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WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 12 (15) /2008

Życzenia zdrowia  i pomyślności

w życiu zawodowym i rodzinnym z okazji 

zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku 2009 
składają

władze i pracownicy  Izby oraz

redakcja „Głosu Przedsiębiorcy”.
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Szanowni Państwo

Koniec roku to czas podsumo-

wań. Minione 12 miesięcy przyniósło 

w Izbie duże zmiany. Przede wszyst-

kim zmieniliśmy siedzibę. Dzięki po-

prawie warunków lokalowych mogą 

Państwo w komfortowy sposób sko-

rzystać z naszych usług. Odbyliśmy 

również szereg różnego rodzaju kon-

ferencji i spotkań, zarówno na gruncie 

krajowym jak i międzynarodowym. 

Aktywnie wpisujemy się w życie re-

gionu inicjując działania na rzecz roz-

woju przedsiębiorczości. Dzięki m.in. naszym intensywnym staraniom udało 

się doprowadzić do utworzenia bezpośredniego połączenia kolejowego Gorzo-

wa Wlkp. z Berlinem. Wspieramy aktywnie rozwój gorzowskiego szkolnictwa 

wyższego poprzez działania na rzecz utworzenia kierunków technicznych. In-

terweniowaliśmy również w wielu istotnych dla Was sprawach, jak choćby bez-

pieczeństwo energetyczne w regionie, społeczna odpowiedzialność biznesu czy 

plany infrastrukturalne naszego województwa.

Nowy rok rozpoczniemy bardzo intensywnie. W styczniu czeka nas przede 

wszystkim IV Spotkanie Integracyjne Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlo-

wej. Tym razem spotkamy się w Hotelu Mieszko w Gorzowie Wielkopolskim. 

19 stycznia 2009r. organizujemy również szkolenie dotyczące Specyfikacji Istot-

nych Warunków Zamówienia z uwzględnieniem nowych wytycznych ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. Po nowelizacji w znaczący sposób zmieniają się 

warunki funkcjonowania na rynku zamówień publicznych. Warto więc zapo-

znać się z nowymi przepisami. W styczniu przeprowadzimy również szkolenia 

w ramach projektu: „Praktyczna współpraca nauki i gospodarki”. O czekających 

nas niebawem wydarzeniach piszemy w bieżącym numerze „Głosu Przedsię-

biorcy”.

Coraz większymi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia i koniec 

roku. Korzystając z okazji składam Państwu w imieniu władz i pracowników 

biura Izby moc najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, pomyślności i osobistej sa-

tysfakcji z pracy zawodowej.

       Mirosław Laszko
Członek Prezydium ZIPH
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Gośćmi konferencji byli m.in.:  
Michael Cramer - Deputowa-
ny do Parlamentu Europej-

skiego, prof. dr hab. Juliusz Engelhardt 
- Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury RP oraz Ulrich Kaspa-
rick - Parlamentarny Sekretarz Stanu  
w Federalnym Ministerstwie Trans-
portu, Budownictwa i Rozwoju Miast 
z Berlina, przedstawiciele sektora ko-
lejowego i przedsiębiorcy z obu stron 
Odry.

Jak zauważył na wstępie Deputowa-
ny Parlamentu Europejskiego Michael 
Cramer, szynowe przewozy towarowe 
w Europie stanowią obecnie zaledwie 
14% transportu na starym kontynen-
cie. Dla porównania w Stanach Zjed-
noczonych wartość ta wynosi aż 40%. 
Zdaniem Michaela Cramera wynika to 
z faktu, iż transport w Europie jest bar-
dzo tani, a tylko ten ekologiczny sto-
sunkowo drogi.  Przytoczony tu został 
przykład Szwajcarii, gdzie transport 
kolejowy stanowi obecnie 75% cało-
ści. Wynika to z faktu, iż Szwajcarzy 
wprowadzili wysokie opłaty drogo-
we, co w naturalny sposób przeniosło 
środek ciężkości transportu na szyny. 
Wyliczenia Parlamentu Europejskiego  
w tym względzie prognozują, że prze-

prowadzenie tej operacji na terenie 
Europy przyniosłoby budżetowi Unii 
Europejskiej dochody na poziomie 14 
mld € rocznie. Miałoby to także nieba-
gatelny wpływ na środowisko. Z sza-
cunków Komisji Transportu wynika, że 
koszt transportu przy tego typu działa-
niach wzrósłby o zaledwie 0,5%.

Zdaniem ekspertów pocieszający 
jest fakt, iż w poprzedniej dekadzie 
przewozy towarowe w 31 krajach Eu-
ropy zwiększyły się prawie o połowę. 
Większość tego wzrostu przypada na 
przewozy transgraniczne, które zwięk-
szyły się aż o ponad 70 %. Natomiast 
przewozy krajowe wzrosły tylko o ok. 
30 %. Wynika to z obecnych megatren-
dów: rosnącego powiązania gospoda-
rek poszczególnych krajów wskutek 
rozszerzenia granic oraz dywersyfi-
kacji produkcji i konsumpcji. Mimo iż 
transport kolejowy jest tylko jedną  
z wielu możliwości przemieszczania 
się, to właśnie kolej nadal pozostaje 
ważnym sposobem komunikacji dla 
wielu mieszkańców regionów przy-
granicznych. W odniesieniu do woje-
wództwa lubuskiego, Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury RP  
prof. dr hab. Juliusz Engelhardt pod-
kreślił, że wciąż zbyt mało jest połą-

czeń o charakterze transgranicznym. 
PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 
realizują obecnie w komunikacji Polska 
– Niemcy kilka takich połączeń:
• Kostrzyn – Berlin (16 i 1/2 par pocią-

gów na dobę)
• Forst – Żagań (2 pary pociągów  

na dobę),
• Żagań – Cottbus (1 para pociągów  

na dobę),
• Zielona Góra – Frankfurt/O – (1 para 

pociągów na dobę),
• Zbąszynek- Frankfurt/O – (1 para 

pociągów na dobę)

Od nowego rozkładu jazdy na 
wniosek samorządu województwa 
lubuskiego przewidziane jest urucho-
mienie 2 nowych par pociągów relacji 
Zielona Góra – Guben skomunikowa-
nych na stacji Guben z pociągami do  
i z Berlina. Pozwoli to mieszkańcom 
Zielonej Góry na uzyskanie szybkiego 
połączenia z Berlinem. W chwili obecnej 
prowadzone są intensywne działania 
mające na celu przekazanie większych 
uprawnień samorządom terenowym  
w zakresie organizowania i dofinanso-
wywania przewozów transgranicznych 
– mówił Juliusz Engelhardt. Uczestnicy 
dowiedzieli się również o planowanym 
przekazaniu udziałów w spółce PKP 
Przewozy Regionalne 16 wojewódz-
twom (szerzej o tym w wywiadzie  
z prof. dr hab. Juliuszem Engelhardtem 
– dop. autor).

Druga część konferencji poświęcona 
była przebudowie kolejowych mostów 
granicznych. Jako przykład polsko-nie-
mieckiej współpracy zaprezentowano 
szczegóły związane z budową nowego 
mostu kolejowego przez Nysę Łużycką 
k. Węglińca. Na zakończenie uczestnicy 
konferencji mogli również wziąć udział 
w zwiedzaniu będącego w budowie mo-
stu kolejowego we Frankfurcie n. Odrą.

Tomasz Molski

Kolej - nerw logistyki
20 listopada br. na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą odbyła się 35 edycja 
Międzynarodowych Wschodniobrandenburskich Rozmów Transportowych zorganizowana 
przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową i Frankfurcki Instytut Logistyki Ekologicznej.  
W konferencji udział wzięło ponad 70 osób.
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- Podczas konferencji we Frankfur-
cie omówił Pan m.in. koncepcję rządu  
w sprawie przekazania kolei samorzą-
dom? Na czym ma polegać ów proces?
- Plan ten wynika z przyjętej przez rząd  
w kwietniu 2007 r. „Strategii dla transpor-
tu kolejowego do 2013”. To koncepcja na-
zwana umownie „usamorządowieniem” 
spółki PKP Przewozy Regionalne. Polega 
ona na tym, że Skarb Państwa oddłuża 
spółkę na kwotę 2160 mln zł i po jej od-
dłużeniu PKP S.A., która jest właścicielem 
PKP Przewozy Regionalne, przekazuje 
udziały 16 samorządom. Staną się one 
właścicielami PKP Przewozy Regionalne  
i same będą decydowały o jej strategii roz-
woju i inwestycjach. 

- Czy nie obciąży to nadmiernie samo-
rządów?
 - Nie jest to do końca nowe zadanie dla 
samorządów. Proszę zauważyć, że od 
2004 roku mają one jako zadanie własne 
organizowanie i finansowanie kolejo-
wych przewozów regionalnych. Stąd też 
samorządy to zadanie już od dawna reali-
zują. Elementem nowym jest fakt, że staną 
się one właścicielem spółki i na ich barki 
spadnie dbanie o rozwój i strategię dzia-
łania. Samorządy otrzymają na ten cel do-
datkowe środki finansowe.

- Jakie inwestycje w zakresie przewozów 
kolejowych zostaną przeprowadzone  
w Polsce w najbliższym czasie?
- Każdy sektor kolejowy wymaga inwe-
stycji. Rząd realizuje olbrzymi obecnie 
program inwestycyjny w zakresie infra-
struktury kolejowej określony w progra-
mie operacyjnym „Infrastruktura i środo-
wisko”. Jego wartość w to 7,1 mld euro,  

z czego 4,8 mld euro pochodzi ze środków 
Unii Europejskiej. W zakresie infrastruk-
tury kolejowej zajmujemy się obecnie naj-
ważniejszymi ciągami przewozowymi, 
tj. m.in.  liniami E65 Gdańsk – Warszawa 
– Katowice - Zebrzydowice, E20 Kunowi-
ce – Warszawa - Terespol, E30 Zgorzelec 
- Medyka, E75 Warszawa - Trakiszki.  Jed-
nocześnie inwestycje regionalne w infra-
strukturze kolejowej prowadzą również 
samorządy w ramach swoich Regional-
nych Programów Opeeracyjnych. Jeżeli 
chodzi o tabor pasażerski to dla spółki 
PKP Przewozy Regionalne w ramach 
„usamorządowienia” przewidziano wy-
mianę i modernizację taboru o wartości 
7,5 mld zł w latach 2009-2020. Przy czym 
3,6 mld wydanych zostanie na ten cel  
w latach 2009-2015. Ponad 50% wartości 
tej inwestycji sfinansuje bezpośrednio bu-
dżet państwa, a pozostałą część sfinansu-
ją samorządy. Przymierzamy się również 
do wprowadzenia spółki PKP Intercity na 
giełdę. Planowaliśmy to zrobić w 2009 r., 
jednakże z powodu kryzysu finansowego 
na świecie termin ten nie został jeszcze 
przesądzony.

- Jakie jest stanowisko rządu wobec tzw. 
Odrzanki?
- Mówimy o linii CE 59 dedykowanej 
głównie dla ruchu towarowego. W za-
kresie transportu osobowego pełni ona 
jedynie rolę uzupełniającą w zakresie 
regionalnych przewozów pasażerskich  
w stosunku do głównej linii komunika-
cyjnej E 59 na trasie Wrocław – Poznań 
- Szczecin. Wynika to z faktu, że E 59 nie-
malże w całości uzyska zdolność do ruchu 
pociągów pasażerskich z prędkością 160 
km/h. W ramach programu „Poprawa 
stanu infrastruktury” na bieżąco finansu-
jemy na „Odrzance” działania mające na 
celu poprawę jej stanu, natomiast general-
na rewitalizacja tej linii jest przewidziana 
w następnej perspektywie budżetowej. 

- Podczas konferencji wiele mówiło się  
o przeniesieniu środka ciężkości transpor-
tu z dróg na transport kolejowy. Świetnie 
poradzili z tym sobie Szwajcarzy. Czy 
rząd widzi potrzebę takich zmian?
 - Od 30-lat w Europie mówi się o przesu-
nięciu popytu na transport z dróg w stro-

nę kolei. Ciągle rośnie jednak udział trans-
portu drogowego w przewozach ogółem. 
Pewne procesy zachodzą w gospodarce 
obiektywnie. Można w pewnym stopniu 
sterować popytem, poprzez obciążenie 
poszczególnych środków transportu 
kosztami, które one powodują. Spowodu-
je to podrożenie transportu drogowego  
i jednocześnie przesunięcie popytu w stro-
nę kolei. Tak zrobili Szwajcarzy. Mimo to 
nikt poza nimi nie zdecydował się na taki 
krok. W prawie europejskim istnieje moż-
liwość dodatkowego opodatkowania po-
jazdów już o wadze 3,5 tony. Mimo to np. 
Niemcy opodatkowują pojazdy o wadze 
nie mniejszej niż 12 ton. To bardzo trudna 
do przeprowadzenia sprawa, ze względu 
na to, że na uwadze, przy takiej operacji, 
trzeba mieć również wszelkiego rodza-
ju firmy, które funkcjonują w obszarze 
transportu drogowego. 
- Dziękuję.

Rozmawiał Tomasz Molski

Olbrzymie inwestycje
Wywiad z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktu- 
ry RP, Prof. dr. hab. Juliuszem Engelhardtem.

Juliusz Engelhardt
ur. 1 stycznia 1955 roku. Absol-

went Politechniki Szczecińskiej. 
Profesor nauk ekonomicznych. Wy-
kładowca Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. Jest specjalistą w dziedzinie 
ekonomiki transportu kolejowego.  
  W latach 1992-1993 ekspert Sejmowej 
Komisji Handlu i Usług oraz doradca 
Dyrektora Generalnego PKP. Od mar-
ca 1994 r. do stycznia 1996 r. I zastępca 
Dyrektora Generalnego PKP. W latach 
1996- 1997 ekspert Rady PKP I kaden-
cji ds. ekonomiczno-finansowych.  
Jest autorem lub współautorem ok. 200 
publikacji naukowych, w tym „Trans-
port kolejowy w Polsce w warunkach 
transformacji gospodarki”, „Uwarun-
kowania rozwoju systemu transporto-
wego Polski”, „Transport”, monografii 
„Restrukturyzacja przedsiębiorstw 
transportowych”, podręczników 
akademickich, w tym „”Transport 
kolejowy. Organizacja, gospodaro-
wanie, zarządzanie” i skryptów, arty-
kułów w prasie krajowej i zagranicznej,  
a także licznych prac badawczych  
i  ekspertyz. Uczestnik wielu sympo-
zjów i konferencji międzynarodowych. 
W pracy zawodowej łączy własne 
doświadczenie z teorią gospodarczą.  
Członek Polskiego Towarzystwa Eko-
nomicznego, Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Techników Komunikacji oraz 
Komitetu Transportu PAN.

(źródło: www.spedycje.pl)
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Obszerny zakres zmian wskazuje 
na konieczność pilnej aktualiza-
cji wiedzy wszystkich uczestni-

ków rynku zamówień publicznych, do-
tyczącej zasad prowadzenia postępowań 
i skutecznego uzyskiwania zamówień. 
Szkolenie ma na celu przygotowanie 
pracowników prowadzących sprawy  
z zakresu zamówień publicznych do 
stosowania nowych regulacji wynikają-
cych ze zmian ustawy prawo zamówień 
publicznych w prawidłowym przygo-
towaniu treści i zakresu Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
podniesienie kwalifikacji i umiejętności  
w prowadzeniu postępowań o zamówie-
nie publiczne.

Zajęcia poprowadzi Pani Urszula 
Lisiecka - Członek Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia Konsultantów Zamówień 
Publicznych - Audytor/Kontroler - Kon-
sultant Audytu Projektów Europejskich 
(certyfikat nadany przez Instytut Kon-
sultantów Europejskich). 

Program szkolenia:
9.00 –  9.30 Rejestracja uczestników

9.30 – 11.00
Specyfikacja istotnych warunków zamó-
wienia w procedurach uproszczonych.
• Zasady konstrukcji SIWZ w postępo-

waniach z częściowym wyłączeniem 
przepisów uPzp, 

• Zasady konstrukcji SIWZ w procedu-
rach szybkich,

11.00 – 11.20 Przerwa kawowa

11.20 – 13.00
Specyfikacja istotnych warunków za-
mówienia w procedurach pełnych.
• Zasady konstrukcji SIWZ,
• Przygotowanie treści SIWZ z uwzględ-

nieniem zakresu zmian wprowadzo-
nych nowelizacją uPzp odnoszącą się 
m.in. do: 

- opisu przedmiotu zamówienia, wa-
runków i wymagań stawianych Wy-

konawcom ubiegającym się o zamó-
wienie publiczne, 

- sposobu dokonania oceny, przygoto-
wania ofert, poprawiania omyłek pi-
sarskich,

- sposobu obliczenia ceny ofer-
ty, uprawnień do poprawia-
nia omyłek rachunkowych,

• SIWZ - dokumenty wymaga-
ne:

- zmiany w rozporządzeniu  
w sprawie rodzajów dokumen-
tów, 

- nowe zasady i zakres dokumen-
tów uzupełnianych,

• Postanowienia SIWZ – zakres treści, 
kryteria oceny, inne omyłki,

• Wadium oraz zabezpieczenie należy-
tego wykonania umowy,

• Istotne postanowienia wprowadzane 
do treści zawieranych umów, przewi-
dywany zakres zmian, 

13.00 – 13.30 lunch

13.30 – 15.30 
• Środki ochrony prawnej – dopuszczal-

ny zakres,
• Monitorowanie SIWZ – dopuszczalne 

zmiany, uzupełnienia, sprostowania, 
• Zasady udostępniania i przekazywa-

nia SIWZ,
• Najczęściej powtarzające się błędy  

w SIWZ.

Zakończenie: Dyskusja panelowa 
na temat znowelizowanych prze-
pisów „Prawa zamówień publicz-
nych”.

Jarosław Libelt

Zamówienia publiczne - szkolenie
19 stycznia 2009r. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa organizuje szkolenie, którego 
celem jest zaprezentowanie zmian w zakresie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamó-
wienia z uwzględnieniem nowych wytycznych ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  
4 września 2008r.

Data: 19 stycznia 2009r.  
Godzina: 9.30 

Miejsce: Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości, ul. Nowa 5  

w Gorzowie Wlkp.
Koszt udziału w szkoleniu: 
Członkowie ZIPH – 200 zł

Pozostali uczestnicy – 250 zł
Informacje na temat szkolenia

i zgłoszenia: 
Tomasz Molski tel.  (095) 739-03-12, 

e-mail: t.molski@ziph.pl , 
Termin ostateczny przyjmowania 

zgłoszeń: 12 stycznia 2009r.
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IC „Stanisław Moniuszko” będzie 
jechał przez Włocławek, Toruń, 
Bydgoszcz, Piłę, Krzyż, Gorzów 

Wielkopolski i Kostrzyn. Z Gorzowa 
pociąg wyjedzie o 5.36 rano i po dwóch 
godzinach będzie już w Berlinie. Ze sto-
licy Niemiec będzie wyjeżdżał o 21.00.. 
Dzięki takiej możliwości przejazdu go-
rzowianie zyskają również korzystne 
połączenie bezpośrednie z naszą stolicą: 
wyjazd ok. 23.30, przyjazd do Warsza-
wy następnego dnia o godz. 8.00.  Poza 
tym ICC „Stanisław Moniuszko” będzie 
prowadził również wagony do Krako-
wa rozłączane w Krzyżu oraz do Kali-

ningradu, Gdańska i Gdyni rozłączane 
w Bydgoszczy.

To kolejny sukces Europejskiego 
Ugrupowania Interesów Gospodarczych 
„Linia kolejowa Berlin-Gorzów Wlkp.”. 
Przypomnijmy, że współinicjatorem po-
wstania EUIG była Zachodnia Izba Prze-
mysłowo-Handlowa. Prezesem EUIG jest  
członek zarządu Frankfurckiego Insty-
tutu Logistyki Ekologicznej Karl-Heinz 
Boβan. Obie organizacje współpracują 
na co dzień przy organizacji Międzyna-
rodowych Wschodniobrandenburskich 
Rozmów Transportowych. W tym roku 
odbyła się już 35 edycja tej imprezy.

Dogodne połączenie
z Berlinem i Warszawą
Od 14 grudnia br. dzięki m.in. wspólnym działaniom podmio-
tów zrzeszonych w ramach Europejskiego Ugrupowania Inte-
resów Gospodarczych spółka PKP Intercity uruchamia między-
narodowe połączenie kolejowe Warszawa-Berlin-Warszawa. 
Dzięki temu połączeniu mieszkańcy Gorzowa Wlkp. zostaną 
bezpośrednio skomunikowani z Berlinem i Warszawą.

Ugrupowanie zostało w tym roku 
wyróżnione prestiżową nagrodą „EUIG 
roku 2008” przez Europejskie Centrum 
Informacji EUIG. W ramach swoich 
działań ugrupowanie doprowadziło 
także do wprowadzenia jednego biletu 

Do tegorocznej, XI edycji pro-
gramu zgłosiło sie 798 firm  
z całej Polski, spośród których 

753 przeszły dwustopniową weryfikację 
i spełniając wymagania regulaminowe, 
decyzją Kapituły Programu, uzyskały ty-
tuł i certyfikat.

Wśród laureatów tej prestiżowej na-
grody znalazły się m.in. firmy zrzeszone 
w Zachodniej Izbie Przemysłowo-Han-
dlowej: 
• Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna S.A.
• PGE Elektrociepłownia Gorzów Spół-

ka Akcyjna
• P.U.H. SANITEX Jan i Elżbieta Zdrzałka
• GEDIA POLAND Sp. z o.o.
• ICT Poland Sp. z o.o.

Członkowie Izby wyróżnieni
5 grudnia 2008 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zakończyła sie  
XI edycja Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. 

kolejowego w połączeniach kolejowych 
na trasie Gorzów- Berlin i Berlin-Gorzów 
(dotychczas trzeba było zakupić trzy ta-
kie bilety), który dodatkowo pozwala 
na poruszanie sie komunikacją miejską 
w Gorzowie Wlkp. i stolicy Niemiec. 

Tomasz Molski
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Zebranie w Świdnicy poświęco-
ne było podsumowaniu dzia-
łalności Lubuskiego Sejmiku 

Gospodarczego za okres sprawozdaw-
czy od VI 2007r. do VI 2008r. Przedsta-
wiono  również i omówiono plan pracy 
LSG na najbliższy rok. Zakłada on m.in. 
wzmocnienie współpracy z lubuskimi 
parlamentarzystami na rzecz lobbingu 
w sprawach strategicznych dla rozwoju 
województwa oraz podjęcie działań na 
rzecz rozwoju rynku pracy. 

Podczas posiedzenia przedstawiciele 
lubuskich stowarzyszeń gospodarczych 
dyskutowali także na temat sytuacji go-
spodarczej w regionie oraz o koniecznych 
zmianach w zakresie polityki gospodar-
czej województwa. Prezes Zachodniej 
Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy 
Korolewicz postulował m.in. podjęcie 
rozmów z Marszałkiem Województwa 
Lubuskiego Marcinem Jabłońskim,  
w sprawie utworzenia w budżecie woje-

wództwa specjalnego Funduszu Rozwo-
ju Przedsiębiorczości, przeznaczonego na 
wsparcie organizacji okołobiznesowych 
w dwóch obszarach. Pierwszy z nich za-
kłada utworzenie Funduszu Projektów, 
który pozwoliłby dofinansować organi-
zacjom obligatoryjne wkłady własne do 
projektów realizowanych ze środków 
Unii Europejskiej. - Obecnie wiele warto-
ściowych projektów nie jest realizowanych ze 
stratą dla rozwoju gospodarczego wojewódz-
twa tylko z powodu trudności finansowych 
tych organizacji. Warto utworzyć specjalny 
fundusz w budżecie województwa, który po-
zwoliłby dofinansować takie wkłady – prze-
konywał Prezes Jerzy Korolewicz.

Drugim obszarem, o którym mówił 
podczas posiedzenia Prezes ZIPH, jest 
Fundusz Ekspercki, na podstawie któ-
rego organizacje okołobiznesowe winny 
przygotowywać profesjonalne opinie 
nt. „strategicznych dokumentów woje-
wództwa”, w szczególności w zakresie 

Nasza inicjatywa
21 października br. w Świdnicy, w siedzibie firmy Kampol, odbyło się IV Zebranie Ogólne 
Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, w którym udział wzięli reprezentanci stowarzyszeń go-
spodarczych z całego województwa.

rozwoju gospodar-
czego. - Zapewnienie 
z budżetu środków 
na dofinansowanie 
takiego eksperckiego 
wsparcia ze strony partnerów gospodarczych 
nadałoby konsultacjom realną wartość, a nie 
tylko formalny charakter – argumentował 
Prezes ZIPH Jerzy Korolewicz.

Podczas zebrania przyjęto uchwałę 
o zmianach dotyczących składek człon-
kowskich oraz zatwierdzono sprawoz-
danie z działalności Lubuskiego Sejmiku 
Gospodarczego.

Lubuski Sejmik Gospodarczy został 
powołany do życia 19.07.1999r. w Świe-
bodzinie. Głównym celem działalności 
LSG jest zapewnienie wspólnej reprezen-
tacji organizacji  gospodarczych naszego 
województwa w odniesieniu do krajo-
wych i regionalnych organów władzy 
publicznej.

Tomasz Molski

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” 
realizuje Instytut Badań nad Demokracją  
i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a afilio-
wany jest przy Krajowej Izbie Gospodar-
czej. Certyfikat stanowi jasne przesłanie  
i deklarację stosowania najwyższych stan-
dardów etycznych i rzetelności w działal-
ności gospodarczej. 

To realizowane na skale ogólnopolska 
wiarygodne przedsięwzięcie, w którym 
oceniane są wszystkie aspekty działalno-
ści firmy, uwzględniające miedzy innymi 

sposób i styl prowadzenia przedsiębior-
stwa, a nie tylko jego wyniki ekonomicz-
ne czy jakość wyrobów. Celem programu 
jest promowanie etyki w działalności go-

spodarczej rozumianej jako zespół norm 
rzetelnego postępowania we wzajemnych 
relacjach przedsiębiorców z klientami, 

kontrahentami, pracownikami, wspólni-
kami, społecznością lokalną, także wła-
dzą lokalną i państwową. Ideą programu 
jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce 
do zachowań etycznych i wprowadzenia 
stosownych zmian nie tylko w wewnętrz-
nej organizacji pracy, ale także do kształ-
towania pozytywnych relacji ze społecz-
nością lokalną oraz dbałości o środowisko 
naturalne.

Wszystkim firmom serdecznie gratu-
lujemy.

Jarosław Libelt

SIEĆ  E-SKLEPÓW



9

Paszport do handlu
zagranicznego

Celem poddziałania jest wzmocnienie 
pozycji polskiej gospodarki poprzez pro-
mocję Polski jako atrakcyjnego partnera 
gospodarczego i miejsca nawiązywania 
wartościowych kontaktów handlowych, 
a także zwiększenie wielkości polskiego 
eksportu oraz zwiększenie liczby przed-
siębiorstw prowadzących działalność 
eksportową. Działanie pozwoli przedsię-
biorstwom uczestniczącym w programie 
Paszport do eksportu na: 
- zwiększenie poziomu eksportu w cał-

kowitej sprzedaży, 
- zintensyfikowanie powiązań  z zagra-

nicznymi partnerami, 
- zwiększenie rozpoznawalności marek 

handlowych i firmowych na rynkach 
zagranicznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się 
mikro, mali lub średni przedsiębiorcy. 
Należy podkreślić, iż pomoc w ramach 
Poddziałania 6.1.1 stanowi pomoc de mi-
nimis. W związku z powyższym upraw-
nionymi do ubiegania się o wsparcie są 
ci przedsiębiorcy, którzy w bieżącym 
roku kalendarzowym oraz dwóch po-
przedzających go latach kalendarzowych 
otrzymali pomoc de minimis, której war-
tość brutto łącznie z pomocą, o którą się 
ubiegają nie przekracza równowartości 
w złotych 200 tys. EUR, a dla przedsię-
biorców prowadzących działalność go-
spodarczą w sektorze transportu drogo-
wego – równowartości 100 tys. EUR.

Projekt w ramach Poddziałania bę-
dzie realizowany w 2 etapach: etap 1 – to 
przygotowanie Planu rozwoju eksportu, 
zaś etap 2 – to wdrożenie opracowanej 
strategii.

Struktura Planu rozwoju eksportu, 
przygotowywanego w ramach I etapu, 
powinna obejmować w szczególności:
- analizę konkurencyjnej pozycji przed-

siębiorstwa oraz wybór rynku docelo-
wego działalności eksportowej pod ką-
tem produktów/usług przedsiębiorcy;

- badanie wybranego rynku docelowe-
go poprzez analizę aktów prawnych, 
przepisów, procedur, zwyczajów,  
praktyk handlowych i zasad warunku-
jących dostęp produktu/usługi przed-
siębiorcy do wybranego rynku;

- wybór i wskazanie działań do realiza-
cji przez przedsiębiorcę w celu wejścia 
na wybrany rynek. 

Okres realizacji projektu w ramach  
I etapu może rozpocząć się najwcześniej 
w dniu następującym po dniu złożenia 
wniosku o dofinansowanie i nie może 
przekraczać 6 miesięcy. Przedsiębiorca 
może uzyskać dofinansowanie na zakup 
usług doradczych związanych z przy-
gotowaniem Planu rozwoju eksportu 
maksymalnie 10 000 PLN, przy czym 
intensywność wsparcia wynosi do 80% 
całkowitych wydatków.

 Wsparcie na realizację II etapu, po-
legającego na wdrożeniu Planu rozwoju 
eksportu, może zostać przyznane jedynie 
przedsiębiorcy, który posiada opracowa-
ny oraz zweryfikowany i zaakceptowany 
w ramach I etapu Plan rozwoju eksportu. 
Należy pamiętać, iż wsparcie w ramach 
Poddziałania 6.1.1 jest przyznawane 
przedsiębiorcy jednorazowo!

Planowane do realizacji działania  
i ich budżety powinny być zgodne  
z rekomendacjami wynikającymi z Pla-
nu rozwoju eksportu. Dofinansowanie 
jest udzielane z przeznaczeniem na co 
najmniej dwa z następujących działań  
(w tym co najmniej jedno z działań wska-
zanych w pkt 3-6):
1) udział w zagranicznych imprezach 

targowo-wystawienniczych w charak-
terze wystawcy,

2) udział w zorganizowanych misjach 
gospodarczych za granicą

3) wyszukiwanie i dobór partnerów na 
rynku docelowym,

4) uzyskanie niezbędnych dokumentów 
uprawniających do wprowadzenia 
produktów/usług przedsiębiorcy na 
wybrany rynek zagraniczny,

5) doradztwo w zakresie strategii finan-
sowania przedsięwzięć eksportowych 
i działalności eksportowej,

6) doradztwo w zakresie opracowania 
koncepcji wizerunku przedsiębiorcy 
na wybranym rynku zagranicznym.

Okres realizacji II etapu może roz-
począć się najwcześniej w dniu nastę-
pującym po dniu złożenia wniosku  
o dofinansowanie i nie może przekra-
czać 24 miesięcy. Kwota dofinansowania 
na wdrożenie Planu rozwoju eksportu 
wynosi maksymalnie 140 000 PLN dla 
jednego przedsiębiorcy na jeden projekt, 
przy czym intensywność dofinansowa-
nia nie może przekroczyć 50% całkowi-
tych wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie przy-
gotowania i wdrożenia Planu rozwoju 
eksportu  należy składać do Regional-
nej Instytucji Finansującej, właściwej 
z punktu widzenia siedziby wniosko-
dawcy – w Lubuskiem rolę RIF pełni 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
w Zielonej Górze.  Osoby zainteresowane 
uzyskaniem szczegółowych informacji  
z zakresu możliwości uzyskania wspar-
cia w ramach PO IG zachęcamy do 
kontaktu z ARR S.A. (Zielona Góra – 
tel. 068 329 78 42, Gorzów Wlkp. – tel. 
095 739 03 16) oraz do skorzystania ze 
stron internetowych: www.poig.gov.pl  
i www.region.zgora.pl.

Kamila Szwajkowska

Wsparcie dla rozwoju eksportu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Już od stycznia 2009r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje uruchomienie kolej-
nych naborów wniosków w ramach POIG. Po raz pierwszy przedsiębiorcy będą mieli możliwość 
ubiegania się o wsparcie w ramach Poddziałania 6.1.1 „Paszport do eksportu dla MSP”.  
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Celem projektu jest promocja idei 
przedsiębiorczości akademic-
kiej oraz komercjalizacji wiedzy 

i umiejętności zespołów działających na 
uczelniach lub w jednostkach nauko-
wych na terenie miasta Gorzowa Wiel-
kopolskiego. 

W ramach projektu zostaną przepro-
wadzone warsztaty dla pracowników 
naukowych uczelni, doktorantów, stu-
dentów oraz absolwentów uczelni wyż-
szych zainteresowanych prowadzeniem 
działalności gospodarczej typu spin-off 
lub spin-out, czyli przedsiębiorstw za-
łożonych w celu komercjalizacji inno-
wacyjnych pomysłów lub technologii, 
zależnych organizacyjnie, formalno-
prawnie lub finansowo od instytucji 
macierzystych lub niezależnych oraz 
posiadających niezależne źródła finan-
sowania. 

- W ramach projektu planujemy zor-
ganizować dwa cykle szkoleniowe, podczas 
których chcemy przeszkolić łącznie 20 osób. 
W każdym cyklu, na który składać się będzie 
dwanaście szkoleń (spotkania odbywać się 
będą raz w tygodniu po 4 godziny – dop. au-
tor) udział weźmie 10 uczestników – mówi 
Stanisław Owczarek – Dyrektor ZIPH.

Każdy cykl szkoleniowy będzie się 
składał z trzech modułów:

- szczegółowe zasady rejestracji  
i prowadzenia firm typu spin off/out

- umiejętności społeczne przedsię-
biorcy

- źródła finansowania działalności 
gospodarczej

Pierwszy cykl szkoleniowy plano-
wany jest od stycznia i potrwa do koń-
ca marca 2009r. Drugi cykl Izba planu-
je zorganizować od kwietnia do końca 
czerwca 2009r.  

Oprócz szkoleń uczestnicy będą 
mieli możliwość wzięcia udziału w co-

miesięcznych branżowych giełdach ko-
operacyjnych oraz uzyskają bezpłatne 
usługi doradcze. Dodatkowo dla czte-
rech najlepszych osób z każdego cyklu 
Izba przygotowała płatne staże w lubu-
skich przedsiębiorstwach. 

Osoby zainteresowane udziałem  
w projekcie proszone są o kontakt  
z biurem Zachodniej Izby Przemysło-
wo-Handlowej w Gorzowie Wlkp., przy  
ul. Nowej 5, telefon: (095) 739-03-11 bądź 
poprzez e-mail: sekretariat@ziph.pl. 
Izba zastrzega sobie, że przy dużej licz-
bie zainteresowanych o naborze decydo-
wać będzie kolejność zgłoszeń. Udział  
w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Wywiad
ze Stanisławem Owczarkiem
– Kierownikiem Projektu  
i Dyrektorem Zachodniej Izby 
Przemysłowo-Handlowej  
w Gorzowie Wlkp.

 - Czym tak naprawdę są firmy typu 
spin off/spin out?
- Przedsiębiorstwo typu spin-off to pod-
miot, który powstaje na skutek usamo-
dzielnienia się pracownika związanego 
z uczelnią (instytucją macierzystą – dop. 
Autor) wykorzystującego w tym celu jej 
zasoby intelektualne. Są to firmy posia-
dające charakter przedsięwzięć nieza-
leżnych od instytucji macierzystej. Fir-
my spin-out, w przeciwieństwie do firm 
spin-off są kapitałowo lub operacyjnie 
powiązane z organizacją macierzystą. 
Tworzone są często w ramach venture 
management. Powiązania operacyjne 
mogą obejmować m.in. obsługę prawną, 
w zakresie rachunkowości, jak również 
w zakresie marketingu i korzystania  
z kanałów dystrybucji organizacji ma-
cierzystej.

- Kto może się do Państwa zgłaszać?
- W projekcie mogą wziąć udział pracow-
nicy naukowi, doktoranci oraz studenci 
i absolwenci uczelni wyższych. Wa-
runkiem koniecznym jest tutaj stałe za-
meldowanie na terenie Gorzowa Wlkp.  
W szkoleniach mogą wziąć udział wszy-
scy ci, którzy myślą o założeniu własnej 
działalności gospodarczej. Program za-
jęć jest ułożony przez ekspertów tak, że 
nawet osoba, która nigdy wcześniej nie 
miała styczności z praktycznym funkcjo-
nowaniem firmy po ukończeniu nasze-
go kursu bez problemów poradzi sobie  
z wszystkimi aspektami funkcjonowania 
podmiotu gospodarczego. Dla każdego 
uczestnika Izba oferuje również bezpłat-
ne usługi doradcze.  Najlepsi będą mieli 
okazję odbyć staż w jednym z przedsię-
biorstw naszego województwa, za który 
otrzymają oczywiście wynagrodzenie.
Zakończenie Projektu przewidujemy na 
koniec września 2009r. Podsumowanie 
nastąpi na specjalnej Konferencji Podsu-
mowującej którą planujemy odbyć pod-
czas Zachodnich Prezentacji Innowacji
- Dziękuję.

Jarosław Libelt

Pomożemy założyć
własną firmę
Od 1 grudnia br. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim prowa-
dzi nabór uczestników do projektu „Możliwości praktycznej współpracy gospodarki i nauki  
w Gorzowie Wlkp.”.
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Gorzowska Agroma po-
siada w ciągłym ob-
rocie ponad 20.000 

pozycji magazynowych oraz 
kilkaset maszyn. Firma kom-
pleksowo obsługuje swoich 
klientów w zakresie sprzedaży, 
serwisu i dystrybucji części do pojaz-
dów i maszyn rolniczych. 

Agroma rozszerzyła swoją działal-
ność również o diagnostykę, obsługę  
i naprawę pojazdów samochodowych. 
Serwis AGROMA to sześć najnowo-
cześniej wyposażonych stanowisk do 
obsługi samochodów osobowych i cię-
żarowych, zawierających komputery 
do diagnozy usterek, stacje kontroli po-
jazdów oraz urządzenia do serwisu kli-
matyzacji. Zakres świadczonych usług 
obejmuje badania komputerowe sterow-
ników silnika oraz komputerów pokła-
dowych, obsługę układów klimatyzacji, 

serwis ogumienia w pełnym zakresie, 
inne naprawy bieżące i specjalistyczne  
w pojazdach samochodowych, a także 
badania techniczne w zakresie upraw-
nień Stacji Kontroli Pojazdów. 

W zakresie maszyn rolniczych PHSR 
Agroma Sp. z o.o. posiada obecnie cią-
gniki renomowanych marek: ZETOR, 
McCORMICK, URSUS, DEUTZ-FAHR 
i LAMBORGHINI oraz maszyny rol-
nicze m.in.: Kverneland, Sipma, Unia 
Grudziądz, Samasz i Akpil.

Od października br. wprowadziła 
również do swojej oferty  samochody 
dostawcze LDV Maxus. Samochody 
LDV są produkowane w Wielkiej Bry-

Agroma stawia na LDV

tanii przez LDV Group Limited. Ak-
tualna oferta produktowa obejmuje 
furgony oraz podwozia do zabudowy. 
W wyposażeniu standardowym auta te 
posiadają m.in. ABS + EBD, wspoma-
ganie kierownicy, poduszkę powietrz-
ną kierowcy, elektryczne szyby, elek-
trycznie regulowane i podgrzewane 
lusterka boczne, centralny zamek oraz 
radio i CD. Zaletą pojazdów są również 
bardzo atrakcyjne warunki gwarancji  
(3 lata i 160 tys. km lub 4 lata gwarancji 
i 100 tys. km). Ceny auta w wersji pod-
stawowej zaczynają się od 59.900 zł.

Tomasz MolskiR
E

K
L

A
M

A

Spokojnych 
i radosnych Świąt 

Bożego Narodzenia
życzy

AGROMA Gorzów Wlkp.
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Do wiadczenia przedstawicieli samorz du gospodarczego oraz samorz dów terytorialnych w 

Euroregionach z wielu ostatnich lat pokazuj , e strategiczne dokumenty planowania regionalnego 

i zagospodarowania przestrzennego tylko wtedy wype niane s  realizacjami, kiedy podlegaj  sta ej 

aktualizacji i adaptacji do realnych warunków. W zwi zku z tym przedstawiciele samorz dów 

gospodarczych i Euroregionu formu uj  cztery zasadnicze oczekiwania w stosunku do w a ciwych 

instytucji: 

  

- Proces analizy planowania przestrzennego i infrastruktury (proces DPERON) musi by  

kontynuowany w sposób bie cy i wi cy. Powinien on by  wspierany z programu 

Europejskiej Wspó pracy Terytorialnej ( INTERREG IV).  

- Regionalne zintegrowane koncepcje komunikacji (rozwoju transportu) powinny - podobnie jak 

sta o si  w przypadku Regionu Planistycznego Odra-Sprewa - wykorzystywa  rezultaty procesu 

DPERON i dokumentowa  regionalne porozumienie oraz wspóln  wol  samorz dów danego 

regionu.  

- W celu intensyfikacji regionalnego i bilateralnego planowania przestrzennego w regionie 

pogranicza musz  by  wykorzystywane platformy komunikacji oparte na Internecie. Specjali ci 

musz  mie  w swojej codziennej pracy dost p do dwuj zycznego wspólnego elektronicznego 

systemu informacji o planowaniu przestrzennym (P-N SIPP/D-PL PLILS). 

- W zakresie planowania i realizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz rozbudowy 

infrastruktury transportowej procedury po polskiej i niemieckiej stronie bardzo si  ró ni . Te 

obiektywne uwarunkowania nie stanowi  jednak bariery nie do pokonania. Dobra jako  polityki 

wzajemnego informowania si  oraz przejrzysty i ukierunkowany na wspó prac  sposób 

dzia ania musi niwelowa  ró nice w polskim i niemieckim systemie decyzyjnym. 

 
 
 
 
 
Gundolf Schülke 
Izba Przemys u i Handlu Wschodniej 
Brandenburgii 

 
 
 
Stanis aw Owczarek  
Zachodnia Izba Przemys owo-Handlowa w 
Gorzowie Wlkp. 

 
 
 
 
Tobias Seyfarth 
Euroregion Pro Europa Viadrina 

 
 
 
 
Peter Heise 
Euroregion Pomerania 

 
 
 
 
Frankfurt n. Odr , pa dziernik 2008 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Wspólne o wiadczenie Izby Przemys owo- Handlowej Wschodniej 
Brandenburgii, Zachodniej Izby Przemys owo- Handlowej w Gorzowie Wlkp.,  

Euroregionu Pomerania oraz Euroregionu Pro Europa Viadrina 
 

 

 

Polsko-niemieckie inwestycje w infrastrukturze transportowej -  
wi co planowa  i forsowa  realizacj   
  

Samorz dy gospodarcze oraz Euroregiony apeluj  do krajowych i regionalnych instytucji 

odpowiedzialnych za planowanie o przyspieszenie rozbudowy infrastruktury transportowej w 

regionie pogranicza oraz prze o enie wspólnych koncepcji zagospodarowania przestrzennego na 

wi ce dzia ania planistyczne. 

  

Decyzje w sprawie infrastruktury transportowej stanowi  decyzje o perspektywach rozwoju 

regionów. W zwi zku z tym porozumienie w regionach jest szczególnie istotna przede wszystkim  

w odniesieniu do bilateralnych i transnarodowych obszarów w z owych. Wyniki polsko-

niemieckiego projektu DPERON po wi conego analizie planowania przestrzennego i infrastruktury 

transportowej stanowi  cenne informacje robocze, które nale y obecnie wykorzysta . Po raz 

pierwszy od ponad 15-tu lat dla ca ego polsko-niemieckiego pogranicza opracowano wspólne pola 

dzia ania w zakresie infrastruktury. Ich podstaw  stanowi przeprowadzona równie  wspólnie 

analiza deficytów. 

  

Wspólne oświadczenie Izby Przemysłowo- Handlowej Wschodniej
Brandenburgii, Zachodniej Izby Przemysłowo- Handlowej w Gorzowie Wlkp.,

Euroregionu Pomerania oraz Euroregionu Pro Europa Viadrina

Polsko-niemieckie inwestycje w infrastrukturze transportowej - wiążąco planować i forsować realizację

Samorządy gospodarcze oraz Euroregiony apelują do krajowych i regionalnych instytucji odpowiedzialnych za planowa-
nie o przyspieszenie rozbudowy infrastruktury transportowej w regionie pogranicza oraz przełożenie wspólnych koncepcji 
zagospodarowania przestrzennego na wiążące działania planistyczne.

Decyzje w sprawie infrastruktury transportowej stanowią decyzje o perspektywach rozwoju regionów. W związku  
z tym porozumienie w regionach jest szczególnie istotna przede wszystkim w odniesieniu do bilateralnych i transnarodo-
wych obszarów węzłowych. Wyniki polskoniemieckiego projektu DPERON poświęconego analizie planowania przestrzen-
nego i infrastruktury

transportowej stanowią cenne informacje robocze, które należy obecnie wykorzystać. Po raz pierwszy od ponad 15-tu 
lat dla całego polsko-niemieckiego pogranicza opracowano wspólne pola działania w zakresie infrastruktury. Ich podstawę 
stanowi przeprowadzona również wspólnie analiza deficytów.

Doświadczenia przedstawicieli samorządu gospodarczego oraz samorządów terytorialnych w Euroregionach z wielu 
ostatnich lat pokazują, że strategiczne dokumenty planowania regionalnego i zagospodarowania przestrzennego tylko wtedy 
wypełniane są realizacjami, kiedy podlegają stałej aktualizacji i adaptacji do realnych warunków. W związku z tym przed-
stawiciele samorządów gospodarczych i Euroregionu formułują cztery zasadnicze oczekiwania w stosunku do właściwych 
instytucji:
- Proces analizy planowania przestrzennego i infrastruktury (proces DPERON) musi być kontynuowany w sposób bieżący  

i wiążący. Powinien on być wspierany z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej ( INTERREG IV).
- Regionalne zintegrowane koncepcje komunikacji (rozwoju transportu) powinny - podobnie jak stało się w przypadku Re-

gionu Planistycznego Odra-Sprewa - wykorzystywać rezultaty procesu DPERON i dokumentować regionalne porozumie-
nie oraz wspólną wolę samorządów danego regionu.

- W celu intensyfikacji regionalnego i bilateralnego planowania przestrzennego w regionie pogranicza muszą być wykorzy-
stywane platformy komunikacji oparte na Internecie. Specjaliści muszą mieć w swojej codziennej pracy dostęp do dwuję-
zycznego wspólnego elektronicznego systemu informacji o planowaniu przestrzennym (P-N SIPP/D-PL PLILS).

- W zakresie planowania i realizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz rozbudowy infrastruktury transporto-
wej procedury po polskiej i niemieckiej stronie bardzo się różnią. Te obiektywne uwarunkowania nie stanowią jednak barie-
ry nie do pokonania. Dobra jakość polityki wzajemnego informowania się oraz przejrzysty i ukierunkowany na współpracę 
sposóbdziałania musi niwelować różnice w polskim i niemieckim systemie decyzyjnym.

Frankfurt n. Odrą, październik 2008



14

Konkurs „Nasze Dobre” zorgani-
zowany został z myślą o regio-
nalnych firmach, aby mogły się 

pochwalić swoimi produktami i usłu-
gami. Od 43 przedsiębiorstw „Gazeta 
Lubuska” przyjęła 55 zgłoszeń. Spośród 
nich kapituła po trzykrotnych obradach 
wybrała dziesięć.

Nagrodzone firmy otrzymały statuet-
ki, certyfikaty jakości i po 10 tysięcy zło-
tych do wykorzystania w formie reklamy 
na łamach „Gazety Lubuskiej”.

W kategorii na najlepszą usługę wyróż-
nione zostały:
• Advanced Digital Broadcast Polska Sp. 

z o.o.
• Szkoła Pływania Hipcio Agnieszka 

Czarniecka
• Gościniec Agrotabera
• Uniwersytet Zielonogórski

W kategorii na najlepszy produkt spo-
żywczy:
• PPH Sulma Sp. z o.o.

Wyłoniono laureatów
konkursu „Nasze-Dobre”

Gorzowskie Rekiny Biznesu

12 grudnia br. w Hotelu Ruben w Zielonej Górze odby-
ła się uroczysta gala I edycji konkursu „Gazety Lubuskiej”  
– „Nasze Dobre”.

Poniżej prezentujemy ofertę reklamową dla Przedsiębiorców nadesłaną przez redakcję „Ziemii 
Gorzowskiej”.  Zapraszamy do zapoznania się z warunkami współpracy z tym cenionym wy-
dawnictwem.

• Rzeźnictwo Grzegorz Zyguła

W kategorii na najlepszy produkt prze-
mysłowy:
• Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastrono-

micznych KROMET Sp. z o.o.
• Ziel-Bruk Makarewicz
• Kampol – K.Humiński&Syn Sp. z o.o.
• M.B.M. Duber
Wszystkim laureatom gratulujemy.

(TM)

„Ziemia Gorzowska” 
to nasz jedyny tygodnik 
regionalny.

Ukazuje się od 28 lat, 
ma charakter opiniotwór-
czy i ugruntowaną pozycję na rynku. 
Zasięgiem obejmuje sześć powiatów,  
a nasi czytelnicy wywodzą się ze wszyst-
kich kręgów społecznych.

Realizując projekt Gorzowskie Re-
kiny Biznesu, pragniemy ukazać społe-
czeństwu firmy, które przez swą działal-
ność, zasługują na to miano, a przecież 
w rankingu najprężniej rozwijających 
się polskich miast, Gorzów zajmuje dru-
gie miejsce i to właśnie dzięki lokalnym 
biznesmenom. 

Tygodnik „Ziemia Gorzowska” 
pragnie zaprosić wszystkie te firmy do 
współpracy w zakresie promocji przed-
siębiorczości.

Oferujemy wywiad sponsorowa-
ny, który ukaże firmę i jej działalność, 
przedstawi właścicieli i ich cele. Po 
takim wprowadzeniu przedsiębiorca 
obejmie mecenat nad stronami poświę-
conymi tematyce biznesu. Oznacza to, 

że logo firmy z danymi 
teleadresowymi  zosta-
nie umieszczone u góry 
strony.

„Mecenas” to tytuł 
prestiżowy, ukazujący pozycję firmy  
i jej właścicieli. W dobie silnej konkuren-
cji staje się on najlepszą formą reklamy.

Pragniemy, by nasza współpraca 
miała charakter długoterminowy, dlate-
go proponujemy wywiad sponsorowany 
(strona formatu A3 – 1700 zł netto) oraz 
emisję mecenatu (jednorazowo 600 zł 
netto) w dowolnych konfiguracjach, np.:
• trzy miesiące: wywiad wprowadza-

jący i trzy emisje mecenatu po jednej  
w miesiącu – 3500 zł 

• trzy miesiące: wywiad wprowadza-
jący i sześć emisji mecenatu po dwie  
w miesiącu  - 5300 zł 

• sześć miesięcy: wywiad wprowadza-
jący i sześć emisji mecenatu po jednej 
w miesiącu - 5300 zł 

• sześć miesięcy: wywiad wprowadza-
jący i dwanaście emisji mecenatu po 
dwie w miesiącu - 8900 zł 

• dwanaście miesięcy: wywiad wpro-
wadzający i dwanaście emisji mece-
natu po jednej w miesiącu - 8900 zł

• dwanaście miesięcy: wywiad wpro-
wadzający i dwadzieścia cztery emisje 
mecenatu po dwie w miesiącu - 13700 
przy czym koszt jednej emisji w tym 
okresie to 500 zł netto

RABAT DLA CZŁONKÓW ZIPH- 5%

W okresie trwania umowy Tygodnik 
„Ziemia Gorzowska” nieodpłatnie po-
dejmie się objęcia patronatu medialnego 
nad wszystkimi ważnymi wydarzenia-
mi związanymi z istnieniem i funkcjo-
nowaniem współpracujących firm.

Wejdą Państwo również w skład 
Honorowej Rady Redakcyjnej Tygodni-
ka „Ziemia Gorzowska”, z możliwością 
wskazywania ewentualnych ważnych 
tematów, którymi – z uwagi na regio-
nalność tygodnika – powinniśmy się 
zajmować. 

Z poważaniem
Izabela Stankiewicz 
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Firma nasza powstała w Siedlcu w 
1990 roku, jako niewielki zakład 
rodzinny. Od tego czasu rozwi-

jamy się bardzo dynamicznie, ciągle 
zwiększając produkcję. Ostatecznym 
efektem zwiększonego popytu na nasze 
produkty jest piękny i nowoczesny za-
kład produkcyjny usytuowany w Zbą-
szynku, w województwie lubuskim. 
Oddany został do użytku tuż przed ak-
cesją Polski z Unią Europejską i spełnia 
wszystkie najwyższe wymagania okre-

ślane w unijnych dyrektywach. Mimo, że 
zakład jest nowoczesny produkujemy, 
niezmiennie od 18 lat, polskie, tradycyj-
ne wyroby. Jesteśmy firmą rodzinną, w 
której ceni się tradycję. Staramy się, aby 
nie tylko osiągać zadowalające wyniki 
ekonomiczne, ale przede wszystkim za-
spokoić potrzeby naszych klientów. To 
Klienci są najważniejszymi osobami dla 
naszej firmy, ponieważ to od nich uza-
leżniony jest nasz sukces. Czujemy się 
za nich odpowiedzialni, tym bardziej, że 
obecnie „żywimy” ok. 800 tys. Klientów, 

a ilość ta stale rośnie. Klienci nam ufają  
i zaopatrują się w naszych 80 

placówkach. Nasze wyroby produkuje-
my z surowca, który pochodzi wyłącznie 
z polskich zakładów ubojowych, z który-
mi współpracujemy od wielu lat.

  Nasze produkty od wielu lat zdoby-
wają duże uznanie wśród jurorów wielu 
konkursów. Jesteśmy zdobywcami wielu 
nagród branżowych i nie tylko, m.in.: je-
steśmy trzykrotnym laureatem konkursu 
Fair Play, zdobyliśmy również nagrody: 
Lider Jakości Żywności, Polski Producent 
Żywności 2007. Firma nasza znajduje się 
w rankingu D&G, wszystkich zakładów 
mięsnych, na 6 miejscu - jest to dla nas 
duże wyróżnienie i uznanie wkładu pra-
cy całej kadry zakładu.  

   Zapraszamy do sprawdzenia tra-
dycyjnych smaków w sieci naszych skle-
pów i stoisk firmowych rozlokowanych 
w woj. lubuskim,  głównie w: Zielonej 
Górze, Żarach, Żaganiu, Świebodzinie, 
Słubicach.

Rzeźnictwo Grzegorz Zyguła
Masarnia Zbąszynek

ul. Czarna Droga 9, 66 - 210 Zbąszynek
e-mail: info@zygula.pl 

tel.: 068 384 98 87

Laureat
w kategorii
na najlepszy
produkt
spożywczy
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