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Zapraszamy lubuskich przedsiębiorców do udziału w konferencji w ramach projektu:

Zarządzanie Własnością Intelektualną
Zakres tematyczny konferencji:

Globalizacja i globalna gospodarka
Przedsiębiorstwo w konkurencyjnym świecie

Gospodarka oparta na wiedzy
Prawne aspekty własności intelektualnej

Ochrona własności niematerialnych w firmie
Transfer technologii

Wywiad w działalności gospodarczej

Organizator:
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95)-73-90-312
fax. (95)-73-90-310

e-mail: marketing@ziph.pl
www.ziph.pl 

Strona internetowa projektu: www.zwi.kig.pl 

Czy wiesz…
Jak zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność twojej firmy?
Czym jest własność intelektualna i czemu jest tak ważna dla Twojej firmy?
Jakie korzyści wynikają z zarządzania własnością intelektualną?

… Nie?
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POWSTAŁ
Lubuski Sąd Gospodarczy

Leszek Balcerowicz  
w Gorzowie

– relacja 
ze spotkania przedsiębior-

ców z profesorem
w Gorzowie Wlkp.

Wydawca: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.
Redakcja: Tomasz Molski (redaktor naczelny), Jarosław Libelt (redaktor numeru),  
Robert Nowicki (skład komputerowy).
Współpracownicy: Małgorzata Szkwarek, Stanisław Owczarek, Kamila Szwajkowska,
Agnieszka Zabrzeska.
Druk: Wydawnictwo „In Plus” 
Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul.Nowa 5
tel. 95 739-03-12, e-mail: marketing@ziph.pl, www.ziph.pl 

W NUMERZE

11-12

8-10
V Regionalne

Spotkanie Lubuskich
Przedsiębiorców
– relacja z piątego,

noworocznego spotkania 
lubuskiego biznesu

6

5
Nowy inwestor 

w Lubuskiem
- K-S SSE S.A. wydała zezwolenie 

na działalność gospodarczą 
dla firmy Henschel Engineering 

Automotive Sp. z o.o.

Izba zaczęła rok bardzo intensywnie.  

11 stycznia gościliśmy w Gorzowie pro-

fesora Leszka Balcerowicza. Spotkanie było 

dobrą okazją do wysłuchania ciekawego 

wykładu i  wymiany poglądów na temat 

aktualnej sytuacji polskiej gospodarki i per-

spektywach na przyszłość. W planach Izby 

są kolejne tego typu spotkania z cenionymi 

autorytetami ekonomii.

Z kolei 28 stycznia zorganizowaliśmy  

V już Regionalne Spotkanie Lubuskich Przed-

siębiorców, podczas którego, na deskach go-

rzowskiego teatru zaprezentowaliśmy lubu-

skich laureatów ogólnopolskiego konkursu 

„Przedsiębiorstwo Fair-Play” i „Gmina Fair-

Play”. Cieszy nas duża aktywność lubuskie-

go biznesu w tego typu przedsięwzięciach, 

podnosząca wiarygodność i transparentność 

firm. 

Również w styczniu z inicjatywy Izby 

doszło do podpisania porozumienia lubu-

skich organizacji okołobiznesowych w spra-

wie powołania Lubuskiego Arbitrażowego 

Sądu Gospodarczego. To odpowiedź ZIPH 

na likwidację wydziału gospodarczego w go-

rzowskim sądzie okręgowym. W najbliższym 

czasie zaprezentujemy Państwu szczegółowe 

informacje na temat zasad funkcjonowania  

i prowadzenia spraw przez LASG.

W marcu Izba zorganizuje dwudniową 

konferencję mającą na celu przybliżenie Pań-

stwu  wiedzy na temat metod, możliwości  

i korzyści wynikających z zarządzania własno-

ścią intelektualną w przedsiębiorstwach.

Już dziś serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Stanisław Owczarek, Dyrektor ZIPH

Szanowni Państwo
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11 lutego br. w Centrum Innowacji i Tech-

nologii w Forst odbyła się narada partnerów 

projektu „DEPLINNO - Wspieranie transgra-

nicznej, niemiecko-polskiej sieci MSP z wy-

działami uczelni i naukowymi jednostkami 

uniwersyteckimi celem zorientowanego ryn-

kowo rozwiązywania indywidualnych proble-

mów Innowacyjnych”. 

Działanie realizowane jest w ramach 

Programu Operacyjnego Współpracy Trans-

granicznej Polska (Województwo Lubuskie) 

– Brandenburgia 2007 – 2013. Projekt ma na 

celu rozbudowę polsko-niemieckiej sieci go-

spodarczej oraz poszerzenie współpracy po-

między nauką a gospodarką, w zakres której 

wchodzi bezpośrednie wsparcie sektora ma-

łych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie 

innowacji.

W ramach działania planowane są spo-

tkania i giełdy kooperacyjne dla polskich  

i niemieckich firm zainteresowanych roz-

wojem posiadanych technologii produkcji  

i innowacyjnych strategii marketingowych 

(regionalnych i transgranicznych). „Deplin-

no” jest przede wszystkim zorientowany na 

Wsparcie
innowacji
Od marca br. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z pię-
cioma partnerami z Polski i Niemiec będzie realizować transgranicz-
ny projekt unijny o nazwie „Deplinno”. 

działania nieinwestycyjne. Projekt wspiera 

indywidualne przedsięwzięcia kooperacyj-

ne przy pomocy sprawdzonych informacji  

o środkach pomocowych oraz konkretnej po-

mocy przy ich wnioskowaniu.     

(JL)

W projekcie uczestniczą:

Centrum Innowacji i Technologii 

Sp. z o.o. z Forst (Niemcy) 

Zachodnia Izba Przemysłowo 

Handlowa (Polska)

Agencja Rozwoju Cottbus 

Sp. z o.o.(Niemcy)

Brandenburski Uniwersytet 

Techniczny, Cottbus (Niemcy)

Wyższa Szkoła Łużycka,  

Senftenberg-Cottbus (Niemcy)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Sulechowie (Polska)

Informacje: 

Estera Lindner-Kuhlmann  

tel. 0049 3562 69 241 40, 

e-mail: kuhlmann@dpe-wfg.de

• 7 stycznia br. w siedzibie Lubuskiego Urzę-

du Wojewódzkiego gościł Rusłan Jesin, 

Konsul Generalny Republiki Białoruskiej. 

Spotkanie związane było z przygotowy-

waną w tym roku wizytą Przewodniczące-

go Homelskiego Obwodowego Komitetu 

Wykonawczego (odpowiednik wojewody) 

A.S. Jakobsona. W spotkaniu uczestniczył 

Dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-

Handlowej Stanisław Owczarek. Oba re-

giony prowadzą współpracę od kilku lat. 

Obwód homelski leży na wschodzie Biało-

rusi. Zamieszkuje go blisko 1,5 mln miesz-

kańców. Pod względem gospodarczym 

jest to jeden z najsilniejszych regionów 

wschodniego sąsiada Polski. Nasza Izba 

współpracuje na bieżąco z Białoruskim 

Oddziałem Izby Przemysłowo-Handlowej 

w Homlu.

• Począwszy od stycznia br. Zachodnia Izba 

Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Regio-

nalnym Punktem Konsultacyjnym ARR S.A. 

prowadzi w siedzibie ZIPH (przy ul. Nowej 

5 w Gorzowie Wlkp.) bezpłatne konsultacje 

dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwa-

nia kapitału na inwestycje. Terminy spotkań 

w I półroczu 2010r.: 28 lutego, 25 marca,  

29 kwietnia, 27 maja i 24 czerwca. Konsul-

tacje odbywają się w godzinach od 10.00 do 

14.00.

• Oddział Izby w Zielonej Górze we współ-

pracy z  Lubuskim Biurem Usługowo-Do-

radczym „Feniks” Elżbieta Jaworska uru-

chomił od lutego br. doradztwo na temat 

dotacji z funduszy unijnych. Konsultacje 

odbywają się w oddziale ZIPH w Zielonej 

Górze przy ulicy Mariackiej 2 w następu-

jących terminach: 2 marca, 6 kwietnia,  

4 maja i 8 czerwca w godzinach od 11  

do 14. Szczegółowych informacji udzie-

la: Błażej Masłowski, tel. (68) 324 14 70,  

e-mail: biurozgora@ziph.pl.

• 16 lutego Zachodnia Izba Przemysłowo-

Handlowa wspólnie z firmą Apator Rector 

Sp. z o.o. zorganizowała w Zielonej Górze 

seminarium dla przedsiębiorców. Spotka-

nie poświęcono przedstawieniu komplek-
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Głównym tematem posiedzenia było 

podsumowanie działalności sejmiku 

w minionym roku i przedstawienie 

planów na rok 2010. Marszałek LSG Wła-

dysław Komarnicki w swym przemówieniu 

zwrócił szczególną uwagę na potrzebę wzmo-

żonej współpracy z Urzędem Marszałkowskim 

i Wojewodą Lubuskim poprzez konsultacje  

i spotkania mające na celu wspólne określanie 

kierunków dalszego rozwoju samorządu go-

spodarczego w województwie. Zapowiedział 

również aktywność sejmiku w zakresie przed-

sięwzięć organizowanych przez organizacje 

około biznesowe i wzmożenie współpracy z 

klubem lubuskich parlamentarzystów. 

Ważnym elementem spotkania było pod-

pisanie porozumienia w sprawie powołania 

w naszym województwie Lubuskiego Arbi-

trażowego Sądu Gospodarczego. W zamiarze 

Powstał
Lubuski Sąd
Gospodarczy
11 stycznia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  
w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się posiedzenie Lubuskiego Sej-
miku Gospodarczego. Udział w spotkaniu wziął Marszałek Woje-
wództwa Lubuskiego Marcin Jabłoński.

autorów, ma on za zadanie udostępnienie 

lubuskim firmom dostępu do rozstrzygania 

sporów gospodarczych w drodze postępowa-

nia polubownego i pojednawczego. 

Porozumienie podpisało dziesięć organi-

zacji: Lubuski Sejmik Gospodarczy, Zachodnia 

Izba Przemysłowo – Handlowa, Organizacja 

Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Lubuska Or-

ganizacja Pracodawców, Łużycka Izba Go-

spodarcza, Lubuska Izba Budownictwa, Izba 

Rzemiosła i Przedsiębiorców (Gorzów Wlkp.), 

Izba Rzemieślinicza i Przedsiębiorczości (Zie-

lona Góra), Zrzeszenie Handlu i Usług, Lubu-

ska Izba Rolnicza oraz Marszałek Wojewódz-

twa Lubuskiego Marcin Jabłoński.

Szczegółowe informacje i zasady funkcjo-

nowania LASG przedstawimy Państwu w naj-

bliższym numerze „Głosu Przedsiębiorcy”.

(TM)

sowego rozwiązania w zakresie zarzą-

dzania energią w przedsiębiorstwach  

poprzez wykorzystanie „Systemu Zarzą-

dzania Odczytami Przedsiębiorstwa”.

• Gorzowski Zakład Utylizacji Odpadów 

został laureatem Narodowego Konkursu 

Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. 

Firma została nagrodzona w kategorii 

„Firma Przyjazna Środowisku”. Konkurs 

organizowany jest od dziesięciu lat przez 

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzą-

dowych. Idea konkursu opiera się na za-

łożeniu, że promowanie obywatelskich 

postaw proekologicznych ma równie 

fundamentalne znaczenie, jak wdrażanie 

przyjaznych środowisku technologii. Za-

tem oceniane są zarówno innowacyjne 

projekty dotyczące rozwiązań technicz-

nych i inwestycji w dziedzinie ochrony 

środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakre-

su edukacji ekologicznej.

• Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa 

została partnerem projektu realizowanego 

przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Spo-

łecznych w Warszawie pt. „Ponadregionalna 

Sieć Aniołów Biznesu –Innowacja”. Projekt 

ma za zadanie umożliwić wsparcie i koordy-

nację nawiązywania kontaktów pomiędzy 

pomysłodawcami innowacyjnych przedsię-

wzięć gospodarczych, którzy nie posiadają 

dostatecznego kapitału dla realizacji swo-

jego przedsięwzięcia, a Aniołami Biznesu 

- prywatnymi inwestorami dysponującymi 

kapitałem i zainteresowanymi zaangażo-

waniem się w wiarygodne przedsięwzięcia  

o potencjalnie wysokiej stopie zwrotu.
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Ożywienie na rynku

Niestety, nie wszyscy w Polsce mają 

jeszcze świadomość, jak ważne jest, 

aby w porę zarejestrować swoje 

znaki, wzory przemysłowe czy nowoczesne 

rozwiązania – mówi Jacek Prześlakowski  

z Krajowej Izby Gospodarczej – Zaniechanie 

tych działań stwarza ryzyko utraty wizerunku 

marki i procesów sądowych. Dlatego warto 

pomyśleć o działaniach ochronnych.

W tym roku rusza cykl konferencji na 

temat „Zarządzania Własnością Intelektual-

ną”. Projekt realizowany przez Krajową Izbę 

Gospodarczą odbywa się na terenie całego 

kraju. Z udziału będą mogli skorzystać rów-

nież lubuscy przedsiębiorcy. Koordynatorem 

przedsięwzięcia w naszym województwie 

jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. 

Konferencja odbędzie w dniach 24-25 marca 

w Gorzowie Wielkopolskim.

Podczas dwudniowych spotkań uczestni-

cy będą poznawać m.in. czynniki decydujące 

o konkurencyjności firmy, podstawy prawne 

ochrony własności niematerialnych, w ujęciu 

prawa polskiego i światowego. Jednym z cie-

Własność intelektualna
Rozwój gospodarczy, ekspansja zachodnich firm i kolejne inwestycje sprawiają, że polscy przedsiębior-
cy coraz częściej zastanawiają się, jak skutecznie bronić swoich pomysłów przed nieuczciwą konkurencją. 
Pomysł, wykonanie i dobra reklama przestały być już gwarancją sukcesu. Teraz liczy się również ochrona 
konceptów.

kawszych wykładów będzie rola informacji 

w otoczeniu biznesu oraz zasady działań wy-

wiadu w działalności gospodarczej i sposoby 

ochrony przed agentami konkurencji. 

Z udziału w projekcie mogą skorzystać 

przedstawiciele małych i średnich przedsię-

biorstw. Izba prowadzi już zapisy uczestni-

ków. Szczegółowych informacji na temat kon-

ferencji oraz rejestracji można dokonać pod 

numerem telefonu: (95) 739-03-12.  

Tomasz Molski

Firma będzie realizowała projekt inwe-

stycyjny w podstrefie Kostrzyn, kom-

pleks Nr 1 (w sąsiedztwie takich firm 

jak ICT Poland, Podravka, Teleskop) na tere-

nie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej – informuje Roman Dziduch, 

wiceprezes zarządu K-S SSE S.A. – Dotyczy on 

rozbudowy zakładu produkującego naczepy, 

przyczepy oraz elementy do ich konstrukcji.

Realizacja przedsięwzięcia przebiegać 

będzie w kilku fazach. W pierwszej powsta-

ną dwie hale produkcyjne, wraz z niezbęd-

nym parkiem maszynowym i wyposażeniem.  

W dalszej kolejności zostaną wybudowane 

dwa zadaszenia służące do przechowywania  

i magazynowania zarówno niezbędnych 

materiałów do produkcji jak i wyrobów go-

towych. W kolejnym etapie powstanie plac 

manewrowy, a na potrzeby malowania i la-

kierowania zostanie zaadaptowana i wyposa-

żona istniejąca hala produkcyjna. 

Wiceprezes Dziduch potwierdza, że głów-

nymi odbiorcami spółki są wiodące marki  

z branży motoryzacyjnej: Volkswagen, Mer-

cedes-Benz, Opel i Mitsubishi, a dzięki reali-

zowanej w Kostrzynie nad Odrą inwestycji 

firma ma szansę stać się wiodącym produ-

centem przyczep i naczep w Europie. 

Zgodnie z warunkami określonymi  

w wydanym zezwoleniu inwestor – HEN-

SCHEL ENGINEERING AUTOMOTIVE Sp. z o.o. 

deklaruje zwiększenie dotychczasowego za-

trudnienia o co najmniej 9 nowych pracowni-

ków oraz poniesienie wydatków inwestycyj-

nych w wysokości co najmniej 9.700.000,00 

PLN w terminie do 31.12.2011.

Z życia Strefy

12 stycznia 2010 K-S SSE S.A. wydała pierwsze w tym roku zezwolenie na działalność gospodarczą dla 
firmy HENSCHEL ENGINEERING AUTOMOTIVE Sp. z o.o.

- Będzie to kolejny nowy zakład produk-

cyjny w Kostrzynie nad Odrą. Cieszymy się 

widząc wyraźne ożywienie na rynku, a co za 

tym idzie – wzrost zainteresowania inwesty-

cjami bezpośrednimi w strefie - komentuje 

Roman Dziduch.

Jarosław Libelt
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LISTA LAUREATÓW KONKURSU 

„PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2009”

• ICT Poland Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą  - 

Statuetka - nagroda główna w edycji 2009 

- dla firm, które według kapituły progra-

mu, wyróżniły się szczególnie w bieżącej 

edycji konkursu.

• Kronopol Sp. z o.o. Żary - Platynowa Sta-

tuetka - nagroda specjalna dla firm, które 

były uczestnikami przez 10 kolejnych lat i 

corocznie spełniały wymagania programu 

oraz zdobywały tytuł „Przedsiębiorstwo 

Fair Play”

Platynowy Laur

– dla firm, które już po raz dziewiąty

zdobyły tytuł

„Przedsiębiorstwo Fair Play”:

• Ekobud Sp. z o.o. Zielona Góra

• Gazstal SA Zielona Góra 

• PW Fast Sp. z o.o. - Zielona Góra

Złoty Laur

– dla firm, które przez osiem kolejnych lat 

uzyskiwały tytuł

„Przedsiębiorstwo Fair Play”:

• P.U.H. Sanitex Jan i Elżbieta Zdrzałka - 

Gorzów Wielkopolski

• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka-

niowej - Kargowa

• Gedia Poland Sp. z o.o. - Nowa Sól

• PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A.

Srebrny Laur

– dla firm, które 7-krotnie zdobyły tytuł 

„Przedsiębiorstwo Fair Play” 

• HARDEX S.A.- Krosno Odrzańskie

Brązowy Laur

– dla firm, które po raz szósty z kolei uzy-

skały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”:

• Senator Polska Sp. z o.o. - Sulechów

• Aldemed Centrum Medyczne - Zielona Góra

• Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa 

Sień Sp. z o.o.

Złote Statuetki

– nagrody specjalne dla firm,

które 5-krotnie uzyskały certyfikat

„Przedsiębiorstwo Fair Play”:

• Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Słu-

bice

• Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Eko-

nomiczna S.A.

Złote Certyfikaty

– dla firm, które już po raz trzeci z kolei 

spełniły wymogi programu:

• Omni Modo Bogumiła A. Ulanowska 

Nowa Sól

• PHU „Probus” Elżbieta Polechońska - Rzepin

• DBW Polska Sp. z o.o. - Górzykowo

Certyfikaty

– dla firm, które przeszły pomyślnie pro-

gram certyfikacyjny: 

• PUH „Sanitar” - Gorzów Wielkopolski

• Miejski Zakład Komunikacji - Zielona Góra

• Lubuska Grupa Kapitałowa Jarosław Łoń - 

Gorzów Wlkp.

• Magnaplast Sp. z o.o.- Sieniawa Żarska

• Stream Soft Spółka Jawna Zielona Góra

• Ośrodek Szkolenia „PAS” Piotr Lewandow-

ski - Zielona Góra

• „Techtrans”  Spółka z o.o. – Jasień

• „KROMET” Sp. z o.o. - Krosno Odrzańskie

• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Spółka z 

o.o. – Słubice

• Niepubliczne Przedszkole - Zielona Góra

• PW „RPR” Rudolf Piotr Różański- Zielona 

Góra

• Dual Spółka Jawna - Zielona Góra

Warto grać Fair
28 stycznia w gorzowskim Teatrze im. Juliusza Osterwy odbyło się piąte już Regionalne Spotkanie Lubu-
skich Przedsiębiorców organizowane przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową. Tegoroczna edycja 
połączona była z Galą Regionalną Konkursu  „Przedsiębiorstwo Fair-Play” i „Gmina Fair Play”.

Do kolejnej edycji programu „Fair-

Play” zgłosiły się 682 firmy z całej 

Polski, spośród których 647 prze-

szło dwustopniową weryfikację, spełniając 

wymagania regulaminowe. Oficjalne wrę-

czenie tytułów, certyfikatów oraz głównych 

nagród nastąpiło 4 grudnia 2009 roku pod-

czas uroczystej Gali w Pałacu Kultury i Nauki 

w Warszawie. Podczas XII edycji konkursu 

organizowanego przez Instytut Badań nad 

Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym 

wyróżnionych zostało 31 lubuskich przedsię-

biorców. Na deskach gorzowskiego teatru 

otrzymali oni listy gratulacyjne z rąk Mar-

szałka Województwa Lubuskiego Marcina 

Jabłońskiego, Marszałka Lubuskiego Sejmiku 

Gospodarczego Władysława Komarnickiego 

oraz Z-cy Sekretarza Generalnego Krajowej 

Izby Gospodarczej Mieczysława Bąka. 

Podczas Gali wyróżnione zostały również 

lubuskie samorządy. W 2009r. otrzymało je 

12 gmin, a nagrodę specjalną  – „Samorządo-

wy Menedżer Roku 2009” – otrzymał Michał 

Deptuch, Burmistrz Gminy Sulęcin. 

Spotkanie było również okazją do roz-

mów o aktualnej sytuacji gospodarczej. Mar-

szałek Marcin Jabłoński – który objął nad 

imprezą patronat honorowy – przedstawił  

najbliższe plany władz województwa i aktu-

alny stan prac nad strategicznymi dla regionu 

dokumentami i zachęcał przedsiębiorców do 

zaangażowania przy aktualizowaniu  obec-

nych i tworzeniu całkiem nowych.

 

Galę w Gorzowie Wlkp. swoim wystę-

pem uświetnili m.in. uczniowie Prywatnej 

Szkoły Muzycznej Huberta Zbiorczyka: 9-letni 

Szymon Duniecki, który zajął II miejsce na 

ogólnopolskim konkursie instrumentów kla-

wiszowych w Bydgoszczy oraz 13-letnia Anna 

Spaczyńska - laureatka ogólnopolskich kon-

kursów instrumentów klawiszowych w Gdy-

ni, Szczecinie, Łodzi i Bydgoszczy. Na scenie 

pojawiła się także Magdalena Kujawska wraz 

z zespołem gorzowskich muzyków z Jazz Clu-

bu Pod Filarami.
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LISTA LAUREATÓW KONKURSU

„GMINA FAIR-PLAY 2009”

Laureat Nagrody głównej

– statuetki „Gmina Fair Play” 2009

• Gmina Babimost, kategoria: gmina miej-

sko-wiejska,

Laureat Nagrody głównej

- Wyróżnienie „Gmina Fair Play” 2009

• Gmina Zielona Góra, kategoria: gmina 

wiejska,

Laureaci Złotej Statuetki

„Gmina Fair Play” 2009

• Gmina Kargowa, kategoria: gmina miej-

sko-wiejska, 

• Gmina Sulęcin, kategoria: miasteczko  

i małe miasto,

Laureaci Złotej Lokalizacji Inwestycji

„Gmina Fair Play” 2009

(Złota Lokalizacja Biznesu)

• Gmina Żagań, kategoria: gmina wiejska, 

Nagroda Specjalna

- „Samorządowy Menedżer Roku 2009”

• Michał Deptuch - Burmistrz Gminy Sulęcin  

Nagroda przyznana w kategorii miasteczko 

i małe miasto

Certyfikaty i godło promocyjne

„Gmina Fair Play”: 

w kategorii gmin wiejskich:

• Gmina Dąbie, 

• Gmina Świdnica, 

w kategorii gmin miejsko-wiejskich:

• Gmina i Miasto Czerwieńsk

• Gmina Ośno Lubuskie, 

• Gmina Sulechów,

w kategorii miasteczko i małe miasto:

• Gmina Lubsko 

w kategorii duże miasto:

• Miasto Gorzów Wielkopolski

Tomasz Molski

Gala Fair Play i V Regionalne Spotkanie Lubuskich Przedsiębiorców
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Gala Fair Play i V Regionalne Spotkanie Lubuskich Przedsiębiorców
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Spotkanie zorganizowane przez Lubuski 

Sejmik Gospodarczy oraz Zachodnią 

Izbę Przemysłowo-Handlową cieszyło 

się dużą popularnością i zgromadziło blisko 

300 osób, głównie przedsiębiorców.

Pytanie, które dzisiaj nurtuje większość 

właścicieli firm brzmi: jak poradzić sobie  

O szansach i zagrożeniach 
dla Polski
11 stycznia w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta odbyło się spotka-
nie z byłym wicepremierem i ministrem finansów, a także byłym Prezesem Narodowego Banku Polskie-
go Leszkiem Balcerowiczem. 

z trudną obecnie sytuacją gospodarczą, spo-

wodowaną światowym kryzysem? Mimo 

tego, że Polska określana jest jako „zielony 

punkt” na mapie Europy, jako państwo, które 

uniknęło recesji, czyli skurczeniu gospodarki, 

to dużo jeszcze przed nami pracy. Jak stwier-

dził profesor, „gdy myślimy (o tym), by nie 

czołgać się  do poziomu życia na Zachodzie, 

tylko szybko do niego zmierzać, musimy po-

myśleć  o dokończeniu pewnych reform, gdyż 

reformy to jak budowa lepszego silnika go-

spodarczego.” 

Rozmowy dalej prowadziły do zdaje się 

najważniejszej kwestii spotkania, tzn. od 
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Kończąc wystąpienie Profesor przyznał, 

że szanse w rozwoju Polski widzi w uspraw-

nieniu kapitalizmu i sfery badań, by gospo-

darka mogła być bardziej innowacyjna. 

Agnieszka Zabrzeska

czego zależy czy (nasz) kraj się szybciej , czy 

wolniej rozwija?

Po wykładzie byłego ministra finan-

sów, można stwierdzić, że na rozwój pań-

stwa wpływ mają trzy składniki: innowa-

cyjność, wzmocnienie kapitalizmu oraz 

ulepszenie jakości sfery badań. Innowa-

cyjność wyraża się głównie w adoptowa-

niu dobrych i sprawdzonych pomysłów.  

Jeśli chodzi o kapitalizm to jego podstawą jest 

przede wszystkim własność prywatna, konku-

rencja, a także to elastyczne rynki, by innowa-

cje miały szansę do zaistnienia w gospodarce. 

Jeśli przyjrzeć się sferze nauki, to zda-

niem profesora, potrzebna nam głęboka re-

forma szkolnictwa. Najlepiej gdyby odbyła 

się na sprawdzony już wzór amerykański. 

Były wicepremier przyznał, że nadal niestety  

w szkolnictwie uprzywilejowana jest własność 

publiczna, a dyskryminowana prywatna. 

Mając świadomość tego, jak powinno 

funkcjonować państwo, profesor przyjrzał 

się problemom, z jakimi jego zdaniem boryka 

się dzisiaj Polska. Pierwszym najpoważniej-

szym zarzutem i jednocześnie dylematem 

jest nieumiejętne zarządzanie finansami pu-

blicznymi, spowodowane przede wszystkim 

przeciążeniem gospodarki wydatkami, głów-

nie socjalnymi. Problem kapitału publicznego 

wiąże się także z niskim zatrudnieniem, przy 

czym profesor podkreślił, że nie chodzi tu  

o bezrobocie. Spośród osób w  wieku pro-

dukcyjnym, tylko 57% oficjalnie jest zatrud-

nionych.

Szczególnie dużo emocji wśród słuchaczy 

wywołało stwierdzenie, że jednym z rozwią-

zań uzdrowienia finansów jest podwyższenie 

wieku emerytalnego z naciskiem na kobiety.

„Nie ma dobrego państwa, bez dobrego 

wymiaru sprawiedliwości”. Podstawowym 

zarzutem kierowanym w stronę polskiego są-

downictwa była opierzchałość. Zdaniem by-

łego wicepremiera polskie sądy może nie są 

zawisłe, ale bardzo powolne, a to jest ogrom-

ny problem nie tylko dla przedsiębiorców.  www.kssse.pl

Partner Biznesowy
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Przedsiębiorstwo powstało w 1994 roku jako Spółka produkcyjno-handlowo-usługowa w bran-

ży: gospodarki magazynowej i transportu wewnętrznego. Z racji posiadanego parku maszyno-

wego oraz wieloletniego doświadczenia firma prowadzi działalność usługową (kooperacyjną) 

na rzecz innych branż np. wykonawstwo elementów ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej dla 

przemysłu rafineryjnego i wydobywczego, gięcie profili, itp. Naszą główną specjalnością jest 

obróbka blach i połączenia spawalnicze. Firma „ROLTEX” produkuje także: wózki hydrauliczne 

unoszące i podnośnikowe, wózki magazynowe oraz stojaki, palety metalowe, kosze magazy-

nowe itp.

PERSPEKTYWA

Firma PERSPEKTYWA kompleksowo rozwiązuje problemy biznesowe w obszarze nowo-

czesnego marketingu, finansów, doradztwa unijnego i szkoleń.

PERSPEKTYWA to wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem, nastawiony 

na osiąganie sukcesu poprzez wyznaczanie sobie określonych  celów. Firma ukierunkowana 

jest na ustawiczny proces wspierania partnerów biznesowych poprzez dostarczenie nowocze-

snych i efektywnych rozwiązań marketingowych.

PERSPEKTYWA DOSTARCZA KREATYWNYCH KONCEPCJI I ROZWIĄZAŃ MARKETINGO-

WYCH.

NOWI CZŁONKOWIE ZIPH

Kontakt:

PERSPEKTYWA

Centrum Outsourcingowe Biznesu

Anna Zając-Dabiri

ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp.,

Tel. kom:790-540-014,

e-mail:azd@perspektywabiznesu.pl 

www.perspektywabiznesu.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROLTEX”

Kontakt:

P.W Roltex Sp. z o. o 

ul. Rozwojowa 3

Brzezie k/Sulechowa, 66-100 Sulechów

Tel./Fax. (68) 38-55-114 

e-mail: biuro@roltex.com.pl 

roltex@roltex.com.pl

Firma funkcjonuje na lubuskim rynku od 2006 roku. Specjalizuje się w branży druków akcy-

densowych i sprzedaży artykułów biurowych. Od  marca 2007r. jest partnerem firmy Michal-

czyk i Prokop Sp. z o.o., wydawcy druków akcydensowych.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
PRESMA Grzegorz Jurec

Kontakt:

Siedziba:

ul. Strzelecka 12/6

66-400 Gorzów Wlkp.

Sklep:

ul. Jagiellończyka 10/100

66-400 Gorzów Wlkp

Telefon:

Sklep: (95) 711-57-76

Właściciel: 501 124-431

Fax: (95) 711-57-86

E-mail: sklep@presma.com.pl

www.presma.com.pl
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Lubuski Fundusz Poręczeń Kredyto-

wych Sp. z o.o. otrzymał ten tytuł za 

wysoką kulturę współpracy ze wszyst-

kimi interesariuszami, nieustanną dbałość 

o profesjonalizm kadry, potwierdzony oce-

nami klientów oraz rozbudowę efektywnej 

sieci współpracy z bankami.

Konkurs jest organizowany przez Krajo-

wą Izbę Gospodarczą wraz z Polsko-Ame-

rykańską Fundacją Doradztwa dla Małych 

Przedsiębiorstw. Doskonałą rekomendacją 

przyznawaną w konkursie, określającą ban-

ki i fundusze względem małych i średnich 

firm jest Godło Promocyjne Bank Przyjazny 

dla Przedsiębiorców. Sprzyja ono budowie 

silnych więzi między tymi sektorami, nato-

miast uczestnicy konkursu są postrzegani, 

jako naturalni partnerzy przedsiębiorców. 

Złote gwiazdy są przyznawane za poddawa-

nie się weryfikacji konkursowej w kolejnych 

edycjach konkursu w liczbie nie mniejszej 

niż trzy i nie większej niż siedem. 

Wyróżnienie dla LFPK Sp. z o.o. odebra-

ła Wiceprezes Agnieszka Czarnolewska z rąk 

Pana Mieczysława Bąka-Wiceprezesa Pol-

sko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla 

Małych Przedsiębiorstw wraz z gratulacjami 

od Pana Andrzeja Arendarskiego - Prezesa 

Krajowej Izby Gospodarczej i Pana Krzyszto-

LFPK wyróżniony
Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych  Sp. z o.o. w Zielonej Górze – członek ZIPH - otrzymał Wyróżnie-
nie Honorowe wraz z Godłem Promocyjnym Fundusz Przyjazny dla Przedsiębiorców z 3 Złotymi Gwiaz-
dami, w XI edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”. Nagrodę przyznano w kategorii „ban-
kowe fundusze leasingowe, fundusze poręczeniowe, pożyczkowe i mikropożyczkowe”. 

fa Pietraszkiewicza - Prezesa Związku Ban-

ków Polskich.

(TM)
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Prezes 
Jerzy Korolewicz 
tel. 095-720-89-99 

Dyrektor Izby
Stanisław Owczarek 
tel. (095)-73-90-311
fax. (095)-73-90-310
kom. 602 771 656 
e-mail: s.owczarek@ziph.pl 

Sekretariat 
Agnieszka Zabrzeska
tel. (095)-73-90-311
fax. (095)-73-90-310
e-mail: sekretariat@ziph.pl  

Dział Marketingu 
Tomasz Molski 
tel. (095) 73-90-312
e-mail: t.molski@ziph.pl 

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Nowa 5
NIP 599 286 26 34, Regon 211293154

ZAPRASZAMY

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Oddział Zielona Góra
ul. Mariacka 2,
65-908 Zielona Góra

Pełnomocnik Prezesa
Krzysztof Romankiewicz

Sekretariat
Błażej Masłowski
ul. Mariacka 2,
65-908 Zielona Góra
tel./fax. + 48 (068) 324 14 70 
e-mail: biurozgora@ziph.pl

Dział Finansowo-Kadrowy
Anna Nowak
tel. (095) 73-90-313
fax. (095)-73-90-310
e-mail: a.nowak@ziph.pl  

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

- cennik reklam

• o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym
• o zarządzaniu własnością intelektualną
• Lubuski Klaster Turystyczny „Zielona Dolina”

W następnym numerze GP:
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Oferta specjalna dla członków Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej 
 

Pakiet  VIP 
 
 

Zakres ochrony 
Oferta 

dodatkowa 
Wypłata 

świadczenia 
Śmierć ubezpieczonego w wyniku  następstw nieszczęśliwego wypadku ( NNW)  190.000,00 
Śmierć ubezpieczonego w następstwie zawału lub udaru mózgu (zg.z OWU)  120.000,00 
Śmierć ubezpieczonego w następstwie  wypadku  komunikacyjnego   225.000,00 
Zryczałtowane koszty pogrzebu     50.000,00 
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem  
z progresywnym systemem wypłat świadczeń: 
-za 100% trwałego uszczerbku 
- za 1%  uszczerbku  na zdrowiu = 1% x współczynnik progresji tj : 
1 % - 20 %    
21 % - 40%   
41%  - 60%   
61 % - 80 %   
81% - 90 % 
91% - 100%                                               
* Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami   
ortopedycznymi i środków pomocniczych 
* Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów 

  
 

150.000,00      
       

300,00 
       420,00 
       540,00 
       750,00 

     1.050,00 
     1.500,00 

do 9.000,00 

do 9.000,00 

Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym  wypadkiem 
Pobyt w szpitalu spowodowany chorobą 
Pobyt w szpitalu spowodowany porodem 
Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym –max 14 dni 
Pobyt na oddziale OIOM  - max 14 dni 
Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym bezpośrednio po leczeniu szpitalnym  -  max 14 dni 

 200,00 
       200,00 
       200,00 
       300,00 
       300,00 
       100,00 

Poważne zachorowania : 
/nowotwór ,niewydolność nerek, leczenie chorób naczyń wieńcowych, przeszczep 
głównych organów, paraliż, choroba Creuzfelda –Jakoba ,zakażenie wirusem HIV, 
utrata wzroku, utrata kończyn, utrata mowy/ 

 

8.000,00 

Operacje będące  następstwem NW lub choroby (w zależności od trudności  
operacji). 
I    poziom operacji 
II   poziom operacji 
III   poziom operacji 
IV   poziom operacji 
V   poziom operacji 

 
 
 

 
 

6.000,00 
     4.200,00 
     3.000,00 
     1.200,00 
       600,00 

Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży: 
 koszt leczenia, koszt transportu chorego za granicą, koszt transportu 

chorego do kraju ,koszt transportu zwłok do kraju , koszt zakupu trumny 
 koszt pomocy prawnej po wypadku samochodowym (pożyczka zwrotna) 
 koszt poręczenia  majątkowego – kaucji (pożyczka zwrotna) 
 koszt  podróży  osoby delegowanej  na zastępstwo ubezpieczonego  
 koszt podróży  i pobytu członka rodziny ubezpieczonego 

  
 do 15.000 €  

  
do 1.500 € 
do 3.000 € 
do 1.500 € 
do 1.500 €  

 

Ubezpieczenie assistance ubezpieczonego TAK Zgodnie z OWU 

 
SKŁADKA NA  JEDNĄ OSOBĘ MIESIĘCZNIE 

 

 
 
 

 
78,00 zł 

 
 
Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia może uzyskać u naszego eksperta:    
Zygmunt Faraś tel.:  502 157 058 
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