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Zapraszamy lubuskich przedsiębiorców do udziału w konferencji w ramach projektu:

Zarządzanie Własnością Intelektualną
Zakres tematyczny konferencji:

Globalizacja i globalna gospodarka
Przedsiębiorstwo w konkurencyjnym świecie

Gospodarka oparta na wiedzy
Prawne aspekty własności intelektualnej

Ochrona własności niematerialnych w fi rmie
Transfer technologii

Wywiad w działalności gospodarczej

Organizator:
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa

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

e-mail: marke  ng@ziph.pl, www.ziph.pl 

Strona internetowa projektu: www.zwi.kig.pl 

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

… Nie?

Data: 24-25 marca   Miejsce: Hotel Gracja
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Partnerstwo
publiczno-prywatne
– rozmowa z Witoldem 

Grzybowskim, ekspertem 
z zakresu PP-P i partnerem 

w Dolnośląskiej Grupie 
Doradczej.

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

Racjonalne zarządzanie 
energią

– relacja z warsztatów 
w Zielonej Górze.

Misja Gospodarcza
do Włoch.

Nasza Izba wspólnie z dziewięcioma 

organizacjami otoczenia biznesu 

naszego województwa podpisała 

w styczniu br. porozumienie w sprawie po-

wołania Lubuskiego Arbitrażowego Sądu 

Gospodarczego. Utworzenie LASG jest od-

powiedzią przedsiębiorców na likwidację 

wydziału gospodarczego Sądu Rejonowego 

w Gorzowie. Zapraszamy do zapoznania się 

z tą formą rozstrzygania sporów gospodar-

czych. O szczegółach funkcjonowania tego 

podmiotu rozmawiamy w bieżącym nume-

rze z Prezesem Polubownego Sądu Gospo-

darczego działającego przy ZIPH – Markiem 

Góreckim. 

W marcowym „Głosie” przyglądamy się 

także ustawie o Partnerstwie Publiczno-Pry-

watnym. O faktycznym wykorzystaniu tego 

narzędzia współpracy samorządu i przedsię-

biorców dyskutujemy z Witoldem Grzybow-

skim, ekspertem z zakresu PPP i partnerem 

w Dolnośląskiej Grupie Doradczej.

W bieżącym miesiącu przygotowaliśmy 

dla Państwa również bogatą ofertę szkolenio-

wą. 18 marca w Kostrzynie n/Odrą wspólnie 

z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Eko-

nomiczną organizujemy szkolenie z zakresu 

zmian w podatku VAT. 24 i 25 marca w Go-

rzowie zapraszamy Państwa na konferencję 

połączoną z warsztatami na temat zarządza-

nia własnością intelektualną. 29 marca Izba 

razem z Lubuskim Sejmikiem Gospodarczym 

organizuje konferencję na temat opcji walu-

towych w Międzyrzeczu. 

Zachęcam do skorzystania z naszej oferty.

Z poważaniem

Roman Mizerny, Wiceprezes ZIPH

Szanowni Państwo
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• 12 lutego  w Gorzowie Wlkp. odbyła się 

konferencja „Łączą nas rzeki”, podczas 

której dyskutowano na temat utworzenia 

Lubuskiego Klastra Turystycznego „Zie-

lona Dolina”. W spotkaniu udział wzięli 

przedstawiciele ZIPH: Prezes Jerzy Korole-

wicz i członek Rady ZIPH Grzegorz Załoga.

• Spółka Komages – członek ZIPH – została 

wyróżniona w konkursie Urzędu Marszał-

kowskiego „HIT Ziemi Lubuskiej 2009”. 

Firma otrzymała tytuł „HIT Rubinowy” za 

modelową dla obszarów wiejskich pla-

cówkę handlu detalicznego sieci „Chata 

Polska” w Janczewie. Gala fi nałowa kon-

kursu odbyła się 12 lutego w Zielonogór-

skiej Palmiarni.

• 17 lutego w Gorzowie Wlkp. odbyło się 

posiedzenie Prezydium ZIPH. Podczas spo-

tkania omówiono stan przygotowań do 

realizacji projektów unijnych: „Deplinno”, 

„Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu” 

oraz „Zarządzanie Własnością Intelektu-

alną”. Przedstawiono również koncepcję 

drugiej edycji konkursu „Lubuski Lider Biz-

nesu” i przyjęto w poczet członków Izby 

nowe fi rmy.

• 18 lutego br. na Zamku Królewskim w War-

szawie miała miejsce uroczysta Gala, któ-

ra rozpoczęła obchody jubileuszu 20-lecia 

Krajowej Izby Gospodarczej. Honorowymi 

gośćmi Gali byli m.in. prof. Jerzy Buzek, 

Przewodniczący Parlamentu Europejskie-

Tematem rozmów była aktualna sy-

tuacja fi rm w naszym województwie 

i pomysły na rozwiązanie bieżących 

problemów z którymi borykają się przed-

siębiorcy. Dyskutowano również o roli Izby 

w procesie wspierania fi rm w zakresie pozy-

skiwania środków pomocowych Unii Euro-

pejskiej. Tematem rozmów były także moż-

liwości podjęcia wspólnych działań Urzędu 

Marszałkowskiego i Izby na rzecz promocji 

województwa, konsultacji w zakresie stra-

tegicznych dokumentów w obszarze gospo-

darki i powstania Lubuskiego Arbitrażowego 

Sądu Gospodarczego.

Spotkanie z Wicemarszałek Elżbietą Polak

Fundusze dla przedsiębiorców
8 marca w siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Go-
rzowie Wlkp. odbyło się spotkanie władz ZIPH oraz Marszałka Lubu-
skiego Sejmiku Gospodarczego Władysława Komarnickiego z Wice-
marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak.

Podczas spotkania ustalono, że w termi-

nie 2 tygodni wspólnie z Urzędem Marszał-

kowskim Izba zorganizuje szkolenie i konsul-

tacje dla małych i średnich przedsiębiorstw 

nt. możliwości realizowania projektów w ra-

mach działania 2.3 Lubuskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego z przeznaczeniem 

na doradztwo oraz targi i misje. Uzgodniono 

również warunki współpracy w ramach dru-

giej edycji „Lubuskiego Lidera Biznesu”. 

(TM)

Ruszyła 6. edycja Konkursu „Mikroprzedsię-

biorca Roku”, organizowana przez Fundację 

Kronenberga przy Ci   Handlowy. Jej celem 

jest popularyzacja mikroprzedsiębiorczości, 

zachęcanie do zakładania małych fi rm, jak 

również prezentacja na ich przykładzie efek-

tywnych działań gospodarczych.

Konkurs jest adresowany do mikroprzedsię-

biorców wszystkich gałęzi biznesu, działa-

jących w całej Polsce. Najlepsi spośród nich 

– wyłonieni przez Kapitułę składającą się 

z ekspertów w dziedzinie przedsiębiorczości 

– zostaną nagrodzeni podczas uroczystej gali 

23 czerwca 2010 w siedzibie Warszawskiej 

Konkurs dla mikroprzedsiębiorstw
Giełdy Papierów Wartościowych. Pula na-

gród w tym roku wynosi 100 000 złotych. 

W poprzednich edycjach programu zo-

stało nagrodzonych i wyróżnionych aż 45 

fi rm. W tym pres  żowym gronie znalazły się 

przedsiębiorstwa zajmujące się m.in. rozwo-

jem nowoczesnych technologii, oferujące 

kompleksowe usługi szewskie bądź zajmują-

ce się hodowlą ślimaków. W konkursie może 

zatem wziąć udział każdy mikroprzedsiębior-

ca bez względu na rodzaj prowadzonej przez 

siebie działalności gospodarczej.

Swoją kandydaturę można zgłosić do 20 

kwietnia 2010 roku za pośrednictwem strony 

internetowej www.kronenberg.org.pl
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go oraz Alessandro Barberis, Prezesa Sto-

warzyszenia Europejskich Izb Handlowych 

i Przemysłowych (Eurochambres). W ob-

chodach udział wziął Prezes ZIPH Jerzy Ko-

rolewicz.

• 18 lutego Marszałek Lubuskiego Sejmiku 

Gospodarczego Władysław Komarnicki 

spotkał się z Wicemarszałek Elżbietą Polak. 

Rozmowy dotyczyły współpracy z lubuski-

mi przedsiębiorcami w zakresie wsparcia 

w ramach funduszy europejskich oraz ich 

aktywności gospodarczej. Marszałek Ko-

marnicki wystąpił z inicjatywą zorganizo-

wania w marcu 2010 r. wspólnej debaty 

publicznej na ten temat.

• 10 marca w sali kolumnowej Urzędu Mar-

szałkowskiego w Zielonej Górze odby-

ła się konferencja „Strategia rozwoju wo-

jewództwa lubuskiego wobec nowych 

wyzwań rozwojowych”. Jej celem było za-

prezentowanie aktualnego stanu prac nad 

aktualizacją strategii dla lubuskiego oraz 

zaproszenie do współpracy szerszego gro-

na osób zainteresowanych wspieraniem 

rozwoju województwa. W konferencji ZIPH 

reprezentowali: Wiceprezes Roman Mizer-

ny i Dyrektor Stanisław Owczarek.

• 18 marca w Kostrzynie n/Odrą odbędzie 

się organizowane przez Kostrzyńsko-Słu-

bicką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz 

Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową 

seminarium pt. „Zmiany w podatku VAT na 

2010r. – praktyka po 3 miesiącach obowią-

zywania”.

• 29 marca w Międzyrzeczu Marszałek 

Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, 

kontynuując wcześniejsze działania za-

początkowane przez Zachodnią Izbę 

Przemysłowo – Handlową, organizuje 

konferencję „Opcje walutowe - jak to się 

stało i czy jest jakieś wyjście?”. W spotka-

niu udział wezmą przedsiębiorcy, lubuscy 

parlamentarzyści, prawnicy oraz specjali-

ści rynku fi nansowego.

Niestety, nie wszyscy w Polsce mają 

jeszcze świadomość, jak ważne jest, 

aby w porę zarejestrować swoje 

znaki, wzory przemysłowe czy nowoczesne 

rozwiązania – mówi Jacek Prześlakowski 

z Krajowej Izby Gospodarczej – Zaniechanie 

tych działań stwarza ryzyko utraty wizerunku 

marki i procesów sądowych. Dlatego warto 

pomyśleć o działaniach ochronnych.

W tym roku rusza cykl konferencji na 

temat „Zarządzania Własnością Intelektual-

ną”. Projekt realizowany przez Krajową Izbę 

Gospodarczą odbywa się na terenie całego 

kraju. Z udziału będą mogli skorzystać rów-

nież lubuscy przedsiębiorcy. Koordynatorem 

przedsięwzięcia w naszym województwie 

jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. 

Konferencja odbędzie w dniach 24-25 marca 

w Hotelu Gracja w Gorzowie Wielkopolskim.

Podczas dwudniowych spotkań uczestni-

cy będą poznawać m.in. czynniki decydujące 

o konkurencyjności fi rmy, podstawy prawne 

ochrony własności niematerialnych, w ujęciu 

prawa polskiego i światowego. Jednym z cie-

kawszych wykładów będzie rola informacji 

w otoczeniu biznesu oraz zasady działań wy-

wiadu w działalności gospodarczej i sposoby 

ochrony przed agentami konkurencji. 

Z udziału w projekcie mogą skorzystać 

przedstawiciele małych i średnich przedsię-

biorstw. Izba prowadzi już zapisy uczestni-

ków. Szczegółowych informacji na temat kon-

ferencji oraz rejestracji można dokonać pod 

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

Tomasz Molski

Program konferencji:
DZIEŃ 1 (24 marca)

9.30 – 10.00 Rejestracja Uczestników 

10.00 – 10.20 Otwarcie konferencji

10.20 – 11.05 Menedżer i fi rma w świecie globalnej gospodarki wykład dr inż. Henryk S. Kolka

11.05 – 11.50 Gospodarka oparta na wiedzy Przedsiębiorstwo w konkurencyjnym świecie wykład dr 

Joanna Machnik - Słomka

11.50 – 12.10 Przerwa kawowa

12.10 – 12.55    Prawne aspekty ochrony własności intelektualnej wykład Tomasz Cygan

12.55 – 13.40 Ochrona własności niematerialnej w fi rmie wykład dr Gerard Kuźnik

13.40 – 14.40    Przerwa na lunch

14.40 – 16.40    Prawne aspekty ochrony własności intelektualnej warsztaty

  

DZIEŃ 2 (25 marca)

9.30 – 10.15 Transfer technologii wykład dr Gerard Kuźnik

10.15 – 11.00 Wywiad gospodarczy wykład dr inż. Henryk S. Kolka

11.00 – 11.20 Przerwa kawowa

11.20– 13.20 Transfer technologii warsztaty

13.20– 14.20 Przerwa na lunch

14.20 – 16.20 Wywiad gospodarczy warsztaty 

Konferencja dla lubuskich przedsiębiorców

Własność intelektualna
Rozwój gospodarczy, ekspansja zachodnich fi rm i kolejne inwestycje 
sprawiają, że polscy przedsiębiorcy coraz częściej zastanawiają się, 
jak skutecznie bronić swoje pomysły przed nieuczciwą konkurencją. 
Pomysł, wykonanie i dobra reklama przestały być już gwarancją suk-
cesu. Teraz liczy się również ochrona.
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Hasło konferencji nawiązywało wprost 

do projektu pod tą samą nazwą, który 

zakłada modernizację infrastruktury 

turystyki wodnej w obszarze 10 gmin północ-

nej części województwa lubuskiego leżących 

nad Notecią i Wartą. Obszar ten jest częścią 

europejskiej drogi wodnej E70. Dlatego też  

powstał projekt pętli rzecznej obejmującej 

województwa: lubuskie, wielkopolskie i ku-

jawsko-pomorskie. Jednakże tak duże przed-

sięwzięcie będzie miało sens tylko wtedy, gdy 

na całym odcinku powstanie sieć przystani. 

W Wielkopolsce, aby przyspieszyć tworzenie 

wodnej bazy turystycznej, utworzono trzy 

Rozwój turystyki w regionie

Kiedy połączą nas rzeki?
Propagowanie idei utworzenia Lubuskiego Klastra Turystycznego „Zielona Dolina” było jednym z głównych 
celów konferencji gospodarczej pt.”Łączą nas rzeki”, która odbyła się  12 lutego br. w Gorzowie Wlkp. 

klastry, które mają koordynować inwestycje 

między gminami. W ten sposób budowane są 

już przystanie na Noteci i na Warcie. Podob-

ne stowarzyszenie gospodarcze pod nazwą 

Lubuskiego Klastra Turystycznego „Zielona 

Dolina”  jest aktualnie promowane w naszym 

województwie. 

Podstawą do tego typu przedsięwzięć jest 

jednak spełnienie przez drogi wodne ich pa-

rametrów klasowych. Aktualnie infrastruktura 

wodna jest bardzo zaniedbana. W niektórych 

miejscach na Warcie w okresie niskich stanów 

brakuje do minimalnej głębokości umożliwia-

jącej przepływanie blisko metra! Kapitan za-

bytkowego lodołamacza „Kuna” Jerzy Hopfer 

podkreśla, aby myśleć o przystaniach trzeba 

najpierw zainwestować w roboty bagrownicze 

(pogłębianie), aby do utworzonych przystani 

można było dopłynąć. Departament gospo-

darki i infrastruktury Urzędu Marszałkowskie-

go szacuje, że pełna rewitalizacja lubuskiego 

odcinka drogi wodnej E70 to koszt ponad 

1 mld zł. Prace mają być sukcesywnie wyko-

nywane w przeciągu najbliższych 15 lat. Droga 

do celu jest więc jeszcze daleka. Jak podkre-

śla Jerzy Hopfer trzeba cały czas dopingować 

samorządy i regionalne zarządy gospodarki 

wodnej oraz administrację rządową by nie ża-

łowały środków na inwestycje. Jest to jedyna 

droga, aby krok po kroku doprowadzić drogi 

wodne do zadowalającego stanu, umożliwia-

jącego turystykę rzeczną.

W konferencji zorganizowanej przez Se-

natora RP Henryka Macieja Woźniaka udział 

wzięli m.in. przedstawiciele Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

Departamentu Gospodarki i Infrastruktury 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubuskiego, Miasta Gorzowa Wlkp., Powiatu 

Gorzowskiego i Zachodniej Izby Przemysłowo 

– Handlowej.

Tomasz Molski
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O praktycznym wykorzystaniu tej formy 

fi nansowania inwestycji rozmawiamy 

z Witoldem Grzybowskim, 

ekspertem z zakresu PPP i partnerem 

w Dolnośląskiej Grupie Doradczej.

- O partnerstwie publiczno-prywatnym 

mówi się w Polsce od wielu już lat. Nie za 

bardzo je jednak widać. Czy nie obracamy się 

trochę w wirtualnym świecie?

- Od czasu jednogłośnego uchwalenia 

przez Sejm ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 daje się 

zaobserwować wyraźną zmianę na korzyść 

w podejściu do przedsięwzięć, które mogą być 

wdrożone w trybie PPP.  Z własnego doświad-

czenia mogę powiedzieć, że jest mi znane co 

najmniej 12 postępowań w tym trybie, które 

obecnie mają miejsce w Polsce i są w różnym 

stadium zaawansowania. Na przykład Miasto 

Kraków jest w trakcie poszukiwania dorad-

cy ds. inwestycji, w wyniku której powstanie 

300 mieszkań komunalnych na użytek gminy 

z udziałem partnera prywatnego. Wrocław 

z kolei planuje wybudować część obwodnicy 

wokół miasta. Ze wglądu na moje osobiste 

zaangażowanie w niektóre projekty, mogę 

powiedzieć, że kształtowanie polskiego pra-

wodawstwa w tej dziedzinie dopiero się roz-

poczęło i zarówno ze strony samorządów jak 

i inwestorów jest wiele do zrobienia. Znaj-

dujemy się w fazie wdrażania nowych instru-

mentów organizacyjnych i fi nansowych. Tak 

więc o wirtualnym świecie w dziedzinie PPP 

nie ma już mowy.

- Sytuacja na rynku jest trudna. Banki 

niechętnie udzielają kredytów, przedsiębior-

cy też nie mają zbyt wielu wolnych środków. 

Tymczasem PPP opiera się właśnie na fi nan-

sowym zaangażowaniu przedsiębiorców. Czy 

to dobry moment na myślenie o takich pro-

jektach?

- Faktycznie dostęp do instrumentów 

dłużnych, postrzeganie ryzyka inwestycyjnego 

i klimat gospodarczy sprawiają, że najpewniej 

część ryzyka fi nansowego w obecnie realizo-

wanych projektach będą musiały wziąć na sie-

bie gminy. Ta część będzie znaczna do czasu 

poprawy kondycji rynków fi nansowych, które 

przecież muszą pożyczać, aby funkcjonować.  

Z drugiej strony potrzeby i apetyt samorządów 

różnego szczebla na nowe inwestycje znacznie 

wzrosły i pomimo dostępności środków z fun-

duszy strukturalnych UE nie wystarcza środ-

ków publicznych na realizacje pilnych zadań 

infrastrukturalnych oraz usług powszechnego 

pożytku. Znajdujemy się w sytuacji, w której 

wzrasta zadłużenie sektora fi nansów publicz-

nych. Jest oczywiste, że zarówno nowa ustawa 

o fi nansach publicznych, jak i planowane dzia-

łania rządu, w tym projekt zmiany w ustawie 

o gospodarce komunalnej i ustaw o samorzą-

dach szczebla powiatowego i wojewódzkiego 

wprowadzają uściślenie i restrykcje, stwarza-

jące warunki dla rozwoju PPP. Są to warunki 

wymuszone sytuacją i zainteresowanie alter-

natywnymi metodami fi nansowania przedsię-

wzięć, które stanowią zadania własne gmin 

będzie popularniejsze dlatego, że będzie jedy-

nym z możliwych. 

- Mam wrażenie, że samorządy niechęt-

nie podchodzą do Partnerstwa Publiczno-

Prywatnego. Z inicjatywą często wychodzą 

same fi rmy. Skąd w Pana ocenie wynika ta 

daleko idąca ostrożność?

- Zaobserwowana przez Pana  sytuacja 

ulega szybkiej zmianie. Za rządów poprzed-

niej ekipy, niechęć granicząca ze strachem 

były bardzo widoczne poprzez panującą nie-

chęć rządzących do sektora prywatnego jako 

takiego. To się zmieniło. Obecnie samorządy 

wydają spore kwoty na doradztwo i przygo-

towanie przedsięwzięć w trybie PPP lub kon-

cesji. Ostrożność jest konieczna, podobnie jak 

to było w przypadku powstania ustawy z 29 

czerwca 1995 roku o obligacjach, która została 

wykorzystana przez samorządy w szerszy spo-

sób dopiero od  2002 roku. To samo może być 

w wypadku PPP, nie dlatego, ze samorządy nie 

są gotowe do szybszego działania, ale dlatego, 

że restrykcyjność polskiego ustawodawstwa 

w wielu wypadkach blokuje działania, które 

wynikają z logicznej konstrukcji inwestycji 

w trybie PPP. Czeka nas okres dostosowania 

prawa (i nie mam tutaj na myśli ustawy o PPP 

lub koncesji), który już powoli rozpoczyna się. 

- Załóżmy, że w tej chwili w głowie urzęd-

nika miejskiego rodzi się pomysł na jakąś in-

westycję. W jakim czasie można by rozstrzy-

gnąć kwes  e proceduralne i zawrzeć umowę 

PPP?

- Zdefi niowanie przedsięwzięcia i spraw-

dzenie, na ile metody partnerstwa publicz-

no-prywatnego, ulepszą korzyść kosztową 

projektu wymaga pewnego wysiłku, chociaż-

by organizacyjnego. W zakres takich przygo-

towań muszą wejść decyzje kadrowe o odde-

legowaniu lidera projektu do zorganizowania 

postępowania na wybór doradcy. Konieczne 

jest również przygotowanie konsultacji z orga-

nizacjami społecznymi i społecznością, organi-

zacja PR, przekonanie radnych do słuszności 

przedsięwzięcia, wreszcie wyłonienie Komisji 

wewnątrz urzędu, sporządzenie regulaminu 

i wszczęcie postępowania. Od pomysłu do 

ogłoszenia o postępowaniu o przyznanie za-

mówienia, lub prościej do przetargu na wy-

bór partnera prywatnego minie z pewnością 

9-12 miesięcy, jeżeli podmiot publiczny działa 

bardzo sprawnie. Natomiast zawarcie umowy 

z pewnością odbędzie się  w następnej ka-

dencji. Właśnie ponadkadencyjność tego typu 

postępowań nie czyni ich atrakcyjnymi dla sa-

morządów, dla których cele strategiczne mają 

wymiar czasowy wewnątrz-kadencyjny .

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Tomasz Molski

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Zmiany na lepsze
Partnerstwo publiczno-prywatne, czyli świadczenie usług pożytku 
publicznego przez podmioty prywatne jest usankcjonowaną prawem 
polskim formą współpracy przedsiębiorczości prywatnej z sektorem 
publicznym. Instrument ten stanowi rozwiniętą formę inwestowania 
w sektor publiczny w większości krajów świata. W Polsce dopiero 
zaczyna nabierać znaczenia. 
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- 11 stycznia br. powołano do życia Lu-

buski Arbitrażowy Sąd Gospodarczy. Czym 

wyróżnia się ta forma rozstrzygania sporów 

i kto będzie mógł z niej skorzystać? Jakie są 

zalety i wady Sądu Arbitrażowego?

- Sąd polubowny (arbitrażowy) służy roz-

strzyganiu sporów o prawa majątkowe lub 

sporów o prawa niemajątkowe – mogące być 

przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem 

spraw o alimenty. W postępowaniu przed 

sądem polubownym mogą uczestniczyć 

wszystkie osoby fi zyczne i prawne oraz inne 

organizacje posiadające zdolność sądową 

i procesową. Odpowiadając na postawione 

mi pytanie skupię się jednak na rozstrzyganiu 

sporów pomiędzy przedsiębiorcami. W ciągu 

ostatnich kilku lat proces gospodarczy w są-

downictwie powszechnym stał się niezwykle 

sformalizowany. Ustawodawca i praktyka 

sądów nałożyły na przedsiębiorcę liczne obo-

wiązki procesowe, których niespełnienie - 

chociażby z uwagi na brak odpowiedniej wie-

dzy - realnie naraża go na duże straty. Można 

zaryzykować twierdzenie, że w sprawach 

gospodarczych sądy powszechne uchylają 

się od wykonywania swego podstawowego 

konstytucyjnego obowiązku, jakim jest spra-

wowanie wymiaru sprawiedliwości. Liczy się 

prawda formalna, a nie prawda obiektywna. 

Niekorzystne dla przedsiębiorców zmiany 

ustawodawcze zostały nieco złagodzone przez 

orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, ale 

wielu sędziów wciąż trzyma się dotychczaso-

wych schematów. Doszło nawet do tego, że 

prawnicy określają niektórych sędziów są-

dów gospodarczych jako myśliwych, których 

zadaniem nie jest sprawiedliwe rozstrzyganie 

sporów, ale polowanie na błędy formalne. Na 

tym tle sądownictwo polubowne (arbitraż) 

wyróżnia się znacznym odformalizowaniem, 

niskimi kosztami i szybkością procedowania 

(procedowanie jest jednoinstancyjne, a orze-

czenia ostateczne; orzeczenie można wzru-

szyć praktycznie tylko wtedy, gdy narusza 

podstawowe zasady porządku prawnego). 

Postępowanie przed sądem polubow-

nym nawiązuje charakterem do spotkania 

biznesowego. Daleko mu do spotkania ofi -

cjalnego. Każda ze stron wybiera arbitra, 

którym nie musi być prawnik. Posiedzenie 

sądu jest zamknięte, a wyrok lub ugoda po-

ufne. Przedsiębiorcy lub ich przedstawiciele 

siedzą razem z arbitrami i dyskutują o spra-

wie zmierzając do jej szybkiego, a zarazem 

rozsądnego zakończenia. Cecha ta umożliwia 

stronom nie tylko prawne, ale i biznesowe 

(praktyczne) ustosunkowanie się do przed-

miotu sporu. Teoretyczną wadą polskiego ar-

bitrażu jest niesłuszne postrzeganie go przez 

przedsiębiorców jako ekskluzywny i nieprzej-

rzysty sposób rozstrzygania sporów. Nadto 

w sprawach o mniejsze kwoty arbitraż nie 

jest jednak tańszy od sądu powszechnego. 

- Jaki zakres spraw mieści się we właści-

wościach Sądu Arbitrażowego?

- Jak już powiedziałem wyżej, sąd po-

lubowny (arbitrażowy) rozstrzyga spory 

o prawa majątkowe lub spory o prawa nie-

majątkowe – mogące być przedmiotem ugo-

dy sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. 

Do praw majątkowych zaliczamy np. wła-

sność, wierzytelności, prawa autorskie czy 

spadkowe. Prawem niemajątkowym jest np. 

prawo do ochrony dóbr osobistych czy człon-

kostwo w spółdzielni. Sąd polubowny może 

między innymi rozstrzygać spory ze stosunku 

spółki, a stosowny zapis zawarty w umowie 

lub statucie spółki wiąże spółkę i jej wspólni-

ków. Nadto arbitrażowi można poddać spór 

ze stosunku pracy, ale z tym zastrzeżeniem, 

iż zapis na sąd polubowny może być w tym 

w przypadku dokonany dopiero po powsta-

niu sporu.     

- W jaki sposób skorzystać z tej formy 

rozstrzygania spraw?

- Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie 

sądu polubownego wymaga umowy stron, 

w której należy wskazać przedmiot sporu lub 

stosunek prawny, z którego spór wyniknął 

lub może wyniknąć (tzw. zapis na sąd polu-

bowny). Zapis na sąd polubowny może wska-

zywać stały sąd polubowny jako właściwy do 

rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli strony nie posta-

nowiły inaczej, wiąże je regulamin stałego 

sądu polubownego obowiązujący w dacie za-

warcia zapisu na sąd polubowny. Przykłado-

wy zapis na sąd polubowny brzmi: „Wszelkie 

spory wynikające z niniejszej umowy będzie 

rozstrzygać Lubuski Arbitrażowy Sąd Gospo-

darczy w Gorzowie Wlkp. (lub w Zielonej Gó-

rze) w oparciu o regulamin tego sądu”. 

- Jak wygląda procedura arbitrażu?

- Postępowanie przed stałymi sądami po-

lubownymi odbywa się zazwyczaj w oparciu 

o regulamin danego sądu. W przypadku 

sądów polubownych powoływanych przez 

strony ad hoc strony mogą uzgodnić zasady 

i sposób postępowania przed sądem polu-

bownym. W braku takiego uzgodnienia sąd 

może prowadzić postępowanie w taki spo-

sób, jaki uzna za właściwy. Jednak zawsze 

strony powinny być traktowane równopraw-

nie, a każda ze stron ma prawo do wysłucha-

nia i przedstawienia swoich twierdzeń oraz 

dowodów na ich poparcie. W zależności od 

woli stron sąd polubowny może rozstrzy-

gnąć spór na rozprawie lub tylko na podsta-

wie dokumentów i pism procesowych. Sąd 

polubowny może przeprowadzać dowody 

w taki sam sposób jak sąd powszechny (np. 

w drodze zeznań świadków czy opinii bie-

głych). Postępowanie kończy się wyrokiem 

lub ugodą.  Sąd polubowny rozstrzyga spór 

według prawa właściwego dla danego sto-

sunku, a gdy strony go do tego wyraźnie 

upoważniły - według ogólnych zasad prawa 

lub zasad słuszności. W każdym jednak przy-

padku sąd polubowny bierze pod uwagę po-

stanowienia umowy oraz ustalone zwyczaje 

mające zastosowanie do danego stosunku 

prawnego. Wyrok sądu polubownego lub 

ugoda przed nim zawarta mają moc prawną 

na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub 

ugodą zawartą przed sądem powszechnym 

po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po 

stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wy-

konalności.

Rozmawiali Jarosław Libelt 

i Tomasz Molski

Szybkie i rozsądne rozstrzyganie spraw
Wywiad z adwokatem Markiem Góreckim, Prezesem Polubownego Sądu Gospodarczego działającego przy ZIPH.
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Obniżenie wydatków na paliwa 

i energię nie zawsze wymaga kosz-

townych inwestycji. Często wystar-

czy racjonalne zarządzanie tą sferą kosztów. 

Metod jest wiele. Niektóre z nich wymaga-

ją inwestycji, a inne dają efekty bez wydat-

ków. Najbardziej oczywistym pomysłem na 

zmniejszenie wydatków jest... zmniejszenie 

zużycia prądu, gazu, ciepła czy paliw. Kłopot 

w tym, jak to zrobić. Na pewno każda fi rma 

może w zakresie efektywności energetycz-

nej jeszcze niejedno poprawić. Po pierwsze, 

można zmienić technologię na mniej energo-

chłonną. To jednak pociąga za sobą koniecz-

ność dysponowania środkami fi nansowymi. 

16 lutego w Zielonej Górze odbyło się 

seminarium „Płać mniej za energię”, przygo-

towane przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-

Handlową i fi rmę Apator Rector Sp. z o.o. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 

kilkunastu największych przedsiębiorstw 

z południowej części województwa lu-

buskiego. Mieli oni okazję zapoznać się 

z „Systemem Zarządzania Odczytami Przed-

siębiorstwa” (SZOP). To narzędzie informa-

tyczne służące do analizy, automatyzacji 

i porządkowania złożonego procesu kolek-

cjonowania danych odczytowo – pomiaro-

wych wspomagające zarządzanie danymi 

żym zainteresowaniem  przedsiębiorców. 

Padły deklaracje chęci nawiązania współ-

pracy z fi rmą Apator Rector i wdrożenia 

w swoich przedsiębiorstwa proponowanych 

podczas spotkania nowatorskich rozwiązań 

dotyczących oszczędzania energii.  Następ-

ne spotkanie, dla przedsiębiorców z północ-

nej części województwa, ZIPH planuje zor-

ganizować w Gorzowie Wlkp.

Tomasz Molski

Seminarium w Zielonej Górze

Racjonalne zarządzanie energią

Właściwa polityka energetyczna i środowiskowa to jeden z kluczowych elementów w działalności fi rmy czy 
przedsiębiorstwa. To także duże pole do znalezienia oszczędności. Szczególnie gdy coraz większy udział kosz-
tów energii oraz większe wymagania środowiskowe zmniejszają w fi rmach wysokość osiąganego zysku.

z liczników energii elektrycznej, gazu, wody 

i energii cieplnej. System umożliwia m.in. 

zdobycie wiedzy o rzeczywistej i bieżącej 

wielkości zużycia dla całego przedsiębior-

stwa lub jego poszczególnych jednostek. 

Zakłada także optymalizację dostosowania 

taryf, czy pozyskiwanie informacji o niedo-

trzymaniu przez dostawcę warunków umo-

wy związanych z np. jakością zasilania. Na-

rzędzie jest dedykowane przede wszystkim 

dla dużych przedsiębiorstw. 

Tematyka seminarium spotkała się z du-

Za najważniejszą barierę rozwo-

ju przedsiębiorczości - szczególnie 

w Polsce - uważa się brak dostępu 

do kapitału. Problem jest najbardziej wi-

doczny w przypadku przedsięwzięć w fazie 

„niemowlęcej”, w szczególności w dziedzi-

nie usług, nowych technologii i obszarów, 

w których aktywa materialne, jako zabez-

pieczenie dla banku lub inwestora, nie od-

grywają znaczącej roli.

Jak pokazują doświadczenia polskiego 

rynku, projekty komercjalizacji wyników 

badań naukowych oraz przedsiębiorstwa in-

nowacyjne we wstępnej fazie rozwoju mają 

Powstaje sieć Aniołów Biznesu

Poszukują innowacyjnych pomysłów

dokończenie na str. 10
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Organizatorem wyjazdu są Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A. wraz 

z  Urzędem Marszałkowskim Woje-

wództwa Lubuskiego i Kostrzyńsko-Słubicką 

Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. Misja od-

będzie się w dniach 20-23 kwietnia 2010r. 

i będzie połączona z międzynarodową giełdą 

kooperacyjną dla przedsiębiorców  polskich 

oraz włoskich. Oferta wyjazdu skierowana 

jest w głównej mierze do fi rm lubuskich 

z branży high tech, motoryzacyjnej, prze-

twórstwa drzewnego i metalowej. Jednakże 

organizatorzy zapraszają do udziału również 

przedsiębiorców innych gałęzi gospodarki 

zainteresowanych nawiązaniem kontaktu 

z włoskimi podmiotami.

Wyjazd do Monzy
Rozpoznanie możliwości, jakie występują na rynku włoskim w rejonie Lombardii, nawiązanie nowych 
kontaktów handlowych pomiędzy lubuskimi i włoskimi fi rmami oraz kontynuacja  już  istniejącej współ-
pracy z Wdziałem Promocji i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie. To główne cele misji gospodarczej 
w której mogą wziąć udział lubuscy przedsiębiorcy w kwietniu tego roku.

Rozmowa z Marzeną Kubiak Kierownikiem Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestora.

 - Co zawiera oferta wyjazdu? 

 - Cena wyjazdu, którą pokrywają uczestnicy wynosi ok. 3,5 tys. Obejmuje ona m.in. transport na 

lotnisko w obie strony na trasie Zielona Góra –Berlin oraz Berlin- Zielona Góra, bilet lotniczy w obie 

strony na trasie Berlin - Mediolan i Mediolan –Berlin, 3 noclegi ze śniadaniami w hotelu cztero-

gwiazdkowym, transport wewnętrzny podczas misji na terenie Włoch (wynajęty autokar do dyspo-

zycji) oraz tłumaczy. Pozostałe koszty organizacyjne misji takie jak przewodnicy, dwie kolacje: 2-go i 

3-go dnia trwania misji, koszty organizacji giełdy kooperacyjnej oraz catering podczas trwania giełdy 

ponoszą organizatorzy.

 - Proszę przybliżyć plan wizyty w Monzy.

 - Najważniejszym wydarzeniem misji będzie seminarium gospodarcze „Możliwości współ-

pracy fi rm polskich i włoskich” połączone z giełdą kooperacyjną. Program seminarium 

obejmuje m.in. prezentację  gospodarczą województwa lubuskiego, prezentacje możliwo-

ści wsparcia realizacji projektów inwestycyjnych ze środków funduszy strukturalnych oraz 

przedstawienie oferty inwestycyjnej województwa lubuskiego. Lubuscy przedsiębiorcy 

będą mieli okazję do zaprezentowania swoich fi rm i nawiązania kontaktów biznesowych, 

które jak mamy nadzieję, przyniosą efekty w postaci trwałych kontraktów bądź też wło-

skich inwestycji w województwie lubuskim. W organizację misji po stronie włoskiej oprócz 

Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji zaangażowana jest również Włoska Izba Przemysło-

wa Confi ndustria z siedzibą w Mediolanie. 

inwestycjami w przedziale od 100 

tys. do 1 mln złotych w przedsię-

wzięcia o podwyższonym pozio-

mie ryzyka inwestycyjnego. Spółki 

tworzone w celu komercjalizacji 

innowacji lub posiadające krótką 

historię działalności w tym za-

kresie, zwykle nie posiadają zdol-

ności kredytowej, pozwalającej 

na wykorzystanie oferty banków 

komercyjnych. Jednocześnie nie 

spełniają one obecnych wymagań 

publicznego rynku kapitałowe-

go. Projekty inwestycyjne, które 

przyciągają Aniołów Biznesu to 

najczęściej małe przedsięwzięcia, 

którymi nie są zainteresowani 

inni inwestorzy Private Equity. 

Od marca br. Instytut Nauk 

Ekonomicznych i Społecznych we 

współpracy z Zachodnią Izbą Przemysłowo-

Handlową rozpoczyna realizację projektu 

„Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – 

Innowacja”. Sieć stanowi specyfi czną struk-

turę organizacyjną umożliwiającą wspiera-

nie i koordynację nawiązywania kontaktów 

pomiędzy pomysłodawcami innowacyjnych 

przedsięwzięć gospodarczych, którzy nie po-

siadają dostatecznego kapitału dla realizacji 

swojego przedsięwzięcia, a inwestorami. 

Celem projektu będzie poszukiwane i po-

zyskiwanie  zarówno obiecujących projek-

tów posiadających potencjał wdrożenia jak 

i inwestorów, którzy będą chcieli je sfi nan-

sować. W ramach działania udostępnione 

będą usługi i wsparcie fi nansowe nowo-

powstałych oraz już funkcjonujących przed-

siębiorstw. Projekt zakłada kompleksową 

obsługę, począwszy od doradztwa, przez 

szkolenia, na zasileniu kapitałowym koń-

cząc.

Szczegółowe informacji o projekcie 

można uzyskać w Zachodniej Izbie Przemy-

słowo-Handlowej pod numerem telefonu: 

(95) 739-03-12.

Tomasz Molski

trudności z uzyskaniem fi nansowania ze 

źródeł zewnętrznych. Determinowane jest 

to głównie przez istnienie na polskim rynku 

tzw. luki kapitałowej, wynikającej z ograni-

czonej liczby inwestorów zainteresowanych 

Z życia Strefy



marzec 2010 11

Te najważniejsze dla naszego woje-

wództwa zmiany ogłoszono przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalne-

go podczas spotkania na początku lutego 

w Zakopanem. Udział w nim wzięli przed-

stawiciele MRR i urzędów marszałkow-

skich odpowiedzialni za politykę regio-

nalną. Minister Rozwoju Regionalnego 

Elżbieta Bieńkowska podsumowała konsul-

tacje społeczne projektu Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego. Będzie to podsta-

wa programowania rozwoju regionalnego, 

w tym funduszy UE do 2020 roku. Konsulta-

cje strategii, które w naszym regionie odbyły 

się w październiku 2009 roku wzbudziły go-

rące dyskusje i zarzuty o marginalizowanie 

województwa lubuskiego. Przypomnijmy, że 

w tej sprawie interweniowała również Za-

chodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.

Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego

Uwagi zostały 
uwzględnione
Znika podział na metropolie i inne 
ośrodki regionalne. W nowym projek-
cie Krajowej Strategii Rozwoju Regio-
nalnego jako główne ośrodki wyróż-
niono stolicę kraju – Warszawę oraz 17 
miast wojewódzkich, w tym Gorzów 
Wlkp. i Zieloną Górę. Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego dostrzegło 
również problemy zachodniego po-
granicza, co otwiera szansę na osobny 
program operacyjny.

Ewa Bieńkowska,

Minister Rozwoju Regionalnego

- Obrazy zbieram od lat. To dziedzina 

sztuki dosyć mnie bliska. Pewnego dnia nasz 

klient, ceniony malarz Juliusz Piechocki zo-

baczył przestrzeń na piętrze, nieśmiało przy-

znał, że to bardzo dobrze oświetlone miejsce. 

I dodał, że można byłoby stworzyć kameral-

ną galerię – wspomina Tadeusz Sienkiewicz. 

Nie czekając długo, w kwietniu 2003 roku, 

w salonie przy ulicy Olimpijskiej można było 

podziwiać dzieła... Juliusza Piechockiego. 

Od tego czasu, co kwartał, swoje wernisa-

że mieli m.in. Andrzej Wieczorek, Bogusław 

Jagiełło i Augustyn Jagiełło, Maria L. Rami-

niak, Iwona Dworzyńska, Aleksandra Fichna 

– Chełkowska, Anna Szymanek, Małgorzata 

Lalek, Stanisław Mazuś, Adam Korzeniowski, 

Klara Rawicz-Lipińska, Krzysztof Swaryczew-

ski, Elżbieta Neuman, Magdalena Rogowska 

i Wojciech Plust. Warto również wspomnieć  

Na styku biznesu i kultury

Škoda Art zaprasza
Instytucja mecenatu znana jest niemal od początku naszej ery. Do 
tej wielowiekowej tradycji wspierania twórców sztuki nawiązuje w 
Gorzowie Wielkopolskim właściciel Salonu „Auto-Bis”, Tadeusz Sien-
kiewicz. Ten znany przedsiębiorca od blisko siedmiu lat promuje ma-
larstwo w specjalnie przygotowanej Galerii Škoda Art.

o wystawie poplenerowej fotografi i Guntera 

Pröhla - „Ujście Warty”. 

W organizacji wystaw pomaga gorzowska 

artystka i animatorka kultury Anna Szyma-

nek. Niewątpliwym magnesem dla miłośni-

ków sztuki jest możliwość nabycia większości 

z prezentowanych dzieł.  Obrazy o najwięk-

szej wartości – dochodzące do 50 tysięcy 

złotych - prezentował Stanisław Mazuś, 

którego twórczość podziwiana jest m.in. 

w Galerii Uffi  zi we Florencji. 

Obecnie w Galerii Škoda Art można obej-

rzeć malarstwo Ireny Smoleń, a  w kwietniu 

zaproszenie przyjęła Rosjanka Alla Trofi men-

kova – Hermann. Niewątpliwie chętnych do 

zobaczenia inspirowanych otaczającą przy-

rodą dzieł tej absolwentki Lwowskiej Akade-

mii Sztuk Pięknych nie zabraknie. 

Jarosław Libelt

Obecnie w Galerii Škoda Art można obejrzeć malarstwo Ireny Smoleń. 
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Szczególny nacisk kładziony jest na po-

trzeby przemysłu wytwórczego oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw. MŚP 

bowiem zatrudniają dwie trzecie osób pra-

cujących w UE, stanowią 99 proc. wszystkich 

przedsiębiorstw w Unii i to one są głównym 

adresatem wsparcia fi nansowego w dziedzi-

nie konkurencyjności i innowacji. 

Polscy przedsiębiorcy zrozumieli, że fun-

dusze unijne i dokonywane przy ich udziale 

inwestycje są doskonałą receptą na gospo-

darcze spowolnienie w kraju. Wielu przed-

siębiorców rezygnuje jednak z ubiegania się 

o wsparcie z uwagi na obawę dotyczącą ni-

skich szans w konkursach o dofi nansowanie 

i wysokich kosztów procedury pozyskania 

środków. Wówczas niezwykle pomocne oka-

zuje się wsparcie profesjonalnego doradcy, 

znającego rynek unijnych wytycznych, pilnują-

cego kwes  i formalnych składania wniosków 

oraz terminów. Jego doświadczenie, precyzyj-

ne działania, racjonalne podejście do tematu 

i drobiazgowość przyczyniają się do sukcesu 

dotacyjnego fi rm. Co istotne – dobry doradca 

to taki, którzy po sukcesie w otrzymaniu przez 

swojego klienta dotacji, nie zostawi go z pro-

wadzeniem projektu lub realizacją inwestycji, 

ale będzie wspierał także później.

Jednym z niekwes  onowanych liderów 

z zakresu pozyskiwania środków pomocowych 

Unii Europejskiej i zarządzania projektami, 

które otrzymały wsparcie jest Europejskie 

Centrum Doradztwa Finansowego.  ECDF spe-

cjalizuje się w doradztwie odnośnie wdrażania 

w fi rmach szeroko rozumianej innowacyjności 

odnoszącej się zarówno do innowacyjnych 

technologii produkcyjnych, jak i innowacyjnych 

systemów zarządzania przedsiębiorstwem – 

organizacją sprzedaży on-line,  oferowaniem 

zaawansowanych e-usług, wdrażaniem syste-

mów zarządzających produkcją oraz innowa-

cyjnych technologii wymiany danych pomię-

dzy przedsiębiorstwami. 

Pozycję lidera potwierdza najnowszy 

(marzec 2010) ranking fi rm konsul  ngowych 

przygotowany przez uznany dwumiesięcznik 

„Fundusze Europejskie”, w którym ECDF zajął 

pierwsze miejsce w klasyfi kacji ogólnej, w ka-

tegorii dotacji pozyskanych dla MŚP, odnośnie 

projektów RPO (Regionalnych Programów 

Operacyjnych) oraz w kategorii projektów 

w ramach POIG (Program Operacyjny Innowa-

cyjna Gospodarka). Z kolei w trzecim naborze 

wniosków na e–usługi w ramach działania 

8.1. Programu Innowacyjna Gospodarka Eu-

ropejskie Centrum Doradztwa Finansowe-

go uzyskało dotacje dla 40 swoich klientów 

(z 300 wniosków przyjętych w całej Polsce do 

realizacji).

Ja zauważa Mariusz Kłobucki – prezes 

Europejskiego Centrum Doradztwa Finanso-

wego – Obecnie terminy kolejnych edycji wie-

lu regionalnych konkursów, takich jak LRPO, 

są odsuwane z uwagi na kończące się środki 

z alokacji przysługującej na lata 2007-2013. 

W związku z tym przedsiębiorcy tracą instru-

menty pozwalające fi nansować inwestycje 

w fi rmie. Nasza fi rma opracowała jednak roz-

wiązania pozwalające przezwyciężyć chwilo-

we braki regionalnych konkursów. Różnorod-

ne rankingi potwierdzają, że jesteśmy  w tym 

bardzo skuteczni – dodaje.

***

ECDF zaprasza przedsiębiorców, chcących sko-

rzystać z pomocy profesjonalnego i komplek-

sowego wsparcia, do współpracy przy realiza-

cji innowacyjnych strategii i wdrożeń. Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jeszcze 

w pierwszym kwartale 2010 roku ma ogłosić 

kolejne nabory wniosków dla MŚP, do których 

kierowane będą następujące programy:

8.1 POIG: Wspieranie działalności gospo-

darczej w dziedzinie gospodarki elektronicz-

nej – stworzenie i wdrożenie e-usługi 

W ramach tego działania można składać 

projekty polegające na świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym 

wytworzeniu produktów cyfrowych niezbęd-

nych do świadczenia tych usług. Wielkość 

wsparcia może wynosić do 70% wydatków 

kwalifi kujących się do  objęcia wsparciem, zaś 

w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego 

przedsiębiorcy będącego osobą fi zyczną i ma-

jącego nie więcej niż 27 lat, aż do 80%. Mini-

malna wartość wsparcia (wydatków kwalifi ko-

wanych) wyniesie w naborze w 2010 roku 20 

tysięcy złotych, maksymalna – aż 700 tysięcy. 

8.2 POIG: Wspieranie wdrażania elektro-

nicznego biznesu typu B2B

W tym działaniu UE wspiera wdrażanie 

ICT w przedsiębiorstwach i tworzenie usług 

elektronicznych dla przedsiębiorstw oraz mię-

dzy przedsiębiorstwami (tzw. Business–to-

Business - B2B). Szczególnie istotne jest sty-

mulowanie tej formy współpracy z partnerami 

biznesowymi wśród mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców, którym stwarza ona szansę 

udziału w rynkach o zasięgu ponadregional-

nym, jednocześnie znacząco zmniejszając 

koszty produkcji i dystrybucji. Wielkość wspar-

cia - 60% dla średnich przedsiębiorców i 70% 

dla mikroprzedsiębiorców lub małych przed-

siębiorców. Minimalna kwota wsparcia: 20 

tys. złotych, maksymalna – 2 miliony.

Kredyt technologiczny

Przedsiębiorcy mogą uzyskać środki na 

wdrożenie lub zakup innowacyjnej technologii  

do 5 lat w skali kraju oraz zaoferowanie na ryn-

ku innowacyjnych produktów lub usług – spłata 

części kapitału kredytu technologicznego z 60%-

70% udziałem premii technologicznej. Kredyt 

technologiczny udzielany przez bank kredytu-

jący może stanowić do 75% wartości kosztów 

kwalifi kowanych inwestycji technologicznej. 

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić 

nie mniej niż 25% kosztów kwalifi kowanych 

inwestycji technologicznej fi nansowanej z kre-

dytu technologicznego. Premia technologiczna 

będzie wypłacana w kwocie odpowiadającej 

wartości ne  o osiągniętej sprzedaży towarów 

lub usług wyprodukowanych/świadczonych 

w wyniku inwestycji technologicznej, nie wyż-

szej jednak niż  4 miliony złotych.

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Europejskie Centrum
Doradztwa Finansowego 

ul. Promienista 83, 60-141 Poznań

tel. 061 830 33 10, fax 061 835 07 42,

kom. 509 795 175

---

Sonia Leszkowicz-Baczyńska

Specjalista ds. funduszy UE 

e-mail: s.baczynska@ecdf.pl

Dobry doradca to skuteczny doradca
Unia Europejska objęła szerokim wsparciem polskich przedsiębiorców. Dzięki środkom UE fi rmy zwięk-
szają swoją konkurencyjność, tworzą nowe miejsca pracy, a przede wszystkim inwestują w nowoczesne 
technologie produkcyjne oraz  innowacyjne systemy zarządzania przedsiębiorstwem.
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Pierwszy klub w Gorzowie Wlkp., a drugi 

w lubuskim proponuje swoim klientom 

prócz dwóch profesjonalnych kortów 

do gry w squash, salę do tenisa stołowego, 

badmintona, oraz salę masażu z sauną fi ńską.

 Ta stosunkowo młoda dyscyplina spor-

towa, zagościła u nas na dobre dopiero 

w 1997 roku, jak podaje Polska Federacja 

Squasha, błyskawicznie zjednując sobie 

rzesze zwolenników. Najprościej rzecz uj-

mując Squash jest konkurencją polegają-

cą na odbijaniu piłki o ścianę w sposób, 

który w maksymalnym stopniu utrudni 

ponowne odbicie piłki przez przeciwnika 

o ścianę w wyznaczonym polu.

Jedną z największych zalet jaką ma do 

zaoferowania, jest jak podkreśla Pan Piotr re-

laks. Po dniu spędzonym za biurkiem, przed 

komputerem, czy na spotkaniach z klientami, 

godzina na korcie to doskonały  sposób na od-

stresowanie, a w połączeniu z potreningowym 

masażem daje świetne rezultaty. Jak przyzna-

ją naukowcy 1 godzina na squashu, daje ta-

kie same rezultaty jeśli idzie o wysiłek, relaks 

i spalanie tkanki tłuszczowej, co 3 godziny 

na korcie tenisowym.

Wiadomo, iż najtrudniej jest zacząć. Dla-

tego na wstępie warto umówić się z jednym 

z instruktorów, który pomoże nam zoriento-

wać się w tej dynamicznej dyscyplinie. „Nie 

ma nic gorszego, gdy ktoś zaczyna robić coś 

o czym nie ma zupełnie pojęcia. Po pierw-

sze łatwo może się zniechęcić, a po drugie 

prawdopodobnie nabierze złych nawyków”. 

Przyznają właściciele. Dodatkowo Klub daje 

swoim klientom możliwość wypożyczenia 

bądź zakupu sprzętu najwyż-

szej klasy, który przed nabyciem 

można także przetestować. Radą 

przy wyborze służą również in-

struktorzy.

Centrum Rekreacji stwa-

rza także możliwość obejrzenia 

transmisji sportowych w miłej 

atmosferze oraz skorzystanie 

z szerokiej oferty baru. Co so-

botę od godz. 18 organizowa-

ny jest  „Wieczór ze squashem 

i rozrywką”. To czas gdzie gru-

pa przyjaciół może skorzystać 

ze znacznych zniżek na korty, oraz 

obejrzeć rozgrywki sportowe.

Klub urządza również tur-

nieje dla entuzjastów jak i pro-

fesjonalistów. Już 21 marca 

można wziąć udział w drugim 

turnieju rankingowym PFS. 

Jest on otwarty dla wszystkich 

o każdym poziomie umiejętności. 

W planach gospodarzy jest także 

utworzenie ligi amatorów. Osob-

no dla kobiet, mężczyzn oraz dla 

grup biznesowych. Wrześnio-

wym celem natomiast, jest dołą-

czenie do drużyn, które startują 

w ogólnopolskiej lidze squasha. 

Zapewni to klubowi prócz pres  -

żu, możliwość organizacji rozgry-

wek na jeszcze wyższym pozio-

mie niż do tej pory. 

Agnieszka Zabrzeska

Squash w Gorzowie Wielkopolskim
Już od stycznia możemy cieszyć się profesjonalnym miejscem do gry w squasha. Taką możliwość stwo-
rzyło nam „Centrum Rekreacji Super”, prowadzone przez Panów Andrzeja i Piotra Czerniejewskich.To nie 
lada gratka zarówno dla miłośników squasha, jak i dla zupełnych laików tej dyscypliny.
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W cykl życia każdej marki wpisane 

są zmiany. To wynik rosnących 

wciąż oczekiwań i  wymagań 

rynku, a także presji konkurencji. GBS Bank 

zmieniając strategię marki i wyzwalając w ten 

sposób swój potencjał chce przede wszyst-

kim efektywnie komunikować wartości dla 

klientów. Nowy wizerunek ma zapewnić po-

żądaną pozycję na starych i nowych rynkach. 

O jakie rynki chodzi? GBS Bank dotych-

czas działał lokalnie m.in. w Barlinku, My-

śliborzu, Dębnie, Słońsku, Kostrzynie. Na 

dzień dzisiejszy posiada także dwa oddziały 

w Szczecinie oraz po jednym w Gorzowie i 

Stargardzie. Chcąc zaistnieć na nowych ryn-

kach, bank opracował nową strategię marke-

 ngową, nową nazwę, logo oraz wizerunek.  

Jak zmieniła się marka GBS Banku ? 

GBS Bank wczoraj: 

Marka – Wrośliśmy w tę ziemię

GBS w Barlinku szczycił się mianem ban-

ku, który „Wrósł w tę ziemię”, czyli był blisko 

związany z ludźmi, którzy żyją i pracują na te-

renie jego działania. 

Bank dziś i jutro: 

Marka – Znajomy

GBS Bank w imię nowej marki chce 

przede wszystkim zapewnić swoim klientom 

pewność i bezpieczeństwo oraz wysoką ja-

kość obsługi, stając się przy tym bliskim zna-

jomym. Chce zapewnić również lepszą i indy-

widualnie dopasowaną ofertę. „Nad zmianą 

wizerunku marki pracujemy już przeszło rok” 

– mówi Agnieszka Nowicka – Szyszka, dy-

rektor strategiczny GBS Banku – „w zmiany 

oprócz pracowników naszego banku, zaan-

gażowany jest Andrzej-Ludwik Włoszczyński, 

grafi k z Warszawy oraz agencja reklamowa 

V&P z Poznania”.

Deklaracją szacunku dla zasad, którymi 

GBS Bank chce się kierować w biznesie są klu-

czowe wartości banku tj. rozwój i samoreali-

zacja pracowników, przynależność i zadowo-

lenie klientów, trwałe i partnerskie więzi oraz 

odpowiedzialność. Warto dodać, że ważnym 

atutem dla GBS Banku jest bezpieczeństwo, 

jakość oraz elastyczność obsługi , a przede 

wszystkim przynależność do Grupy BPS. 

Elementem budowania tożsamości mar-

ki jest również wygląd placówek, który nie 

może odbiegać od wartości instytucji. Oprócz 

tego bank pracuje nad nową witryną inter-

netową.

GBS Bank zmienia wizerunek

Dobry Znajomy

Oprócz zmiany logo, przeprowadzanych jest aktualnie szereg prac 
związanych z systemem identyfi kacji wizualnej, a wszystko dlatego, że 
bank chce stać się dla swoich klientów, dobrym znajomym. „Marka 
traktowana jest przez nasz bank, jako rodzaj świadectwa, ponieważ 
podpisując się pod naszymi produktami, gwarantujemy ich wysoką ja-
kość”. – mówi Zbigniew Wielgosz, prezes zarządu GBS Banku. 
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Oferta specjalna dla członków Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej 
 

Pakiet  VIP 
 
 

Zakres ochrony 
Oferta 

dodatkowa 
Wypłata 

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

  
 

150.000,00   
   

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

     1.050,00 
     1.500,00 

do 9.000,00 

do 9.000,00 

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

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

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

 

8.000,00 

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

 
 
 

 
 

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

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

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

  
 do 15.000 €  

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

 

Ubezpieczenie assistance ubezpieczonego TAK Zgodnie z OWU 

 
SKŁADKA NA  JEDNĄ OSOBĘ MIESIĘCZNIE 

 

 
 
 

 
78,00 zł 

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



16 marzec 2010


