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Partnerzy Głosu Przedsiębiorcy

Szanowni Państwo

Za nami V gala finałowa konkursu 

Lubuski Lider Biznesu. 23 wrze-

śnia w Filharmonii Zielonogór-

skiej poznaliśmy firmy, które stanowią 

trzon i siłę naszej lokalnej gospodarki. 

Wśród nich są zarówno małe rodzinne 

firmy, jak i duże przedsiębiorstwa, które 

bez kompleksów zdobywają zagraniczne 

rynki. Łączy je jedno - wszystkie dobrze 

radzą sobie w tych trudnych dla biznesu 

czasach i stanowią dobry wzór do naśla-

dowania dla innych.

Rusza „jesienna ofensywa szkolenio-

wa” w ZIPH. W bogatej ofercie kursów, 

każdy znajdzie coś dla siebie. Szkole-

nia menedżerskie, zarządzania zasobami 

ludzkimi, marketingowe, językowe, czy 

te bardziej specjalistyczne, jak zarzą-

dzanie produkcją czy kursy z CAD-a. To 

wszystko przygotowane dla Państwa i co 

najważniejsze – bezpłatnie. Zachęcam do 

korzystania z bogatej oferty szkoleniowej 

i możliwości podniesienia kwalifikacji dla 

pracowników.

Choć rok 2013 jeszcze się nie zakoń-

czył, to jesteśmy już myślami przy przy-

szłorocznym jubileuszu 10-lecia ZIPH. 

Z tej okazji planujemy wiele ciekawych 

wydarzeń i inicjatyw dla członków Izby. 

Pracujemy nad tym, aby było to coś wy-

W NUMERZE

jątkowego i niepowtarzalnego. Mam 

nadzieję, że będą Państwo aktywnie 

uczestniczyć w naszych imprezach ju-

bileuszowych.
Z poważaniem

Stanisław Owczarek
Dyrektor ZIPH

Środki dla firm  
na innowacje 
– Agencja Rozwoju  
Regionalnego S.A.

Kredyty, pożyczki  
i leasing  
dla firm 
- wywiad  
z Łukaszem Pabierowskim,  
wiceprezesem LFPK. 138

15 16-17

Służebność gruntowa   
- radzi nasz ekspert  

Marek Górecki.
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Zajęcia realizowane przez Zachodnią 
Izbę Przemysłowo-Handlową w ra-
mach funduszy europejskich skiero-

wane są do przedsiębiorstw o charakterze 
produkcyjnym z naszego regionu. Co warte 
podkreślenia, przedsiębiorcy za udział w za-
jęciach nie płacą ani złotówki. - Produkcja to 
jeden z filarów działania przedsiębiorstwa, 
dlatego warto zatroszczyć się o to, aby prze-
biegała sprawnie i nowocześnie. Przygoto-
wane przez Izbę studium menedżerskie to 
unikalna możliwość poznania najnowszych 
technik i trendów w zakresie zarządzania 
produkcją dla kadry wyższego i średniego 

Szkolenia dla firm

Zarządzanie produkcją
Organizacja procesów produkcyjnych i praca zespołów wg metod 
Lean Manufacturing, to pierwsze tematy studium menedżerskie-
go „Nowoczesne zarządzanie produkcją”, które rozpoczęło się  
19 września w Villa Gusto w Gorzowie Wielkopolskim.

szczebla lubuskich firm – mówi Stanisław 
Owczarek, dyrektor ZIPH. 

W Gorzowie Wielkopolskim szkolenia 
rozpoczęła właśnie pierwsza z 4 planowa-
nych grup. Kolejne planowane są m.in.  
w Zielonej Górze i Żarach. Swój akces mogą 
zgłaszać mikro, małe i średnie firmy z lubu-
skiego. Każde szkolenie obejmuje 144 godzi-
ny zajęć. Kurs podzielono na 6 trzydniowych 
sesji, które odbywają się raz w miesiącu. 
Wciąż są jeszcze wolne miejsca. Kontakt 
dla zainteresowanych udziałem w szkole-
niach: Anna Nowak – tel. (95) 739-03-13,  
e-mail: nzp@ziph.pl.

Tomasz Molski

PROGRAM ZAJĘĆ
SESJA 1 

- Organizacja procesów produkcyjnych i pracy zespołów wg metod Lean Manufacturing
SESJA 2 

- Kierowanie zespołem w kulturze Lean Manufacturing 
- Doskonalenie procesów produkcyjnych celem ograniczenia marnotrawstwa oraz poprawy  
  jakości i zyskowności – wprowadzenie do Six Sigma 

SESJA 3 
- Zarządzanie projektami 
- Zastosowanie zaawansowanych funkcji pakietu biurowego oraz konstruowania makr w celu  
  zwiększenia wydajności pracy – cz. 1 (zajęcia z wykorzystaniem  sprzętu komputerowego)

SESJA 4 
- Zastosowanie zaawansowanych funkcji pakietu biurowego oraz konstruowania makr w celu  
  zwiększenia wydajności pracy – cz.2  
- Optymalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie wg metod szczupłej logistyki  
  wewnętrznej 

SESJA 5  
- Doskonalenie umiejętności menedżerskich niezbędnych w efektywnym kierowaniu zespołem  
 produkcyjnym: planowanie  i organizacja pracy zespołu, komunikacja z zespołem,  
 delegowanie, właściwy styl kierowania jako podstawa budowy autorytetu i pozycji lidera zespołu

SESJA 6 
- Metody wzrostu efektywności pracy zespołu produkcyjnego: jak efektywnie motywować,  
 kontrolować i oceniać członków zespołu, jak postępować z tzw. trudnymi pracownikami,  
 jak zwiększać innowacyjność pracowników i ich zaangażowanie w usprawnienie pracy.

• Zapraszamy do udziału w bezpłatnym 

spotkaniu handlowym z grupą 38 taj-

wańskich przedsiębiorstw, które odbę-

dzie się w Krajowej Izbie Gospodarczej  

w Warszawie 29 października 2013 r. 

Firmy z Tajwanu przyjeżdżają do Polski 

w celu pozyskania potencjalnych partne-

rów biznesowych. Szczegółowe informa-

cje na www.kig.pl

• 15 października w Zbąszynku miało 

miejsce spotkanie partnerów projektu 

„Rejon logistyczny Viadrina”, podczas 

którego omówiono efekty osiągnięte  

w ramach działań podejmowanych  

w stosunku do firm branży logistycznej 

w Lubuskiem i Brandenburgii. Spotkanie 

połączone zostało ze zwiedzaniem zakła-

du Swedwood Poland Sp. z o.o. Zachod-

nia Izba Przemysłowo-Handlowa jest 

partnerem projektu.

• 28 września rozpoczęła się szósta edy-

cja plebiscytu ,,Gazety Lubuskiej” Nasze 

Dobre Lubuskie. Gazeta jak co roku,  po-

szukuje, nagradza i promuje najlepsze 

lubuskie firmy w zakresie wytwarzanych 

przez nie produktów i usług. Produkty 

będą oceniane w trzech kategoriach: 

produkty spożywcze, przemysłowe  

(w tym hodowle) oraz usługi. Kapituła 

wybierze w każdej kategorii po trzech 

zwycięzców. Na najlepszych czekają 

wysokie nagrody. Za pierwsze miejsce  

w swojej kategorii firma otrzyma rekla-

mę równowartości 30 tys. zł. Zdobywca 

drugiej lokaty 20 tys. zł, a trzeciej 10 tys. 

zł. Szczegóły na stronie: www.gazetalu-

buska.pl 
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Kurs języków obcych
(angielski, niemiecki)
Dla kogo: MMSP
Zakres zajęć:
• 60 h kursu grupowego
• 30 h konsultacji indywidualnych
• egzamin certyfikujący
Cena: bezpłatnie
Kontakt: 
Anna Nowak – 95/739-03-13

Kurs marketingu
Dla kogo: MMSP
Zakres zajęć:
• tworzenie planu marketingowego
• reklama i promocja
• 112 godzin zajęć
Cena: bezpłatnie
Kontakt: 
Tomasz Molski – 95/739-03-12

Studium  
Konstrukcyjno-Projektowe
Dla kogo: MMSP
Zakres zajęć:
• obsługa programu CAD
• modelowanie powierzchniowe GDS
• zaawansowane modelowanie bryłowe 

PDG
Cena: bezpłatnie
Kontakt: 
Anna Nowak – 95/739-03-13

Studium menedżerskie:  
Nowoczesne zarządzanie  
produkcją
Dla kogo: MMSP
Zakres zajęć:
• organizacja procesów produkcyjnych
• zarządzania projektami
• doskonalenia umiejętności menedżer-

skich
Cena: bezpłatnie
Kontakt: 
Anna Nowak – 95/739-03-13

Akademia Zarządzania  
Zasobami Ludzkimi
Dla kogo: MMSP
Zakres zajęć:
• Akademia Managera
• Akademia HR
Cena: bezpłatnie
Kontakt: 
Anna Nowak – 95/739-03-13

Gospodarzem spotkania była Anna 
Zyguła, właścicielka znanej nie tylko 
w naszym regionie firmy zajmują-

cej się produkcją wyrobów mięsnych. Pani 
Anna, wspólnie ze swoim synem Łukaszem, 
który od niedawna zarządza rodzinnym biz-
nesem Zygułów zaprezentowała imponu-
jące dokonania firmy w minionych latach.  
W ubiegłym roku spółka zakończyła roz-
budowę swojego zakładu produkcyjnego. 
Na dziś firma posiada sieć 115 sklepów, w 
których zaopatruje się ponad milion klien-
tów miesięcznie. Warto dodać, że zakład 
otwiera co roku około 30 nowych placówek 
handlowych. Aktualnie zatrudnia 800 pra-
cowników.

Pierwszym z punktów posiedzenia 
władz Izby było podsumowanie tegorocznej 
edycji Lubuskiego Lidera Biznesu. W opinii 
zgromadzonych wypadała ona pozytywnie. 
Na szczególną uwagę zasługuje duże zain-
teresowanie firm nową nagrodą w zakresie 
innowacji. Podczas posiedzenia władze Izby 
zaproponowały również wstępny harmono-
gram prac nad przyszłoroczną edycją, której 
finał planowany jest w Gorzowie Wielkopol-
skim na wrzesień 2014 r.

Obradowały władze Izby

Plany na przyszłość
Podsumowanie V edycji Lubuskiego Lidera Biznesu oraz plany 
związane z przyszłorocznym jubileuszem 10-lecia Izby były główny-
mi tematami posiedzenia Prezydium ZIPH, które odbyło się 10 paź-
dziernika w siedzibie zakładu „Rzeźnictwo Zyguła” w Zbąszynku.

W nadchodzącym roku Izba obcho-
dzić będzie 10-lecie. Uroczystości z tym 
związane będą odbywać się przez cały rok. 
Pierwszym akordem będzie tradycyjne Re-
gionalne Spotkanie Przedsiębiorców, które 
planowane jest na początku marca przyszłe-
go roku. Izba chce zakończyć swój jubileusz 
podczas VI Gali Finałowej Lubuskiego Lidera 
Biznesu.

Prezydium ZIPH debatowało również  
w sprawie rządowego projektu dotyczą-
cego nowelizacji ustawy  o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. W związku z licz-
nymi prośbami kierowanymi do Izby przez 
przedsiębiorców ZIPH zaangażuje się w tę 
sprawę poprzez Krajową Izbę Gospodarczą, 
która już wcześniej sygnalizowała zagroże-
nia dla Zakładów Pracy Chronionej płynące  
w związku z projektem zmian. 

Podczas posiedzenia w Zbąszynku  
w poczet członków ZIPH przyjętych zosta-
ło 5 firm: HR CONCEPT Sp. z o.o.(Poznań), 
PU-H „Budnex” (Gorzów Wlkp.), VB Leasing 
Polska S.A. (Wrocław), Optimal Innovations 
Dariusz Przybyłek (Gorzów Wlkp.) oraz Fun-
dacja Przedsiębiorczość z Żar.

Justyna Łojko
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- Panie profesorze, rząd mówi, że jeste-
śmy zieloną wyspą, opozycja, że kraj trawi 
kryzys. Kto ma rację, a kto kłamie? 

- Wszystko zależy od punktu widzenia.  
A także od tego, jak sobie zdefiniujemy spra-
wę kryzysu i zielonej wyspy. Dlatego obie 
strony mogą mieć rację i obie kłamać. Jeśli 
mówimy o kryzysie, to bezsporne jest, że 
mamy go na całym świecie. To jest kryzys glo-
balny, trwa od pięciu lat i jak sądzę, będzie 
jeszcze trwał długo. Ale podkreślmy, że nie 
chodzi tu o to, że kryzys oznacza stały upa-
dek gospodarczy i załamanie rynku. Bardziej 
oznacza on brak pewności co do przyszłości, 
brak zaufania, niestabilność na rynkach, spo-
wolnienie gospodarcze. To jest taka sytuacja 
niepewności, w której żyjemy od pięciu lat.  
I dotyczy to nie tylko Polski, ale całego świata. 
My jesteśmy częścią gospodarki światowej, 
stąd też, co tam się dzieje, musi mieć odbicie 
w Polsce. Na szczęcie ta fala czy też kryzys, 
nie został wywołany naszymi problemami,  
a raczej problemami powstałymi poza na-
szymi granicami. Ostatnio te konsekwencje 
skumulowały się, gdyż kraje południa Euro-
py silnie się zadłużyły. A, że wpłynęło to na 
pozostałe kraje Europy, szczególnie strefy 
euro, więc pośrednio uderzyło to w nas. Po-
wtarzam, jesteśmy częścią światowej gospo-
darki i przed takimi kłopotami nie jesteśmy 
w stanie się obronić. I patrząc na to, może-
my powiedzieć, że mijający rok był dla nas 
szczególnie trudny, był on rokiem kryzyso-
wym. Kryzys uderzył w naszych największych 
partnerów biznesowych, a więc pośrednio 
także w nas. Mieliśmy spowolnienie rozwoju 
gospodarczego, większe bezrobocie, wyha-
mował się wzrost dochodów. Reasumując, 
w tym ogólnym kryzysie, mieliśmy swój mały 
kryzys. Na szczęście wydaje się, że najgor-
sze już za nami. W najbliższych miesiącach  
i kwartałach, możemy spodziewać się oży-
wienia gospodarczego.

 
- Ale wróćmy do wspomnianej zielonej 

wyspy?
- Gdy powiemy, że zielona wyspa to kraj, 

który nie odczuwa kłopotów i problemów, to 
oczywiście jest to nieprawda. Do wybuchu 

globalnego kryzysu czyli pięć lat temu, nasz 
przeciętny wzrost pkb czyli dochodu wytwa-
rzanego w kraju wynosił kwartalnie między 
pięć a sześć procent. Od wybuchu kryzysu 
to się średnio zmniejszyło do około trzech 
procent czyli o połowę. Teraz mamy akurat 
około jednego procenta. Generalnie można 
powiedzieć, że gospodarka polska rozwija się 
o połowę słabiej niż przed kryzysem. Ale to 
nie jest konsekwencją błędów, które my po-
pełniliśmy ale wynikiem globalnego kryzysu. 
Dlatego my jako społeczeństwo musieliśmy 

to odczuć. Wzrosło bezrobocie, mamy niższe 
dochody. Chcąc dzielić dochód trzeba go wy-
tworzyć. Jeśli rośnie on wolniej, ludzie muszą 
to odczuć. Dlatego z tego punktu widzenia, 
raczej zieloną wyspą nie jesteśmy. Ale, by 
odpowiedź była pełna, trzeba zadać pytanie, 
jak wyglądamy na tle naszych sąsiadów. I to 
wszystkich, z którymi możemy się porówny-
wać, zarówno z krajami zamożniejszymi jak 
też uboższymi. Wtedy okaże się, że na ich tle 
wyglądamy wspaniale. Nasze przeciętne do-
chody w Polsce, mimo, że rosną wolniej, to  

Mamy kryzys, ale inny niż u sąsiadów
- Najbardziej potrzebną reformą jest gruntowne odbiurokratyzowanie gospodarki - mówił prof. Wi-
told Orłowski, który był gościem specjalnym tegorocznej gali Lubuskiego Lidera Biznesu.
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w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosły realnie 
o 20 procent. Natomiast w całej reszcie Unii 
Europejskiej, obecne dochody są poniżej 
tych sprzed pięciu lat. Drugi najlepszy pod 
tym względem kraj po Polsce, to Słowacja, 
gdzie dochody wzrosły o 8 procent. Stąd 
faktycznie wszystkich zostawiliśmy w pobi-
tym polu, dlatego możemy mówić o zielonej 
wyspie. Tu też trzeba wspomnieć, że mamy 
wiele krajów, gdzie dochód jest nadal niższy 
niż przed pięciu laty. To wymieńmy Grecję, 
Portugalię czy bliską nam Łotwę. Trzeba też 
pamiętać, że nasze perspektywy są pozytyw-
ne, natomiast w tych krajach nadal są one 
ujemne. Reasumując, na tle innych krajów 
jesteśmy zielona wyspą, ale my sami wiemy, 
że ona taka zielona już nie jest.

- Jesteśmy świadkami dyskusji czy też 
bardziej wyrażania swoich racji, między rzą-
dem a związkami zawodowymi. Jak Pan to 
ocenia? Które z licznych postulatów związ-
kowców są realne i więc powinny być przy-
jęte przez rząd? 

- Chciałbym podejść do tego pytania, jak-
by z innej strony. Są kraje, tu podam przykład 
krajów niemieckojęzycznych, czyli Niemcy, 
Austria, Szwajcaria a także Skandynawia, 
gdzie nauczono się prowadzenia dialogu trój-
stronnego. Związki zawodowe zgłaszają swo-
je postulaty, najczęściej w stylu dajcie więcej 
pieniędzy, pracodawcy także, tu najczęściej 
w stylu nie przesadzajmy z tymi żądaniami, 
a rząd jest wtedy pewnego rodzaju pośred-
nikiem. I tam dochodzi się do porozumienia. 
Nie należy mówić związkowcom, że żadna 
podwyżka się nie należy. Lepiej jest powie-
dzieć, na jaką skalę podwyżki nas stać. Dla-
tego patrząc na postulaty związkowców, nie 
mogę powiedzieć, że są one niemożliwe do 
spełnienia. Problem polega jedynie na tym, 
w jakiej skali mają one być zrealizowane. Nie-

stety u nas ten mechanizm dialogu nie działa. 
A, że nie ma dialogu, to trudno znaleźć jakiś 
kompromis. 

- Czy to oznacza, że wszystkie żądania 
związkowców są realne, myślę tu szczegól-
nie o elastycznym czasie pracy, podwyżce 
płacy czy obniżeniu wieku emerytalnego? 

- Wydaje się, że tylko jedna rzecz jest nie 
do wyobrażenia, a mianowicie powrót do 
niższego wieku emerytalnego, bo to jest zwy-
czajne oszukiwanie ludzi. Związkowcy mówią 
tak: pozwólmy ludziom samym decydować, 
a jak się przekonają, że mają głodowe eme-
rytury, to sami będą chcieli dłużej pracować. 
Ma to być lepsze od narzucania długoletniej 
pracy. Przy takiej argumentacji, zapominamy, 
że może to skutkować tym, że wiele osób 
podejmie decyzję o szybszym przejściu na 
emeryturę, a później, kiedy przekona się, że 
emerytura jest głodowa, będzie już za późno, 
by wrócić na rynek pracy. Czyli wielu ludzi 
wpadnie w pułapkę, nim przekona się, że ma 
niskie świadczenia. Dlatego z tego postulatu 
związkowcy powinni się wycofać. Natomiast 
inne są do dyskusji. Problem jedynie w tym, 
o ile podnieść płace. To powinno być uzależ-
nione, na jak wysoką podwyżkę nas stać. Żal 
jedynie, że związki nie umieją czy nie chcą 
prowadzić dialogu z rządem. Teraz akurat to 
związkowcy twierdzą, że nie będą z nikim ne-
gocjować. Najgorsze jest, że w Polsce zamarł 
dialog, związki deklarują, że nie chcą z nikim 
rozmawiać, a bez rozmowy nie da się nicze-

Prof. Witold Orłowski
Ukończył studia ekonomiczne na Uni-

wersytecie Łódzkim, kształcił się następnie 
w Harvard University. W 1992 uzyskał sto-
pień naukowy doktora na Wydziale Ekono-
miczno-Socjologicznym UŁ, habilitował się 
w 1997 na Wydziale Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 
otrzymał tytuł naukowy profesora nauk 
ekonomicznych. Specjalizuje się w zakresie 
ekonometrii stosowanej i makroekonomii.

W latach 90. pracował w Biurze ds. Inte-
gracji Europejskiej i Banku Światowym. Był 
członkiem Rady Makroekonomicznej, dorad-
cą ekonomicznym wicepremiera Leszka Bal-
cerowicza oraz doradcą głównego negocja-
tora członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
Jana Kułakowskiego. W latach 2002–2005 
pełnił funkcję szefa zespołu doradców ekono-
micznych prezydenta Aleksandra Kwaśniew-
skiego. W 2006 został głównym doradcą eko-
nomicznym firmy PricewaterhouseCoopers. 

go rozwiązać. Tu przykład elastycznego cza-
su pracy, rząd chce 12 miesięcy, a wcześniej 
było 3 miesiące. A może wprowadźmy zasa-
dę, by czas pracy rozliczać przez 6 miesięcy. 
By to jednak osiągnąć konieczne są rozmowy.

- Mówi się często, że rząd Donalda Tuska 
unika reform. Czy mógłby Pan podpowie-
dzieć, co można zrobić, by poprawić sytu-
ację gospodarczą? 

- Od 20 lat mówię to samo. Najbardziej 
potrzebną reformą, dodatkowo nie wiążącą 
się z wydatkami i antagonizowaniem spo-
łeczeństwa, jest gruntowne odbiurokraty-
zowanie gospodarki, uproszczenie prawa  
i zmniejszenie uznaniowości biurokratycznej. 
Dzięki temu żyłoby się nam znacznie łatwiej, 
a gospodarka nawet przy tych samych podat-
kach, miałaby znacznie lepsze warunki roz-
woju, a więc byłaby bardziej efektywna. 

- To dlaczego tego się nie robi?
- Bardzo dobre pytanie. Wydaje się, że 

bardzo trudno jest przełamać opór biuro-
kracji, tu trzeba dużego zdecydowania. Biu-
rokraci zapytani czy można inaczej, zawsze 
znajdą tysiące powodów, by takich zmian nie 
wprowadzać. Trzeba mieć potężną determi-
nację, by coś takiego przeprowadzić. 

- Dziękuję za rozmowę.
Czesław Wachnik  

Gazeta Lubuska 

Prowadzi działalność naukową m.in. jako 
profesor i dyrektor Szkoły Biznesu Politech-
niki Warszawskiej. W latach 2009–2010 
wchodził w skład Narodowej Rady Rozwo-
ju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim oraz 
w skład Rady Gospodarczej przy premierze 
Donaldzie Tusku. W 2011 prof. Orłowski zo-
stał powołany na stanowisko Specjalnego 
Doradcy Komisji Europejskiej ds. Budżetu. 
Jest autorem licznych publikacji naukowych 
oraz artykułów publicystycznych.
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Z życia strefy

Nowa inwestycja zlokalizowana będzie 
w Goleniowskim Parku Przemysło-
wym w podstrefie Goleniów Kostrzyń-

sko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Firma Eco-Blend Sp. z o.o. zamierza wybu-
dować tam zakład produkujący mieszankę 
XyCom TPE, powstającą z gumy pochodzącej 
ze zużytych opon i odpadów tworzyw sztucz-
nych. Znajdzie ona zastosowanie między inny-
mi w formowaniu wtryskowym nowych detali 
dla branży motoryzacyjnej. Produkt XyCom 
TPE może być także stosowany jako dodatek 
w produkcji nawierzchni asfaltowych. - Spółka 
będzie przetwarzać odpady tak, aby można 
było wykorzystać je ponownie. Będą to głów-

Dziesiąte zezwolenie w 2013 roku
Mimo nie najlepszej koniunktury gospodarczej Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna może się po-
chwalić kolejnym pozyskanym inwestorem, który zainwestuje na jej terenach ponad 70 milionów złotych. 

nie półprodukty - mówi wiceburmistrz Gole-
niowa, Tomasz Banach. Budowa zakładu ma 
się rozpocząć jesienią tego roku. Eco-Blend 
zapłaciła za teren pod inwestycję 1,1 miliona 
złotych. 

Wywodząca się kapitałowo z Republiki 
Południowej Afryki spółka Eco-Blend w sumie 
zainwestuje w goleniowskiej podstrefie co 
najmniej 74 miliony złotych. Firma zobowią-
zała się również do zatrudnienia przynajmniej 
49 pracowników. Data zakończenia inwestycji 
planowana jest na koniec przyszłego roku. 

Dla Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej to 10. pozwolenie wydane  
w bieżącym roku.

Tomasz Molski

Wartość kontraktu na budowę 
wynosi 562 mln zł netto, a umo-
wa serwisowa ma wartość 124 

mln zł netto. Inwestycja ma zostać zrealizo-
wana w ciągu 28 miesięcy od udzielenia za-
mówienia. Siemens będzie odpowiedzialny 
za utrzymanie i serwis turbin przez okres 
12 lat.

Opłacalność projektu inwestycyjnego 
została zapewniona dzięki dostawom gazu 
zaazotowanego z lokalnych kopalni, co 
pozwala na uzyskanie lokalnych efektów 
synergii oraz cen gazu znacznie niższych  
w stosunku do gazu taryfowanego. 

Dzięki wykorzystaniu taniego gazu ze 
źródeł lokalnych budowa bloku w Gorzowie 
jest rentownym projektem, wykorzystują-
cym efektywną, niskoemisyjną technolo-
gię. Nowy blok pozwoli utrzymać aktualną 
pozycję rynkową Elektrociepłowni Gorzów 
– jedynego scentralizowanego producenta  
i dostawcy ciepła dla 125-tysięcznego Go-
rzowa Wielkopolskiego. Technologia bloków 
gazowo-parowych jest technologią spraw-

dzoną. Charakteryzuje ją wysoka spraw-
ność wytwarzania energii elektrycznej, duża 
niezawodność eksploatacyjna, pewność 
zaopatrzenia w paliwo, mały stopień od-
działywania na środowisko, w tym wyraźne 
zmniejszenie emisji dwutlenku siarki, pyłu  
i brak odpadów paleniskowych oraz  
w znacznym stopniu zmniejszenie tlenków 
azotu - powiedział Jacek Kaczorowski, pre-
zes zarządu PGE GiEK SA.

To projekt bardzo ważny dla Siemensa  
w Polsce, a także dla polskiego rynku ener-
getyki. Jesteśmy zadowoleni, że to nasza fir-
ma zbuduje i będzie prowadzić serwis nowe-
go bloku gazowo-parowego dla największej  
w Polsce firmy energetycznej PGE. Liczymy, 
że to będzie dobry początek dalszej współ-
pracy. Zastosowanie technologii gazowo-
-parowej w Gorzowie pozwoli w pełni po-
kazać jej olbrzymią elastyczność, a przede 
wszystkim wykorzystać lokalnie dostępne 
zasoby gazu zaazotowanego - stwierdził 
Grzegorz Należyty, dyrektor generalny Po-
wer Generation w Siemens Sp. z o.o.

Blok będzie stanowił niezależny, kom-
pletny obiekt energetyczny, wyposażony we 
wszystkie niezbędne dla jego prawidłowej 
pracy systemy. Zakres kontraktu obejmuje 
zaprojektowanie, dostawę, roboty budow-
lane, montaż, rozruch, uzyskanie pozwole-
nia na budowę, przekazanie do eksploatacji, 
szkolenie personelu, zapewnienie serwisu 
gwarancyjnego oraz wieloletniej usługi ser-
wisowej dla turbin gazowych kogeneracyj-
nego bloku gazowo-parowego o mocy 138 
MWe netto wraz z instalacjami i obiektami 
pomocniczymi. Sprawność netto w pracy 
kogeneracyjnej przy pełnym obciążeniu wy-
nosić będzie 83,93%.

Nowa instalacja po części zastąpi do-
tychczas używane, wysłużone elementy 
infrastruktury, wykorzystujące węgiel jako 
paliwo. Będzie ona działać w oparciu o dwie 
turbiny gazowe SGT-800 i jedną turbinę pa-
rową SST 400 wraz z kompletnym systemem 
elektrycznym i systemem sterowania.

Ważny projekt energetyczny
W Gorzowie Wielkopolskim rozpocznie się niedługo realizacja wielkiej inwestycji. PGE Górnictwo i Ener-
getyka Konwencjonalna SA i Konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o. oraz Siemens Industrial Turbomachi-
nery AB zawarły 3 października 2013 roku kontrakt na budowę bloku gazowo-parowego w PGE GiEK 
SA – Oddział Elektrociepłownia Gorzów w formule „pod klucz” oraz świadczenie wieloletniej umowy 
serwisowej turbozespołów gazowych.
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Gala stanowi główne forum prezento-
wania dorocznych działań Lubuskiej 
Izby Budownictwa. Tegoroczna uro-

czystość zgromadziła ponad 100 przedstawi-
cieli firm członkowskich i współpracujących  
z nimi przedsiębiorstw oraz zaproszonych 
gości. 

Część oficjalną uroczystości poprzedził 
występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespo-
łu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościusz-
ki w Zielonej Górze. Podczas uroczystości za-

służeni pracownicy firm członkowskich Izby 
otrzymali odznaczenia państwowe i resorto-
we. Aktu dekoracji zasłużonych dokonał Wo-
jewoda Lubuski Jerzy Ostrouch oraz Marsza-
łek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak.  

Jak co roku na Gali Budownictwa uho-
norowane zostały najlepsze obiekty budow-
lane województwa lubuskiego wyłonione 
w bieżącej edycji konkursu Lubuski Mister 
Budowy a ich twórcom- inwestorowi, pro-
jektantowi i wykonawcy Marszałek Woje-
wództwa wręczyła nagrody ufundowane 
przez Urząd Marszałkowski. Sfinalizowano 
również konkurs na najlepsze prace dyplo-
mowe absolwentów kierunku budownictwo 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Fundatorem 
nagród rzeczowych dla laureatów był Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubuskiego 
oraz Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa w Gorzowie Wlkp. W czasie 

gali najsolidniejsze firmy, odebrały uznany 
w środowisku Certyfikat „Solidny Partner  
w Biznesie”, nadawany przez Zarząd Izby 
celem krzewienia wśród przedsiębiorców 
dobrych obyczajów kupieckich oraz uhono-
rowano Jubileusze działalności firm człon-
kowskich LIB. 

Pełną listę laureatów można zobaczyć na 
stronie internetowej Lubuskiej Izby Budow-
nictwa - www.budownictwo-lubuskie.eu.

(TM)

Zacznij.biz to przedsięwzięcie realizo-
wane od 2009 r. przez Konfederację 
Lewiatan i sieć Aniołów Biznesu – Le-

wiatan Business Angels. Do tej pory wzięło 
w nim udział ponad 400 przedsiębiorców. 
Celem Zacznij.biz jest promocja przedsiębior-
czości oraz pomoc w opracowaniu modelu 
biznesowego przedsięwzięcia i pozyskaniu 
inwestorów do realizacji pomysłów. 
IV edycja konkursu adresowana jest do: 
• właścicieli mikro i małych przedsię-

biorstw działających w oparciu o inno-
wacyjne rozwiązania z sektora High Tech, 
które generują już przychody i poszuku-
ją kapitału do sfinansowania dalszego 
wzrostu i ekspansji na rynku (zwłaszcza 
globalnym), 

• pracowników naukowych, doktorantów 
oraz studentów kierunków technicznych, 
którzy poszukują wsparcia, by przekształ-
cić swoje innowacyjne projekty w przed-
sięwzięcia biznesowe, 

• osób i firmy (start-upów) z projektami  
z branży ICT, posiadających globalny po-
tencjał rozwoju oraz poszukujących kapi-
tału na sfinansowanie projektu (przygo-
towanie, rozpoczęcie, rozwój).

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są za 
pomocą formularza na www.zacznij.biz.pl do 
12 listopada 2013 r. Finalistów i zwycięzców 
poznamy w 2014 r. podczas uroczystej Gali 
Finałowej. O jej dokładnym terminie z pew-
nością poinformujemy na naszych łamach.
Finaliści konkursu będą mieli możliwość za-

prezentowania swoich pomysłów i zainte-
resowania nimi inwestorów, którzy stworzą 
realną szansę zdobycia środków na rozwój 
biznesu oraz wdrożenie nowych technolo-
gii. Konkurs to także niepowtarzalna okazja, 
by wziąć udział w bezpłatnych warsztatach, 
których celem jest przełożenie pomysłu  
w biznes poprzez m.in. spojrzenie perspekty-
wą wartości dla użytkownika, skonfrontowa-
nie produktu/usługi z rynkiem i konkurencją 
oraz przede wszystkim opracowanie modelu 
biznesowego. 

Zainteresowani mogą kontaktować się  
z biurem prasowym konkursu:  

Grzegorz Michałek, tel. 509 570 249,  
e-mail: grzegorz.michalek@zacznij.biz.pl

(JL)

Anioły Biznesu

Szansa dla innowacyjnych
We wrześniu rozpoczęła się IV edycja konkursu Zacznij.biz. Zgłoszeni uczestnicy wezmą udział w bez-
płatnych warsztatach i szkoleniach, a finaliści zaprezentują swoje pomysły na biznes inwestorom – 
Aniołom Biznesu i funduszom podwyższonego ryzyka (VC). 

Gala Budownictwa

Lubuski Mister Budowy
27 września 2013 r. w Zielonogórskiej Palmiarni odbyła się X Gala Budownictwa organizowana co roku 
przez Lubuską Izbę Budownictwa. 
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– Często można spotkać się z opiniami 
o renesansie bankowości spółdzielczej. Jak 
Pan ocenia jej stan w naszym kraju?

– Rola banków spółdzielczych jest klu-
czowa, jeśli Polska ma walczyć z wyklucze-
niem finansowym i zwiększać ubankowienie 
społeczeństwa. Banki spółdzielcze są bar-
dzo dobrze rozpoznawalne i  wiarygodne, 
zwłaszcza w małych miejscowościach i na 
wsiach, gdzie banki komercyjne ich nie za-
stąpią. Na zachodzie - w Niemczech, Austrii 
czy Francji - to duża część sektora banko-
wego, która ze względu na swoją specyfikę 
pełni funkcję stabilizacyjną. 

Sektor bankowości spółdzielczej to waż-
ny segment rynku bankowego i niezbędne 
ogniwo także i w polskiej gospodarce. Na-
sze placówki udzielają kredytów w czasach 
dobrych i złych, finansują gospodarstwa 
domowe oraz mikro, małe i średnie firmy.  
Stanowią ich podporę i główne źródło kre-
dytowania. Według ostatnich badań Cen-
trum Badan Marketingowych Idicator, jako 
bank podstawowy, a więc ten, z którym 
współpraca ma największe znaczenie, re-
spondenci  z małych i średnich firm wskazy-
wali banki spółdzielcze na 3 miejscu. Około 
10% małych firm korzysta z usług banków 
spółdzielczych. 

Z mocy ustawy polskie banki spółdziel-
cze muszą być zrzeszone. Pieczę nad nimi 
sprawuje tzw. bank zrzeszający, który speł-
nia wobec banków spółdzielczych dość 
niecodzienną rolę podległego im mento-
ra. Dlatego są takie bezpieczne. Zadaniem 
banku zrzeszającego jest sprawowanie 
ogólnej pieczy oraz zapewnienie bankom 
odpowiedniej infrastruktury oraz świad-
czenie „usług wspólnych”. Jednym z dwóch 
banków zrzeszających jest w Polsce właśnie 
Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS). Pod jego 
skrzydłami jest 365 banków spółdzielczych. 
To jest około 64% wszystkich banków spół-
dzielczych działających w kraju. Suma bilan-
sowa banków spółdzielczych zrzeszonych  
z Bankiem BPS wynosi prawie 49 mld zło-
tych, a suma depozytów  zgromadzonych 
w Bankach Spółdzielczych - 42 mld złotych. 
Każdego dnia Banki Spółdzielcze Grupy BPS 
obsługują 6 mln klientów. Łączne liczby: pra-

wie 3 tys. placówek i 4,5 tys. bankomatów, 
35 tys. zatrudnionych dają pozycję czołowej 
instytucji finansowej w Polsce. 

– Banki spółdzielcze bez większych 
strat przetrwały wszelkie fale kryzysu. Jaka 
jest na to recepta?

– Historycznie banki spółdzielcze wyro-
sły z ekonomicznych i społecznych potrzeb,  
z chęci wzajemnego wspierania się, niesienia 
pomocy. Mało kto wie, że podstawowe zasa-
dy bankowości spółdzielczej, to: solidarność, 
czyli pomoc społecznościom lokalnym, re-

Banki stabilne, przyjazne i przystępne
Wywiad z Tomaszem Mironczukiem, Prezesem Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

gionalizacja związana z lokalnym działaniem 
oraz subsydiarność polegająca na wzajem-
nym uzupełnianiu potrzeb banków. 

Wyróżnia nas brak pogoni za zyskiem za 
wszelką cenę. Od dziesięcioleci – bo najstar-
szy bank spółdzielczy ma 150 lat – cieszymy 
się zaufaniem klientów i nieposzlakowaną 
opinią. Badania rozpoznawalności naszej 
działalności przeprowadzone w styczniu 
2013 r. wykazały, że Polacy rozpoznają 
banki spółdzielcze jako stabilne, przyjazne 
i przystępne. Banki spółdzielcze reinwestu-
ją środki finansowe na poziomie lokalnym. 
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JERZY KOROLEWICZ - Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej

GRZEGORZ WIDENKA - Dyrektor zarządzający „Gazety Lubuskiej”

W tym roku konkurs „Lubuski Lider 
Biznesu” obchodzi mały jubileusz. 

23 września w Filharmonii Zielonogórskiej 
wyróżniliśmy najlepsze firmy naszego wo-

je szanse rynkowe. Wierzę, że wyróżnienia 
wpłyną na ich dalszy rozwój i przyniosą ko-
lejne sukcesy.

Korzystając z okazji pragnę podzię-
kować za organizację tegorocznej edycji 
LLB naszemu partnerowi strategicznemu 
– Gazecie Lubuskiej oraz patronowi, któ-
rym niezmiennie od początku powstania 
konkursu jest Marszałek Województwa Lu-
buskiego. Dziękuję gospodarzowi gali Pre-
zydentowi Miasta Zielona Góra i Kapitule 
oraz wszystkim partnerom i sponsorom, 
dzięki którym nasz konkurs z roku na rok 
staje się coraz bardziej prestiżowy.

Już dziś zapraszam do udziału w kolej-
nej VI edycji Lubuskiego Lidera Biznesu, 
którego finał będzie miał miejsce w Gorzo-
wie Wielkopolskim.

jewództwa po raz piąty. Każda edycja, 
stanowi doskonałą okazję, aby poznać 
znakomite lokalne przedsiębiorstwa, które 
funkcjonują na lubuskim (i nie tylko) rynku. 
W tym roku zdecydowaliśmy się poszerzyć 
naszą rywalizację szlachetne współzawod-
nictwo dla najbardziej innowacyjnych firm 
w regionie. A tych wbrew pozorom jest 
całkiem sporo. To właśnie w oparciu o nie 
chcemy budować dobry wizerunek lubu-
skiej gospodarki. 

Pragnę pogratulować wszystkim lau-
reatom, którzy pomimo nie łatwej sytuacji 
gospodarczej w kraju i na świecie, zdecy-
dowali się poddać weryfikacji konkurso-
wej. Gratuluję zdobytych certyfikatów i 
statuetek. Firmy, które wygrały są dobrze 
zarządzane i doskonale wykorzystują swo-

To już piąta edycja ,,Lubuskiego Lidera 
Biznesu”, którego ,,Gazeta Lubuska” 

jest współorganizatorem. W tym roku aż 
50. uczestników spełniło wysokie wyma-
gania konkursu i sięgnęło po certyfikaty. 
Wśród nich są firmy niewielkie, rodzinne 
przedsiębiorstwa i duże organizacje. Jedne 
działają lokalnie, inne znane są w Polsce, 
są też takie, które bez kompleksów zdoby-
wają zagraniczne, często egzotyczne rynki. 

Nagrodzone firmy są dobrym przykła-
dem, jak radzić sobie w niełatwych cza-
sach, zwiększać zyski i zdobywać nowych 
kontrahentów. Wiele z nich bierze udział  
w akcjach charytatywnych, wspomaga 
lokalną społeczność i wspiera kulturę. 
Wszystkie dbają o swoich pracowników i są 
solidnymi partnerami w biznesie. Stanowią 

trzon i siłę naszej lokalnej gospodarki.
,,Gazeta Lubuska” od lat promu-

je przedsiębiorczość na swoich łamach  
i w portalu ,,Strefa Biznesu”. Konkurs jest 
znakomitą okazją, aby najlepsze przedsię-
biorstwa przedstawić szerszemu gronu. 
Mam nadzieję, że staną się one inspiracją 
dla ludzi, którzy poszukują swojej zawo-
dowej drogi. Szczególnie te najmniejsze, 
które są dowodem na to, że bardziej od 
pieniędzy na start liczy się dobry pomysł, 
znalezienie niszy na rynku. 

W tym roku przyznaliśmy po raz pierw-
szy tytuły ,,Lubuskiego Lidera Innowacji”. 
Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na 
kierunek, jaki obrała Unia Europejska, 
przeznaczając ogromne pieniądze na in-
nowacyjne projekty. Mam nadzieję, że lu-

buskie firmy nie zostaną w tyle, sięgną po 
unijne środki i wykorzystają wielką szansę 
na rozwój.

Hanna Nowicka, prezes Agencji Roz-
woju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze.
- Lubuski Lider Biznesu to najbardziej presti-
żowy konkurs dla firm w naszym regionie.  
W tym roku po raz pierwszy kapituła przy-
znała tytuły Lubuskiego Lidera Innowacji. To 
bardzo dobry pomysł. Uważam, że organiza-
torzy idą w dobrym kierunku, tym bardziej, 
że przedsiębiorstwa mogą ubiegać się teraz 
o dofinansowanie w ramach Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka. Brawa 
dla firm, które odważyły się wystartować  
w tej kategorii.

Witold Orłowski,  
Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP.
- Innowacyjność, to absolutnie niezbędny 
kierunek, w którym powinna podążać lubu-
ska gospodarka. Jeśli celem regionu jest to, 
aby poziom życia mieszkańców był za 20-30 
lat podobny do tego, jaki mamy po drugiej 
stronie Odry, to można to osiągnąć nie tylko 
tym, że będziemy pracowali więcej, dłużej 
i ciężej. Musimy zacząć pracować mądrzej 
i wyciągać więcej wartości z pracy, a temu 
właśnie służy innowacyjność. 

Bogdan Nowak,  
Wicemarszałek Województwa Lubuskiego.
- Zdaję sobie sprawę z tego,  że czasy są 
trudne. Cieszy nas to, że nie maja one ne-
gatywnego wpływu na jakość przedsię-
biorstw. Musimy grać jako jedna drużyna. 
Państwo jako system tworzący przepisy  
i prawo, samorząd jako otoczenie najbliższe 
obywatelom oraz przedsiębiorcy, którzy wy-
pracowują dobro ogólne. Jeśli będzie razem 
współpracować przy tym samym nakładzie 
rezultaty będą lepsze. Tylko współpracując 
będziemy osiągać lepsze wyniki.
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LECZENIA SZPITALNEGO:
•	Oddział	Chorób	Wewnętrznych		
z	Pododdziałem	Gastroenterologii

•	Oddział	Chirurgii	Urazowo-Ortopedycznej
•	Oddział	Ginekologiczno-Położniczo-	
Noworodkowy	Rooming-In

•	Oddział	Chirurgiczny	Ogólny
•	Oddział	Pediatryczny
•	Oddział	Anestezjologii	i	Intensywnej		
Terapii

•	Szpitalny	Oddział	Ratunkowy

DIAGNOSTYKI:
•	Pracownia	Diagnostyki	Laboratoryjnej	
•	Pracownia	RTG
•	Pracownia	USG	
•	Pracownia	Endoskopii	
•	Pracownia	Tomografii	Komputerowej	

PORADNI SPECJALISTYCZNYCH:
•	Gastroenterologiczna
•	Ginekologiczno-Położnicza
•	Chirurgii	Ogólnej	

Udzielamy świadczeń zdrowotnych w obszarach:

•	Chirurgii	Urazowo-Ortopedycznej
	 (wraz	z	Preluksacyjną)
•	Neurologiczna
•	Urologiczna
•	Otolaryngologiczna
•	Zdrowia	Psychicznego

FIZJOTERAPII (Fizykoterapia,  
Kinezyterapia, Krioterapia,  
Kinezytaping, Masaże)

Misja naszego Szpitala brzmi:

,,Dobro pacjenta  
to cel naszego działania”

Centrala: 95 758 20 71  •  www. szpitalslubice.pl  • email: sekretariat@szpitalslubice.pl 

NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o. o.

Szpital
Powiatowy
w Słubicach

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  
„PUH”  Irena Woźna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Podmiejska 17B, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 7252 610, fax 95 7252 618, e-mail: marketing@impuls24.pl

 Świadczymy następujące usługi:
	OCHRONA – usługi ochrony fizycznej, bezpośredniej. Licencjonowani i wykwalifikowani pracownicy zapewnią 

bezpieczeństwo każdemu obiektowi.
	SPRZĄTANIE – utrzymanie czystości w biurach, firmach, obiektach przemysłowych. Utrzymanie zieleni i terenów 

zewnętrznych w okresie zimowym. Odśnieżanie dróg i dachów.
	MONITORING – posiadamy własną stację monitorowania, co gwarantuje najwyższą jakość i skuteczność działania. 

Montujemy systemy alarmowe i TV przemysłową, 
	DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA - w działach około- produkcyjnych

www.impuls24.pl
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MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWA:
• ALL-SERVICE ŁUKASZ BOBROWSKI
• ARPIO Andrzej Farnicki
• AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o.
• ELUXO Ewelina Grzesińska
• FReeEN Sp. z o.o.
• GORZOWSKI RYNEK HURTOWY S.A.
• Grupa Animpol Sp. z o.o. Sp. komandytowa
• KASYNO NR 434 TERESA ROMANKIEWICZ
• Ośrodek Szkolenia PAS Piotr Lewandowski
• POL-BRUK Piotr Makarewicz
• SZKOŁA MUZYKI ROZRYWKOWEJ MUSIC STAR 

JAKUB RAWSKI
• Zachodnie Centrum Konsultingowe  

„EURO INVEST” Sp. z o.o.

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA:
• AM OKNA Sp. z o.o. Sp. k.
• ARECO-SWEDEN Sp. z o.o.
• Centrum Ogrodnicze i Motel Grzegorz Pintal
• DRUKARNIA MAX-PRINT Stanisław Grześkowiak
• FORTE-NOWOCZESNE PROTEZOWANIE  

SP. Z O.O. I WSPÓLNICY-SPÓŁKA  
KOMANDYTOWA

• „KASKAT” Sp. z o.o.
• KLIM BROKERS Sp. z o.o.

Firmy, podobnie jak to miało miejsce  
w poprzednich edycjach, rywalizo-
wały w czterech kategoriach: mikro, 

małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 
Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiły się  
52 firmy. Z powodów formalnych jedy-
nie dwie nie przeszły do drugiego etapu 
rywalizacji. Pozostałe 50 przedsiębiorstw  
- 12 mikro, 15 małych, 15 średnich i 8 du-
żych - otrzymało certyfikaty Lubuski Lider 
Biznesu 2013.  Oprócz tego, po trzy najlep-
sze z każdej kategorii zostało nagrodzonych 
statuetką konkursu. Pierwsza z nich, w kate-
gorii najlepsze mikroprzedsiębiorstwo, po-
wędrowała do zielonogórskiej firmy FReeEN 
Sp. z o.o. W kategorii małych firm najlepsze 
okazało się Przedsiębiorstwo Usługowo-
-Handlowe Budnex Sp. z o.o. z Gorzowa 

Wielkopolskiego. Wśród średnich przedsię-
biorstw tryumfował gorzowski Zakład Uty-
lizacji Odpadów Sp. z o.o., a statuetkę dla 
najlepszej dużej firmy przyznano ex æquo 
Holdingowi Zremb Gorzów S.A. i sulęcińskie-
mu producentowi pieczywa LEKS Sp. z o.o.

Po raz pierwszy wręczono również na-
grody Lubuskiego Lidera Innowacji. Swoją 
supremację w tegorocznej edycji potwier-
dziły firmy FReeEN Sp. z o.o. (mikro przed-
siębiorstwa) i Zakład Utylizacji Odpadów 
Sp. z o.o. (średnie przedsiębiorstwa), które 
zostały zwycięzcami w swoich kategoriach. 
Wśród małych firm piękną statuetkę z wto-
pionym symbolicznym procesorem otrzy-
mała firma FORTE Nowoczesne Protezowa-
nie Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, a wśród 
dużych podmiotów najbardziej innowacyj-

• KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA 
EKONOMICZNA S.A. 

• LONG INC. Zbigniew Czmuda
• Lubuska Grupa Kapitałowa Jarosław Łoń
• P.P.H.U. „NIEWIADOMSKI”  

Władysław Niewiadomski
• P.W. „MIDAM” Eksport-Import Usługi  

Transportowo-Przewozowe Mirosław Skiba
• PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HAN-

DLOWE FRANCEPOL Sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  

„Budnex” Sp. z o.o.
• PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE 

„SANITAR” JAN KORDACZ

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA:
• AGRO PROVIMI Sp. z o.o.
• ALDEMED Centrum Medyczne
• Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych 

„KROMET” Sp. z o.o.
• HERKULES Sp. z o.o.
• HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH OSOWA 

SIEŃ SP. Z O.O.
• Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o.
• PRESPO Sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane 

„INFRA” Sp. z o.o.

Mały jubileusz
Poznaliśmy Laureatów V edycji Lubuskiego Lidera Biznesu i Lubuskiego Lidera Innowacji. Licznie 
zgromadzonych gości podejmowali 23 września gospodarze tegorocznej gali: Prezydent Miasta 
Zielona Góra Janusz Kubicki oraz prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Korolewicz. 
Imprezę w Zielonogórskiej Filharmonii poprowadził Zbigniew Borek z „Gazety Lubuskiej”.

na okazała się nowosolska GEDIA Sp. z o.o.
Gościem specjalnym gali był prof. Wi-

told Orłowski, członek Rady Gospodarczej 
przy Premierze RP, który wygłosił wykład na 
temat makroekonomicznych uwarunkowań 
rozwoju polskiej gospodarki. Głos zabrał 
również Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu 
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., który 
podkreślał zalety banków spółdzielczych  
i ich innowacyjność. Warto wspomnieć, że 
galę umilił zgromadzonym gościom występ 
artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca “Maki”.

Następnie po krótkim podsumowaniu 
tegorocznej edycji, przez prezesa ZIPH Je-
rzego Korolewicza, rozmowy przeniosły się 
do kuluarów, gdzie przedsiębiorcy długo 
dyskutowali o sytuacji gospodarczej w kraju 
i na świecie. 

• PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJ-
NE „GOTECH” SP. Z O.O.

• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
„ROLTEX” Sp. z o.o.

• RECARO Aircraft Seating Polska Sp. z o.o.
• RZEŹNICTWO ZYGUŁA ZBĄSZYNEK SP. Z O.O. 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA
• Streamsoft D. Chojnacki i Wspólnicy  

Spółka Jawna
• Syntea S.A.
• Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA:
• Bank Spółdzielczy we Wschowie
• Gedia Poland Sp. z o.o.
• HOLDING-ZREMB GORZÓW S.A.
• ICT Poland Sp. z o.o.
• KONCESJONOWANA FIRMA OCHRONY MIENIA 

“HERKULES” Jan Świeszczak
• LEKS Sp. z o.o.
• NZOZ “Szpital Powiatowy”  

w Słubicach Sp. z o.o.
• PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO  

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 
“PUH” IRENA WOŹNA

Laureaci Lubuskiego Lidera Biznesu 2013
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Firmę FreeEn stworzyli specjaliści, któ-
rzy ponad dekadę pracowali na rzecz 
podmiotów rynku energii. Głównym 

ich zadaniem było tworzenie dla zakładów 
energetycznych narzędzi informatycznych, 
które miały na celu zarządzać ich majątkiem 
sieciowym (sieć i dystrybucja energii) oraz 
relacjami z klientem (rozliczanie procesu 
sprzedaży energii). Dziś FreeEn dzieli się tą 
wiedzą z innymi. 

Działalność firmy opiera się na czterech 
filarach: wyborze optymalnego dostawcy 
energii, jej sprzedaży, wdrażaniu systemu 
informatycznego, zarządzającego mediami  
i w fazie finalnej dostosowaniu układów po-
miarowo – rozliczeniowych. FreeEn stworzył 
niezależny operator pomiarowy, wykorzy-
stujący w procesie zdalnego odczytu danych 
technologię AMI, czyli infrastrukturę po-
miarową z dwustronną komunikacją. Takie 
narzędzie pozwala na stworzenie profilu 

energetycznego przedsiębiorstwa, czyli  na 
pozyskanie informacji o zużyciu energii i in-
nych mediów w firmie oraz jej potrzebach  
i charakterystyce. 

Jak to działa w praktyce? – Z kompu-
terem, w którym zainstalowane jest nasze 
oprogramowanie, współpracują urządzenia 
podpięte do liczników. Przekazują one dane 

z systemu co 15 minut przez całą dobę – tłu-
maczy prezes Mirosław Tworek. – Na tej pod-
stawie można zaproponować oszczędności, 
negocjować ceny czy wyszukać innego do-
stawcę. Aplikacja wykrywa też wszystkie nad-
użycia. Ostrzega m.in. o możliwości przekro-
czenia limitu zamówionej energii, co może 
pomóc przedsiębiorcom w uniknięciu kar.

Przedsiębiorstwa MIKRO
I miejsce: FReeEN Sp. z o.o.
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Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. to pod-
miot gospodarczy o ustalonej reno-
mie. Szeroki wachlarz oferowanych 

usług sprawia, iż GRH jest miejscem, gdzie 
można znaleźć wielką, kompleksową ofer-
tę produktów rolno–spożywczych. Każdego 
dnia korzystają z niej sklepy, zakłady gastro-
nomiczne, markety oraz klienci indywidualni 
z grodu nad Wartą i okolic.

Głównym przedmiotem działania GRH 
jest zarządzanie rynkiem hurtowym i de-
talicznym przy ul. Targowej 11 w Gorzowie 

Szkoła Muzyki Rozrywkowej Music Star 
powstała 1 października 2003 roku 
w Świebodzińskim Domu Kultury. Jej 

właścicielem i założycielem jest Jakub Raw-
ski. Jego pomysł na utworzenie szkoły naro-
dził się wiele lat temu, gdy objął  stanowi-
sko dyrektora artystycznego w firmie Music 
Store w Kaliszu. Firma Music Store istnieje 
w Polsce ponad 15 lat i poza główną sie-
dzibą w Köln jest jedną z ważniejszych firm 
muzycznych w kraju. Zadaniem Jakuba Raw-
skiego było stworzenie sieci szkół muzyki 
rozrywkowej Music Store w Polsce. Po kilku 
latach pracy udało się osiągnąć zamierzony 
cel. Dziś jest właścicielem własnej szkoły 
Music Star w rodzinnym Świebodzinie.

Przez pierwsze lata działalności szkoła 
mieściła się w Świebodzińskim Domu Kul-
tury. Jednak obecnie placówka znajduje się 
w Parafii M.B Królowej Polski w Parku Cho-
pina w Świebodzinie. Obecny lokal oferuje 
uczniom 200 m2 profesjonalnie wyremon-

II miejsce: GORZOWSKI RYNEK HURTOWY S.A.
Wlkp. Ponadto nasz laureat zajmuje się:
• usługami pośrednictwa handlowego,
• usługami - wynajem nieruchomości wła-

snych i dzierżawionych,
• zarządzaniem i administrowaniem nieru-

chomościami własnymi i dzierżawionymi,
• badaniem rynku produktów rolnych  

i ogrodniczych,
• doradztwem w zakresie działalności zwią-

zanej z prowadzeniem interesów i zarzą-
dzaniem,

• działalnością informacyjną i promocyjną,
• doradztwem w szerokim zakresie,
• organizowaniem targów, warsztatów, 

giełd,
• organizowaniem szkoleń, konferencji. 

Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. jest człon-
kiem Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurto-
wej. W ramach swojej aktywności prowadzi  
w nim działalność na rzecz wspierania, 
rozwoju, promocji i integracji rolno-spo-
żywczych rynków hurtowych skupiających 
obrót towarami rolno-spożywczymi na ob-

towanych oraz specjalnie przystosowanych 
sal, spełniających najwyższe standardy. In-
dywidualne lekcje prowadzone przez uzna-
nych pedagogów w połączeniu z wysokiej 
klasy sprzętem muzycznym pozwalają na 
rozwijanie oraz doskonalenie talentu mu-
zycznego. Music Star jest prywatną pla-
cówką, która stawia sobie za cel wysoką 
jakość edukacji muzycznej poprzez szeroki 
program nauczania dla dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych. Każdy z wychowanków ma 

III miejsce:   SZKOŁA MUZYKI ROZRYWKOWEJ  
MUSIC STAR Jakub Rawski

szarze Polski. Głównym udziałowcem spółki 
jest Miasto Gorzów Wielkopolski (77,32 % 
akcji). Pozostałymi wspólnikami są Miasto 
Kostrzyn nad Odrą (2,03%) oraz inne pod-
mioty (20,65 %). 

Jako ciekawostkę należy wymieć fakt,  
iż GRH S.A. od czterech lat zachęca do ho-
dowli regionalnej odmiany jabłoni - renety 
landsberskiej. Drzewo to wyhodował lands-
berski sadownik amator Theodora Heinri-
cha Otto Burchardta (1771-1853) 160 lat 
temu. Obecnie owoce z tych jabłoni cieszą 
się olbrzymią popularnością za naszą za-
chodnią  granicą. Dzięki działaniom pracow-
ników GRH istnieje duża szansa, że także  
w lubuskich ogrodach zakwitną te drzewa, 
a na naszych stołach pojawi się przepyszna 
reneta landsberska.    

swój indywidualny tok nauczania zgodny 
z zainteresowaniami muzycznymi. Szkoła 
ukierunkowana jest na muzykę rozrywko-
wą, kształci swoich uczniów w technikach 
wykorzystywanych w gatunkach: pop, rock, 
blues, rock & roll, jazz oraz wielu innych. 

Music Star poza działalnością edukacyj-
ną funkcjonuje również jako agencja arty-
styczna, zapewniając oprawę muzyczną na 
wielu imprezach, koncertach oraz wydarze-
niach kulturalnych. 
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PUH „BUDNEX” Sp. z o.o. jest 
największą firmą deweloperską 
działającą w województwie lu-

buskim i 12. deweloperem w Europie 
Środkowo-Wschodniej pod względem 
liczby wybudowanych mieszkań w la-
tach 2008-2012. Na przestrzeni swojej 
działalności spółka zrealizowała ponad 
6000 lokali mieszkalnych oraz otrzyma-
ła wiele nagród i wyróżnień związanych  
z prowadzoną przez siebie działalnością. 
Firma powstała w 1996 roku i zatrudnia 
dziś ok. 40 osób. We własnej wytwórni 
produkuje, na swoje potrzeby, ale też 
na sprzedaż beton i prefabrykaty m.in. 
płyty stropowe, nadproża nadokienne  
i drzwiowe czy płyty drogowe. Dys-
ponuje także bazą transportową. Fir-
ma buduje pawilony handlowe, hale 
produkcyjne, szkoły, przedszkola oraz 
przede wszystkim mieszkania, których 
powstało już ponad 6 tyś. Jej budynki 
stoją m.in. w Gorzowie, Zielonej Gó-
rze, Poznaniu, Swarzędzu i Dziwnówku. 
Sztandarowe inwestycje Budnexu to re-
zydencja Villa Park w Gorzowie i Porta 
Mare Apartamenty Przy Plaży w Dziw-
nówku.

W tym roku oprócz Lubuskiego 
Lidera Biznesu firma wyróżniona zo-
stała również w konkursie Lubuski Mi-
ster Budowy w kategorii budownictwo 
mieszkaniowe wielorodzinne  oraz kon-
kursie na najlepszy obiekt budowlany 
województwa lubuskiego w kategorii 
budownictwo użyteczności publicznej .

Przedsiębiorstwa MAŁE
I miejsce:  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  
  BUDNEX Sp. z o.o.
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Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna od 1997 roku z sukce-
sem wspiera i obsługuje inwestorów 

krajowych i zagranicznych. Na jej terenie 
działają 133 firmy w których zatrudnienie 
znalazło ponad 22 tysiące osób. Choć swoją 
działalność zaczynała w okolicach Kostrzyna 
nad Odrą i Słubic, to dziś jest jedną z najwięk-

Gorzowski „Kaskat” to niemal wzorco-
wy przykład dobrze rozwijającej się 
firmy. W 1997 roku spółka, oprócz 

właścicieli -  Stanisława Franczaka i Józefa 
Szczotki, rozpoczynała swoją działalność  
z dwoma pracownikami. Produkcja mleka, 
serwatki w proszku i mieszanek mlecznych 
pozwoliły biznesmenom na dynamiczny pro-
gres. Dziś główny trzon 17-osobowej załogi 

stanowią jednak wysokiej klasy handlow-
cy.  Szefowie pytani o klucz do sukcesu, za-
wsze podkreślają znakomite kompetencje 
zatrudnionego personelu. To właśnie dzięki 
świetnym przedstawicielom udało się podbić 
zagraniczne rynki. Trzeba zaznaczyć, że 95 % 
produkcji opuszcza Polskę, docierając do kra-
jów Europy Zachodniej, Afryki, obu Ameryk, 
a przede wszystkim Azji. Głównie odbiorcy z 
Chin, a w dalszej kolejności z Filipin i Tajlandii 
zapewniają permanentny rozwój gorzow-
skiego przedsiębiorstwa. Właściciele spółki 
chwalą swoich wschodnich odbiorców nie 
tylko za mnogość zamówień, ale również za 
terminowość w zakresie płatności. A takie 
odpowiedzialne podejście, jak w każdym in-
nym biznesie, niestety nie jest obowiązującą 
normą. Z nutą żalu właściciele wypowiadają 

II miejsce: KASKAT Sp. z o.o.

III miejsce:  KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA 
   SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

szych  stref ekonomicznych w Polsce. Oprócz 
lubuskiego K-S SSE działa również w woje-
wództwach: zachodniopomorskim i wielko-
polskim. Na tę chwilę oferta strefy obejmuje 
35 lokalizacji dla inwestorów. Już dziś jednak 
planuje się poszerzenie liczby podstref do 42. 
Od początku funkcjonowania K-S SSE zain-
westowano na jej terenach ponad 5 miliar-

się o zwyczajach panujących na rodzimym 
rynku, gdzie panuje bardzo duże ryzyko nie-
poszanowania zawartych umów.

Dużą wagę włodarze przywiązują do 
tzw. czytania rynku.  W ubiegłym roku, kiedy 
„Kaskat” uplasował się na trzecim miejscu 
w Konkursie Lubuski Lider Biznesu, dyrektor 
Stanisław Franczak w bardzo prosty sposób 
definiował główne zadanie na przyszłość: - 
Bo w tej branży chodzi o to, by przewidzieć, 
co może się wydarzyć. Póki co, można tylko 
gratulować i zazdrościć dotychczasowego 
rozeznania. Warto na koniec wspomnieć, że 
oprócz nagrody ZIPH, gorzowską firmę uho-
norowano mianem Diamentu Forbesa 2013.

dów złotych. To wszystko dzięki garstce ludzi.   
W siedzibie strefy pracuje dziś 14 osób.  
O tym, że strefa nie tylko przyciąga ale i po-
trafi zatrzymać inwestorów świadczy fakt, że 
wielu inwestorów zdecydowało się w ostat-
nim czasie na rozbudowę istniejącej infra-
struktury.  - Na przestrzeni kilku ostatnich lat 
odnotowujemy wiele reinwestycji w naszej 
strefie – mówi Roman Dziduch, wiceprezes 
K-S SSE. - Proces rozszerzania, modernizo-
wania czy rozbudowy istniejącego już ciągu 
produkcyjnego to dowód na to, że przedsię-
biorcom sprzyja klimat inwestycyjny w naszej 
strefie. 

W Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Stre-
fie Ekonomicznej na przestrzeni ostatnich 
dwóch lat na procesy reinwestycyjne wyda-
no 10 zezwoleń.
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Przedsiębiorstwa ŚREDNIE
I miejsce: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 
powstał w ramach kompleksowe-
go planu zagospodarowania odpa-

dów, realizowanego przez miasto Gorzów 
Wlkp., które jest właścicielem spółki. Za-
kład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. zajmu-
je się odbiorem, zbieraniem, odzyskiem  

i unieszkodliwianiem odpadów obojętnych, 
niebezpiecznych i innych. Świadczy tak-
że usługi w zakresie doradztwa w zakresie 
gospodarki odpadami (rekultywacja skła-
dowisk, edukacja ekologiczna, opracowa-
nia środowiskowe). Podstawowym obsza-
rem działalności firmy jest profesjonalne 
unieszkodliwianie odpadów. Głównym jego 
zadaniem jest segregacja odpadów komu-
nalnych i ograniczanie do minimum odpa-
dów kierowanych na składowisko. Dzięki 
zastosowaniu automatycznej segregacji 
odzyskuje się maksymalną ilość surowców 
wtórnych. Dodatkowo spółka prowadzi 
działalność w zakresie składowania od-
padów niebezpiecznych, w tym azbestu,  
a także produkcji paliwa alternatywnego 
oraz kompostu. W ciągu ponad 20-letniej hi-
storii firmy charakterystyczny jest jej ciągły 

rozwój organizacyjny oraz technologiczny, 
jak również rozszerzanie zakresu świadczo-
nych usług. W ubiegłym roku spółka utwo-
rzyła centrum badawczo-wdrożeniowe, któ-
rego zadaniem jest wprowadzanie na rynek 
innowacyjnych technologii w zakresie go-
spodarki odpadami. ZUO jako jedyna firma 
w Polsce zrealizowała inwestycję związaną  
z budową pola golfowego w ramach rekul-
tywacji zamkniętego składowiska odpadów. 

W ramach budowania wzajemnego za-
ufania w relacjach z klientami oraz spełnie-
nia ich wymagań ZUO wdrożył Zintegrowany 
System Zarządzania Jakością i Środowiskiem 
wg norm ISO 9001 oraz 14001, co zostało 
potwierdzone uzyskanym certyfikatem. 
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Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budow-
lane „Infra” Sp. z o.o. istnieje już od 
ponad 20 lat. Firma realizuje inwe-

stycje w oparciu o własne siły wykonawcze 
w zakresie robót konstrukcyjno – budowla-
nych, budowy rurociągów, instalacji techno-
logicznych, robót specjalistycznych, produk-
cji i montażu konstrukcji stalowych ze stali 
czarnych i nierdzewnych.

Infra stawia na ciągły rozwój i dosko-
nalenie w zakresie zdobywania wiedzy, no-
wych doświadczeń, podnoszenia sprawności  
i efektywności organizacji. Niewątpliwą war-

Firma Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek  
mieści się w Zbąszynku i jest typową 
firmą rodzinną. Założycielami byli Anna  

i Grzegorz Zygułowie, a ostatnio zarządza nią 
następca, syn - Łukasz Zyguła. 

Dwa lata temu firma obchodziła dwu-
dziestolecie istnienia. Przedsięwzięcie rodzi-
ny Zygułów, to produkcja wyrobów wysokiej 
jakości firmowanych marką, zarazem na-
zwiskiem Zyguła. Sprzedaż prowadzona jest 
głównie we własnych sklepach firmowych 
położonych na terenie województwa lubu-
skiego, ale również dalej - od południa po 

tość dodaną gorzowskiego przedsiębiorstwa 
stanowią ludzie, którzy tworzą zgrany zespół 
wykwalifikowanych inżynierów i menadże-
rów o wieloletnim doświadczeniu we wszyst-
kich obszarach budownictwa.

Mówiąc o ofercie należy przede wszyst-
kim wyszczególnić realizacje inwestycji  
z zakresu robót inżynieryjno-budowlanych. 
Główna specjalizacja przebiega przez obszar 
budownictwa obiektów infrastrukturalnych 
i kubaturowych, a także specjalistycznych 
robót inżynieryjnych. PI-B Infra prowadzi 
również roboty w oparciu o dokumentację 
techniczną przygotowaną przez Inwestora, 
a często przejmuje na siebie kompleksowy 
proces projektowania realizowanych obiek-
tów. 

Poniżej prezentujemy szczegółową ofertę:
Budownictwo infrastrukturalne:
• Sieci i kolektory kanalizacyjne
• Sieci i magistrale wodociągowe
• Instalacje przemysłowe

II miejsce: RZEŹNICTWO ZYGUŁA ZBĄSZYNEK  
  Sp. z o.o., Sp. komandytowa

północ Polski. W sklepach przedsiębiorstwa 
zaopatruje się ponad milion klientów mie-
sięcznie. Jakość wyrobów firmy Rzeźnictwo 
Zyguła Zbąszynek  potwierdzają liczne na-
grody, m.in. Ministerstwa Rolnictwa dla naj-
lepszego producenta wędlin w Polsce, Lidera 
Jakości Żywności, czy Targach Polagra. Firma 
posiada wszelkie certyfikaty unijne dotyczą-
ce jakości produkowanych wyrobów. 

- Za sztandarowe produkty uważamy 
linię wyrobów firmy Rzeźnictwo Zyguła Zbą-
szynek (boczek Zyguły, polędwica Zyguły), 
kiełbasę białą, polską surową i szynkę wiej-
ską – uhonorowane licznymi certyfikatami  
i nagrodami branżowymi – mówi Anna Zyguła.

Mimo kryzysu firma nieustannie inwe-
stuje w rozbudowę zakładu produkcyjnego  
i w budowę sieci sprzedaży. - Staramy się roz-
wijać w sposób rozważny, dążąc do pełnego 

zadowolenia naszych klientów, bo to oni są 
dla nas najważniejsi – podkreśla A. Zyguła. 
Kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa jest 
młoda i dobrze wykwalifikowana kadra za-
rządzająca, mająca wizję i wieloletnią stra-
tegię rozwoju oraz oddana i wytężona praca 
pozostałych pracowników, którzy zadania 
te wdrażają. Założyciele firmy z satysfakcją 
spoglądają na rozwój swego zakładu, bacząc 
jednak, by odbywało się to rozsądnie i z roz-
wagą. I przypominają o zasadzie: „produkuj 
tylko takie wyroby, jakie chciałbyś mieć na 
własnym stole, a klienta obsługuj tak, jak 
chciałbyś być sam obsłużony.”

• Oczyszczalnie ścieków
• Instalacje przeróbki osadów
• Ujęcia wody pitnej i przemysłowej
• Stacje uzdatniania wody
• Pompownie wód deszczowych, ścieków komu-

nalnych i przemysłowych
• Biogazownie
• Składowiska odpadów 
Budownictwo kubaturowe:
• Budynki biurowe
• Hale przemysłowe
• Obiekty sportowe
• Obiekty ochrony zdrowia
• Budynki mieszkalne
• Obiekty handlowe
• Obiekty oświatowe 
Budownictwo inżynieryjne:
• Mikrotuneling
• Przewierty sterowane i horyzontalne
• Zabezpieczenia wykopów
• Odwodnienia terenu
• Zbiorniki zapuszczane
• Obiekty hydrotechniczne
• Obiekty komunikacyjne

III miejsce: Przedsiębiorstwo  
   Inżynieryjno-Budowlane INFRA Sp. z o.o.
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Przedsiębiorstwa DUŻE

Spółka powstała w 1994 roku w wyni-
ku przekształceń kapitałowych firmy 
Zremb-Gorzów, której tradycje sięgają 

I miejsce (ex aequo): HOLDING ZREMB-GORZÓW S.A.
1955 roku. W zakładzie głównym oraz od-
działach firmy w Drezdenku i Barlinku za-
trudnionych jest 380 osób. Spółka oferuje 
szeroki wachlarz wyrobów i usług począw-
szy od konstrukcji stalowych mostów, wia-
duktów, przepustnic energetycznych, kon-
strukcji offshorowych po wyposażenie hut 
i elektrowni oraz konstrukcji dla przemysłu 
okrętowego. Przedmiotem działalności 
firmy jest również montaż urządzeń i kon-
strukcji stalowych oraz generalne wykonaw-
stwo obiektów rolniczych i przemysłowych. 
Dzięki posiadanym certyfikatom i uprawnie-
niom wyroby „HOLDING-ZREMB Gorzów” 
S.A. sprzedawane są na cały świat - między 
innymi: do Norwegii, Niemiec, Danii, Fin-
landii, Holandii, Austrii, Wielkiej Brytanii  
i USA.  W ostatnim czasie gorzowski Hol-

ding-Zremb stworzył elementy nośne suw-
nic do całkowicie zautomatyzowanego ter-
minala kontenerowego w Abu Dabi. Firma 
aktywnie uczestniczy w życiu społecznym 
miasta i regionu. Od lat wspiera kształcenie 
techniczne zarówno na poziomie średnim 
jak i wyższym. W ostatnim czasie w związku 
z aktywnym wspieraniem działań mających 
na celu ochronę środowiska naturalnego fir-
ma otrzymała Certyfikat Odpowiedzialnego 
Przedsiębiorcy. 
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ICT Poland to firma działająca na tere-
nie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Przygraniczna fabryka stano-
wi olbrzymi zintegrowany zakład produkcji 
przetwarzania bibułki higienicznej. To miej-
sce w pełni zautomatyzowane i skompute-
ryzowane, posiadające nowoczesne cen-
trum logistyczne. Na 12 piętrach magazynu 
mieści się 60 tyś. palet, a jego powierzchnia 
załadunkowa wynosi 16 tyś. m2

Większość z nas korzystała, a przynaj-
mniej kojarzy, chusteczki, serwetki czy pa-
pier toaletowy z wizerunkiem rudego lisa 

na opakowaniu. To właśnie marka Foxy 
jest sztandarowym produktem ICT Poland. 
Oprócz naszych rodaków, artykuły wyjeż-
dżające z kostrzyńskiej fabryki cenią przede 
wszystkim Włosi i Niemcy. Ale miejsc, do 
których „dociera lis” jest oczywiście znacz-
nie więcej. Warto podkreślić, że ICT sprze-
daje też innym firmom półprodukt w posta-
ci papieru do przetwarzania. 

Jak to się zaczęło? Kilkanaście lat temu 
Włosi zdecydowali, że wybudują fabrykę  
w Polsce. O wyborze Kostrzyna zdecydował 
przede wszystkim fakt bliskiego sąsiedz-

Spółka LEKS to lider w produkcji pieczy-
wa nie tylko na rynek lubuski, ale też 
ościennych województw. W ofercie 

ma nawet chleb, za który otrzymała Cer-
tyfikat Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii  
w Zabrzu za zawartość składników korzyst-

I miejsce (ex aequo): LEKS Sp. z o.o. 
nie wpływających na serce.  Pieczywo Leksa 
jest w sklepach już od 1989 roku. – Jesteśmy 
firmą rodzinną. Zawsze kładliśmy nacisk 
na zadowolenie klienta, łącząc nowocze-
sną technologię z tradycyjnymi receptura-
mi – mówi Radosław Kononowicz, dyrektor 
ds. handlu oraz marketingu i syn właścicieli 
firmy Heleny i Krzysztofa Kononowiczów. 
Oferta asortymentowa Leksa obejmuje bli-
sko 100 gatunków pieczywa, które było wie-
lokrotnie nagradzane, m.in. przyznawanym 
przez Puls Biznesu tytułem Gazela Biznesu 
czy wyróżnieniem w konkursie Agro-Pol-
ska. Ma trzy zakłady, w Sulęcinie, Gorzowie 
Wlkp. oraz Tarnowie Byckim oraz kilkadzie-
siąt punktów sprzedaży. Przedsiębiorstwo 
stale się rozwija. – W ubiegłym roku przeję-
liśmy i zmodernizowaliśmy gorzowską spółkę 
Chlebek – informuje Radosław Kononowicz, 

III miejsce: ICT Poland Sp. z o.o.
twa Niemiec, potencjalnie dużego odbior-
cy towarów. Przedsięwzięcie zrealizowano  
i rynek za naszą zachodnią granicą to dziś 
główne miejsce zbytu wytwarzanego asor-
tymentu.

Początki, w porównaniu z obecnym roz-
machem, byłe jednak nadzwyczaj skromne. 
Firma zaczynała od jednej maszyny papier-
niczej w Polsce, aby po 2 latach wybudować 
kolejną halę. Dopiero wówczas postanowio-
no rozwinąć część przetwórczą.

Klucz do sukcesu ICT należy upatry-
wać w zastosowaniu wysokiej technologii, 
zapewniającej świetną jakość i olbrzymią 
efektywność. Plany rozwoju kostrzyńskiej 
firmy sięgają o wiele dalej, a poczynione 
inwestycje, dające ogromny potencjał pro-
dukcyjny,  pozwalają z optymizmem myśleć 
o przyszłości.

Warto podkreślić, że ICT zaangażowane 
jest w działalność społeczną. Wspomaga,  
w ramach współpracy z UNICEF i programo-
wi „Szkoły dla Afryki”, najbardziej ubogie 
dzieci na Czarnym Lądzie. Ponadto udziela 
corocznej pomocy finansowej „Małej Aka-
demii Jazzu”, Konkursowi Piosenki Dzie-
cięcej „O Złoty Lizak” i Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy.

wiceprezes zarządu. – Zainwestowaliśmy  
w nowoczesne linie produkcyjne. Zatrudnie-
nie wzrosło z 230 do 310 osób. 

Firma posiada certyfikat Systemu Za-
rządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 
22000. Spółka aktywnie uczestniczy w życiu 
społecznym. Założona przez nią Fundacja 
św. Klemensa pomaga osobom poważnie 
chorym, uzdolnionym dzieciom, a także 
placówkom wychowawczym, oświatowym 
i opiekuńczym. Wspiera także osoby z bran-
ży piekarskiej i ich rodziny w trudnych sytu-
acjach życiowych.
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Firmy MIKRO: FReeEN Sp. z o.o.
„FREEEN” to bez wątpienia największy zwycięzca tegorocznych zmagań konkursowych. Ta stosunkowo młoda zielonogórska firma może 

pochwalić się stworzeniem aplikacji internetowej, niezwykle przydatnej w procesie zakupu energii dla niemal wszystkich podmiotów go-
spodarczych. We wniosku aplikacyjnym można przeczytać o „automatyzacji procesu zarządzania gospodarką energetyczną poprzez udo-
stępnienie aplikacji IT w systemie CLOUD (działanie w chmurze) wykorzystującą technologię Smart Grid (inteligentna sieć energetyczna)”. 
Madrze to brzmi, ale wszystko opiera się na stworzeniu autorskiego algorytmu pozwalającego na przewidywanie wartości zużycia energii, 
które ma nastąpić w przyszłości. To z kolei umożliwi wyeliminowanie wielu zjawisk niepożądanych, takich jak np. przekroczenie mocy zamó-
wionej oraz na znaczne ograniczenie kosztów konsumpcji energii. Chcesz płacić mniej? Mieć mobilny dostęp do danych energetycznych? 
„FREEEN” z pewnością pomoże zaoszczędzić niemałą kwotę.   

Firmy MAŁE: Forte- Nowoczesne Protezowanie Sp. z o.o i Wspólnicy - Spółka Komandytowa

Innowacja firmy Forte polegała na wprowadzeniu do większości swoich sklepów skanery 3D. Za pomocą skanerów i technologii informa-
tycznej trójwymiarowy obraz pobranej od Klienta miary z ucha jest przesyłany drogą elektroniczną bezpośrednio do producenta apa-
ratów słuchowych do Szwajcarii, gdzie aparaty są wykonywane. Odbiorca ma dzięki temu możliwość wyboru każdego aparatu z oferty 

producenta za pośrednictwem firmy Forte, natomiast dostarczony Klientowi produkt końcowy jest idealnie dopasowany do jego kanału 
słuchowego. To sprawia, że aparat schowany w uchu staje się  niewidoczny, a jego użytkownik czuje się komfortowo. Zastosowana tech-
nologia, umożliwia wprowadzenie poprawek regulacji i dostosowanie aparatów do zmieniających się warunków w dowolnym momencie.  
Wykorzystanie technologii laserowej udało się zrealizować dzięki środkom pozyskanym z Programu Innowacyjna Gospodarka.

Firmy ŚREDNIE: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 

Gorzowki ZUO od kilku lat zasługuje na miano lidera innowacyjności. Od ponad dziesięciu lat w Zakładzie funkcjonuje akredytowane 
laboratorium fizyko-chemiczne (dla potrzeb branż związanych z gospodarką odpadami). Z kolei od kilku lat Spółka prowadzi własne 
badania i działania mające na celu wdrażanie innowacyjnych technologii związanych z przetwarzaniem odpadów i ich unieszko-

dliwieniem. Na czoło tych mnogich poczynań wysuwa się jednak projekt budowy Centrum badawczo-wdrożeniowego „Eko-innowacje”  
w Stanowicach. Tamtejsze laboratorium już dziś aspiruje do miana jednego z najnowocześniejszych w Polsce (o czym świadczy m.in. na-
groda Krajowej Izby Gospodarczej). A będzie jeszcze lepiej. Znakomity sprzęt, unikalna linia badawcza do analiz możliwości oczyszczania 
osadów, ścieków i odcieków z wykorzystaniem glinokrzemianów czy budowa linii do badań procesów zgazowania różnych substancji to 
tylko najważniejsze atuty, które przekonały Kapitułę konkursu do przyznania nagrody. A jest ich naprawdę jeszcze bardzo wiele.

Firmy DUŻE: Gedia Poland Sp. z o.o.

Zaawansowanie innowacyjne nowosolskiej firmy opiera się na wdrożeniu technologii tłoczenia na gorąco. Wykorzystywana jest ona 
w linii produkcyjnej, wytwarzającej części nadwozi samochodowych. Opisując skrótowo, technologia tłoczenia na gorąco, zwana 
inaczej „hartowaniem w przyrządzie” polega na formowaniu blachy stalowej, uprzednio odpowiednio rozgrzanej oraz na nadaniu jej 

wysokich własności wytrzymałościowych. I właśnie ową radykalną zmianę własności mechanicznych materiału należy głównie uwypuklić, 
wskazując różnicę w stosunku do „tradycyjnego” tłoczenia. 

Nie jest to z pewnością rewolucyjna technologia w skali światowej. Pozwala jednak „Gedii Poland”wejść  w poczet wąskiego grona 
dostawców elementów samochodowych w tej części Europy, którzy pretendują do miana lidera spośród dostawców asortymentu moto-
ryzacyjnego. 

 

Lubuscy Liderzy Innowacji 2013
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Czy można podróżować w czasie? Nasi klienci mogą. 

Wyprzedzamy konkurencję o krok ponieważ wiemy, co zdarzy się w przyszłości.

Dzięki zaawansowanym algorytmom systemu potrafimy przewidzieć zdarzenia związane z poborem energii  

na piętnaście minut zanim wystąpi zdarzenie. To pozwala uniknąć wielu niepożądanych zjawisk takich jak np. 

przekroczenie mocy zamówionej, co z kolei ma wpływ na znaczne oszczędności energii a w konsekwencji  

pieniędzy. 

Zbudowaliśmy i udostępniamy naszym klientom i partnerom platformę PMC (Prognoza Mocy Czynnej).  

To dzięki niej zarządzanie obszarem zakupu i konsumpcji energii elektrycznej staje się proste i efektywne.

Czerpią doświadczenia z innych rynków, wyciągamy wnioski. Współpracujemy z branżą telekomunika-

cyjną śledzimy rozwój platform TV i media oraz rynek portali społecznościowych. To pozwala nam zbudować  

rozwiązanie maksymalnie przyjazne społecznie i technologiczne.

Andrzej Kondratowicz Mirosław TworekMichał Dziudziel

ENERGIA NA MIARĘ
www.freeen.pl

FreeEn Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 16/19, 65-084 Zielona Góra
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Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa  
serdecznie dziękuje Partnerom i Sponsorom 

za zaangażowanie w organizację i promocję V edycji konkursu Lubuski Lider Biznesu 2013.

1. SZKOŁA MUZYKI ROZRYWKOWEJ  
MUSIC STAR Jakub Rawski

2. GRUPA ANIMPOL Sp. z o.o.  
Sp. Komandytowa

3. HOLDING ZREMB GORZÓW S.A.

4. KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA 
STREFA EKONOMICZNA S.A. 

5. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-
-HANDLOWE FRANCEPOL Sp. z o.o.

6. PU-H SANITAR Jan Kordacz

7. MEPROZET STARE KUROWO Sp. z o.o.

8. LEKS Sp. Z o.o.

9. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- 
PRODUKCYJNE GOTECH Sp. z o.o.

10. ZACHODNIE CENTRUM KONSULTINGO-
WE EURO INVEST Sp. z o.o.

11. RZEŹNICTWO ZYGUŁA ZBĄSZYNEK  
Sp. z o.o., Sp.komandytowa

12. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 
ROLTEX Sp. z o.o.

13. Lubuska Grupa Kapitałowa  
Jarosław Łoń

14. ICT Poland Sp. z o.o.

15. PRESPO Sp. z o.o.

16. PPPHU „PUH” IRENA WOŹNA

17. Aldemed Centrum Medyczne

18. KASYNO nr 434 
 

Dziękujemy poniższym uczestnikom, którzy nieprzerwanie od początku istnienia konkursu  
wzięli udział we wszystkich edycjach Lubuskiego Lidera Biznesu.  

To właśnie Wasz sukces stanowi dla nas inspirację do dalszej pracy nad kolejnymi odsłonami LLB. 
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Reprezentuje branże:
owocowo-warzywną, mięsną, pszczelarską oraz zaopatrzenia ogrodniczego.

Laureat konkursu „Lubuski Lider Biznesu” Edycja 2013 r.

GORZOWSKI  
RYNEK  
HURTOWY S.A.

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Targowa 11
tel. +48 95 720 60 28, +48 95 715 16 65

e-mail: grh@grh.pl, www.grh.pl

Reneta Landsberska

• Administrowanie nieruchomościami  
własnymi i dzierżawionymi:
- targowisko miejskie przy ul. Targowej,
- Bulwar Nadwarciański Wschodni,
- hale zlokalizowane przy ul. Targowej  

(Hala nr 2 – Jysk, emka Meble, Meble Świata, 
Mezar; Hala nr 3).

• Koordynator projektu mającego na celu  
przywrócenie i promocję odmiany jabłoni 
Renety Landsberskiej.
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www.golfzawarcie.pl

Zapraszamy  
do skorzystania z naszych usług.

Organizujemy:
• imprezy okolicznościowe,
• eventy firmowe,
• szkolenia dla pracowników połączone z aktywnym   
   wypoczynkiem,
• szkolenia dla dzieci i młodzieży,
• naukę gry w golfa.
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Dzięki temu pieniądze pozostają w regio-
nie. Mają też niższy apetyt na ryzyko i są 
nastawione na działanie długoterminowe. 
Dzięki swoim lokalnym korzeniom mogą 
przewidywać wydarzenia w regionie i do-
stosowywać się do nich. No i są zarządzane 
„z sercem”, także na poziomie lokalnym.  
Są bowiem  własnością swoich członków-
-klientów. Klient może zostać właścicielem 
banku spółdzielczego. Może mieć wpływ na 
jego strategię, działalność i zarządzanie. 

– Banki spółdzielcze są powszechnie 
kojarzone z mniejszymi miejscowościami, 
choć coraz częściej widać je również w du-
żych ośrodkach miejskich.  Czy taki bank 
może zaoferować coś więcej od banków 
komercyjnych?

–Jesteśmy obecni także w dużych mia-
stach. Na przykład w Warszawie jest 20 
banków spółdzielczych i ponad 200 placó-
wek i wciąż otwieramy nowe. Zajmujemy 
6 miejsce pod względem liczby najwyżej 
ocenianych przez sektor MŚP produktów 
i usług. To wysoko zważywszy, że na rynku 
jest blisko 50 innych banków komercyjnych. 
Banki spółdzielcze otrzymały najwyższą 
ocenę jeśli chodzi o stopień  zadowolenia 
z produktów i usług bankowych przez małe 
firmy za dwa produkty: rachunek  skonsoli-

dowany i lokatę typu overnight.  Średnie fir-
my również na piątkę oceniły trzy produkty: 
wrzutnię nocną, lokaty walutowe krótkoter-
minowe (do 30 dni) oraz lokaty walutowe 
średnioterminowe (od 1 do 6 miesięcy) . 

Banki spółdzielcze dystrybuują środ-
ki w ramach programów unijnych. Przed 
nami nowa perspektywa unijna 2014-2020. 
Mamy największe możliwości w informowa-
niu i inicjowaniu składania wniosków przez 
lokalnych beneficjentów. Jesteśmy blisko 
nich. Oferujemy kredyty z gwarancjami de 
minimis. Są one atrakcyjne, bo pierwszy 
rok jest bez opłat z tytułu udzielonej przez 
BGK gwarancji. Kredyty bankowe stanowią 
najpopularniejszy instrument finansowania 
zwrotnego. Poręczenia kredytowe, gwaran-
cje, kredyty obrotowe, w rachunku bieżą-
cym, w rachunku kredytowym, odnawialne, 
płatnicze, zabezpieczone hipotecznie, inwe-
stycyjne, pomostowe. To wszystko zawiera 
się w naszej ofercie. 

– Jakie są mocne strony bankowości 
spółdzielczej i co ją wyróżnia od komercyj-
nej?

– U nas są ludzie - nie systemy. Można 
rzec humanistyczne podejście do klienta 
i do pracownika. Wraz ze wzrostem i roz-
wojem usług bankowych w korporacjach 

dochodzi do depersonalizacji decyzji. Kre-
dytu „udziela” tam (lub nie udziela) apli-
kacja komputerowa na podstawie obróbki 
danych wstawionych do odpowiedniego 
programu. W bankowości spółdzielczej za-
sadą jest osobisty kontakt. Stała interakcja 
klienta z pracownikiem banku, który odbie-
ra sygnały i uwzględnia niuanse nieczytelne 
dla oprogramowania, to bardzo mocny nasz 
atut. Pracownicy i prezes znają swoich klien-
tów, są przecież ich sąsiadami. U nas czło-
wiek ma znaczenie. Polacy cenią też nas za 
doświadczonych i dojrzałych pracowników. 
Pewnie dlatego cieszymy się wysoką, bo 
53.proc. polecalnością usług. 

Siła oddziaływania banków spółdziel-
czych jest mocno niedoceniana. Razem two-
rzą znaczący potencjał. Walor ich obecności 
tuż „za rogiem” ujawnia się szczególnie wy-
raźnie w okresach zawirowań na rynkach  
i trudności gospodarczych. Wówczas związ-
ki między klientami, a bankami komercyj-
nymi ulegają rozluźnieniu. Za to w bankach 
spółdzielczych się zacieśniają. Dzieje się tak 
z uwagi na silne, codzienne więzi z człon-
kami-spółdzielcami bankowymi i lokalnymi 
społecznościami. 

– Dziękujemy.

Rozmawiali:  
Jarosław Libelt i Tomasz Molski

R E K L A M A
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- Minęło już ponad 10 lat działalności 
LFPK. Co przez ten czas udało się osiągnąć?

- Rzeczywiście weszliśmy w jedenasty 
rok naszego funkcjonowania. Do tej pory 
LFPK udzielił ponad 2300 poręczeń na łączną 
kwotę przewyższającą 300 mln zł. Pomogli-
śmy w ten sposób setkom przedsiębiorców 
w województwie lubuskim. Udało się także 
znacznie zwiększyć kapitał poręczeniowy. 
Obecnie wynosi on ponad 47 mln złotych,  
z czego 33 miliony stanowią środki pozy-
skane z programów unijnych. W tym roku 
udało się nam pozyskać kolejne dwa miliony  
w ramach LRPO na lata 2007-2013, dzięki cze-
mu realizujemy 2 projekty unijne udzielone 
ze środków EFRR w ramach ww. programu. 
Łączna kwota otrzymanego dofinansowania 
wynosi 12 milionów złotych i przeznaczona 
jest w całości na poręczenia dla lubuskich 
firm. Średnio w roku udzielamy poręczeń na 
około 40 mln zł. Wprowadziliśmy także nowy 
produkt jakim są poręczenia leasingów.

- Kto może ubiegać się o takie poręcze-
nie i w stosunku do jakich produktów? 

- Zgodnie z ideą powołania, LFPK udzie-
la poręczeń, dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców działających na terenie 
województwa lubuskiego, umożliwiając 
lub ułatwiając tym podmiotom dostęp do 
zewnętrznych źródeł finansowania. Porę-
czamy zarówno kredyty jak i pożyczki, a od 
lipca tego roku także wspomniane leasingi.

-  Czy są jakieś granice kwotowe i cza-
sowe dotyczące poręczeń?

- Obecnie minimalna wartość poręcze-
nia wynosi 10 tysięcy złotych. W przypadku 
kredytów i pożyczek, LFPK poręcza maksy-
malnie do 60% wartości kapitału, a w przy-
padku leasingu - do 80%. Poręczenia są 
udzielane na okres od 6 miesięcy do 5 lat. 
Okres kredytu, pożyczki czy leasingu może 
być oczywiście dłuższy.

- A w jakich instytucjach przedsiębior-
cy mogą ubiegać się o kredyt lub pożyczkę  
z poręczeniem LFPK?

- Współpracujemy obecnie z ponad 20 
instytucjami finansowymi w województwie 
lubuskim. Są to zarówno duże banki siecio-

we, banki spółdzielcze, jak również Lubuski 
Fundusz Pożyczkowy z Zielonej Góry i Pol-
ska Fundacja Przedsiębiorczości. W związku 
z tym, że poręczenie leasingu jest nowym 
produktem udostępniamy go na razie tylko 
w PEKAO Leasing Sp. z o.o., ale w najbliższej 
przyszłości planujemy tę ofertę poszerzyć 
także o PKO Leasing, Millenium Leasing Sp. 
z o.o. oraz kolejne fundusze leasingowe.

- Nawiązując do planów, czy w najbliż-
szym czasie pojawią się jeszcze jakieś nowe 
produkty?

- Dużą wagę przywiązujemy do wpro-
wadzania nowych produktów, mając na 
celu ułatwiania firmom dostępu do różnych 
źródeł finansowania. Negocjujemy obecnie 
warunki dotyczące poręczeń wadiów i fak-
toringu, o które to często pytają przedsię-
biorcy i instytucje finansujące. W przypadku 
wprowadzonych już poręczeń leasingów 
klienci dzięki poręczeniu mogą liczyć na niż-

szą opłatę wstępną i sfinansowanie nawet 
bardzo nietypowych inwestycji. Braliśmy 
również czynny udział w konsultacjach do-
tyczących nowej perspektywy 2014-2020 
między innymi celem rozszerzenia oferty 
poręczeń w ramach LRPO o kredyty obroto-
we przeznaczone na cele rozwojowe. Planu-
jemy również udzielanie poręczeń inwesty-
cji w formule pomocy de minimis.

- Gdzie można zasięgnąć szczegóło-
wych informacji o poręczeniach LFPK?

- Wszelkie informacje można uzyskać  
w naszej siedzibie, która znajduje się w Zie-
lonej Górze przy ul. Kupieckiej 32B, jak rów-
nież na naszej stronie internetowej www.
lfpk.pl oraz w oddziałach banków i funduszy, 
z którymi współpracujemy.

- Dziękuję.

Rozmawiała Justyna Łojko

Szansa na kredyt, pożyczkę i leasing dla MSP
Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. od wielu lat pomaga lubuskim przedsiębiorcom  
w dostępie do pożyczek i zewnętrznego kapitału. W zeszłym roku obchodził 10–lecie swojej działalno-
ści O kilka słów na temat Funduszu poprosiliśmy Wiceprezesa LFPK – Łukasza Pabierowskiego.



14 październik 2013



październik 2013 15

Przygotowując dokumentację aplikacyj-
ną należy pamiętać, że dofinansowa-
nie mogą uzyskać wyłącznie inwesty-

cje, które na dzień składania dokumentacji 
aplikacyjnej są wykonalne technicznie, czyli 
posiadają niezbędne dokumenty, takie jak 
m.in. pozwolenie na budowę czy decyzję śro-
dowiskową. 

Cel działania

Wsparcie przedsiębiorstw produkcyj-
nych i usługowych dokonujących nowych 
inwestycji oraz niezbędnych dla ich realiza-
cji projektów doradczych i szkoleniowych, 
obejmujących nabycie innowacyjnych roz-
wiązań technologicznych. Dofinansowanie 
będzie udzielane na realizację projektów  
inwestycyjnych w wysokim potencjale inno-
wacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia 
nowych rozwiązań technologicznych w pro-
dukcji i usługach, stosowanych na świecie 
nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających sto-
pień rozprzestrzenienia na świecie w danej 
branży nie przekraczający 15%. Dla wyboru 
inwestycji, które zostaną objęte wsparciem 
najistotniejszy będzie przede wszystkim po-
ziom innowacyjności produktowej, gdyż każ-
dy projekt musi generować efekt w postaci 
wprowadzenia na rynek docelowy nowego, 
lub znacząco ulepszonego produktu lub usłu-
gi. Realizacja projektu może rozpocząć się 
najwcześniej dzień po dniu złożenia  wnio-
sku o dofinansowanie oraz zakończyć się do  
31 grudnia 2015 roku.

Dla kogo

Dofinansowanie może otrzymać mikro, 
małe lub średnie przedsiębiorstwo: prowa-
dzące działalność gospodarczą i mające sie-
dzibę na terytorium RP, a w przypadku osoby 
fizycznej – miejsce zamieszkania na teryto-
rium RP.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem:

Inwestycje – między innymi:

• pokrycie kosztu przeniesienia własności 
gruntu lub użytkowania wieczystego grun-
tu do wysokości 10% całkowitych wydat-
ków kwalifikujących się wsparciem;

• pokrycie kosztów przeniesienia prawa wła-
sności budynku lub budowli;

• pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytwo-
rzenia środków trwałych innych niż powyż-
sze kategorie wydatków;

• cena nabycia robót i materiałów budowla-
nych (do 50% całkowitych wydatków kwa-
lifikujących się do objęcia wsparciem)

Usługi doradcze:

• cena zakupu przez mikroprzedsiębiorcę, 
małego lub średniego przedsiębiorcę ana-
liz przygotowawczych i usług doradczych 
związanych inwestycją, przy czym usługi 
te nie mogą stanowić elementu stałej lub 
okresowej działalności przedsiębiorcy lub 
być związane z bieżącymi wydatkami ope-
racyjnymi przedsiębiorcy.

Usługi szkoleniowe:

• zakup szkoleń specjalistycznych bezpo-
średnio związanych z realizacją projektu, 
do wysokości nie przekraczającej 10% cał-
kowitych wydatków kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem.

Poziom i wysokość wsparcia

• mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy – 
70%

• średni przedsiębiorcy – 60%

• działający w sektorze transportu – 50%

Minimalna wartość wydatków kwalifiku-
jących się do objęcia wsparciem – 8 milionów 
złotych, maksymalna – 160 milinów złotych.

Minimalna kwota wsparcia wynosi 2,4 
miliona złotych

Całkowita wartość projektu nie może 
przekroczyć 50 milionów euro.

Maksymalna kwota wsparcia dla jednego 
przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi:

• na część inwestycyjną projektu – 40 milio-
nów złotych

• na część doradczą – 1 milion złotych
• na część szkoleniową – 1 milion złotych
Alokacja na konkurs

Kwota środków przeznaczonych na dofi-
nansowanie projektów w ramach II w 2013 r. 
rundy aplikacyjnej wynosi  500 000 000,00 zł

Gdzie?

Dokumentacja niezbędna przy przygo-
towaniu wniosku o udzielenie wsparcia na 
nowe inwestycje o wysokim potencjale inno-
wacyjnym w tym Regulamin Przeprowadza-
nia Konkursu, Kryteria Wyboru Projektów, 
wzór wniosku o dofinansowanie projektu, 
Instrukcja wypełniania wniosku znajdują się 
na stronie internetowej www.poig.gov.pl. 

Zasady przeprowadzania oceny wniosków

Kryteria dotyczące oceny formalnej będą 
automatycznie weryfikowane poprzez Ge-
nerator Wniosków. RIF właściwa ze wzglę-
du na lokalizację projektu będzie wstępnie 
weryfikować złożoną dokumentację aplika-
cyjną w zakresie kompletności załączników  
w stosunku do zadeklarowanych we wnio-
sku o dofinansowanie. Ocena merytoryczną 
dzieli się na trzy etapy: ocenę merytoryczną 
obligatoryjną, ocenę merytoryczną fakulta-
tywną i ocenę dokonywaną  przez Panel Eks-
pertów.

Więcej informacji możecie Państwo uzy-
skać pod następującymi numerami telefo-
nów: (68) 329 78 43, (68) 329 78 27.

Marta Rosiak
Specjalista ds. Funduszy Europejskich

ARR S.A. w Zielonej Górze

Środki na inwestycje o wysokim  
potencjale innowacyjnym
15 października 2013 r. został ogłoszony konkurs na Działanie 4.4 „Nowe inwestycje 
o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka. Nabór wniosków będzie trwał od 4 do 29 listopada 2013 roku.
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GÓRECKI I PARTNERZY

Zdaniem eksperta

Służebność stanowi jedną z zamknię-

tej listy ograniczonych praw rzeczo-

wych, tzw. numerus clausus, ure-

gulowanych w ustawie z dnia 23.04.1964 

r. – Kodeks cywilny. Ograniczone prawa 

rzeczowe zapewniają uprawnionemu ściśle 

określony zakres uprawnień względem rze-

czy, a uprawnienia składające się na treść 

każdego z tych praw określone są w Kodek-

sie cywilnym lub w innych ustawach regu-

lujących poszczególne ograniczone prawa 

rzeczowe. 

Wszystkie służebności obciążają nie-

ruchomość. Różne są jednak cele usta-

nowienia poszczególnych  służebności. 

Służebność gruntowa musi mieć na celu 

zwiększenie użyteczności nieruchomości 

władnącej, natomiast służebność osobistą 

ustanawia się na rzecz oznaczonej osoby 

fizycznej w celu zapewnienia zaspokojenia 

określonych potrzeb tej osoby. Z punktu 

widzenia przedsiębiorcy większe znaczenie 

mają jednak służebności gruntowe i o nich 

mowa w niniejszym opracowaniu. 

Jak wskazałem, służebność gruntowa 

jest ograniczonym prawem rzeczowym, 

a więc prawo to jest skuteczne wobec 

wszystkich, a nie tylko w stosunku do stron 

zawartej umowy (jak przy stosunkach obli-

Służebność gruntowa
Rozwój rynku nieruchomości spowodował, że korzystanie z nieruchomości sąsiedniej często stało 
się gospodarczą koniecznością. Żadna nieruchomość nie jest oderwana od gruntu, na którym się 
znajduje i dlatego ze swej natury wchodzi we wzajemne zależności z innymi, sąsiednimi nieru-
chomościami.

gacyjnych). Nieruchomość można obciążyć 

na rzecz właściciela innej nieruchomości 

(tzw. nieruchomości władnącej) prawem, 

którego treść polega bądź na tym, że wła-

ściciel nieruchomości władnącej może 

korzystać w oznaczonym zakresie z nie-

ruchomości obciążonej, bądź na tym, że 

właściciel nieruchomości obciążonej zosta-

je ograniczony w możności dokonywania  

w stosunku do niej określonych działań, 

bądź też na tym, że właścicielowi nierucho-

mości obciążonej nie wolno wykonywać 

określonych uprawnień, które mu wzglę-

dem nieruchomości władnącej przysługują 

na podstawie przepisów o treści i wyko-

nywaniu własności. Nieruchomość można 

obciążyć służebnością gruntową zarówno 

na rzecz osoby fizycznej (jak przy służebno-

ści osobistej), jak i na rzecz osoby prawnej. 

Służebności gruntowe mogą obciążać także 

użytkowanie wieczyste. Warto podkreślić, 

że służebność gruntowa może zwiększyć 

użyteczność nieruchomości władnącej lub 

tylko jej oznaczonej części. Najczęściej wy-

stępującą służebnością gruntową jest słu-

żebność przejazdu i przechodu, polegające 

na możliwości przechodzenia i przejeżdża-

nia przez cudzą nieruchomość. 

Służebność gruntowa najczęściej po-

wstaje na podstawie umowy stron, rza-

dziej na podstawie orzeczenia sądowego, 

czy administracyjnego. Służebność grun-

tową można zasiedzieć. Istnieje możliwość 
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ustanowienia służebności za wynagrodze-

niem lub bez wynagrodzenia. Do ustano-

wienia służebności gruntowej potrzebne 

jest co najmniej oświadczenie właściciela 

nieruchomości obciążanej, złożone w for-

mie aktu notarialnego. Ustanowienie słu-

żebności powinno być wpisane do ksiąg 

wieczystych obu nieruchomości (nieru-

chomości władnącej i nieruchomości ob-

ciążonej). Brak takiego wpisu nie ozna-

cza, że służebność nie powstała (wpis ma 

jedynie charakter deklaratoryjny), jednak  

w przyszłości problematyczne może okazać 

się udowodnienie istnienia służebności. 

Obecnie wypadki braku wpisu służebności 

w księdze wieczystej raczej nie występują, 

bowiem ustawodawca nałożył na notariu-

szy obowiązek zawarcia w akcie notarial-

nym ustanowienia służebności wniosku  

o jej wpis we właściwych księgach wieczy-

stych. 

Jeżeli chodzi o zakres i sposób wy-

konywania służebności, to w braku in-

nych ustaleń oznacza się je według zasad 

współżycia społecznego przy uwzględ-

nieniu zwyczajów miejscowych. Powinna 

być ona wykonywana w taki sposób, aby 

jak najmniej utrudniać korzystanie z nie-

ruchomości obciążonej. Służebność przy-

sługuje właścicielowi całej nieruchomości 

władnącej. Stąd też nie może obciążyć ani 

udziału we współwłasności, ani tej części, 

na której jest wykonywana. Nie ma także 

możliwości ustanowienia służebności mię-

dzy współwłaścicielami nieruchomości, 

którzy dokonali podziału do używania (tzw. 

quoad usum). W razie podziału nierucho-

mości władnącej służebność utrzymuje się  

w mocy na rzecz każdej z części utworzo-

nych przez podział. Jednakże gdy służeb-

ność zwiększa użyteczność tylko jednej 

lub kilku z nich, właściciel nieruchomości 

obciążonej może żądać zwolnienia jej od 

służebności względem części pozostałych. 

Natomiast w razie podziału nieruchomo-

ści obciążonej, służebność utrzymuje się 

w mocy na częściach utworzonych przez 

podział. Jednakże gdy wykonywanie słu-

żebności ogranicza się do jednej lub kilku 

z nich, właściciele pozostałych części mogą 

żądać ich zwolnienia od służebności. Może 

zdarzyć się też tak, że wskutek podziału 

nieruchomości władnącej albo nierucho-

mości obciążonej sposób wykonywania 

służebności wymaga zmiany, co w braku 

porozumienia stron może być ustalone 

przez sąd. 

Jeżeli po ustanowieniu służebności 

gruntowej powstanie ważna potrzeba go-

spodarcza, właściciel nieruchomości ob-

ciążonej może żądać za wynagrodzeniem 

zmiany treści lub sposobu wykonywania 

służebności, chyba że żądana zmiana przy-

niosłaby niewspółmierny uszczerbek nieru-

chomości władnącej.  

Służebność wygasa wskutek upływu 

terminu, na jaki została zawarta umowa. 

Możliwe jest również zrzeczenie się prawa 

służebności, a także konfuzja, czyli naby-

cie nieruchomości obciążonej i władnącej 

przez tę samą osobę, co prowadzi do wy-

gaśnięcia służebności. 
Marek Górecki

adwokat i doradca podatkowy 
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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 
Anna Brucka 

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 
Anna Elżanowska 

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 Łojko 

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

Strona www: ziph.pl

VB Leasing Polska S.A.

Wrocławska spółka VB Leasing Polska S.A. 

należy do międzynarodowego koncernu 

VB-Leasing International Holding GmbH. Obecnie 

jest jedną z wiodących spółek leasingowych w Eu-

ropie Środkowo-Wschodniej oraz liczącą się firmą 

na rynku polskim. W tym roku znalazła się na 36. 

miejscu pod względem wyniku finansowego netto 

w 2012 roku w rankingu 100 największych insty-

tucji finansowych w Polsce, przygotowanym przez 

miesięcznik „Gazeta Bankowa”. Spółka umożliwia 

swoim Klientom dostęp do środków trwałych, ofe-

rując nowoczesny pakiet usług finansowych połą-

czony z kompleksową obsługą oraz doradztwem 

finansowym zarówno dla firm jak i klientów indy-

widualnych.

Dane kontaktowe:

Oddział w Gorzowie

Telefon: 95-713-18-00, E-mail: biuro@vbleasing.pl

ul. Sikorskiego 111/319,  

66-400 Gorzów Wielkopolski

Fundacja “Przedsiębiorczość”

Fundacja  “Przedsiębiorczość” to organizacja 

pozarządowa utworzona w 1992 r. przez Za-

rząd Gminy Miejskiej w Żarach. Celem Fundacji 

jest inspirowanie, wspieranie i tworzenie w lokal-

nym środowisku przedsięwzięć oraz inicjatyw go-

spodarczych, pobudzanie przedsiębiorczości oraz 

zwalczanie bezrobocia. Fundacja oferuje, usługi 

informacyjne, finansowe, doradcze i szkoleniowe. 

Od 2004 roku jest członkiem Krajowego Systemu 

Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Fun-

dacja prowadzi w Żarach m.in. fundusz rozwoju 

przedsiębiorczości, inkubator dla młodych firm 

oraz gminne centrum informacji.

Dane kontaktowe:

Telefon: 68-479-16-00, e-mail: fp@fundacja.zary.pl

ul. Mieszka I nr 13, 68-200 Żary

OPTIMAL INNOVATIONS 

Dariusz Przybyłek

OPTIMAL INNOVATIONS to firma świadcząca 

usługi w sektorze zarządzania poszczegól-

nymi obszarami przedsiębiorstwa, prowadzenia 

szkoleń i wdrażania optymalizacji na każdym eta-

pie funkcjonowania działalności gospodarczej. 

Celem OPTIMAL INNOVATIONS jest reprezentacja 

przedsiębiorców w ich działalności gospodarczej, 

działając zarówno wewnątrz systemu organiza-

cyjno-zarządczego, jak również reprezentując 

klientów w procesach zewnętrznych. Firma ofe-

ruje wsparcie w takich obszarach jak: zarządzanie 

operacyjno-finansowe, techniczno-produkcyjne, 

rachunkowość, kadry, marketing oraz obsługę 

prawną, natomiast ich pasją jest implementacja 

metodologii Lean Six Sigma.

Dane kontaktowe:

Telefon:  +48 609 806 840 

E-mail: biuro@optimalinnovations.pl 

ul. Ireny Sendlerowej 3/18, 66-400 Gorzów Wlkp. 

PU-H “BUDNEX” Sp. z o.o.

To największa firma deweloperska działająca 

w województwie lubuskim i dwunasty de-

weloper w Europie Środkowo-Wschodniej pod 

względem liczby wybudowanych mieszkań w la-

tach 2008-2012. Na przestrzeni swojej działalno-

ści spółka zrealizowała ponad 6000 lokali miesz-

kalnych oraz otrzymała wiele nagród i wyróżnień 

związanych z prowadzoną przez siebie działalno-

ścią. Firma powstała w 1996 roku i zatrudnia dziś 

ok. 40 osób. We własnej wytwórni produkuje na 

swoje potrzeby oraz na sprzedaż beton i prefabry-

katy m.in. płyty stropowe, nadproża nadokienne  

i drzwiowe czy płyty drogowe.

Dane kontaktowe:

ul. Husarska 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon: 95-725-05-64

E-mail:budnex@op.pl

HR Concept-agencja pracy
Dane kontaktowe: 

ul. Sikorskiego 21,Gorzów Wlkp. 

 Telefon: 95-720-28-26

 Email:  biuro@villagusto.pl

NOWI CZŁONKOWIE ZIPH

Na baseny i sauny Słowianki
1-godzinny bilet na basen z sauną już od 8,00 zł!!!*

Minimalna ilość zamówienia 50 sztuk biletów
Bilety ważne 6 tygodni od daty zakupu

* cena biletu przy zamówieniu powyżej 100 sztuk obowiązującego od poniedziałku do piątku w godzinach 06:00-15:00

ZŁOTE I SREBRNE KARNETY 
NA BASENY I SAUNY SŁOWIANKI BEZ LIMITU CZASU

WAŻNE 6 i 12 MIESIĘCY

BILETY DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW PRACY
W ATRAKCYJNYCH CENACH HURTOWYCH

Więcej informacji, cenniki oraz formularze zamówienia na stronie 
www.slowianka.pl/oferta/oferta_dla_fi rm.html

tel.  95 7338 509,   95 7338 508

Oferta Specjalna 
dla Przedsiębiorców
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