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Inwestycje zagraniczne w Polsce
Sławomir Majman, prezes PAIiIZ
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Radosnych i spokojnych, 
pełnych ciepła i nadziei 

Świąt Bożego Narodzenia, 
wszelkiej pomyślności, 

osiągnięcia sukcesów, cierpliwości 
i wytrwałości w realizacji planów 

oraz dalszej owocnej współpracy 
w nadchodzącym 2013 Roku 

życzą
władze i pracownicy biura ZIPH

oraz
redakcja „Głosu Przedsiębiorcy”
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Wszystkim Klientom  
i Partnerom naszej firmy  

oraz czytelnikom  
„Głosu Przedsiębiorcy”  

składamy życzenia  
Spokojnych i Radosnych Świąt  

Bożego Narodzenia  
oraz Pomyślności i Sukcesów  

w Nowym Roku.

PUP Gotech Sp. z o.o.
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Partnerzy Głosu Przedsiębiorcy

Szanowni Państwo
Kryzys w strefie euro ma zapewnione 

pierwsze miejsce w gospodarczym 
podsumowaniu kończącego się roku, a 
kto wie, niestety, czy nie będzie liderem 
także w tym następnym. Sytuacja bowiem 
cały czas zasługuje na miano co najmniej 
niestabilnej. Przekłada się to oczywi-
ście wprost na wiążącą ręce niepewność 
przedsiębiorców w Polsce. Lubuskie jako 
region, który ma duży udział w krajowym 
eksporcie do Niemiec, jest szczególnie 
czuły na wszelkie turbulencje u naszego 
zachodniego sąsiada. Jako Izba przez cały 
rok staraliśmy się interweniować w waż-
nych dla rozwoju lubuskich firm sprawach, 
dotyczących zarówno stanowienia prawa, 
jak i polityki regionalnej. Wierzę, że dość  

skutecznie.
Cieszy nas systematycznie rosnąca licz-

ba członków Izby. To świadectwo dobrze 
wykonywanej pracy i jednocześnie motywa-
cja do dalszych wysiłków na rzecz budowa-
nia reprezentatywnej organizacji lubuskich 
przedsiębiorców. W myśl powiedzenia gło-
szącego, że duży może więcej, liczymy, że 
coraz liczniejsze szeregi członków zaowocu-
ją jeszcze efektywniejszą siłą oddziaływania 
ZIPH na kształtowanie polityki rozwoju go-
spodarczego regionu.

Podsumowując mijający rok chciałbym 
podziękować członkom Izby oraz naszym 
partnerom i sympatykom za dobrą i owocną 
współpracę. Niech więc zbliżający się koniec 
roku będzie dla Państwa czasem radości i  

W NUMERZE

13

17

10-11

15

odpoczynku. Życzę radości i pokoju na 
Święta Bożego Narodzenia i  Do siego 
Nowego Roku!

Z pozdrowieniami
Jerzy Korolewicz

Prezes ZIPH

Inwestycje w Polsce 
są opłacalne  
- wywiad ze Sławomirem 
Majmanem Prezesem  
PAIiIZ

Umowa  o  zakazie  konkurencji  
– przybliża mec. Marek Górecki

Fundusz pomaga osiągnąć zysk  
– wywiad z Urszulą Zając,  
kierownikiem wydziału  
programowego przedsięwzięć  
przemysłowych NFOŚiGW
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To kolejne spotkanie zorganizowane 
w ramach polsko-niemieckiego projek-
tu „Rejon Logistyczny Viadrina”, który po 
stronie polskiej koordynują Zachodnia Izba 
Przemysłowo-Handlowa oraz Ogólnopolski 
Związek Pracodawców Transportu Drogo-
wego. – Duży przyrost nowych zakładów 
produkcyjnych w regionie doprowadził w 
ostatnich latach do wzmożonego popytu na 
usługi logistyczne. Tymczasem sama oferta 
logistyków jest niewystarczająca. Firmy z 
regionu charakteryzuje to, że są to najczę-
ściej małe firmy z niezbyt dużym taborem. 
Poprzez realizację projektu chcemy je za-
chęcić do działań tak, aby mogły wspólnie 
sprostać zapotrzebowaniu lokalnych firm, a 
co za tym idzie pieniądze wypracowane w 
regionie pozostałyby tutaj – mówi Stanisław 
Owczarek, dyrektor ZIPH.

Celem pierwszego etapu projektu było 
ustalenie oferty logistycznej i potrzeb pro-
ducentów w regionie przygranicznym. Aby 
osiągnąć ten cel przeprowadzono badania 
ankietowe po obu stronach Odry. Wynikało 
z nich jednoznacznie, że tabor przewoźni-
ków w regionie jest wykorzystywany niemal 
w 90%, z kolei producenci wskazywali na 
brak dużych przewoźników przygotowanych 
na kompleksowy przewóz wszystkich towa-
rów. Zarówno firmy logistyczne, jak i produ-
cenci wykazali zainteresowanie w tworzeniu 
ponadgranicznej współpracy i budowania 
sieci kooperacyjnej. 

Właśnie na tworzeniu powiązań skupio-

no się w trakcie trwającego obecnie drugie-
go etapu. W listopadzie przedstawiciele firm 
transportowych mieli okazję spotkać się z 
włoskimi firmami, a 6 grudnia w Ośnie Lubu-
skim wysłuchali ekspertów od prawa trans-
portowego. Spotkanie to miało charakter 
wykładu na temat tego, jak poradzić sobie 
w sytuacjach zetknięcia z niemiecką admi-
nistracją drogową. Tematem wiodącym dys-
kusji był Przepadek korzyści majątkowej w 
związku z popełnionym wykroczeniem. Me-
cenas B.Kus z frankfurckiej Kancelarii Via-
drina wskazał, że najczęściej popełnianymi 
wykroczeniami polskich transportowców na 
niemieckich drogach są: złe zabezpieczenie 
ładunku oraz nieprzestrzeganie czasu pracy 
kierowców. O ile w tym drugim przypadku 
w zasadzie nie ma odwołania, to jak wska-
zał prelegent, kwestia złego zabezpieczenia 
ładunku jest często nadużywanym ze strony 
niemieckiej administracji efektem interpre-
tacji zapisów prawa. Dotyczy to zwłaszcza 
rejonu Badenii-Wirtembergii oraz Saksonii. 
Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wskazó-
wek, jak należy postąpić w momencie za-
trzymania i gdzie skierować kroki prawne, 
aby się od takiego wyroku odwołać. 

Kolejne tego typu spotkania będą or-
ganizowane na początku przyszłego roku. 
Zainteresowani udziałem w projekcie 
przedsiębiorcy mogą się zgłaszać do biura 
Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Gorzowie Wielkopolskim.

Tomasz Molski
 

Rejon logistyczny Viadrina

Współpraca branży transportowej
Zagadnienia związane z prawem transportowym w Niemczech sta-
nowiły główny temat kolejnych polsko-niemieckich warsztatów 
dla przedsiębiorców z branży transportowej, które odbyły się 6 
grudnia w Ośnie Lubuskim. 

Uczestnicy spotkania słuchają wykładu na temat specyfiki niemieckiego prawa transportowego.

• 26 listopada w Słubicach odbyły się 
warsztaty tematyczne pn. „Transgra-
niczna polityka innowacji regionów 
Partnerskich Województwo Lubuskie - 
Kraj Związkowy Brandenburgia”. Pierw-
sza część poświęcona była prezentacji 
strategii innowacji w Lubuskiem i Bran-
denburgii. Druga dała możliwość konty-
nuacji rozmów i nawiązywania bezpo-
średnich kontaktów w ramach dwóch 
grup roboczych: ds. metalurgii oraz ds. 
energetyki.

• W dniach 5-6 grudnia w Zielonej Górze 
i Gorzowie Wlkp. odbyły się spotkania 
informacyjne skierowane do przedsię-
biorców zainteresowanych rozpoczę-
ciem działalności eksportowej. Były one 
poświęcone planowaniu, organizowa-
niu i realizacji eksportu lub inwestycji 
poza granicami Polski oraz możliwo-
ściom wykorzystania funduszy unijnych 
w tym zakresie. Ofertę wsparcia w kon-
taktach zagranicznych dla przedsiębior-
ców przedstawiła również Zachodnia 
Izba Przemysłowo-Handlowa. Organiza-
torem spotkań był Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego i Centrum 
Obsługi Inwestorów i Eksporterów.
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• W styczniu rusza w Izbie kolejna tura 
szkoleń z języków obcych (angielski, nie-
miecki) i marketingu skierowana do lu-
buskich przedsiębiorców. Dzięki dofinan-
sowaniu ze środków Unii Europejskiej 
uczestnicy kursów nie ponoszą żadnych 
kosztów. Zajęcia prowadzone będą w 
Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Szcze-
gółowe informacje na temat szkoleń 
można uzyskać pod numerem telefonu: 
(95) 739-03-11.
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Inicjatorem spotkania była Zachodnia 
Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z 
Departamentem Europejskiego Funduszu 
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego. Sławomir Maj-
man niezwykle barwnie opowiadał o tym 
wszystkim, co dzieje się obecnie w Polsce 
w zakresie zagranicznych inwestycji oraz 
przedstawił warianty na przyszłość, które 
w dużej mierze uzależnione są od sytuacji 
polityczno-gospodarczej w Europie. – W 
ciągu minionych trzech lat atrakcyjność 
polskiej gospodarki bardzo wzrosła. W 
2011 roku przyrost inwestycji zagranicz-
nych w naszym kraju wyniósł 71%, przy 
średniej europejskiej 17% - mówił prezes 
PAIiIZ.

W jakich dziedzinach inwestuje się ka-
pitał zagraniczny w ostatnim czasie? W tym 
roku na pierwszym miejscu są nowoczesne 
centra usług biznesowych – giełdowych i 
informatycznych. Ważnym elementem jest 
również produkcja części i komponentów 
do samochodów osobowych, centra ba-
dawczo-rozwojowe (dotyczy to głownie 

Spotkanie z prezesem PAIIIZ

Atrakcyjność Polski wzrasta
Jak postrzegany jest nasz kraj, a w szczególności lubuskie przez in-
westorów zagranicznych i co należy zrobić, aby wykorzystać atut 
naszego regionu w postaci przygranicznego położenia. Na te i wie-
le innych pytań starał się odpowiedzieć lubuskim przedsiębiorcom 
prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławo-
mir Majman, który 27 listopada gościł w gorzowskiej filharmonii.

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

Radca Prawny: Dobrochna Niezgoda
Przyjmuje w każdą środę od 9 do 11  

w oddziale ZIPH w Zielonej Górze. 
Uprzejmie prosimy o wcześniejsze 

ustalenie godziny spotkania pod nr tel.:  
+48 506 186 760.

Doradca finansowy oraz specjalista w za-
kresie pozyskiwania i rozliczenia środków 
z Unii Europejskiej: Artur Niezgoda.

Przyjmuje w każdy wtorek od 9 do 11, 
w oddziale ZIPH w Zielonej Górze.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze 
ustalenie godziny spotkania pod nr tel.:  
+48 502 554 001

dużych aglomeracji) oraz produkcja sprzę-
tu AGD. PAIiIZ co roku wykonuje badanie 
na temat przeszkód i barier jakie odbierają 
inwestorzy. - Najsłabiej wypadamy w Euro-
pie pod względem efektywności sądownic-
twa gospodarczego. System podatkowy w 
Polsce jest przyzwoicie postrzegany przez 
inwestorów. Fatalnie postrzegane są dwie 
dziedziny prawa czyli prawo o zamówie-
niach publicznych i wszystko co jest związa-
ne z prawem budowlanym, ustalenia śro-
dowiskowe itp. Nawet największe koncerny 
światowe nie dają sobie po prostu z tym 
rady. Proces inwestycyjny w Polsce trwa 
stanowczo za długo, potrafi w przypadku 
jednego zakładu ciągnąć się trzy lata – mó-
wił Sławomir Majman.

Spotkanie było również okazją do za-
poznania się z możliwościami pozyskania 
wsparcia w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki. Doświadczenia w przed-
siębiorców w tym względzie zaprezentował 
dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-
-Handlowej Stanisław Owczarek.

Jarosław Libelt
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DORADCY ZIPH 
 W ZIELONEJ GÓRZE

PUNKT INFORMACYJNY ARR S.A. 
W GORZOWIE WLKP.
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Wino na medal

Wyróżnienie dla gorzowskiego ZUO

Wykorzystać atuty

Najlepsze polskie wino pochodzi z Pałacu 
Mierzęcin. Tak orzekli jurorzy IV Konkur-

su Polskich Win zorganizowanego podczas 
Międzynarodowych Targów Wina w Krako-
wie Enoexpo 2012. Rondo 2009 jest jedynym 
złotym medalistą prestiżowego konkursu. 
Srebrnym medalem jurorzy wyróżnili pocho-
dzące z tej samej winnicy wino Regent 2009.

Nie są to pierwsze laury dla wina z Pała-
cu Mierzęcin. Rondo z tego samego rocznika 
zdobyło wiosną złoty medal w II Galicyjskim 
Konkursie Win, gdzie jurorami są sami winia-

rze. Również Regent 2009 dostał medal - brą-
zowy. - Rondo to odmiana, którą uprawiamy 
od 2004 r., czyli od samego początku winnicy. 
To wino ma wszelkie cechy szlachetnego, wy-
trawnego trunku z wyraźnymi nutami świe-
żych, leśnych owoców i wyrazistą rubinową 
barwą - mówi Piotr Stopczyński, enolog z 
Mierzęcina. Winnica w Mierzęcinie jest trze-
cią co do wielkości w Polsce. Na rozległym 
zboczu o powierzchni blisko 7 ha rośnie po-
nad 20 tysięcy winnych krzewów.

(RED)

20 listopada bieżącego roku podczas Mię-
dzynarodowych Targów Ochrony Środo-
wiska POLEKO przedstawiciele Zakładu 
Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie 
Wielkopolskim odebrali nagrody w XIII edy-
cji konkursu „Puchar Recyklingu”. Spółka 
uhonorowana została statuetką w kategorii 
„Zielony Kontakt” oraz nagrodą finansową. 
Wyróżnienie to efekt obejmowała działań 
w zakresie zbiórki zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Celem kon-
kursu było wyłonienie i nagrodzenie spo-
śród zgłoszonych podmiotów tych, które 

realizują najbardziej efektywne systemy 
selektywnej zbiórki odpadów u źródła oraz 
prowadzą ciekawą i skuteczną edukację 
ekologiczną.

ZUO Sp. z o.o. otrzymało również na-
grodę finansową w wysokości 8000 złotych 
ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Zielonej Górze. WFOŚiGW przyznał na-
grodę w uznaniu za wieloletnie propago-
wanie selektywnej zbiórki odpadów oraz 
prowadzenie edukacji ekologicznej w za-
kresie ochrony środowiska.                 (RED)

W dobie globalnej produkcji mali re-
gionalni producenci nie są w sta-

nie konkurować z wielkimi międzynaro-
dowymi koncernami. Szansą dla nich jest 
produkcja oparta na minimalnym stopniu 
przetworzenia produktu i sprzedaż na lo-
kalnym rynku. To główne wnioski po kolej-
nym spotkaniu 

branżowym zorganizowanym przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Lu-
buskiego w ramach projektu „Lubuskiego 
Centrum Innowacji”, które odbyło się  w 
dniach 22-23 listopada w Gronowie. 

Lubuscy przedsiębiorcy branży spo-
żywczej mieli okazję zapoznać się również 
z najnowszymi trendami technologicznym 
w zakresie zagadnień związanych z produk-

cją prozdrowotną żywności oraz tworze-
niem wartości dodanej do produktu, po-
przez tworzenie marki.  - Markę spożywczą 
kształtuje się długo, nie zależnie od tego, 
czy jest to duży koncern czy mała piekar-
nia – mówił Janusz Kaniewski, który zajmu-

je się designem produktów spożywczych. 
Każdy z uczestników indywidualnie z de-
signerem miał także okazję skonsultować 
wizerunek własnego produktu i uzyskać 
porady eksperta.

(RED)
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Ranking gmin województwa

Anioły wspierają firmy w regionie

Kontakty z Białorusią

12 grudnia w siedzibie Zachodniej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej gościł Vladimir Vasil-
kov, pierwszy sekretarz Ambasady Republi-
ki Białoruś w Polsce. Celem wizyty w była 
rozmowa na temat możliwości współpracy 
polskich i białoruskich przedsiębiorców w 
oparciu o Izbę. Ambasada Białorusi planu-
je w nadchodzącym roku udział delegacji 
białoruskich przedsiębiorców w targach po-
znańskich. Vladimir Vasilkov chciałby, aby 
spotkali się oni również z przedstawicielami 
biznesu w Lubuskiem. Podczas swojej wizyty 
w Gorzowie Wielkopolskim przedstawiciel 
białoruskiej ambasady odbył również spo-

Gminy Żary i Lubrza okazały się zwy-
cięzcami V Rankingu Gmin Wojewódz-

twa Lubuskiego. Wyniki tegorocznej edycji 
ogłoszono podczas uroczystej gali, która 
miała miejsce 22 listopada br. w Filharmo-
nii Zielonogórskiej. Przy ustalaniu rankingu 
pod uwagę brane były: wysokość docho-
dów gmin z 2011 r., wydatki majątkowe i 
inwestycyjne gmin, kwoty pozyskane z UE i 
innych zagranicznych źródeł, a także pocho-
dzące ze zwrotu podatku CIT i PIT. Analizo-
wano również m.in. inwestycje na ochronę 
środowiska i liczbę nowo powstałych firm. 
Warto zaznaczyć, że w nowo powstałej ka-
tegorii: Prymus Innowacyjności zwycięzcą 

okazała się gmina Babimost. Zgodnie z re-
gulaminem konkursu gminy na prawach 
powiatu – Zielona Góra oraz Gorzów Wlkp., 
brały udział w rankingu, ale nie podlegały 

W Lubuskiem mamy coraz więcej anio-
łów biznesu i firm powstających 

dzięki ich wsparciu. Wszystko za sprawą 
Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – 
Innowacja, która działa od ponad roku w 

tkania z przedsiębiorcami w gorzowskich 
firmach. Vladimir Vasilkov wizytował m.in.: 

naszym regionie przy wsparciu Agencji Roz-
woju Regionalnego S.A. i Zachodniej Izby 
Przemysłowo-Handlowej. W dniach 20-21 w 
Nowym Kisielinie odbyła się konferencja na 
ten temat. Idea jest prosta. Człowiek, który 
posiada ciekawy pomysł może zgłosić się do 
inwestora, który jest skupiony w Sieci Anio-
łów Biznesu. Ten może pomysłem się zain-
teresować i wesprzeć go finansowo swoimi 
kontaktami, które będą służyły rozwojowi 
firmy - Są przedsiębiorstwa i ich pomysły, 
których nie finansują banki, ponieważ one 
zajmują się tylko policzalnymi projekty, któ-
re mają zabezpieczenie czy zdolność kre-
dytową - przekonuje Sergiusz Borysławski, 

koordynator Sieci Aniołów Biznesu. - Jeżeli 
inwestorowi pomysł się spodoba, można 
zyskać wsparcie finansowe i partnera w 
biznesie na dobre i na złe. Z pomocy sie-
ci w Lubuskiem skorzystało już kilkunastu 
pomysłodawców. Jednym z nich jest firma 
Sidus, która zajmuje się produkcją minikom-
puterów wykorzystujących układy FPGA, 
które służą do budowania specjalistycznych 
urządzeń wykorzystywanych w przemyśle. 
Zainteresowani skorzystaniem z pomocy 
specjalistów w ramach projektu mogą się 
kontaktować z Agencją Rozwoju Regional-
nego lub naszą Izbą.

(RED)

nagradzaniu. Obie gminy osiągnęły bardzo 
dobre wyniki i zajęły dwa pierwsze miejsca 
w ramach Głównego Wskaźnika Rankingo-
wego.                   (RED)

spółkę Leks, Strywald oraz Zakłady Mecha-
niczne Mestil.                      (RED)
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Z naszych usług skorzystało ponad trzy 
tysiące przedsiębiorców. Najwięk-
szym spotkaniem biznesowym w 

Lubuskiem była organizowana przez ZIPH i 
Gazetę Lubuską tegoroczna gala Lubuskiego 
Lidera Biznesu. W Filharmonii Gorzowskiej, 
gdzie Marszałek Województwa Elżbieta Po-
lak wręczała statuetki dla najlepszych firm 
w województwie, gościliśmy sześciuset 
uczestników. Wydarzenie to uświetnił swo-
ją obecnością profesor Leszek Balcerowicz i 
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej 
Arendarski. Nie mniejszym zainteresowa-
niem cieszyły się cyklicznie organizowane 
przez Izbę spotkania z uznanymi polskimi 
ekspertami gospodarczymi. W Wawrowie, 
podczas VII Regionalnego Spotkania Przed-
siębiorców wykład wygłosił profesor Krzysz-
tof Rybiński, a w Pałacu Książąt w Żaganiu 
lubuscy przedsiębiorcy mieli okazję spotkać 
się z profesorem Witoldem Orłowskim. 

Obok dużych wydarzeń Izba w bieżącym 
roku zorganizowała kilkadziesiąt mniejszych 
spotkań branżowych. Staraliśmy się być 

obecni tam, gdzie wymagała tego zmienia-
jąca się sytuacja gospodarcza. Wiele inicja-
tyw podejmowaliśmy ad hoc, w zależności 
od pojawiających się oczekiwań i sugestii. 

W tym roku ZIPH oprócz swoich stałych 
pozycji, przygotowanych z myślą o integracji 
środowisk gospodarczych w regionie, po-
stawiła również na zagadnienia o wymiarze 
ogólnopolskim i międzynarodowym. Cel 
oczywiście był jeden: zdobyć jak najwięcej 
korzyści dla lubuskiej gospodarki. Temu słu-
żyła m.in. międzynarodowa konferencja w 
ramach Unii Izb Łaba/Odra, na temat zago-
spodarowania Odry, która miała miejsce w 
Sejmie RP w Warszawie w maju tego roku. 
Temat ten podjęty został również w paź-
dzierniku na polsko-niemieckiej konferencji 
w Słubicach „Nowa szansa dla Odry”. Liczy-
my, że wypracowane stanowisko i długie 
rozmowy z decydentami w najbliższym cza-
sie zaowocują rozpoczęciem prac na Odrze, 
ku ogólnemu pożytkowi. 

Izba gościła także zagraniczne delegacje. 
Odwiedzili nas m.in. przedstawiciele władz 

Podsumowanie roku 2012
Nowa siedziba Izby, rekordowa pod wieloma względami gala Lu-
buskiego Lidera Biznesu oraz szereg imprez z udziałem uznanych 
polskich autorytetów ekonomii. Miniony rok upłynął pod znakiem 
dużej aktywności ZIPH w całym województwie. Wymiernym tego 
efektem jest rosnąca liczba członków Izby, która na koniec roku 
obejmuje 302 firmy. 

Międzynarodowa konferencja na temat zagospodarowania rzeki Odry w Sejmie RP, maj 2012, Warszawa

Cezary Grabarczyk podczas obrad  
Unii Izb Łaba Odra, maj 2012, Warszawa

Prof. Leszek Balcerowicz, październik 2012, 
Gorzów Wlkp.

Polsko-niemiecka konferencja branży logistycznej, maj 2012, Frankfurt nad Odrą

Stanisław Gawłowski,  
Sekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska RP
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Białorusi, Ukrainy i Libii zainteresowani 
współpracą z lubuskimi firmami. Efekty? 
Wspólnie z frankfurckim Centrum Obsługi 
Inwestorów zajmujemy się stworzeniem 
wspólnej oferty dla firm z branży transpor-
towej w obszarze Euroregionu Viadrina. W 
ramach polsko-niemieckiego projektu De-
plinno kojarzymy ponadto firmy z obu stron 
Odry w obszarze innowacji i odnawialnych 
źródeł energii. Realizujemy dalsze działania 
w ramach projektu Ponadregionalna Sieć 
Aniołów Biznesu.

Wspomnę tylko, że bardzo dużą popu-
larnością cieszyły się (i cieszą) szkolenia ję-
zykowe i marketingowe, które niewątpliwie 

wydatnie podniosą kompetencje pracowni-
ków lubuskich przedsiębiorstw.

Pogłębiająca się recesja na starym 
kontynencie zapewne i w naszym regionie 
odciśnie jeszcze większe piętno w nadcho-
dzącym roku. Przed nami trudny okres, czas 
dużych wyzwań, także dla Izby. Chcemy być 
tam, gdzie potrzebują Państwo naszego 
wsparcia i reprezentować lubuskich przed-
siębiorców w sprawach dla Was ważnych. 
Zapewniam, że w nadchodzącym roku doło-
żymy jeszcze większych starań, aby wachlarz 
naszych usług okazał się efektywnym wspar-
cie dla Waszego biznesu.

Stanisław Owczarek 

Prof. Witold Orłowski, czerwiec 2012, Żagań Elżbieta Polak, Marszałek Województwa  
Lubuskiego, czerwiec 2012, Żagań

Konferencja Szansa dla Odry, październik 2012, 
Słubice

Posiedzenie Prezydium ZIPH, wrzesień 2012, Gorzów Wlkp.

Gala Lubuskiego Lidera Biznesu, październik 2012, Gorzów Wlkp.

Prof. Krzysztof Rybiński, luty 2012, Wawrów
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Na obniżenie notowań Polski wpłynę-
ły wyjątkowo słabe oceny dotyczące pracy 
rządu i wymiaru sprawiedliwości. To jednak 
nie są jedyne mankamenty, które utrudniają 
prowadzenie działalności gospodarczej. Wy-
mogi stawiane przedsiębiorcom często są 
zwyczajnie nieadekwatne do dynamicznie 
rozwijającej się gospodarki i przez to hamu-
ją rozwój oraz wzrost gospodarczy. 

Obowiązujące prawo często nakłada na 
przedsiębiorców obowiązki powodujące, że 
to oni właśnie ponoszą koszty utrzymywa-
nia instytucji, które winny być w rzeczywi-
stości utrzymywane przez państwo lub bez-
pośrednich beneficjentów tychże regulacji. 
Tak dzieje się np. z nadmiernymi przywileja-
mi związków zawodowych. Okazuje się bo-
wiem, że to właśnie przedsiębiorcy, będący 
jednocześnie pracodawcami, ponoszą kosz-
ty utrzymywania związków zawodowych, 
podczas gdy to one same winny dbać o swo-
ją organizację. Z kolei w innej sferze dotyczy 
to np. lekarskiego zaświadczenia o zdolno-
ści do pracy jako warunku zatrudnienia. W 
tym przypadku o obowiązkach pracodawcy 
decydują przepisy przestarzałe i niepotrzeb-
ne w dzisiejszych realiach. W związku z tym 
częstokroć to właśnie deregulacja jest me-
todą pozwalającą na zwiększenie efektyw-
ności działalności przedsiębiorców. 

Często pozycja przedsiębiorców jest 
ograniczana względem organów admini-
stracji gospodarczej, które w założeniu mają 
czuwać nad funkcjonowaniem gospodarki, 
a w rzeczywistości niemalże w niekontro-
lowany sposób mogą wpływać na pozycję 
przedsiębiorców. Zapewnienie przedsię-
biorcom „równości broni” w sporach z 
organami administracji ma niebagatelne 
znaczenie i służy swobodzie działalności 
gospodarczej gwarantowanej przez Konsty-
tucję. Nieustanne zmiany przepisów prawa 

podatkowego, w szczególności regulacji z 
zakresu podatku od towarów i usług spra-
wiają, że faktycznie niemal żaden przedsię-
biorca nie jest w stanie prowadzić swojej 
księgowości na własną rękę – konieczność 
zatrudnienia specjalisty z zakresu rachun-
kowości stała się absolutną koniecznością 
prawie dla każdego, nawet najmniejszego 
przedsiębiorcy. 

Trzeba zaznaczyć, iż obowiązujące pra-
wo często chroni pewne grupy przed przed-
siębiorcami, zapomina się jednak o ochro-
nie przedsiębiorców. W ten właśnie punkt 
najpełniej wpisuje się działalność Zespołu 
UlepszPrawo.pl, prowadzonego w ramach 
Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). 
Podstawowym celem działalności Zespołu 
jest monitorowanie aktualnego stanu re-
gulacji dotyczących przedsiębiorców, wy-
szukiwanie swoistych absurdów prawnych, 
które częstokroć mają ogromny wpływ na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
oraz postulowanie rozwiązań, które przede 
wszystkim mają ułatwić przedsiębiorcom 
prowadzenie tejże działalności bądź wzmoc-
nić ich pozycję. Poprzez swoje publikacje Ze-
spół UlepszPrawo.pl stara się wywołać de-
batę publiczną dotyczącą ważnych kwestii, 
dotrzeć do środowisk decyzyjnych poprzez 
jasne postulaty, łączyć grupy interesów tak, 
aby wypracować kompromis wyrażający się 
w regulacjach prawnych i służący – w miarę 
możliwości – każdej z tych grup. Deregulacja 
nie służy bowiem wprowadzeniu chaosu, 
lecz wprowadzeniu swobody z korzyścią dla 

gospodarki, zatem dla wszystkich benefi-
cjentów jej wzrostu.

Publikacje Zespołu odnoszą się do tych 
gałęzi prawa, które w sposób niezwykle 
istotny wpisują się w całokształt prowadze-
nia biznesu i dotyczą w dużej mierze prawa 
pracy, prawa podatkowego, prawa ochrony 
konkurencji, prawa gospodarczego, czy sze-
roko pojętych regulacji administracyjnych 
etc., które często stawiają przed przedsię-
biorcami ogromne wymogi. Nie oznacza to 
jednak, że wszystkie regulacje są złe i wy-
magają zmiany lub zniesienia – niekiedy są 
po prostu niewłaściwie stosowane. Jednak 
za każdym razem wymaga to odpowiednich 
zabiegów, a co za tym idzie, postawienia 
konkretnych postulatów prawodawcy.

Aby lepiej odpowiadać na problemy, z 
jakimi mają do czynienia przedsiębiorcy, na 
stronie www.ulepszprawo.pl został umiesz-
czony specjalny formularz problemowy. W 
jego treści można wskazać przepisy, jakie 
stanowią przeszkodę w toku prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także opisać rze-
czywistą praktykę ich stosowania. Głos każ-
dego przedsiębiorcy jest tu niezwykle istotny. 
Zebrane w ten sposób informacje posłużą do 
opracowania kolejnych raportów.

Zachęcamy do współpracy i wzajemnej 
pomocy w działaniu na rzecz eliminacji pro-
blemów, z jakimi borykają się polscy przed-
siębiorcy.

Bartosz Czupajło, 
Michał Magdziak  

– eksperci Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Zmagania przedsiębiorców z przepisami 
i administracją
Skomplikowane przepisy prawne i rozbudowane procedury są nieefektywne z punktu widzenia dzia-
łania gospodarki jako całości, a to przekłada się na sytuację poszczególnych przedsiębiorców. W tego-
rocznej edycji Raportu Wolności Gospodarczej Świata  opracowanego przez tzw. Sieć Wolności Gospo-
darczej (Economic Freedom Network) - grupę niezależnych instytutów z 85 krajów, działających pod 
przewodnictwem Instytutu Frasera z Vancouver w Kanadzie, Polska spadła z 42. na 48 miejsce. 
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- W minionych dniach wprowadzili 
Państwo nowy program priorytetowy  o 
nazwie GEKON. Co jest celem programu, w 
jaki sposób mogą z niego skorzystać przed-
siębiorcy i kiedy planują Państwo pierwsze 
nabory wniosków?

- Pierwszy nabór wniosków planujemy 
ogłosić na dniach – jeszcze w grudniu bie-
żącego roku. Program jest niezwykły jak  na 
warunki krajowe. Ma on na celu  sfinanso-
wanie etapu projektowego i wdrożeniowe-
go do produkcji innowacyjnych rozwiązań, 
technologii  o charakterze proekologicznym. 
Pomoże rozwiązać trudne do pokonania 
zjawisko „czarnej dziury” jaka pojawia się 
między wspomnianymi etapami. Doświad-
czenia rynkowe wskazują, że to najtrudniej-
szy moment dla powodzenia każdej nowej 
technologii. Łącząc wysiłki projektantów, 
inżynierów a ostatecznie i przedsiębior-
ców zainteresowanych konkretną techno-
logią , dajemy szansę tym, którzy odważyli 
się na stworzenie rzeczy innowacyjnych. 
Nowa perspektywa finansowa Unii Eu-
ropejskiej kładzie duży nacisk właśnie na 
innowacyjność,  dotychczas w rankingach 
Polska znajdowała się pod tym względem 
na szarym końcu listy państw członkowskich 
UE. Mam nadzieję, że nasze wysiłki wskażą 
również innym drogę jak w przyszłości sku-
tecznie pozyskiwać pomoc na innowacyjne 
technologie. Z finansowania skorzystają 
przedsiębiorcy i konsorcja naukowe. 

 
- Proszę przybliżyć założenia programu 

„Efektywne wykorzystanie energii (EWE)”. 
- Program zakłada wsparcie  działań na 

rzecz efektywnego wykorzystania energii, 
a przy okazji ma uświadamiać przedsię-
biorcom potrzeby i możliwości w tym za-
kresie.  Jesteśmy jedyną instytucją w kraju 
wspierającą finansowo realizację audytów 
energetycznych, bez których cały proces nie 
może się odbyć. Narodowy Fundusz poma-
ga przedsiębiorcy osiągnąć  zysk, wynikający 
z zaoszczędzonej  energii, a dla środowiska 
najistotniejsze pozostaje ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery. Te oszczęd-
ności są niemałe, ponieważ program kie-

rowany jest do średnich i dużych przedsię-
biorców zużywających rocznie ponad 20 tys. 
MWh na rok.  Program realizowany jest od 
2011 roku i potrwa do 2016 roku. Przedsię-
biorcy mogą liczyć na prawie 30 milionów 
złotych przeznaczonych na audyty energe-
tyczne oraz ponad pół miliarda złotych na 
część inwestycyjną projektów. 

- Panuje powszechna opinia, że tkwimy 
w tzw. kryzysie energetycznym. W jaki spo-
sób przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie 
w celu optymalizacji i racjonalizacji zużycia 
energii?

- Na razie nie inwestujemy, bo nie wiemy 
co się będzie działo – tak reagują przedsię-
biorcy , którzy odczuwają skutki kryzysu w 
innych krajach, bowiem branża przemysło-
wa w większości współpracuje z  rynkami 
zewnętrznymi. O ile na początku 2012 roku 
zainteresowanie naszym programem było 
duże,  to już w połowie roku duże jednostki 
wstrzymały jakiekolwiek inwestycje. Ostat-
nie miesiące wskazują na powolny wzrost 
zainteresowania inwestycjami,  co w na-
szym przypadku przełożyło się na kolejne 30 
wniosków o dofinansowanie audytów tylko 
w jednym naborze konkursowym. Ponadto, 
do inwestowania zniechęcał powolny proces 
wdrożeniowy białych certyfikatów (dodat-
kowego instrumentu finansowego wspiera-
jącego efektywne wykorzystanie energii).  W 
nowym roku na rynku pojawi się jednak kolej-
na zachęta, by energię oszczędzać. Pracuje-
my nad nowym instrumentem finansującym 
efektywność energetyczna w formule ESCO. 
W Polsce na takie usługi nie ma jeszcze ani 
odpowiedniego popytu, ani obowiązujące-
go prawa ani dokumentów programowych. 
Tworzymy zatem kolejny nowatorski instru-
ment,  którym będziemy budować rynek. 
Opracowaliśmy już konstrukcję przepływów 
finansowych i przystępujemy do konsultacji 
programu z partnerami krajowymi (nie ma 
ich obecnie zbyt wielu) oraz zagranicznymi 
ze Słowacji, Węgier i Niemiec. Spodziewam 
się, że program ruszy w pierwszym kwartale 
przyszłego roku w postaci podobnej do EWE, 
tzn. znajdzie się tam część związana z dofi-

nansowaniem audytów energetycznych oraz 
część inwestycyjna.  W formule ESCO trzeci 
partner, wyręczając zainteresowane przed-
siębiorstwo lub samorząd, bierze na siebie 
odpowiedzialność za finansowanie przedsię-
wzięcia, w imieniu zainteresowanych opra-
cowuje i składa projekt do dofinansowania. 

- Jakie podmioty z województwa lubu-
skiego skorzystały z Państwa wsparcia w 
ostatnim czasie? Jak w statystykach wypa-
da nasze województwo w skali kraju w za-
kresie pozyskiwania środków z NFOŚiGW?

- Łącznie w ramach czwartej osi prio-
rytetowej POIiŚ  oraz w ramach programu 
priorytetowego efektywne wykorzystanie 
energii na terenie  województwa lubuskiego 
Fundusz dofinansował jedenaście przedsię-
wzięć, ze 180 projektów realizowanych w 
kraju. Wśród nich znalazła się budowa in-
stalacji do przetwarzania złomu, odpadów 
aluminiowych i do produkcji stopów odlew-
niczych spółki Alumetal Nowa. Wsparliśmy 
także modernizację linii technologicznej 
produkcji mebli spółki Steinpol Meble oraz 
modernizację kotła w firmie Hardex S.A, w 
celu ograniczenia ilości zanieczyszczeń do 
powietrza. Najwięcej, bo ponad 15 mln zł 
wykorzystała Elektrociepłownia w Zielonej 
Górze inwestując w najnowocześniejsze ole-
jowo-gazowe kotły wodne. 

- Dziękujemy.

Rozmawiali: Jarosław Libelt  
i Tomasz Molski.

Fundusz pomaga osiągnąć zysk
Wywiad z Urszulą Zając, kierownikiem wydziału programowego przedsięwzięć przemysłowych Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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- Jak ocenia Pan miniony rok w polskiej 
gospodarce?

- Wiele krajów silnie odczuwa skutki kry-
zysu. Polska gospodarka poradziła sobie z 
załamaniem gospodarczym całkiem nieźle, 
co inwestorzy zagraniczni bardzo doceniają. 
Zarówno stabilność gospodarcza jak i silny 
rynek wewnętrzny sprawiły, że inwestycje 
w Polsce są bezpieczne i opłacalne. Z naj-
nowszych danych FDI Intelligence, spółki 
należącej do dziennika Financial Times zaj-
mującej się śledzeniem światowych wyników 
napływu BIZ wynika, że Polska jest jednym z 
nielicznych krajów które, wbrew temu co się 
dzieje na świecie, odnotował wzrost inwe-
stycji zagranicznych. Na oficjalne dane trze-
ba jeszcze poczekać, w tej chwili nawet te 
podawane przez Narodowy Bank Polski nie 
są pozytywne, ale spodziewamy się wyniku 
zbliżonego do zeszłego roku, a w 2011 r. do 
Polski napłynęło 13,6 mld euro.

- Jak światowy kryzys gospodarczy wpły-
nął na postrzeganie Polski przez inwesto-
rów? 

- Na pewno pozytywnie. Po pierwsze, 
Polska nie jest już tylko jednym z postko-
munistycznych krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej. Podczas kryzysu wyróżniliśmy 
się nie tylko na tle regionu ale również całej 
Europy. W 2009 r. jako jedyni w UE odnoto-
waliśmy pozytywny wzrost gospodarczy i do 
dziś pod tym względem wyniki Polski należą 
do najlepszych w Europie. Sukces gospodar-
czy Polski w czasie gospodarczej wichury 
na świecie był na tyle duży, że nie mógł po-
zostać niezauważonym. Do stałych atutów 
Polski – wykształconych kadr, dużego rynku 
wewnętrznego i dobrej lokalizacji w sercu 
Europy doszedł wiec kolejny: stabilność go-
spodarcza. 

- Wiele mówi się o pomocy PAIiIZ inwe-
storom zagranicznym. Spytamy więc trochę 
prowokacyjnie: na jakiego rodzaju wsparcie 
mogą liczyć rodzimi przedsiębiorcy?

- Na dokładnie takie same jak inwestorzy 
zagraniczni. System zachęt inwestycyjnych w 
Polsce jest atrakcyjny. Przedsiębiorcy, zarów-
no krajowi, jak i zagraniczni, mogą liczyć na 
dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc 
pracy czy wprowadzanie innowacyjnych 
technologii. 14 specjalnych stref ekonomicz-
nych oferuje zwolnienie i ulgi podatkowe. Ko-
lejny poziom wsparcia to zachęty oferowane 
przez władze regionalne. Polska w obecnej 
perspektywie finansowej jest również naj-
większym w UE beneficjantem środków 
unijnych i gros z nich jest przeznaczone wła-
śnie dla przedsiębiorców. I wreszcie, istnieją 
granty rządowe dla inwestycji o szczególnym 
znaczeniu dla polskiej gospodarki. Projekty 
inwestycje spełniające pewne warunki – do-
tyczące wartości, liczby stworzonych miejsc 
pracy i profilu działalności – mogą liczyć na 
dofinansowanie rządowe.

- Jak województwo lubuskie jest ocenia-
ne wśród zainteresowanych lokowaniem 
inwestycji w naszym kraju? 

- Dosyć przyzwoicie. Głównymi atutami 
inwestycyjnymi województwa lubuskiego 
jest korzystne położenie geograficzne – 
bliskość zachodniej granicy oraz paneurope-
jski korytarz Wschód-Zachód umożliwia 
dostęp do atrakcyjnego rynku zbytu Niemiec 
oraz innych krajów Europy Zachodniej. Za-
chodnia Polska ma bardzo dobrze rozwiniętą 
infrastrukturę drogową, ale też wodną - Odra 
umożliwia transport do portów w Szczecinie 
czy Świnoujściu.

Województwo należy do polskiej czołówki 
pod względem dostępu do Internetu. Inwes-

torzy mogą również liczyć na wsparcie lo-
kalnych instytucji jak np. Lubuskiego Parku 
Przemysłowo- Technologicznego w Zielonej 
Górze czy świetnie działających specjalnych 
stref ekonomicznych: Kostrzyńsko-Słubickiej 
i Wałbrzyskiej. 

Największe inwestycje w regionie zosta-
ły zrealizowane w branży papierniczej– np. 
Hanke Tissue, w sektorze wyrobów z two-
rzyw sztucznych i urządzeń optycznych (Fau-
recia, BriVictory Display Technology) i sekto-
rze motoryzacyjnym w Nowej Soli (Groclin 
Service czy Gedia Poland Assembly). Woje-
wództwo dysponuje dużym potencjałem ka-
drowym oraz zapleczem okołobiznesowym 
także w sektorze drzewnym, maszynowym i 
elektrotechnicznym. 

- Dziękuję.

Rozmawiali: Jarosław Libelt  
i Tomasz Molski.

Inwestycje w Polsce są opłacalne
Wywiad z Sławomirem Majmanem Prezesem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Gość  ZIPH

Sławomir Majman prezes PAIiIZ



16 grudzień 2012

W jego ramach Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości (PARP) 
realizuje projekt systemowy, 

polegający na uruchomieniu i prowadzeniu 
internetowej Platformy Wspieramy e-Biz-
nes (web.gov.pl) promującej tworzenie w 
firmach nowych, innowacyjnych e-usług oraz 
rozwiązań B2B. Realizację projektu nadzoruje 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Platforma Wspieramy e-biznes to od-
powiedź na potrzeby mikro, małych i śred-
nich firm poszukujących informacji na temat 
prowadzenia biznesu w sieci. To platforma 
wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy fir-
mami działającymi w e-biznesie, promującą 
innowacyjne pomysły na e-usługi i techno-
logie B2B. Na platformie znajdują się prak-
tyczne informacje w jaki sposób poprawnie 
przygotować wniosek o dofinansowanie e-
-biznesu ze środków Unii Europejskiej oraz 
jak prowadzić i rozliczyć projekt. Stanowi 
też świetne źródło informacji o aktualnych 
konferencjach, szkoleniach, spotkaniach 
informacyjnych, odbywających się na tere-
nie całego kraju. Również Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A w Zielonej Górze, która 
pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansują-
cej dla wybranych działań POIG, zamieszcza 
na platformie informacje na temat spotkań, 
które organizuje wspólnie z Polską Agencją 
Rozwoju Przedsiębiorczości. Zainteresowani 
dowiedzą się czego dotyczy dane spotkanie, 
gdzie i kiedy się odbędzie, a także w jaki spo-
sób przyjmowane są zgłoszenia.

Atutem serwisu jest zgromadzona w 
jednym miejscu, dostępna bezpłatnie kom-
pleksowa wiedza. Mocna strona Platformy 
to zrozumiały i przystępny język oraz naj-
wyższa jakość merytoryczna publikowanego 
materiału. Aby uzyskać dostęp do informa-
cji, wystarczy zalogować się do serwisu lub 
zaprenumerować newsletter. Na Platformie 
intensywnie rozwija się Baza wiedzy. To bank 

informacji dla wszystkich przedsiębiorców, 
którzy chcą się dowiedzieć, czy w sieci jest 
miejsce na ich pomysł i jak go zrealizować. 
Poprzez bazę e-usług i bazę technologii B2B 
Platforma web.gov.pl prezentuje i promu-
je innowacyjne pomysły, które odniosły 
sukces na rynku. Przedsiębiorcy znajdą na 
Platformie Wspieramy e-Biznes - web.gov.
pl również eksperckie opracowania, analizy 
i e-booki dotyczące rynku i biznesu elektro-
nicznego w Polsce, publikacje zawierające 
porady na temat budowania modeli bizne-
sowych, analizy polskich regulacji prawnych 
dotyczących e-gospodarki oraz wskazówki 
na temat skutecznej reklamy w Internecie i 
zwiększenie konkurencyjności firm.

Web.gov.pl rozwija się w oparciu o cztery 
kierunki:

Tworzenie społeczności e-przedsiębior-
ców, czyli stworzenie przyjaznej i atrakcyjnej 
merytorycznie platformy dla e-przedsiębior-
ców w Polsce. 

Promocja przedsiębiorców, użytkowni-

ków serwisu, w tym przedsiębiorców wdra-
żających innowacyjne e-usługi lub technolo-
gie B2B.

Tworzenie atrakcyjnego wizerunku 
przedsiębiorcy w Internecie. Zalogowani 
użytkownicy Platformy mogą stworzyć profil 
własnej firmy. Wirtualna wizytówka może za-
wierać kompleksowy opis przedsiębiorstwa, 
w tym jego branży, osiągnięć czy oferty. 

Pomoc w zarządzaniu projektem. Dla 
korzystających ze wsparcia Unii Europejskiej 
przydatny jest rozbudowany system infor-
matyczny, który ułatwia złożenie wniosku o 
dofinansowanie projektu on-line, pozwala 
na monitorowanie postępów w ocenie pro-
jektu, udostępnia odpowiedzi ekspertów 
PARP na najciekawsze zapytania dotyczące 
składania wniosków.

Zapraszamy na www.web.gov.pl.

Marta Rosiak
Konsultant PK ARR S.A.  w Zielonej Górze

Platforma Wspieramy e-Biznes
Niemal półtora miliarda euro Unia Europejska przeznaczyła w latach 2007-2013 na działania, mające 
na celu upowszechnienie w firmach wykorzystanie usług elektronicznych oraz internetu. Służy temu 
Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). 
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GÓRECKI I PARTNERZYW odniesieniu do zakazu konkuren-
cji w trakcie trwania stosunku 
pracy, określonym w odrębnej 

umowie, pracownik nie może prowadzić 
działalności konkurencyjnej wobec praco-
dawcy ani też świadczyć pracy w ramach sto-
sunku pracy lub na innej podstawie na rzecz 
innego podmiotu prowadzącego taką działal-
ność. W przypadku naruszenia przez pracow-
nika tego zakazu, pracodawcy przysługują 
różne uprawnienia, np. może on rozwiązać 
z pracownikiem umowę o pracę bez wypo-
wiedzenia. W przypadku wyrządzenia szko-
dy przez pracownika naruszającego zakaz 
konkurencji, pracodawca może dochodzić 
od pracownika zapłaty odszkodowania na 
zasadach określonych w przepisach o odpo-
wiedzialności materialnej pracowników. Od-
powiedzialność ta ma charakter ograniczony, 
a warunkiem jej poniesienia jest zawinione 
wyrządzenie pracodawcy szkody stanowią-
cej normalne następstwo naruszenia zakazu 
konkurencji. Co prawda obowiązek zacho-
wania lojalności wobec pracodawcy - w tym 
dbałość o dobro zakładu pracy i zachowanie 
w tajemnicy informacji, których ujawnienie 
mogłoby narazić pracodawcę na szkodę - jest 
podstawowym obowiązkiem pracownika, 
tym niemniej w indywidualnych przypadkach 
warto rozważyć celowość zawarcia z pracow-
nikiem odrębnej umowy o zakazie konkuren-
cji w trakcie trwania stosunku pracy.    

Jeśli chodzi o zakaz konkurencji po usta-
niu stosunku pracy, to stosowna umowa 
w tym zakresie może zostać zawarta z pra-
cownikiem mającym dostęp do szczególnie 
ważnych informacji, których ujawnienie 
mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 
Istotą takiej umowy jest zobowiązanie się 
pracownika do niepodejmowania działalno-
ści konkurencyjnej po rozwiązaniu stosunku 
pracy z pracodawcą, z którym zawarta zosta-
ła umowa o zakazie konkurencji.  Umowa, o 
której mowa powyżej, musi określać okres 

obowiązywania zakazu konkurencji oraz wy-
sokość  odszkodowania należnego pracow-
nikowi od pracodawcy za powstrzymywanie 
się od podejmowania działalności konku-
rencyjnej. Odszkodowanie to nie może być 
niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego 
przez pracownika przed ustaniem stosunku 
pracy przez okres odpowiadający okresowi 
obowiązywania zakazu konkurencji. W razie 
naruszenia przez byłego pracownika umowy 
o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku 
pracy, pracodawca może dochodzić od niego 
zapłaty odszkodowania za poniesioną z tego 
tytułu szkodę, przy czym zastosowanie w tym 
przypadku będą miały przepisy Kodeksu cy-
wilnego o odpowiedzialności kontraktowej. 
Biorąc pod uwagę, że wykazanie wysokości 
szkody może być w praktyce utrudnione, 
korzystne dla pracodawcy jest umieszczenie 
w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu 
stosunku pracy postanowienia przewidu-
jącego obowiązek zapłaty kary umownej. 
Taki zapis powinien określać wysokość kary 
umownej oraz wskazywać, kiedy były praco-
dawca może dochodzić jej zapłaty. W przy-
padku ewentualnego procesu pracodawca 
powinien wykazać jedynie sam fakt zastrze-
żenia kary umownej oraz niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy o zakazie 
konkurencji przez byłego pracownika, nie 
mając przy tym obowiązku wykazania szko-
dy. Możliwe jest także zamieszczenie w umo-
wie postanowienia o możliwości dochodze-
nia przez byłego pracodawcę odszkodowania 
przewyższającego zastrzeżoną w umowie 
karę umowną. 

    
Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu 

stosunku pracy może ustać przed upływem 
terminu, na jaki została zawarta, w następ-
stwie jednostronnych czynności prawnych 
podjętych przez pracodawcę, tj. przez od-
stąpienie od umowy lub wypowiedzenie 
umowy, a nadto może ona ustać w razie 
spełnienia się warunku rozwiązującego umo-

wę. Możliwości te muszą być przewidziane 
w umowie o zakazie konkurencji. Z uwagi na 
wcześniejsze rozbieżne orzecznictwo Sądu 
Najwyższego w tym zakresie warto w umo-
wie z ostrożności zastrzec, że prawo odstą-
pienia lub wypowiedzenia umowy będzie 
przysługiwało pracodawcy w ściśle określo-
nym terminie, np. 6 miesięcy od dnia ustania 
stosunku pracy. 

Umowa o zakazie konkurencji musi zo-
stać zawarta w formie pisemnej pod rygo-
rem nieważności. Przedawnienie roszczeń 
pracodawcy względem pracownika z tytułu 
niewykonania umowy o zakazie konkuren-
cji następuje z upływem roku od dnia, w 
którym pracodawca powziął wiadomość o 
wyrządzeniu mu przez pracownika szkody, 
nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej 
wyrządzenia.  

Na marginesie powyższych rozważań 
trzeba zauważyć, że ujawnianie innej osobie 
lub wykorzystywanie we własnej działalności 
gospodarczej informacji stanowiących ta-
jemnicę przedsiębiorstwa, wbrew ciążącemu 
obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy 
- jeżeli wyrządza to mu poważną szkodę, czy 
też ujawnienie innej osobie lub wykorzysty-
wanie we własnej działalności gospodarczej 
bezprawnie uzyskanych informacji stanowią-
cych tajemnicę przedsiębiorstwa - jest prze-
stępstwem zagrożonym m.in. karą pozba-
wienia wolności do lat dwóch. W praktyce 
organy ścigania podchodzą jednak do tego 
przestępstwa z olbrzymim pobłażaniem. Dla-
tego warto asekurować się umową o zakazie 
konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

  
Marek Górecki

adwokat i doradca podatkowy

Zdaniem eksperta

Umowa  o  zakazie  konkurencji
Wzrost konkurencji w obrocie gospodarczym powoduje, że coraz większa liczba pracodawców zmu-
szona jest zabezpieczać swoje interesy przed działalnością konkurencyjną ze strony zatrudnianych 
przez nich pracowników. W osiągnięciu tego celu służą umieszczone w Kodeksie pracy przepisy doty-
czące zawierania pomiędzy stronami stosunku pracy umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania 
stosunku pracy lub po jego ustaniu.
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66-400 Gorzów Wielkopolski,  
ul. Kazimierza Wielkiego 1

NIP 599 286 26 34, Regon 211293154

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

Dyrektor Izby 
Stanisław Owczarek 

tel. (95)-73-90-311, fax. (95)-73-90-310 
kom. 602 771 656 

e-mail: s.owczarek@ziph.pl

Sekretariat 
Agnieszka Stechnij 

tel. (95)-73-90-311, fax. (95)-73-90-310 
e-mail: sekretariat@ziph.pl

Dział Marketingu 
Tomasz Molski 

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

e-mail: t.molski@ziph.pl 

Dział Finansowo-Kadrowy 
Anna Nowak 

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

Dział Ubezpieczeń 
Marzena Młynarczyk 

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

Oddział w Zielonej Górze 
ul. Bohaterów Westerplatte 23, 

65-078 Zielona Góra

Wiceprezes ZIPH 
Krzysztof Romankiewicz

Sekretariat 
Justyna Twardowska 

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

Strona www: ziph.pl

Mając na uwadze jak ważnym i 
odpowiedzialnym zadaniem 
jest należyte zabezpieczenie 

prowadzonej działalności i posiadanego 
mienia, gorzowska kancelaria broker-
ska KLIM BROKERS proponuje twórcze 
rozwiązania ubezpieczeniowe, a tym 
samym zachęca do podjęcia współpracy 
w zakresie obsługi brokerskiej.

Klim Brokers Sp. z o.o. to licen-
cjonowany broker ubezpieczeniowy 
posiadający zezwolenie Komisji Nad-
zoru Finansowego nr 1467/07. Ponad 
20-letnie doświadczenie w branży po-
zwoliło kancelarii brokerskiej poznać 
zróżnicowane potrzeby Klientów, co 
umożliwia optymalnie dostosować 
ochronę ubezpieczeniową dla każdego 
podmiotu. Portfel kancelarii to zarów-
no przedsiębiorstwa lokalne, podmioty 
zagraniczne, jak również podmioty zlo-
kalizowane w Specjalnych Strefach Eko-
nomicznych czy też samorządy.

Kancelaria, jako jedna z niewielu 
w Polsce, posiada certyfikat systemu 
zarządzania jakością ISO 9001:2008, co 
daje gwarancję wysokiego poziomu ofe-
rowanych usług. Doceniła to również 
kapituła IV edycji konkursu Lubuskie-
go Lidera Biznesu nagradzając spółkę 
za konsekwentne, wieloletnie budowa-
nie marki.

Zdobyte doświadczenie i mocna 
pozycja na rynku ubezpieczeniowym 
wyróżnia Klim Brokers spośród innych 
brokerów ubezpieczeniowych. 

Korzyści dla Klienta ze współpra-
cy z KLIM BROKERS, poza oczywiście 
bezpłatną obsługą i standardowym za-

Nowoczesna ochrona  
ubezpieczeniowa  
na trudne czasy

kresem usług brokerskich, to także: 
• wsparcie jedynego w swoim rodzaju 

profesjonalnego doradcy ubezpie-
czeniowego,

• dostęp do autorskich programów 
ubezpieczeniowych opracowanych 
tylko dla Klientów KLIM BROKERS, 
specjalne stawki i indywidualny za-
kres ochrony, 

• dodatkowe obniżenie kosztów ubez-
pieczeń, 

• pełne wsparcie i zastępstwo Klienta 
w procesie likwidacji szkód i docho-
dzenia odszkodowań. 
Najwyższa pora nawiązać współ-

pracę z profesjonalnym brokerem i 
skorzystać z nowoczesnych rozwiązań 
ubezpieczeniowych.

Zapraszamy do naszego biura:

Dobra strategia rozwoju nowoczesnej firmy powinna zawierać 
wszystkie elementy zapewniające przedsiębiorstwu ciągłość dzia-
łalności, produkcji, dostaw czy możliwości świadczenia usług. Szcze-
gólną rolę w tym zakresie odgrywa zarządzanie ryzykiem oraz rola 
profesjonalnego brokera, który swymi działaniami współorganizuje 
i wspiera politykę swojego Klienta w zakresie „risk management”. 

KLIM BROKERS Sp. z o. o.,  
66-400 Gorzów Wlkp.,  

ul. Sikorskiego 115, lokal 227,
tel. +48 (95) 7350399, 7205595  

fax wew. 20 lub 22,  
e-mail klim@klimbrokers.pl,  

www.klimbrokers.pl,
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PUP „GOTECH” sp. z o.o.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska-Boczna 16
Tel./fax +48 95 732 00 55, e-mail: info@gotech.pl 
www.gotech.pl 

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE:
• TPV Displays Polska, Tajwan
• Taconic Polska, USA
• HIGH TECH MECHATRONICS, Holandia
• AHRENS Textil-Service, Niemcy
• HEIDENHAIN-MICROPRINT, Niemcy
• Fabryka Włóknin “FILTRY-HAFT”, Polska
• Algontec, Polska-Hiszpania
• Bee Polska, Belgia

INSTALACJE TECHNOLOGICZNE:
• Hitachi Power Europe
• Alstom Power Systems
• AE & E INOVA GmbH, Niemcy
• FISIA Babcock Environment GmbH, Niemcy
• KUTTNER GmbH & Co. KG, Niemcy
• Krono Holding, Szwajcaria
• Aker Egersund, Norwegia
• Rafako S.A.
• PGE Górnictwo I Energetyka Konwencjonalna S.A.
• Polimex-Mostostal S.A.
• Kronopol Sp. z o.o. w Żarach

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE
INSTALACJE TECHNOLOGICZNE


