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Szanowni Państwo

Opcje walutowe to ostatnio 
gorący temat. Gdy złoty za-
czął tracić na wartości, kon-
trakty tego typu okazały się 
ciężarem, który ciągnie na 
dno wiele polskich firm. Jak 
oceniają analitycy, związane  
z nimi straty mogą wynieść 
nawet kilkadziesiąt miliardów 
złotych. W reakcji na głosy na-
szych członków również Izba 
zaangażowała się w pomoc 
przedsiębiorcom, którzy po-
noszą olbrzymie straty na skutek zawartych opcji. W ubiegłym 
miesiącu wystosowaliśmy w tej sprawie list otwarty do Ministra 
Gospodarki RP Waldemara Pawlaka. Organizujemy również 
otwarte spotkania dla zainteresowanych firm, starając się wspól-
nie znaleźć rozwiązanie tego trudnego problemu. 
 Na początku lutego byliśmy współorganizatorem polsko-
niemieckiej konferencji na temat rozwiązań informatycznych  
w gospodarce mieszkaniowej po obu stronach Odry z udziałem 
Wiceministra Infrastruktury RP Piotra Stycznia. Szerzej o tym 
wydarzeniu piszemy na naszych łamach. 
W minionym miesiącu w lubuskim gościła z kolei delegacja  
z Obwodu Homelskiego na Białorusi. Nasi wschodni sąsiedzi 
spotkali się z władzami województwa i przedsiębiorcami oraz 
zwiedzili kilka lubuskich zakładów. Wiele mówiono również  
o ociepleniu klimatu gospodarczego na Białorusi. Zapraszam 
gorąco do lektury wywiadu z Rusłanem Jesinem, Konsulem 
Generalnym Republiki Białorusi w Gdańsku, który opowiada  
o możliwościach współpracy z białoruskimi przedsiębiorstwami. 
W marcu Izba zorganizowała również seminarium informacyjne 
nt. możliwości współpracy nauki i biznesu w Gorzowie Wlkp. 
Projekt realizowany w ramach funduszy Unii Europejskiej ma za 
zadanie przygotować uczestników do założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej. Liczba uczestników przeszła nasze 
oczekiwania. To budujące, że nawet w dobie kryzysu gospodar-
czego, idea przedsiębiorczości jest bardzo popularna i nie zraża 
młodych ludzi do działania na własny rachunek. 

Z poważaniem 
Jan Kos 

Członek Rady ZIPH 
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Debatę poświęcono wciąż aktu-
alnemu problemowi opcji wa-
lutowych. Z powodu umów 

na opcje, straty polskich przedsię-
biorstw mogą sięgnąć poziomu nawet 
15 mld zł. 

W panelu wzięli udział m.in. Adam 
Szejnfeld, wiceminister gospodar-

W poszukiwaniu rozwiązań
Problem opcji walutowych można rozwiązać konstruktywnie - przekonywał Andrzej 
Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres, w trakcie 
zorganizowanej 3 marca br. w  siedzibie KIG debaty „Problem opcji walutowych – propo-
zycje konstruktywnych rozwiązań”.  W spotkaniu uczestniczyła również delegacja przed-
siębiorców z ZIPH.

Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,
Wiceprezes Eurochambres:

Problem opcji wymaga szybkiego i sprawnego rozwiązania za pomocą środków, które 
z prawnego i ekonomicznego punktu widzenia są możliwe do zrealizowania. Przedstawione 
przez KIG propozycje zakładają m.in., że przedsiębiorstwa, które wystawiły opcje call i chcą 
skorzystać z państwowej pomocy, skierują  informację do Ministerstwa Finansów na temat strat. 
Te, które to zrobią i w drodze mediacji uzgodnią z bankami warunki spłaty zobowiązań, po-
winny mieć możliwość skorzystania z gwarancji kredytowych. Poręczenie wystawiane byłoby 
w przypadku przedstawienia planu naprawczego, zapewniającego utrzymanie co najmniej 80% 
obecnych miejsc pracy. Gwarancje byłyby udzielane przez BGK, w ramach specjalnego fundu-
szu, wygospodarowanego w ramach działań antykryzysowych. 

Kolejną propozycją jest stworzenie systemu niskooprocentowanych pożyczek, udzielanych 
przez BGK dla firm, które w drodze mediacji ustaliły restrukturyzację zobowiązań z tytułu wy-
stawionych opcji. Podkreślamy także rolę mediacji, jako jednego ze sposobów rozwiązania pro-
blemu na linii przedsiębiorca-bank. Bardzo ważna jest tu rola Rządu, który może skłonić obie 
strony konfliktu do poszukiwania porozumienia.

ki, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes 
Związku Banków Polskich, Andrzej 
Stopczyński, dyrektor zarządzający 
Pionem Nadzoru Bankowego Komisji 
Nadzoru Finansowego. Problem opcji 
z prawnego punktu widzenia przed-
stawił Marek Furtek, partner z  Kance-
larii Prawniczej Furtek Komosa Alek-

sandrowicz. Głos w debacie zabrali 
również przedstawiciele Izb człon-
kowskich z całego kraju oraz przedsię-
biorcy.

Poniżej prezentujemy wypowiedź 
szefa KIG, która stanowi konkluzję de-
baty

Tomasz Molski
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Wykład inauguracyjny wy-
głosił właśnie minister Sty-
czeń. Zwrócił w nim uwagę 

na wsparcie legislacyjne, jakie rząd 
Rzeczpospolitej Polskiej udziela branży 
mieszkaniowej. Przedstawiciel rządu 
zapewnił także o swojej otwartości na 
inicjatywy ustawodawcze wynikające  
z dialogu z firmami operującymi na ryn-
ku nieruchomości.

Do głównych tematów konferencji 
należały: modernizacja zasobów miesz-
kaniowych i wykorzystanie najnow-
szych rozwiązań infrastrukturalnych, 
informatycznych i organizacyjnych  
w celu optymalizacji gospodarowania 
energią i odpadami oraz obsługi loka-
torów. Wśród rozwiązań wyróżniały 
się systemy wspierające redukcję emisji 
CO2 dzięki zarządzaniu energią w bu-
dynkach, optymalizujące ilość odpadów 
oraz ułatwiające rozliczenia kosztów. 
Godne odnotowania były inicjatywy 
upraszczające procedury odbioru miesz-
kań oraz procesy obsługi najemców.

Oprócz tematów czysto branżowych 
omówiono również zagadnienia zwią-

zane z Unią Europejską oraz możliwo-
ściami dostępu do międzynarodowych 
środków pomocowych. W opinii zgro-
madzonych, polsko-niemieckie projekty 
mogłyby przyczynić się do wymiany 
dobrych praktyk pomiędzy instytucja-
mi z obu krajów. 

W marcu br. ma powstać polsko-
niemiecka grupa robocza, która zajmie 
się opracowywaniem dokumentacji  
i składaniem projektów działań w rejo-
nie nadodrzańskim. Będą w niej także 
identyfikowane odpowiednie programy 
pomocowe na szczeblu regionalnym, 
krajowym i europejskim. Gotowość do 
prac w polsko-niemieckiej grupie robo-
czej zadeklarował Wiceminister Piotr 
Styczeń, który osobiście będzie uczest-
niczył w pracach tego gremium jako sta-
ły członek.

Tomasz Molski

Branża IT na pomoc
zarządcom nieruchomości
10 lutego br. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się współorganizowana przez Za-
chodnią Izbę Przemysłowo-Handlową polsko-niemiecka konferencja gospodarcza na temat 
rozwiązań informatycznych w gospodarce mieszkaniowej z udziałem Wiceministra Infra-
struktury Piotra Stycznia.

Piotr Styczeń,
Wiceminister Infrastruktuktury RP:

W Polsce obserwujemy olbrzymie 
zróżnicowanie w zakresie zasobów 
mieszkaniowych i sposobów zarządza-
nia nieruchomościami. Moje doświad-
czenia związane z obserwacją rynku 
niemieckiego pozwalają na stwierdze-
nie, że u naszych zachodnich sąsiadów 
tych różnic jest znacznie mniej. 

W naszym kraju mamy bardzo dużo 
do zrobienia w zakresie znaczącego 
przyrostu standaryzacji usług zarzą-
dzania nieruchomościami, poprawienia 
kwalifikacji zarządców i właścicieli, 
ale przede wszystkim wzmocnienia 
nieuchronności zdobywania wiedzy  
i umiejętności. Pracę, którą zrobiliśmy 
w tym zakresie w okresie ostatnich 10-
ciu lat porównuję do pracy tytanicznej, 
ze względu na istotny wpływ na zmia-
nę świadomości społecznej i odbioru 
tych, którzy musieli w końcu za przy-
rządy zapłacić, co było niezbędne do 
tego, aby branża IT mogła nas wspomóc 
w wielu aspektach naszej działalności. 
Rząd RP od kilku lat dostarcza narzę-
dzia ustawowe, które pozwalają wie-
rzyć, że proces informatyzacji w Polsce 
będzie się nasilał.

Musimy doprowadzić do sytuacji, 
w której nastąpi przemieszczanie się 
umiejętności zarządczych i wymiana 
doświadczeń pomiędzy oboma kraja-
mi oraz unifikacji jakości zarządzania  
w Polsce i w Niemczech.
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Obwód homelski leży na wscho-
dzie Białorusi. Zamieszkuje go 
blisko 1,5 mln mieszkańców. 

Pod względem gospodarczym to jeden 
z najsilniejszych regionów wschodnie-
go sąsiada Polski. Zachodnia Izba Prze-
mysłowo-Handlowa współpracuje na 
bieżąco z Białoruskim Oddziałem Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Homlu. 
Kontakty pomiędzy województwem 
lubuskim i obwodem homelskim utrzy-
mywane są również na poziomie samo-
rządowym.

Z trzydniową wizytą do Gorzowa 
Wlkp. i Zielonej Góry przyjechał m.in. 
zastępca Przewodniczącego Homelskie-
go Obwodu Komitetu Wykonawczego 
Aleksander Baranow, Konsul Generalny 
Republiki Białorusi w Gdańsku Rusłan 
Jesin oraz przedsiębiorcy, głównie re-
prezentujący branżę rolno-spożywczą.

Rozmowy dotyczyły przede wszyst-
kim możliwości rozwijania współpracy 
gospodarczej między regionami. - Za-
interesowani jesteśmy tworzeniem spółek 

Wizyta delegacji z Białorusi
W dniach 16-18 lutego br. na zaproszenie Wojewody Lubuskiego i Marszałka Województwa 
w lubuskim gościła delegacja władz i przedsiębiorców z obwodu Homelskiego na Białorusi. 
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa była współorganizatorem tej wizyty.

joint venture z partne-
rami z Polski. Klimat 

gospodarczy na Białorusi 
uległ ociepleniu. Zmieni-

ły się przepisy, które są bardziej 
przyjazne dla inwestorów - przekonywał 

Aleksander Baranow podczas spotkania  
z przedsiębiorcami w Lubuskim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 
Dyskutowano też na temat barier, takich 
jak m.in. swobodne przekraczanie grani-

cy, czy wysokie opłaty wizowe dla oby-
wateli białoruskich.

Delegacja  z Białorusi wzięła również 
udział w zwiedzaniu lubuskich przedsię-
biorstw. Goście z Obwodu Homelskiego 
odwiedzili m.in. Kostrzyńsko-Słubicką 
Specjalną Strefę Ekonomiczną i zielo-
nogórski Nordis. Wizyta zakończyła się 
uroczystą kolacją i wizytą w Teatrze im. 
Juliusza Osterwy na spektaklu „Trzy 
razy Piaf”.

Tomasz Molski

Spotkanie 
z przedsiębiorcami w 
Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

Delegacja białoruska podczas zwiedzania Podravki w Kostrzynie n.Odrą
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- Wśród polskich przedsiębiorców 
wciąż funkcjonuje wiele stereotypów 
na temat rynków wschodnich. Podczas 
wizyty przedstawicieli obwodu homel-
skiego w Gorzowie Wlkp. wiele mówiło 
się o ociepleniu klimatu gospodarczego 
na Białorusi…

- U przedsiębiorców z Białorusi rów-
nież istnieją stereotypy w odniesieniu do 
rynków Europy Zachodniej. To wynik 
polityki, którą do niedawna stosowały 
kraje zachodnie, w tym także i nasi sąsie-
dzi wobec Białorusi. Dialog, który rozpo-
czął się pomiędzy Mińskiem i Brukselą 
dał impuls do aktywizacji współpracy  
z państwami, członkami Unii Europej-
skiej, w tym także z Polską. Najlepiej nie 
tworzyć żadnych stereotypów, nie przy-
klejać sobie wzajemnie żadnych etykie-
tek, tylko rozwijać współpracę w różnych 
kierunkach, a przede wszystkim w sferze 
gospodarczej, inwestycyjnej i kulturalnej.

Jeśli mówimy o ociepleniu klimatu 
gospodarczego, to tą tendencję obserwu-
jemy w całej Europie. Większość krajów 
europejskich, w tym i Białoruś, rozumie, 
że w obecnych czasach tylko bliska współ-
praca i wzajemne poparcie zapewnią tym 
krajom dalszy rozwój. 

- W ostatnim czasie mówi się ciepło 
o zmianie przepisów na Białorusi wzglę-
dem zagranicznych przedsiębiorców. Na 
co może liczyć inwestor zainteresowany 
wejściem na rynek białoruski? 

- Rzeczywiście, Białoruś dąży do tego, 
żeby stworzyć nie tylko sprzyjające wa-
runki, ale do tego, żeby stworzyć najlep-
sze w Europie warunki do pozyskania 
zagranicznych inwestycji. W opinii mię-
dzynarodowych korporacji finansowych, 
zajmujących się oceną klimatu inwesty-
cyjnego w różnych krajach, białoruskie 
ustawodawstwo inwestycyjne otrzymuje 
wysokie oceny i jest jednym z najkorzyst-
niejszych wśród krajów WNP. Głównym 
dokumentem, zawierającym przepisy  
o zasadach inwestycyjnych na Białorusi 
jest „Inwestycyjny Kodeks”, skierowany 
na stymulowanie  działalności inwesty-

cyjnej i ochronę praw inwestorów na tery-
torium Białorusi. 

Oprócz szerokiego zakresu wsparcia 
państwa daje szereg gwarancji. Inwe-
storom gwarantuje się prawo własności  
i inne prawa przedmiotowe oraz  mająt-
kowe, nabyte pod warunkiem, że było to 
zgodne z obowiązującym  prawem. I co 
istotne - niezależnie od formy własności, 
wszyscy inwestorzy mają gwarantowaną 
równą, bez żadnych dyskryminacji ochro-
nę ich praw i interesów.

Zgodnie z białoruskim ustawodaw-
stwem inwestorzy mogą samodzielnie 
wykonywać wszystkie czynności, związa-
ne z zarządzaniem majątkiem  oraz obiek-
tami, wynikający ze stanem posiadania  
w ramach prowadzonej działalności inwe-
stycyjnej.  Oprócz tego, w okresie pięciu 
lat od momentu utworzenia przedsiębior-
stwa z inwestycją kapitału zagraniczne-
go, ma ono zapewnione normy prawne 
obowiązujące na ten czas, bez względu 
na zmiany w ustawodawstwie Republiki 
Białorusi. 

Bardzo istotny jest fakt, że inwesty-
cje nie mogą być bezpowrotnie znacjo-
nalizowane lub odebrane. Takie procesy 
możliwe są tylko pod warunkiem wcze-
śniejszych uzgodnień i przy pełnej re-
kompensacie nie tylko wartości majątku 
inwestycyjnego, ale i pod warunkiem 
pokrycia innych, spowodowanych tymi 
czynnościami strat.

Dodatkowe gwarancje zagranicznym 
inwestorom zapewniają dwustronne 
umowy, zawarte pomiędzy Białorusią  
i innymi państwami. 

Na Białorusi pod kierownictwem Pre-
zesa Rady Ministrów działa Rada Kon-
sultacyjna ds. Zagranicznych Inwestycji.  
W oparciu o prace tej instytucji, wypraco-
wuje się schematy i podejmuje się kroki 
zmierzające w kierunku dalszego polep-
szenia klimatu inwestycyjnego w kraju,  
a także na bieżąco rozwiązuje się wszelkie 
problemy z którymi stykają się na Białoru-

si zagraniczni inwestorzy. Działające przy 
Radzie grupy robocze pracują nad udo-
skonaleniem ustawodawstwa inwesty-
cyjnego, rozwojem wolnych stref gospo-
darczych, uproszczeniem podatkowych  
i celnych procedur, mających na celu lep-
sze warunki pracy dla inwestorów.

Więcej, Białoruś tworzy z Rosją jedna 
strefę cenną. Dla potencjalnych inwesto-
rów ma to ogromne znaczenie i oznacza 
tyle, że inwestując swój kapitał w go-
spodarkę Białorusi, w zamian otrzymu-
je szeroki dostęp nie tylko na jej rynek 
wewnętrzny, ale otwiera się przed nim 
ogromny rynek rosyjski. 

  
- Jakie są w Pana ocenie główne ba-

riery w rozwoju współpracy gospodar-
czej pomiędzy Polską i Białorusią?

- Nie ma żadnych barier. Przedsię-
biorstwa oraz firmy, które chcą rzeczywi-
ście współpracować, już dawno zanalazły 
sobie partnerów na Białorusi i współpra-
cują. Dzisiaj jest wystarczająco dużo in-
strumentów i możliwości, żeby znaleźć 
sobie partnera w każdym kraju na całym 
świecie. Oczywiście ważne są tradycyjne 
formy poszukiwania partnerów, jak misje 
gospodarcze, działalność Izb Gospodar-
czych i Przemysłowo Handlowych, itd. 
Bardzo istotne jest nawiązywanie bez-
pośrednich kontaktów pomiędzy przed-
siębiorcami.  Liczę na to, że Zachodnia 
Izba Przemysłowo- Handlowa, od wielu 
lat aktywnie współpracująca z rynkiem 
białoruskim, będzie dalej kontynuować 
swoją działalność w tym kierunku, oka-
zując wsparcie białoruskim oraz lubu-
skim firmom w realizacji różnych pro-
jektów, w tym również inwestycyjnych. 
Mam nadzieję, że do końca 2009 roku na 
terytorium regionów- partnerów, czyli na 
terytorium obwodu Homelskiego i woje-
wództwa Lubuskiego pojawią się nowe 
wspólne przedsiębiorstwa i będą realizo-
wane wspólne projekty.

Nie tworzyć
stereotypów
Z Rusłanem Jesinem , Konsulem Generalnym 
Republiki Białorusi w Gdańsku
rozmawia Tomasz Molski
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 O bardzo dobrym klima-
cie, panującym na zgrupowa-
niu świadczą słowa kierownika 
drużyny, które usłyszeliśmy 
podczas rozmowy telefonicznej, 
która odbyła się podczas trwa-
nia obozu - Atmosfera jest rewe-
lacyjna, tak jak się spodziewaliśmy. 

Prezentacja Stali Gorzów 
tym razem podobnie jak 
dwa lata temu odbyła się 

w hali sportowej przy ulicy Cze-
reśniowej. Blisko 2000 kibiców 
„żółto-niebieskich” powitało 
kadrę drużyny na rok 2009.

Na początku spotkania  
z fanami głos zabrał prezes 
gorzowskiej Stali Władysław 
Komarnicki. - W tym bardzo 
trudnym okresie chcemy się 
znaleźć minimum w pierw-
szej czwórce. Całą zimę praco-
waliśmy bardzo ciężko, żeby 
podnieść drugą linię nasze-
go zespołu na wyższy pułap. 
Myślę, że zawodnicy, których 
Państwo za chwile zobaczą są 
w stanie zagwarantować nam 
pierwszą czwórkę i będziemy 
bić się o medal.

- Mimo trudności miasto  
i samorząd Gorzowa Wielko-
polskiego jest z naszym uko-
chanym klubem. Jedziemy po 
medal! - przekonywał z kolei 
chwilę później prezydent mia-
sta położonego nad Wartą - 
Tadeusz Jędrzejczak.

Po prezentacji składu zarządu go-
rzowskiej Stali przyszła pora na przed-
stawienie sztabu szkoleniowego oraz 
zawodników. Kibice najpierw powi-
tali kierownika gorzowskiej drużyny 
Krzysztofa Orła, następnie nowych tre-
nerów gorzowskich młodzieżowców 
Jarosława Łukaszewskiego i Piotra 
Palucha, a na koniec menadżera Sta-
nisława Chomskiego. Co ciekawe, na 
największe owacje mógł liczyć „Bolo”, 
który nie ukrywał wzruszenia z takiego 
powitania przez gorzowskich kibiców.

Potem na scenie pojawili się obecni 
zawodnicy Staleczki, poczynając od ju-
niorów, a na seniorach kończąc. W tym 
roku nie zabrakło żadnego zawodnika 
Stali, w tym także nowych Stalowców 
Davida Ruuda, Rafała Okoniewskiego 
oraz Mateja Zagara. Sezon 2009 będzie 
pierwszym w karierze tego ostatniego, 
stąd też Słoweniec otrzymał od preze-
sa „żółto-niebieski” szalik. Żużlowcy 
odpowiadali na pytania prowadzących 
prezentację, ale nie zabrakło ich także 
ze strony kibiców. Na koniec kapitan 
Stali Tomasz Gollob zapewniał, że  
w tym sezonie będą jeszcze mocniejsi, 
a on sam chce prezentować się jeszcze 
lepiej nie tylko w barwach Stali, ale 

Jedziemy po medal!
- po prezentacji Stali Gorzów
Chociaż skład gorzowskiej Stali był znany już od dawna, nie przeszkodziło to kibicom 
w wypełnieniu hali przy ulicy Czereśniowej po brzegi. Kolejny rok z rzędu fani „żółto-
niebieskich” mogli powitać swoich zawodników przed sezonem podczas prezentacji.

także Indywidualnych Mistrzostwach 
Świata.

Następnie kibice Stali obejrzeli 
przygotowany przez gorzowski klub 
film, a później mieli wyjątkową okazję 
do zdobycia autografów oraz zrobienia 
sobie pamiątkowych zdjęć z zawodni-
kami.

Gościem honorowym podczas pre-
zentacji był wychowanek Stali Gorzów, 
wicemistrz świata juniorów z 2000 
roku, a obecnie komentator sportowy 
Krzysztof Cegielski, który docenił siłę 
gorzowskiej Stali przed zbliżającym 
się sezonem. - Jest to drużyna silniejsza 
niż w poprzednim roku. Przede wszystkim 
Tomasz Gollob, Rune Holta i Peter Karls-
son będą w Gorzowie już drugi rok, stąd 
tor nie ma już przed nimi tajemnic. Jeśli 
chodzi o kolejny aspekt to moim zdaniem 
najwiekszą nadzieją może być Matej Zagar, 
który lubi walczyć i w moim przekonaniu 
na gorzowskim torze może być bardzo waż-
nym punktem Stali. Jeśli dodamy do tego 
Rafała Okoniewskiego i Davida Ruuda je-
stem przekonany, że drużyna śmiało może 
walczyć o medale. Osobiście widzę Stal Go-
rzów w finale rozgrywek z Unią Leszno.

Jacek Dreczka

Codziennie mamy zaplanowane sesje w sau-
nie, gramy w koszykówkę, siatkówkę i piłkę 
nożną. W międzyczasie rozmawiamy o celach 
i planach sportowych, najmłodsi podpatrują, 
ale nie są nieśmiali. Trzy dni wystarczą, żeby 
cała nasza kadra poczuła się jak prawdziwy 
zespół - zakończył Krzysztof Orzeł.

Dodajmy, że do Szklarskiej Porę-

by nie pojechał Słoweniec Matej Zagar, 
który jeszcze przez kilka dni przebywał  
w wojsku. Zawodnicy, sztab szkolenio-
wy oraz przedstawiciele Zarządu do Go-
rzowa wrócili w piątek, prosto do kibi-
ców, na oficjalną prezentację. 

Jacek Dreczka

Stalowcy w Karkonoszach
Żużlowcy Caelum Stali Gorzów przebywali na zgrupowaniu integracyjnym w Szklar-
skiej Porębie. Ośrodek sportowo-turystyczny Maraton, gdzie mieszkali nasi zawodnicy, 
oferował komfortowe warunki pobytu. Do dyspozycji była sala gimnastyczna, sauna 
oraz siłownia. „Stalowcy”  nie narzekali również na brak śniegu i chętnie wyjeżdżali na 
stoki. Wszyscy poza Thomasem Jonassonem formę szlifowali na nartach. Młody Szwed 
natomiast preferował snowboardową deskę.
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(fot. Radek Kalina / www.SpeedwayFoto.net)
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- Jak doszło do powstania oddziału 
FOR w Lubuskiem?
- Lubuski Oddział Fundacji Forum Oby-
watelskiego Rozwoju powstał 14 paź-
dziernika 2008r. podczas pierwszego po-
siedzenia członków założycieli. Wpływ 
na to miało wiele czynników, jednak 
głównym z nich był brak w naszym woje-
wództwie organizacji, której głównym ce-
lem jest wpieranie działalności społecznej, 
naukowej i oświatowej prowadzonej na 
rzecz rozwoju instytucji demokratycznych  
w Polsce oraz podejmowania działań 
zmierzających do wzrostu zaangażowa-
nia polskiego społeczeństwa w przedsię-
wzięcia sprzyjające rozwojowi kraju.

- Jakie cele stawia sobie FOR?
- Głównymi kierunkami, którymi podą-
żać będzie FOR są min.: mobilizowanie 
do obywatelskiej aktywności grup, któ-
rych udział przyczyni się do zwiększenia 
zaangażowania obywatelskiego w dzie-
dzinie prorozwojowej, prowadzenie dzia-

łalności informacyjno – edukacyjnej, która 
w rzetelnej formie będzie ukazywała za-
grożenia lub szanse związane z działania-
mi, zwiększającymi poparcie w kierunku 
programów sprzyjających rozwojowi. Sta-
łym punktem odniesienia dla działalności 
FOR będzie wizja dobrego państwa, które 
tworzy warunki sprzyjające prorozwojo-
wym działaniom ludzi.

- Jakie działania planują Państwo w ra-
mach fundacji w najbliższym czasie?
- W nadchodzącym okresie realizować 
będziemy przede wszystkim działania, 
które zaplanowane zostały przez siedzibę 
główną. W styczniu br. podczas Regional-
nego Spotkania Przedsiębiorców zrzeszo-
nych w Zachodniej Izbie Przemysłowo-
Handlowej które odbyło się w Gorzowie 
Wlkp., swoje wystąpienie miał Pan Wiktor 
Wojciechowski, starszy ekonomista FOR 
przedstawiający tematykę przedsiębior-
czości w Polsce. Innym spotkaniem, które 
odbędzie się w maju będzie konferencja 

Wywiad z Kamilą Buryłą – Prezesem Lubuskiego Oddziału
Forum Obywatelskiego Rozwoju.

poświęcona kryzysowi na której obecny 
będzie Pan Prof. Leszek Balcerowicz, Prze-
wodniczący Rady Fundacji. Kolejnymi 
przedsięwzięciami będą min. organizacja 
spotkań oraz debat w szkołach wyższych 
dotyczących kampanii profrekwencyjnej 
do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 
br. oraz XX rocznicy transformacji ustro-
jowo-gospodarczej (II połowa 2009 roku). 
Ponadto rozpowszechniane będą Raporty 
FOR w społeczeństwie lokalnym, które 
poświęcone są szerszym zagadnieniom 
gospodarczym i ustrojowym tj.: „Którę-
dy droga?”, „Jak odblokować inwestycje 
drogowe w Polsce”, „Jak uwolnić przed-
siębiorczość w Polsce”, „Giełda a rozwój”, 
czy „Ile kosztują nas wcześniejsze emery-
tury”.

Jarosław Libelt

Podczas konferencji zaprezentowano 
główne założenia projektu. W zaję-
ciach mogą wziąć udział pracow-

nicy naukowi, doktoranci i studenci lub 
absolwenci wyższych uczelni noszących 
się z zamiarem prowadzenia własnej dzia-
łalności gospodarczej. W ramach projektu 
co poniedziałek w godzinach od 15.15 do 
18.30 prowadzone są szkolenia. W trakcie 
zajęć uczestnicy pozyskują wiedzę m.in. 
na temat etykiety biznesowej, technik 
sprzedaży, zasad rejestracji prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz źródeł po-
zyskiwania kapitału.

Oprócz szkoleń uczestnicy mają moż-
liwość wzięcia udziału w comiesięcznych 
branżowych giełdach kooperacyjnych oraz 
korzystają z bezpłatnych usług doradczych. 
Izba przewidziała również odpłatne miesięcz-
ne staże w lubuskich przedsiębiorstwach.

- Wchodzimy właśnie w drugi etap pro-

Ułatwiają start w biznesie
2 marca br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp. miała miejsce kon-
ferencja na temat projektu realizowanego przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową pt. 
„Możliwości współpracy gospodarki i nauki w Gorzowie Wlkp.”.

jektu. W marcu kończymy szkolenie pierwszej 
grupy uczestników, a już teraz rozpoczynamy 
rekrutację na drugą, która rozpocznie się od 
początku kwietnia – mówi Stanisław Owcza-
rek Dyrektor ZIPH. 

Najbliższe zajęcia ruszają już 6 kwiet-
nia i potrwają do 29 czerwca 2009r.

Osoby zainteresowane udziałem  
w projekcie proszone są o kontakt z biurem 

Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Gorzowie Wlkp., przy ul. Nowej 5, te-
lefon: (095) 739-03-11 bądź poprzez e-mail: 
sekretariat@ziph.pl. Izba zastrzega sobie, 
że przy dużej liczbie zainteresowanych  
o naborze decydować będzie kolejność 
zgłoszeń. Udział w projekcie jest całko-
wicie bezpłatny.

Jarosław Libelt

Wizja dobrego państwa
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Taka sytuacja miała miejsce w przy-
padku Działania  4.2 i 8.1.  Nabór 
wniosków w ramach działania  4.2 

Stymulowanie działalności B+R przed-
siębiorstw oraz wsparcie w zakresie 
wzornictwa przemysłowego został roz-
poczęty 16 lutego – nabór miał potrwać 
do 31 marca, jednakże z uwagi, iż wnio-
skowana wartość złożonych projektów 
przekroczyła 150% budżetu dostępnego 
w ramach niniejszej rundy aplikacyj-
nej, został on wstrzymany już 19 lutego. 
Wartość złożonych w tak krótkim okresie 
czasu wniosków osiągnęła  pułap 335% 
dostępnej alokacji! Podobna sytuacja 
miała miejsce w przypadku działania 8.1 
Wspieranie działalności gospodarczej 
w dziedzinie gospodarki elektronicz-
nej. Nabór wniosków został ogłoszony  
2 marca – i już 5 marca został wstrzyma-
ny, w pierwszym dniu naboru wartość 
złożonych projektów przekroczyła 130% 

dostępnej na rundę aplikacyjną alokacji. 
W ramach I rundy złożono 822 wnioski, 
opiewające  na kwotę dofinansowania po-
nad 492 mln zł. Z całą pewnością na taką 
sytuację wpłynęła zasada „kto pierwszy 
– i bezbłędny – ten lepszy”. Dla spóźnial-
skich mamy jednak dobrą wiadomość – 
przeprowadzone rundy aplikacyjne były 
pierwszymi w bieżącym roku, warto więc 
zachować czujność i śledzić aktualności 
na stronie www.parp.gov.pl oraz www.
region.zgora.pl.  

Jak przedstawia się aktualny kalen-
darz naborów wniosków? 

Działanie 8.2 Wspieranie wdraża-
nia elektronicznego biznesu typu B2B: 
nabór został ogłoszony 9 marca i potrwa 
do 3 kwietnia – o ile wartość złożonych 
projektów nie przekroczy 130% wartości 
dostępnego w ramach rundy budżetu.  
W takiej sytuacji nabór zostanie wstrzy-
many w przeciągu 3 dni od momentu 
opublikowania komunikatu przez PARP.  

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wy-
sokim potencjale innowacyjnym: nabór 
wniosków trwa od 2 marca do 15 kwiet-
nia – w przypadku tego działania nie 
obowiązuje zasada wspomniana przy 
działaniu 8.1, a więc wnioskodawcy mogą 
spokojnie przygotowywać swoje wnioski. 
Alokacja dostępna w ramach I rundy apli-
kacyjnej wynosi ponad 933 mln zł. 

Działanie 6.1 Paszport do eksportu: 

nabór został ogłoszony 16 lutego i potrwa 
do 31 marca. PARP jednak zastrzegł, iż  
w przypadku gdy łączna kwota dofinan-
sowania w ramach złożonych wniosków 
osiągnie 120% alokacji wyznaczonej  
w ramach danej rundy aplikacyjnej, nabór 
zostanie wstrzymany. W ramach I rundy 
dla Wnioskodawców dostępna jest kwota 
ponad 35 mln zł. Przypomnijmy, I etapem 
realizacji projektu w ramach działania 
6.1 jest opracowanie Planu Rozwoju Eks-
portu – i na ten cel Wnioskodawcy mogą 
już składać wnioski. Maksymalna war-
tość dofinansowania na 1 projekt wynosi 
10.000 PLN, przy intensywności wsparcia 
do 80%. 

Nowością w obszarze Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka jest 
możliwość skorzystania z zaliczek  - taki 
system finansowania, w szczególności 
z obliczu kryzysu finansowego i utrud-
nionego dostępu do instrumentów ban-
kowych, ułatwi absorpcję środków unij-
nych.

Wszystkich zainteresowanych 
szczegółowymi zasadami ubiegania się 
o wsparcia w ramach PO IG zachęcamy 
do skorzystania z bezpłatnych usług kon-
sultacyjnych  świadczonych przez Agen-
cję Rozwoju Regionalnego S.A.  Dane 
kontaktowe: 068 329 78 42 (Zielona Góra), 
095 739 03 16 (Gorzów Wlkp.). 

Kamila Szwajkowska

Kalendarzowa wiosna tuż tuż, ale prawdziwą  wiosnę możemy już dostrzec w obszarze fundu-
szy europejskich. W lutym wystartowały nabory wniosków w ramach kilku działań Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i …. już niektóre zostały zakończone!

Przedsiębiorcy - piszcie wnioski!
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Skarga pauliańska wywodzi się  
z prawa rzymskiego. W polskim 
porządku prawnym instytucję 

skargi pauliańskiej regulują przepisy art. 
527 i następnych kodeksu cywilnego. 
Zgodnie z treścią art. 527 k.c., gdy wsku-
tek czynności prawnej dłużnika dokona-
nej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba 
trzecia uzyskała korzyść majątkową, każ-
dy z wierzycieli może żądać uznania tej 
czynności za bezskuteczną w stosunku 
do niego, jeżeli dłużnik działał ze świa-
domością pokrzywdzenia wierzycieli,  
a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy 
zachowaniu należytej staranności mogła 
się dowiedzieć. 

Skorzystanie z instytucji skargi pau-
liańskiej wymaga spełnienia pewnych 
warunków. Podstawowe z nich to: 
• Dokonanie przez dłużnika czynności 

prawnych lub niektórych czynności 
procesowych.  

W skardze pauliańskiej przedmiotem za-
skarżenia jest czynność prawna dłużnika. 
Może być to czynność dwustronna (np. 
umowa sprzedaży) jak i jednostronna (np. 
zwolnienie z długu), przy czym czynność 
prawna powinna być ważna. Przyjmuje 
się, że w drodze skargi pauliańskiej moż-
na również zaskarżyć niektóre czynności 
procesowe (np. ugodę sądową czy uzna-
nie roszczenia w toku postępowania są-
dowego). 

• Pokrzywdzenie wierzyciela. 
Kodeks cywilny opisuje pokrzywdzenie 
wierzyciela przy użyciu pojęcia niewy-

płacalności. Czynność prawna dłużnika 
jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzy-
ciela, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik 
stał się niewypłacalny albo stał się nie-
wypłacalny w wyższym stopniu, niż był 
przed dokonaniem czynności. Niewypła-
calność jest zatem stanem faktycznym, 
który warunkuje zaskarżenie czynności 
dłużnika.      

• Związek pomiędzy czynnością dłużni-
ka a pokrzywdzeniem wierzyciela. 

Wymóg istnienia takiego związku wynika 
z wyżej przytoczonego opisu pokrzyw-
dzenia wierzyciela. Czynność prawna jest 
dokonana z pokrzywdzeniem wierzycie-
la, jeśli wskutek tej czynności dłużnik stał 
się niewypłacalny. Wystarczające jest, aby 
pomiędzy czynnością dłużnika a szkodą 
wierzyciela istniał pośredni związek przy-
czynowy. Wierzyciel powinien wykazać 
fakt niezaspokojenia swoich roszczeń, po-
zwany powinien wykazać, że tego rodza-
ju związek nie zachodzi. 

• Świadomość pokrzywdzenia wierzy-
ciela. 

Kodeks cywilny zezwala na zaskarżenie 
czynności prawnej, jeżeli dłużnik działał ze 
świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, 
a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy 
zachowaniu należytej staranności mogła 
się dowiedzieć. Na pierwszy rzut oka wy-
daje się, że jest to uregulowanie korzystne 
dla dłużnika i osoby trzeciej. Pozornie. W 
tym bowiem zakresie ustawodawca wpro-
wadził szereg domniemań prawnych. I tak 
jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika 

dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli 
korzyść majątkową uzyskała osoba będąca  
w bliskim z nim stosunku lub korzyść 
taką uzyskał przedsiębiorca pozostający  
z dłużnikiem w stałych stosunkach gospo-
darczych, domniemywa się, że osoby te 
wiedziały, iż dłużnik działał ze świadomo-
ścią pokrzywdzenia wierzycieli. Jeszcze 
bardziej restrykcyjnie ustawodawca unor-
mował sytuację, w której czynność została 
dokonana na rzecz osoby trzeciej nieod-
płatnie (np. w formie darowizny). W takim 
przypadku wierzyciel może żądać uzna-
nia czynności za bezskuteczną, chociażby 
osoba ta nie wiedziała i nawet przy zacho-
waniu należytej staranności nie mogła się 
dowiedzieć, że dłużnik działał ze świado-
mością pokrzywdzenia wierzycieli.

Termin przedawnienia roszczeń do-
chodzonych na podstawie przepisów ko-
deksu cywilnego o skardze pauliańskiej 
wynosi 5 lat, a biegnie on od daty doko-
nania czynności prawnej z pokrzywdze-
niem wierzycieli.   

Marek Górecki
adwokat i doradca podatkowy

Skarga pauliańska
Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

SIEĆ  E-SKLEPÓW

www.marpol24.pl
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ści nie tylko zrzeszonym w nim przed-
siębiorcom, ale także przyczyni się do 
promowania i rozwoju naszego miasta 
i regionu. 

Janusz Gramza
Dyrektor Biura

Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1,

66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax (048) 95 722 75 30

www.lubuskiklaster.pl

* 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

Jednocześnie Stowarzyszenie jako 
organizacja pozarządowa identy-
fikuje się z celami gospodarczymi 

samorządu terytorialnego, zwłaszcza 
w zakresie wzmocnienia potencjału  
i pozycji konkurencyjnej miasta – po-
przez m.in. podniesienie innowacyjności  
i konkurencyjności przedsiębiorstw me-
talowych, a także wspieranie różnorod-
nych form i poziomów szkolnictwa za-
wodowego.

Stowarzyszenie Lubuski Klaster Me-
talowy pragnie być istotnym czynnikiem 
współtworzącym silną pozycję gospo-
darczą Gorzowa Wlkp. i promującym 
miasto. Z tego właśnie powodu 26 lutego 
w pałacyku przy ulicy Kazimierza Wiel-
kiego doszło do podpisania porozumie-

nia pomiędzy prezydentem Tadeuszem 
Jędrzejczakiem a prezesem zarządu kla-
stra Zbigniewem Rudowiczem. 

Praktyka klasteringu stosowana od 
dawna w Europie pokazuje efektywność 
połączenia wysiłków sektora przedsię-
biorstw z czynnikiem publicznym (wła-
dzami samorządowymi) oraz sektorem 
badawczo-rozwojowym. Współpraca  
z poszczególnymi szczeblami samo-
rządu (z samorządem województwa 
lubuskiego włącznie) i nawiązywanie 
współpracy z jednostkami badawczo-
rozwojowymi będzie jednym z istotnych 
kierunków rozwoju Lubuskiego Klastra 
Metalowego.

Mamy nadzieję, że działalność kla-
stra będzie przynosiła wymierne korzy-

Z inicjatywy grupy przedsiębiorców reprezentujących szeroko rozumiany przemysł metalowy, mają-
cych swoje siedziby w Gorzowie Wlkp. i północnej części województwa lubuskiego, pod patronatem 
Lubuskiej Organizacji Pracodawców, zawiązało się Stowarzyszenie Lubuski Klaster Metalowy, będą-
ce koordynatorem klastra przemysłowego o tej samej nazwie, którego istotnym celem statutowym jest 
reprezentowanie interesów i integracja przedsiębiorstw metalowych i firm działających w ich otocze-
niu oraz realizacja wspólnych inicjatyw gospodarczych.

Być istotnym czynnikiem
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PRZEMYŚLANE ROZWIĄZANIA

Nowa ŠkodaOctavia
WIESZ CO DOBRE

Oto Nowa ŠkodaOctavia. Teraz jeszcze doskonalsza. Nowoczesna stylistyka i jeszcze bardziej ergonomiczne wnętrze, w którym 
znajdziesz m. in. system nawigacji z wbudowanym twardym dyskiem 30 GB i odtwarzaczem DVD. Wszystko zaprojektowane 
zgodnie z Twoją intuicją. System stabilizacji toru jazdy ESP w standardzie oraz skrętne refl ektory ksenonowe, które doświetlają 
zakręty, gwarantując Ci poczucie pełnego bezpieczeństwa. Innowacyjny, turbodoładowany silnik 1.4 TSI o mocy 122 KM łączy 
dynamikę i oszczędność, a rewolucyjna, dwusprzęgłowa, 7-stopniowa przekładnia DSG zapewnia Ci idealnie płynną zmianę biegów.

I teraz wyobraź sobie, że to dopiero początek.

Umów się na jazdę próbną. W końcu wiesz, co dobre.

www.skoda-auto.pl

Uśredniona wartość zużycia paliwa i emisji CO2: Octavia Combi 5,1 – 7,9 l/100 km, 135 – 188 g/km. Informacje na temat przydatności do odzysku i recyclingu są dostępne na www.skoda-auto.pl

Zapraszamy do salonu Škody:

DLA CZŁONKÓW ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ SPECJALNY RABAT

Auto-Bis Sp. z o.o.
ul. Olimpijska 46, 66-400 Gorzów Wlkp.,
Telefon: (095) 723 86 60, e-mail: sprzedaz@auto-bis.pl, www.auto-bis.pl 
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