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WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 8 (43) /2011

„Będziemy chcieli skierować więcej pieniędzy, 
niż obecnie, na poziom regionalny.”
Wiceminister Rozwoju Regionalnego RP Waldemar Sługocki 
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Wywiad z Wicemini-
strem Waldemarem 
Sługockim

Szanowni Państwo

Październik upłynął w Izbie pod zna-
kiem wytężonej pracy. W minionym 
miesiącu przenieśliśmy zielonogórski 

oddział Izby do nowej siedziby. Obecnie 
biuro oddziału  znajduje się  na drugim pię-
trze Centrum Biznesu przy ul. Bohaterów 
Westerplatte 23.  Zmiana podyktowana 
jest przede wszystkim zwiększeniem kom-
fortu Państwa obsługi. Serdecznie zapra-
szam przedsiębiorców do odwiedzin biura  
w Zielonej Górze. Pamiętajcie, że „lekiem” 
na wasze kłopoty może być właśnie Izba!

Na zaproszenie naszej Izby gościł nie-
dawno na jej Prezydium Wiceminister 
Waldemar Sługocki, który wspólnie z ZIPH 
i władzami miasta Gorzowa rozmawiał  
o tworzeniu aglomeracji w regionie. To 
sprawa ważna w kontekście nowej per-
spektywy budżetowej UE. Pragnę nadmie-

nić, że Izba wspiera powstawanie tego typu 
podmiotów w obu lubuskich stolicach. Za-
chęcam również do przeczytania wywiadu  
z Waldemarem Sługockim na łamach „Głosu 
Przedsiębiorcy”.

W minionym miesiącu Izba była współor-
ganizatorem dwóch konferencji. W Zielonej 
Górze zaprezentowaliśmy Państwu możliwo-
ści współpracy w ramach Ponadregionalnej 
Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja. Projekt 
realizowany wspólnie z Instytutem Nauk Eko-
nomicznych i Społecznych z Warszawy przy-
niósł już pierwsze owoce w postaci umów 
pomiędzy aniołami biznesu i przedsiębiorca-
mi w Lubuskiem. Na etapie negocjacji znaj-
duje się kilkanaście kolejnych. Zapraszam do 
zapoznania się tą formą współpracy. Szczegó-
łowe informacje znajdą Państwo na stronie 
naszej Izby. W minionym miesiącu byliśmy 

W NUMERZE
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Anioły Biznesu w Lubuskiem
– relacja z konferencji

Nowa siedziba 
oddziału ZIPH
w Zielonej Górze 

również, wspólnie z Dziennikiem Gazeta 
Prawna, partnerem konferencji „Skrzydła 
do biznesu”, która dotyczyła pozyskiwania 
kapitału i zarządzania należnościami. 

Warto korzystać z propozycji naszych 
działań.

Z poważaniem
Jerzy Korolewicz

Prezes ZIPH
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Zmiana siedziby ZIPH 
w Zielonej Górze

Z życia ZIPH• 7 października br.  w Gorzowie Wlkp. 
odbyła się konferencja pod patronatem 
Prezydencji Polski w Radzie UE „Ba-
dania i rozwój dla Unii Europejskiej”.  
W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele ZIPH. Izba zorganizowała również 
stoisko informacyjne dotyczące możli-
wości wsparcia  w ramach projektu DE-
PLINNO. Udział w konferencji miał cha-
rakter promujący ideę projektu wśród 
lubuskich przedsiębiorców oraz uczest-
niczących w spotkaniu przedstawicieli 
jednostek samorządowych i instytucji 
okołobiznesowych.  

Zmiana podyktowana jest poprawą 
komfortu obsługi interesantów. Wiąże 
się to przede wszystkim z  dostępno-

ścią miejsc parkingowych dla klientów Izby 
i warunkami lokalowymi. – Dotychczasowa 
lokalizacja niemal w samym centrum zielo-
nogórskiego deptaka, miała niezaprzeczalne 
plusy, ale niosła za sobą także kilka niedogod-
ności. Przede wszystkim problemem był sam 
dojazd do naszego oddziału. Centrum Bizne-
su jest miejscem doskonale rozpoznawalnym 
w mieście, posiada także doskonałe zaplecze 
w postaci dużego parkingu – mówi Wicepre-
zes ZIPH Krzysztof Romankiewicz, odpowie-
dzialny za funkcjonowanie zielonogórskiego 
oddziału ZIPH. Biura Izby o powierzchni bli-
sko 50 m2 mieszczą się na 2 piętrze budynku 

Zielonogórski oddział Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej ma 
nową lokalizację. W październiku biuro zostało przeniesione z ul. Ma-
riackiej 2, do Centrum Biznesu przy ul. Bohaterów Westerplatte 23.  

pod numerami 236 i 237. Numery telefonów 
oraz adresy poczty elektronicznej pozostały 
bez zmian.

Stale rośnie również aktywność oddzia-
łu na południu województwa. Odzwiercie-
dleniem tego jest utrzymujący się progres 
liczby członków ZIPH. Oddział organizuje na 
co dzień wiele przedsięwzięć dla przedsię-
biorców. Wystarczy wspomnieć choćby wrze-
śniową galę Lubuskiego Lidera Biznesu w Zie-
lonogórskiej Palmiarni. W najbliższym czasie 
planowana jest również konferencja branży 
energetycznej w Sulechowie oraz spotkania 
w ramach polsko-niemieckiego projektu DE-
PLINNO. 

(TM)

• Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlo-
wa zakończyła wdrażanie systemu SMS 
Central dla członków Izby. System opra-
cowany został przy współpracy z Wyż-
szą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu 
w ramach środków pochodzących z UE. 
Służy on do wysyłania automatycznych 
powiadomień do wyselekcjonowanych 
grup przedsiębiorców za pomocą wia-
domości SMS.

• 15 października zakończyła się kolejna 
edycja szkoleń w ramach projektu „Pod-
noszenie kwalifikacji pracowników dro-
gą do sukcesu firmy”. Zajęcia zakończyła 
druga 15 osobowa grupa uczestników 
kursu „Techniki sprzedaży”. Wciąż trwają 
szkolenia z zakresu projektowania stron 
internetowych, grafiki komputerowej 
oraz języka angielskiego.

• 4 listopada w Barlinku odbędą się II 
Barlineckie Spotkania Gospodarcze. 
Tegoroczna edycja poświęcona będzie 
współpracy środowisk gospodarczych 
Barlinka i Gorzowa Wlkp. Organizato-
rami przedsięwzięcia są Zachodnia Izba 
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PORADY EKSPERTÓW ZIPH:

Monika Marek, 
tel. (95) 73-90-321,
e-mail: m.marek@ziph.pl
Konsultacje telefoniczne:
3, 10, 17, 24 listopada,
godziny od 14.00 do 16.00

Konsultant Środków Unijnych

Artur Maguliszyn
tel. (68) 32-97-822
e-mail: a.maguliszyn@region.zgora.pl
Najbliższa konsultacja:
24 listopada
godziny od 10.00 do 14.00.
Miejsce: siedziba ZIPH
ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rzecznik Praw Przedsiębiorcy

Konsultant ds. ekonomicznych

Marcin Bożek
tel. 510-964-358
e-mail: bozek.marcin@vp.pl 
Konsultacje telefonicznie
w każdy poniedziałek, środę i piątek 
w godzinach od 10.00 do 14.00

Głównym tematem rozmów były 
perspektywy rozwoju powołanej 
do życia we wrześniu Aglomeracji 

Gorzowskiej. Porozumienie w sprawie jej 
utworzenia podpisało 27 gmin, w tym czte-
ry zachodniopomorskie oraz pięć lubuskich 
powiatów. Wiceminister Waldemar Sługoc-
ki przedstawił zgromadzonym zalążki nowej 
perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, 
w której do naszego województwa może tra-
fić blisko 1 miliard euro.

Ze strony Miasta przestawione zostały za-
gadnienia związane z powstaniem i funkcjo-
nowaniem Aglomeracji Gorzowskiej, dysku-
towano również o problemach finansowania 
gorzowskich tramwajów. Wizyta Waldemara 
Sługockiego rozbudziła nadzieję na poprawę 
finansowania podsystemów tramwajowych. 
Jak powiedział wiceminister, w fazie two-
rzenia jest program operacyjny dotyczący 
polityki miejskiej, który stworzy dodatkowe 
szanse na pozyskanie pieniędzy na ten cel.

Wiceminister gościem Izby
7 października w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. 
odbyło się otwarte posiedzenie Prezydium Zachodniej Izby Przemy-
słowo Handlowej z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego Waldemara Sługockiego. W spotkaniu uczest-
niczyli również zastępcy prezydenta miasta Gorzowa - Ewa Piekarz 
oraz Tadeusz Tomasik.

Z życia ZIPH

Wiceminister Waldemar Sługocki z uzna-
niem wyraził się o działaniach władz obu 
lubuskich stolic w zakresie tworzenia aglo-
meracji. Przypomnijmy, że Izba aktywnie 
wspiera inicjatywę ich powstania w obu lu-
buskich stolicach. Waldemar Sługocki zwrócił 
także uwagę, że w Gorzowie w bardzo szyb-
kim tempie wdrażane są założenia przyjętej 
przez polski rząd zaledwie rok temu Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego, a chodzi tu 
przede wszystkim o powołanie aglomeracji. 
Gorzów, zdaniem wiceministra, znajduje się  
wraz z Poznaniem i Gdańskiem w czołówce 
polskich miast, które realizują założenia stra-
tegii. 

Podczas posiedzenia Prezydium Izby 
podsumowano również tegoroczną edycję 
Lubuskiego Lidera Biznesu, omówiono pro-
gram działań ZIPH na najbliższy kwartał oraz 
przyjęto w poczet członków nowe przedsię-
biorstwa.

Jarosław Libelt

Przemysłowo-Handlowa oraz Organiza-
cja Przedsiębiorców Barlinek i Gmina 
Barlinek.
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Rusłan Jesin spotkał się w Gorzowie 
z władzami ZIPH. Był to czas na pod-
sumowanie tego wszystkiego, czego 

udało się dokonać wspólnymi siłami przez 
minione 6 lat. Warto nadmienić, że konsul 
rozpoczynał swoje urzędowanie w Polsce od 
wizyty w ZIPH. Spotkanie 23 września było 
więc symbolicznym gestem podkreślającym 
dobrą współpracę z Izbą i zaangażowanie 
konsula w sprawy dotyczące z lubuskiej go-
spodarki. 

(JL)

Pożegnalna wizyta konsula
23 września na zaproszenie ZIPH gościł w Gorzowie Wlkp. Konsul Generalny Republiki Białorusi w 
Gdańsku Rusłan Jesin. Wizyta ta związana była z zakończeniem pełnienia przez niego stanowiska Kon-
sula Generalnego w Polsce, które piastował od 2006r. 

Skrzydła Biznesu to prestiżowy ranking 
firm z sektora MSP, którego zadaniem 
jest wyróżnienie przedsiębiorstw 

wiarygodnych i osiągających najlepsze wy-
niki finansowe. Nagrodzeni, to firmy które 

pomimo dużej konkurencji i niestabilnych 
czasów gospodarczych wciąż się rozwijają 
i wzbudzają zaufanie. W pierwszej części 
konferencji uczestnicy zastanawiali się jak 
zabezpieczyć się na wypadek utraty płynno-

Skrzydła Biznesu 2011

Lubuskie firmy nagrodzone
Wręczenie nagród w rankingu „Skrzydła Biznesu” oraz debata na temat  perspektyw rozwoju sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw w zachodniej Polsce były głównymi tematami konferencji, która od-
była się 20 października we Wrocławiu. Organizatorem przedsięwzięcia był Dziennik Gazeta Prawna. 
Patronat nad konferencją we Wrocławiu objęła Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.

ści finansowej w związku z nadchodzącym 
kryzysem. Specjaliści przekonywali o potrze-
bie wykorzystywania technologii informa-
tycznych w zarządzaniu firmą, aby zawczasu 
reagować na zbliżające się problemy. Eks-
perci bankowi podpowiadali natomiast jak 
prawidłowo układać relacje z bankami i jak 
monitorować kontrahentów.

W drugiej części wręczono wyróżnie-
nia dla najlepszych firm w Dolnośląskiem 
i Lubuskiem. W omawianych wojewódz-
twach w kategorii mikrobiznes pierwsze 
miejsca zajęły spółki Pomrot z Ząbkowic 
Śląskich i Newtech Solutions z Nowej Soli. 
Najlepszymi firmami mikro okazały się Aksa  
z Wrocławia i Elto-Pol-Elektro z Sulechowa. 
Wśród firm małych zwyciężyły Pol-Plus Sys-
temy Grzewcze z Zielonej Góry i Przedsię-
biorstwo Budownictwa Specjalistycznego  
i Melioracji z Legnicy. Pośród średnich firm 
województwa a lubuskiego niekwestiono-
wanym zwycięzcą zostało Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe INTERTANK, dolnośląskiego 
Majkoltrans z Wrocławia.

Tomasz Molski
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W praskich obradach jedynym re-
prezentantem województwa lu- 
buskiego byli przedstawiciele 

ZIPH. Izba jest członkiem Unia Izb Łaba/Odra 
od 2006 r. Stowarzyszenie to zostało powo-
łane 11 lat temu z inicjatywy Izby Handlowej  
w Hamburgu, aby móc skuteczniej reprezen-
tować interesy gospodarcze obszaru leżące-
go w obu dorzeczach. W sumie składa się  
z 32 izb gospodarczych z Czech, Niemiec  
i Polski. 

Najważniejsze postanowienie praskiej 
konferencji to deklaracja rządu niemiec-
kiego w sprawie utrzymania żeglowności 
Łaby przez 345 dni w roku. Izby zaoferowa-
ły Parlamentarnemu Sekretarzowi Stanu  
w Federalnym Ministerstwie Budownictwa 
i Transportu Enakowi Ferlemannowi swoją 
współpracę przy opracowaniu „Całościowej 
Koncepcji dla Łaby”. Jednocześnie Unia Izb 
przedstawiła konkretny postulat – w związku 
z jednoznaczną deklaracją strony niemiec-
kiej, rząd Republiki Czeskiej powinien bez 
zbędnej zwłoki rozpocząć budowę planowa-
nego stopnia wodnego na Łabie w Decinie. 
- Łaba oferuje znaczące szanse jako połą-
czenie portu w Hamburgu z jego zapleczem 
lądowym aż do Czech. Szanse te zamierzamy 
wykorzystać - powiedział wiceminister Ferle-
mann. Jiři Aster, nowo wybrany prezes Unii 

Izb i jednocześnie wiceprezes Izby Gospo-
darczej w Usti nad Łabą podkreślił podczas 
konferencji, że czeskie firmy i przedstawiciele 
czeskich władz bardzo długo czekali na taką 
jasną deklarację. Utrzymanie żeglowności 
Łaby przez 345 dni w roku pozwoli na trzy-
krotne zwiększenie ruchu towarowego na tej 
rzece od Hamburga do Czech.

Mniej optymistycznie wygląda sprawa 
zagospodarowania Odry. Jerzy Korolewicz, 
prezes ZIPH, podkreślił znaczenie polsko-nie-
miecko-czeskich uzgodnień dla zrównoważo-
nego rozwoju systemu transportowego w tej 
części Europy. Wyraził jednak zaniepokojenie 
aktualną sytuacją na Odrze i impasem, w któ-

rym tkwią rządy Polski i Niemiec w sprawie 
zagospodarowania rzeki. - Jeżeli znaczenie 
żeglowności Odry nie stanie się pilnym prio-
rytetem dla właściwych władz polskich i nie-
mieckich, to grozi nam całkowite zamarcie 
żeglugi towarowej na Odrze. Z punktu widze-
nia ZIPH najważniejsze jest tworzenie opty-
malnego systemu transportowego łączące-
go wszystkie gałęzie transportu – drogowy, 
kolejowy, wodny oraz jak najsprawniejsze 
połączenia z portami lotniczymi w Berlinie, 
Goleniowie, Poznaniu, Wrocławiu i Babimo-
ście – powiedział Korolewicz. 

Posiedzenie Unii Izb Łaba/Odra

Wykorzystać szanse
27 września w Pradze odbyło się zgromadzenie członków Unii Izb 
Łaba/Odra połączone z konferencją na temat żeglugi śródlądowej 
na Łabie. Spotkanie zorganizowano w Senacie Republiki Czeskiej. 
Przyniosło ono przełomowe deklaracje w zakresie koncepcji mo-
dernizacji drogi wodnej na Łabie. Niestety mniej optymistycznie 
wygląda kwestia zagospodarowania Odry.

W odniesieniu do Odry Izba zwróci się  
z apelem do polskiego rządu o odblokowa-
nie podpisania umowy ze stroną niemiecką  
w sprawie utrzymania zabudowy regulacyj-
nej Odry, co umożliwi przy najniższych gwa-
rantowanych głębokościach tranzytowych 
realizację zarówno akcji lodołamania w mie-
siącach zimowych jak i żeglugi transportowej 
na podstawowym poziomie. Izba przygoto-
wuje też konferencję na temat  żeglugi śród-
lądowej na Odrze, która odbędzie się w War-
szawie wiosną 2012 r. Z kolei na jesień 2012 
problemy dotyczące żeglugi śródlądowej na 
Łabie i Odrze poruszone zostaną podczas 
konferencji w Brukseli.

Tomasz Molski
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- Minister finansów Jacek Rostowski 
diagnozuje, że w strefie euro dzieje się 
aż tak źle, że może ona tej sytuacji  kry-
zysowej nie przetrwać. Podziela Pan taką 
opinię?

- Nie ulega wątpliwości, że euro prze-
chodzi najpoważniejszy test w swoim 

krótkim „życiu”. Zachowanie państw człon-
kowskich będzie papierkiem lakmusowym 
odnośnie perspektyw wspólnej waluty  
w przyszłości. Uważam, że jeżeli uda się  
z obecnego kryzysu wyjść obronną ręką, 
pozycja euro wyraźnie się umocni. Trudno 
już bowiem będzie poważniej wstrząsnąć 

zaufaniem do wspólnej waluty. 
Na razie jednak trwa czas próby. Mini-

ster finansów z racji sprawowanej funkcji 
dysponuje najlepszym obrazem sytuacji  
i ma prawo analizować również czarny sce-
nariusz. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że 
w swojej wypowiedzi bynajmniej nie wy-
klucza dobrego zakończenia. 

- Trwa dyskusja o nowym budżecie 
Unii na lata 2014-2020. Mówi się o 80 mld 
euro dla Polski, a to daje „słynne” 300 mld 
zł. Uda się pozyskać taką kwotę?

- Kwota 300 mld złotych jest jak naj-
bardziej realna. Mam jednak wrażenie, 
że kwestii podziału środków poświęca się  
w dyskusji publicznej zbyt dużo uwa-
gi kosztem tego, jak polityka spójności  
w najbliższych latach będzie wyglądać. 
Zbyt wiele mówi się o tym, ile środków mo-
żemy potencjalnie dostać, a nie o tym, na 
co będziemy mogli je wydać. 

Nie chcielibyśmy, by w tym hałasie 
zniknął najistotniejszy głos. Jest nim po-
trzeba przekonania państw członkowskich, 
że polityka spójności nie jest jałmużną na 
rzecz najbiedniejszych, a polityką, na któ-
rej korzystają wszystkie regiony. Posiadamy 
ku temu bogatą i racjonalną argumentację. 
Mamy też pomysł na to, jak dostosować 
politykę spójności do obecnych, burzli-
wych realiów.

- Na jakie pieniądze z Funduszy Euro-
pejskich może liczyć w nowej agendzie 
2014-2020 województwo lubuskie? 

- Na takie szacunki jest zdecydowanie 
zbyt wcześnie. Budżet UE powinniśmy po-
znać pod koniec 2012 roku. Następnie roz-
poczną się prace nad ustaleniem proporcji 
między programami krajowymi a regio-
nalnymi, w dalszej części - nad podziałem 
środków między regionami.

Będziemy chcieli skierować więcej pie-
niędzy, niż obecnie, na poziom regionalny. 
Już po dotychczasowych efektach wdraża-
nia krajowych i regionalnych programów 
operacyjnych, wyraźnie widać, że pewne 
projekty mogą z powodzeniem samodziel-
nie realizować województwa. Nie ma wąt-

Wywiad z Waldemarem Sługockim, wiceministrem Rozwoju Regionalnego RP.

Wzmocnić konkurencyjność 
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Ponad 50 zaproszonych gości zapoznało 
się z projektami biznesowymi dedyko-
wanymi dla NoVa Park, prezentacjami 

samej inwestycji i związanych z nią działa-
niami biznesowymi. Najważniejszym ele-
mentem spotkania była prezentacja  założeń 
funkcjonowania „Centrum franczyzowego”.

Blisko 70 przedsiębiorcom zaprezento-
wane zostały pomysły na prowadzenie wła-
snego biznesu pod szyldem znanych marek. 
Podczas „Business Mixer” w jednym miejscu 
spotkały się trzy strony współpracujące ze 
sobą: deweloper, franczyzodawca oraz po-
tencjalny franczyzobiorca. Każdy zaintereso-
wany mógł spotkać przedstawicieli różnych 
marek, różnych branż i porównać oferty.

Budowa centrum handlowego dobie-
ga powoli końca. Do tej pory powierzchnia 
najmu została skomercjalizowana w 70%. 
Docelowo w NoVa Park znajdzie się 150 
punktów handlowych , które łącznie zajmą 
powierzchnię 32 433 m2 GLA. 

(JL)

Business Mixer w Gorzowie

Powstaje centrum franczyzowe
5 października w Hotelu Fado w Gorzowie Wlkp. odbyła się z konferencja poświęcona prezentacji możli-
wości biznesowych związanych z największym centrum handlowym w regionie – NoVa Park. Spotkanie 
zorganizowane zostało wspólnie przez Caelum Development, Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową  
i Business Speedway Club.

pliwości, że to właśnie samorządy wiedzą 
najlepiej, co jest potrzebne aby pobudzić 
rozwój w ich regionie.

Takie podejście wynika z Krajowej Stra-
tegii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. 
Resort rozwoju za główny cel polityki regio-
nalnej stawia wykorzystanie atutów regio-
nów i czerpanie z ich już istniejących szero-
ko rozumianych zasobów. Strategia kładzie 
nacisk na wspieranie działań prorozwojo-
wych, wzmacniających konkurencyjność. 

 
- Dużo mówi się o inicjatywie stworze-

nia i wdrożenia Programu Operacyjnego 
dla Polski Zachodniej. Czy w Pana ocenie 
ten projekt ma szanse realizacji? A może 
nie ma takiej konieczności?

- Obszar Polski zachodniej jest nie-
zwykle istotny z punktu widzenia rozwoju 
całego kraju, a jego problemy, jak i szanse 

rozwojowe, są obiektem zainteresowania 
rządu. Wyrazem tego jest m.in. specjalne 
ujęcie tego obszaru w dokumentach strate-
gicznych dotyczących polityki regionalnej  
i zagospodarowania przestrzennego tj.  
w KSRR oraz projekcie Koncepcji Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju 
(KPZK). 

Bardzo się cieszę, że samorządy woje-
wództw zachodnich podjęły tę cenną ini-
cjatywę. Oznacza to bowiem, że dostrzega-
ją wspólne dla nich strukturalne problemy, 
z którymi łatwiej będzie się uporać łącząc 
siły. Ewentualne powstanie odrębnego 
programu operacyjnego dla Polski Zachod-
niej w dużej mierze zależeć będzie od efek-
tów prac nad stworzeniem Strategii Rozwo-
ju Polski Zachodniej. Może ona przyczynić 
się do efektywniejszej realizacji działań 
prowadzonych w ramach polityki regional-

nej i polityki rozwoju. Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego aktywnie współpracuje 
z samorządami przy opracowaniu strate-
gii, szczególnie w zakresie jej zbieżności 
z KSRR, KPZK i przygotowywanej Długo-
okresowej Strategii Rozwoju Kraju (DSRK). 
Zleciliśmy także  analizy eksperckie, które 
będą podstawą do opracowania diagnozy 
strategii. Po jej przyjęciu strategia będzie 
niewątpliwie efektywnym narzędziem za-
pewniającym lepszą koordynację działań 
zarówno w relacjach rząd samorządy, jak 
i pomiędzy poszczególnymi województwa-
mi, co pozwoli na skoordynowane rozwią-
zywanie problemów ponadwojewódzkich.

- Dziękujemy.

Rozmawiali Jarosław Libelt 
i Tomasz Molski
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Idea anioła biznesu najbardziej popular-

na jest Stanach Zjednoczonych. W tej 

roli występują zwykle przedsiębiorcy na 

emeryturze lub zamożni menadżerowie, 

którzy w zamian za wyłożone pieniądze, 

rady i konsultacje mają zapewnione udzia-

ły w biznesie. Blisko 10 lat temu idea takiej 

pomocy kapitałowej pojawiła się również  

w Polsce. Inwestorzy, którzy chcą wziąć inną 

firmę pod skrzydła, zwykle zrzeszają się  

w Sieć Aniołów Biznesu. Ten sposób organi-

zacji umożliwia z jednej strony pozyskanie 

przez przedsiębiorców i pomysłodawców 

kapitału na realizację przedsięwzięć bizne-

sowych, z drugiej zaś - ułatwia zaintereso-

wanym inwestorom wyszukiwanie przedsię-

wzięć, w których mogliby lokować 

środki finansowe. 

Zachodnia Izba Przemysłowo-

-Handlowa została partnerem Po-

nadregionalnej Sieci Aniołów Biz-

nesu Innowacja. Jej pomysłodawcą  

i założycielem jest Instytut Nauk 

Ekonomicznych i Społecznych  

w Warszawie. Sieć obejmuje swym 

zasięgiem cztery województwa:  ma-

zowieckie, podlaskie, dolnośląskie 

i lubuskie. Projekt ma za zadanie 

Projekt PSAB-I

Pierwsze dofinansowania
Działalność sieci aniołów biznesu w Lubuskiem stała się głównym tematem dwudniowej konferencji 
zorganizowanej przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego i 
Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

wyszukiwanie pomysłodawców ciekawych 

projektów biznesowych oraz pozyskiwanie 

prywatnych inwestorów gotowych sfinanso-

wać unikalne przedsięwzięcia.

Konferencja dla przedsiębiorców i po-

mysłodawców podzielona została na dwa 

dni. W pierwszym uczestnicy spotkali się 

w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Gó-

rze. Oprócz ogólnych informacji 

na temat procesu pozyskiwania in-

westorów uczestnicy mieli okazję 

wysłuchać przedsiębiorców, którzy  

z pomocy Anioła Biznesu skorzy-

stali, a dziś prowadzą prężne firmy. 

Są to zazwyczaj przedsiębiorstwa  

o charakterze innowacyjnym nakie-

rowanym na wykorzystanie nowo-

czesnych technologii. Drugi dzień 

konferencji odbył się w Centrum 

Energii Odnawialnej w Sulechowie. 

Poświęcono go wszelkim aspektom 

związanym z rozpoczęciem starań o inwe-

stora, wymogami, które musi spełnić po-

mysłodawca i zasadach udziału w lubuskiej 

podsieci.

Znane są już pierwsze efekty działalno-

ści sieci w naszym województwie.  Podczas 

konferencji Lubuskie Anioły Biznesu podję-

ły decyzję o finansowaniu projektu spółki 

Pilab, która zajmuje się archiwizowaniem  

i digitalizacją baz danych. Aktualnie rozmo-

wy w sprawie współpracy toczą się z kolej-

nymi 12 lubuskimi firmami.

Jarosław Libelt
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Z życia strefy

Na mocy rozporządzenia Rady Mi-
nistrów dnia z 14 października br. 
zmianie uległo dotychczas obo-

wiązujące rozporządzenie Rady Ministrów  
w sprawie Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Na mocy nowego aktu 
prawnego zwiększa się powierzchnia pod-
stref: Gubin, Zielona Góra oraz Poznań, gdzie 
terenem strefy objęte zostają grunty należą-
ce do amerykańskiej firmy EXIDE. Dodatko-
wo utworzone zostają trzy nowe podstrefy: 
we Wronkach w woj. wielkopolskim (tereny 
firmy Amica), oraz w Kargowej (lubuskie)  

i Łobzie (zachodniopomorskie).Tym samym 
Strefa będzie łącznie obejmować 1454,4741 
ha zlokalizowanych w 32 podstrefach. Roz-
porządzenie wchodzi w życie 29 października 
2011.

Na początku października spółka zarzą-
dzająca Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Stre-
fą Ekonomiczną wydała dwa nowe zezwo-
lenia nr 202 i 203 dla firm zamierzających 
prowadzić działalność gospodarczą w pod-
strefach w Nowej Soli i w Karlinie.

Zakłady Jajczarskie „OVOPOL” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Nowej Soli (zezwolenie nr 202) zamierzają 
wybudować w podstrefie Nowa Sól nowo-
czesny zakład przetwórstwa jaj drobiowych. 
Firma planuje poniesienie na terenie strefy 
wydatków inwestycyjnych w wysokości co 
najmniej 36 milionów złotych w terminie do 
dnia 31 grudnia 2013 roku oraz zatrudnienie 
do tego czasu co najmniej 50 pracowników. 
Firma zobowiązała się również do utrzyma-
nia zatrudnienia na tym poziomie do końca 
2016 roku.

Zezwolenie nr 203 otrzymała firma POL-
SKI ASFALT TECHNIC Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 
Zamierza ona wybudować w podstrefie Karli-
no wytwórnię mieszanek mineralno-asfalto-
wych do celów związanych przede wszystkim 
z budową dróg. Są to warstwy podbudowy, 
warstwy wiążące i ścierne przeznaczone do 
budowy dróg o różnym natężeniu ruchu,  
a także mieszanki mineralno-asfaltowe, mie-
szanki z asfaltu modyfikowanego gumą i mie-
szanki specjalne.

W tym celu firma, której stuprocen-
towym udziałowcem jest znany austriacki 
koncern Strabag, planuje ponieść wydat-
ki inwestycyjne w wysokości co najmniej 
5.755.900,00 PLN w terminie do dnia 30 
czerwca 2014 roku oraz zatrudnić na terenie 
strefy co najmniej 15 pracowników w termi-
nie do 31 lipca 2014 roku. Firma  zobowiązała 
się również utrzymać deklarowane zatrud-
nienie lipca 2019 roku.

Minione miesiące są naznaczone bardzo 
wysoką aktywnością strefy w zakresie obsłu-
gi inwestorów i wydawania nowych zezwo-
leń. Warty docenienia jest fakt, iż Kostrzyń-
sko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
doskonale daje sobie radę mimo niekorzyst-
nej koniunktury na rynkach i zapowiadanego 
lada dzień kolejnego kryzysu finansowego. 

(TM)

Strefa się powiększa
Październik był pracowitym okresem w życiu strefy. Na mocy roz-
porządzenia Rady Ministrów zwiększyła się powierzchnia podstref 
w Gubinie, Zielonej Górze i Poznaniu. K-S SSE wydała również dwa 
nowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

www.m-blach.pl

66-400 Skwierzyna
ul. Gorzowska 18d

(hala nr II)
tel. 95 75 17 047



12 październik 2011

Klienci często zadają mi pytanie – czym 
różni się oferta Lubuskiego Funduszu 
Pożyczkowego od oferty banków? Róż-

nice są zasadnicze: po pierwsze – LFP to in-
stytucja powołana przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Lubuskiego, której kapitał  
w głównej mierze jest zbudowany na środ-
kach unijnych. Powoduje to, że  LFP nie jest in-
stytucją komercyjną, a jego istotą jest wspie-
ranie rozwoju lubuskich przedsiębiorstw. Po 
drugie  – o pożyczki mogą ubiegać się nawet 
nowopowstałe podmioty gospodarcze, działa-
jące co najmniej  1 miesiąc. Po trzecie – stałe 
oprocentowanie.  Podmioty działające powy-
żej 1 roku mogą uzyskać oprocentowanie już 
od 5,26%, zaś podmioty działające do 1 roku 
– już od 8,26%. Po czwarte – przyjazna atmos-
fera współpracy. Przy ubieganiu się o pożyczkę 
obowiązują przejrzyste zasady, a klient zawsze 
może zwrócić się o pomoc do pracownika 
Funduszu przy przygotowaniu dokumentów 
aplikacyjnych. 

Lubuski Funduszu Pożyczkowy jest ceniony 
przez klientów za elastyczność i prorozwojo-
we podejście do biznesu. O jego roli doskona-
le świadczą słowa uznania ze strony naszych 
klientów. – Dzięki Funduszowi mogłem zrealizo-
wać marzenia o własnej firmie – tak postrzega 
LFP pan Mateusz Starczewski, właściciel studia 
fitness Energy Studio, mieszczącego się w ga-
lerii handlowej PARK 111 w Gorzowie Wlkp. 
– Dzięki uzyskanym środkom mogłem zakupić 
profesjonalny, wysokiej klasy sprzęt do ćwiczeń. 
Przez to wiem, że moja firma dotrzymuje kroku 

najlepszym na rynku.
Podobne słowa uznania pod adresem LFP 

wyraża pan Krzysztof Wojciechowski, prezes fir-
my AGRECO Sp. z o.o. z Kostrzyna n/Odrą. Firma 
zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem 
odpadów. Dzięki uzyskanej pożyczce możliwy 
stał się zakup  urządzeń umożliwiających wpro-
wadzenie nowych usług, co znacząco wpłynęło 
na podniesienie konkurencyjności firmy.

Lubuski Fundusz Pożyczkowy 
- oferta inna niż wszystkie…

Wszystkich zainteresowanych ofertą Lu-
buskiego Funduszu Pożyczkowego zachęcam 
do kontaktu z nami: Zielona Góra – ul. Cho-
pina 14, tel. 68 329 78 29-34, Gorzów Wlkp. 
– ul. Nowa 5, tel. 95 739 03 16. LFP działa  
w strukturach Agencji Rozwoju Re-
gionalnego S.A. Szczegóły oferty na:  
www.lfp.region.zgora.pl .

Kamila Szwajkowska

Belownica, kompaktor – to przykładowe urządzenia zakupione przez AGRECO Sp. z o.o, 
służące do wstępnego przetwarzania odpadów.

Energy Studio w PARKU 111 zachęca klientów profesjonalnym sprzętem i bogatą ofertą treningową

ZACHODNIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

Zachodnie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
ul. Nowa 5 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 095 739 03 03, fax. 095 739 03 05

E-mail: aip@inkubator-gorzow.pl

Oferta ZCI kierowana jest przede wszystkim do młodych ludzi,  a w szczególno-
ści do studentów dziennych, zaocznych i wieczorowych oraz absolwentów uczelni 
wyższych.

Młodzież akademicka mając wysokie kwalifikacje w zakresie wdrażania no-
woczesnych, wręcz innowacyjnych rozwiązań technologicznych nie ma doświad-
czenia we wprowadzaniu wiedzy teoretycznej w praktykę. Dzięki ZCI oraz spe-
cjalistycznym usługom doradczym będzie miała możliwość nauczyć się podstaw 
związanych z administracyjno-prawną problematyką prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz podstaw marketingu i zasad tworzenia reklamy.
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Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością 
w 24 godziny – S24.

Zdaniem eksperta

GÓRECKI I PARTNERZY

W obowiązującym dotychczas sta-
nie prawnym umowa spółki  
z ograniczoną odpowiedzialno-

ścią wymagała zachowania formy aktu nota-
rialnego pod rygorem nieważności. Z począt-
kiem następnego roku, na skutek dokonanej 
nowelizacji k.s.h., będzie możliwe  założenie 
i zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością przy wykorzystaniu drogi elek-
tronicznej. Regulacja w tym zakresie została 
zamieszczona w dodanym przez ustawę z dnia 
1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
spółek handlowych i niektórych innych ustaw 
art. 1571 k.s.h. I tak: umowa spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością może być również 
zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
udostępnianego w systemie teleinforma-
tycznym - wzorzec umowy. Zawarcie umo-
wy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga 
wypełnienia formularza umowy w systemie 
teleinformatycznym i opatrzenia umowy 
podpisem elektronicznym. Umowa spółki 
zostanie zawarta z chwilą wprowadzenia do 
systemu teleinformatycznego wszystkich ko-
niecznych danych do zawarcia tej umowy oraz 
po opatrzeniu ich podpisem elektronicznym, 
który nie musi być podpisem certyfikowanym 
(określonym w art. 78 § 2 kodeksu cywilnego). 
Dostęp do systemu teleinformatycznego do 
złożenia wniosku o rejestrację spółki będzie 
następował po uprzednim założeniu e-konta 
i uiszczenia opłaty sądowej. Tego rodzaju roz-
wiązanie jest już przyjęte przy dokonywaniu 
opłat od pozwów w elektronicznym postępo-
waniu upominawczym – EPU. Możliwość za-
łożenia i zarejestrowania spółek z ograniczo-
ną odpowiedzialnością drogą elektroniczną 
nie oznacza, że nie mogą być one zakładane  
i rejestrowane na dotychczasowych zasadach. 
Idąc dalej, spółka z ograniczoną odpowiedzial-

nością może być założona i zarejestrowana 
przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki,  
a następnie - po zarejestrowaniu w tym try-
bie - można dokonać zmian umowy spółki 
(wzorca umowy spółki) na zasadach ogólnych,  
tj. w formie aktu notarialnego. 

Uproszczenie oraz odformalizowanie 
zakładania i rejestrowania spółki z odpowie-
dzialnością dotyczy także procedury związa-
nej z pokrywaniem kapitału zakładowego.  
W przypadku spółki, której umowę zawarto 
przy wykorzystaniu wzorca umowy, na po-
krycie kapitału zakładowego wnosi się wy-
łącznie wkłady pieniężne, a pokrycie kapitału 
zakładowego powinno nastąpić nie później 
niż w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu 
do rejestru. Została zatem wyłączona  możli-
wość wnoszenia do spółki utworzonej w try-
bie uproszczonym wkładów niepieniężnych, 
co wynika z natury tego wkładu i związanych 
z nim możliwych komplikacji prawnych. Jed-
nakże, po dokonaniu wpisu spółki do KRS, do 
spółki mogą być wnoszone wkłady na zasa-
dach ogólnych, a więc zarówno wkłady pie-
niężne, jak i niepieniężne.

Zarejestrowanie spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością w drodze elektronicznej nie 
wyłącza konieczności złożenia do sądu reje-
strowego stosownych dokumentów. Zgodnie 
z treścią przepisu art. 167 § 5 k.s.h. zarząd 
spółki w terminie siedmiu dni od dnia jej wpi-
su do rejestru, składa do sądu rejestrowego: 
1) oświadczenie wszystkich członków zarzą-

du, że wkłady pieniężne na pokrycie kapi-
tału zakładowego zostały przez wszystkich 
wspólników w całości wniesione, jeżeli 
oświadczenie takie nie zostało dołączone 
do zgłoszenia spółki; 

2) złożone wobec sądu albo poświadczone 
notarialnie wzory podpisów członków za-
rządu.

Wniosek o wpis spółki sąd rejestrowy 
rozpoznaje w terminie jednego dnia od daty 
jego wpływu, dlatego też spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością zakładaną i rejestrowaną 
w systemie teleinformatycznym określa się 
mianem S24 (spółka w 24 godziny). Wskazać 
jeszcze należy, że ustawa o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych wyklucza możliwość 
zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty 
sądowej podmiotu, który złożył drogą elek-
troniczną wniosek o wpisanie do KRS spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej 
przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Możliwość rejestracji spółki przy wykorzy-
staniu wzorca umowy w drodze elektronicznej 
ograniczona została przez ustawodawcę wy-
łącznie do spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością, ponieważ jest ona najbardziej popu-
larna wśród przedsiębiorców. Ustawodawca 
zapewnił  możliwość szybkiego jej utworzenia, 
a ponadto przyśpieszył i uprościł proces reje-
stracji tej spółki kapitałowej. Być może dzięki 
tym zmianom Polska poprawi swoją pozycję 
w światowych rankingach swobód gospodar-
czych i warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej, nie zajmując przy tym pierwsze-
go miejsca w rankingu największej bezpośred-
niej kontroli państwa na biznesem (ranking 
OECD Economic Surveys. Poland 2010). 

     
   Marek Górecki

adwokat i doradca podatkowy    
                                             

W dniu 1 stycznia 2012 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy  
z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, które umożliwiają 
zakładanie i rejestrowanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w formie 
elektronicznej. Celem nowelizacji k.s.h. jest ułatwienie i przyśpieszenie zakła-
dania oraz rejestrowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 
przy wykorzystaniu wzorca umowy. 
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Prezes 
Jerzy Korolewicz 
tel. (95) 720-89-99 

Dyrektor Izby
Stanisław Owczarek 
tel. (95)-73-90-311
fax. (95)-73-90-310
kom. 602 771 656 
e-mail: s.owczarek@ziph.pl 

Sekretariat 
Agnieszka Stechnij
tel. (95)-73-90-311
fax. (95)-73-90-310
E-mail: sekretariat@ziph.pl  

Dział Finansowo-Kadrowy
Anna Nowak
tel. (95) 73-90-313
fax. (95)-73-90-310
e-mail: a.nowak@ziph.pl

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

Biuro czynne  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
Dział Marketingu
Tomasz Molski 
tel. (95) 73-90-312
fax. (95)-73-90-310
kom. 696-007-665
e-mail: t.molski@ziph.pl

Dział Ubezpieczeń
Marzena Młynarczyk
tel. (95) 73-90-312
e-mail: m.mlynarczyk@ziph.pl

Oddział ZIPH w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 23  
(II piętro, pok. 236-237)
65-078 Zielona Góra

Osoba zarządzająca placówką:
Wiceprezes ZIPH
Krzysztof Romankiewicz
Sekretariat
Justyna Twardowska
Tel/Fax + (68) 324 14 70
e-mail: biurozgora@ziph.pl

- Idea stworzenia wystawy poświęcona Ho-
spicjum oraz tematowi przemijania była 
w mojej głowie od bardzo dawna. Temat 
śmierci i przemijania jest tematem trudnym, 
zarówno dla mnie jako artysty, jak i dla Pań-
stwa – mówił podczas wystawy Sławomir Saj-
kowski – Celem tej wystawy jest promowanie 
niesienia pomocy ludziom nieuleczalnie cho-
rym, rozbudzenie wrażliwości na cierpienie  
i potrzeby tych, którzy są zależni od pomocy 
innych osób. 

„Cisza” Sławka Sajkowskiego
W październikowy wieczór w Galerii Instytutu Ognia przy ul. Walczaka w Gorzowie, odbyło się wydarze-
nie artystyczne, którego jednym ze sponsorów był GBS Bank - instytucja dobrej woli. Tematem wydarze-
nia była wystawa kilkudziesięciu przejmujących fotografii Sławomira Sajkowskiego pt. „Cisza”. Zdjęcia 
zostały wykonane w gorzowskim Hospicjum Św. Kamila. 

Zdjęcia przedstawiały pacjentów hospi-
cjum i ich bliskich. Niektórych niestety nie 
ma już wśród nas, a fotografie pozostały do-
wodami ich życia. Przedstawiały cierpienie, 
ale i uśmiech na ich twarzach. Zostali w pa-
mięci swoich rodzin i na czarno-białych foto-
grafiach gorzowskiego artysty. 

Otwarciu wystawy towarzyszył przej-
mujący film dokumentalny o gorzowskim 
hospicjum oraz koncert młodych warszaw-
skich muzyków. Uczestnicy wystawy otrzy-

mali od artysty upominki, w których oprócz 
wybranych zdjęć, umieszczone zostały teksty 
Agnieszki Dobosiewicz i Andrzeja Galerta. 

„Hospicjum to też życie... Hospicjum to 
jedno z miejsc naszego bytowania na tym: 
„Najlepszym ze światów”… naszym jedy-
nym świecie… miejsce szczególne – ale takie 
nasze – po prostu ludzkie.” 
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Oferujemy usługi w zakresie:
- bezpośredniej ochrony fizycznej ( ochrona stała lub doraźna, monitoring i konwoje), 
- zabezpieczenia technicznego ( montaż, eksploatacja, konserwacja, naprawa
 elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz środków  mechanicznego zabezpieczenia)
-sprzątania obiektów oraz utrzymania zieleni.

OCHRONA
MONITOROWANIE
KONWOJOWANIE
SPRZĄTANIE

K.F.O.M. „HERKULES” JEST ZAKŁADEM PRACY CHRONIONEJ
Wystawiamy naszym klientom informacje o kwocie obniżenia wpłaty do PFRON
Podstawa prawna Art.22 ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Prowadzisz �rmę? 
Twój bank odmówił Ci kredytu,

bo nie masz odpowiedniego zabezpieczenia?

Lubuski Fundusz 
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

poręcza kredyty i pożyczki
dla �rm z województwa lubuskiego
na bieżącą działalność i inwestycje.

Więcej na
www.lfpk.pl

lub pod tel. 068 323 96 00
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