
kwiecień/maj 2012 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 4-5 (49-50) /2012

PROF. WITOLD ORŁOWSKI GOŚCIEM ZIPH
18 CZERWCA W ŻAGANIU



2 kwiecień/maj 2012



kwiecień/maj 2012 3

Szanowni Państwo
W minionych dniach, między innymi 

z inicjatywy  naszej Izby, odbyła się 
w polskim Sejmie otwarta debata na temat 
zagospodarowania Odry. Latami rzekę tę 
zaniedbano i zapuszczono, obecnie - poza 
niewielkimi odcinkami - nie spełnia wyma-
ganego warunku żeglowności. Od dobrych 
40 lat Odra po prostu gospodarczo umiera. 
Powinny pływać po niej statki i barki o za-
nurzeniu do 2,5 metra i masie do 1.500 ton, 
a dziś nierzadko jest problem  z zapewnie-
niem nawet 1 metra potrzebnej głębokości. 
Niby wszyscy ważni w kraju o tym wiedzą, 
niby władze zachodnich województw jakoś 
działają, wpisują do strategii, ale jaki jest 
koń to każdy widzi… Kiedyś powstał słyn-
ny program ODRA 2000, pełen szczytnych 
planów i zamiarów, później już tylko rządy 

jedynie zmieniały daty: na 2006, na 2010, 
a obecnie chyba trzeba zmienić na 2020?
Brak konsekwencji i dbałości o problemy na-
prawdę strategiczne, o programy wielolet-
nie, podejmowanie i realizowanie wyłącznie 
kwes  i  krótkoterminowych, kadencyjnych, 
z potencjalną rentą wyborczą, to chroniczna 
choroba władzy nie tylko w Polsce. Dla Lu-
buskiego kwes  a gospodarczego i turystycz-
nego zagospodarowania Odry i Warty to je-
den z kluczowych tematów, opisanych także 
w wojewódzkiej strategii. Wielki potencjalny 
walor, którego dotąd nie potrafi ono wyko-
rzystać. Konferencja w Warszawie pomogła 
naświetlić temat w prasie ogólnopolskiej, 
więc my również na lamach „Głosu Przedsię-
biorcy” akcentujemy ten problem. Teraz po-
trzebna jest ogromna mobilizacja wszystkich 
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sił politycznych z Lubuskiego i całej Polski 
Zachodniej we współpracy z niemieckimi 
sąsiadami. W perspektywie najbliższych 10 
lat można naprawdę wiele poprawić.
Z poważaniem, 

Jerzy Korolewicz, Prezes ZIPH

- relacja z konferencji - relacja z konferencji 
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Według danych 
dotyczących PKB 
w Polsce tak na-

prawdę nie można mówić 
o spowolnieniu gospodar-
czym, którego wszyscy cały 
czas się obawiają. Nie mniej 
ciężko dziś prognozować, 
jak ekonomicznie wyglądać 
będzie druga połowa tego 
roku, bo to nie zależy od 
Polski, tylko w dużej mierze 
od sytuacji w Zachodniej Eu-
ropie i na świecie.  Póki co, 
kolejny raz Polska wykazuje 
się względną odpornością 
na to, co się dzieje poza na-
szymi granicami. Dane GUS 
pokazują, że Polska sobie 
radzi, być może dlatego, że 
Niemcy są tym krajem Euro-
py, którego gospodarka jest 
najmniej dotknięta recesją. 
Coraz bardziej zaognia się 
jednak sytuacja w Grecji, 
gdzie wciąż wisi wizja zapa-
ści gospodarczo-fi nansowej tego kraju. Pro-
blemy mają też Włosi i Hiszpanie. Sytuacja 
jest bardzo „dynamiczna”. 

Jakie niebezpieczeństwa dla lubuskich 
przedsiębiorców niosą różne scenariusze 
gospodarcze w Europie i w jaki sposób pla-
nować rozwój fi rm i zabezpieczyć się na 
ewentualne duże spowolnienie? Na te i inne 
pytania postara się odpowiedzieć profesor 
Witold Orłowski. Oprócz wystąpienia na 
temat: „Przedsiębiorczość wobec wyzwań 

Izba zaprasza

O gospodarce 
z profesorem Orłowskim
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Burmistrzami 
Żar i Żagania organizuje otwarte spotkanie dla lubuskich przedsię-
biorców z profesorem Witoldem Orłowskim. Wszystkich zaintereso-
wanych zapraszamy 18 czerwca do Pałacu Książęcego w Żaganiu.

aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju i na 
świecie” chcemy również zaprosić Państwa 
do dyskusji nad sytuacją przedsiębiorstw w 
regionie oraz wspólną debatę z profesorem 
Orłowskim o kondycji gospodarczej naszego 
kraju.

Organizatorzy już dziś zapraszają na to 
wydarzenie wszystkich zainteresowanych. 

Tomasz Molski

Prof. Witold Orłowski gościem ZIPH
Data: 18 czerwca 2012 r.

Miejsce: Pałac Książęcy, ul. Szprotawska 4, Żagań., Godzina: 11.30
Informacja i potwierdzenie udziału:, Tel. (95) 739-03-11, e-mail: a.stechnij@ziph.pl

• 10 maja w Restauracji „Pod Słońcem” 
w Gorzowie Wlkp. odbyło się posiedze-
nie Rady Zachodniej Izby Przemysłowo-
-Handlowej. Najważniejszym punktem 
spotkania było przyjęcie i zatwierdzenie 
dokumentów sprawozdawczych na Walne 
Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 
ZIPH. W poczet członków Izby przyjęte zo-
stały również nowe fi rmy:

- GOTIN COACH GORZÓW 
Małgorzata Kruszewska

 ul. Łazienki 6, Gorzów Wlkp.
- OPTIBIURO- OPTIZAKUP- OPTIFI-

NANSE Marek Witkowski
 ul. Mieszka I 10/4, Gorzów Wlkp.
- Euro-Solu  ons Filip Kapela
 ul. Niepodległości 28, Zielona Góra

• Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa 
wspólnie z partnerami z Niemiec przepro-
wadzi badania nad wydajnością logistycz-
ną w obszarze Euroregionu Pro Europa 
Viadrina. Wszystko to za sprawą wspólne-
go projektu, który Izba realizuje z Investor 
Center Ostbrandenburg z Frankfurtu nad 
Odrą. W jego ramach planuje się stworzyć 
analizę struktury wydajności logistycznej 
w ramach euroregionu. W następnej fazie 
dane te zostaną porównane z innymi re-
gionami, po czym opracowane zostaną za-
lecenia dla nowych produktów. Aktualnie 
Izba prowadzi badania ankietowe wśród 
lubuskich fi rm pod względem wymo-
gów logistycznych dla produktów i usług. 
W czerwcu natomiast zapraszamy zainte-
resowanych do wzięcia udziału i wyrażenia 
swojej opinii podczas polsko-niemieckiej 
konferencji pod nazwą „Export spotyka 
logistykę”.
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DYŻURY EKSPERTÓW W SIEDZIBIE ZIPH:

RZECZNIK PRAW PRZEDSIĘBIORCY

Kamila Szwajkowska
tel. 95 739 03 16
e-mail: k.szwajkowska@region.zgora.pl
Codziennie w godzinach od 8.00 do 12.00.

  DORADZTWO 
  UBEZPIECZENIOWE
Pracownicy Klim Brokers Sp. z o.o. 
Dyżury w każdy czwartek w biurze Izby od 
10.00 do 11.00. Dyżur telefoniczny: od po-
niedziałku do piątku pod numerem telefonu  
501 936 909.
Uwaga: Konsultacje ubezpieczeniowe obej-
mują zakres oceny ryzyka i możliwości jego 
ubezpieczenia.

Spotkanie to efekt współpracy Zachod-
niej Izby Przemysłowo-Handlowej 
z Investor Center Ostbrandenburg, 

które wspólnie realizują projekt „Rejon logi-
styczny Viadrina.” Kluczowym wydarzeniem 
konferencji, w której wzięło udział blisko 
100 przedsiębiorców z obu stron Odry była 
prezentacja wyników badań na temat zapo-
trzebowania i defi cytów w zakresie logistyki 
wśród przedsiębiorców z Brandenburgii i Lu-
buskiego. Diagnozując sytuację po obu stro-
nach Odry wskazywano podobne problemy, 
m.in. brak elastyczności i dyspozycyjności 
przewoźników, cen oraz jakości świadczonych 
usług. Mimo to fi rmy coraz częściej przekazu-
ją zadania logistyczne specjalistycznym fi r-
mom.  - Dzieje się tak głównie z dwóch powo-
dów: po pierwsze - chęci obniżenia kosztów 
własnych i po drugie – podejmowania decyzji 
o koncentracji na własnych kompetencjach 
zamiast przerzucania nowych obowiązków 
na własnych pracowników – mówi dr. Jurgen 
Bach z IHK Ostbrandenburg. O ile duże fi rmy 
skupiają się na jakości usług, o tyle dla mniej-
szych kluczowym elementem jest cena.

Zdaniem Józefa Czerwińskiego z Ogólno-
polskiego Związku Pracodawców Transportu 
Drogowego, 85% dużych fi rm w regionie ko-
rzysta z lokalnych przewoźników, nie mniej 
jednak wiele małych fi rm obnaża defi cyt 
taboru i wielkości frachtu. Jakie płyną z tego 

wnioski dla naszego regionu? Dobry przykład 
podał Jurgen Rammerstorfer, dyrektor zarzą-
dzający RALOG Engineering AG, fi rmy, która 
w Szwajcarii wprowadziła zintegrowany sys-
tem logistyczny oparty na transporcie kom-
binowanym w postaci przewozów drogo-
wych i kolejowych. Dzięki wprowadzeniu do 
sieci wielu małych fi rm spedycyjnych, które 
świadczą usługi podwykonawcze dla dużych 
logistyków system pozwala na kompleksową 
obsługę klientów od ich magazynów po miej-
sca docelowe. Działający od kliku lat system 
pozwolił na znaczne obniżenie cen oraz czasu 
dostaw. Co najważniejsze pozwolił każdemu 
przewoźnikowi znaleźć swoje miejsce na ryn-
ku. Znamienny jest fakt, że pogodzenie wielu 
grup interesów nastąpiło w Szwajcarii, gdzie 
rynek logistyczny jest wielokulturowy. Jego 
zdaniem podobnym tropem powinien podą-
żać Euroregion Pro Europa Viadrina. 

To dopiero początek projektu. Po ana-
lizie danych czas teraz na tworzenie sieci 
współpracy pomiędzy logistykami i fi rmami 
z obu stron Odry. Służyć temu będą kolejne 
spotkania w ramach poszczególnych branż. 
Celem nadrzędnym jest poszerzenie oferty 
dla eksporterów i importerów poprzez wska-
zanie fi rmom logistycznym oczekiwań fi rm w 
regionie. Projekt potrwa do końca 2014 r. 

(TM)

Rejon logistyczny Viadrina

Transport w regionie
Zapotrzebowanie logistyczne przedsiębiorców i wydajność spedy-
torów w obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina były głównym 
tematem polsko-niemieckiej konferencji, która odbyła się 22 maja 
we Frankfurcie nad Odrą.

• W dniach 18-19 kwietnia Zachodnia Izba 
Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Dzien-
nikiem Gazeta Prawna oraz Kredyt Ban-
kiem zorganizowała w Gorzowie Wlkp. 

i Zielonej Górze konferencje na temat  „In-
nowacyjność i nowoczesne technologie 
w biznesie.” Głównym tematem spotkania 
były zagadnienia związane z praktycznymi 
metodami budowania wartości fi rmy, sku-
tecznego zarządzania ryzykiem, tworzenia 
strategii fi rmy, zarządzania personelem 
i podnoszenia konkurencyjności przedsię-
biorstwa. Wzięło w nich udział kilkudzie-
sięciu lubuskich przedsiębiorców. 

Monika Marek 
Rezerwacja terminu spotkania pod nume-
rem telefonu: 95/739-03-11.

PUNKT INFORMACYJNY ARR S.A. 
W GORZOWIE WLKP.
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie została laureatem kolejnego pres  żowego ogól-
nopolskiego konkursu. Uczelnia decyzją Kapituły Nagrody Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej została 
laureatem konkursu Innova  ka 2012 w kategorii „Innowacyjna Uczelnia”.

Z województwa lubuskiego zgłoszono 
cztery fi rmy, wśród których znaleźli się 
członkowie ZIPH. W kategorii „Obec-

ność na rynku globalnym” nominowana do 
wyróżnienia została zielonogórska spółka 
LUG Light Factory, a w kategorii „Zielona go-
spodarka” - Zakład Utylizacji Odpadów z Go-
rzowa Wielkopolskiego. Ogłoszenie wyników 
oraz wręczenie nagród planowane jest na 29 
maja 2012 r. podczas Gali w Poznaniu orga-
nizowanej wspólnie z Międzynarodowymi 
Targami Poznańskimi.

Nasze firmy nominowane
Upłynął termin przesyłania wniosków od instytucji zgłaszających kandydatów do Nagrody Gospodarczej 
Prezydenta RP. Urzędy marszałkowskie z całej Polski w porozumieniu z instytucjami okołobiznesowymi 
zgłosiły ogółem 43 fi rmy oraz instytuty naukowo-badawcze i wdrożeniowe w następujących katego-
riach: Innowacyjność, Obecność na rynku globalnym, Ład korporacyjny, Społeczna odpowiedzialność 
biznesu i zielona gospodarka.

Nagroda dla sulechowskiej PWSZ

Plebiscyt organizowany jest przez HOTEL 
RESERVATION SERVICE, operatora ogól-

noświatowego elektronicznego systemu re-
zerwacji miejsc hotelowych, przeznaczonego 
dla klientów podróżujących zarówno służbo-
wo, jak i prywatnie. Baza danych systemu 
obejmuje ponad 250 000 hoteli. Współor-
ganizatorami konkursu są tygodnik Newswe-
ek i magazyn Forbes. Hotel Best Western 
w Gorzowie wszedł do tej światowej sieci 
hoteli jesienią ubiegłego roku. Przedtem 
działał pod nazwą Hotel Fado. 

Członek Izby wyróżniony
Gorzowski hotel Best Western został wyróżniony pres  żową nagrodą Hotel Roku 2012 w kategorii naj-
lepszy serwis. 

Wyróżnienie to przyznano za działalność 
Centrum Energetyki Odnawialnej, pro-

jektu, który został zrealizowany dzięki środ-
kom LRPO. Kapituła doceniła obiekt za war-
tość badawczą i pomysł na połączenie nauki ze 
współpracą z przedsiębiorstwami. Dodatkowo 
obiekt został doceniony za korzyści, jakie CEO 
przynosi regionowi Lubuskiemu. Nominację 
PWSZ Sulechów do nagrody zgłosiła Zachod-
nia Izba Przemysłowo-Handlowa. 
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Spotkania są realizowane na zlecenie PARP 
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy. Najbliższe spotkania: 
• 29 maja 2012 r. Tematyka: uwzględnienie 

kryteriów społecznych i ekologicznych w 
eksporcie towarów i usług; proces two-
rzenia i wdrażania strategii CSR w małych 
i średnich przedsiębiorstwach; korzyści i 
zagrożenia związane z wdrożeniem CSR, 
instrumenty wdrażania CSR w MSP;

• 5 czerwca 2012 r. (piątek), w godz. 9:00-
16:15. Tematyka: narzędzia do pro-
wadzenia systematycznych porównań 
(benchmarking); monitorowanie i ko-

O CSR w Warszawie
 W dniach 19-20 kwietnia br. w Warszawie odbyło się spotkanie władz 
Krajowej Izby Gospodarczej oraz izb regionalnych z przedstawiciela-
mi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na zebraniu reprezento-
wana była również Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. 

Podczas spotkania w Warszawie przed-
stawiono „dobre praktyki” w zakresie 
CSR i przedstawiono zarys projektu 

przygotowywanego przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego głównym 

Senator Helena Hatka gościem ZIPH
7 maja br. w siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. miało miejsce spo-
tkanie władz Izby z Senator RP Heleną Hatką. 

Głównym tematem rozmowy była 
obecna sytuacja ekonomiczna 
przedsiębiorstw naszego regionu 

oraz perspektywy dla lubuskiej gospodarki 
w kontekście infrastruktury transportowej. 
Z obu stron padły deklaracje bezpośredniej 
współpracy, która dotyczyć ma m.in. plano-
wanych wspólnie na koniec obecnego i po-
czątek przyszłego roku konferencji na temat 
zagospodarowania rzeki Odry i elektryfi kacji 
linii kolejowej 203 Kostrzyn n/Odrą – Krzyż.

Spotkania informacyjne o CSR

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów działające przy Urzędzie Marszałkowskim zapra-
sza przedsiębiorców z małych i średnich przedsiębiorstw do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych 
poświęconych praktycznym aspektom społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

munikowanie efektów CSR; CSR w Pol-
sce - przykłady dobrych praktyk; źródła 
fi nansowania projektów CSR; źródła in-
formacji o CSR. 

Miejsce spotkań informacyjnych:  siedziba 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lu-
buskiego, ul. Podgórna 7, Zielona Góra, Sala 
Kolumnowa. 
Zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniach infor-
macyjnych na formularzu zgłoszeniowym do-
stępnym ON-LINE na stronie: h  p://register.
pap.yum.pl/  .

celem ma być upowszechnianie wśród przed-
siębiorców działań społecznie odpowiedzial-
nych. Zaprezentowano również normę ISO 
26000, która dotyczy bezpośrednio CSR. Co 
ciekawe, normę tę wdrożyć może każda fi r-

ma, która realizuje ideę CSR bez konieczności 
jej certyfi kacji, a więc również ponoszenia 
związanych z nią kosztów.
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Spotkanie w imieniu Pani Marszałek Sej-
mu Ewy Kopacz otwierał Wicemarsza-
łek Sejmu Cezary Grabarczyk. W czasie 

konferencji udało się zgromadzić  ponad 170 
uczestników reprezentujących kilkudzie-
sięciu parlamentarzystów z Polski, Niemiec 
i Czech, samorządowców i przedsiębiorców. 
Mimo to osobiście czuję pewien niedosyt 
z powodu reprezentacji  lubuskiego regio-
nu.  Naszymi przedstawicielami były senator 
Helena Hatka i poseł Elżbieta Rafalska (szko-
da, że lubuscy parlamentarzyści, członkowie 
Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry, za 
wyjątkiem pani senator Heleny Hatki, nie byli 
zainteresowani,  mimo zaproszenia), pełno-
mocnik wojewody lubuskiego , kilku samo-
rządowców i przedsiębiorcy. A szkoda, bo 
tematy poruszane w czasie konferencji doty-
czyły żywotnych interesów  również naszego 
regionu. Reprezentowany był również urząd 
marszałkowski  gdyż Dyrektor Departamen-
tu Rozwoju Regionalnego Maciej Nowicki na 
prośbę ZIPH był referentem w czasie obrad.  
Za ten udział jesteśmy mu bardzo wdzięczni.

NIezwykle aktywnym uczestnikiem był 
Niemiecki Sekretarz Stanu Enak  Ferlemann, 
z którym jeszcze przed konferencją Prezes Izby 
Jerzy Korolewicz wymienił szereg poglądów 

 W Sejmie o Odrze

Kilka refl eksji po dużej konferencji

i uwag dotyczących tematu obrad, a Pan Mi-
nister w czasie swojego wystąpienia przed-
stawił działania, jakie będą podejmowane po 
stronie niemieckiej w żegludze śródlądowej, 
transporcie drogowym i kolejowym. Miał wie-
le do powiedzenia, gdyż cały poprzedni dzień 
prowadził rozmowy z przedstawicielami rządu 
polskiego. Szkoda, że przedstawiciele naszego 
rządu uznali konferencję za mało ważną i nikt 
z nich nie pojawił się na sali. Niestety było to 
łatwe do przewidzenia, skoro nasi rządzący 
uważają, że nie ma problemu Odry i transpor-
tu śródlądowego.

Myślę, że problemy istnieją i trzeba je roz-
wiązywać. Widzą to również inni. A przekonał 
się o tym burmistrz Kostrzyna n/Odrą Andrzej 
Kunt, gdy podczas swego wystąpienia  Jűrgen 
Klimke, Poseł Bundestagu, Przewodniczący 
Grupy Roboczej ds. Łaby zaapelował do rządu 
o pilne wybudowanie mostu i  obwodnicy Ko-
strzyna n/Odrą, bo straty będą nieodwracal-
ne. W rozmowie zapewnił, że nie wiedział, iż  
budowa nowej przeprawy wraz z obwodnicą 
znajduje się wśród priorytetów Urzędu Mar-
szałkowskiego.

Chciałbym również zwrócić Państwa uwa-
gę na fakt, że Wojewoda Lubuski Marcin Ja-
błoński, doceniając wagę tego wydarzenia 

i zaangażowanie ZIPH  skierował do Prezesa 
Jerzego Korolewicza list gratulacyjny, który 
podczas konferencji wręczył jego pełnomoc-
nik.

Godnym odnotowania jest również fakt, 
że wszyscy uczestnicy otrzymali m.in. pu-
blikację przygotowaną na zlecenie Unii Izb 
„Ekonomiczne perspektywy rozwoju obsza-
ru działalności Unii Izb Łaby/Odry”. Wszyscy 
zainteresowani mogą otrzymać publikację 
w biurze ZIPH.

Chociaż osobiście jestem  optymistą to 
jednak smutne myśli mnie nachodzą, gdy 
zastanawiam się, jak sprawy Odry i szlaków 
transportowych na obszarze naszego regionu 
w najbliższych latach będą realizowane. Mimo 
wszystko z nadzieją będę oczekiwał na reali-
zację działań zawartych w  stwierdzeniu Wi-
ceprezesa Unii Izb , Prezesa Dolnośląskiej Izby 
Gospodarczej  Zbigniewa Sebas  ana: -  Wie-
rzę, że podsumowaniem tej konferencji będzie 
utworzenie, w jakiejś dającej się przewidzieć 
przyszłości, wspólnego zarządu tej drogi wod-
nej (Odry - PAP) zarówno ze strony polskiej, 
jak i niemieckiej, gdyż mamy polski i niemiec-
ki brzeg Odry, a ten główny ciąg gospodarczy 
idzie środkiem i nie bardzo wiadomo, do kogo 
działania w tym obszarze należą.  

Stanisław Owczarek, 
Dyrektor Izby

„Szanse rozwoju Polski  Zachodniej, Niemiec i Czech - wzmocnienie tri modalnego transportu między-
narodowego” to temat dużej konferencji jaka miała miejsce 22 maja br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP. 
Organizatorem spotkania była Unia Izb Łaby/Odry, która  jest transgranicznym stowarzyszeniem izb 
przemysłowo-handlowych działających w dorzeczu śródlądowych dróg wodnych Łaby i Odry w Europie 
Środkowej. Unia zrzesza 15 niemieckich izb, sześć polskich (wśród nich Zachodnia Izba Przemysłowo - 
Handlowa)  i dziewięć czeskich. Organizacja stawia sobie za cel wspólne reprezentowanie interesów 
przedsiębiorstw z regionu.

Foto Agnieszka Meissner - Redakcja TSL Manager
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Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlo-
wa po raz kolejny zaprasza wszystkie 
fi rmy z województwa lubuskiego do 

szlachetnej rywalizacji w ramach najbar-
dziej pres  żowego kon-
kursu gospodarczego 
naszego regionu. 
Współzawodnictwo 
oceniane przez sza-
cowną kapitułę ma 
na celu wyróżnienie 
przedsiębiorstw mogą-
cych stanowić wzór do 
naśladowania  i przyczy-
niających się do rozwoju 
ekonomicznego Zachodniej 
Polski. W gronie dotychcza-
sowych laureatów odnaleźć 
można np. Lubuski Fundusz 
Poręczeń Kredytowych, „Ziel-
-Bruk” Edwarda Makarewicza, re-
nomowaną masarnię „Rzeźnictwo 
Zyguła Zbąszynek Sp. z o.o. Sp. k.”, 
„Gotech” Sp. z o.o., ICT Poland Sp. 
z o.o., „Leks” Sp. z o.o., zielonogórską 
Elektrociepłownię, Lug Light Factory 
Sp. z o.o., gorzowski „Sanitar” czy „Mi-
komax” Marka Rzeźniczka. Jak dołączyć 
do tego zacnego grona?

Udział w konkursie może wziąć każde 
przedsiębiorstwo, która spełnia regula-
minowe wymagania, to znaczy.:
• jest zarejestrowane na terenie wo-

jewództwa lubuskiego lub posiada 
status członka organizacji około-
biznesowej w województwie lubu-
skim,

• prowadzi  działalność gospodarczą 
przynajmniej przez dwa lata przed mo-
mentem zgłoszenia się do Konkursu,

• nie posiada zaległości wobec organów 
skarbowych i ZUS (stosowne oświadcze-
nia),

• terminowo złożyły w Sekretariacie 
Konkursu wypełnioną deklarację wraz 
z ankietą i kompletem załączników do-

łączonych do niniejszego regu-
laminu.

Rozdanie nagród gospo-
darczych „Lubuski Lider Biz-

nesu” AD 
2012  na-
stąpi pod-
czas uro-

czystej Gali. 
W tym roku 

spodziewamy 
się rekordo-

wej ilości gości, 
przedstawiciel i 
przedsiębiorców, 
władz samorządo-
wych oraz polity-
ków z Lubuskiego. 
Zapraszamy do Fil-
harmonii Gorzow-
skiej 24 września 
z przekonaniem, że 
sala główna licząca 
prawie 600 miejsc 

zapełni się. Najlepszą zachętą 
do udziału w IV edycji LLB niech 

będą słowa ubiegłorocznej laure-
atki, pani Anny Zyguły, właścicielki 
fi rmy „Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek 
Sp. z o.o. Sp. k.”: - Bardzo się cieszę, 
że zostałam doceniona przez ZIPH. 
Efekty mojej działalności zostały do-
strzeżone i bardzo za to dziękuję. 
Życzę wszystkim, aby kiedyś zna-
leźli się w takiej sytuacji jak ja, bo 
jest to bardzo, bardzo przyjem-
ne. Dziękuję szanownej kapitule 
za to docenienie. To niezwykle 

nobilituje.
Nabór wniosków trwa do 30 

czerwca. Wszystkie potrzebne informacje 
oraz formularz zgłoszeniowy udostępnione 
są na stronie internetowej (www.ziph.pl). 
Zapraszamy.

Jarosław Libelt

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu
Jak najlepiej rozreklamować swoją fi rmę? Jak w natłoku informacji wybrać 
najlepszy środek przekazu do potencjalnych klientów? Odpowiedź jest prosta: 
Przedsiębiorco, weź udział w IV Edycji Konkursu „Lubuski Lider Biznesu”, a na 
efekty nie będziesz musiał długo czekać. 

O konkursie:
„Lubuski Lider Biznesu” to jedno z naj-
bardziej pres  żowych przedsięwzięć kon-
kursowych w Lubuskiem, które docenia 
i wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa 
zachodniej Polski. Jego organizatorem 
jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Han-
dlowa we współpracy z partnerem stra-
tegicznym Gazetą Lubuską. Partnerami 
konkursu są również: Telewizja Polska 
S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp., Radio 
Zachód i Miasto Gorzów Wlkp. Patro-
nat nad konkursem sprawuje Marszałek 
Województwa Lubuskiego. W kapitule 
tegorocznego konkursu zasiadają: Zenon 
Bambrowicz (Prezes Zarządu Lubuskiej 
Izby Budownictwa), Karol Humiński (Mar-
szałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarcze-
go - OPZL Zielona Góra), Grzegorz Jankow-
ski (Dyrektor Departamentu Gospodarki 
i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Lubuskiego), Tadeusz 
Jędrzejczak (Prezydent Miasta Gorzów 
Wielkopolski), Jerzy Korolewicz (Prezes 
Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej 
- Przewodniczący Kapituły), Janusz Kubic-
ki (Prezydent Miasta Zielona Góra), Mie-
czysław Kurałowicz (Prezes Łużyckiej Izby 
Gospodarczej), Zbigniew Marcinkiewicz 
(Prezes „Lubuscy Pracodawcy”), Hanna 
Nowicka (Prezes Agencji Rozwoju Regio-
nalnego S.A.), Krzysztof Romankiewicz 
(Wiceprezes Zachodniej Izby Przemysło-
wo-Handlowej) i Grzegorz Widenka (Dy-
rektor Zarządzający Gazetą Lubuską).

Opłaty konkursowe:
Zgodnie z regulaminem warunkiem 
uczestnictwa w konkursie jest wniesienie 
opłaty, która uzależniona jest od ilości za-
trudnianych w fi rmie pracowników:
• fi rmy mikro - zatrudniające do 9 pra-

cowników 200 zł + VAT
• fi rmy małe - zatrudniające od 10 do 49 

pracowników 500 zł +VAT
• fi rmy średnie - zatrudniające od 50 do 

249 pracowników 700 zł + VAT
• fi rmy duże - zatrudniające powyżej 

250 pracowników 1000 zł + VAT
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W związku z nowelizacją z dnia 
2 kwietnia 2012 r. Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego z 

dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębior-
czości pomocy fi nansowej w ramach POIG 
2007-2012 w ramach Działania 5.4, a w tym 
Poddziałania 5.4.1 nastąpiły zmiany w kryte-
riach wyboru projektów. Nowelizacja rozpo-
rządzenia weszła w życie 20 kwietnia 2012 r.  
Możliwe będzie fi nansowanie projektów słu-
żących uzyskiwaniu ochrony praw własności 
na terytorium wybranych krajów w oparciu 
o pozytywny wynik weryfi kacji przedmio-
tu zgłoszenia w fazach międzynarodowych. 
Ponadto, rozszerzono katalog kosztów kwa-
lifi kowanych przed dniem złożenia wniosku 
o dofi nansowanie o koszty uzyskania wstęp-
nego orzeczenia rzecznika patentowego 
o zdolności patentowej wynalazku lub zdol-
ności ochronnej wzoru użytkowego. Zmiany 
te umożliwią realizację projektów traktują-
cych ochronę praw własności przemysłowej 
w sposób kompleksowy. 
W ramach Poddziałania 5.4.1 „Wsparcie 
na uzyskanie/realizację ochrony własności 
przemysłowej”o dofi nansowanie będą mo-
gli aplikować mikro, mali lub średni przed-
siębiorcy mający siedzibę, a w przypadku 
przedsiębiorcy będącego osobą fi zyczną – 
miejsce zamieszkania  na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej. MŚP będą mogli starać się 
o dofi nansowanie na uzyskanie ochrony pra-
wa własności przemysłowej z przeznacze-
niem na pokrycie kosztów:
1. przygotowania zgłoszenia wynalazku, 

wzoru użytkowego lub wzoru przemysło-
wego przez zawodowego pełnomocnika, 
który zgodnie z przepisami obowiązują-
cymi w danym kraju jest uprawniony do 
występowania przed właściwym organem 
ochrony własności przemysłowej 

2. zgłoszenia przez zawodowego pełnomoc-
nika wynalazku, wzoru użytkowego lub 
wzoru przemysłowego do właściwego 
organu w celu uzyskania ochrony przy-
znawanej przez krajowe, regionalne, unij-
ne lub międzynarodowe organy ochrony 
własności przemysłowej oraz prowadze-
nia postępowania przed właściwym krajo-
wym, regionalnym, unijnym lub między-

narodowym organem ochrony własności 
przemysłowej albo prowadzenia postępo-
wania wyłącznie przed właściwym krajo-
wym, regionalnym lub unijnym organem 
ochrony własności przemysłowej, w przy-
padku gdy międzynarodowa, unijna lub 
regionalna faza procedury ochrony wła-
sności przemysłowej została zakończona 
przed złożeniem wniosku o udzielenie 
wsparcia.

3. Zakupu, w związku z przygotowaniem 
zgłoszenia, zgłoszeniem lub prowadze-
niem postępowania, o których mowa 
w pkt. 1 i 2, analiz i ekspertyz prawnych, 
ekonomicznych, marke  ngowych i tech-
nicznych dotyczących przedmiotu zgło-
szenia lub postępowania, w tym zakresie 
wyceny wartości własności intelektualnej, 
perspektyw rynkowych i uwarunkowań 
prawnych i komercjalizacji oraz zarządzani 
w przedsiębiorstwie prawami własności 
przemysłowej.

4. Postępowania w celu obrony prawa, 
w związku z wniesieniem zarzutów w trak-
cie rozpatrywania zgłoszenia, o którym 
mowa w pkt. 2, lub wniesieniem sprzeci-
wu po przyznaniu prawa.

Intensywność wsparcia na uzyskanie ochro-
ny prawa własności przemysłowej nie może 
przekroczyć:
• w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub 

małego przedsiębiorcy – 70 % wydatków 
kwalifi kujących się do objęcia wsparciem, 
jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór 
przemysłowy powstał w wyniku prowa-
dzonych badań przemysłowych; 

• w przypadku średniego przedsiębiorcy 
– 60% wydatków kwalifi kujących się do 
objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór 
użytkowy lub wzór przemysłowy powstał 
w wyniku prowadzonych badań przemy-
słowych;

• w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub 
małego przedsiębiorcy – 45% wydatków 
kwalifi kujących,  się do objęcia wspar-
ciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub 
wzór przemysłowy powstał w wyniku pro-
wadzonych prac rozwojowych; 

• w przypadku średniego przedsiębiorcy – 
35% wydatków kwalifi kujących się do ob-
jęcia wsparciem,  jeżeli wynalazek, wzór 
użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w 
wyniku prowadzonych prac rozwojowych.

Wydatkami  kwalifi kującymi mogą być m.in.:
• opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku, 

wzoru użytkowego, wzoru przemysłowe-
go w trybie krajowym, regionalnym, unij-
nym lub międzynarodowym,

• pokrycie kosztów obsługi zawodowego 
pełnomocnictwa obejmującego przygoto-
wanie dokumentacji zgłoszeniowej  oraz 
reprezentację przed organem ochrony 
własności przemysłowej, w tym także w 
przypadku postepowania wywołanego 
wniesieniem sprzeciwu lub zarzutów;

• pokrycie kosztów tłumaczenia dokumen-
tacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, 
wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego

• pokrycie kosztów  tłumaczenia przysięgłe-
go na język polski dokumentacji;

• pokrycie kosztów zakupu  analiz i eksper-
tyz prawnych, ekonomicznych, marke  n-
gowych i technicznychdotyczących przed-
miotu zgłoszenia  lub postepowania 

• pokrycie kosztów uzyskania wstępnego 
orzeczenia rzecznika patentowego o zdol-
ności patentowej wynalazku lub zdolności 
ochronnej wzoru użytkowego.

Kwota wsparcia na uzyskanie ochrony wła-
sności przemysłowej nie może być niższa niż 
2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 
400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębior-
cy na jeden projekt.
Ogłoszenie naboru wniosków o dofi nanso-
wanie w ramach Poddziałania 5.4.1planowa-
ne jest  zgodnie z „Harmonogramem nabo-
rów wniosków o dofi nansowanie projektów 
realizowanych w ramach POIG”, czyli w ter-
minie do 30 dni od wejścia w życie noweliza-
cji wspomnianego Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego.

Marta Rosiak
           Konsultant PK ARR S.A. 

w Zielonej Górze

Ochrona przemysłowa
Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. jako Regionalna Instytucja Finansująca przejęła obowiązki Polskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego i od stycznia 2012r. będzie wdrażać Podziałanie 5.4.1.„Wsparcie na uzy-
skanie/realizację ochrony przemysłowej”. Poddziałanie to jest realizowane w ramach Działania 5.4 Za-
rządzanie własnością intelektualną”.
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Anioły Biznesu to osoby fi zyczne lub przed-
siębiorcy, którzy inwestują w przedsięwzięcia 
na wczesnym etapie ich rozwoju (w tzw. star-
tupy). W zamian za środki fi nansowe obej-
mują udziały w dobrze rokujących projektach 
z różnych branż. Liczy się dla nich innowa-
cyjny pomysł i kompetentny zespół, który 
pozwoli osiągnąć oczekiwaną stopę zwrotu 
z inwestycji. Polski rynek Aniołów Biznesu, 
mimo dynamicznego rozwoju w ostatnich la-
tach, jest jeszcze we wczesnej fazie rozwoju. 
Aktywnie działa na nim kilkuset inwestorów 
skupionych w kilku sieciach. Szacuje się, że 
w Europie jest ich ok 40 tysięcy, w Stanach 
Zjednoczonych nawet 250 tysięcy. Jako jedną 
z przyczyn takiego stanu rzeczy inwestorzy 
wskazują brak wsparcia ze strony Państwa. 
Ich inwestycje obarczone są bardzo wyso-
kim ryzykiem, ale jeśli się powiodą, generują 
miejsca pracy i wpływy do państwowej kasy 
z tytułu podatków. W wielu krajach istnie-
ją ulgi bądź zachęty dla aniołów biznesu. 
W Wielkiej Brytanii inwestorzy mogą sko-
rzystać z ulgi podatkowej w wysokości 20% 
zainwestowanego kapitału. W Polsce nie ma 
mowy o takich rozwiązaniach.
Jedną z najprężniej rozwijających się w ostat-
nim czasie sieci w naszym kraju jest Ponadre-
gionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja 
prowadzona przez Fundację Instytut Nauk 

Ekonomicznych i Społecznych, która działa 
w czterech województwach: mazowieckim, 
podlaskim, dolnośląskim i lubuskim. W na-
szym regionie jej koordynatorami są: Zachod-
nia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie 
Wlkp. oraz Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A. w Zielonej Górze. To do tych instytucji 
powinni zgłaszać się młodzi pomysłodawcy. 

Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu - Innowacja

Pod skrzydłami anioła
W Lubuskiem mamy coraz więcej aniołów biznesu. To główne wnioski z konferencji pn. „Sukces zaczyna 
się od pomysłu. Anioły Biznesu w Lubuskiem”, która odbyła się 16 maja 2012 r. w Centrum Logistycznym 
Parku Naukowo – Technologicznego w Nowym Kisielinie.

Sieć przyjmuje również inwestorów goto-
wych do zainwestowania swojego kapitału.
Celem konferencji w Nowym Kisielinie było 
przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat 
możliwości pozyskania kapitału zewnętrzne-
go na realizację inwestycji i wskazania ścieżki 
rozwoju innowacyjnych pomysłów na biznes. 
Możliwa była również wymiana doświadczeń 
i poglądów oraz nawiązanie cennych kon-
taktów biznesowych. W ramach konferen-
cji przedstawiono działania podejmowane 
przez Ponadregionalną Sieć Aniołów Biznesu 
– Innowacja, działalność sieci inwestorów 
prywatnych w Polsce, omówiono sposoby 
na rozwinięcie fi rmy przy wykorzystaniu ka-
pitału inwestora oraz na optymalną sprze-
daż przedsiębiorstwa. Swoje doświadczenia 
dotyczące pozyskiwania inwestorów oraz 
współpracy z nimi przedstawili prezesi fi rm 
piLAB S.A., Megasonic, Nutri  on Center oraz 
Sidus. Spotkanie zakończone zostało pane-
lem, którego uczestnicy dyskutowali na te-
mat wad i zalet wynikających z zaproszenia 
do spółki inwestora fi nansowego.

Tomasz Molski
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   MAMY SWOJE SPOSOBY NA CZYSTE ŚCIANY                                                                          

Zajmujemy się profesjonalnym usuwaniem zanieczyszczeń z elewacji budynków oraz 
zabezpieczaniem ich przed ponownym zabrudzeniem. W trosce o wizerunek miasta pragniemy 
zaproponować Państwu usługi czyszczenia i zabezpieczania budynków przed graffiti i porostami.

   DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG?                                                               

• usuwamy ka de zanieczyszczenie (algi, mchy, zacieki, rdzę, kurz, zmatowienia, wykwity 
wapienne, graffiti, itp.),
• skutecznie zabezpieczamy wszelkiego rodzaju powierzchnie preparatami anty-graffiti oraz 
zapobiegającymi rozwojowi glonów,
• stosujemy biodegradowalne preparaty chemiczne bezpieczne dla środowiska naturalnego, 
• posiadamy wykwalifikowaną kadrę i profesjonalny sprzęt, 
• wykonujemy prace na wysokościach z u yciem technik alpinistycznych,
• dotrzymujemy umówionych terminów, 
• do ka dego klienta zawsze doje d amy nieodpłatnie.

    Zero Graffiti Sp. z o.o.  61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 398

    www.zerograffiti.pl                                                  tel. 519-161-375                                                      

ZERO

przed 
usuwaniem

po usunięciu

podczas 
usuwania
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O problemie graffi    oraz skutecznych spo-
sobach jego usuwania rozmawiamy z Adrianem 
Majewskim, wiceprezesem renomowanej po-
znańskiej fi rmy „Zero Graffi   ”.

- Czy graffi    to naprawdę tak duży problem 
w naszym społeczeństwie?

- Zdecydowanie tak, gdyż boryka się z nim 
bardzo wiele samorządów lokalnych, spółdziel-
ni, zarządców nieruchomości. Graffi    to przede 
wszystkim znaczne straty materialne, poza bez-
spornymi negatywnymi wrażeniami estetyczny-
mi. Efektem powstawania „niechcianego graffi   ” 
są z jednej strony duże koszty remontu elewacji, 
z drugiej zaś „odstraszanie” nowych lokatorów, 
inwestorów lub turystów. Konsekwencją zanie-
dbania w tym zakresie może być np. spadek zain-
teresowania zakupem lub wynajmem mieszkań, 
a w skrajnym przypadku rezygnacja z inwestycji. 
Proszę rozejrzeć się w swoim najbliższym otocze-
niu, wszędzie można znaleźć przeróżnego rodza-
ju malunki i napisy, najczęściej wulgarne lub po 
prostu bezmyślne bazgroły. Niestety przejawy 
tej formy wandalizmu stanowią bardzo poważ-
ny problem ekonomiczno społeczny i wymagają 
skutecznego przeciwdziałania – niezwłocznego 
usuwania graffi    oraz zabezpieczania elewacji. 
Niezwykle istotny jest również fakt, iż samorzą-
dowcy w wielu gminach - chcąc uczulić swoich 
mieszkańców na akty wandalizmu - zaczęli wdra-
żać rozmaite kampanie społeczne.

- Czy graffi    zawsze można usunąć?
- W przeważającej większości tak, jednak 

zdarzają się sytuacje, że farba wniknie bardzo 
głęboko w strukturę elewacji. Niestety bardzo 
dużo zależy od rodzaju powierzchni i czasu jaki 
upłynął od zabrudzenia ścian. Jeżeli elewacja 
nie była wcześniej odpowiednio zabezpieczona 
należy liczyć się z takim ryzykiem. Farby graffi    

Z wizytą u...

Być jak Rudolf Giuliani
Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, a także i inne miasta szpecą 
brzydkie bohomazy namalowane farbami w sprayu na elewacjach 
wielu budynków. Samorządy rozpoczęły więc walkę z wandalami 
oraz postanowiły rozszerzyć politykę informacyjną, aby „obudzić su-
mienia” lubuskich mieszkańców. 

są środkami stosunkowo agresywnymi chemicz-
nie i potrafi ą wnikać bardzo głęboko w strukturę 
ściany. 

- Skoro farby są środkami agresywnym che-
micznie to aby je usunąć trzeba zapewne za-
stosować bardzo radykalne metody i zapewne 
jeszcze bardziej agresywne środki? Czy nie jest 
to ryzykowne?

Absolutnie nie. Preparaty AGS, które wyko-
rzystujemy w trakcie prac uzyskały akceptację 
Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie. Są 
biodegradowalne i mogą być odprowadzane do 
systemu kanalizacji publicznej. Nie ma tutaj żad-
nego ryzyka, bo ulegają rozkładowi mniej więcej 
w takim samym czasie co zwykły jogurt.  

- Ale usuwając graffi    ze ściany przygoto-
wujemy czystą powierzchnię, która aż się prosi 
o ponowne zamalowanie. 

- Zgadza się, dlatego zawsze proponujemy 
naszym klientom aby zabezpieczali ściany bez-
pośrednio po usunięciu graffi   , a najlepiej od 
razu po odnowieniu tynków. Zabezpieczając 
elewację innowacyjną powłoką ochronną przed 
graffi    mamy pewność, że zabrudzenia zosta-
ną szybko i w stu procentach usunięte. Farba 
z areozoli lub wodoodporne markery wiążą się 
z warstwą ochronną, nie przenikając do struktury 
zabezpieczonej powierzchni. Przy użyciu gorącej 
wody (powyżej 90°C) pod ciśnieniem, zabezpie-
czenie ulega rozmiękczeniu, natomiast ciśnienie 
wody pozwala usunąć graffi    z zabezpieczone-
go materiału. Po usunięciu graffi    konieczne 
jest odnowienie warstwy ochronnej w miejscu 
przeprowadzonego czyszczenia. Gwarantujemy 
trwałość i skuteczność powłoki ochronnej przez 
minimum 5 lat. Stosowany system ochronny 
gwarantuje tzw. „oddychanie” powierzchni oraz 
ograniczenie przenikania wilgoci z zewnątrz, 
a także przedłużenie trwałości zabezpieczonych 
materiałów. Cały proces zabezpieczania i usuwa-
nia graffi    jest w pełni ekologiczny, umożliwiając 
odwracalność zabiegu – możliwość usunięcia za-
bezpieczenia. Poza tym zabezpieczenie ścian to 

duża oszczędność gdyż usuwanie graffi    z takich 
powierzchni jest znacznie tańsze. 

- A jaki jest koszt usuwania graffi   ?
- Koszty zależą od rodzaju powierzchni oraz 

od tego czy była ona zabezpieczona czy nie, dla-
tego nie chciałbym uogólniać, a bardziej zachę-
cić osoby zainteresowane do kontaktu z nami 
(www.zerograffi   .pl). Zapewniam, że bezpłatnie 
wykonamy kosztorys prac na wskazanym bu-
dynku. Poza tym proszę pamiętać, że usuwając 
graffi   , oprócz czystych ścian zyskujemy coś wię-
cej, a mianowicie poprawę komfortu życia osób 
mieszkających w danym miejscu. To wartość 
trudna do oszacowania. Podczas naszych prac 
niemal za każdym razem nasi pracownicy spoty-
kają się z przejawami sympa  i ze strony miesz-
kańców, lokatorów. Wszyscy chcą żyć w ładnej, 
czystej okolicy, my pomagamy te oczekiwania 
zrealizować. Proponujemy również usuwanie 
graffi    z powierzchni niezabezpieczonych oraz 
kompleksową obsługę anty graffi    (inwentaryza-
cję zasobów wraz z bieżącym usuwaniem graffi  -
 ). Wyrażamy również gotowość do bezpłatnych 

prezentacji usuwania graffi    i zabezpieczania 
powierzchni.

- A więc ta „zabawa” z grafi ciarzami może 
trwać bez końca? My będziemy czyścić, a oni 
będą malować. 

- Wcale tak być nie musi. Przetestowaną 
metodą zapobiegania opisywanemu zjawisku 
jest system zniechęcania wandali poprzez szybką 
reakcję na powstające niechciane napisy i rysun-
ki – usunięcie z elewacji. Pozostawienie ich na 
zdewastowanych ścianach jest w gruncie rzeczy 
zgodą na malowanie kolejnych graffi   . Twórcy 
niechcianych graffi    są bowiem zainteresowa-
ni jak najdłuższą ekspozycją swojej twórczości. 
Dlatego w tym przypadku trzeba być trochę jak 
Rudolf Giuliani, kontrowersyjny burmistrz Nowe-
go Jorku, działający zgodnie z koncepcją „rozbitej 
szyby”, która mówiła, że przyzwolenie na drob-
ne wykroczenia prowadzi z czasem do bardziej 
poważnych przejawów łamania prawa. Reagu-
jąc zatem szybko i zdecydowanie na drobne 
wykroczenia zapobiegamy tym poważniejszym. 
W przypadku graffi    sprawdza się to bardzo 
dobrze, usuwając szybko choćby najmniejsze 
rysunki i napisy dajemy do zrozumienia, że nie 
ma akceptacji dla tego typu zachowań na da-
nym obszarze. Taka szybka i nieuchronna reakcja 
podważa bowiem sens stosowania przez nich 
kosztownych areozoli. Bezpośrednim efektem 
wprowadzenia takiej ochrony jest rezygnacja 
wandali z działalności na danym terenie, na rzecz 
innych miejsc, gdzie ich twórczość ma szanse 
dłuższego bytu. W krótkim okresie czasu moż-
na odnotować obniżenie kosztów zapobiegania 
temu zjawisku. Warunkiem koniecznym dla po-
wodzenia tego typu działań jest nieuchronność 
i konsekwencja w działaniu, a także zaplanowa-
nie wydatków w budżecie.
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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

Partnerzy „Głosu Przedsiębiorcy”:

Strefy na dłużej

Działalność specjalnych stref ekonomicz-
nych w Polsce to ważny magnes dla inwesto-
rów zagranicznych. Podobne narzędzia ulg 
podatkowych z powodzeniem wykorzystują 
Czesi, Słowacy oraz Węgrzy. W przypadku 
Polski widać pozytywny wpływ preferencyj-
nych warunków prowadzenia działalności 
i inwestowania na wybranych obszarach. 
Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, działalność stref miałaby się zakończyć 
do 2020 roku.  Spółki zarządzające strefami 
przyznają, że część fi rm, z którymi teraz ne-
gocjują, uzależnia inwestycje od wydłużenia 
istnienia stref. – Funkcjonowanie Stref należy 
wydłużyć  tak, aby przedsiębiorcy którzy po-
dejmą decyzję o inwestycji w sse mieli czas 
na skonsumowanie przysługujących im ulg 
podatkowych. Warto pielęgnować ten instru-
ment wsparcia, w przeciwnym razie kapitał 
ulokowany obecnie w Polsce wypłynie do tak 
zwanych rajów podatkowych, co może skut-
kować m.in. wzrostem bezrobocia – mówi 
Artur Malec, Prezes Zarządu  Kostrzyńsko-
-Słubickiej Specjalnej Strefi e Ekonomicznej. 

Wydłużenie działania stref jest tym waż-
niejsze, że dziś to praktycznie jedyny liczący 
się instrument wspierania inwestycji zagra-
nicznych w naszym kraju. Na dotacje unijne 
inwestorzy będą mogli liczyć najwcześniej 
pod koniec 2014 roku. 

Najnowsza propozycja Ministerstwa Go-
spodarki dotyczy wydłużenia działalności 
specjalnych stref do 2026 roku. Za pomocą 

Trwa dyskusja nad wydłużeniem działalności specjalnych stref ekono-
micznych zapoczątkowana jesienią ubiegłego roku przez ministra go-
spodarki, Waldemara Pawlaka. Postulował on wówczas o beztermino-
wą działalność SSE, dziś Ministerstwo planuje przedłużyć działanie stref 
do 2026 roku i włączyć do ich zadań stymulowanie innowacyjności.

14 rozporządzeń resort chce przy okazji ure-
gulować kwes  e zatrudnienia oraz innowa-
cyjności. 

Eksperci podchodzą do zaproponowa-
nych zmian z umiarkowanym optymizmem. 
Ich zdaniem przedłużenie funkcjonowania 
SSE do 2026 r. jest dobre samo w sobie, ale to 
tylko półśrodek, który nie rozwiązuje do koń-
ca sprawy. Formuła wydawania zezwoleń na 
konkretny okres, 15-20 lat, bardzo zwiększy-
łaby atrakcyjność inwestycyjną Polski. Sam 
Minister Gospodarki Waldemar Pawlak nie 
odżegnuje się od koncepcji bezterminowej 
działalności stref. Niewykluczone, że resort 
zmieni w tym celu ustawę strefową. 

Czasu jest mało. - Jeśli w połowie roku nie 
damy jasnego sygnału, że strefy funkcjonują 
dłużej, o dużych inwestycjach w strefach mo-
żemy zapomnieć – ostrzega Teresa Koryciń-
ska, wicedyrektor Departamentu Instrumen-
tów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki. 
Jest to tym bardziej ważne, że z rozmów, ja-
kie prowadzone są z inwestorami, wynika, że 
ten rok może się okazać dużo lepszy niż po-
przedni. Zdaje sobie z tego sprawę również 
Ministerstwo Gospodarki, które chce, aby 
w pierwszej połowie maja nowymi uregulo-
waniami zajął się Komitet Stały Rady Mini-
strów, a samo wydłużenie działalności stref 
miałoby zostać zatwierdzone przez rząd na 
przełomie maja i czerwca.

Tomasz Molski 
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