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Szanowni Państwo

Tegoroczne walne zgromadzenie 
członków ZIPH zdominował - z racji 

kończącej się kadencji obecnych władz 
- wybór nowych organów Izby na lata 
2016-2020. Pragnę z tego miejsca po-
dziękować wszystkim członkom władz 
minionej kadencji za harmonijną i owoc-
ną współpracę z biurem Izby w ostatnich 
czterech latach. To dzięki Państwa bezin-
teresownemu zaangażowaniu i wsparciu, 
nasza organizacja stale się rozwija i sys-
tematycznie poszerza szeregi członkow-
skie. Nowo wybranych, którzy rozpoczy-
nają swoją społeczną pracę w organach 
naszej Izby, zachęcam do jak najszerszej 
współpracy z biurem ZIPH. 

30 czerwca w Gorzowie gościła  
10-osobowa delegacja prezydium Izby 

Przemysłowo-Handlowej Wschodniej 
Brandenburgii. Nasze wspólne robocze 
spotkanie zaowocowało podpisaniem obu-
stronnej deklaracji dotyczącej elektryfikacji 
linii kolejowej Berlin – Gorzów – Krzyż oraz 
rozwoju żeglugi śródlądowej na Odrze. Cie-
szy nas, że nasi przyjaciele z Brandenburgii, 
jako przedstawiciele 40 tysięcy firm z tego 
regionu, są również żywo zainteresowani 
intensyfikacją kontaktów gospodarczych 
i rozwojem infrastruktury transportowej, 
ułatwiającej funkcjonowanie przedsię-
biorstw w regionie transgranicznym. Liczy-
my, że nasze stanowisko stanie się argu-
mentem dla tych, którzy nie są przekonani 
o celowości tych inwestycji na pograniczu 
polsko-niemieckim.

spis treści

Na zakończenie życzę Państwu 
spokojnego i udanego wypoczynku, 
dużo słońca, niezapomnianych wrażeń 
oraz interesujących podróży. 

Z poważaniem

Stanisław Owczarek

Dyrektor Izby
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Z ZYCIA IZBY

Kredyt na innowacje
• Pół miliarda złotych to pula środków 

przeznaczona dla firm w nadchodzącej, 
II edycji konkursu „Kredyt na innowacje 
technologiczne” w Programie Inteligent-
ny Rozwój (POIR). Pieniądze te stanowią 
instrument, który wesprze mikro, małe 
i średnie przedsiębiorstwa we wdrażaniu 
innowacji o charakterze technologicz-
nym. Mogą mieć one postać prawa wła-
sności przemysłowej, wyników badań 
przemysłowych, wyników prac rozwojo-
wych lub nieopatentowanej wiedzy tech-
nicznej. W efekcie wdrożenia technologii 
wytworzone zostaną nowe lub znacząco 
ulepszone towary, procesy lub usługi. 
Wnioski o dofinansowanie będzie moż-
na składać od 28 lipca do 30 września 
2016 r. Przyznana przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego premia technologiczna 
umożliwi spłatę kredytu technologiczne-
go, udzielonego na realizację inwestycji 
przez banki komercyjne. Maksymalna 
wartość wydatków kwalifikowalnych 
projektu wynosi równowartość 50 mln 
euro. Więcej informacji o tym działaniu 
można znaleźć na stronie internetowej: 
www.poir.gov.pl. 

Fundusze dla eksporterów
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-

czości uruchomiła system dotacji dla 
eksporterów. Dzięki dofinansowaniu 
przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział 
w wybranych branżowych imprezach 
targowych, wyjazdowych misjach gospo-
darczych oraz seminariach, kongresach 
i konferencjach, a także zorganizować 
przyjazdowe misje gospodarcze, prze-
prowadzić działania informacyjno-pro-
mocyjne oraz skorzystać z doradczych 
i szkoleniowych usług w zakresie umiędzy-
narodowienia. Aktualnie nabory prowa-
dzone są w dwóch osobnych programach: 
- poddziałanie 3.3.2 programu opera-

cyjnego „Inteligentny rozwój” pn. 
„Promocja gospodarki w oparciu 
o polskie marki produktowe – Marka 
Polskiej Gospodarki – Brand” prze-
znaczone zostanie 35,6 mln euro.

- poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP 
w promocji marek produktowych 
– Go to Brand”, którego celem jest 
zwiększenie wolumenu eksportu 
produktów lub usług innowacyjnych 
z najlepiej rokujących sektorów go-
spodarki. Pula środków to 100 mln 
złotych.

Izba będzie współpracować z miastem 
Gorzów w zakresie doskonalenia jako-
ści szkolnictwa zawodowego. Działanie 

to stanowi element realizowanego przez 
miasto projektu „Zawodowcy w Gorzowie” 
finansowanego z puli na tzw. Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne. ZIPH wystartowała 
do konkursu ogłoszonego przez samorząd 
w konsorcjum, które tworzy wspólnie z Lu-
buską Organizacją Pracodawców i Profi Biz-
nes Group.

Sam projekt dotyczy organizacji praktyk 
i staży dla ponad 200 uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych kształcących w zawodzie. 
Objęto nim 11 samorządowych szkół pro-
wadzonych przez Miasto Gorzów oraz jedną 
niepubliczną szkołę kształcącą w zawodzie, 
prowadzoną przez Wojewódzki Zakład Do-
skonalenia Zawodowego w Gorzowie.

- Działania, które podejmujemy wspól-
nie z ZIPH bardzo mocno będą wpływać na 
przyszłość naszego miasta. W Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym stawiamy przecież na 
szkolnictwo zawodowe. Cieszy to, że mamy 
poważnego, szanowanego partnera, co 
więcej -  lokalnego i najbardziej znającego 
warunki na naszym rynku pracy, a nie z dru-
giego końca Polski – podkreślał podczas 
konferencji prasowej prezydent Gorzowa 
Jacek Wójcicki.

Jak podkreśla dyrektor ZIPH Stanisław 
Owczarek, współpraca z miastem opłaci się 

wszystkim. – Jako Izba zrzeszamy dziś ponad 
300 przedsiębiorstw. Wiele spośród nich to 
nowoczesne zakłady przemysłowe. To wła-
śnie tam chcemy kierować uczniów, aby 
mogli korzystać z najnowszych osiągnięć 
i szkolić na sprzęcie, który dopiero wchodzi 
na rynek, a nie jest z niego wycofywany – 
podkreśla.

 
- Poprzez tę współpracę chcemy przecierać 
szlaki komunikacyjne we współdziałaniu 
szkół z pracodawcami. Najczęściej bowiem 
kończy się na banalnym haśle, że powinni 
współpracować. My natomiast będziemy 
w Gorzowie próbowali zrozumieć dwa kody. 
Ten, którego używa pracodawca i ten, któ-
rym posługuje się młody człowiek, uczeń 
szkoły. To są dwa odrębne światy, a napraw-
dę zmierzają przecież do jednego, żeby two-
rzyć rynek pracy - mówi Agnieszka Beszczyń-
ska z gorzowskiego magistratu.

Izba od wielu lat angażuje się w rozwój 
kształcenia zawodowego. W najbliższych la-
tach ZIPH - prócz miasta Gorzowa - będzie 
również współpracować z innymi jednostka-
mi samorządu w Lubuskiem. Już podpisano 
porozumienia o współpracy m.in. w powia-
tach: gorzowskim, świebodzińskim, żagań-
skim, sulęcińskim i krośnieńskim oraz gmi-
nach: Witnica, Sława i Zbąszynek.  

Jarosław Libelt

Wspieramy szkolnictwo 
zawodowe
Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki i Dyrektor ZIPH 
Stanisław Owczarek podpisali 6 czerwca porozumienie o współpra-
cy w ramach projektu “Zawodowcy w Gorzowie”.
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 Na wnioski od przedsiębiorców zainte-
resowanych ekspansją na nowe rynki, 
w szczególności uwzględniające perspek-
tywiczne rynki pozaunijne, PARP czeka 
do 5 sierpnia. Więcej informacji na temat 
w/w działań można znaleźć na stronie in-
ternetowej: www.parp.gov.pl .

Misja Gospodarcza na Kubę
• Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy 

z Izbą Handlową Kuby, Ambasadą RP w Ha-
wanie oraz Ambasadą Kuby w Warszawie, 
organizuje Misję Gospodarczą polskich 
przedsiębiorców na Kubę w dniach od 5 
do 9 września 2016 r. W zakresie współ-
pracy gospodarczej i wymiany handlowej 
z Polską strona kubańska zainteresowana 
jest dostawami i inwestycjami m.in. w na-
stępujących sektorach:
- urządzeń medycznych/ farmaceu-

tyczny/ kosmetyczny
- części zamienne dla Fiatów 125p 

i 126 p oraz samolotów AN-2 i M-18 
Dromader.

- import nawozów sztucznych (moczni-
ka), zboża, maszyny; agrolotnictwo;

- technologie i urządzenia;
- duże zapotrzebowanie na wyposaże-

nie i sprzęt szpitalny;
- możliwość inwestycji w budowie 

obiektów hotelowych;
- przemysł chemiczny,  zasoby i insta-

lacje wodne,  budownictwo.
 W ramach programu Misji przewidziane 

są Spotkanie Plenarne i rozmowy indy-
widualne przygotowane we współpracy 
z Kubańską Izbą Handlową, Seminarium 
biznesowe nt możliwości współpracy 
i prowadzenia działalności handlowej, 
spotkania handlowe z potencjalnymi 
partnerami, a także szereg innych spo-
tkań z administracją gospodarczą.

 Osoba do kontaktu w sprawie udziału 
w misji: Maria Nowakowska, tel: 22 630 
97 83, e-mail: mnowakowska@kig.pl .

Nowi członkowie Izby
• 30 czerwca w Gorzowie miało miejsce 

posiedzenie Prezydium ZIPH, podczas 
którego w poczet członków przyjęto 3 
nowe firmy:
- Doradztwo Gospodarcze Usługi Au-

dytowe i Szkoleniowe “DGiAS” Anna  
Oźminkowska

- Pośrednictwo Finansowo-Ubezpie-
czeniowe Violetta Bielecka

- BLUE ORANGE CASH Dorota Kasprzak

Organizowany corocznie „Sommer-
fest” to okazja do spotkań i roz-
mów w luźnej atmosferze polskich 

i niemieckich przedsiębiorców. Tegoroczny 
festyn cieszył się olbrzymim zainteresowa-
niem. Szerokie spektrum biorących udział 
zapewnili przedstawiciele kręgów gospo-
darczych, polityki oraz mediów z Polski 
i Niemiec. Szczególnym wydarzeniem te-
gorocznego spotkania - budzącym wiele 
emocji - było wspólne kibicowanie swoim 
narodowym drużynom piłkarskim podczas 
meczu EURO 2016 Polska-Niemcy.

- Letnie festyny cieszą się w Niemczech 
olbrzymią tradycją. W tym okresie wiele 
firm, koncernów i instytucji urządza tego 
typu spotkania. Mają one na celu umożli-
wienie rozmów biznesowych w stosunkowo 
luźnej atmosferze - tłumaczy radca-minister, 
kierownik WPHI w Berlinie, dr Jacek Robak. 
– Sommerfest to okazja, żeby swobodnie 
porozmawiać o tym, co się udało, co jesz-
cze jest do zrobienia, jak również nawiązać 
nowe kontakty.

Podczas festynu wiele mówiło się o co-
raz szerszej współpracy gospodarczej obu 

Nasi przedstawiciele na 
Sommerfest
16 czerwca Izbowa delegacja wzięła udział w Letnim Festynie Pol-
skiego i Niemieckiego Biznesu „Sommerfest” organizowanym przez 
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji RP w Berlinie. Uczestniczyło 
w nim blisko 500 przedstawicieli firm, instytucji otoczenia biznesu 
oraz ludzi świata polityki z Polski i Niemiec.

krajów. Intensyfikacji bilateralnej współ-
pracy gospodarczej sprzyjają dobre dane 
ekonomiczne,  zarówno w Polsce, jak 
i w Niemczech, zanotowano wzrost gospo-
darczy (odpowiednio: PL – 3,6%, DE – 1,7%). 
W minionym roku obroty handlowe Polski 
z Niemcami wyniosły rekordowe 89 miliar-
dów euro, w tym 48,8 miliarda polskiego 
eksportu (wzrost aż o +11,0%) i 39,9 miliar-
da (+7,4%) importu zza zachodniej granicy. 
Niemcy od wielu lat pozostają pierwszym 
partnerem handlowym Polski. Podob-
nie było minionym roku, gdzie ich udział 
w polskim eksporcie wyniósł ogółem 27,2%, 
a w imporcie 22,8%. Z kolei przywóz naszych 
rodzimych towarów stanowił u naszych za-
chodnich sąsiadów 4,3% całości niemiec-
kiego importu, a eksport do Polski - 4,2% 
niemieckiego eksportu. - Nadal można za-
uważyć wysoką nierównowagę udziału wy-
miany bilateralnej w całości obrotów han-
dlu zagranicznego Polski i Niemiec, chociaż 
zachodzą w niej korzystne dla Polski zmiany 
- podkreśla dr Jacek Robak.

Tomasz Molski
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Tegoroczne sprawozdawcze zgroma-
dzenie członków ZIPH było - z racji 
wygasającej właśnie kadencji obec-

nych władz - także podsumowaniem ostat-
niego czterolecia oraz okazją do wyboru 
delegatów do organów Izby na lata 2016-
2020. - Minione cztery lata stały pod zna-
kiem poszerzania oferty Izby dla lubuskich 
przedsiębiorstw. W tym czasie zorganizo-
waliśmy ponad 250 wydarzeń gospodar-
czych, w których udział wzięło blisko 10 
tysięcy uczestników – mówił w swoim spra-
wozdaniu z działalności ZIPH prezes Jerzy 
Korolewicz.

Minione 4 lata z pewnością należą do 
udanych. Oprócz dobrze znanych cyklicz-
nych wydarzeń, jak Gospodarcza Inau-
guracja Roku czy Lubuski Lider Biznesu, 
Izba stale rozwija inne formy współpracy 
z przedsiębiorcami. Ostatnim tego przykła-
dem są działania w zakresie kształcenia za-
wodowego. Efektem zaangażowania ZIPH 
w tę kwestię było zrealizowanie kilku du-
żych projektów, dzięki którym ponad 200 
uczniów szkół zawodowych w Lubuskiem 
uzyskało specjalistyczne wykształcenie, 
certyfikaty zawodowe oraz możliwość sta-
ży w lubuskich firmach.

 
Od wielu lat jednym z podstawowych dzia-
łań Izby jest wspomaganie procesu kształ-
cenia kadr lubuskich przedsiębiorstw. 
W ostatnich czterech latach ZIPH zorga-
nizowała ponad 130 szkoleń oraz semina-
riów, dotyczących m.in. kompetencji me-
nadżerskich, innowacji w budownictwie, 
odnawialnych źródeł energii, prawa pracy 
oraz doskonalenia procesów produkcyj-
nych. Ponadto rozpoczęła jedyne w Lubu-
skiem stacjonarne studia MBA dla swoich 
członków.

 
Od wielu lat Izba jest aktywnym członkiem 
międzynarodowych gremiów, które działa-
ją na rzecz rozwoju gospodarki. Przedsta-
wiciel Izby pełni funkcję Prezesa Unii Izb 
Łaby i Odry, którą tworzy 37 Izb gospodar-

czych z Polski, Niemiec i Czech. W ostat-
nich latach rozszerzyła zakres swoich usług 
o wyjazdy zagraniczne i była organizatorem 
wspólnych wyjazdów na międzynarodowe 
imprezy targowe m.in. w Los Angeles, San 
Francisco czy Tokio. Przy ZIPH powstała 
również Zachodnia Grupa Zakupowa, która 
w imieniu lubuskich firm negocjowała ceny 
energii, gazu i paliw. Warto także dodać, że 
Izba od wielu lat dla swoich członków pro-
wadzi Grupowy Program Ubezpieczeń oraz 
wydaje jedyny w województwie miesięcz-
nik gospodarczy „Głos Przedsiębiorcy”. 

Po wysłuchaniu sprawozdań złożonych 
przez organy ZIPH uczestnicy udzielili abso-
lutorium władzom oraz dokonali wyboru 
delegatów na kolejną czteroletnią kaden-
cję.

Podczas walnego zgromadzenia uczest-
nicy mieli również okazję zapoznać się z ak-
tualną sytuacją gospodarczą województwa 
lubuskiego. Prelekcję obejmującą najnow-
sze dane statystyczne wygłosił dyrektor 
Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, 
Roman Fedak.

Bezpośrednio po zakończeniu obrad 
z uczestnikami walnego zgromadzenia 
spotkał się Wiceprezes Rady Ministrów 
i Minister Rozwoju, Mateusz Morawiecki. 

W swoim przemówieniu zaprezentował 
główne założenia dotyczące przygotowa-
nego przez resort Planu na rzecz odpowie-
dzialnego rozwoju, a następnie cierpliwie 
odpowiadał na pytania przedsiębiorców, 
dotyczące planów gospodarczych rządu 
oraz tworzenia przyjaznych dla rozwoju 
biznesu warunków rozwoju.

Wicepremier Mateusz Morawiecki 
przyznał, że zależy mu na tym, aby poznać 
główne problemy, jakie występują w go-
spodarce w województwie lubuskim, gdyż 
to pozwoli dostosować niektóre elementy 
planu do potrzeb gospodarczych regionu. 
Gość Walnego Zgromadzenia ZIPH podkre-
ślał również, iż chciałby, aby Ziemia Lubu-
ska była gościnną bramą na zachód, która 
w jeszcze większym stopniu przyciąga ka-
pitał i ludzi. - Rozmawiamy dzisiaj o bardzo 
dużych inwestycjach, które są potencjalną 
szansą dla województwa, jak np. elektro-
ciepłownia w Gorzowie Wielkopolskim 
i takich, których potencjalne rozpoczęcie 
jeszcze stoi pod znakiem zapytania. Mam 
nadzieję, że znajdziemy dla Ziemi Lubuskiej 
paliwo do rozwoju na kolejne 5, 10, 20 lat, 
po to, aby ten rozwój był rzeczywiście wiel-
ki - zapowiedział wicepremier.

(TM)

Walne z wicepremierem Morawieckim
30 maja w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Izba podsumowała miniony rok. 
Zaproszenie ZIPH na gościnny udział w obradach przyjął Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Roz-
woju, Mateusz Morawiecki.

Nowe władze ZIPH
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Prezydiom ZIPH 2016-2020

Jerzy Korolewicz 
Prezes ZIPH

Ryszard Wtorkowski 
Wiceprezes ZIPH

Arkadiusz Duk

Mariusz Batura

Ireneusz Madej

Jacek Sowiński

Aleksandra Głazowska

Marian Miłek

Bogdan Ślusarz

Ryszard Gongor

Dariusz Mukomilow

Augustyn Wiernicki

Krzysztof Koniuszy

Mirosław Rawa

Anna Zyguła

Jan Kowalewski

Krzysztof Romankiewicz

KOMISJA REWIZYJNA:

Grzegorz Golczak

Dariusz Włodkowski

Bożena Wojtukiewicz

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Bogusław Młynarczyk

Justyna Molenda

Zbigniew Rudowicz

Mirosław Laszko

Edward Skałecki

Roman Dziduch Edyta Hubska Grzegorz Załoga

Marta Jakowicka 
Wiceprezes ZIPH

Krzysztof Kononowicz 
Wiceprezes ZIPH

Roman Mizerny 
Wiceprezes ZIPH

Rada ZIPH
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WYWIAD

- Spróbujmy ocenić przedsiębiorczość 
mieszkańców lubuskiego. Jak wyglądamy 
w statystykach na tle kraju, jeśli chodzi 
o działalność gospodarczą?

- Przedsiębiorczość Lubuszan należy 
rozpatrywać wieloaspektowo, lecz najbar-
dziej istotnymi dla naszego usytuowania 
na mapie rozwoju regionalnego są trzy 
punkty odniesienia, tj. dynamika działal-
ności gospodarczej, PKB na mieszkańca 
oraz sytuacja na rynku pracy. W ostatnich 
latach rośnie liczba podmiotów gospodar-
czych, przy równoczesnym systematycz-
nym wzroście zatrudnienia w sektorze 
przedsiębiorstw, a także dodatniej dynami-

Kraina ludzi ambitnych i kreatywnych
Rozmowa z Romanem Fedakiem, dyrektorem Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

ce produkcji sprzedanej w przemyśle i bu-
downictwie. Nieźle rokuje również 2 lokata 
w kraju w ogólnej strukturze działalności 
przedsiębiorców sektora produkcji (udział 
– 59%). Dominują w nim zrestrukturyzowa-
ne i nowoczesne technologicznie jednostki 
produkujące: meble i papier – łącznie 21%, 
wyposażenie samochodów – 16% oraz wy-
roby spożywcze – 10%. Należy podkreślić 
pozytywne zmiany wyrażone wzrostem 
PKB, oznaczające progresję w ciągu minio-
nej dekady z 21,5 tys. zł, do poziomu 35,8 
tys. zł na 1 mieszkańca. 

W końcu, systematycznej poprawie 
ulegają wskaźniki bezrobocia, z najniższą 

w historii województwa stopą bezrobocia 
rejestrowanego – poniżej 10%, a w bada-
niu aktywności ekonomicznej – około 6% 
(2 lokata w kraju). 

- Ze względu na bliskość granicy oraz 
funkcjonowanie specjalnej strefy ekono-
micznej, w Lubuskiem swoje zakłady lo-
kuje wiele firm z kapitałem zagranicznym. 
Czy możemy mówić o dominujących kra-
jach, czy branżach, które zawitały do na-
szego regionu?

- W transgraniczności województwa 
lubuskiego, nazywaną dawniej tzw. „rentą 
pogranicza”, wielu ekonomistów a także 
samorządowców upatrywało wyłącznie po-
zytywnego oddziaływania gospodarczego. 
W pewnym sensie potwierdzają to dane 
statystyczne, gdyż na 110 tys. podmiotów 
gospodarczych, 7% to jednostki z udziałem 
kapitału zagranicznego. Daje to nam 4 lo-
katę w kraju, po Mazowszu, Dolnym Śląsku 
i Zachodniopomorskim. W naszym regionie 
swój kapitał ulokowali przedsiębiorcy 40 
państw, przy czym 75% kapitału pochodzi 
z krajów UE. Pograniczność determinuje 
również naszego największego partnera, tj. 
Niemcy, z udziałem 22%, następne sytuują 
się Włochy – 11%, Szwajcaria – 7% oraz 
po ok. 6% Luksemburg, Francja, Holandia. 
Niesie to za sobą wspomniane pozytywy 
posiadania na swoim terenie silnego part-
nera, eksportera i dostawcę nowoczesnych 
technologii, lecz również określone zagro-
żenia wynikające z globalizacji. Wahania na 
globalnych rynkach gospodarczych, odbijają 
się negatywnie na gospodarkach krajów Eu-
ropy, w tym Niemiec, w efekcie końcowym 
na lubuskiej kondycji gospodarczej. W tym 
aspekcie niebagatelną, stabilizującą rolę 
w naszym Regionie pełni Kostrzyńsko-Słu-
bicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Na jej 
terenie w województwie lubuskim działa 
130 podmiotów, zatrudniających 16 tysięcy 
pracowników, a łącznie poniesione wydatki 
inwestycyjne to 3,6 miliardów złotych.

- Wyniki badań z ostatnich lat poka-
zywały, że Lubuskie nie najlepiej wypada 
w zestawieniach dotyczących innowa-
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cyjności. Czy analizując najnowsze dane 
można stwierdzić, że gonimy najlepszych 
w kraju, czy jednak w dalszym ciągu po-
głębia się dystans?

- Rzeczywiście, według najnowszych 
danych nastąpiło pogorszenie sytuacji 
w zakresie działalności innowacyjnej i ba-
dawczo-rozwojowej w stosunku do lat po-
przednich, kiedy kierunek i dynamika zmian 
były zbliżone do tendencji obserwowanych 
w większości województw. Systematycz-
nie maleje zarówno liczba przedsiębiorstw 
ponoszących nakłady na działalność inno-
wacyjną, jak również udział w ogólnej pro-
dukcji wyrobów nowoczesnych lub istotnie 
ulepszonych. Brak spójnego współdziałania 
administracji, nauki i biznesu, a dodatkowo 
fakt nieposiadania żadnej naukowo-ba-
dawczej placówki resortowej przekłada się 
na ostatnią lokatę w odniesieniu do inno-
wacyjności i sektora badawczo-rozwojowe-
go. Dla przykładu nakłady B+R per capita 
w naszym Regionie wyniosły tylko 67 zł, 
natomiast w następnym – opolskim 122 zł, 
a w mazowieckim aż 1218 zł. 

- Z racji tego, że w Lubuskiem mamy 
dwie stolice, nie sposób uciec od próby po-
równania obu ośrodków. Proszę przybliżyć 
naszym czytelnikom podstawowe relacje 
ekonomiczne i gospodarcze obu miast.

- Z chwilą powołania do życia Regionu, 
zakładano jego dwustołeczność: Gorzowa 
Wlkp., jako stolicy podregionu północ-

nego i siedziby administracji rządowej, 
z dominującym sektorem produkcyjnym 
oraz Zielonej Góry, jako stolicy podregio-
nu południowego i centrum administracji 
samorządowej, z dominującym sektorem 
handlowym i nauką.

Pomimo tego zróżnicowania łączy je 
wiele podobieństw i demograficznych, 
i ekonomicznych. A więc, miast o zbliżo-
nej liczbie ludności: Gorzów Wlkp. – 124 
tys., a Zielona Góra (po połączeniu z gmi-
ną) – 139 tys. Podobna liczba podmiotów 
gospodarczych na 1000 ludności, tj. 144 
w Gorzowie Wlkp., wobec 151 w Zielonej 
Górze oraz zatrudnienie w sektorze przed-
siębiorstw, odpowiednio: 22 tys., wobec 
21 tys. i podobnie, niezbyt wysokie na tle 
kraju, płace – około 3400 zł brutto. Naj-
niższe w województwie stopy bezrobocia: 
Gorzów Wlkp. 5,5% i Zielona Góra – 6,7%, 
przy czym na 1 ofertę pracy przypadało od-
powiednio: 10 i 5 pozostających bez pracy. 

I na końcu fakt może nie statystyczny, 
lecz znaczący wyróżnik obu miast zarówno 
w kraju, jak i w Regionie. Myślę tu o dwóch 
dyscyplinach sportu: żużlu i koszykówce. 
Zielona Góra – już po raz kolejny mistrz 
Polski w koszykówce, a oba miasta – po-
tencjalni mistrzowie kraju w żużlu.

- Patrząc przez pryzmat danych staty-
stycznych proszę pokusić się o diagnozę 
na temat tego, w którym kierunku powin-
no rozwijać się Lubuskie, aby nadrabiać 

dystans do najlepszych regionów w Pol-
sce?

- Z najlepszymi, a raczej największymi 
trudno konkurować o miejsca na podium, 
bo to nie ten sam potencjał demograficz-
ny, i nie ta waga ekonomiczna. Przypo-
mnę, iż jesteśmy jednym z najmniejszych 
województw i ludnościowo, i obszarowo, 
tj. nieco ponad milion ludności (1020 tys.) 
zamieszkuje obszar około 14 tys. km2. A po-
nadto, jesteśmy w pewnym sensie wyjąt-
kowi, gdyż 52% obszaru województwa to 
lasy i jeziora. Trudno by Region o takiej 
specyfice naturalno-ekologicznej był rów-
nocześnie „tygrysem gospodarczym”.

W mojej opinii, Lubuskie swych szans 
rozwojowych winno upatrywać w zrów-
noważonym, racjonalnym i nowoczesnym 
technologicznie połączeniu triady: walo-
rów turystycznych, bogactw naturalnych 
(węgiel brunatny i miedź) oraz inteligent-
nych specjalizacji. W tym ostatnim przy-
padku mowa o inwestowaniu i promo-
waniu innowacyjności w: zdrowie i jakość 
życia, zieloną gospodarkę, a także rozwój 
nowoczesnego przemysłu. Jest to niebywa-
le ambitne wyzwanie, zarówno dla centrów 
decyzyjnych, lubuskiego biznesu i nauki 
oraz organizacji pracodawców, w tym ZIPH. 
Ale jestem optymistą. Lubuskie bowiem to 
kraina ludzi ambitnych i kreatywnych!

- Dziękuję.

Rozmawiał: Tomasz Molski
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Rynek pracy

Na gorzowskim rynku pracy to nie-
wątpliwie pionierski projekt koja-
rzący uczniów i studentów, którzy 

już poszukują  lub za chwilę rozpoczną po-
szukiwanie pracy, z najlepszymi pracodaw-
cami regionu 

W ramach projektu 150 uczniów go-
rzowskich szkół miało możliwość wzięcia 
udziału w warsztatach prowadzonych przez 
ekspertów z IDEA HR Doradztwo Personal-
ne. Dzięki temu odkrywali swój potencjał, 
predyspozycje, swoje mocne i słabsze stro-
ny, poznawali zasady autoprezentacji,  pi-
sania CV oraz uczestnictwa w rozmowach 
kwalifikacyjnych. 

W kolejnym etapie uczestnicy wzię-
li udział w wyjazdach studyjnych do firm, 
gdzie z bliska mogli poznać specyfikę każdej 
z nich.  W sumie w ramach projektu odbyło 
się 10 warsztatów oraz 28 wyjazdów studyj-

nych do siedmiu największych firm z regio-
nu: Arctic Paper, SOLVAY, Borne Furniture, 
Teleskop, Vetoquinol Biowet, Faurecia, SE 
Bordnetze Polska. 

- Job Starter cieszył się ogromnym zain-
teresowaniem ze strony młodych ludzi. Kie-
dy określałyśmy liczbę osób biorących udział 
w projekcie, okazało się, że zainteresowanie 
było dużo większe, niż nasze możliwości. To 
zaskakujące, ale przede wszystkim budują-
ce. To pokazuje, że uczniowie i same szkoły 
widzą potrzebę jak najszybszego zetknięcia 
młodych ludzi z realiami rynku pracy, z wy-
zwaniami jakie na nich czekają – podkreśla 
Edyta Hubska współwłaścicielka firmy Idea 
HR Doradztwo Personalne.

W przyszłym roku planowana jest kolej-
na edycja projektu.

Jarosław Libelt

Job Starter - na dobry początek
14 czerwca w Gorzowie nastąpiło uroczyste zakończenie tegorocznej edycji projektu JOB STARTER. 
Pomysłodawcą i organizatorem tego działania była firma IDEA HR Doradztwo Personalne, a nasza Izba 
– partnerem. W projekcie wzięło udział 150 uczniów i studentów z gorzowskich szkół średnich oraz 
uczelni: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Zespołu Szkół Elektrycznych, a także Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących.

Edyta Hubska, współwłaścicielka fir-
my Idea HR Doradztwo Personalne (czło-
nek Prezydium ZIPH):

Projekt JOB STARTER okazał się więk-
szym sukcesem, niż zakładaliśmy. Przypo-
mnę, iż jego nadrzędną ideą była współ-
praca, połączenie sił rynku pracy: IDEA HR 
- szkoły średnie - uczelnia - pracodawcy. 
Wspólnie, każdy w zakresie odpowiada-
jącym jego możliwościom i potrzebom, 
zaoferowaliśmy uczniom i studentom pe-
łen pakiet przygotowujący ich do startu 
na rynku pracy. Oprócz realizacji zakła-
danych celów, z tej idei współpracy, na-
rodziły się nowe pomysły, nowe kontakty, 
nowe doświadczenia. Tak więc, szykujemy  
w przyszłym roku kolejną edycję JOB STAR-
TER#2017.

Kształcenie zawodowe
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Celem wizyty były rozmowy na te-
mat wspólnego wspierania rozwoju 
współpracy gospodarczej poprzez 

wspólne działania i projekty w obszarze 
województwa lubuskiego i Brandenburgii. 
Najważniejszymi ustaleniami spotkania 
w Gorzowie jest wspólne stanowisko obu 
Izb w sprawie konieczności rozwoju infra-
struktury: elektryfikacji linii kolejowej Berlin 
- Gorzów - Krzyż i rozwoju żeglugi śródlądo-
wej na Odrze, które zostało podpisane przez 
prezesów obu Izb.

Ponadto obie strony ustaliły prioryte-
ty porozumienia w zakresie zacieśnienia 
współpracy m.in. w obszarze  kształcenia 
zawodowego (dualny system edukacji za-
wodowej), rozwoju infrastruktury transgra-
nicznej (linia kolejowa RB26-LK203, nowy 
most graniczny w Kostrzynie nad Odrą) oraz 
wspólnego oddziaływania na decydentów 
politycznych. Ustalono, że porozumienie to 
zostanie oficjalnie podpisane na jesieni br.

Nasi goście z IHK Ostbrandenburg pod-
czas wizyty w mieście nad Wartą, mieli 
okazję wizytować również Gorzowski Ośro-
dek Technologiczny w Stanowicach oraz 
zlokalizowany  w gorzowskiej podstrefie 
zakład spółki Borne Furniture. Podczas po-
południowej sesji, obie Izby spotkały się 
z Prezydentem Gorzowa Jackiem Wójcickim 
i dyrektorem Wydziału Edukacji Eugeniu-
szem Kurzawskim. Rozmowy dotyczyły wy-
miany doświadczeń w zakresie organizacji 
systemów kształcenia zawodowego w obu 
krajach.

Gorzowska Izba współpracuje ze swo-
ją imienniczką z Frankfurtu nad Odrą od 
blisko 12 lat. Przez ten czas obie instytucje 
zorganizowały blisko 20 różnego rodzaju 
przedsięwzięć gospodarczych. W 2008 roku 
wspólnie wystosowały do władz obu krajów 
stanowisko w sprawie swobody świadczenia 
usług i przepływu pracowników. IHK Ost-
brandenburg ma swoją siedzibę we Frank-
furcie nad Odrą i zrzesza ponad 40 tysięcy 
firm ze wschodniej Brandenburgii.

Wspólne stanowisko w sprawie  
elektryfikacji oraz Odry
30 czerwca na zaproszenie ZIPH w Gorzowie Wielkopolskim gościła 10 osobowa delegacja władz Izby 
Przemysłowo-Handlowej Wschodniej Brandenburgii.

Wspólna deklaracja 
z okazji posiedzenia prezydiów ZIPH  

oraz IHK Ostbrandenburg 
w Gorzowie Wielkopolskim  
w dniu 30 czerwca 2016 r.

Nowoczesna infrastruktura stanowi jeden z podstawowych warunków rozwoju 

gospodarczego i społecznego. Oprócz rozwoju sieci drogowej, szczególne 

znaczenie mają alternatywne rodzaje transportu, umożliwiające zmniejszenie 

obciążenia środowiska i zrównoważony rozwój całego układu komunikacyj nego. 

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim oraz Izba 

Przemysłu i Handlu Wschodniej Brandenburgii opowiadają się za rozwojem 

transportu kolejowego i gospodarczym wykorzystaniem Odry i przyległej sieci 

rzek i kanałów. 

Za szczególnie istotne uznają w związku z tym zapewnienie żeglowności na Odrze 

oraz elektryfikację linii kolejowej RB26-LK203 Berlin-Gorzów-Krzyż (-Piła-Tczew).
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Zdaniem eksperta

GÓRECKI I PARTNERZY

Definicja: Na próżno szukać definicji le-
galnej pojęcia „ubezwłasnowolnienie”- nie 
znajdziemy jej w żadnym przepisie praw-
nym. Zagadnienia dotyczące ubezwłasno-
wolnienia zawiera Kodeks cywilny i Kodeks 
postępowania cywilnego. O ubezwłasnowol-
nieniu (jego skutkach) - przeczytamy rów-
nież w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. 
Analiza materii pozwala wyprowadzić defi-
nicję, że ubezwłasnowolnienie to częściowe 
lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej 
do czynności prawnych. 

Rozróżniamy dwa rodzaje ubezwłasno-
wolnienia: ubezwłasnowolnienie całkowite 
oraz częściowe. 

Ubezwłasnowolnienie całkowite
Kodeks cywilny w art. 13 § 1 k.c. stano-

wi, iż osoba, która ukończyła lat trzynaście, 
może być ubezwłasnowolniona całkowicie, 
jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedo-
rozwoju umysłowego albo innego rodzaju 
zaburzeń psychicznych, w szczególności pi-
jaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie 
kierować swym postępowaniem. Dla osoby 
ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia 
się opiekę, chyba że pozostaje ona jeszcze 
pod władzą rodzicielską. Należy pamiętać, 
że osoby ubezwłasnowolnione całkowicie 
nie mają zdolności do czynności prawnych. 
Natomiast czynność prawna dokonana przez 
osobę, która nie ma zdolności do czynności 
prawnych, jest nieważna. Wyjątek stanowi 
sytuacja, gdy osoba niezdolna do czynno-

Ubezwłasnowolnienie
Zapewne każdy z czytelników „GP” zetknął się ze słowem „ubezwłasnowolnienie”. Niektórzy z pew-
nością słyszeli je nie jeden raz. Ale już z pewnością nie każdy zastanawiał się, co w praktyce oznacza 
ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej. Prawdopodobnie wynikało to z braku potrzeby… Jednakże w 
obecnych czasach wiedza ta może się okazać bardzo pomocna w najmniej oczekiwanym momencie. 

ści prawnych zawarła umowę należącą do 
umów powszechnie zawieranych w drob-
nych bieżących sprawach życia codziennego 
(np. kupuje pieczywo), umowa taka staje się 
ważna z chwilą jej wykonania, chyba że po-
ciąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby 
niezdolnej do czynności prawnych. 

 
Ubezwłasnowolnienie częściowe

Osoba pełnoletnia może być ubezwła-
snowolniona częściowo z powodu choroby 
psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo 
innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w 
szczególności pijaństwa lub narkomanii, je-
żeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasno-
wolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest 
pomoc do prowadzenia jej spraw. Dla osoby 
ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia 
się kuratelę. Osoby ubezwłasnowolnione 
częściowo mają ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych. Co do zasady, do waż-
ności czynności prawnej, przez którą osoba 
ograniczona w zdolności do czynności praw-
nych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza 
swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej 
przedstawiciela ustawowego (np. kuratora). 
Ważność umowy, która została zawarta przez 
osobę ograniczoną w zdolności do czynności 
prawnych bez wymaganej zgody przedstawi-
ciela ustawowego, zależy od potwierdzenia 
umowy przez tego przedstawiciela. Osoba 
ograniczona w zdolności do czynności praw-
nych może sama potwierdzić umowę po uzy-
skaniu pełnej zdolności do czynności praw-
nych. Strona, która zawarła umowę z osobą 
ograniczoną w zdolności do czynności praw-
nych, nie może powoływać się na brak zgo-
dy jej przedstawiciela ustawowego. Może 
jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi 
odpowiedni termin do potwierdzenia umo-
wy; staje się wolna po bezskutecznym upły-
wie wyznaczonego terminu. Jednakże, jeśli 
osoba ograniczona w zdolności do czynno-
ści prawnych dokonała sama jednostronnej 

czynności prawnej, do której wymagana jest 
zgoda przedstawiciela ustawowego, czyn-
ność jest nieważna. Osoba ograniczona w 
zdolności do czynności prawnych może bez 
zgody przedstawiciela ustawowego zawierać 
umowy należące do umów powszechnie za-
wieranych w drobnych bieżących sprawach 
życia codziennego. Może również bez zgody 
przedstawiciela ustawowego rozporządzać 
swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy 
z ważnych powodów inaczej postanowi.

Ubezwłasnowolnienie wywołuje roz-
ległe skutki w dziedzinie życia rodzinnego. 
Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie 
może zawrzeć małżeństwa. Gdy związek 
małżeński został już zawarty,  w razie ubez-
własnowolnienia powstaje między małżon-
kami z mocy prawa rozdzielność majątkowa. 

Instytucja ubezwłasnowolnienia posiada 
istotne znaczenie również z punktu widzenia 
przedsiębiorców i członków ich rodzin. Jest 
ona pomocna zwłaszcza w przypadku cho-
roby, której skutkiem jest niemożność kiero-
wania swym postępowaniem.   

Marek Górecki
adwokat i doradca podatkowy
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W grudniu 2015 działalność roz-
poczęło 29,5 tysięcy firm i był 
to drugi, po czerwcu, najlep-

szy pod tym względem miesiąc 2015 roku. 
Obok konieczności zapewnienia środków 
obrotowych, znalezienia kompetentnej za-
łogi, otwarcia rynków zbytu i wielu innych 
czynników, o jakich musi pomyśleć przed-
siębiorca, konieczne jest też umiejętne 
zarządzanie ryzykiem. Jednym z podstawo-
wych narzędzi do tego służących jest ubez-
pieczenie firmy. 

– Przedsiębiorca nie jest w stanie prze-
widzieć wszystkich zagrożeń jakie mogą 
spotkać jego firmę, tym bardziej jeśli dzia-
łalność dopiero rozpoczyna i nie do końca 
wie, czego się spodziewać. Lepiej zdać się 
w tym zakresie na osoby z doświadcze-
niem, które przewidywaniem i ochroną 
przed ryzykiem związanym z działalnością 
przedsiębiorstw zajmują się od lat, w do-
datku robią to zawodowo – mówi Graży-
na Pałka, Specjalista w Sekcji Marketingu 
i Wsparcia Sprzedaży w Gospodarczym 
Banku Spółdzielczym w Barlinku.

Dla kogo ubezpieczenie, od czego 
można się ubezpieczyć?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
polisy zabezpieczające przedsiębiorców 
dostępne są dla wszystkich firm prowadzą-
cych ewidencję ubezpieczonego mienia. 
Ochrona może wiązać się z różnymi aspek-
tami działalności firmy – najmem lokalu, 
zatrudnieniem pracowników, posiadaniem 
majątku stałego i obrotowego, np. towa-
rów przeznaczonych do sprzedaży, surow-
ców czy specjalistycznych maszyn. Nieco 
inne zagrożenia występują w firmie handlo-
wej, a inne usługowej czy produkcyjnej i to 
one powinny stanowić wyznacznik przy do-

pasowywaniu ochrony ubezpieczeniowej. 
 
Zasadniczo ubezpieczyć można się od 
ognia i innych zdarzeń losowych (m.in. 
uderzenie pioruna, wybuch, zalanie, hu-
ragan, grad, powódź, deszcz nawalny, na-
pór śniegu, upadek drzewa, przepięcia), 
kradzieży z włamaniem i rabunkiem, od 
uszkodzenia sprzętu elektronicznego oraz 
od odpowiedzialności cywilnej. To ostatnie 
może dotyczyć szkód powstałych niemal na 
całym świecie, jeśli firma eksportuje swoje 
wyroby za granicę. 

Co można ubezpieczyć?
Choć przedsiębiorcy najczęściej ko-

rzystają z ochrony przed ogniem i innymi 
zdarzeniami losowymi oraz przed kradzie-
żą z włamaniem i rabunkiem, każda firma 
może potrzebować nieco innej ochrony. 

W przypadku firmy produkcyjnej, war-

to zabezpieczyć surowce (także składowa-
ne na placu poza magazynem) i maszyny do 
produkcji. W przypadku sklepu – towary, 
lady sklepowe i lodówki. Tu ochronie pod-
legać mogą również nakłady poniesione na 
wyremontowanie lokalu czy na przystoso-
wanie go do obsługi osób niepełnospraw-
nych. Działalność hotelowa, pensjonaty, 
agroturystyka wymagają natomiast zabez-
pieczenia budynku i wyposażenia oraz od-
powiedzialności cywilnej. 

– Przedmiotem ochrony może też być 
gotówka (również waluty zagraniczne), zło-
to, srebro, platyna, czeki, weksle, a w przy-
padku firmy usługowej np. garnitur klienta 
przyjęty do pralni chemicznej czy drogi ze-
garek przyjęty do naprawy. Bardzo ważne 
jest precyzyjne określenie w umowie przed-
miotu ochrony – wskazuje Grażyna Pałka. 

Asekuracja dla firm

Czy przedsiębiorca potrzebuje polisy  
i jak się za to zabrać?
Małe firmy to koło zamachowe polskiej gospodarki. Dzięki inwencji i energii ich właścicieli, dają pra-
cę i aktywnie przyczyniają się do wzrostu PKB. Mają też niestety słabe strony – są bardziej wrażliwe 
na niekorzystne okoliczności, jakie towarzyszą prowadzeniu działalności gospodarczej. Skutecznym 
zabezpieczeniem w wielu przypadkach mogą być ubezpieczenia dla firm.
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UBEZPIECZENIA

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.

Sekretariat
T: +48 95 739 03 11

E: sekretariat@ziph.pl

Dyrektor Izby
Stanisław Owczarek

T: 602 771 656
E: s.owczarek@ziph.pl

Dział Marketingu
Tomasz Molski
T: 696 007 665

E: t.molski@ziph.pl

Jakub Sokołowski
T: +48 95 739 03 12

E: marketing@ziph.pl

Dział Rozwoju i Innowacji
Dariusz Przybyłek

T: 609 806 840
E: d.przybylek@ziph.pl

Dział projektów unijnych
Kamila Szwajkowska
T: +48 95 739 03 11
E: projekty@ziph.pl

Dział Ubezpieczeń
Anna Elżanowska

T: +48 95 739 03 10
E: a.elzanowska@ziph.pl

Dział Kadr i Księgowości
Anna Nowak

T: +48 95 739 03 13
E: a.nowak@ziph.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte

65-078 Zielona Góra

Karolina Muszyńska
T: +48 68 324 14 70

M: 533 283 770
E: k.muszynska@ziph.pl

Strona www: ziph.pl

Na co warto zwrócić uwagę?
Jest kilka elementów, którym przedsię-

biorca wybierający ofertę dla swojej firmy 
powinien się przyjrzeć ze szczególną uwa-
gą. Przede wszystkim jest to suma ubez-
pieczenia, czyli kwota, na którą ubezpie-
czony jest majątek firmy. Suma ta powinna 
odpowiadać wartości niezbędnej do od-
tworzenia mienia po wystąpieniu szkody. 
W każdym rodzaju ubezpieczenia, należy 
też zwrócić uwagę na wyłączenia odpo-
wiedzialności towarzystwa. Jeśli element, 
na którym danemu przedsiębiorcy zależy 
szczególnie, znajduje się na liście wyłączeń, 
wówczas lepiej jest wybrać polisę typu all 
risk, z założenia obejmującą większość ele-
mentów możliwych do ochrony. Istotne są 
też minimalne wymogi zabezpieczeń za-
zwyczaj określone w warunkach ubezpie-
czenia. 

Ile to kosztuje?
Najczęściej polisy dostępne są w róż-

nych wariantach. Pamiętać trzeba, że opcja 
podstawowa daje najbardziej ograniczoną 
ochronę. Najszerszą zapewnia tzw. all risk, 
choć w takim przypadku trzeba się liczyć 
z wyższą składką. Ochrona dobrze dobrana 
do potrzeb nie musi być jednak droga.

- Przykładowo, ubezpieczenie dwóch 
laptopów o łącznej wartości 4 000 zł, to 
składka w wysokości 21 zł rocznie. Nie jest 
to więc kwota niedostępna nawet dla ma-
łej firmy, a odszkodowanie wypłacane jest 
np. w sytuacji, kiedy taki laptop zostanie 
skradziony spoza siedziby Ubezpieczone-

go. Reasumując, odpowiednio dobrana 
polisa, rozszerzona o dodatkowe klauzule, 
jest w stanie zapewnić poczucie komfortu 
i spokoju za rozsądną kwotę - dodaje Gra-
żyna Pałka. 

Przykłady
Firma z Wielkopolski zajmująca się 

handlem książkami została zalana w wy-
niku pęknięcia rury wodno-kanalizacyjnej. 
Ponieważ dyrektor finansowy firmy za-
warł polisę majątkową chroniącą przed-
siębiorstwo na wypadek m.in. zalania, 
firma otrzymała odszkodowanie w kwocie 
zniszczonego towaru i regałów oraz, do-
datkowo, środki na przywrócenie budyn-
ku do stanu sprzed zalania, łącznie ok. 25 
tysięcy złotych. Po pewnym czasie firma 
pracowała znów na pełnych obrotach, a co 
najważniejsze, po zalaniu miała środki na 
wznowienie działalności. Warto więc, pro-
wadząc firmę, zabezpieczyć jej budynek, 
środki obrotowe (zapasy materiałowe, np. 
książki) oraz wyposażenie (komputery, me-
ble). 

Na skutek awarii ploter musiał zostać 
oddany do serwisu, który wymienił uszko-
dzone części (w tym głowicę) i wycenił 
swoją pracę (części plus robocizna) na 20 
tysięcy złotych. Zawarta wcześniej polisa 
pozwoliła pokryć wszystkie koszty zwią-
zane z naprawą sprzętu. Właściciel firmy 
stwierdził, że bez niej straciłby nie tylko 
tygodniowy utarg, ale również pieniądze 
wysokości miesięcznego wynagrodzenia 6 
pracowników.
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Fundusze Europejskie  
dla rozwoju Lubuskiego

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

na lata 2007-2013

Wnioski można składać  
w Zielonej Górze przy ul. Chopina 14  

oraz  
w Gorzowie Wlkp.  

przy ul. Kazimierza Wielkiego 1

STAŁE OPROCENTOWANIE POŻYCZEK

1. Dla firm działających przynajmniej 1 rok: od 2,83 % w skali roku

2. Dla firm działających mniej niż 12 m-cy: od 5,83 % w skali roku

Oferujemy:

Kwota pożyczki do 400 000 zł

Karencja max. 6 m-cy

Wkład własny min. 10 % kwoty brutto

Okres spłaty pożyczki do 84 m-cy

Prowizja od 1 % do 2 % od kwoty pożyczki

Opłata za rozpatrzenie wniosku 0 zł

Opłata za wcześniejszą spłatę pożyczki 0 zł

Szczegółowych informacji udzielają:

• Mariola Dobosz (biuro Zielona Góra) tel. 68 329 78 28, 601 798 683,  
e-mail: m.dobosz@region.zgora.pl

• Renata Szwajkowska (biuro Gorzów Wlkp.) tel. 95 739 03 16, 698 688 135,  
e-mail: r.szwajkowska@region.zgora.pl

Pożyczki przyznawane są na warunkach określonych  
w REGULAMINIE UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY  

dostępnym w placówce LFP  
oraz na stronie www.lfp.region.zgora.pl

ARR
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STREFA UDANYCH INWESTYCJI

www.kssse.pl

KOSTRZYŃSKO - SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
ul. Orła Białego 22  ∙  66-470 Kostrzyn nad Odrą

tel. +48 95 721 98 00  ∙  fax +48 95 752 41 67  ∙  e-mail: info@kssse.pl


