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Szanowni Państwo

W NUMERZE

W bieżącym numerze „Głosu Przed-
siębiorcy” powracamy do tematu 

innowacji. To bardzo ważny problem. 
Przypomnijmy, że niedawno Izba wspól-
nie z Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Lubuskiego organizowała kon-
ferencję otwierającą projekt „Budowa 
Lubuskiego Systemu Innowacji”. O oce-
nę aktualnej sytuacji w tej sprawie i per-
spektywach na przyszłość rozmawiamy 
z Romanem Mizernym, Prezesem „Hol-
dingu-Zremb Gorzów” S.A. i członkiem 
Lubuskiej Rady Innowacji. Serdecznie 
zapraszam do lektury.

Przez nasze województwo prze-
toczyła się ostatnio fala dyskusji 

w związku z proponowaną przez polski rząd 
Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 
na lata 2010-2020r. Województwo Lubu-
skie zostało w niej potraktowane bardzo 
marginalnie. Organizacja taka jak nasza, 
może w sposób zauważalny wypowiadać 
się w imieniu grupy oraz bronić jej praw. 
W związku z powyższym, nasza Izba - jako 
wspólny głos lubuskich przedsiębiorców - 
postanowiła przedstawić swoje uwagi do 
tego dokumentu. Zapraszam do zapozna-
nia się ze stanowiskiem ZIPH, które przy-
jęte zostało w dniu 22 października 2009r., 
podczas posiedzenia Rady Izby.

W numerze również garść bieżących 
informacji gospodarczych z regionu oraz 
wywiad z nowym Wiceprezesem Izby 
Krzysztofem Romankiewiczem o pomy-

słach na funkcjonowanie oddziału ZIPH 
w Zielonej Górze.

Zapraszamy do lektury. 
Stanisław Owczarek

Dyrektor Izby
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21 października w siedzibie Zachodniej Izby • 
Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. 

odbyło się spotkanie przedsiębiorców 

z Jarosławem Mizakiem, doradcą inwesty-

cyjnym Noble Founds. Tematem przewod-

nim była kwes  a funduszy inwestycyjnych 

w kontekście aktualnej sytuacji w gospodar-

ce. Spotkanie organizowane było w ramach 

współpracy z Polskim Towarzystwem Usług 

Finansowych.

28 października podpisano porozumienie • 
o współpracy w zakresie komunikacji, mię-

dzy Urzędem Marszałkowskim a Landem 

Brandenburgii. Dotyczyć ma ono urucho-

mienia bezpośrednich połączeń kolejo-

wych pomiędzy m.in. Gorzowem Wlkp. 

i Berlinem oraz Zieloną Górą i Co  bus. Jako 

realną datę realizacji podaje się 2011 rok. 

Przypomnijmy, że ZIPH od kilku lat wspiera 

samorządy w tej kwes  i. Izba jest m.in. ini-

cjatorem i członkiem założycielem Europej-

skiego Ugrupowania Interesów Gospodar-

czych: „Połączenie kolejowe Gorzów Wlkp. 

– Berlin”.

2 listopada 2009r. w Sali Sesyjnej Urzędu • 
Miasta w Gorzowie Wlkp. odbyło się spo-

tkanie na temat Partnerstwa Publiczno-Pry-

watnego, jako narzędzia realizacji inwestycji 

samorządowych przez podmioty prywatne. 

W spotkaniu udział wziął Dyrektor Izby Sta-

nisław Owczarek.

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa • 
podjęła współpracę z Krajową Izbą Gospo-

darczą w ramach realizowanego przez KIG 

projektu „Zarządzanie Własnością Intelek-

tualną”. Głównym celem przedsięwzięcia 

jest wzrost kultury innowacyjności i konku-

rencyjności polskich przedsiębiorstw przez 

popularyzację wiedzy na temat metod, 

W skład konsorcjum weszło m.in. 

10 ośrodków naukowych, 

w tym: Politechnika Wrocław-

ska, Uniwersytet Zielonogórski i Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu. 

Inwestor chce skorzystać  z pomocy  na-

ukowców z zachodniej Polski, którzy zajmują 

się zaawansowanymi rozwiązaniami techno-

logicznymi. Do współpracy zaproszono osoby, 

które będą pracować nad zminimalizowaniem 

szkód w środowisku.  -  Taka współpraca przy-

niesie wymierne rezultaty - mówi Jarosław 

Popowski - prezes PWE Gubin. Jak podkreśla 

Ewa Sapeńko rzecznik Uniwersytetu Zielono-

górskiego - korzyści są obustronne. Nasi pra-

cownicy podpowiedzą, jakie rozwiązania są 

dobre, ale i będą mieć doskonałe warunki do 

prowadzenia badań naukowych.

Budowa kopalni w Gubinie planowana 

jest w 2015 r. Wtedy ma rozpocząć się od-

wadnianie złoża. Dwa lata później będzie 

można rozpocząć zdejmowanie ziemi znad 

pokładu węgla. Tzw. wkop udostępniający 

górnicy zlokalizowali między miejscowościa-

mi Koperno, Sękowice i Pleśno. Według sza-

cunków na terenie gminy leży ok. 500 mln 

ton węgla brunatnego. Drugie tyle zajmuje 

złoże w sąsiedniej gminie Brody. W Gubinie 

szacowany okres wydobycia to ok. 50 lat, na-

tomiast w gminie Brody dodatkowe 25 lat. 

PWE Gubin planuje docelowo budowę 

elektrowni o łącznej mocy 2400 MW, czyli 

trzech bloków po 800 MW każdy. Do ich zasi-

lania docelowo trzeba ok. 17 mln ton węgla 

brunatnego rocznie. Wydobycie węgla i pro-

dukcja energii elektrycznej w elektrowni roz-

poczęłoby się na przełomie lat 2020 i 2021.

Tomasz Molski

Nauka wesprze
budowę kopalni
21 października w Zielonej Górze podpisana została umowa pomiędzy 
PWE GUBIN Sp. z o.o., a konsorcjum złożonym z ośrodków naukowych 
w sprawie inicjatywy budowy kopalni węgla brunatnego i elektrowni 
na terenie gmin Gubin i Brody.
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możliwości i korzyści wynikających z zarzą-

dzania własnością intelektualną. Projekt 

realizowany jest na terenie całego kraju, 

w lubuskim przeprowadzi go ZIPH. Pierw-

sze spotkanie informacyjne odbyło się 22 

października w Hotelu Gracja w Gorzowie 

Wlkp.

6 listopada w siedzibie ZIPH w Gorzo-• 
wie Wlkp. miały miejsce konsultacje dla 

przedsiębiorców w ramach wykorzystania 

środków UE i doradztwa gospodarczego. 

Dyżur pełnił Pan 

Artur Maguliszyn, 

przedstawiciel Re-

gionalnego Punktu 

Konsultacyjnego 

Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. 

w Zielonej Górze.

13 listopada w Wyższej Szkole Biznesu w Go-• 
rzowie Wlkp. odbyła się konferencja podsu-

mowująca projekt „Przedsiębiorczy Gorzów. 

Rozwiązania dla rynku pracy i szkolnictwa”. 

Partnerem przedsięwzięcia była Zachodnia 

Izba Przemysłowo-Handlowa.

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa • 
nawiązała współpracę z Fundacją Polskiego 

Godła Promocyjnego w ramach konkur-

su „Teraz Polska”. Na mocy porozumienia 

przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie będą mieli 

możliwość udziału w rywalizacji na prefe-

rencyjnych warunkach, polegających na 

zwolnieniu z opłaty rejestracyjnej.

w dniach 16-18 listopada miała miejsce • 
wizyta delegacji Województwa Lubuskiego 

w Kiszyniowie (Mołdawia). W wyjeździe 

uczestniczył Prezes Zachodniej Izby Przemy-

słowo-Handlowej Jerzy Korolewicz. 

Od 2 do 5 grudnia 2009 r. we Frankfur-• 
cie nad Menem odbędzie się  16. edycja 

Targόw EuroMold - najważniejszych targόw 

branż narzędziowej i formierskiej, wzornic-

twa i projektowania produktόw, podczas 

ktόrych zaprezentowane zostaną najnow-

sze osiągnięcia i innowacje z ww. dziedzin. 

Gośćmi będą przedstawiciele wszystkich 

ogniw łańcucha technologicznego: projek-

tanci, producenci, przetwórcy, poddostaw-

cy i użytkownicy. Koordynatorem projektu 

po stronie polskiej jest fi rma:WINIARSKI 

Poland Germany Consult, tel. +49 30 21 96 

60 38, E-mail: info@de.winiarski.eu

W Związku Izb Regionu Łaba/Odra 

od kwietnia 2000r. współpracuje 

łącznie 28 Izb Przemysłowo-Han-

dlowych z Niemiec, Polski i Czech. Zasadni-

czym celem organizacji jest reprezentowanie 

na płaszczyźnie krajowej i międzynarodo-

wej wspólnych, ponadkrajowych interesów 

transgranicznego regionu gospodarczego 

wzdłuż Łaby i Odry.

Pierwszego dnia miało miejsce Posiedze-

nie Prezydium Unii Izb Łaby/Odry. Gościem 

honorowym obrad był Senator RP Henryk 

Maciej Woźniak. W trakcie posiedzenia wy-

tyczono kierunki działań na najbliższy okres. 

Ma to być m.in. akcja stanowiąca kampanię 

wspierającą żeglugę śródlądową na Odrze. 

We wstępnych planach przedsięwzięcie ma 

zostać połączone z czterema konferencjami 

w miastach nadodrzańskich i stanowić ele-

ment wspierający dążenia władz wojewódz-

twa do utworzenia Środkowoeuropejskiego 

Korytarza Transportowego (który ma przebie-

gać m.in. przez Gorzów Wlkp. i Zieloną Górę). 

Goście mieli również okazję spotkać się z Wi-

ceprezydent Gorzowa Urszulą Stolarską oraz 

odbyć krótką wycieczkę po Gorzowie.

Drugiego dnia zebrało się Walne Zgroma-

dzenie członków Izb Łaby/Odry, podczas któ-

rego wybrano nowego prezesa. Został nim 

Zbigniew Sebas  an, Prezes Dolnośląskiej Izby 

Gospodarczej. Również lubuskie ma swojego 

19 i 20 października br. po raz pierwszy w Gorzowie Wlkp. odbyło się 
Walne Zgromadzenie Unii Izb Łaby/Odry. Organizatorem spotkania 
była Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, od 2007r. członek tego 
gremium.

reprezentanta w ścisłym kierownictwie tego 

gremium. Jerzy Korolewicz, Prezes Zachod-

niej Izby Przemysłowo-Handlowej jest człon-

kiem Prezydium Unii Izb Łaby/Odry. 

Spotkanie stanowiło także dobrą okazją 

do zaprezentowania zagranicznym gościom 

walorów gospodarczych województwa. 

Udział w posiedzeniu wzięli m.in. Wicemar-

szałek Tomasz Hałas, Dyrektor Departamentu 

Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódz-

kiego Anna Maćkowiak oraz Radca Wydziału 

Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP 

w Berlinie dr Jacek Robak.

Jarosław Libelt

Partner gospodarczy:
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Najważniejszym wydarzeniem po-

siedzenia władz Izby była zmia-

na na stanowisku wiceprezesa. 

W miejsce ustępującego Adama Korotczuka 

wybrany został dotychczasowy pełnomoc-

nik Prezesa ZIPH Krzysztof Romankiewicz 

z Zielonej Góry.

Znaczną część obrad zajęło omówienie 

działań ZIPH w 2009r. W ocenie zgromadzo-

nych upłynął on mimo kryzysu fi nansowe-

go dość spokojnie. Izba starała się wspierać 

przedsiębiorców w tym trudnym okresie 

m.in. poprzez organizację spotkań z władza-

mi rządowymi i ekspertami gospodarczymi. 

Należy tu przede wszystkim wymienić IV Re-

gionalne Spotkanie Przedsiębiorców z udzia-

łem Adama Szejnfelda oraz Forum gospodar-

cze z udziałem prof. Grzegorza Kołodki. Izba 

interweniowała również w wielu ważnych dla 

przedsiębiorców sprawach. Wystosowała: list 

otwarty w sprawie opcji walutowych, apel 

w sprawie likwidacji wydziału gospodarcze-

go przy gorzowskim Sądzie Okręgowym oraz  

stanowisko w sprawie Krajowej Strategii Roz-

woju Regionalnego.

Po raz pierwszy w tym roku ZIPH zorgani-

zowała konkurs dla fi rm naszego wojewódz-

twa – „Lubuski Lider Biznesu”, który oceniono 

bardzo pozytywnie i będzie kontynuowany 

w latach przyszłych. W pierwszym półroczu 

Izba realizowała projekt „Możliwości prak-

tycznej współpracy gospodarki i nauki w Go-

rzowie Wlkp.” Przeszkolonych zostało w sumie 

20 osób, z czego 5 założyło swoje fi rmy. ZIPH 

wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zorgani-

zowała również konferencję otwierającą pro-

jekt „Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji”, 

a także była gospodarzem posiedzenia Unii Izb 

Zmiany we władzach Izby
22 października 2009r. w Ośnie Lubuskim odbyło się posiedzenie Rady Zachodniej Izby Przemysłowo-
Handlowej. W czasie spotkania dokonano podsumowania działalności Izby w mijającym roku oraz wy-
brano nowego wiceprezesa Izby.

Łaby/Odry. Uruchomiła cykl szkoleń i warszta-

tów, m.in. z fi rmą Allegro. W czterech mia-

stach województwa lubuskiego miały miejsce 

wykłady i warsztaty na temat prowadzenia 

działalności gospodarczej w internecie. 

Również przyszły rok rozpocznie się bar-

dzo pracowicie. Już dziś możemy powiedzieć, 

że na przełomie stycznia i lutego odbędzie 

się kolejne, piąte Spotkanie Regionalne 

Przedsiębiorców oraz Gala Przedsiębiorstwo 

Fair-Play, której Izba będzie po raz pierwszy 

organizatorem. Bardzo prawdopodobny jest 

także przyjazd na zaproszenie Izby prof. Lesz-

ka Balcerowicza. W styczniu wystartuje dru-

ga edycja konkursu „Lubuski Lider Biznesu”, 

a w marcu planowana jest dwudniowa kon-

ferencja poświęcona zarządzaniu własnością 

intelektualną.

Tomasz Molski

- Jaką rolę, w Pana ocenie, powinna peł-
nić organizacja samorządu gospodarczego, 
taka, jak Izba?
- Samorząd gospodarczy powinien być re-
prezentantem ogółu podmiotów znajdu-
jących się w szeregach Izby w obrębie sze-
roko pojętej działalności gospodarczej, jak 
i przedstawicielem poszczególnych przed-
siębiorstw zrzeszonych w Izbie. Powinniśmy 
tworzyć przyjazną atmosferę współpracy, jak 
i w sposób bezpośredni pomagać przedsię-
biorcom w wykorzystaniu tego dobra, jakim 
jest Wspólnota Europejska. Zachodnia Izba 
Przemysłowo-Handlowa znalazła się w szcze-
gólnym miejscu i czasie, w związku z wejściem 
Polski do Unii Europejskiej. Mam tu przede 
wszystkim na myśli możliwość pomocy w wy-
korzystaniu środków, które mogą wspomagać 
rozwój regionu oraz przedsiębiorstw.

- W jaki sposób zamierza Pan jeszcze bar-
dziej zdynamizować działalność Izby na po-
łudniowym terenie naszego województwa?
- Zarówno mijający rok, jak i nadchodzący 
są latami, w których będzie wykorzystana 
większa część środków unijnych na lata 2007-
2013. Jako Izba weźmiemy udział w realizacji 

projektów fi nanso-
wanych ze środków 
unijnych. Zostały za-
warte porozumienia 
z Miastem Zielona 
Góra oraz Łużycką 
Izbą Gospodarczą. 
Planujemy także 
podpisać podobne 
porozumienie z Eu-
roregionem Spre-
wa-Nysa-Bóbr. Uważam również, że Izba jako 
reprezentant przedsiębiorców województwa 
lubuskiego powinna bardziej zaangażować 
się w projekt budowy Elektrowni i kopalni 
węgla brunatnego na terenie województwa 
lubuskiego, upatrując w tym olbrzymie moż-
liwości dla regionalnych fi rm. 
Myślę ponadto, że w przyszłym roku odbędą 
się kolejne konferencje i spotkania dla przed-
siębiorców, w zakresie zwiększenia efektyw-
ności ich działań.

- Izba podpisała niedawno porozumienie 
o współpracy z Miastem Zielona Góra. Pro-
szę przybliżyć szczegóły tej współpracy.
- Samorząd Miasta Zielona Góra, sprawując 

funkcję gospodarza, ma także za zadanie 
stworzyć na swoim terenie optymalne warun-
ki dla rozwoju przedsiębiorczości. Zachodnia 
Izba Przemysłowo-Handlowa w swoich zada-
niach statutowych ma na celu stworzenie ta-
kiego klimatu i kontaktów pomiędzy gospo-
darzem terenu a przedsiębiorcą, aby efekty 
były odczuwane w sposób szczególny przez 
samorząd lokalny, przedsiębiorców oraz ludzi 
mieszkających na terenie Zielonej Góry. Do-
bra współpraca między władzami lokalnymi 
a przedsiębiorcami powinna dać efekty w po-
staci zmniejszającego się bezrobocia, zamoż-
ności społeczeństwa oraz jeszcze lepszego 
wizerunku Miasta.
- Dziękuję.

Rozmawiał Tomasz Molski

Krzysztof Romankiewicz - od 1999 roku przez 
dwie kadencje pełnił funkcję Starosty Zielonogórskie-
go. W tym okresie kierowany prze niego powiat został 
wyróżniony przez Prezydenta RP jako najlepszy powiat 
w kraju.  Krzysztof Romankiewicz był dwukrotnie wybie-
rany na Radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego. 
Był Prezesem ZPZ OSP w Zielonej Górze, Prezesem 
Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Teatru, Prze-
wodniczącym Społecznej Rady Zdrowia Przy SP ZOZ 
Sulechów i SP ZOZ Wojnowo. Odznaczony srebrnym 
i złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia w dziedzinie 
samorządowej. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Za-
chodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. 

Stworzyć atmosferę współpracy
Wywiad z Krzysztofem Romankiewiczem, nowym Wiceprezesem ZIPH.
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Wspomóc realną gospodarkę

- Niedawno w Gorzowie Wlkp. odbyła się 
konferencja otwierająca projekt „Budowa 
Lubuskiego Systemu Innowacji”. Wierzy pan 
w powodzenie tego przedsięwzięcia?
- Cieszę się z tego projektu, który  funkcjonu-
je w ramach Lubuskiej Regionalnej Strategii 
Innowacji. Ten program znacznie przyśpieszy 
działania i efekty. W tej chwili przeprowadzo-
na jest ewaluacja strategii, nanoszone są po-
prawki. Jedna z korekt wstępnie zgłoszonych 
wskazuje na niewłaściwy układ organów 
nadzorujących i wdrażających metody, który-
mi innowacje należy wprowadzać.

- Widzi Pan wśród lubuskich przedsiębior-
ców potrzebę wprowadzania systemów in-
nowacyjnych?
- Jeżeli idzie o potrzebę innowacji to twier-
dzę, że przedsiębiorca z samej natury to 
„urządzenie”, które nastawione jest na osią-
ganie jak najlepszego wyniku ekonomiczne-
go. Robić będzie wszystko, żeby zmniejszyć 
koszty i zwiększyć wydajność lub wprowadzić 
nowy wyrób, który  lepiej się sprzeda. Z sa-
mej konstrukcji przedsiębiorca to ktoś taki, 
kto nastawiony jest na ciągłe poszukiwanie 
i wdrażanie innowacji. Strategia innowacji 
dla województwa ma stworzyć mechanizmy, 
które ułatwiają dotarcie przedsiębiorcy do 
nowych rozwiązań, jak i pomogą w pozyska-
niu środków pomocowych zarówno unijnych 
jak i krajowych na zrealizowanie tych inno-
wacji. Zawsze jest bowiem tak, że wdrożenie 
innowacji kosztuje. Zwracam jednak uwagę, 
że znacznie więcej innowacji jest realizowana 
ze środków własnych przedsiębiorstw i o nich 
nie należy zapominać. 

- Lubuskie zajmuje ostatnie miejsce spośród 
wszystkich regionów w Polsce pod wzglę-
dem wdrażania innowacji. Jakie zatem ba-
riery ograniczają możliwości fi rm we wpro-
wadzaniu udoskonaleń i tworzenia przewag 
konkurencyjnych?
- Podstawowa bariera wynika z faktu, iż woje-
wództwo nie było nastawione na innowacyj-
ną gospodarkę. 

- Województwo? To znaczy? 
- Muszę wpierw przyznać, że obecne wła-
dze są zdecydowanie lepiej nastawione na 
rozwój gospodarki niż poprzednie.  Mam na 
myśli gospodarkę w tradycyjnym rozumie-
niu. Uprzednio wiele działań szło w kierunku 
promocji gospodarki nieistniejącej realnie. 
Województwo promowano jako teren bo-
rów, lasów, czyli potencjalnej atrakcji tury-

stycznej. Swego czasu do Brukseli Marszałek 
Województwa pojechał z koszem grzybów. 
Nie jestem również przeciwnikiem promo-
wania lubuskiego poprzez produkty winne, 
ale owoce  tego typu działania są dla woje-
wództwa naprawdę znikome.  

- Część przedsiębiorców pewnie się obru-
szy...
- No dobrze, ale zastanówmy się, co jest krę-
gosłupem lubuskiej gospodarki? Dwie domi-
nujące sfery to przemysł drzewny (łącznie 
z produkcją mebli) oraz metalowy. W tych 
sektorach zatrudnionych jest najwięcej osób 
i tam generuje się największe przychody. Na-
cisk na pomoc fi nansową winien więc być po-
łożony na gospodarkę realną, czyli taką, która 
daje największe przychody dla województwa 
już teraz. Zwłaszcza poprzez eksport oraz 
sprzedaż towarów i usług  poza granice woje-
wództwa. Nastawienie obecnego marszałka 
i jego zespołu jest chyba podobne. To duży, 
wspólny sukces, przedsiębiorców i polityków, 
że doszło do tej weryfi kacja Lubuskiej Regio-
nalnej Strategii Innowacji.

- Inne bariery?
- Z pewnością udział sfer nauki, ośrodków 
badawczych w województwie, w realnie 
funkcjonującej gospodarce, był jak na razie 
minimalny. Istniejący potencjał przemysło-
wy pozostawał nie do końca wykorzysty-
wany. Uczciwie trzeba przyznać, że niestety 
nie mamy wielkiego potencjału naukowego  
w województwie. Inne ośrodki, jak Szczecin, 
Poznań, Wrocław czy Warszawa, w znacznej 
części absorbują naszych absolwentów szkół 
średnich, którzy potem nie wracają do ro-
dzimych miast. „Kwiat młodzieży” emigruje, 
stąd nasze uczelnie rozwijają się znacznie 
wolniej, a patenty, wzory użytkowe pojawiają 
się rzadziej i mają mniejsze znaczenie.

- Czy park technologiczny w Starym Kisie-
linie, który ma wkrótce powstać, to krok 
w dobrą stronę? 
- Z jednej strony oczywiście tak, bo w końcu 
mówimy o konkretnym działaniu, a nie tylko 
o sloganach. Ale z drugiej rodzi się wątpli-
wość o skuteczność działania takiej instytucji 
w zakresie współpracy z podmiotami gospo-
darczymi, skoro znaczna część fi rm mogą-
cych bazować na pracy parku skupiona jest 
w północnej części  województwa. Pamię-
tajmy, że Gorzów leży 100 km od Zielonej 
Góry ale też 100 km od Szczecina 130 km od 
Poznania i 140 km od Berlina.  Tak samo jak 

wpływ Uniwersytetu Zielonogórskiego na 
północny rejon województwa jest niewielki 
tak samo i wpływ parku technologicznego 
w Kisielinie będzie mniejszy. Obym się mylił. 
Zdecydowanie lepiej byłoby, żeby powstały 
dwa mniejsze ośrodki badawcze, niż jeden 
taki duży.

- Jakie realne działania można podjąć, aby 
pomóc we wprowadzaniu innowacyjnych 
rozwiązań?
- Po pierwsze warto zmienić nastawienie co 
do zasadniczych kierunków wdrażania inno-
wacji. Innowacje które mogą mieć skutek 
wielokrotny powinny być łatwiej fi nansowa-
ne niż innowacje które dają efekt jednostko-
wy. Działania i środki powinny być kierowane 
dualnie: część w istniejącą gospodarkę - da-
jące efekt już dziś w dużej skali, które „po-
ciągną”   lubuską gospodarkę już dziś, a część 
w przyszłe wyroby czy nowe branże, które 
większy efekt dadzą w przyszłości i być może 
nawet zmienią charakter całego wojewódz-
twa.
Po drugie nauka musi mieć większy wkład 
w gospodarkę. Dzisiaj jest tak, że nauka żyje 
własnym życiem. Finansowo jest niezależ-
na w stu procentach, bo utrzymywana ze 
środków budżetowych. Znaczna część prac 
naukowych czy dyplomowych jest czysto 
teoretyczna i trafi a na półki archiwów uczel-
nianych. Część pieniędzy na utrzymanie nauki 
powinna przechodzić przez sferę gospodarki 
co wymusiłoby w jakimś choćby niewielkim 
stopniu służebną rolę nauki na rzecz gospo-
darki.
Po trzecie musimy szkolić przedsiębiorców, 
aby pokazać im, gdzie są środki fi nansowe 
na innowacje oraz gdzie i jak poszukiwać 
nowych  rozwiązań. Będzie to możliwe tylko 
poprzez wzmocnienie powiązań nauki i biz-
nesu.
- Dziękujemy za rozmowę.

Z Romanem Mizernym członkiem Lubuskiej Rady Programowej Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowa-
cji, Wiceprezesem ZIPH rozmawiają Jarosław Libelt i Tomasz Molski.
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Mając na uwadze szczególnie rozwój przedsiębiorstw, ale również całość rozwoju województwa lubuskiego pod względem go-

spodarczym i społecznym, przedstawiamy nasze wnioski i uwagi dotyczące problemów zawartych w Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego.

Po pierwsze:

analizując treści zawarte w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 należy 

bez wątpienia stwierdzić, iż podstawowym jej celem jest kontynuowanie procesu 

rozwoju i rozbudowy  Polski w oparciu o kilka największych aglome-

racji.                       

Przedsiębiorcy lubuscy, skupieni w Zachodniej Izbie 

Przemysłowo-Handlowej, zwracają uwagę, iż proces 

ten jest niebezpieczny szczególnie dla regionów nie 

znajdujących się w zasięgu bezpośredniego oddziaływa-

nia aglomeracji. 

Może to prowadzić do marginalizacji tych obszarów, 

w tym  także regionu środkowego Nadodrza.

Dla naszego województwa  stanowi  to tym większe 

zagrożenie, ponieważ ani Zielona Góra, ani Gorzów 

Wlkp. nie są zaliczane do największych ośrodków 

miejskich w kraju (s.16 KSRR), co siłą rzeczy powo-

duje wpychanie nas jedynie we wpływy  aglomeracji 

wrocławskiej, poznańskiej czy szczecińskiej, na co zgody 

przedsiębiorców lubuskich być nie może.

Po drugie: 

chcemy jasnej odpowiedzi od rządu polskiego, czy woje-

wództwo lubuskie świadomie zostało zapomniane przez 

Warszawę? 

Trzeba ponadto zauważyć, że w aktualnym stanie gospodar-

czym nie jest również punktem wielkiego  zainteresowania 

dla  strony niemieckiej (w tym dużego Berlina).

Od dłuższego  już czasu zauważamy po stronie niemieckiej 

wzmożoną migrację ludności w głąb kraju i znaczne spowol-

nienie rozwoju wschodnich landów. 

Ze strony polskiej brak jest całkowitego zaintereso-

wania rozwojem obszarów wzdłuż Odry, które stanowiły 

dotychczas wizytówkę Polski w Europie. Rzeka Odra, która przez dłu-

gie lata oddzielała Polskę od Europy nadal pozostaje  w tym „martwym” 

stanie.

Istnieje potrzeba przywrócenia parametrów żeglowności. Jako wodny szlak międzyna-

rodowy i międzyregionalny wymaga uwzględnienia w odpowiednich programach rządo-

wych. Potrzeba także zwiększenia ilości przejść drogowych 

(poprzez wybudowanie mostów) dla transportu towarowego, a nie tylko pieszego i rowerowego. Pozostawanie 

w ruchu kolejowym na tym, co zostało po II wojnie światowej, nie przystaje do aktualnej rzeczywistości. Aby region ten mógł 

funkcjonować, konieczna jest elektryfi kacja odcinka kolejowego Kostrzyn - Gorzów Wlkp. - Krzyż oraz doprowadzenie do odpo-

wiedniego stanu „Odrzanki”.

Województwo Lubuskie za
Poniżej prezentujemy Państwu Stanowisko Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej przyjęte 
w dniu 22 października 2009r. podczas posiedzenia Rady Izby, w sprawie Krajowej Strategii Roz-
woju Regionalnego 2010-2020r.



listopad 2009 9

pomniane czy niechciane?
Województwo lubuskie nie posiada realnych możliwości rozwoju lotnictwa pasażerskiego, stąd istnieje niebezpieczeństwo utraty poten-

cjalnych korzyści krajowych portów na rzecz nowobudowanego lotniska BBI pod Berlinem. Dlatego też działania prowadzone w ramach 

Korytarza środkowoeuropejskiego dają nam szansę na właściwy rozwój, a zarazem zmobilizują sąsiadów po stronie zachodniej do podob-

nych działań. Oczekujemy zatem od naszego Rządu podjęcia skutecznych działań w sprawie wpisania Korytarza Środkowoeuropejskiego 

do europejskiej sieci TEN - T.

Po trzecie: 

nie możemy również zaakceptować zaproponowanej nam polityki państwa wobec rozwoju szkolnictwa wyższego, która ma być oparta na 

dużych ośrodkach akademickich. Ośrodki te są już dziś uprzywilejowane w dostępie do środków fi nansowych.

Uważamy, że  szkolnictwo państwowe także w mniejszych ośrodkach winno mieć jednakowe warunki rozwoju jak ośrodki duże. W szcze-

gólności dotyczy to Uniwersytetu Zielonogórskiego i PWSZ w Gorzowie Wlkp. 

Państwo także nie powinno zapominać, a wręcz w większym stopniu wspomagać, o speł-

niającym wysokie standardy szkolnictwie wyższym niepublicznym, ponieważ bardzo 

często właśnie to szkolnictwo kształci w zawodach potrzebnych w rynkowej gospo-

darce.

Po czwarte:

w dobie ograniczonych zasobów energetycznych i zwiększonego  zapotrzebowania 

na energię zgłaszanego przez gospodarkę narodową, Rząd  winien podjąć zdecy-

dowane wysiłki w celu zagospodarowania i wykorzystania zasobów energetycz-

nych znajdujących się na terenie województwa lubuskiego (węgiel brunatny, 

ropa na  owa i gaz ziemny). Poczynione nakłady dadzą wielokrotnie większe 

dochody zarówno dla kraju, jak i województwa oraz  przyczynią się do ich 

rozwoju gospodarczego.

Po piąte:

Domagamy się zrealizowania obietnic dawanych od wielu lat przez kolejne 

ekipy rządowe odnośnie poprawy dostępu przedsiębiorców do niezbędnych dla ich 

funkcjonowania instytucji państwowych.

Oczekujemy niezwłocznego  utworzenia w Gorzowie Wlkp. oddziału Krajowego 

Rejestru Sądowego.  Stwarzanie sztucznych barier przedsiębiorstwom oraz na-

rażanie na dodatkowe koszty nie jest absolutnie do pogodzenia z „Przyjaznym 

Państwem”. Mówimy także stanowcze nie, próbom likwidacji Wydziału Sądu 

Gospodarczego w Gorzowie Wlkp. i skierowaniu podległych przedsiębiorstw 

pod SG w Szczecinie. 

Po szóste: 

przedsiębiorcy i pozostała część społeczeństwa województwa lubuskiego 

wyrażają stanowczy sprzeciw przeciwko tym zapisom projektu Kra-

jowej Strategii Rozwoju Regionalnego, które uczynić mają z naszego 

województwa region zacofany ekonomicznie, czysty bo bez przemy-

słu, odcięty od reszty świata, gdyż pozbawiony dobrych dróg, połą-

czeń lotniczych i infrastruktury kolejowej łączącej ze stolicą Polski. 

Czyżby autorzy projektu uznali obszar ten jedynie za rejon wypoczyn-

ku i rekreacji dla olbrzymiej aglomeracji berlińskiej (sentymentalny powrót 

do Planu Stolpego)?

Wzywamy zatem odpowiedzialne organy państwa do ponownego przestudiowania 

treści projektu Strategii. Apelujemy do parlamentarzystów lubuskich o podjęcie sta-

nowczych działań, na rzecz wprowadzenia do Strategii zapisów zgodnych ze strategiczny-

mi celami na rzecz rozwoju naszego województwa.

Rada Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej
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Nowi członkowie ZIPH

emdecom Marcin Dudziak

Firma świadczy usługi na rynku technologii 

internetowych. Projektuje, wykonuje 

i utrzymuje w sieci strony internetowe oraz 

modernizuje i dopasowuje istniejące już projekty, tak aby były zgodne 

z najnowszymi standardami panującymi w sieci. Firma zajmuje się 

również projektowaniem logotypów, wizytówek, bannerów, ulotek  

reklamowych oraz innych materiałów przeznaczonych do druku.  

Kontakt:

ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp. (Zachodnie Centrum Innowacji), 

tel. 667-314-925, e-mail: emdecom82@gmail.com

VENTUS Sp. z o.o. 

Spółka powstała w 2005r. w celu realizacji 

projektu siłowni wiatrowej o pionowej osi obrotu 

obejmującego przeprowadzenie badań, wdrożenie 

i rozpoczęcie produkcji seryjnej. Firma może się 

pochwalić zdobyciem I miejsca w konkursie na propozycje projektowe 

z dziedziny transportu i ochrony środowiska w 7 Programie Ramowym 

Unii Europejskiej. Rozwiązania spółki posiadają ochronę patentową na 

terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Polski.

Kontakt: 

ul. Sikorskiego 115, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. +48 (95) 735-03-99, 

e-mail:ventus@ventus-wind.pl, www.ventus-wind.pl 

proALPHA Polska Sp. z o.o.,

Firma powstała w 2005r. jako 

oddział niemieckiej spółki 

proALPHA So  ware AG. Podstawową działalnością przedsiębiorstwa 

jest tworzenie i wdrażanie oprogramowania biznesowego klasy ERP, 

dedykowanego dla przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. 

Cechą charakterystyczną fi rmy jest dbałość o dostosowanie 

poszczególnych elementów systemu do potrzeb klienta. Spółka ma 

swoich klientów w wielu miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, 

Wrocławiu, Lublinie i Gołdapi.

Kontakt:

ul. Żeromskiego 3, 65-066 Zielona Góra, tel.: +48 (68) 329-90-24, 

e-mail: info.pl@proalpha.pl, www.proalpha.pl  

PEKAPE Małgorzata Grafe, 

Firma zaprasza nowopowstałego 

kompleksu Villa „Plena”. Hotel, restauracja i centrum szkoleniowo-

konferencyjne mieści się w Ośnie Lubuskim położonym na Pojezierzu 

Lubuskim, nad samym brzegiem jeziora „Reczynek”. Atrakcyjne 

położenie daje duże możliwości rekreacyjne i treningowe dlatego jest 

idealnym miejscem zarówno dla indywidualnych i zorganizowanych 

grup. W restauracji jak również w sali konferencyjnej  mieszczącej 

do 200 osób fi rma przygotowuje szkolenia, konferencje oraz imprezy 

okolicznościowe.

Kontakt:

ul. Wodociągowa 42, 69-220 Ośno Lubuskie, tel. +48 (95) 757-74-

19, e-mail: biuro@villaplena.pl, www.villaplena.pl 
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Stosowne dokumenty w tej sprawie 

podpisali prezes zarządu KSSSE S.A. 

Krzysztof Dołganow oraz Marszałek 

Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński.

Tematem porozumienia jest promocja 

gospodarcza dotycząca popularyzacji ziemi 

lubuskiej, jako atrakcyjnego miejsca do in-

westowania, nawiązywania kontaktów go-

spodarczych oraz kontraktów handlowych. 

Założenia realizowane będą w głównej 

mierze poprzez organizowanie konferencji 

gospodarczych w kraju i za granicą, prezen-

tujących ofertę inwestycyjną województwa 

lubuskiego. KSSSE S.A. będzie miała za za-

danie zapewnienie kontaktów z przedsta-

wicielami przedsiębiorców, izbami przemy-

słowo-handlowymi oraz różnego rodzaju 

instytucjami otoczenia biznesu, zaangażowa-

nymi w promocje regionu. Natomiast Urząd 

Marszałkowski czuwać będzie między innymi 

nad współpracą z jednostkami samorządu te-

rytorialnego, które wyrażą chęć uczestnictwa 

w poszczególnych przedsięwzięciach promo-

cyjnych.

- Chcemy mówić o naszym regionie za-

równo w kraju, jak i za granicami. Poprosi-

liśmy do współpracy partnera, który ma na 

Wspólny plan
15 października w Muzeum Lubuskim w Zielonej Górze Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekono-
miczna zawarła porozumienie o współpracy z Województwem Lubuskim.

swoim koncie osiągnięcia w pozyskiwaniu in-

westorów i promocji województwa – komen-

tował podpisanie porozumienia marszałek 

Marcin Jabłoński.

Tomasz Molski

Grupa Arc  c Paper to drugi co do wielkości pod względem wolumenu 
produkcji europejski producent objętościowego papieru książkowe-
go oraz jeden z wiodących producentów grafi cznego papieru wyso-

kogatunkowego w Europie. 
W trakcie procesu budowy księgi popytu Inwestorzy Instytucjonalni 

zgłosili popyt, który prawie dwukrotnie przewyższał liczbę oferowanych im 
akcji. Zapisy Inwestorów Indywidualnych zostały zredukowane o 84,4%. - Je-
steśmy zadowoleni z zainteresowania naszą Spółką, wyrażonego zarówno 
przez inwestorów detalicznych jak i instytucje, które przełożyło się na wyniki 
naszej oferty publicznej. Jestem przekonany, że środki pozyskane z emisji akcji 
pozwolą nam jeszcze bardziej wzmocnić naszą pozycję rynkową, dzięki cze-
mu nowi akcjonariusze spółki będą mogli uczestniczyć w jej systematycznym 
wzroście. – mówi Michał Jarczyński, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający 
Arc  c Paper S.A. 

Oferta publiczna Spółki, która składała się z akcji nowej emisji oraz akcji 
istniejących, osiągnęła wartość 162,8 mln zł. Spółka pozyskała z nowej emisji 
środki w wysokości 121,5 mln zł bru  o. Nowi, giełdowi, akcjonariusze posia-
dają obecnie 20,7% akcji. Są to przede wszystkim stabilne i solidne instytucje 

fi nansowe.

Jarosław Libelt

Udany debiut
Działająca w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefi e Ekonomicznej Spółka Arc  c Paper  S.A. wchodzi 
na warszawską giełdę papierów wartościowych. 

Z życia Strefy
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KIG zgadza się także z opinią Senatu, 

który uważa, że zwiększone koszty 

administracyjne pracodawców zwią-

zane z rocznym obliczeniem podatku mogą 

przyczynić się do pogorszenia kondycji fi nan-

sowej przedsiębiorców. Nieuzasadnione jest 

także nałożenie na pracodawców dodatko-

wych obowiązków bez dostatecznego zagwa-

rantowania odpowiednich mechanizmów 

rekompensaty ponoszonych nakładów.  

W ocenie Senatu wątpliwości budzi 

wprowadzenie zasady sporządzenia rocznego 

obliczenia podatku przez płatnika „z urzędu” 

a nie „na wniosek” i idący za tym obowiązek 

corocznego składania stosownych oświad-

czeń przez pracownika, który musi (np. uzy-

skując dochody z więcej niż jednego źródła) 

lub chce rozliczyć się samodzielnie. Sytuacja 

ta niesie za sobą ryzyko składania podwój-

nych zeznań podatkowych. Najpierw, prze-

kazanych przez pracodawcę do właściwego 

urzędu skarbowego w terminie do końca 

lutego, później złożonych przez pracownika 

w terminie do dnia 30 kwietnia.

„Wprowadzenie rządowej propozycji 

zmiany ustawy o podatku dochodowym od 

osób fi zycznych może skutkować trudnym do 

zrealizowania i kosztownym dla pracodaw-

ców obowiązkiem dostosowania programów 

wykorzystywanych obecnie do rozliczeń. Sy-

tuacja ta wiązać się będzie także z koniecz-

nością poniesienia dodatkowych nakładów 

związanych z zatrudnieniem osób odpowie-

dzialnych za sporządzenie rozliczania podat-

ku PIT. Dlatego mamy nadzieję, że Sejm na 

swoim najbliższym posiedzeniu przychyli się 

do wniosku Senatu i odrzuci w całości przed-

miotową propozycję nowelizacji ustawy 

o podatku dochodowym od osób fi zycznych” 

– mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej 

Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurocham-

bres.  

Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r.

Rozliczanie dochodów pracownika
uderzy w przedsiębiorców
Przedsiębiorcy skupieni w Krajowej Izbie Gospodarczej negatywnie ocenili rządową propozycję nowe-
lizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych, która zakłada przerzucenie na pracodawcę 
obowiązku rozliczenia dochodów pracownika otrzymującego dochody z jednego źródła i chcącego sko-
rzystać z ulgi rodzinnej, internetowej oraz przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku pu-
blicznego. KIG w pełni popiera stanowisko Senatu, który wnioskując do Sejmu o odrzucenie nowelizacji 
ustawy w całości, stanął na stanowisku, iż zawarte w niej rozwiązania stanowią nadmierne obciążenie 
dla pracodawców.
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Dla organów podatkowych każda de-

cyzja korygująca wymiar podatku 

obliczonego wcześniej samodziel-

nie przez podatnika wiąże się automatycz-

nie ze wszczęciem wobec niego postępowa-

nia karnego skarbowego. Podatnik nie 

ma prawa nie tylko do innej, niż ak-

tualnie przyjęta przez organy po-

datkowe, interpretacji przepisów 

(ciągle się zresztą zmieniającej), 

ale i do zwykłego błędu. Tego 

typu praktyka jest całkowicie 

niezasadna, a także szkodliwa 

dla Państwa i jego obywateli. Na 

podstawie wieloletniego doświadczenia 

w prowadzeniu spraw podatko-

wych mogę powiedzieć, że mój 

pogląd podzielają nieofi cjalnie 

pracownicy organów podatkowych, a swoje 

postępowanie tłumaczą koniecznością wy-

kazywania się wynikami przed przełożonymi 

lub organami nadrzędnymi (!). 

Odpowiedzialność karna, w tym kar-

no-skarbowa opiera się na zasadzie winy 

i w związku z tym nie jest - jak to bezrefl eksyj-

nie przyjmują organy podatkowe - odpowie-

dzialnością blankietową. Z uwagi na ogólnie 

znaną „twórczość” ustawodawcy w różnych 

dziedzinach prawa - w pierwszej kolejności 

w prawie podatkowym - błędy dokonywane 

przez podatników mają charakter powszech-

ny i w znacznej części przypadków wcale nie 

wynikają z zamiaru oszukania Skarbu Pań-

stwa, przez świadome zaniżanie zobowiązań 

podatkowych. Celem przepisów pra-

wa karnego skarbowego nie jest ści-

ganie autorów takich błędów, ale ści-

ganie osób, które umyślnie, w sytuacji pełnej 

jasności co do treści przepisów prawa 

podatkowego i co do ich wykładni, 

doprowadzały do uszczuplenia po-

datków. 

Automatyzm w działaniu or-

ganów podatkowych jest niedo-

puszczalny, albowiem prowadzi do 

pominięcia analizy strony podmioto-

wej czynu zarzucanego przedsiębiorcy 

(przede wszystkim pomija badanie motywu, 

jakim mógł kierować się przedsiębiorca). 

Popełnianie błędów jest wpisane w każdą 

ludzką działalność. Wszyscy popełniają błędy 

czy omyłki i nie można założyć, że każdy błąd 

podatnika jest równoznaczny z popełnieniem 

przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. 

Podatnicy mają również prawo - chociażby 

w ramach tzw. optymalizacji podatkowej - do 

takiej interpretacji przepisów podatkowych, 

która prowadzi do zapłaty niższego podatku. 

Odpowiedzialność
karna skarbowa
przedsiębiorcy
Każdy z przedsiębiorców spotka się - wcześniej czy później - z kontro-
lą prowadzoną przez urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej. 
Jeśli jedna z tych instytucji wyda decyzję, w której określi wyższy 
podatek niż wykazany przez przedsiębiorcę w deklaracjach podatko-
wych, przedsiębiorca powinien liczyć się ze wszczęciem w stosunku 
do niego postępowania karnego skarbowego. I tu spotka się z bez-
duszną praktyką organów podatkowych, które każde uszczuplenie 
podatku, bez względu na przyczyny, uważają za równoznaczne z po-
pełnieniem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.  
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Byleby była ona logiczna i znajdowała uzasad-

nienie w przepisach prawa. Jeśli nie podzieli 

jej organ podatkowy lub sąd administracyj-

ny, to  podatnik powinien dopłacić różnicę 

(niedopłatę podatku) wraz z odsetkami. Nie 

powinna mu jednak grozić odpowiedzialność 

karno-skarbowa.     

 Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń 

stwierdził, że odmienna wykładnia przepi-

sów nie stanowi rażącego naruszenia pra-

wa. Jeśli tak, to tym bardziej nie stanowi 

przestępstwa. Tymczasem tłem spraw kar-

no-skarbowych wszczynanych przeciwko 

podatnikowi jest zazwyczaj odmienna inter-

pretacja przepisów przez organy podatkowe 

(z jednej strony) i podatnika (z drugiej strony). 

Z orzecznictwa SN wynika również, że korzy-

stanie przez przedsiębiorcę z opinii specjalisty 

wyłącza jego odpowiedzialność karną, chyba 

że przedsiębiorca miał podstawy uznać, że 

opinia specjalisty jest jednak błędna. Na za-

kończenie warto powołać wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 12.09.2005r., w któ-

rym Trybunał potwierdził zasadę, iż wymie-

rzenie kary za oszustwo podatkowe wymaga 

ustalenia winy umyślnej. 

Marek Górecki

adwokat i doradca podatkowy
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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

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 Współpracy Gospodarczej
Wojciech Tymszan
tel. (095) 73-90-312
fax. (095)-73-90-310
e-mail: offi ce@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

Grupa BPS posiada blisko 2300 placó-

wek bankowych w Polsce. Zapewnia 

Swoim Klientom bezpłatny dostęp 

do sieci 3400 bankomatów. Głównym celem 

strategicznym Grupy BPS jest osiągnięcie po-

zycji najszybciej rozwijającej się grupy ban-

kowości spółdzielczej w Polsce, świadczącej 

najlepsze na rynku usługi fi nansowe. 

W mediach ogólnopolskich nie sposób 

nie zauważyć dużej kampanii reklamowej, co 

świadczy bez wątpienia o szerokim rozmachu 

działalności grupy. 

Zasilając szeregi Grupy BPS, GBS Bank 

przy zachowaniu pełnej samodzielności oraz 

niezależności, dołączył do grona największych 

i znaczących instytucji fi nansowych w Polsce. 

Przypominamy, co to znaczy dla klien-

tów banku? Przede wszystkim możliwości 

i doświadczenia GBS Banku oraz Grupy BPS, 

otwierają nowe horyzonty. Oznacza to, uzy-

skanie szerszej oferty produktów i usług, 

a także uzyskanie nowych rozwiązań dla 

przedsiębiorców oraz rolników. Zmiana zrze-

szenia dla GBS Banku to bardzo bezpieczny 

krok w przyszłość. Zapraszamy do gorzow-

skiego oddziału przy ul. Słowackiego 1AB. 

Eliza Chojnacka

zrobił krok w przyszłość
Stało się. Z dniem 1 października br. GBS Bank, który posiada swoją placówkę w Gorzowie, zmienił przy-
należność przechodząc ze Spółdzielczej Grupy Bankowej, w której był do tej pory zrzeszony, do najwięk-
szej i najsilniejszej kapitałowo Grupy BPS. 



listopad 2009 15listopad 2009 15

Miła i profesjonalna obsługa pomoże Państwu w zakupach
oraz zapozna z aktualnymi promocjami.

Wszystkich zainteresowanych zakupem bonów prosimy o kontakt:
Lidia Brudło: tel. 068 384 98 87 wew.10, e-mail: l.brudlo@zygula.pl

Realizujemy także bony fi rmy „SODEXHO” i „WASZA ŻYWIENIOWA”

Stoiska w marketach „Biedronka”:
• Zielona Góra, Rzepin, Świebodzin, 

Czerwieńsk, Międzyrzecz, Zbąszynek, 
Nowa Sól, Kożuchów, Żagań, Słubice, 

 
Stoiska w marketach „Netto”:
• Świebodzin, Międzyrzecz, Kożuchów, 

Gubin, Lubsko, Krosno Odrzańskie,
 
Sklepy samodzielne:
• Świebodzin, ul. Głogowska 9
• Świebodzin, ul. Matejki 1-Targowisko

• Zielona Góra, ul. Francuska 14A
• Zielona Góra, ul. Budziszyńska paw.5
• Sulechów, ul. Sikorskiego 22
• Sulechów ul. 31 Stycznia 6
• Skwierzyna, ul. Rynek 21
• Międzyrzecz, ul. 30 Stycznia 12
• Żary, Plac Przyjaźni 8
• Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 17
• Nowa Sól, ul. Głowackiego 4
• Kożuchów, ul. Daszyńskiego 1
• Gubin, ul. Żymierskiego 54 B
• Krosno Odrzańskie, ul. Poznańska 19

• Kostrzyn n/O, ul. Mickiewicza 22
• Kostrzyn n/O, ul. Orła Białego
• Żary, ul. Katowicka 12
  
• Gorzów Wlkp.:
- ul.Dworcowa 9,
- ul. Marcinkowskiego 90A
- ul.Matejki 45,
- ul. Słoneczna 9,
- ul. Jana Pawła II 24,
- ul.Hawelańska 4,
- ul. Pomorska 34 

Obecnie posiadamy ponad 60 placówek handlowych
na terenie całego województwa lubuskiego:
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