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LUBUSKI 
FUNDUSZ 
POŻYCZKOWY

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY 
65-001 Zielona Góra, ul. Chopina 14 
tel. 68 329 78 29÷34, fax. 68 329 78 35 
e-mail: f.pozyczkowy@region.zgora.pl 
www.lfp.region.zgora.pl

Punkt Informacyjny ARR S.A. 
66-400 Gorzów Wlkp. 
ul. Kazimierza Wielkiego 1 (I p. pok. 5) 
tel. 95 739 03 16 
e-mail: k.szwajkowska@region.zgora.pl

Biuro w Nowej Soli 
ul. Kościuszki 29 (pok.209, II p.) 
67-100 Nowa Sól 
tel. 601 798 683

Lubuski Fundusz Pożyczkowy został utworzony z inicjatywy Wo-
jewództwa Lubuskiego jako kolejny element wsparcia dla mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw, które realizują przedsięwzięcia 
na terenie województwa lubuskiego.

NA CO?
Pożyczki udzielane są na cele inwestycyjne na okres do 7 lat oraz 
na cele obrotowe na okres do 3 lat

ILE?
Maksymalna kwota pożyczki wynosi 400 tys. zł

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z OFERTY LFP?
• Oprocentowanie już od 5,91%, jest niezmienne w trakcie obo-

wiązywania umowy pożyczkowej
• Prowizja od 1%, opłata za rozpatrzenie wniosku 100 zł
• O naszą pożyczkę można starać się już po 1 miesiącu prowadze-

nia działalności
• Dopuszczalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 6 miesięcy
• Brak ukrytych opłat

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI
wynosi minimum 100% kwoty podstawowej pożyczki wraz z na-
leżnymi odsetkami. Forma zabezpieczenia pożyczki ustalana jest 
przez ARR S.A. po indywidualnych uzgodnieniach 
z pożyczkobiorcą i zależy w szczególności od kwoty pożyczki, ry-
zyka przedsięwzięcia, stanu majątkowego i statusu prawnego po-
życzkobiorcy oraz skuteczności zabezpieczeń
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Szanowni Państwo

Wielkimi krokami zbliża się gala 
Lubuskiego Lidera Biznesu. 1 
października po raz czwarty 

poznamy laureatów naszego plebiscytu. 
Tegoroczna edycja już jest pod wieloma 
względami rekordowa. Po pierwsze do 
konkursu swój akces zgłosiła największa 
jak dotąd liczba 74 przedsiębiorstw. Galę 
finałową w gorzowskiej filharmonii śledzić 
będzie także rekordowa liczba publiczno-
ści. Po raz pierwszy udało nam się również 
zaprosić wielu znamienitych gości z profe-
sorem Leszkiem Balcerowiczem i Prezesem 
Krajowej Izby Gospodarczej Andrzejem 
Arendarskim na czele. Wszystko to świad-
czy o rosnącej randze konkursu. Oczywi-
ście byłoby to niemożliwe bez naszych 
partnerów: Gazety Lubuskiej, Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Lubuskiego 
oraz gorzowskiego oddziału Telewizji Pol-

skiej i Radia Zachód. Duży wysiłek poniosła 
Kapituła Konkursu, w której imieniu zapra-
szam do Filharmonii Gorzowskiej w ponie-
działkowe popołudnie w pierwszy dzień 
października.

Na drugą połowę roku Izba przygotowa-
ła dla Państwa bogatą ofertę wydarzeń. We 
wrześniu rozpoczęliśmy realizacje dwóch 
projektów szkoleniowych. Pierwszy z nich 
dotyczy szkoleń językowych dla pracow-
ników naszych firm i pozwala zdobyć mię-
dzynarodowy certyfikat. Drugi umożliwia 
odbycie kursów: managerskiego dla kadry 
średniego i wyższego szczebla lub marketin-
gowego dla pracowników komórek związa-
nych z promocją i pozyskiwaniem klientów. 
Co warte podkreślenia, oba dostępne są dla 
Państwa bezpłatnie. W październiku organi-
zujemy dużą międzynarodową konferencję 
na temat „Nowa szansa dla Odry”. Naszym 

W NUMERZE

Z wojewodą o infrastrukturze w regionie

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Z wizytą w hotelu Best Western w Gorzowie

Opcje walutowe w „rękach” organów skarbowych 
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Opieka wydawnicza: Wydawnictwo „In Plus”  (tel. 609 22 35 79), www.wydawnictwoinplus.pl
Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 95 739-03-12, e-mail: marketing@ziph.pl, www.ziph.pl 
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zdaniem, rzeka jest dużą szansą dla roz-
woju lubuskiego i otwiera możliwości na 
rozwój gospodarczy województwa. Warto 
więc zmienić dotychczasową stagnację pa-
nującą na Odrze.

Serdecznie zapraszam do skorzystania 
z szerokiej oferty Izby na nadchodzące 
miesiące i aktywne uczestnictwo w na-
szych przedsięwzięciach.

Z poważaniem
Stanisław Owczarek

Dyrektor Izby

Partnerzy Głosu Przedsiębiorcy
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Rozmowy dotyczyły przede wszystkim 
stanu obecnego oraz możliwości roz-
woju infrastruktury transportowej  

w Lubuskiem. Odnosi się to zwłaszcza do 
użeglowienia Odry oraz rewitalizacji szlaków 
kolejowych w województwie. Izba od kilku 
lat zajmuje się problematyką zagospodaro-
wania granicznej rzeki. W tym roku była już 
m.in. współorganizatorem międzynarodo-
wej konferencji w Sejmie RP na temat roz-
woju tego szklaku wodnego. – Zależy nam, 
aby Odra ponownie stała się rzecznym trak-
tem komunikacyjnym i walorem turystycz-
nym. Wszystko to sprzyjać będzie rozwojo-
wi gospodarki w regionie – mówi Dyrektor 
Izby Stanisław Owczarek. Izbę w staraniach  
o poprawę sytuacji na Odrze wspiera Unia 
Izb Łaby/Odry, która zrzesza ponad trzy-
dzieści izb gospodarczych z Niemiec, Polski 
i Czech. W październiku w Słubicach planuje 
kolejną polsko-niemiecką debatę na temat 
możliwości rozpoczęcia współpracy rządów 
obu krajów na rzecz poprawy stanu tego 
szlaku wodnego. W kontekście poprawy 
infrastruktury cały czas aktualny pozosta-

Wojewoda gościem Izby

O infrastrukturze  
w regionie
Perspektywy rozwoju gospodarczego regionu oraz wizje współpracy 
Izby z administracją rządową zdominowały sierpniowe posiedzenie 
Prezydium Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, które odbyło 
się w Gorzowie Wielkopolskim. Na spotkaniu gościł Wojewoda Lu-
buski Marcin Jabłoński.

je temat budowy zjazdów z autostrady A2 
i zakończenia kolejnych odcinków drogi S3. 
Natomiast w zakresie rozwoju połączeń ko-
lejowych priorytetem zdaniem władz Izby 
stanowi modernizacja linii kolejowej Linia 
C-E 59, a więc tzw. Odrzanki. 

Inicjatywy ZIPH spotkały się z dużą przy-
chylnością Wojewody Marcina Jabłońskie-
go.  - Jestem otwarty na wspólne działania 
w ramach moich kompetencji – zadeklaro-
wał Marcin Jabłoński. Wojewoda zapropo-
nował również wsparcie poszczególnych 
propozycji Izby poprzez swoich doradców.

Druga część spotkania poświęcona zo-
stała omówieniu bieżącej działalności ZIPH. 
Podsumowano pierwszą udaną część roku 
oraz przedstawiono plany na najbliższy 
okres. Są to m.in. Gala Finałowa Lubuskiego 
Lidera Biznesu oraz październikowa konfe-
rencja na temat zagospodarowania gospo-
darczego Odry. Od września ruszają także 
projekty szkoleniowe dla lubuskich przed-
siębiorców w zakresie nauki języków obcych 
oraz kursów marketingu.

Tomasz Molski

ZUO otworzył laboratorium badawcze

• 25 sierpnia w Stanowicach nastąpiło ofi-
cjalne otwarcie laboratorium badawcze-
go gorzowskiego Zakładu Utylizacji Od-
padów. ZUO planuje w nim opracowywać 
nowe technologie związane z odpadami. 
Dotyczy to m.in unieszkodliwiania baterii 
litowo-jonowych poprzez ich zamrażanie 
w ciekłym azocie oraz zupełnie nową, 
pierwszą na świecie instalacją do termicz-
nej utylizacji odpadów za pomocą bardzo 
wysokich temperatur. Laboratorium ba-
dawcze ma być w przyszłości elementem 
Gorzowskiego Ośrodka Technologiczne-
go, w którego skład wejdą również Cen-
trum Badawczo-Wdrożeniowe oraz labo-
ratorium środowiskowe dla kierunków 
inżynierskich PWSZ takich jak mechanika 
i budowa maszyn czy informatyka.

Konkursy w PO KL

• 30 sierpnia w Gorzowie Wlkp. miało miej-
sce szkolenie dla przedsiębiorców na te-
mat możliwości ubiegania się o dofinan-
sowanie w ramach poddziałania 8.1.1. 
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawo-
dowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Ich celem było zapoznanie uczestników 
z zagadnieniami, które należy uwzględ-
nić, starając się o dotację w ramach w/w 
działania. Nabór wniosków potrwa do 18 
września br. 

Unia Izb spotkała się w Świnoujściu

• 5 września w Świnoujściu przedstawiciele 
ZIPH wzięli udział w Zgromadzeniu Ogól-
nym Unii Izb Łaba/Odra. Organizacja ta 
składa się z 31 izb gospodarczych z Nie-
miec, Czech i Polski. Najistotniejszym dla 
strony polskiej tematem była kwestia ko-
lejnych planowanych przez UIŁO działań 
na rzecz poprawy żeglowności Odry. 

Nowe technologie

• 26 września 2012 na terenie Wyższej 
Szkoły Łużyckiej odbędą się  kolejne, 
polsko-niemieckie warsztaty w ramach 
projektu DEPLINNO. Głównym tematem 
spotkania będą technologie związane  
z pojazdami na bazie ogniwa paliwowe-
go, technik transportu oraz identyfikacji 
za pomocą fal elektromagnetycznych. 
Szczegółowe informacje i program im-
prezy na stronie internetowej projektu:  
www.deplinno.com w rubryce „Imprezy”.
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DYŻURY EKSPERTÓW W SIEDZIBIE ZIPH:

RZECZNIK PRAW PRZEDSIĘBIORCY

Kamila Szwajkowska
tel. 95 739 03 16
e-mail: k.szwajkowska@region.zgora.pl
Codziennie w godzinach od 8.00 do 12.00.

  DORADZTWO 
  UBEZPIECZENIOWE
Pracownicy Klim Brokers Sp. z o.o. 
Dyżury w każdy czwartek w biurze Izby od 
10.00 do 11.00. Dyżur telefoniczny: od po-
niedziałku do piątku pod numerem telefonu  
501 936 909.
Uwaga: Konsultacje ubezpieczeniowe obej-
mują zakres oceny ryzyka i możliwości jego 
ubezpieczenia.

Monika Marek 
Rezerwacja terminu spotkania pod nume-
rem telefonu: 95/739-03-11.

PUNKT INFORMACYJNY ARR S.A. 
W GORZOWIE WLKP.

Podczas rozmowy uzgodniono, że po-
siedzenie kapituły konkursu, której 
Marszałek Elżbieta Polak również 

jest członkiem, odbędzie się 11 września 
o godzinie 13.00 w siedzibie Izby w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Znamy również termin 
gali podsumowującej i ogłoszenia wyników 
konkursu. Odbędzie się ona w poniedziałek  
1 października br. w Filharmonii Gorzowskiej. 
Gościem honorowym będzie Przewodniczący 
Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju prof. 
Leszek Balcerowicz. Znany polski ekonomista 
wygłosi podczas gali wykład na temat per-
spektyw rozwoju naszego kraju w kontekście 
aktualnej sytuacji gospodarczej w Europie  
i na świecie oraz Prezes Krajowej Izby Gospo-
darczej Andrzej Arendarski.

Warto podkreślić, że do tegorocznej 
edycji Lubuskiego Lidera Biznesu zgłosiła się 
rekordowa dotąd liczba 74 firm: 25 mikro, 
15 małych, 24 średnich i 10 dużych przedsię-
biorstw. – Wzrastająca z roku na rok liczba 
firm przystępujących do konkursu świadczy 

o jego rosnącym prestiżu. To również znak, 
że są w naszym województwie firmy- pereł-
ki, które w trudnych dla przedsiębiorczości 
czasach doskonale sobie radzą i nie boją 
się  weryfikacji – mówi dyrektor Izby Stani-
sław Owczarek.  – Rosnąca liczba zgłoszeń to 
również zasługa naszych partnerów: Gazety 
Lubuskiej, gorzowskiego ośrodka Telewizji 
Polskiej i Radia Zachód. Dzięki szeroko pro-
wadzonej akcji promocyjnej coraz więcej firm 
przekonuje się do udziału w naszym przedsię-
wzięciu. Uroczysta gala konkursu rozpocznie 
się o godzinie 13.00. Poprowadzi ją znany 
dziennikarz TVP Gorzów Wlkp. Mateusz 
Karkoszka. Podobnie jak to miało miejsce  
w latach ubiegłych, wszystkie firmy, które 
uzyskają akceptację kapituły, otrzymają sto-
sowne certyfikaty. Dodatkowo najlepsze trzy 
w poszczególnych kategoriach z rąk marsza-
łek województwa Elżbiety Polak uhonoro-
wane zostaną statuetką Lubuskiego Lidera 
Biznesu na rok 2012. 

Agnieszka Stechnij

Spotkanie z Marszałek Elżbietą Polak

31 sierpnia w Zielonej Górze miało miejsce spotkanie Dyrektora Za-
chodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Stanisława Owczarka z Mar-
szałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak. Celem wizyty było 
omówienie działań izbowych w najbliższym okresie a szczególnie 
wspólnych działań Izby i Urzędu Marszałkowskiego przy organizacji 
IV edycji Lubuskiego Lidera Biznesu, a w tym gali finałowej konkursu. 

Coraz bliżej Gala 
Lubuskiego Lidera Biznesu

Nowi członkowie ZIPH

Firmy przyjęte w poczet członków ZIPH  
w dniu 3 sierpnia 2012 r:

- MIRP Szkolenia Doradztwo Rafał Peryt, 
Gorzów Wlkp.

- EMER Monika Rucka, Gorzów Wlkp.

- FEMAR Sp. z o.o., Laski Lubuskie, Górzyca

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
„LUBUSZ” Michał Romanów, Słubice

- Centrala Zaopatrzenia Technicznego 
STEM Sp. z o.o., Szczecin

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Skwierzynie
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Auto-Świat wyróżnił najlepszych

Zielonogórski LUG wśród liderów

Szybkie reagowanie na rynku pracy

Gorzowski Salon Skody „Auto Bis” (członek 
ZIPH) wyróżniono jako jeden z najlepszych 
w Polsce w „Wielkim Teście Salonów” prze-
prowadzonym przez renomowany tygodnik 
Auto-Świat. Największe w kraju badanie do-
tyczące jakości obsługi w autoryzowanych sa-
lonach samochodowych odbyło się już po raz 
dziewiąty. W ramach testu przebadanych zo-
stało 375 salonów samochodowych w całej 
Polsce. Podobnie jak w latach ubiegłych sa-
lony zostały oceniane w trzech głównych ka-
tegoriach: organizacja salonu, jakość obsługi 
i jazda próbna. Badania trwały przez cały 
maj. Przeprowadziło je ponad 100 specjal-
nie przeszkolonych ankieterów. Odwiedzali 
oni salony sprzedaży nowych samochodów 
w całym kraju. W sumie tajemniczy klienci 
zwiedzili 357 punktów. Nasi ankieterzy wyra-
żali chęć kupna jednego z trzech najbardziej 

12 czerwca br. podczas uroczystej gali wrę-
czenia nagród w trakcie Kongresu Relacji 
Inwestorskich w Ossie, Stowarzyszenie Emi-
tentów Giełdowych ogłosiło zwycięzców  

V edycji konkursu Złota Strona Emitenta. Re-
lacje inwestorskie zielonogórskiej firmy Lug 
Light Factory zostały sklasyfikowane na dru-
giej pozycji w kategorii spółek notowanych na 
rynku NewConnect z łączną sumą punktów 
60,62. W ramach poszczególnych kryteriów 
LUG S.A. brylował na tle wszystkich spółek 
polskiego rynku kapitałowego, zwyciężając w 
kategorii „poprawność zastosowanych tech-
nologii”. Spółka uzyskała 8,55 punktów co 
znacznie przewyższa średnią punktację w tej 
kategorii, która wynosiła 5,92. 

12 lipca br. Dyrektor Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Zielonej Górze Grzegorz Błażków 
spotkał się w Gorzowie Wlkp. z władzami 
Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. 
Rozmowa stała się okazją do oceny aktualnej 
sytuacji gospodarczej w regionie i nastrojów 
wśród lubuskich przedsiębiorców. Wiele mó-
wiono o sytuacji na rynku pracy w regionie 
i prognozach na drugą połowę tego roku. 
Zwłaszcza w kontekście nadchodzącego spo-
wolnienia gospodarczego i wzrastającej sto-
py bezrobocia w województwie lubuskim. 
Obie strony zgodnie potwierdziły potrzebę 
zacieśnienia współpracy, która powinna 
owocować wcześniejszym reagowaniem na 
niepokojące zjawiska w regionie. Dotyczy 

to zwłaszcza planowanych zwolnień w za-
kładach pracy, jak i zapotrzebowania firm w 

popularnych modeli danej marki – mówi Ro-
man Dębecki z redakcji Auto-Świata. Warto 
zauważyć, że Auto-Bis jako jeden z niewielu 
uzyskał maksymalną ilość punktów w całym 
teście. W czołówce rankingu znalazły się 

również inne salony z lubuskiego: Gorzowska 
spółka Moto-Gobex - dealer Fiata oraz dwa 
zielonogórskie salony: Grupa Gezet (dealer 
Mitsubishi) i Opel Kowalczyk.

(red.)

Firma LUG, członek ZIPH, to jeden z najwięk-
szych producentów opraw przemysłowych 
i dekoracyjnych. Głównymi odbiorcami jej 
produktów zarówno na rynku krajowym jak 
i zagranicznym są hurtownie elektrotech-
niczne, sieci sklepów oraz importerzy ma-
teriałów elektroinstalacyjnych i oświetlenia 
przemysłowego. Poza granicami kraju firma 
istnieje na rynkach zachodnich, krajów skan-
dynawskich oraz bliskowschodnich. 

(red.)

newralgicznych branżach, które cały czas od-
czuwają deficyt pracowników.                 (red.)
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Eksport poznaje logistykę

Godło dla GBS Banku

Prowadzenie działalności w Niemczech
Niemiecko-Polskie Biuro Prawne i Gospo-
darcze wspólnie z Urzędem Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego zaprasza w dniu 20 wrze-
śnia br. do udziału w bezpłatnym szkoleniu 
dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych, za-
interesowanych prowadzeniem działalności 
gospodarczej na terenie Niemiec.  W progra-
mie kursu znalazły się m.in. zagadnienia zwią-
zane ze świadczeniem usług budowlanych na 
terenie Niemiec i ich rozliczeniami podatko-
wymi, a także zakładanie firmy za Odrą oraz 
delegowanie pracowników. Zajęcia odbędą 
się 20 września w Sali Sesyjnej Urzędu Mia-
sta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4. 
Początek o godzinie 10. Organizatorzy proszą 
o potwierdzenie udziału pod numerem tele-
fonu: 95/7 35 00 21.                   (red.)

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa za-
prasza na kolejną konferencję w ramach pol-
sko-niemieckiego projektu „Export poznaje 

logistykę”, która odbędzie się 27 września 
w Restauracji „Villa Casino” w Słubicach. 
Głównym tematem spotkania były zagad-

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 
zdobył Godło w konkursie - „Najwyższa Ja-
kość Quality International 2012,” w kategorii 
QI ORDER – zarządzanie najwyższej jakości. 
To szlachetne współzawodnictwo skierowa-
ne jest do podmiotów, posiadających czy-
telną politykę jakości w odniesieniu do pro-
duktu, usługi lub systemu zarządzania oraz 
mogących poszczycić się osiągnięciami na 
najwyższym, światowym poziomie. O zdoby-
ciu przez bank nagrody zadecydował system 
zarządzania, monitoring funkcjonowania 

systemu i analizy, wykorzystanie narzędzi 
doskonalenia systemu, procedury badawczo-
-kontrolne organizacji, misja, wizja, wartości, 
zarządzanie zasobami, a także komunikacja 
zewnętrzna i wewnętrzna. Organizatorem 
konkursu była redakcja Forum Biznesu. Pa-
tronat nad Programem „Najwyższa Jakość 
Quality International” sprawują: Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego, Klub Polskie Fo-
rum ISO 9000 oraz Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości.

(red.)

nienia związane z załadunkiem towarów  
w transporcie kontenerowym i odprawy 
celnej. Podczas spotkania do dyspozycji 
uczestników będą również eksperci z zakresu 
optymalizacji zakupów towarów z zagranicy 
i ich wysyłki w świat. Do tej pory w ramach 
projektu, w którym uczestniczy Izba, udało 
się przeprowadzić analizę rynku logistycz-
nego i zapotrzebowania na ich usługi wśród 
przedsiębiorców z obu stron Odry. Początek 
spotkania o godzinie 17.30. Zainteresowa-
nych prosimy o rejestrację swojego udziału 
do dnia 21 września. Osoba do kontaktu: Ste-
phanie Lindner, tel. +49 335 557 1314. Udział 
w konferencji jest bezpłatny.

(red.)
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W ramach Lubuskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego 
nadal pozostają środki dla lubu-

skiego biznesu. Celem spotkania było przed-
stawienie możliwości pozyskania środków na 
inwestycje. Małe i średnie przedsiębiorstwa 
mogą starać się o pieniądze z konkursu 2.2 na 
poprawę innowacyjności. Składane projekty 
powinny spełniać warunek innowacyjności 
produktowej lub procesowej co najmniej na 
poziome województwa lubuskiego. Wartość 
konkursu to 25 milionów złotych. Nabór trwa 
do 17 września. Z kolei w ramach działania 
3.2 firmy mogą pozyskać dofinansowanie 
m.in. na poprawę efektywności energe-
tycznej oraz rozwój i wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii. W puli znajdują się 
43 miliony złotych, a konkurs potrwa do 30 
września br. 

Podczas spotkania miała miejsce dysku-
sja, w której - po zapoznaniu się z aktualnymi 
działaniami Departamentu LRPO, zastana-
wiano się, jak zachęcić przedsiębiorców do 
sięgania po wsparcie unijne na projekty in-
nowacyjne. Goście spotkania zwrócili uwagę 
na fakt, że jednym z koniecznych działań jest 
zwiększenie promocji przedsiębiorstw, które 

skorzystały ze środków unijnych i odniosły 
sukces. Zdaniem zebranych takie świadec-
two będzie najlepszą zachętą do korzysta-
nia ze środków Unii Europejskiej. Ustalono 
również, że Zachodnia Izba Przemysłowo-
-Handlowa będzie częściej organizowała spo-
tkania robocze z udziałem przedsiębiorców  
i przedstawicieli instytucji wdrażającej.

W trakcie wizyty Dyrektor Izby Stanisław 
Owczarek wręczył Markowi Wróblewskie-
mu, Prezesowi Zarządu Zakładu Utylizacji 
Odpadów w Gorzowie Wlkp., porozumienie  
o współpracy pomiędzy ZUO Sp. z o.o., a Uni-
wersytetem Zielonogórskim, które wypraco-
wane zostało podczas działań Projektu DE-
PLINNO, prowadzonego przez ZIPH. Dotyczy 
ono współpracy Wydziału Elektroniki, Infor-

Lubuski Regionalny Program Operacyjny

Pieniądze dla firm
Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej oraz możliwości wykorzystania środków w ramach Lu-
buskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO) stanowiły główny temat spotkania członków 
Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej z Dyrektorem LRPO Pawłem Sługockim, które miało miejsce 
18 lipca siedzibie Izby w Gorzowie Wlkp.

Partnerem gazety  
„Głos Przedsiębiorcy” 
jest TVP Gorzów Wielkopolski
nr 1 w informacji z regionu

Informacje Lubuskie codziennie o godz. 18.30 i 21.45

matyki i Telekomunikacji Instytutu Inżynierii 
Elektrycznej z gorzowskim zakładem. 

Na zakończenie Dyrektor Paweł Sługocki 
w towarzystwie dyrektora Izby Stanisława 
Owczarek udali się do firmy DRAWEX Sp.  
z o.o. Zakład Pracy Chronionej, która korzy-
sta ze wsparcia UE.  - Dzięki pomocy LRPO  
i środkom unijnym staliśmy się najnowocze-
śniejszym zakładem w Europie i na świecie. 
Liczymy na dalsze wsparcie w unowocześnia-
niu naszej produkcji – powiedział na wstępie 
jej Prezes Krzysztof Borkowski, a następnie 
zaprezentował efekty najnowszych inwesty-
cji wspófinansowanych ze środków w ramach 
Lubuskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego.

Tomasz Molski

R E K L A M A
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Bezpłatne szkolenia w ZIPH
Kurs marketingu

Konkurencji udało się upolować napraw-
dę dużego klienta? Potrzebujesz dobrego 
wzorca, żeby stworzyć kreatywną i skutecz-
ną strategię? Zgłoś się na profesjonalny kurs 
marketingu, od września dostępny na miej-
scu, w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. 

W sierpniu w Lubuskiem ruszył profesjo-
nalny kurs przygotowujący do prowadzenia 
działań marketingowych w firmach. Mogą 
wziąć w nim udział właściciele i pracownicy 
lubuskich mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw, zamieszkujących województwo lu-
buskie. Koszty kursu opłaca Unia Europejska, 
dzięki czemu jest on dostępny bezpłatnie. 

Dlaczego marketing ?
Marketing w przedsiębiorstwie to często 

obszar, o którym wielu myśli, a na który na 
co dzień brakuje czasu. To również coś więcej 
niż założenie strony internetowej czy emisja 
ogłoszenia w prasie. Jeżeli dysponujesz ogra-
niczonymi środkami na reklamę nie możesz 
sobie pozwolić na marnotrawstwo, wszystkie 
Twoje działania marketingowe muszą być ce-
lowe i przemyślane w szczegółach. 

Często brakuje Tobie fachowej pomocy 
w tym zakresie, a korzystanie z zewnętrz-
nych firm jest związane z wysokimi kosztami.  

Postanowiliśmy wyjść naprzeciw problemo-
wi. Stworzyliśmy unikalny 112 godzinny kurs 
marketingu przeznaczony dla pracowników 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  
Przyświeca nam cel, aby zajęcia realizowano 
w przystępnej i aktywnej formie, a metody  
i narzędzia można wykorzystać bezpośred-
nio w codziennej pracy. 

Jak odbywać się będą zajęcia 
W ramach projektu w okresie od  

1 września 2012r. do 28 lutego 2014r. stwo-
rzonych zostanie 8 grup szkoleniowych  
(w każdej grupie 12 uczestników). Każdy 
kurs obejmuje 112 godzin zajęć z licencjo-
nowanymi trenerami. 4 grupy będą miały 
zajęcia w tygodniu, 4 w weekendy w zależ-
ności od zainteresowania beneficjentów. 
Szkolenie odbywać się będzie dwa razy w ty-
godniu (8 godzin wraz z przerwą obiadową) 
co drugi tydzień. Warunkiem ukończenia 
kursu i uzyskaniem certyfikatu jest udział  
w 80% zajęć. Kurs poprowadzą licencjono-
wani trenerzy firmy szkoleniowo-doradczej 
Profi Biznes Group Sylwia Majewska ze 
Szczecina. 

Trwa właśnie rekrutacja do pierwszych 
grup szkoleniowych. Aby dowiedzieć się 
więcej wystarczy zadzwonić pod numer te-
lefonu (95) 739-03-12. 

(TM)

Rekrutacja do projektu  
„NIE obce języki”!

Projekt „NIE obce języki” to oferta bez-
płatnych kursów językowych, skierowanych 
do właścicieli i pracowników mikro, małych 
i średnich firm z terenu województwa lubu-
skiego. 

W ramach projektu zostaną zrealizowa-
ne szkolenia z języka angielskiego i niemiec-
kiego na poziomie średniozaawansowanym  
i zaawansowanym.  Ćwiczenia obejmujące 
60 godzin lekcyjnych, odbędą się w małych, 
10-osobowych grupach. Zajęcia będą re-
alizowane 2 razy w tygodniu, w godzinach 
popołudniowych, dokładne godziny spotkań 
zostaną uzgodnione pomiędzy trenerem  
a uczestnikami. Po ukończeniu kursu każdy 
z uczestników weźmie udział w indywidual-
nych zajęciach, przygotowujących do egzami-
nu  uprawniającego do uzyskania międzyna-
rodowego certyfikatu językowego. Uczestnik 
nie ponosi kosztu udziału w egzaminie – jest 
on finansowany w ramach projektu!

Zajęcia językowe przeprowadzi Szkoła 
Języków Obcych Izabeli Wojciechowskiej, 
dysponująca doświadczoną i wysoko wy-
kwalifikowaną kadrą lektorską. Na lektoraty 
zapraszamy do Gorzowa Wlkp, jednakże ist-
nieje możliwość realizacji zajęć w innej loka-
lizacji w przypadku otrzymania co najmniej 
10 zgłoszeń. 

Rekrutacja do projektu została już rozpo-
częta i będzie prowadzona w trybie ciągłym 
maksymalnie do lipca 2013r., czyli do mo-
mentu sformowania ostatniej grupy uczest-
ników. Osoby zainteresowane udziałem  
w projekcie zachęcamy już teraz do składa-
nia swoich zgłoszeń!  Pełna dokumentacja 
rekrutacyjna jest dostępna na stronie pro-
jektu: www.jezyki-owczarek.biz.pl. Warun-
kiem zakwalifikowania kandydata do udziału  
w projekcie jest  pozytywna ocena wstępne-
go testu znajomości języka obcego! 

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem 
projektu pod numerem telefonu: 95  739 03 
13, e-mail: a.nowak@owczarek.biz.pl. Doku-
menty zgłoszeniowe można wysłać pocztą 
lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu 
od poniedziałku do piątku, w godz. 10-15. 
Biuro Projektu mieści się przy ulicy Kazimie-
rza Wielkiego 1 w siedzibie Zachodniej Izbie 
Przemysłowo – Handlowej w Gorzowie Wlkp. 

Anna Nowak 
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Aby firma mogła się ubiegać o wspar-
cie, musi zaplanować inwestycję tech-
nologiczną polegającą na wdrożeniu 

własnej lub zakupie nowej technologii, a na-
stępnie uruchomieniu na jej podstawie wy-
twarzania nowych lub znacząco ulepszonych 
towarów, procesów lub usług. Samo pojęcie 
nowej technologii zostało zdefiniowane jako 
technologię w postaci prawa własności prze-
mysłowej, usługi badawczo rozwojowej lub 
nieopatentowanej wiedzy technicznej, która 
nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat.

Jak w praktyce działa wsparcie w posta-
ci kredytu technologicznego? Przedsiębior-
ca, który ma pomysł na rozwój firmy, a jego 
założenia spełniają powyższe kryteria musi 
uzyskać kredyt w banku komercyjnym, który 
ma podpisaną umowę z instytucją wdraża-
jącą – Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 
Prywatna instytucja ocenia projekt i bada 
zdolność kredytową przedsiębiorcy. W ter-
minie maksymalnie 60 dni od dnia złożenia 
wniosku bank kredytujący zawiera z przed-
siębiorcą warunkową umowę kredytu albo 
przyznaje jego promesę. Wtedy, za pośred-
nictwem tej instytucji, przedsiębiorca składa 
do BGK wniosek o przyznanie premii tech-
nologicznej. Premia uruchomiona zostaje po 
zakończeniu inwestycji. Dotacja nie wpływa 

na konto przedsiębiorcy, lecz na rachunek 
banku komercyjnego i służy spłacie zacią-
gniętego kredytu. Tym samym całkowicie 
lub częściowo kredyt technologiczny zostaje 
spłacony, a firma zwolniona ze swoich zobo-
wiązań. W Lubuskiem dofinansowanie wyno-
si 60% wartości projektu dla firm średnich i 
70% dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Najbliższy nabór wniosków rozpocznie 
się w październiku br. i wszystko wskazuje 
na to, że będzie to ostatnia taka szansa na 
uzyskanie kredytu technologicznego. Zgod-
nie bowiem z ustawą o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej banki 
komercyjne będą mogły udzielać kredytów 

Fundusze europejskie

Ostatnia szansa na kredyt technologiczny
W październiku rozpocznie się nabór wniosków w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny” PO IG. 
Małe i średnie przedsiębiorstwa, które planują zainwestować w nowoczesne technologie umożliwiające 
wprowadzenie im na rynek nowego produktu będą mogły ubiegać się w Banku Gospodarstwa Krajowe-
go nawet o 4 miliony złotych dotacji. 

technologicznych jedynie do końca paździer-
nika przyszłego roku. Natomiast BGK może 
przyznawać promesy premii technologicznej 
tylko do 15 września 2013 r. 

Planując ubieganie się o środki z tego 
działania warto się spieszyć i jak najszybciej 
opracować projekt. W ostatnim konkursie, ze 
względu na dużą ilość chętnych aplikacje były 
przyjmowane tylko przez dwa dni. Szczegóło-
we informacje na temat działania 4.3 „Kredyt 
technologiczny” można znaleźć na stronie in-
ternetowej Banku Gospodarstwa Krajowego 
(www.bgk.com.pl) w zakładce „Przedsiębior-
stwa”.

Tomasz Molski
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Państwo Jermanowscy zaczynali od im-
portu owoców cytrusowych i bananów 
na bazie założonej w latach 90-tych fir-

my Cytropol. Dzięki wciąż rosnącemu w ów-
czesnym czasie popytowi na cytrusy, handel 
okazał się na tyle rentowny, że mimo skrom-
nego kapitału początkowego, firma bardzo 
dobrze prosperowała i rozwijała się, groma-
dząc środki na kolejne inwestycje. Francepol 
powstał 4 września 1992 r. na bazie polsko-
-francuskiej firmy transportowej z Łodzi, któ-
rą Władysław Jermanowski wykupił w 1997 
r. i przeniósł jej siedzibę do Zielonej Góry. 
Główną przesłanką tej decyzji okazało się 
przejęcie licencji, które były w ówczesnym 
czasie ściśle limitowane. Wykupiona spół-
ka posiadała na stanie 12 aut, w większości  
w bardzo złym stanie technicznym. W cią-
gu zaledwie 3 lat tabor w całości został wy-
mieniony na nowy, a firma zaczęła rozwijać 
skrzydła. Cytropol stał się nie tylko importe-
rem owoców, ale też profesjonalną spółką 
transportową. W 1998 roku dotychczasowa 
baza przystosowana dla przedsiębiorstwa 
zajmującego się importem i handlem zaczęła 
być zbyt mała dla rozwijającego się zaplecza 
transportowego. Zdecydowano się więc na 
zakup 4 hektarowego terenu w Starym Kisie-
linie pod Zieloną Górą, który po trwającym  
2 lata remoncie stał się miejscem działalno-
ści Francepolu i Cytropolu.  Rozbudowa bazy 
sprawiła, że obie firmy dysponują nie tylko 
większą ilością miejsc parkingowych, ale też 

dużym biurowcem, własnym warsztatem na-
prawczym, a od 2003 roku również własną 
stacją paliw.

Dziś Francepol posiada w swej flocie 150 
aut, z czego 95% spełnia wyśrubowane nor-
my Euro 5. - Naszym głównym rynkiem są 
zlecenia do Niemiec i krajów Beneluxu. Re-
alizujemy transporty m.in. dla Volswagena  
i Audi – mówi dyrektor spółki Artur Nowacki. 
– W regionie naszym największym zlecenio-
dawcą jest żarski Kronopol.

Pytany o kryzys dyrektor Nowacki od-
powiada z uśmiechem o stałym wzroście 
zleceń i ciągłym rozwoju taboru. Mimo po-
tężnej floty aut wiele transportów spółka 
zmuszona jest zlecać podwykonawcom.  
- Właściwie jedynym symptomem recesji  
w strefie Euro jest spadek zaufania dla kra-
jów południa Europy. Staramy się unikać 
transportów do Grecji, Włoch czy Hiszpanii. 
Niestety zleceniodawcy są tam w tej chwili 
mało wiarygodni, a co najgorsze często nie-
wypłacalni – mówi. 

Francepol to w tej chwili jeden z naj-
większych przewoźników w naszym woje-
wództwie. Co ciekawe, to jedyna tak duża 
firma rodzinna w tej branży, a do tego wciąż 
z kapitałem całkowicie polskim. W ostatnim 
czasie spółka postawiła na dwa kierunki roz-

Z wizytą u członka ZIPH

Jubileusz XX-lecia Francepolu
We wrześniu firma Francepol Państwa Władysława i Grażyny Jermanowskich obchodzi 20-lecie swojego 
istnienia. Historia rozwoju firmy ze Starego Kisielina stanowi doskonały przykład na to, jak firma rodzin-
na może stać się dużym, dobrze prosperującym przedsiębiorstwem o uznanej marce nie tylko w Polsce, 
ale również w Europie.

woju: tradycyjne naczepy plandekowe oraz 
naczepy typu „walking floor”. Te drugie do 
niedawna były swego rodzaju nowością na 
polskim rynku. Stanowią bardzo ciekawe 
rozwiązanie dla firm, które nie tylko prowa-
dzą transport materiałów sypkich, ale także 
towaru na paletach. Pozwalają na transport 
w jedną stronę towarów takich jak: pasza, 
zboże, kukurydza, otręby, trociny, śmieci, 
węgiel, piasek, żwir, a w drugą towarów na 
paletach, w workach, bali, beczek itp. Dzięki 
temu firma unika tzw. „pustych przebiegów”.

Pytany o dalszy rozwój firmy Dyrek-
tor Nowacki, mówi o stawianiu na jakość,  
a nie na ilość. – Nie mniej 3 lata temu razem  
z właścicielami obiecaliśmy sobie, że do-
jedziemy do 100 aut w firmie i na tym po-
przestaniemy. Dziś mamy ich 150 – śmieje 
się Artur Nowacki. Firma stara się również 
pokazywać na lokalnym rynku. Co roku bie-
rze udział w konkursie Lubuski Lider Bizne-
su. Wspiera kilkanaście inicjatyw lokalnych. 
Ufundowała również miastu Zielona Góra 
„Transportikusa” – jednego z kilkunastu fi-
gurek bachusika, zdobiącego zielonogórski 
deptak. Francepolowi, a w szczególności 
jego właścicielom i pracownikom, życzymy 
kolejnych udanych lat działalności.

Jarosław Libelt
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Sam hotel nie jest duży i oferuje 32 pokoje 
dla 45 osób, co klasyfikuje go do hoteli bouti-
que (cechą tych obiektów jest niepowtarzal-
ność i oryginalność). 

Śmiało można powiedzieć, że historia 
tego obiektu jest nierozerwalnie związana  
z historią miasta Gorzowa Wlkp. od końca XIX 
w. Rozpoczęła  się w  latach 90. XIX wieku.  
W miejscu hotelu funkcjonowała m.in. restau-
racja „Adler-Halle”, która w czasie kryzysu po 
I wojnie światowej została wykupiona i prze-
mianowana na „Landsberską Fabrykę Serów 
Radloff” i usamodzielniła się pod marką „Ad-
ler-Garten”. W 1945 r. znajdował się tu polski 
pionierski lokal „Pod Orłem”, który swego  cza-
su skupiał całe życie kulturalne i rozrywkowe 
miasta. W późniejszym okresie swoje miejsce 
miały tu liczne  organizacje społeczne i kultu-
ralne PKP. W Gorzowie miejsce to najbardziej 
znane jest jako Dom Kultury „Kolejarz”. Znisz-
czony budynek wykupił prywatny przedsię-
biorca Zenon Konkol. W 2010 roku dzięki jego 
staraniom, po generalnym remoncie, powstał 
3-gwiazdkowy hotel i restauracja „Fado” na-
wiązując tym samym do historii „Adler-Hal-
le”. W ubiegłym roku obiekt stał się częścią 
ogólnoświatowej i największej na świecie, bo 
posiadającej około 3000 obiektów sieci Best 
Western International.

Fenomenem tego miejsca wyróżniającym 
go spośród reszty obiektów użytkowych mia-
sta jest    niezwykły klimat i atmosfera intymno-
ści. Miejsce to powstało z myślą o najbardziej 
wymagających klientach, dla których oprócz 
obsługi na najwyższym światowym poziomie 
ważna jest również anonimowość. Hotel to 
elegancka oaza spokoju, w której goście mogą 
poczuć się komfortowo i swobodnie zarazem. 
Wchodząc do środka widać, jak w harmonijny 
sposób historia łączy się tu z nowoczesnością. 
Wystrój recepcji i holu oraz kryształowe żyran-
dole w parze z piecami kaflowymi  nawiązują 
do minionych epok. Wszystkie pokoje wypo-
sażone są w stylowe meble, duże telewizory 
LCD oraz bezprzewodowy Internet. Pokoje na 
drugim  piętrze posiadają dodatkowo balkon  

z widokiem na patio. Większość z nich wypo-
sażono w miejsce do pracy oraz minibar.

Best Western słynie z pojawiających się 
tu często znanych osobistości. Znakiem ja-
kości hotelu są liczne wyróżnienia, które ho-
tel otrzymuje w ogólnopolskich konkursach.  
W listopadzie ubiegłego roku szef kuchni wraz 
ze swoim uczniem uczestniczyli w finale III 
edycji konkursu „Zgotuj sobie sukces”.  Ze-
spół pod opieką Dawida Szkudlarka zajął dru-
gie miejsce spośród 75 drużyn z całej Polski  
w konkursie Makro jednej z najbardziej pre-
stiżowych imprez kulinarnych w Polsce. Da-
nia oceniane były przez międzynarodowe 
jury złożone z profesjonalistów, na którego 
czele stał Kurt Scheller. Jako dodatkowe wy-
różnienie zespół hotelu Best Western otrzy-
mał także nagrodę Jury komplementarnego,  
w skład którego wchodzili dziennikarze i kry-
tycy kulinarni, m.in Robert Sowa oraz Barbara 
i Piotr Adamczewscy. Fantazja i pomysłowość 
stanowiły główne składniki finałowego dania 
„Roladki z królika z musem borowikowym  
w kapuście włoskiej podana na sosie własnym 
z dodatkiem kopytek smażonych z czosnkiem  
i tymiankiem”, które pozwoliło zespołowi ho-
telu zająć tak wysokie miejsce.

W tym roku gorzowski hotel otrzymał 
prestiżową nagrodę Hotel Roku 2012 w ka-
tegorii „najlepszy serwis” w konkursie orga-
nizowanym przez system rezerwacyjny HRS, 
ogólnoświatowego operatora  elektronicz-
nego systemu rezerwacji miejsc hotelowych 
przeznaczonego dla klientów podróżujących 
zarówno służbowo, jak i prywatnie. Jego stały-
mi współorganizatorami są tygodnik Newswe-
ek i magazyn Forbes. - To wyróżnienie, to dla 
hotelu  ogromna nobilitacja. Konkurentami do 
tego tytułu było wiele  hoteli w całej Polsce,   
w tym jak by się zdawało niepodważalni  li-
derzy  hotelowi z rynku warszawskiego. Wy-
różnienie, które hotel otrzymał niezmiernie 
cieszy, gdyż nominacje w kategorii Najlepszy 
Serwis otrzymały hotele z najwyższą oceną 
Klientów HRS, których części składowe ogól-
nej punktacji, takie jak: „Atmosfera w hotelu”, 

„Miłe przyjęcie” i „Gotowość personelu do 
obsługi” były najwyższej ocenione - cieszy się 
dyrektor hotelu Małgorzata Wrońska.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom go-
ści, od sierpnia bieżącego roku BW nawiązał 
współpracę  z wypożyczalnią samochodów 
Avis, jednym z największych dostawców usłu-
gi wynajmu samochodów w Europie. W hote-
lu Best Western Gorzów Wlkp. można dzięki 
temu wynająć auto, co z pewnością uatrakcyj-
ni element podróżowania. 

Sam hotel oprócz miejsc noclegowych 
oferuje także obsługę spotkań biznesowych. 
Do dyspozycji klientów są dwie klimatyzo-
wane sale konferencyjne z pełnym wyposa-
żeniem audiowizualnym oraz dwa mniejsze 
pomieszczenia na kameralne spotkania. Inte-
gralną część obiektu stanowi klimatyczna re-
stauracja.  Specjalnością Szefa Kuchni są dania 
kuchni polskiej, a menu dostosowuje się do 
pór roku. Best Western Gorzów Wlkp. od po-
czątku swojej działalności organizuje wesela  
i imprezy okolicznościowe. Służy do tego celu 
największa w mieście Sala Balowa zachowa-
na w starym stylu. W przeszłości była to sala 
kinowa oraz miejsce warzenia piwa, gdzie 
mieściły się ogromne kadzie. Pomieści ona od  
90 do 220  gości w zależności od ustawienia  
i rodzaju zamówionej imprezy. 

Pytana o plany na przyszłość, dyrektor 
hotelu mówi wprost: – Stawiamy na jakość 
obsługi i komfort naszych gości. W tym celu 
cały czas podnosimy poziom naszego perso-
nelu i uatrakcyjniamy wyposażenie naszych 
pomieszczeń. Plany zarządu spółki są ambit-
ne. Do 2014 roku zaplanowano znaczne inwe-
stycje w celu podwyższenia standardu hotelu 
i podniesienia kategoryzacji do 4 gwiazdek,  
a tym samy zmianę nazwy na Best Western 
Plus . Ten „plus” to znaczne korzyści dla gości, 
o których pewnie jeszcze usłyszymy.

Z pewnością warto pojawić się w tym 
miejscu, zarówno będąc w podróży, jak i pla-
nując biznesowe spotkanie w ekskluzywnym 
gronie.

Jarosław Libelt

Z wizytą u członka Izby

Hotel 
do którego się 
wraca
Mimo niespełna trzech lat istnienia gorzowski hotel Best Western wyrasta na lidera  
tej branży w mieście. Potwierdzeniem tego faktu są liczne wyróżnienia, które zdobywa  
w ogólnopolskich konkursach. Ostatnim laurem jest nagroda w plebiscycie renomowa-
nego portalu HRS  w kategorii „Najlepszy serwis 2012”. Postanowiliśmy sprawdzić  
u źródła, co stanowi receptę na sukces.
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W 2008 roku niektóre banki wykorzystały 
stosowane od wielu lat przez przedsiębior-
ców (eksporterów i importerów) instrumenty 
zabezpieczające ryzyko zmian kursowych lub 
zmniejszające koszty obsługi zadłużenia (czyli 
instrumenty zabezpieczające ryzyko działalno-
ści gospodarczej) do przeprowadzenia działań 
określonych później wspomnianym wyżej mia-
nem „toksycznych opcji walutowych”. Wbrew 
składanym deklaracjom, odpowiednie organy 
Państwa Polskiego nie wsparły przedsiębior-
ców. Przeciwnie: organy skarbowego podjęły 
próbę „dobicia” tych przedsiębiorców, którzy 
przetrzymali - choć z olbrzymimi stratami (stra-
ty na instrumentach pochodnych banki prze-
konwertowały im bowiem na długoterminowe 
kredyty) - akcję niektórych banków w 2008 roku 
i kontynuują działalność gospodarczą do dzisiaj, 
spłacając tym bankom wielomilionowe kredyty. 

W pierwszej kolejności organy skarbowe 
„uderzyły” w przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą na podstawie wpisu 
do ewidencji działalności gospodarczej lub bę-
dących spółkami osobowymi. Organy skarbowe 
wpadły bowiem na pomysł, że można wykorzy-
stać różne brzmienie przepisów ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych i usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych 
i w konsekwencji uznać, że dochody/straty osią-
gnięte na finansowych instrumentach pochod-
nych (terminowych transakcjach walutowych i 
opcyjnych) stanowią tzw. odrębne źródło przy-
chodu i nie podlegają połączeniu z dochodami 
osiąganymi przez tych przedsiębiorców w ra-
mach wykonywanej działalności gospodarczej. 

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa 
m.in.  podjęła różnego rodzaju przedsięwzięcia 
zmierzające do uprzytomnienia różnym orga-
nom Państwa, że działania organów skarbowych 
nie tylko stanowią „naginanie” prawa, nie tylko 
są nielogiczne, ale pozostają w sprzeczności z 
najbardziej elementarnym interesem Państwa 
Polskiego. Poza konferencjami organizowanymi 

na ten temat dla pokrzywdzonych przedsiębior-
ców z udziałem posłów i senatorów czy wy-
stosowywaniem petycji do najwyższych władz 
państwowych, wystąpiły do Ministra Finansów 
o wydanie interpretacji ogólnej w wyżej wymie-
nionej sprawie (notabene, do tej pory Minister 
Finansów nie udzielił na ten wniosek żadnej 
odpowiedzi). Być może jednak przedsięwzięcia 
te przyczyniły się w ostatnim czasie do wyda-
nia przez Naczelny Sąd Administracyjny dwóch 
obszernie uzasadnionych wyroków, których 
wspólną tezą jest, iż źródło przychodów, jakim 
jest pozarolnicza działalność gospodarcza może 
zawierać inne strumienie (źródła) przychodów, 
ale wszystkie one powinny być rozliczane we-
dług jednolitych zasad. Sztuczne  i nielogiczne 
jest rozbijanie źródła przychodów związanych 
z tą samą działalnością gospodarczą pomiędzy 
różne źródła przychodów. Jeżeli korzystanie z 
instrumentów finansowych ma nierozdzielny 
związek z podstawowym przedmiotem dzia-
łalności gospodarczej, to wszystkie osiągane 
z tego tytułu przychody (straty) powinny być 
kwalifikowane jako przychody (straty) z tej pod-
stawowej działalności gospodarczej.          

Wydawałoby się, że na tym koniec. Jednak 
nie w Polsce. W ostatnim czasie organy skar-
bowe „wymyśliły”, żeby przedsiębiorcom - bez 
względu na to czy są osobami fizycznymi, oso-
bami prawnymi czy spółkami osobowymi - nie 
uznawać za koszty uzyskania przychodów strat 
na finansowych instrumentach zabezpieczają-
cych pod pretekstem prowadzenia przez przed-
siębiorców działalności spekulacyjnej. Zazwyczaj 
sprowadza się to niczym nie potwierdzonej tezy: 
przedsiębiorca prowadził działalność spekula-
cyjną, ponieważ ją prowadził (czyli na zasadzie: 
ziemia jest płaska i kropka). Organy skarbowe 
świadomie unikają przy tym odniesienia się do 
problemu tzw. toksycznych opcji walutowych, 
czyli podstępnego wykorzystania przez banki 
w 2008 roku stosowanych od wielu lat przez 
przedsiębiorców (eksporterów i importerów) 

instrumentów zabezpieczających ryzyko zmian 
kursowych lub zmniejszających koszty obsługi 
zadłużenia (czyli instrumentów zabezpieczają-
cych ryzyko działalności gospodarczej) do prze-
prowadzenia zmasowanej i dobrze przemyślanej 
akcji spekulacyjnej, która polegała na doprowa-
dzeniu do rekordowo wysokiego kursu polskiej 
waluty, a następnie szybkiej jej deprecjacji. Niżej 
podpisany nie słyszał, aby odpowiednie organy 
Państwa Polskiego (w tym organy skarbowe i 
podatkowe) podjęły działania prawne przeciw-
ko bankom, które - działając z premedytacją i 
sprzecznie z obowiązującym w Polsce prawem 
- doprowadziły do poniesienia strat finanso-
wych przez polskich przedsiębiorców w 2008 r. 
(w tym przedsiębiorców ze znaczącym udziałem 
Skarbu Państwa). W konsekwencji ma to ewi-
dentny wpływ na kondycję polskiej gospodarki. 
Jakże inaczej wyglądają na tym tle działania in-
nych państw, które podejmują stanowcze kro-
ki przeciwko wielkim korporacyjnym bankom 
dopuszczającym się manipulacji na rynkach fi-
nansowych. Wystarczy wspomnieć postępowa-
nia prowadzone przeciwko bankom w sprawie 
manipulowania międzybankowymi stawkami 
referencyjnymi, a zwłaszcza w sprawie manipu-
lowania Londyńską Międzynarodową Stawką 
Referencyjną - Liborem (czyli - w sensie ekono-
micznym - wszystkim), które toczą się - według 
informacji prasowych - m.in. wobec Barclays, Ci-
tigroup, Societe Generale, HSBC, UBS i Deutsche 
Bank czy też afery wokół banków JP Morgan czy 
Goldman Sachs. Najwyższy czas, wzorem innych 
państw dbających o szeroko pojmowany interes 
państwowy, na podjęcie kroków prawnych prze-
ciwko osobom, w tym bankom, odpowiedzial-
nym za nieuczciwe i niezgodne z prawem mani-
pulowanie kursem polskiej waluty w 2008 roku. 
Ale czy odpowiednie organy Państwa Polskiego 
na to stać ?

Nie tak dawno rozmawiałem z kilkoma za-
granicznymi przedsiębiorcami na temat akcji 
podejmowanych przez polskie organy skarbo-
we przeciwko polskim przedsiębiorcom, którzy 
zaufali bankom w 2008 r. Przez dłuższy czas nie 
potrafili oni zrozumieć, o czym mówię. W gło-
wie im się nie mieściło, że państwo nie podjęło 
w obronie przedsiębiorców żadnej interwencji, 
a obecnie próbuje ich jeszcze złupić. Ale byli 
oni obywatelami państw, których siła polega 
w pierwszej kolejności na silnej gospodarki. Po 
dłuższym namyśle stwierdzili, ze to albo sabo-
taż, albo głupota. Innej możliwości nie widzą. Po 
czym jeden z nich, chyba najbardziej inteligentny, 
poklepał mnie po plecach i powiedział: „róbcie 
tak dalej”. I to zabolało mnie najbardziej. 

Marek Górecki
adwokat i doradca podatkowy

Zdaniem eksperta

Toksyczne opcje walutowe w „rękach”  
organów skarbowych – ciąg dalszy nastąpił

Zapewne część czytelników „Głosu Przedsiębiorcy” pamięta wcześniej-
sze artykuły niżej podpisanego (a także innych autorów) na temat dzia-
łań podejmowanych przez lubuskie organy skarbowe, zmierzające do 
„wyrzucania” z kosztów uzyskania przychodów z tytułu wykonywania 
działalności gospodarczej strat poniesionych przez przedsiębiorców na 
instrumentach pochodnych (opcjach, kontraktach terminowych i swa-
pach) oferowanych przez banki w 2008 roku. 
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Szybka decyzja kredytowa, minimum formalności i atrakcyjne 
oprocentowanie to sugestie, które najczęściej pojawiały się 
wśród firm i zostały one wprowadzone do oferty GBS Banku.

Oferta GBS Banku jest w szczególności polecana dla firm, które po-
trzebują szybko środków na bieżące wydatki lub mają w planach pilną 
inwestycję. Jak zapewniają pracownicy GBS Banku, wnioski kredytowe 
rozpatrywane są w czasie średnio o 50% krótszym niż w przypadku 
standardowych produktów kredytowych. Klienci, którzy decydują się 
na współpracę z bankiem mogą liczyć na pomoc i fachowość doradców 
biznesowych.    

Zalety szybkich kredytów w GBS Banku reklamuje również żuż-

Szybkie kredyty dla firm
Wprowadzone do oferty GBS Banku kredyty „Szybka inwestycja” i „Szybka linia kredytowa” to odpo-
wiedź na potrzeby, jakie zgłaszali sami przedsiębiorcy. Kolejny raz tworząc produkty wprowadzane do 
oferty, bank skorzystał z pomysłów, jakie płyną bezpośrednio od firm.  

lowiec Bartek Zmarzlik. To jeden z największych talentów nie tylko 
polskiego a światowego speedwaya. Mimo młodego wieku, pasmo 
sukcesów, jakie osiągnął wychowanek Stali Gorzów jest imponujące. 
Bartek to aktualny brązowy medalista Drużynowych Mistrzostw Polski 
oraz zdobywca srebrnego medalu w zawodach indywidualnych. Jednak 
największy sukces osiągnął w czerwcu bieżącego roku, kiedy to zajął 
trzecie miejsce w prestiżowych zawodach cyklu Grand Prix w Gorzowie 
Wlkp. (jedna z rund Indywidualnych Mistrzostw Świata). Więcej infor-
macji o kredytach „Szybka inwestycja” i „Szybka linia kredytowa” moż-
na znaleźć na www.gbsbank.pl oraz u doradców klienta GBS Banku. 

Eliza Chojnacka

Na 10-te urodziny Słowianki 
Wielka Promocja  

dla Pracowników Państwa Firmy
TYLKO TERAZ najniższe ceny  

dla minimalnej ilości zamówienia

Nawet 12,00 zł TANIEJ za bilet  

Bilet 2-godzinny na basen – 12,50 zł 
Minimalne zamówienie dla zakładu pracy - 50 sztuk biletów.

Bilet bez limitu czasu – 15,00 zł 
Minimalne zamówienie dla zakładu pracy- 20 sztuk biletów.  

Reklama Twojej firmy na Słowiance już za 1,00 zł 
Sala konferencyjna na Słowiance - NOWA OFERTA

Więcej informacji
Tel. 95 7338 509, 95 7338 508, Kom. 601 160 252, 783 295 107

e-mail: marketing@slowianka.pl, marketing2@slowianka.pl

Można powiedzieć, że Strefa to jeden z niewielu mecenasów 
kultury w pełnym tego słowa znaczeniu. Widać to zwłaszcza 
w Kostrzynie i Słubicach,  gdzie K-S SSE wspiera m.in.: Stre-

fę Dobrej Muzyki, festiwal muzyki dawnej Kostrinella oraz Woodstock  
w Kostrzynie, czy międzynarodowe święto piosenki autorskiej Transvoca-
le w Słubicach. Strefa pomaga również Kostrzyńskiemu Stowarzyszeniu 
„Człowiekiem jestem” oraz gorzowskiemu hospicjum św. Kamila - Często 
zdarza się, że uda nam się znaleźć pieniądze w przypadku, gdy potrzebna 
jest pilna operacja, czy pomoc pogorzelcom. Na tego typu działania nie 
mamy przeznaczonej  konkretnej kwoty, staramy się po prostu pomagać 
tam, gdzie możemy - mówi wiceprezes K-SSSE Roman Dziduch.

Na pomoc Strefy mogą również liczyć sportowcy - w Gorzowie 
Wlkp. wspieramy koszykówkę i żużel, w Słubicach piłkę nożną i lekkąa-
tletykę, a w Kostrzynie sekcje działające przy Miejskim Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji: zapasy, piłkę nożną i tenis stołowy w Szkolnych Klubach 
Sportowych. Dla Strefy jest to również dobra forma promocji. Logo 
Spółki znajduje się na koszulkach sportowców oraz banerach okalają-
cych areny wydarzeń sportowych - wylicza wiceprezes Dziduch.

Pomagają również firmy, które na terenie specjalnej stre-
fy ekonomicznej wybudowały swoje zakłady.  I tak np. od wie-
lu lat ICT Poland Sp. z o.o. realizuje program „Foxy pomaga dzie-
ciom”, angażuje się w akcje organizowane w szkołach, sponsoruje 
m.in. Małą Akademię Jazzu. Arctic Paper Kostrzyn S.A. to sponsor 
Kostrzyńskiego Centrum Kultury, wspiera plenery malarskie  
i organizację wystaw. Kostrzyńskie firmy to też najwięksi darczyńcy, 

Z życia Strefy

Strefa mecenasem
Filozofia nowoczesnego przedsiębiorstwa często 
opiera się na tym, że dzieli się ono swoimi dobra-
mi z innymi. Nie inaczej jest w Kostrzyńsko-Słubic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która co roku 
wspiera wiele przedsięwzięć kulturalnych, sporto-
wych i charytatywnych.

którzy co roku nie szczędzą grosza, gdy w mieście odbywa się finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki temu miasto od daw-
na utrzymuje się w czołówce samorządów, które przekazują na rzecz 
potrzebujących najwięcej pieniędzy. Różnych form pomocy jest zresztą 
dużo więcej - To forma zadośćuczynienia dla mieszkańców za uciążli-
wości związane z funkcjonowanie strefy przemysłowej - mówi Roman 
Dziduch.

Agnieszka Stechnij

R E K L A M A
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W konkursie mogą uczestniczyć mikro, mali 
i średni przedsiębiorcy. Skierowany jest on 
przede wszystkim na wsparcie projektów in-
westycyjnych, obejmujących wdrożenie wyna-
lazku wcześniej objętego ochroną patentową 
lub też zgłoszonego w Urzędzie Patentowym. 
Zgodnie z regulaminem programu, wsparcie 
może być udzielone tylko na pierwsze wdroże-
nie wynalazku. Jeśli więc na terenie UE dany 
produkt albo metoda będące przedmiotem 
wynalazku były lub są już używane w sposób 
zawodowy albo zarobkowy, to nie będzie on 
brany pod uwagę w naborze. 

Poziom i wysokość wsparcia
Wsparcie będzie mogło wynieść maksymal-
nie do 50% kosztów kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem. Minimalna wartość wy-
datków kwalifikowanych to 4 miliony złotych, 
całkowita wartość projektu nie będzie mogła 
przekroczyć kwoty 50 mln euro. Dotacja wy-
niesie do 20 milionów złotych na jedną inwe-
stycję.
Do wydatków kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem na pierwsze wdrożenie wynalaz-
ku zalicza się wydatki na:
1. pokrycie kosztów przeniesienia własno-

ści gruntu lub użytkowania wieczystego 
gruntu do wysokości 10 % całkowitych 
wydatków kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem;

2. pokrycie kosztów przeniesienia prawa 
własności budynku lub budowli;

3. pokrycie ceny nabycia albo kosztu wy-
tworzenia środków trwałych innych niż 
określone w pkt. 1 i 2;

4. pokrycie ceny nabycia robót i materiałów 
budowlanych;

5. pokrycie ceny nabycia wartości niemate-
rialnych i prawnych w formie patentów, 
licencji, know-how oraz nieopatentowa-
nej wiedzy technicznej, jeżeli wartości 
niematerialne i prawne spełniają łącznie 
warunki określone w rozporządzeniu 
MRR w sprawie udzielania przez PARP 
pomocy finansowej w ramach PO IG;

6. raty spłat wartości początkowej gruntów, 
budynków i budowli, poniesione przez 
korzystającego do dnia zakończenia reali-
zacji projektu;

7. raty spłat wartości początkowej środków 
trwałych innych niż określone w pkt. 6, 
lub wartości niematerialnych i prawnych 
poniesione przez korzystającego albo 
spłatę wartości początkowej środków 
trwałych innych niż określone w pkt. 6 
lub wartości niematerialnych i prawnych;

8. pokrycie kosztów związanych z najmem 
lub dzierżawą gruntów, budynków i bu-
dowli, poniesionych do dnia zakończe-
nia realizacji projektu, pod warunkiem, 
że umowa najmu lub dzierżawy będzie 
zawarta na okres co najmniej 3 lat od 
przewidywanego terminu zakończenia 
realizacji projektu;

9. Pokrycie ceny zakupu usług doradczych 
związanych z inwestycją, przy czym usłu-
gi te nie mogą stanowić elementu stałej 
lub okresowej działalności gospodarczej 
przedsiębiorcy lub być związane z bie-
żącymi wydatkami operacyjnymi przed-
siębiorcy, do wysokości 10% wydatków,  
o których mowa w pkt. 1-8. 

10. pokrycie kosztów tłumaczenia przysię-
głego na język polski dokumentacji nie-
zbędnej do złożenia wniosku;

11. ustanowienie lub utrzymanie zabezpie-
czenia należytego wykonania zobowią-
zań wynikających z umowy o udzielenie 
wsparcia;

12. pokrycie kosztów związanych z otwar-
ciem i prowadzeniem przez mikro-
przedsiębiorcę, małego lub średniego 

przedsiębiorcę odrębnego rachunku 
bankowego lub subkonta na rachunku 
bankowym, przeznaczonych do obsługi 
projektu lub płatności zaliczkowych.

Do kiedy, jak i gdzie
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić 
w Generatorze Wniosków, zamieszczonym na 
stronie internetowych Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl), 
w terminie od 27 sierpnia do 14 września 
2012 roku do godziny 16.30.
Wniosek o dofinansowanie uważa się za wy-
pełniony z chwilą zablokowania, po dokona-
niu pozytywnej walidacji. Następnie należy 
go zarejestrować z użyciem przycisku „złóż 
wniosek” udostępnionego w generatorze. 
Formalne potwierdzenie złożenia wniosku 
musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od 
jego zablokowania w Generatorze Wnio-
sków. Podpisanie oraz złożenie załączników 
do wniosku może zostać dokonane drogą 
elektroniczną lub w sposób tradycyjny zgod-
nie z zapisami § 6 Regulaminu przeprowa-
dzania konkursu.
Dokumentacja niezbędna przy przygotowa-
niu wniosku o dofinansowanie pierwszego 
wdrożenia wynalazku znajduje się na stronie 
internetowej www.poig.gov.pl.
Poinformowanie Wnioskodawców o przy-
znaniu bądź odmowie przyznania wsparcia 
nastąpi w terminie do 5 miesięcy od daty za-
mknięcia naboru w ramach konkursu.

Marta Rosiak
Konsultant PK ARR S.A.  

w Zielonej Górze

Miliony na wynalazki
W sierpniu ruszył  konkurs „Wsparcie na pierwsze wdro-
żenie wynalazku”. W ramach programu przedsiębiorcy 
mogą ubiegać się o pieniądze na wdrożenie wyna-
lazków w swojej firmie. Do podziału w ramach 
konkursu jest 616 mln zł. 
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66-400 Gorzów Wielkopolski,  
ul. Kazimierza Wielkiego 1

NIP 599 286 26 34, Regon 211293154

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

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 Marketingu 
Tomasz Molski 

tel. (95) 73-90-312, fax. (95)-73-90-310 
kom. 696-007-665 

e-mail: t.molski@ziph.pl 

Dział Finansowo-Kadrowy 
Anna Nowak 

tel. (95) 73-90-313, fax. (95)-73-90-310 
e-mail: a.nowak@ziph.pl

Dział Ubezpieczeń 
Marzena Młynarczyk 

Tel/fax. (95) 73-90-310 
e-mail: m.mlynarczyk@ziph.pl

Oddział w Zielonej Górze 
ul. Bohaterów Westerplatte 23, 

65-078 Zielona Góra

Wiceprezes ZIPH 
Krzysztof Romankiewicz

Sekretariat 
Justyna Twardowska 

Tel/Fax + (68) 324 14 70 
e-mail: biurozgora@ziph.pl

Strona www: ziph.pl
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