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Szanowni
Państwo.

Do Waszych rąk trafi a jubi-

leuszowy, dwunasty nu-

mer “Głosu Przedsiębior-

cy”. Równo rok temu przystąpiliśmy 

do tworzenia nowego miesięcznika, 

mającego za zadanie rzetelne przed-

stawianie naszej „biznesowej” rze-

czywistości. Mimo towarzyszących 

nam wielu obaw, jak przyjmie się 

nowe wydawnictwo, można powie-

dzieć, że „Głos Przedsiębiorcy” stał się rzetelnym i skutecznym narzędziem 

informacyjnym dla członków i sympatyków Izby. Co więcej: mnogość pochleb-

nych opinii, które w rozmaity sposób docierają do redakcji, wzmacniają w nas 

nie tylko poczucie dobrze wypełnionej pracy, ale przede wszystkim dopingują 

do jeszcze większego wysiłku. W imieniu władz Zachodniej Izby Przemysło-

wo-Handlowej chciałbym gorąco podziękować wszystkim osobom zaangażo-

wanym w tworzenie naszej gazety i zachęcić do dalszego rozwoju.

A jest o czym pisać. W minionym miesiącu Izba postanowiła odpowiedzieć 

na głosy środowiska akademickiego skupionego wokół Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Już teraz wielu z nas boryka 

się z problemem braku fachowców w swoich zakładach pracy. Sytuacja jest 

poważna i jeżeli szybko nie zareagujemy, to za jakiś czas możemy się znaleźć 

w bardzo ciężkim położeniu. Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu roz-

wój zawodowy pracowników i pomoc uczelni, o włączenie się w naszą akcję.

W sierpniu doszło także do zmian we władzach samorządowych. Nowym 

marszałkiem województwa lubuskiego został wybrany Marcin Jabłoński. Jakie 

ma pomysły i plany na skuteczne i owocne zarządzanie naszym regionem w 

najbliższych latach? Odpowiedź na to ważkie pytanie (oraz inne) znajdą Pań-

stwo w wywiadzie opublikowanym w bieżącym numerze „Głosu Przedsię-

biorcy”.

Gorąco polecam i zapraszam do lektury. 

Krzysztof Kononowicz
Wiceprezes ZIPH
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Idea euroregionów powstała 
w Europie Zachodniej po II wojnie 
światowej, jako sposób odbudo-

wy nowego porządku gospodarczego 
i społecznego w Europie oraz metoda 
aktywizacji gospodarczej.  Największe 
doświadczenie w tej dziedzinie mają re-
giony położone wzdłuż granic Republi-
ki Federalnej Niemiec i państw skandy-
nawskich. Doprowadziły one w 1958r. 
do utworzenia pierwszej w Europie 
w pełni sformalizowanej struktury eu-
roregionalnej: „Euroregio”, na granicy 
niemiecko-holenderskiej. Lata 70. i 80., 
były okresem sprzyjającym tworzeniu 
się w Europie Zachodniej nowych form 
i porozumień transgranicznych. W tym 
okresie powstały też najważniejsze akty 
prawne regulujące istotę współpracy 
transgranicznej: Europejska Konwencja 
Ramowa o Współpracy Transgranicznej 
między wspólnotami i władzami teryto-
rialnymi (21 maja 1980 r., Madryt) oraz 
Europejska Karta Samorządu Teryto-
rialnego uchwalona przez Radę Europy 
15 października 1985 roku, które defi -
niują termin współpraca transgraniczna, 
oraz wykształconych z jej struktur eu-
roregionów. W regionie Polski zachod-
niej występują cztery polsko-niemieckie 
euroregiony: „Nysa”, „Sprewa - Nysa 
- Bóbr” „Pro Europa Viadrina” i „Pome-
rania”.

Organizatorzy podczas konferen-
cji chcą zwrócić szczególną uwagę na 
możliwości rozwoju współpracy pol-
sko-niemieckiej w dziedzinie planowa-
nia zintegrowanych koncepcji rozwoju 
infrastruktury transportowej, wspólnej 
komunikacji oraz tworzenia polsko-nie-
mieckich centrów gospodarczych w re-
jonie przygranicznym.  Dyskusja oscylo-
wać będzie wokół tematów związanych 

34. Międzynarodowe
Wschodniobrandenburskie
Rozmowy Transportowe

wspólną budową dobrej komunikacji 
kolejowej, wodnej i drogowej. To ol-
brzymie pole do działania zarówno dla 
samorządów jak i dla przedsiębiorców, 
którzy prowadzą lub zamierzają nawią-
zać współpracę ze swoimi zachodnimi 
partnerami. O ile infrastruktura trans-
portowa i planowanie przestrzenne to 
domena władz centralnych i lokalnych, 
o tyle tworzeniem wspólnych centrów 
logistycznych, powstawaniem obsza-
rów współpracy gospodarczej i rozwo-
jem w dziedzinie turystyki zaintereso-
wani winni być przedsiębiorcy.

Jednym z tematów konferencji bę-
dzie również VI Transeuropejski Ko-
rytarz Transportowy. Według prognoz 
ekspertów z Unii Europejskiej, rejon 
gospodarczy Morza Bałtyckiego będzie 

najbardziej dynamicznie rozwijającym 
się regionem w najbliższych 10-15 la-
tach. Do roku 2015 rozwój ma osiąg-
nąć poziom około 250% w porównaniu 
z 2000r. Skutkiem tak dynamicznego 
rozwoju gospodarczego regionu Mo-
rza Bałtyckiego będzie intensyfi kacja 
powiązań transportowych, morsko-lą-
dowych na kierunku północ – południe 
Europy, czyli pomiędzy krajami Unii 
Europejskiej basenu Morza Bałtyckiego 
a krajami basenu Morza Śródziemnego 
i Adriatyku. Takie prognozy rozwoju 
powiązań gospodarczych w rozszerzo-
nej Unii Europejskiej implikują przygo-

16 października we Frankfurcie n/Odrą odbędzie się kolejna mię-
dzynarodowa konferencja gospodarcza w ramach Międzynarodo-
wych Wschodniobrandenburskich Rozmów Transportowych. Tym 
razem uczestnicy dyskutować będą na temat zintegrowanych kon-
cepcji komunikacji trzech euroregionów i rozwoju przestrzennym 
wspierającym gospodarkę i turystykę.

towanie korytarzy transportowych dla 
przewozu ogromnych ilości ładunków 
i pasażerów w kierunkach północ-połu-
dnie Europy. 

Jarosław Libelt

Szczegółowe informacje 
i zgłoszenia:

Data: 16 października 2008r.

Miejsce: Collegium Polonicum, 
ul. Kościuszki 1, Słubice

Koszt udziału: 100 zł+ VAT

Zgłoszenia: Tomasz Molski 
tel. +48 (095) 728-73-12

e-mail: marketing@ziph.pl
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Nowi członkowie ZIPH
1. Kancelaria Doradców Rynku Nieruchomości Stróżniak i Wspólnicy S.C., ul. Sikorskiego 118/2,
 66-400 Gorzów Wlkp., 
2. ALEX S.C. M.Kostyszak, J.Majewski, ul. Żymierskiego 22, 66-200 Świebodzin, 
3. SIP, ul. Opalenicka 65/1, 60-362 Poznań, 
4. MMAD Łupiński, Trepczyński Sp. Komandytowa, ul. Kosynierów Gdyńskich 66,
 66-400 Gorzów Wlkp., 
5. WM – KABIT Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 6, Różanki, 
6. P.H.U. HEJANPOL Jan Hebda, ul. K. Baczyńskiego 28/4, 68-200 Żary, 
7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTER-KOMTRANS” Sylwester Komisarek, Dzierżów 53, 
 66-446 Deszczno, 
8. Pan Majster.pl Jacek Michalski, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/5, 65-124 Zielona Góra, 
9. P.P.U. „PRODUS” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 63, 65-077 Zielona Góra. 

Przedmiotem blisko 3- godzinnego 
spotkania z pracownikami De-
partamentu LRPO było Działanie 

2.2. Poprawa konkurencyjności małych 
i średnich przedsiębiorstw poprzez inwe-
stycje w ramach LRPO na lata 2007-2013. 

Dostosowanie się do panujących 
na rynku warunków i poziomu konku-
rencyjności oraz doskonalenie proce-
sów innowacyjnych stanowi dla wielu 
przedsiębiorców spore wyzwanie. Nie-
zbędnym elementem umożliwiającym 
rozwój fi rmy są środki fi nansowe. Doka-
pitalizowanie projektów inwestycyjnych 
realizowanych w ramach „małych” lub 
„dużych” dotacji stanowi wzmocnienie 
dla unowocześniania wyposażenia i spo-
sobu funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Celem działania 2.2. jest zwiększe-
nie konkurencyjności sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw dzięki in-
westycjom mającym na celu unowo-
cześnienie ich oferty produktowej 
i technologicznej, skutecznej adaptacji 
do zmieniających się warunków ze-
wnętrznych i sprostania konkurencji na 
rynkach Unii Europejskiej.

Mali i średni przedsiębiorcy mogą 
ubiegać się o dwa typy dotacji inwesty-
cyjnych: tzw. „małe” i „duże”, w zależ-
ności od wielkości i zakresu zaplano-
wanej inwestycji. Obie formy wsparcia 
są skierowane do fi rm, które zamierzają 
wykorzystać środki na doskonalenie 
i rozwijanie procesów innowacyjnych, 
podnoszenie konkurencyjności, unowo-
cześnienie posiadanego majątku oraz 
dostosowanie do standardów UE.

Projekty realizowane w ramach tego 
działania powinny być inwestycjami 
w środki trwałe lub wartości niemate-
rialne i prawne. Każda z tych inwestycji 

Szkolenia z zakresu funduszy UE
Dofi nansowanie do inwestycji
W dniu 22 sierpnia br. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Departamentem Lubu-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lu-
buskiego zorganizowała kolejne szkolenie dla przedsiębiorców zainteresowanych składaniem wnio-
sków o środki pomocowe Unii Europejskiej.

musi spełniać kryterium nowej inwesty-
cji, czyli takiej, która nie prowadzi do 
odtworzenia zdolności produkcyjnych. 
Dotacja nie może również zostać wy-
korzystana na bieżące wydatki przed-
siębiorstwa (np. opłaty) oraz na środki 
obrotowe, jak również działalność ope-
racyjną fi rmy. Działania podejmowane 
w ramach projektów powinny posiadać 
jednocześnie znamiona innowacyjności.

Szczegółowe informacje na temat Dzia-
łania 2.2. znajdą Państwo na stronie inter-
netowej: www.lrpo.lubuskie.pl oraz  pod 
numerem telefonu +48 (068) 45 65 328.

Tomasz Molski
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- W cztery lata po wstąpieniu do Unii 
Europejskiej niewielu jest takich, któ-
rzy mają wątpliwości co do słuszności 
tej decyzji. Co najważniejszego stało 
się w Lubuskiem dzięki unijnym pie-
niądzom? Co w nadchodzących latach 
będzie najważniejsze do wykonania za 
spore pieniądze, które z unijnej kasy 
znajdą się do roku 2013?
- Odsetek eurosceptyków, jak panowie 
słusznie zauważyli ciągle spada, jest to 
wynikiem niewątpliwych korzyści, któ-
re czerpiemy z Unii Europejskiej. Od 
roku 2006 województwo lubuskie jest 
liderem w wykorzystywaniu środków 
z Zintegrowanego Programu  Rozwo-
ju Regionalnego. Efekty realizowanych 
inwestycji są już widocznie. W naszym 
województwie wsparte zostały niemal-
że wszystkie dziedziny życia. Od dróg 
i transportu miejskiego po rewitalizację 
zabytków kultury, na wsparciu placó-
wek służby zdrowia kończąc. 

Pytają panowie o najważniejsze za-
dania do wykonania w nadchodzących 
latach. Odpowiedź wyznaczają między 
innymi priorytety Lubuskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego (LRPO) na 
lata 2007-2013. Pięć najważniejszych to 
poprawa infrastruktury transportowej, 
wsparcie przedsiębiorczości, ochrona 
środowiska, edukacja, ochrona zdrowia 
i kultura.

Należy jednak pamiętać, że nie tylko 
działania prowadzone przy wsparciu 
z LRPO wzmocnią konkurencyjność na-
szego województwa. Za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
wspieramy między innymi pomysłowość 
obywateli, pomagając im w założeniu 
własnego biznesu. Polityka szkoleniowa 
i edukacyjna, zapobieganie wyklucze-
niom społecznym to cele, które dzięki 
EFS będą realizowane.

Trzecim elementem unijnej pomocy 

są środki z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (PROW), dzięki którym 
tereny wiejskie i wiejsko-miejskie będą 
mogły się rozwijać.

Jak widać przed nami wielkie moż-
liwości i szansa, którą musimy wyko-
rzystać, zwłaszcza, że prawdopodobnie 
nigdy już nie dostaniemy od Unii Euro-
pejskiej tak znacznych kwot do rozdys-
ponowania. 

Na Zarządzie Województwa Lu-
buskiego spoczywa odpowiedzialność 
za realizację tych programów, dlatego 
najważniejsze dla nas jest wydanie pie-
niędzy efektywnie i co do jednego eu-
rocenta. W ramach każdego programu 
operacyjnego, powstały punkty konsul-
tacyjne, które pomagają zainteresowa-
nym w złożeniu wniosku, organizują 
szkolenia  i konsultacje społeczne.

- Przedsiębiorcy zwracają uwagę na 
utrudnienia i niejasności związane 
z procesem aplikowania o środku unij-
ne. Jakie Pan Marszałek zamierza pod-
jąć działania, by nieprawidłowości te 
wyeliminować?
- Pracownicy odpowiednich departamen-
tów naszego urzędu oraz członkowie za-
rządu województwa będą w stałym kon-
takcie z przedsiębiorstwami i różnego 
rodzaju instytucjami zainteresowanymi 
korzystaniem z unijnych programów. 
Będziemy uwzględniać wszelkie suge-
stie. Już teraz zmieniamy dokumentację 
konkursową. Została ograniczona liczba 
załączników. Ponadto publikujemy na 
stronie internetowej wszystkie niezbęd-
ne informacje dotyczące zasad realizacji 
projektów. Rozumiem przedsiębiorców, 
którzy starają się o dotację i narzekają na 
skomplikowane procedury, lecz chciał-
bym przypomnieć, że są  to środki unijne 
i musimy respektować także rozporzą-
dzenia i wytyczne Komisji Europejskiej. 

- Nasze woje-
wództwo jest 
specyficzne. 
Co chwilę wy-
buchają spory 
na lini Północ 
- Południe. Jak 
ocenia Pan Mar-
szałek ten konfl ikt 
pomiędzy obiema lubuskimi stolicami 
i czy widzi Pan w tym procesie miejsce 
dla przedsiębiorców zrzeszonych w Za-
chodniej Izbie Przemysłowo Handlo-
wej?
- Chcę północ i południe naszego woje-
wództwa traktować jak równorzędnych 
partnerów. To Zielona Góra i Gorzów 
Wlkp. powinny być motorem rozwo-
ju całego regionu. Te dwa miasta mają 
do odegrania najważniejszą rolę. Kiedy 
uda się wzmocnić koniunkturę w obu 
stolicach, podniosą się także warunki 
w mniejszych miejscowościach woje-
wództwa. Jest to proces, który w dużej 
mierze zależy od polityków oraz władz 
obu miast i województwa. Jednak przede 
wszystkim wpływ na rozwój mają dzia-
łania przedsiębiorców. Kiedy zyskają do-
godne warunki do inwestycji, istotne czy 
będą potrafi li i chcieli z nich skorzystać. 
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa 
jest ważnym partnerem do rozmów z ad-
ministracją każdego szczebla w naszym 
województwie. Współpraca w dziedzi-
nie gospodarki może przynieść tylko do-
bre efekty.

- Wiele mówi się ostatnio o niepokoją-
cej sytuacji elektroenergetycznej w na-
szym regionie. W swojej karierze zawo-
dowej był Pan m.in. Prezesem Zakładu 
Energetyki Cieplnej w Słubicach. Czy 
jako specjalista od spraw elektroener-
getyki, widzi Pan jakikolwiek sposób 
na rozwiązanie tego trudnego, ale jak-

Damy przykład
dobrej współpracy
Wywiad z Marszałkiem Województwa Lubuskiego  Marcinem Jabłońskim
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że ważkiego problemu, który ogranicza 
rozwój przedsiębiorczości w naszym 
województwie?
- Nie ma prostej recepty na poprawienie 
tej sytuacji. Jednak duże możliwości dają 
odnawialne źródła energii. Jestem gorą-
cym orędownikiem wykorzystania takich 
regionalnych zasobów energetycznych. 
Można przetwarzać różnego rodzaju 
odpady, uprawiać rośliny energetyczne 
oraz korzystać ze źródeł naturalnych 
– wiatru i promieni słonecznych. Ten kie-
runek pozyskiwania energii preferowa-
ny jest przez Unię Europejską oraz cały 
świat. Zwiększa się stopień wykorzysta-
nia tego typu źródeł energii. W naszym 
regionie problematyczna jest kwestia za-
opatrzenia w gaz. Ale w momencie, kie-
dy poważnie potraktują Ziemię Lubuską 
inwestorzy, którzy będą realizować u nas 
duże przedsięwzięcia, region będzie bar-
dziej atrakcyjny dla PGNiG, czy innych 
międzynarodowych fi rm z tej branży, 
które także będą chciały zwiększyć swoje 
inwestycje na naszym terenie.

Warto poważnie zastanowić się nad 
wykorzystaniem naturalnych zasobów 
występujących w regionie – węgla bru-
natnego i gazu. Powszechny i gwałtowny 
wzrost cen tych nośników energii uczyni 
ich regionalną eksploatację opłacalną.

- Ciągle mówi się o funduszach unij-
nych, tak jakby były one jedynym 
źródłem fi nansowania rozwoju woje-
wództwa lubuskiego. Natomiast nie 
rozmawiamy o wykorzystaniu i zago-
spodarowaniu kapitału własnego jaki 
tworzą nasi przedsiębiorcy. Czy nie 
uważa Pan, że o przedsiębiorcach wła-
dze samorządowe i rządowe często za-
pominają?”
- Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że 
nie uwzględnia się potencjału lubuskich 
przedsiębiorców. Lokalny biznes jest 
bardzo znaczący i bez niego rozwój wo-
jewództwa z pewnością nie jest możliwy. 
Główne cele Lubuskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego obejmują go-
spodarczy rozwój regionu. Chcemy stwo-
rzyć  warunki, które zagwarantują szyb-
ki wzrost ekonomiczny oraz podniosą 
atrakcyjność gospodarczą województwa. 
Nowe możliwości, które dają fundusze 
unijne będą sprzyjały wzrostowi inwesty-
cji na poziomie regionalnym i lokalnym 
oraz wzrostowi zatrudnienia. Nie wy-
obrażam sobie, że wdrażamy regionalny 

program operacyjny i sami go realizuje-
my bez udziału przedsiębiorców. 
Bardzo istotny dla możliwości pozyska-
nia środków z programu przez konkret-
ne przedsiębiorstwo jest jego kapitał. To 
przede wszystkim wkład własny i istnie-
jąca baza są czynnikami decydującymi w 
procesie przyznawania dotacji rozwojo-
wych.

- Wszyscy wiemy, jak ważne dla rozwo-
ju regionu są inwestycje zagraniczne. 
Izbie znane są opinie inwestorów, że 
bardzo często zniechęca ich niewłaści-
we podejście samorządów. Zbywanie 
inwestorów lub przytakiwanie pomy-
słom w sytuacji, kiedy nie ma nawet 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego, jest zachowaniem mało poważ-
nym. Jaką Pan, jako były działacz sa-
morządowy w regionie, który prężnie 

wykorzystywał swoje szanse choćby 
poprzez Kostrzyńsko-Słubicką Specjal-
ną Strefę Ekonomiczną, ma receptę na 
sukces w tej dziedzinie?
- Nie zgadzam się z tezami postawionymi 
w pytaniu, a tym bardziej z upowszech-
nianiem poglądu, że samorządowcy zby-
wają przedsiębiorców. Jeśli słyszeli pa-
nowie o negatywnych doświadczeniach 
inwestorów, musiały to być wyjątkowe 
przypadki. Zarząd Województwa Lubu-
skiego da przykład dobrej współpracy. 
Pokażemy jak traktować przedsiębior-
ców i będziemy do tego samego nama-
wiać inne samorządy. Bo współpraca 
obu sfer - prywatnej i samorządowej  -
przynosi sukcesy. Dowodem na to jest 
działalność KSSSE i jej podstref.   

Rozmawiali: Jarosław Libelt 
i Tomasz Molski
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- Jaką rolę, w ocenie Pana Senatora, 
winien pełnić samorząd gospodarczy, a w 
szczególności izby gospodarcze w Polsce?

- Dla mnie jako człowieka związane-
go w sposób bezpośredni z przedsiębior-
czością jest to pytanie retoryczne. W tym 
co Polska zrobiła w okresie transformacji 
jest ogromna zasługa przedsiębiorczo-
ści. Świadomie używam tego określenia. 
Przedsiębiorczości jako cechy osobowoś-
ciowej Polaków. Polacy swoją przedsię-
biorczością zmienili Rzeczpospolitą w 
stopniu największym. Oczywiście nie jest 
tak pięknie, jak by się chciało. W tej tria-
dzie, która decyduje o poziomie gospo-
darki - władzy państwowej, pracowniku 
i pracodawcy – ostatni czynnik jest naj-
słabszym ogniwem. To  wielkie wyzwa-
nie i dylemat, który nie potrafi ę do końca 
zrozumieć. Środowisko przedsiębiorców 
jest niejednorodne. Mamy tyle różnego 
rodzaju organizacji biznesowych, iż nie 
mają one należytej siły przebicia i ran-
gi. Moim zdaniem przyczyną tego stanu 
rzeczy jest właśnie rozproszenie. Gdyby 
środowisko było zintegrowane, jestem 
przekonany, że polska gospodarka wy-
glądałaby inaczej. Inna byłaby siła tej 
grupy, inne byłoby przełożenie na prace 
legislacyjne, inna wymowa lobbingu ro-
biona przez całe środowisko. Nie potrafi ę 
do końca odpowiedzieć, dlaczego tak jest. 
Kilka razy  podejmowano próbę wprowa-
dzenia stosownej ustawy, która uporząd-
kowałaby strukturę i miejsce samorządu 

gospodarczego. Ostatecznie jednak, jak 
do tej pory, nie udało się tego zrobić. 

- Którego z modeli funkcjonowania 
samorządu gospodarczego jest Pan Se-
nator zwolennikiem. Niemieckiego czy 
angielskiego?

- Jestem zwolennikiem modelu nie-
mieckiego, ze względu na to, że my mamy 
taką naturalną skłonność do indywiduali-
zmu. Model angielski może się sprawdzać 
w Wielkiej Brytanii, bo tam funkcjonuje na-
turalne poczucie lojalności, więzi ze środo-
wiskiem, tradycji, itp. Polska ma zupełnie 
inne doświadczenia.  My po 89-tym roku 
tworzymy nową rzeczywistość, również w 
obszarze gospodarki. Podczas mojego wy-
stąpienia 25 czerwca br. w Senacie zazna-
czyłem, że w administracji wciąż występu-
ją ludzie, którzy o przedsiębiorcach mówią 
prywaciarze. To jedna z tych mentalnych 
zaszłości, którą trzeba przełamać. Ażeby 
to zrobić musi być odpowiednia siła śro-
dowiska, o czym mówiliśmy przed chwilą. 
W sytuacji, kiedy rząd rozumie rolę gospo-
darki,  samorząd gospodarczy może liczyć 
na to, że jego głos będzie brany pod uwa-
gę. Jeśli natomiast rząd sam ma skłonności 
centralistyczne, to głos ten może być nie-
słyszany, a więc na wszelki wypadek lepiej 
iżby samorząd gospodarczy był liczny. 

- Niedawno rozgorzała dyskusja nad 
ustawą metropolitalną. Czy uważa Pan, 
że realne jest stworzenie wspólnej metro-

polii przez Gorzów Wielkopolski i Zielo-
ną Górę?

- To bardzo trudna sytuacja. Zwróćmy 
uwagę, że ta ustawa pojawia się w dzie-
sięciolecie poprzedniej reformy admini-
stracyjnej kraju. Wtedy również pierwsze 
przymiarki podziału kraju rozpoczynały 
się od ośmiu województw. Widoczna jest 
wyraźnie kontynuacja idei poprzedniej re-
formy. Nie trudno sobie wyobrazić, że jeśli 
podział metropolitalny najpierw zostałby 
przyjęty, a później się utrwalił, to może na-
stąpić powrót do tamtego myślenia sprzed 
dziesięciu lat. Drugą kwestią jest fakt, iż 
budżetowanie w UE jest wieloletnie. W 
2013 skończy się budżet, który jest obecnie 
realizowany i dzisiaj już wiemy, że władze 
UE nie pogodziły się z tym, że strategia liz-
bońska nie przyniosła zakładanych rezul-
tatów. Traktowane to jest jako porażka.

Wszystko wskazuje na to, że budżet po 
2013 roku będzie zupełnie inny niż obecny, 
który nakierowany jest na wyrównywanie 
różnic cywilizacyjnych między regionami. 
Środki zostaną skierowane głównie na 
rozwój nauki, innowacje i nowe technolo-
gie oraz przyspieszenie rozwoju centrów 
wzrostu. Nie trudno sobie wyczytać, że po-
dobne założenia są też zapisane w projek-
cie  ustawy metropolitalnej i że metropolie 
będą miały dostęp do specjalnej ścieżki 
fi nansowania, co odczytuję jako dostęp, 
przede wszystkim do środków unijnych. 
W konsekwencji można się spodziewać 
Polski dwóch prędkości. Trzecią kwestią 

Wywiad Wywiad 
z Henrykiem  z Henrykiem  

Maciejem Maciejem 
WoźniakiemWoźniakiem

– Senatorem RP– Senatorem RP

PrzedsiębiorczośćPrzedsiębiorczość
- cecha  - cecha  

PolakówPolaków
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jest fakt, iż jeżeli w naszym województwie 
nie będzie metropolii, to będziemy mieli 
dostęp tylko do funduszy wojewódzkich. 
Może to doprowadzić do sytuacji, że na-
szego województwa nikt nie będzie musiał 
likwidować, bo samo się rozpadnie. Ludzie 
powiedzą, że chcą iść do województw ze 
stolicami - metropoliami, bo tam wszelkich 
dóbr ze sfery publicznej jest dużo więcej. 

Jeżeli chodzi o utworzenie wspólnej 
metropolii Gorzowa Wielkopolskiego i 
Zielonej Góry, to dziś pomysł ten nie trzy-
ma żadnych, obecnie zakładanych, stan-
dardów. Warto jednak zwrócić uwagę, że 
w pierwotnej wersji ustawy było osiem 
metropolii, a dziś planuje się ich 12. Mówi 
się o metropoliach o randze europejskiej 
i krajowej, a także innych... Dodam jesz-
cze, że przygotowywane jest stanowisko 
Związku Miast Polskich zmierzające do 
tego, żeby we wszystkich województwach 
były metropolie. Duopol Gorzów – Zielona 
Góra zapisaliśmy w  strategii rozwoju na-
szego województwa, jest zatem podstawa 
do dalszego działania, dlatego zwróciłem 
się do obu rad miast stołecznych o wspól-
ne posiedzenie i współdziałanie w tej spra-
wie. Musimy być  aktywni w tej kwestii, 
żeby nie zostać zmarginalizowani. 

- Jak wygląda sytuacja z utworzeniem 
w Gorzowie Wlkp. oddziału krajowego 
rejestru sądowego ?

- 30 stycznia br. w Kostrzynie podczas 
spotkania członków Zachodniej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej padły moim zda-
niem bardzo ważne słowa, ważne publicz-
nie złożone deklaracje. Spotkałem się w tej 
sprawie z Panią Prezes Sądu Okręgowego 
Danutą Jezierską, poprosiłem o ofi cjalne 
stanowisko, co jest w tej sprawie robione. 
Poinformowałem, że są wstępne deklara-
cje wyposażenia biurowego, przekazania 
lokalu itp. Jest to wystarczające do złoże-
nia formalnego wniosku do Ministra Spra-
wiedliwości, a moja osoba ma  zbudować 
dobry klimat i potwierdzenie tego zdarze-
nia, które przecież zaistniało i zostało pub-
licznie zadeklarowane w Kostrzynie. Cze-
kamy więc na złożenie przez Panią Prezes 

wniosku do ministra sprawiedliwości.

- Przedsiębiorcy niecierpliwie oczeku-
ją poprawy jakości prawa gospodarcze-
go, ułatwień w procesie inwestycyjnym, 
zmniejszania kosztów pracy. Liczymy 
także na to, że rząd dokona wreszcie re-
formy fi nansów publicznych oraz uprości 
przepisy podatkowe (zwłaszcza VAT) i 
znowelizuje ustawę o swobodzie działal-
ności gospodarczej. Czy przedsiębiorcy 
mogą liczyć na szybką realizację wymie-
nionych oczekiwań, które w dosyć spo-
rej mierze pokrywają się z postulatami 
ofi cjalnie wygłaszanymi przez Platformę 
Obywatelską?

- Zmiany prawne w naszym kraju to 
wielkie wyzwanie. Uważam, że nie sama 
wysokość wszystkich danin publicznych, 
ale niestabilność prawa, znaczne skom-
plikowanie przepisów i nadregulacja są 
szkodliwe dla przedsiębiorców. Są kraje, w 
których obciążenia fi skalne są nawet wyż-
sze niż w Polsce, a mimo wszystko posia-
dają stabilną gospodarkę, która się dobrze 
rozwija. Jako praktyk, który przez dziesięć 
lat kierował urzędem skarbowym, wiem 
na co narzekają podatnicy. Podkomisja sej-
mowa „Przyjazne Państwo” jest na etapie 
kończenia wielu prac legislacyjnych. 

- Czy zasadne jest powstanie lotniska 
pod Gorzowem Wlkp. skoro funkcjonuje 
już jedno w województwie lubuskim w 
Babimoście, zwłaszcza, w perspektywie 
wielomilionowego dofi nansowania i roz-
budowy tegoż obiektu?

- Uważam, że ta inicjatywa ma sens, jed-
nak moim zdaniem nie będzie to lotnisko z 
regularną komunikacją. Potrzebne jest ono 
zwłaszcza dla ratownictwa medycznego. 
Funkcjonuje u nas również Aeroklub – są 
ludzie, którzy chcą się sportem lotniczym 
zajmować. No i wreszcie należy spojrzeć 
na lotnisko, jako sposób komunikacji dla 
samolotów prywatnych. Jeżeli miałoby to 
kosztować stosunkowo niedużo, to dlacze-
go przedsiębiorcom, a wiec ludziom, którzy 
będą tworzyć miejsca pracy, nie stworzyć 
tego ułatwienia, iżby mogli się przesiadać  

na lotniskach w Berlinie czy Frankfurcie? 
Po wejściu Polski do Schengen zniknął 
przecież problem odpraw. Koszty takiego 
lotniska są moim zdaniem do dźwignięcia 
i przez województwo, i związek celowy 
gmin przy wsparciu unijnym. To właśnie 
związek gmin MG-6 powinien być gospo-
darzem, który wyłoni operatora i zaprosi 
kapitał prywatny, który jest gotów wejść w 
to przedsięwzięcie. 

- W województwie lubuskim nie-
wątpliwie panuje impas na rynku pracy, 
zwłaszcza w przemyśle. Brakuje wykwa-
lifi kowanych pracowników w zawodach 
technicznych. Widzi Pan Senator wyjścia 
z tej sytuacji? 

- W tym względzie należy korzystać z 
doświadczeń państw Europy Zachodniej. 
Tam rozwiązano to w sposób wzorcowy. 
W moim przekonaniu ogrom prac do wy-
konania mają urzędy pracy. Muszą one 
ewoluować w stronę zarządzania quasi 
menadżerskiego, a nie tylko urzędnicze-
go. Staram się, aby powstała w Gorzowie 
Wlkp. delegatura Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy na powiaty północne. Chodzi o 
to, aby właśnie ona, w Gorzowie wdraża-
ła Program Operacyjny Kapitał Ludzki i 
wpływała na szkolenia i reorientację zawo-
dową. Urzędy pracy muszą błyskawicznie 
reagować na zmianę sytuacji na rynku pra-
cy i odpowiednio działać. Wymaga to rów-
nież dobrej współpracy ze szkołami, tak, 
aby nie uczyły przyszłych bezrobotnych. 
Oczywiście osobom przejściowo bezro-
botnym należy się od Państwa pomoc, ale 
nie w pieniądzach, a w głównej mierze w 
szkoleniach. Tak zrobiono m.in. w Szwe-
cji z bardzo dobrym skutkiem – ludzie nie 
boją się przejściowego bezrobocia, bo wie-
dzą, że Państwo pomoże im znaleźć nowe 
zajęcie i do niego się przygotować, zapew-
niając im w tym czasie środki do życia.  

- Dziękujemy.

Rozmawiali: Jarosław Libelt 
i Tomasz Molski
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APEL
Szanowni Koledzy przedsiębiorcy i sympatycy naszej Izby.

Wszyscy odczuwamy brak wykwalifi kowanych kadr do pracy w naszych przedsiębiorstwach. Szczególnie występuje to 
w zawodach, gdzie wymagane jest wykształcenie techniczne. Nam przedsiębiorcom nastręcza to wiele problemów i powodu-
je, że często musimy we własnym zakresie przyuczać do zawodu absolwentów różnych szkół.

Nasz członek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim zwróciła się z prośbą o pomoc w dzia-
łaniach mających na celu uruchomienie od 2009/2010r. najbardziej potrzebnych kierunków - 3 letnich studiów inżynierskich 
: mechanika i budowa maszyn, inżynieria produkcji i budownictwo.

Nasza pomoc miałaby dotyczyć:

1. Wsparcia fi nansowego na skompletowanie księgozbioru bibliotecznego branży mechanicznej i budowlanej, którego 
koszt wynosi ok. 60 tys. złotych.

2. Udostępnienia zaplecza laboratoryjnego przedsiębiorstw na potrzeby Uczelni.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, że przedsiębiorcy nie są od tego by odpowiadać (i ponosić dodatkowe koszty) za 

stan szkolnictwa. Jednak musimy też widzieć i ten fakt, iż działania podejmowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodo-
wą są działaniami w celu rozwoju kadr przedsiębiorstw i zapewnienia naszego bytu.

Dlatego Prezydium Izby, postanowiło zwrócić się z niniejszym apelem do wszystkich naszych członków i wszystkich 
tych, którym zależy na dobrym przygotowaniu młodego pokolenia do życia w warunkach wolnego rynku gospodarczego 
o wsparcie, w miarę swoich możliwości fi nansowych, działań podejmowanych przez PWSZ w Gorzowie Wlkp.

Wszyscy Ci, którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę i przekazać odpowiednią kwotę, ich pracownicy będą mieli bezpłat-
ny dostęp do technicznych zbiorów bibliotecznych Uczelni.

Ponieważ jest to działanie w naszym wspólnym interesie i wsparcie ma być przeznaczone na ten konkretny cel, dlatego 
w Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej zostało utworzone specjalne konto bankowe.

Wszyscy zainteresowani mogą wpłacać na podany numer konta z dopiskiem „Szkolnictwo Wyższe”  NRB nr - 56 8355 
0009 0003 8726 2000 0004.

Z pozdrowieniami 
Roman Mizerny, Wiceprezes ZIPH

IZBA WSPOMAGA SZKOLNICTWO WYŻSZE

Apel do przedsiębiorców
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa postanowiła pomóc gorzowskiej Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej. Chodzi o utworzenie trzech nowych kierunków studiów. Jak podkreśliła Prorektor 
PWSZ prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska bez pomocy przedsiębiorców trudno bę-
dzie uruchomić w Gorzowie Wlkp. kierunki techniczne. Na tę wypowiedź natychmiast zareagowały 
władze Izby, które wystosowały Apel do przedsiębiorców.

Stanisław Owczarek 
– Dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej
Inicjatywa Izby jest konsekwencją docierających do nas głosów przedsiębiorców 
zaniepokojonych obecną sytuacją na rynku pracy. Nie da się budować silnej go-
spodarki bez wykwalifi kowanych i dobrze wykształconych kadr. Izba wielokrotnie 
podejmowała się organizacji spotkań roboczych pomiędzy środowiskami nauki i bi-
znesu. Wniosek jest jeden. Bez wsparcia przedsiębiorców uczelnia nie jest w stanie 
uruchomić w szybkim czasie kierunków technicznych. Potrzebne jest więc wspólne 
porozumienie i wsparcie w dążeniu do wspólnych celów. Mamy już pierwsze odze-
wy na nasz Apel. Wpływają deklaracje użyczenia bazy oraz środki fi nansowe. Ser-
decznie dziękuję za dotychczasowe wsparcie i zapraszam pozostałych do przyłączenia się do naszej inicjatywy. 
Możliwość kształcenia technicznego w naszym regionie to nasz wspólny interes.
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W poprzednim wydaniu „Gło-
su Przedsiębiorcy” przed-
stawiłam Państwu specyfi kę 

Działań 8.1 i 8.2 w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodar-
ka. Szczegóły dotyczące zasad naboru 
wniosków, kwalifi kowalności wydat-
ków, procedury oceny formalnej i  me-
rytorycznej są zawarte w Regulaminie 
przeprowadzania konkursu – regulaminy 
dla obu Działań są dostępne na stronie: 
www.region.zgora.pl oraz www.parp.
gov.pl. Wnioski w ramach Działania 
8.1 przyjmowane są w trybie ciągłym, 
tj. aż do wyczerpania alokacji na 2008r., 
z kolei nabór wniosków w ramach Dzia-
łania 8.2 będzie trwał do 15 październi-
ka, choć niewykluczone, iż w sytuacji, 
gdy wartość złożonych wniosków będzie 
równa lub przekroczy kwotę dostępnych 
środków, konkurs zostanie zamknięty, 
o czym przedsiębiorcy zostaną poinfor-
mowani na stronie PARP z 3-dniowym 
uprzedzeniem. Wnioski należy składać 
w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
w Zielonej Górze, pełniącej funkcję Re-
gionalnej Instytucji Finansującej.

W związku z uruchomieniem naboru 
wniosków ARR S.A. w dn. 9 i 11 wrześ-
nia przeprowadziła dwa spotkania infor-

macyjne z potencjalnymi Benefi cjenta-
mi, które odbyły się w Gorzowie Wlkp. 
i w Zielonej Górze. Powyższe spotkania 
oraz bieżące konsultacje przeprowadza-
ne z Wnioskodawcami wskazują na duże 
trudności przedsiębiorców z określe-
niem, jakiego rodzaju przedsięwzięcia 
mogą stanowić „rdzeń” projektu kwalifi -
kującego się do objęcia wsparciem. 

Działanie 8.1 ma służyć zwiększeniu 
podaży różnorodnych usług elektro-
nicznych (e-usług) dla obywateli oraz 
wytworzeniu produktów cyfrowych 
niezbędnych do świadczenia tych usług. 
Przykładowo - usługi te mogą doty-
czyć turystyki, kultury, nauki, zdrowia, 
oświaty, bezpieczeństwa obywateli, 
ochrony środowiska, działalności gospo-
darczej, administracyjnej, itd. Działanie 
to dotyczy w szczególności tworzenia 
dedykowanych portali tematycznych 
i platform umożliwiających świadczenie 
e-usług. Dofi nansowanie mogą uzyskać 
mikro- i małe przedsiębiorstwa wszyst-
kich branż, poza: rolnictwem, łowie-

ctwem, leśnictwem i rybołówstwem. 
W ramach Działania 8.1 nie będą 

dofi nansowane projekty mające na celu 
świadczenie usług poczty elektronicznej, 
usług związanych z hostingiem, usług 
związanych z rejestracją i utrzymaniem 
domen internetowych, jak również pro-
jekty mające na celu obrót handlowy pro-
duktami. W celu rozwiania wątpliwości 
czy usługa, którą planuję wdrożyć, na pewno 
jest e-usługą, warto zapoznać się z treścią 
art. 12 Rozporządzenia Rady (WE) nr 
1777/2005. 

W ramach Działania 8.2 wsparcie 
mogą uzyskać projekty mające na celu 
wdrożenie relacji e-biznes typu B2B 
(czyli przedsiębiorcy z przedsiębiorca-
mi). Na etapie aplikowania o wsparcie 
Wnioskodawca musi wskazać, iż prowa-
dzi współpracę biznesową na podstawie 
zawartych umów z co najmniej dwoma 
przedsiębiorstwami. Wśród typowych 
funkcji spełnianych przez relacje typu 
B2B należy wymienić:

15 września zostały uruchomione nabory wniosków w ramach dwóch Działań wyodrębnionych w ra-
mach VIII Priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Działania 8.1 „Wspieranie 
działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” i Działania 8.2 „Wspieranie wdra-
żania elektronicznego biznesu typu B2B”. Alokacja fi nansowa na 2008r. w ramach Działania 8.1 wynosi 
123 646 000 zł, zaś w ramach Działania 8.2 – 73 876 000 zł.

Ruszyły nabory wniosków Ruszyły nabory wniosków 
o dotacje na e-biznes!o dotacje na e-biznes!

czytaj dalej na str. 12

Innowacyjny 
przedsiębiorca
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• wymianę informacji;
• prezentowanie ofert (elementy marke-

tingu relacji);
• składanie i potwierdzanie zamówień;
• wystawianie faktur i innych dokumen-

tów związanych z relacją transakcji;
• dokonywanie rozliczeń fi nansowych 

między stronami;
• składanie i rozwiązywanie problemów 

wynikających z reklamacji;
• wymiana informacji między organiza-

cją a jej otoczeniem biznesowym;
• ułatwienie nadzoru nad obiegiem do-

kumentów;
• udostępnienie klientom personalizo-

wanej witryny internetowej;

• ułatwienie gospodarowania i rezerwa-
cji zasobów przedsiębiorstwa;

• usprawnienie pracy w szczególności 
sekretariatu i działu obsługi klienta.

Jako przykłady systemów B2B moż-
na wskazać m.in. systemy śledzenia 
(np. przesyłek kurierskich, ciężarówek 
itp.), systemy zdalnego zarządzania 
infrastrukturą (np. ochrona obiektów 
z możliwością współdziałania wielu 
służb), pozwalające na druk bezpośred-
nio z dostarczonych plików postscrip-
towych (upraszcza to pracę np. agencji 
reklamowych zajmujących się drukiem 
materiałów informacyjnych), usprawnia-
nie wymiany dokumentów (np. systemy 

Serdecznie zapraszamy do oglądania
naszego programu

„Biznes po gorzowsku”
w Gorzowskiej Telewizji Teletop.

W każdym odcinku, który emitowany jest co dwa tygodnie:
– przedstawiamy bieżące informacje gospodarcze
– zapowiadamy najważniejsze wydarzenia z życia ZIPH
– prezentujemy gorzowskich przedsiębiorców

Emisja: wg ramówki TV Teletop

EDI  - Electronic Data Interchange), ska-
nowanie, przechowywanie i udostęp-
nianie dokumentów (np. rozwiązania 
w rodzaju rapid share i e-dysk), szkole-
nia e-learnig itp. 

Zachęcamy do skonsultowania Pań-
stwa pomysłów na wdrożenie elektro-
nicznych rozwiązań e-biznesowych 
z konsultantem ARR S.A.: tel. 
095 7287356 (Gorzów Wlkp.) lub 068 
3297834 (Zielona Góra). Na podjęcie de-
cyzji o zakresie projektu powinien tak-
że wpłynąć fakt, iż wsparcie w ramach 
Działań 8.1 i 8.2 jest przyznawane jedno-
razowo!

Kamila Szwajkowska
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W ostatnim okresie, jako Izba 
staraliśmy się o dofi nanso-
wanie z programu opera-

cyjnego Kapitał Ludzki z następujących 
działania 8.2 Transfer wiedzy, poddzia-
łanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfe-
ry nauki i przedsiębiorstw. Projekt pod 
nazwą: „Możliwości praktycznej współ-
pracy gospodarki i nauki w Gorzowie 
Wlkp.” został pozytywnie rozpatrzony. 
Głównym celem projektu jest przepro-
wadzenie staży i szkoleń praktycznych 
dla pracowników naukowych w przed-
siębiorstwach. Działania, które zapla-
nowano mają na celu kompleksową po-
moc osobom chcącym rozpocząć własna 
działalność gospodarczą typu spin 
off/out dla osób, które chcą odbywać 
staże w lubuskich przedsiębiorstwach 
w celu wzmocnienia powiązań nauki 
z przedsiębiorstwami.

Kolejnym projektem, który został 
złożony przez Izbę z działania 8.1 Roz-
wój pracowników i przedsiębiorstw 
w regionie, poddziałania 8.1.1 Wspiera-
nie rozwoju kwalifi kacji zawodowych 
i doradztwo dla przedsiębiorstw, jest 
projekt pt.: ”Obsługa klienta sukcesem 
w biznesie”. Zakłada on organizację 
cyklu szkoleń z zakresu profesjonalnej 
obsługi klienta. Szkolenie obejmie swo-
im zakresem kompleksowe i zindywi-
dualizowane podejście do problemu 
obsługi klienta tj.: wskazanie sposobów 
kreowania pozytywnego wizerunku fi r-
my, poznanie elementów decydujących 
o skutecznym wykorzystaniu zdoby-
tych umiejętności oraz motywacja do 
działania, podnoszenia jakości oraz 
skuteczności własnej pracy. Projekt jest 
w trakcie oceny.

Innym zadaniem, które chcemy rea-
lizować jest złożony w ramach działania 

6.2 Wsparcie oraz promocja przedsię-
biorczości i samozatrudnienia projekt 
pt.: „Nowe Kwalifi kacje, Praca, Przed-
siębiorczość – dla osób które chcą zare-
jestrować własną działalność gospodar-
czą”. Zaplanowane zostało wsparcie dla 
osób chcących rozpocząć działalność 
gospodarczą. Grupę docelową mają sta-
nowić przynajmiej 50% kobiety bezro-
botne, a także minimum w 50% osoby 
z terenów wiejskich. Łączna liczba 
uczestnicząca w etapie szkoleniowo 
- doradczym to 96 osób z powiatów 
o największej stopie bezrobocia w woje-
wództwie lubuskim. Dla każdej z osób 
założone jest 96 godzin szkoleniowych 
oraz 6 godzin doradztwa indywidual-
nego. Po zakończeniu tego etapu, zain-
teresowane osoby składać będą swoje 
biznes plany, na podstawie których Ko-
misja Oceniająca Wnioski wybierze 60% 
najlepszych. Oprócz środków fi nan-
sowych na rozwój przedsiębiorczości 
w wysokości do 40 tys. złotych, wybra-
ne osoby otrzymają również wsparcie 
pomostowe podstawowe trwające do 
6 m-cy w wysokości najniższej krajowej 
brutto. Projekt ma za zadanie promocję 
samozatrudnienia i podstaw przedsię-
biorczych poprzez działania służące 
poprawie wiedzy i umiejętności w za-
kresie zakładania i prowadzenia fi rmy, 
zapewnienie zindywidualizowanych 
usług doradczych podnoszących kom-
petencję w ramach rozpoczęcia działal-
ności i zarządzania fi rmą, wzmocnienie 
potencjału organizacyjnego nowopo-
wstałych fi rm poprzez specjalistyczne 
doradztwo. Projekt jest w trakcie oceny 
merytorycznej.

Izba jest również partnerem w wie-
lu projektach m.in. „Praca wysokiej ja-
kości - System identyfi kacji dziedzin 

o dużych potencjałach wzrostu zatrud-
nienia wysokiej jakości w woj. lubuskim. 
Mechanizmy, instrumenty i rozwiąza-
nia”, złożonym przez Instytut Badań nad 
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywat-
nym z działania 8.1 Rozwój pracowników 
i przedsiębiorstw w regionie, poddziałania 
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych 
i modernizacyjnych w regionie. Grupą 
docelową będą jednostki samorządu te-
rytorialnego oraz instytucje rynku pracy, 
które dzięki uzyskanym informacjom 
będą mogły wdrażać mechanizmy wspie-
rające tworzenie i odbudowę traconych 
miejsc pracy wysokiej jakości.

Będziemy również uczestniczyć  m.in. 
w projekcie złożonym przez Uniwersytet 
Zielonogórski z Działania 8.1, poddzia-
łania 8.1.2 pod nazwą: „Wprowadzanie 
modelowych rozwiązań w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem handlowym i ich 
wpływ na rozwój miast województwa 
lubuskiego”. Celem projektu jest prze-
prowadzenie badań i analiz dotyczących 
trendów rozwojowych i prognozowanie 
zmian gospodarczych zachodzących 
w regionie, a w szczególności określenie 
wzajemnych relacji i modelowych od-
działywań pomiędzy samorządem miast 
a działalnością handlową ukierunkowa-
ną na podniesienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw handlowych i miast wo-
jewództwa lubuskiego.

To tylko część z szerokiej gamy dzia-
łań które podejmuje ZIPH. W trakcie 
ustaleń są również przedsięwzięcia, któ-
re Izba zamierza realizować wspólnie 
z partnerami z Niemiec, m.in. z Izba-
mi Przemysłu i Handlu z Frankfurtu 
n/Odrą i Magdeburga, Centrum In-
nowacji i Technologii z Guben, czy 
z Izbą Rzemiosła z Frankfurtu n/Odrą. 
Na łamach „Głosu Przedsiębiorcy” bę-
dziemy na bieżąco informować Państwa 
o przebiegu prac i możliwościach sko-
rzystania z usług Izby w ramach działań 
dofi nansowanych ze środków Unii Eu-
ropejskiej.

Kamila Buryła

Chcemy wspierać
przedsiębiorczość
Obecny okres fi nansowania w ramach środków UE stwarza duże 
możliwości dla rozwoju przedsiębiorstw zarówno poprzez in-
westycje w infrastrukturę, jak i w kadry. Zachodnia Izba Prze-
mysłowo-Handlowa realizując swoje zadania również stara się o 
pozyskanie środków na rozszerzenie gamy oferowanych usług dla 
swoich członków.
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Oddział spełnienia marzeń

Coraz częściej mówi się w mediach, że 
banki spółdzielcze mają ofertę zbliżoną 
do banków komercyjnych. 
- Dokładnie tak się dzieje. W naszym 
banku można znaleźć wysoko oprocento-
wane lokaty terminowe, nawet do 8,5%, 
depozyty walutowe itd... Nasze propozy-
cje są bardzo zbliżone do standardowej 
oferty banków komercyjnych. Dobrze 
rozwinięta jest również oferta kredytowa, 
która obejmuje: kredyt w ROR, gotów-
kowe, okazjonalne, mieszkaniowe itd.. 
Proponujemy również konta osobiste 
przeznaczone dla: młodzieży, nauczycie-
li, emerytów itd… Przez Internet można 
zrobić przelew, założyć lokatę. Opłaty za 
korzystanie z kont osobistych i rachun-
ków internetowych są znacznie niższe niż 
w bankach komercyjnych.

Niskie opłaty ? Teraz, to rzadkość. 
- Nie zaskoczę pana redaktora, jak po-
wiem, że wg rankingu „Rzeczpospolitej’ 
nasze konto OSKARKONTO LIDER zo-
stało uznane za najatrakcyjniejsze konto 
osobiste według kosztów prowadzenia, w 
rankingu wyprzedzając banki komercyj-
ne takie jak: e-Pakiet Fortis Banku, eKon-
to mBanku i konto Interligo. Wysokie 8 
miejsce zajęło również OSKARKONTO 
STANDARD. W tym właśnie miejscu, za-
chęcam do skorzystania z naszych usług.

Faktycznie, kusząca propozycja… Jest 
Pan Dyrektorem Oddziału w Gorzowie 
Wlkp., bez wątpienia jest to dla waszego 
banku wyzwanie. Rozglądając się wo-
kół, jest sporo konkurencji. Jak Pana od-
dział radzi sobie z rzeczywistością ? 

- Istnieje stara, żydowska anegdota o 
trzech krawcach, którzy konkurowali ze 
sobą na jednej ulicy. Jeden z nich na swo-
im domu powiesił wielki szyld: „Najlep-
szy krawiec w tym mieście”. Drugi napi-
sał jeszcze większymi literami: „Najlepszy 
krawiec na świecie”. Trzeci, najmniejszy z 
nich, powiesił na swoim warsztacie na-
stępujący szyld: „Najlepszy krawiec na 
tej ulicy”. Jesteśmy bankiem lokalnym i 
troszczymy się przede wszystkim o regio-
ny, na  których działamy.

Troszczymy ? A dokładnie…
- Jesteśmy bankiem z polskim kapitałem, 
godnym zaufania, a przede wszystkim 
bankiem, który jest blisko klienta. Nasz 
bank Oferujemy nowoczesne formy sa-
moobsługi, a przede wszystkim najwyż-
szą jakość, która została potwierdzona 
Certyfi katem ISO 9001-2000. Chcemy, 
żeby nasze usługi zaspokajały indywidu-
alne potrzeby naszych klientów. Poza tym 
wspieramy środowisko lokalne, wszystko 
dlatego, że czujemy się za nie odpowie-
dzialni. 

Czujecie się bankiem odpowiedzialnym ?
- Działamy według wartości, gdzie jed-
ną z nich jest właśnie odpowiedzialność, 
dlatego, aktywnie uczestniczymy w życiu 
publicznym regionu, wspierając lokalną 
działalność społeczną i oświatowo-kul-
turalną. Bank wspierał m.in. gorzowską 
siatkówkę, był również organizatorem 
turnieju tenisowego o Puchar Prezesa Za-
rządu GBS w Barlinku, gdzie udział wzię-
li m.in. przedsiębiorcy z Gorzowa Wlkp. 
Często uczestniczymy w koncertach cha-
rytatywnych na rzecz dzieci. Długo moż-
na byłoby wymieniać.

To niewątpliwie buduje trwałe relacje z 
klientami…
- Dokładnie o to nam chodzi. Chcemy 
budować trwałe więzi oraz efektywną 
współpracę z klientem. Jesteśmy otwarci 
na potrzeby osób prywatnych, przedsię-
biorców, rolników, samorządów lokal-
nych itd.. odkrywając ich oczekiwania, 
chcemy je zaspakajać, zapewniając kom-
pleksową, profesjonalna, a przede wszyst-
kim PRZYJAZNĄ obsługę.  

Z tego co wiem, był Pan już dyrektorem 
oddziału w Witnicy i Kostrzynie, a teraz 
Gorzów Wlkp…
- Wszystko z chęci podjęcia nowego wy-
zwania i sprawdzenia się w nowym, 
bardzo dobrze i prężnie rozwijającym 
się zespole. Nowy rynek, nowe wyzwa-
nia. Kiedyś ktoś powiedział, że: ” żywot 
łowiecki jest ziszczeniem się najczarow-
niejszych snów. Jawa, zaś od tych snów 
bywa najczęściej stokroć piękniejsza”. 
Jest to dla mnie niewątpliwie spełnienie 
marzeń, tym bardziej, że lubię wyzwania. 
Oczywiście wszystkiego nie można brać 
na zimno, dlatego preferuję tylko ciepłe i 
ludzkie podejście do klienta. Ale to wyni-
ka bardziej z moich cech charakteru, które 
nie pozwalają mi być innym. 

Jestem zaskoczony, bo myślistwo to tro-
chę inna branża (śmiech).
- Oczywiście. Nie chodzi mi o upolowa-
nie „grubego zwierza” (śmiech), raczej 
chodzi mi o emocje, jakie temu towarzy-
szą. Podobnie jest w bankowości, liczą się 
przede wszystkim relacje z klientem. Cza-
sami samo „strzelanie” ma najmniejsze 
znaczenie. Jak dziś, pamiętam początek 
moich łowów, gdy wszystko wokół działo 
się po raz pierwszy, kiedy przeżywałem 
niezapomniane chwile. Pomimo upływu 
czasu, ciągle tamte chwile widzę, słyszę i 
przeżywam na nowo. To one swym pier-
wotnym, mistycznym charakterem, naj-
bardziej były zbliżone do największego 
mojego marzenia, które tkwiło we mnie 
od dziecka. Właśnie teraz przejmując 
„stery” oddziału w Gorzowie Wlkp., czu-
ję się podobnie, jak wtedy. To tak, jakbym 
zaczynał nową, piękna przygodę… 

A co sądzi dyrektor oddziału Gorzów na 
temat : czy szczęście tkwi w oczekiwa-
niu, czy w spełnieniu marzenia ?   
- Uważam, że warto czekać, żeby móc 
później przeżyć coś wyjątkowego. Dlate-
go zapraszam do mojego oddziału przy 
ul. Słowackiego 1AB oraz do Punktu 
Obsługi Klienta przy ul. Sikorskiego 123. 
Zapraszam również na stronę interneto-
wą naszego banku, na której można zna-
leźć wiele ciekawych informacji: www.
gbsbarlinek.pl .

Rozmowa z Dariuszem Włodkowskim,  dyrektorem oddziału w Gorzowie Wlkp.
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Lp.
Zakres ubezpieczenia Dodatkowe 

informacje 
Wyp ata
wiadczenia 

1 Zrycza towane koszty pogrzebu Ubezpieczonego 27.000 z
2 mier  Ubezpieczonego w wyniku Nieszcz liwego wypadku 

(obejmuje wiadczenie z tytu u zrycza towanych kosztów 
pogrzebu Ubezpieczonego) 

97.000 z

3 mier  Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu l dowym, 
wodnym lub powietrznym ( obejmuje wiadczenie z tytu u
zrycza towanych kosztów pogrzebu Ubezpieczonego oraz mierci 
Ubezpieczonego w wyniku Nieszcz liwego wypadku) 

114.500 z

4 mier  Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu l dowym, 
wodnym lub powietrznym PRZY PRACY  (obejmuje wiadczenie
z tytu u zrycza towanych kosztów pogrzebu Ubezpieczonego oraz 
mierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszcz liwego Wypadku) 

114.500 z

5 mier  Ubezpieczonego w wyniku zawa u mi nia sercowego  
lub udaru mózgu ( obejmuje wiadczenie z tytu u mierci 
Ubezpieczonego)

97.000 z

6 mier  Ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 97.000 z
7 Trwa y uszczerbek na zdrowiu w wyniku Nieszcz liwego 

Wypadku za ka dy 1% trwa ego uszczerbku) 
Dodatkowo wyp acane
jest:
7.000 z  za protezy 
7.000 z  za przeszkolenie 
zawodowe

280 z  * 

8 Trwa y uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawa u
mi nia sercowego lub udaru mózgu ( za ka dy 1%  trwa ego
uszczerbku)

Dodatkowo wyp acane
jest:
7.000 z  za protezy 
7.000 z  za przeszkolenia 
zawodowe

280 z  * 

9 Zrycza towane koszty pogrzebu ma onka Ubezpieczonego 9.000 z
10 mier  ma onka w wyniku nast pstwa Nieszcz liwego 

Wypadku  
(obejmuje wiadczenie z tytu u zrycza towanych kosztów 
pogrzebu Ma onka Ubezpieczonego) 

18.000 z

11 mier  ma onka w nast pstwie wypadku komunikacyjnego 22.500 z
12 Zrycza towane koszty pogrzebu dziecka Ubezpieczonego 2.700 z
13 Zrycza towane koszty pogrzebu rodziców i te ciów 1.800 z
14 Jednorazowe wiadczenie dla ka dego dziecka z tytu u mierci 

Ubezpieczonego
4.000 z

15 Urodzenie dziecka 1.000 z
16 Urodzenie martwego dziecka 2.000 z
17 Powa ne zachorowanie Ubezpieczonego 4.000 z
18 Operacje chirurgiczna Ubezpieczonego ( max.  kwota) 5.000z
19 Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w wyniku choroby do 14 

dnia pobytu w szpitalu 
50 z

20 Leczenie szpitalne Ubezpieczonego po 14 dniu pobytu w szpitalu 
w wyniku choroby p atne od 3 dnia 

50 z

21 Leczenie szpitalne w wyniku Nieszcz liwego Wypadku Kom. 
przez okres pierwszych 14 dni ( za ka dy dzie )

75 z

22 Leczenie szpitalne Ubezpieczonego po 14 dniu pobytu w szpitalu 
w wyniku Nieszcz liwego Wypadku Kom. 

50 z

23 Leczenie szpitalne na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu 
uzdrowiskowym 

Zgodnie z OWU 25 z

24 Pobyt na OIOM przez 14 dni w wyniku wypadku 
komunikacyjnego 

75 z

                                                               RAZEM 39,00 Z

   Oferta Ubezpieczenia Benefi t
dla Członków ZIPH

Z wielką przyjemnością informuję wszystkich członków Izby, że od 1 lipca 2008r. dotychczasowa  wysokość składki ubezpiecze-
niowej pozostaje na dotychczasowym poziomie, tj. 39 zł. Wzrastają natomiast wypłaty świadczeń za zdarzenia ubezpieczone.  
Kolejny wzrost wysokości świadczeń nastąpi po osiągnięciu wynegocjowanych warunków.

          Stanisław Owczarek, Dyrektor Izby
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