   
www.bgk.com.pl,  

BGK Linia – 0-801 66 76 55.

Nie tylko w trudnych czasach…
Poręczenia i gwarancje z Krajowe-
go Fundusz Poręczeń Kredytowych  
wspomagają przedsiębiorców.

O poręczenia i gwarancje mogą ubiegać 
się podmioty będące rezydentami. Wnio-
sek należy złożyć w jednym z współpra-
cujących z BGK banków.
Są to następujące banki:
• Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. *
• Bank DnB NORD Polska S.A.*
• Bank Ochrony Środowiska S.A.*
• Bank Pekao SA*
• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A*. 
• Mazowiecki Bank Regionalny S.A.*
• PKO Bank Polski S.A.*
• Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.*
• ING Bank Śląski S.A.*
• Invest-Bank S.A.*
• Bank Pocztowy S.A. 
• Bank Współpracy Europejskiej S.A. 
• Bank BPH S.A. 
• Bank Zachodni WBK S.A. 
• BRE Bank S.A. 
• Deutsche Bank Polska S.A.
• Dominet Bank S.A. 
• Dresdner Bank AG S.A. 
 Oddział w Polsce 
• DZ Bank Polska S.A.
• Krakowski Bank Spółdzielczy
• Kredyt Bank S.A. 
• Bank Millennium SA
• Nordea Bank Polska S.A. 
• Bank Spółdzielczy 
 w Jastrzębiu Zdroju 
• HSBC Bank Polska S.A. 
• Rabobank Polska S.A.
• Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej
------------------------------- 
* banki, które oferują również poręczenia 

dla MSP w ramach trybu portfelowego
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* do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (22%)
* członkowie ZIPH uprawnieni są do rabatu w wysokości 10%
Redakcja zastrzega sobie prawo do negocjacji cen usług reklamowych w wydawnictwie.
Kontakt: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa – Tomasz Molski  tel/fax: +48 (095) 7390-312, e-mail: marketing@ziph.pl

- cennik reklam
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