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Projekt finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach  Poddzia³ania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Przedsiêbiorco, wiesz ¿e 

musisz z³o¿yæ sprawozdanie 
z op³at za korzystanie  ze œrodowiska ? 

Skorzystaj z bezp³atnego doradztwa 

oraz sprawdŸ najbli¿sze terminy 

darmowych szkoleñ.

Projekt „Testowanie i wdro¿enie us³ugi pilota¿owej
w zakresie ochrony œrodowiska”
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Szanowni Państwo
Za nami kolejne Walne Zgromadzenie 

Członków Zachodniej Izby Przemysłowo-
-Handlowej. W gościnnych progach fir-
my PUH Irena Woźna w Gorzowie Wlkp. 
podsumowaliśmy miniony rok. To był  
z pewnością trudny czas. Przyniósł jednak 
również sporo sukcesów, które świadczą 
o tym, iż Izba cały czas się rozwija i posze-
rza zakres wsparcia dla przedsiębiorców. 
Korzystając z łamów „Głosu Przedsiębior-
cy”, pragnę serdecznie podziękować Pań-
stwu za liczne przybycie i uczestnictwo  
w naszym zebraniu. Pokazało ono, że ZIPH 
jest prężną i silną komórką samorządu go-
spodarczego w województwie lubuskim.

Rozpoczęliśmy remont nowej siedziby 
Izby w Gorzowie. Jesteśmy obecnie na eta-
pie wstępnych prac budowlanych, dzięki 
którym pod koniec roku willa przy ul. Ka-
zimierza Wielkiego stanie się prawdziwym 
centrum biznesu dla lubuskich przedsię-
biorców. A wszystko to z myślą o Was. 

Przed nami okres urlopowy. Życzę Pań-
stwu spokojnego i udanego wypoczynku, 
dużo słońca, niezapomnianych wrażeń oraz 
interesujących podróży.

Z poważaniem
Stanisław Owczarek

Dyrektor ZIPH
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Absolutorium dla władz Izby 
– relacja z Walnego Zgromadzenia Członków ZIPH

List otwarty 
w sprawie Wydziału Gospodarczego 
przy Sądzie Okręgowym 
w Zielonej Górze

Szkolenia 
dla przedsiębiorców 
– trwa nabór uczestników
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Posiedzenie stało się także okazją do 
przyjęcia nowych członków oraz zapre-
zentowania planów Izby na najbliższe 

półrocze. Obok przyjętych nowych firm, de-
cyzją Rady ZIPH z listy członków usuniętych 
zostało 11 przedsiębiorstw. Zebrani mieli 
również okazję zwiedzić imponującą firmę 
gospodarza spotkania oraz obejrzeć prezen-

Rada Izby

Posiedzenie władz w Zielonej Górze
17 maja br. w siedzibie firmy LUG Light Factory Sp. z o.o. w Zielonej 
Górze miało miejsce  posiedzenie Rady Zachodniej Izby Przemysło-
wo-Handlowej. Najważniejszym punktem spotkania było przyjęcie 
i zatwierdzenie dokumentów sprawozdawczych na Walne Zgroma-
dzenie Członków Izby.

tację na temat LUG Light Factory. Spółka po-
wstała w 1989 r. i dziś jest jednym z najwięk-
szych producentów opraw przemysłowych  
i dekoracyjnych. Jej oferta obejmuje szeroką 
gamę opraw zewnętrznych do iluminacji bu-
dynków, oświetlenia stacji paliw, ulic czy też 
parkingów. 

(TM)

Wizytę delegacji białoruskiej Amba-
sady w Lubuskiem koordynował 
wiceprezes ZIPH Krzysztof Ko-

nonowicz. W pierwszej jej części goście Izby 
spotkali się z Prezydentem Zielonej Góry Janu-
szem Kubickim oraz zwiedzili firmę LUG Light 
Factory Sp. z o.o. (członek ZIPH), gdzie mieli 
m.in. okazję do zapoznania się z ofertą spółki.

Następnie w godzinach popołudnio-
wych w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli w spo-
tkaniu z władzami Izby oraz przedsiębiorca-
mi zrzeszonymi w ZIPH. Głównym tematem 
rozmów była aktualna sytuacja gospodarcza 
obu krajów, stan prawny dotyczący prowa-
dzenia działalności gospodarczej na Biało-

rusi oraz możliwości nawiązania współpra-
cy polskich i białoruskich przedsiębiorców. 
Uczestnicy zgodnie potwierdzili wolę kolej-
nych spotkań w celu pogłębienia wiedzy na 
temat rynków obu krajów i nawiązywania 
kontaktów biznesowych. 

(JL)

Wizyta delegacji białoruskiej

Szansa na współpracę
Na zaproszenie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej 31 maja 
gościli w naszym województwie przedstawiciele Ambasady Republi-
ki Białorusi w Polsce – Radca Handlowy Mikhail Trotsinski i I Sekre-
tarz Maksim Szereszik.

• 4 maja br. w siedzibie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Lubuskiego w Zielo-
nej Górze odbyło się inauguracyjne posie-
dzenie Lubuskiej Rady Innowacji. Podczas 
spotkania wybrano władze tego gremium 
oraz nakreślono najbliższe zadania przed 
nim stojące. Podczas posiedzenia ukonsty-
tuowała się rada. Uchwalono regulamin 
oraz wybrano przewodniczącego, którym 
został Lechosław Ciupik - Prezes zielo-
nogórskiej firmy LFC. Na jego zastępców 
powołano Romana Mizernego, Prezesa 
Holdingu Zremb S.A. oraz dr hab. inż. prof. 
nadz. Wiesława Miczulskiego – Rektora 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Sulechowie.

• 11 maja br. w siedzibie ZIPH w Gorzowie 
Wlkp., odbyło się spotkanie z delegacją 
włoskich przedsiębiorców, na czele z Pa-
nem Andrea Bernachi. Rozmowy doty-
czyły uruchomienia na terenie naszego 
województwa zakładów produkcyjnych 
włoskich firm. W spotkaniu z delegacją 
z Włoch uczestniczyli: Dyrektor Izby Sta-
nisław Owczarek, Dyrektor Biura Obsługi 
Inwestora Urzędu Miasta dr Bogusław 
Bukowski oraz Pan Romuald Zajączkowski. 
Zainteresowani otrzymali szereg propozy-
cji lokalizacji swoich firm w województwie 
lubuskim. W  najbliższym czasie odbędą 
się kolejne spotkania.

• Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bro-
nisław Komorowski przyznał firmie LFC 
Nagrodę Gospodarczą dla najlepszych 
polskich przedsiębiorstw. Nagrodę ode-
brał prezes firmy Lechosław Ciupik pod-
czas Międzynarodowych Targów Poznań-
skich. Firma LFC jest jednym z nielicznych 
przedsiębiorstw, które osiągnęło pozycję 
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PORADY EKSPERTÓW ZIPH:

Monika Marek, 
tel. (95) 73-90-321,
e-mail: m.marek@ziph.pl
Najbliższe konsultacje:
7, 14, 21,28 lipca, 
godziny od 14.00 do 16.00

Konsultant Środków Unijnych

Artur Maguliszyn
tel. (68) 32-97-822
e-mail: a.maguliszyn@region.zgora.pl
Najbliższa konsultacja:
- 20 lipca,
godziny od 10.00 do 14.00.
Miejsce: siedziba ZIPH
ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rzecznik Praw Przedsiębiorcy

Konsultant ds. ekonomicznych

Marcin Bożek
tel. 510-964-358
e-mail: bozek.marcin@vp.pl 
Konsultacje telefonicznie
w każdy poniedziałek, środę i piątek 
w godzinach od 10.00 do 14.00

Stosowne dokumenty w tej sprawie 
podpisali Prezes ZIPH Jerzy Korolewicz 
i Prezes firmy ROMUS Sławomir Górski. 

Wcześniej, 10 czerwca br. podczas konfe-
rencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim 
w Zielonej Górze, Marszałek Elżbieta Polak 
i Prezes Jerzy Korolewicz podpisali umowę 
dotyczącą przyznania środków na ten cel  
w ramach Lubuskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2007-2013. Łączna 
wartość dofinansowania to 912 tys. zł.

Ruszają prace 
z nową siedzibą
Znamy już wykonawcę prac w zakresie adaptacji willi przy ul. Ka-
zimierza Wielkiego, nowej siedziby ZIPH. W wyniku ogłoszone-
go przetargu Izba zawarła umowę na roboty budowlane z firmą  
PPB „ROMUS” z siedzibą w Baczynie. 

Siedziba ZIPH będzie się mie-
ścić w zabytkowej willi Carla Bahra 
- radcy miejskiego i członka rodu 
zasłużonego dla Landsberga. Bu-
dynek wzniesiony został w latach 
1902 - 1903r. w stylu secesji ber-
lińskiej wg projektu Carla Edwarda 
Bangerta z Berlina.

Izba przejmie na razie całą 
górę obiektu, gdzie dotąd mie-
ściły się wydział integracji euro-
pejskiej oraz Biuro Obsługi Inwe-
stora. Wszystkie pomieszczenia 

zostaną gruntownie wyremontowane oraz 
wyposażone w niezbędną infrastrukturę. 
Oprócz Zachodniej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej w ramach „Regionalnego Centrum 
Przedsiębiorczości” będzie funkcjonować 
także Lubuski Arbitrażowy Sąd Gospodarczy 
oraz oddział Agencji Rozwoju Regionalnego. 
W przyszłości w obiekcie znajdzie się miej-
sce dla innych instytucji otoczenia biznesu. 
Zgodnie z umową wykonawca zobowiązał się 
zakończyć prace adaptacyjne do 31 paździer-
nika 2011 r.      (JL)

Z życia ZIPH

lidera w zakresie projektowania i produk-
cji sprzętu chirurgicznego stosowanego  
w ortopedii i neurochirurgii w leczeniu krę-
gosłupa.
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Szkolenia realizowane są w ramach pro-
jektu unijnego „Podnoszenie kwalifi-
kacji pracowników drogą do sukcesu 

firmy”. Program zajęć przygotowany został 
wspólnie przez Północną Izbę Gospodarczą 
ze Szczecina i Zachodnią Izbę Przemysłowo-
-Handlową. Dzięki dofinansowaniu ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego 
przedsiębiorcy zapłacą za udział w zajęciach 
jedynie 20% kwoty bazowej.

Projekt został podzielony na cztery bloki 
tematyczne, stanowiące osobne kursy. Ak-
tualnie trwa nabór na wszystkie szkolenia, 
zakończenie rekrutacji planowane jest na 20 
maja br. Warto się pospieszyć, gdyż liczba 
miejsc na poszczególne zajęcia jest ograni-
czona.

Dużym zainteresowaniem cieszą się 
zwłaszcza zajęcia z języka angielskiego. Kurs 
obejmuje 120 godzin zajęć, które odbywać 
się trzy razy w tygodniu po godzinach pracy. 
Łącznie w zajęciach uczestniczyć będzie 36 
osób podzielonych na 4 dziewięcioosobowe 
grupy. Kursy języka angielskiego podzielone 
zostały na dwa poziomy zaawansowania. 
Pierwszy znich - BEC Preliminary przygotuje 
przedsiębiorców z zakresu biznesowego ję-
zyka angielskiego z obszarów: struktura i or-
ganizacja firm, rekrutacja pracowników, pra-
ca w zespole, komunikacja międzyludzka, 
promocja i sprzedaż produktów, operacje 
finansowe, korespondencja biz. Etc. Drugi 
poziom - Kurs do BEC Vantage przeznaczony 
jest dla przedstawicieli kadry zarządzającej 
ze średniego oraz wyższego szczebla. Kurs 
wprowadza fachową terminologię handlo-
wą, finansową i prawną z dziedzin takich 
jak: handel zagraniczny, globalizacja, finan-
se, przepisy BHP, prawa, kadr etc. Wszystkie 
szkolenia zakończą się egzaminem certyfi-
kującym.

W ramach projektu przeprowadzone 
zostaną kursy z zakresu technik sprzedaży. 
Zajęcia obejmują 80 godzin szkoleniowych 
i odbywać się będą w weekendy. Tematyka 
szkolenia obejmuje pięć modułów: negocja-
cje, sprzedaż, komunikację interpersonal-
ną, komunikację w sprzedaży i współpracę 

z trudnym klientem. Zajęcia przeprowadzi 
firma Profi Biznes Group Pani Sylwii Majew-
skiej.

Izba prowadzi również rekrutację na 
kursy grafiki komputerowej i projektowania 
stron internetowych. Zajęcia obejmują po-
nad 100 godzin zajęć i realizowane będą w 
weekendy. Przeprowadzą je trenerzy firmy 
Unizeto Technologies ze Szczecina.

Poniżej szczegółowa informacja 
o szkoleniach:

• Kurs: „Grafik komputerowy”
Pierwsze zajęcia: sierpień 2011
Liczba godzin szkolenia: 102
Tryb zajęć: weekendowe
Liczba miejsc: 12
Koszt udziału: 402 zł

• Kurs: „Tworzenie stron internetowych”
Pierwsze zajęcia: sierpień 2011
Liczba godzin szkolenia: 102
Tryb zajęć: weekendowe
Liczba miejsc: 12
Koszt udziału: 402 zł

Podnoszenie kwalifikacji pracowników drogą do sukcesu firmy

Szkolenia dla przedsiębiorców
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa prowadzi nabór na szkolenia dla właścicieli oraz pracowni-
ków mikro i małych firm z naszego województwa. Zainteresowani będą mogli wziąć udział w zajęciach  
z zakresu informatyki, języka obcego i technik sprzedaży.

• Kurs: Język angielski - BEC Preliminary
 Pierwsze zajęcia: sierpień 2011
 Liczba godzin szkolenia: 120
 Tryb zajęć: w tygodniu po za godzinami 

pracy
 Liczba miejsc: 9
 Koszt udziału: 460 zł

• Kurs: Język angielski - BEC Vantage 
 Pierwsze zajęcia: sierpień 2011
 Liczba godzin szkolenia: 120
 Tryb zajęć: w tygodniu po za godzinami 

pracy
 Liczba miejsc: 9
 Koszt udziału: 500 zł

• Kurs: Techniki sprzedaży.
Pierwsze zajęcia: sierpień 2011
Liczba godzin szkolenia: 180
Tryb zajęć: weekendowe
Liczba miejsc: 15
Koszt udziału: 224 zł

Szczegółowe informacje na temat szkoleń 
można uzyskać pod numerem telefonu:

(95) 739-03-11.

Tomasz Molski
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Przypomnijmy, iż Wydział gospodarczy 
Sądu Okręgowego w Zielonej Górze pod 
koniec ub.r. znalazł się na liście polskich 
sądów przeznaczonych do likwidacji. Jed-
nostka może zostać zniesiona jeszcze w tym 
roku, choć Ministerstwo Sprawiedliwości 
nie podaje jeszcze żadnego terminu. Projekt 
rozporządzenia w tej sprawie jest na razie  
w fazie konsultacji. W związku z planowaną 
likwidacją głos w dyskusji postanowiła zabrać 
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, naj-
większa organizacja przedsiębiorców w na-
szym województwie. Poniżej prezentujemy 
treść listu otwartego w tej sprawie:

„Zachodnia Izba Przemysłowo – Han-
dlowa w Gorzowie Wielkopolskim jest naj-
większą organizacją przedsiębiorców woje-
wództwa lubuskiego. W swoich szeregach 
skupiamy blisko 300 firm mikro, małych, 
średnich i dużych. 

W ostatnim okresie dotarły do nas ko-
lejne niepokojące dla naszych członków in-
formacje o planowanej likwidacji V Wydzia-
łu Gospodarczego przy Sądzie Okręgowym  
w Zielonej Górze. W ubiegłym roku został już 
zlikwidowany Wydział Gospodarczy w Gorzo-
wie Wlkp. 

Wobec takich działań Ministerstwa Spra-
wiedliwości  członkowie Zachodniej Izby 
Przemysłowo – Handlowej w Gorzowie Wlkp. 
wyrażają swoje głębokie zaniepokojenie  
i stanowczo wobec takich działań protestują! 

Aktualna, sytuacja gospodarcza powoduje 
narastanie problemów, których rozstrzy-
gnięcie będzie musiało mieć niestety miejsce  
w Sądach Okręgowych. W kompetencjach 
VII Wydziału Gospodarczego w Gorzowie  
i V Wydziału Gospodarczego w Zielonej Gó-
rze leżało m. in. rozstrzyganie spraw między 
przedsiębiorcami w zakresie działalności go-
spodarczej. Najbliższy Sąd Okręgowy o po-
dobnych kompetencjach dla północnej czę-
ści województwa znajduje się w Szczecinie,  

a dla południowej części województwa w Po-
znaniu, do których liczni przedsiębiorcy mają 
150 km. 

Uważamy, że pozbawienie naszych człon-
ków, przedsiębiorców województwa lubu-
skiego możliwości szybkiego reagowania  
tj. składania pozwów sądowych, składania 
wyjaśnień, uzupełniania dokumentacji są-
dowej w prowadzonych sprawach itp. oraz 
możliwości rozstrzygania spraw sądowych 
na miejscu, będzie miało duży wpływ na prze-
bieg i rozwój ich działalności gospodarczej. 
Każdorazowy wyjazd na kolejne rozprawy np. 
do Szczecina czy Poznania generuje dodatko-
we koszty oraz zabiera czas jaki przedsiębior-
ca mógłby przeznaczyć na swoją działalność. 

W związku z powyższym, mając na uwa-
dze dobro rozwoju gospodarczego woje-
wództwa lubuskiego, w imieniu członków 
Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej  
w Gorzowie Wielkopolskim, apelujemy o wy-
cofanie się z działań zmierzających do likwi-
dacji V Wydziału Gospodarczego przy Sądzie 
Okręgowym w Zielonej Górze”.

(JL)

Wydział gospodarczy do likwidacji

Protest Izby
Właściciele firm od kilku miesiecy protestują przeciwko likwidacji Sądu Gospodarczego w Zielonej Gó-
rze. Ich zdaniem taka sytuacja utrudni lokalnym przedsiębiorcom dochodzenie praw i wydłuży czas roz-
patrywania spraw oraz zwiększy koszty obsługi prawnej. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa wysto-
sowała list otwarty w tej sprawie do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego. 
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Podsumowanie roku

Absolutorium dla władz Izby
Ponad 100 przedsiębiorców uczestniczyło w VI Walnym Zgromadzeniu Członków Zachodniej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej, które odbyło się 9 czerwca br. w Gorzowie Wlkp. W siedzibie gospodarza tego-
rocznego podsumowania działalności Izby - firmy PUH Irena Woźna - spotkali się przedsiębiorcy, politycy 
oraz przedstawiciele władz, kultury i mediów.

Mimo, że Walne Zgromadzenie to 
przede wszystkim czas podsumo-
wań i rozliczeń, wydarzenie niosło 

ze sobą dodatkowe korzyści. Punktualnie o 
godz. 13:00 Prezes ZIPH Jerzy Korolewicz po-
witał przybyłych gości. Na wstępie uczestnicy 
mieli okazję wysłuchać  koncertu Armanda 
Perykietko (bas) – na co dzień pracownika 
firmy PUH. 

Spotkanie rozpoczęło się od wyboru 
Przewodniczącego obrad, którym jednogło-
śnie wybrany został Prezes „Holdingu-Zremb 
Gorzów” S.A. Roman Mizerny. Do Komisji 
Uchwał i Wniosków wybrani zostali: Violetta 
Panasiuk – Strzyżewska (AUDIT Doradztwo 
Personalne sp. z o.o.), Anna Zyguła (Rzeźnic-
two G. Zyguła) oraz Krzysztof Romankiewicz 
(Kasyno 434).
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Walne Zgromadzenie procedowało zgod-
nie z zatwierdzonym porządkiem obrad i 
przyjęło stosowne uchwały. Najważniejszy 
punkt dotyczył rozpatrzenie sprawozdań Izby 
za rok 2010. Zarys działalności merytorycznej 
przedstawił Prezes Jerzy Korolewicz, a pod-
sumowanie finansowe Dyrektor Stanisław 
Owczarek. Zebrani udzielili absolutorium 
władzom Izby. Przyjęli również uchwałę do-
tyczącą podniesienia od stycznia 2012 roku 
wysokości składek członkowskich (po raz 
pierwszy od czasu powołania Zachodniej Izby 
Przemysłowo-Handlowej).

W drugiej części Walnego Zgromadzenia 
uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień 
zaproszonych gości, wśród których byli m.in. 
Wojewoda Lubuski Helena Hatka, Przewod-
niczący Sejmiku Województwa Lubuskiego 
Tomasz Możejko, członek zarządu wojewódz-
twa Jarosław Sokołowski oraz wiceprezydent 
Gorzowa Wlkp. Tadeusz Tomasik.

Na zakończenie uczestnicy zostali zapro-
szeni na poczęstunek przygotowany przez fir-
mę Impuls Sp. z o.o., podczas którego w luź-
nej atmosferze nawiązywano nowe kontakty 
biznesowe i odświeżano stare.  (TM)

Partnerzy biznesowi
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P
rojekt, o którym mowa, to moder-
nizacja pomieszczeń w zabytko-
wej willi Carla Bahra w Gorzowie 

Wlkp., gdzie powstanie Regionalne Cen-
trum Przedsiębiorczości. Zaadaptowane 
zostanie zaplecze lokalowe i sprzętowe 
dla obsługi klientów i partnerów Za-
chodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. 
Planowane jest w przyszłości udostęp-
nienie pomieszczeń innym instytucjom 
otoczenia biznesu. Prezes Jerzy Koro-
lewicz liczy, że za dwa-trzy lata uda się 
pozyskać środki na kolejny etap moder-
nizacji obiektu. - Powinno istnieć takie 
miejsce, w którym przedsiębiorca uzy-
ska kompleksowe, fachowe wsparcie 
od organizacji okołobiznesowej - uważa 
Korolewicz.

- Mamy taki pomysł, żeby wszystkie 
organizacje okołobiznesowe w Gorzo-
wie miały siedzibę w jednym miejscu. 
To na razie etap pierwszy. Razem z nami 
w budynku będzie jedna z dwóch sie-
dzib Lubuskiego Arbitrażowego Sądu 
Gospodarczego. Jest to szansa dla 
przedsiębiorców, aby swoje spory go-
spodarcze załatwiać szybciej, taniej i na 
miejscu, bez jeżdżenia do Poznania czy 
Szczecina. Na miejscu będzie też agen-
da Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

w Zielonej Górze - mówi Korolewicz.
To nie jedyny taki projekt w regio-

nie. W ramach rewitalizacji Zielonej Góry 
nową siedzibę w wyremontowanej ka-
mienicy przy ul. Reja w centrum miasta 
będzie miała także Organizacja Praco-
dawców Ziemi Lubuskiej, Lubuska Izba 
Budownictwa, Lubuskie Towarzystwo na 
Rzecz Rozwoju Energetyki i Stowarzysze-
nie Dialog-Współpraca-Rozwój.

Po pierwsze gospodarka
- Małe, średnie i mikroprzedsiębior-

stwa są dla nas najważniejsze. To właśnie 

właściciele firm byli najbardziej aktywni 
podczas składania wniosków do Lubu-
skiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. Na 1700 wniosków, jakie wpły-
nęło do departamentu, aż 1300 pochodzi 
od przedsiębiorców - podkreśla Elżbieta 
Polak. I dodaje, że rozwój gospodarczy 
regionu opiera się na aktywności małych, 
średnich i mikrofirm. Stąd współpraca sa-
morządu terytorialnego z samorządem 
gospodarczym.

- Płaszczyzna współpracy biznesu  
z administracją jest bardzo szeroka. 
Dzisiaj blisko jedna czwarta środków  

Półtora miliarda 
dla Lubuszan
Właśnie podpisano 750. umowę o dofinansowanie projektu w ramach Lubuskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2007-2013. - Na inwestycje do beneficjentów trafiło już 1,5 mld zł. Dzięki tym środ-
kom zmieniamy warunki życia mieszkańców naszego regionu - mówi marszałek lubuski Elżbieta Polak.

Elżbieta Polak i Jerzy Korolewicz: - 750. umowa podpisana!
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z Krajowej Rezerwy Wykonania trafi na 
bezpośrednie wsparcie przedsiębior-
ców. To kolejna szansa dla przedsiębior-
ców, którzy będą mogli pozyskać blisko  
40 mln zł na inwestycje i 10 mln zł na 
gwarancje bankowe. To jest właśnie real-
na współpraca, o której zawsze mówimy 
- zaznacza Jerzy Korolewicz.

Priorytet drugi LRPO poświęcony 
jest wsparciu bezpośredniemu i pośred-
niemu przedsiębiorców. - Duży nacisk 
kładziemy także na zadania, które są  
z punktu widzenia rozwoju gospodarcze-
go i polityki spójności Unii Europejskiej 
niezwykle istotne, a więc badania i roz-
wój, w tym budowę parków naukowo-
-technologicznych - mówi Paweł Sługoc-
ki, dyrektor Departamentu Lubuskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podzielono KRW 
Zanim ostatecznie zatwierdzono 

podział dodatkowych środków pozy-
skanych w ramach Krajowej Rezerwy 

Wykonania, przeprowadzone zostały 
konsultacje społeczne w sprawie zmian 
Lubuskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego, które następnie zatwier-
dzał Zarząd Województwa Lubuskiego.

W wyniku negocjacji z Komisją Eu-
ropejską oraz Ministerstwem Rozwoju 
Regionalnego powstała ostateczna wer-
sja podziału 52 mln euro z KRW. Zmiana 
dotyczy zapisu w Priorytecie I. Rozwój 
infrastruktury wzmacniającej konku-
rencyjność regionu, działanie 1.1. Popra-
wa stanu infrastruktury transportowej  
w regionie. Dodatkowe 20 mln zł trafi na 
tabor kolejowy (razem będzie to 40 mln 
zł). Kwota ta została przesunięta z Portu 
Lotniczego Zielona Góra w Babimoście, 
do dofinansowania którego zastrzeżenia 
zgłaszała Komisja Europejska. - Na liście 
projektów kluczowych mamy zapisanych  
15 mln zł na podniesienie bezpieczeństwa 
lotniska, a wkład własny (15% wartości in-
westycji) sfinansujemy z budżetu woje-
wództwa - tłumaczy marszałek Polak.

Działanie LRPO Zadania Dodatkowe środki
PLN 

1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej  
w regionie

Drogi regionalne/lokalne
Tabor kolejowy

20 000 000
40 000 000

1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej  
i promocja gospodarcza

Inne działania mające na celu pobudzanie badań,
innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 15 000 000

 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 20 000 000

2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich  
przedsiębiorstw poprzez inwestycje Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 20 000 000

2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji  
otoczenia biznesu

Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przed-
siębiorstw i grup przedsiębiorstw 10 000 000

3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energe-
tycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii

Energia odnawialna
Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (ko-
generacja), zarządzanie energią

26 000 000

4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej  infrastruktury 
edukacyjnej Infrastruktura systemu oświaty 30 000 000

4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury  
edukacyjnej

Infrastruktura systemu oświaty (projekty o charakterze 
lokalnym) 30 000 000

6.1  Wsparcie zarządzania i wdrażania Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola     4 000 000

Druga autopoprawka dotyczyła Priory-
tetu IV. Rozwój i modernizacja infrastruk-
tury społecznej i polegała na przesunięciu 
środków przeznaczonych na wsparcie 76 
Kategorii Interwencji (Infrastruktura ochro-
ny zdrowia) w ramach Działania 4.1 Rozwój 
i modernizacja infrastruktury ochrony 
zdrowia (20 mln zł) do Kategorii interwencji 
75 - Infrastruktura systemu oświatyw ra-
mach Działania 4.2.1 Rozwój i moderniza-
cja regionalnej infrastruktury edukacyjnej 
(po zmianie łącznie: 30 mln zł), głównie na 
realizację projektów polegających na roz-
woju dydaktycznej infrastruktury szkol-
nictwa wyższego - projekty innowacyjne, 
w szczególności naukowo-badawcze,  
w tym dotyczące tworzenia nowych kie-
runków kształcenia.

Efektem kompromisu wypracowa-
nego między Komitetem Monitorującym 
LRPO a Komisją Europejską i Minister-
stwem Rozwoju Regionalnego będą 
konkursy, które zostaną ogłoszone już  
w drugim półroczu 2011 r.!

Kierunki wykorzystania dodatkowych środków na realizację LRPO 2007-2013 z dostosowania technicznego i krajowej rezerwy wykonania

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego na lata 2007-2013.
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Z życia strefy

Organizowane od kilku lat wiosenne 
spotkania przedstawicieli samorzą-
dów  z inwestorami działającymi  

w lubuskich podstrefach K-S SSE stały się już 
tradycją. Również tym razem Strefowi inwe-
storzy i partnerzy samorządowi nie zawiedli. 
K-S SSE gościła m. in. przedstawicieli firm  
z Nowej Soli, Słubic, Gorzowa Wlkp., Ko-
strzyna nad Odrą. Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego reprezentowali 
wicemarszałkowie Tomasz Gierczak i Maciej 
Szykuła. Nie zawiedli nas także partnerzy 
obsługujący inwestorów. Agencję Rozwoju 
Regionalnego w Zielonej Górze reprezento-
wała prezes Hanna Nowicka. Obecni byli nie-
mal wszyscy burmistrzowie oraz prezydenci 
miast podstref wraz z osobami zajmującymi 
się obsługą inwestorów z ramienia urzędu 
miasta/gminy.

Spotkanie otworzyli około godziny 12.15 
prezes zarządu K-S SSE S.A. Artur Malec i wi-
cemarszałek województwa Tomasz Gierczak, 
który wygłosił pierwszą prelekcję będącą 
podsumowaniem działań samorządu woje-
wództwa mających na celu wspieranie inno-
wacyjności przedsiębiorstw w naszym regio-
nie. Pomimo zakrojonych na szeroką skalę 
działań, wciąż biznes i nauka są w Lubuskiem 

Wiosenne rozmowy o innowacjach
W dniach 16-17 czerwca Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zorganizowała konfe-
rencję dla inwestorów i samorządowców województwa lubuskiego. Tym razem konferencję opatrzono 
hasłem: „Innowacyjność motorem napędowym lubuskiego biznesu”. Doskonałym miejscem na takie 
spotkanie  był Pałac Mierzęcin, perełka lubuskiej architektury położona na północno-wschodnich rubie-
żach naszego regionu.

daleko od siebie, więc wiele jest jeszcze do 
zrobienia w tym zakresie. Do korzystania  
z programu Innowacyjna Gospodarka zachę-
cała pani Hanna Nowicka - prezes ARR S.A., 
która z ramienia województwa odpowie-
dzialna jest za zarządzanie tym programem. 
Najlepszą zachętą są przykłady - te firmy, któ-
re otrzymały wysokie dotacje na wdrożenie 
innowacyjnych produktów i technologii.

Partner konferencji, kancelaria dorad-
cza Roedl&Partner wygłosiła referat na te-
mat odpowiedzialności członków zarządu  

w spółkach handlowych - temat arcyciekawy 
z punktu widzenia obecnych na sali osób za-
rządzających firmami działającymi w Strefie. 
Ciekawe wystąpienie na temat sposobów 
unikania ryzyka na rynku walutowym miał 
przedstawiciel drugiego naszego partnera - 
Banku Zachodniego BZWBK S.A.

Jak zawsze barwnie i z nieodzowną dozą 
humoru praktyczne aspekty obsługi inwe-
stora przez samorząd przedstawił prezydent 
Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz. Krótszą, ale 
za to jedną z najbardziej zaskakujących me-
rytorycznie prezentacji było wystąpienie 
dyrektora marketingu K-S SSE S.A. Andrzeja 
Kaila. Wyszedł z założenia, że o samej strefie 
i obsłudze inwestora powiedziano już niemal 
wszystko - nawiązywał w szczególności do 
prezentacji Wadima Tyszkiewicza - więc po-
zostaje mu tylko podziękować współpracow-
nikom za ich pracę i zaangażowanie, m. in.  
w organizację samej konferencji.

 Tym samym goście w znakomitych na-
strojach udali się na lunch, a później - popo-
łudniowe rozmowy i wieczorną kolację. To 
był doskonały czas na przeprowadzenie bar-
dziej i mniej oficjalnych rozmów i wymianę 
poglądów.

Tomasz Molski



czerwiec 2011 13

Nowelizacja odnosi się do podstawo-
wego prawa jednostki - prawa do 
swobodnego dysponowania swoim 

majątkiem. W dotychczas obowiązującym 
stanie prawnym spadkodawca był ogra-
niczony w dokonywaniu czynności rozpo-
rządzających na wypadek śmierci, między 
innymi przez dwie fundamentalne dla pra-
wa spadkowego zasady, tj. że rozporządzić 
majątkiem na wypadek śmierci można tylko 
przez testament oraz że umowa o spadek 
po osobie żyjącej jest nieważna. Przykłado-
wo: spadkodawca posiada przedsiębiorstwo  
i inne - nie związane z prowadzeniem przed-
siębiorstwa – ruchomości i nieruchomości, 
które w testamencie przeznaczył dla dwóch 
spadkobierców, z tym że jednemu z nich 
przeznaczył działające przedsiębiorstwo,  
a drugiemu inne nieruchomości i ruchomo-
ści. Przy tak sformułowanym testamencie 
obaj spadkobiercy nabędą wszystkie wcho-
dzące do spadku przedmioty majątkowe 
(przedsiębiorstwo oraz inne - nie związane 
z przedsiębiorstwem - nieruchomości i ru-
chomości), a udział każdego z nich okre-
ślony zostanie przy pomocy ułamka (w tym 
przypadku po ½ części dla każdego ze spad-
kobierców). Sąd orzeknie o nabyciu spadku 
w udziałach przypadających poszczególnym 
spadkobiercom, którzy następnie będą mu-
sieli dokonać działu spadku (często bywa on 
długotrwały i kosztowny) oraz określić, któ-
remu z nich przypadną na własność przed-
siębiorstwo, a któremu pozostałe nierucho-
mości i ruchomości. Co szczególnie istotne, 
do zakończenia postępowania spadkowego 
potwierdzającego ich prawa spadkowe nie 
będą oni mogli legitymować się względem 
kontrahentów czy pracowników spadko-
dawcy dokumentem potwierdzającym 
uprawnienia do prowadzenia przedsiębior-
stwa. Po wejściu w życie omawianej zmiany 
(przepisów o zapisie windykacyjnym) spad-
kodawca będzie mógł jednemu spadkobier-
cy zapisać przedsiębiorstwo, a drugiemu 
inne nieruchomości i ruchomości. 

Przed omawianą zmianą przepisy prawa 
spadkowego przewidywały możliwość do-
konania w testamencie jedynie tzw. zapisu 
zwykłego. Zapis ten wywołuje jednak tylko 
skutki obligacyjne, a zatem nie przenosi 
wprost z chwilą śmierci spadkodawcy wła-
sności rzeczy (objętej zapisem zwykłym) na 
rzecz osoby uprawnio-
nej (zapisobiercy). Musi 
ona w odrębnym pro-
cesie przeciwko spad-
kobiercy żądać wydania 
przedmiotu objętego 
zapisem zwykłym.  

Zapis windykacyjny 
umożliwia przeznacze-
nie w testamencie spo-
rządzonym w formie 
aktu notarialnego ozna-
czonej osobie przedmiotu zapisu, który za-
pisobierca nabywa w chwili otwarcia spad-
ku, a więc już z chwilą śmierci spadkodawcy, 
bez konieczności podejmowania przez zapi-
sobiercę dodatkowych czynności. Zgodnie z 
treścią przepisu art. 9811 § 2 kodeksu cywil-
nego przedmiotem zapisu windykacyjnego 
może być: 
• rzecz oznaczona co do tożsamości,
• zbywalne prawo majątkowe,
• przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rol-

ne,
• ustanowienie na rzecz zapisobiercy 

użytkowania lub służebności.

Przedmiot zapisu windykacyjnego jest 
wyłączony ze spadku. W sytuacji, gdy osoba 
wskazana przez testatora nie chce (odrzuca 
zapis windykacyjny) lub nie może być zapi-
sobiercą (np. nie dożyje otwarcia spadku), 
przedmiot zapisu windykacyjnego nie zosta-
je wyłączony ze spadku. Zapisu windykacyj-
nego nie można ustanowić z zastrzeżeniem 
warunku lub terminu. Tego rodzaju zastrze-
żenie uważa się za nieistniejące. 

Na marginesie dodać należy, że wpro-
wadzenie do polskiego prawa spadkowego 
zapisu windykacyjnego nie doprowadziło do 
likwidacji istniejącego już tzw. zapisu zwy-
kłego. Zapis windykacyjny może pojawić się 
obok zapisu zwykłego. 

Reasumując, na skutek długo oczeki-
wanych zmian spadkodawca będzie mógł 
w testamencie podzielić swój majątek na 
spadkobierców lub na inne osoby w sposób 
uznany przez siebie za najlepszy i osiągnąć 
przez to zamierzony cel - przejście własno-
ści konkretnych rzeczy na wskazane osoby. 
Zasada swobody dysponowania swoim ma-
jątkiem, w tym na wypadek śmierci, będzie 
mogła zostać z pełni zrealizowana. Przepisy 
tak znowelizowanego kodeksu cywilnego 
wchodzą w życie z dniem 23 października 
2011 r. Należny uznać, że odpowiadają one 
wymogom współczesnego obrotu prawne-
go, zwłaszcza gospodarczego.

  Marek Górecki
adwokat i doradca podatkowy

    
                                             

Zapis windykacyjny
W marcu bieżącego roku nastąpiła doniosła - z praktycznego punktu widzenia - zmiana kodeksu cywil-
nego w zakresie prawa spadkowego. Zmiana polega na wprowadzeniu do polskiego prawa cywilnego 
rozwiązania pozwalającego spadkodawcy na dokonanie swobodnego podziału jego majątku poprzez 
wprowadzenie zapisu windykacyjnego do testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego. 

GÓRECKI I PARTNERZY
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Prezes 
Jerzy Korolewicz 
tel. (95) 720-89-99 

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

Dział Finansowo-Kadrowy
Anna Nowak
tel. (95) 73-90-313
fax. (95)-73-90-310
e-mail: a.nowak@ziph.pl

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Nowa 5
NIP 599 286 26 34, Regon 211293154

Biuro czynne  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
Dział Marketingu
Tomasz Molski 
tel. (95) 73-90-312
fax. (95)-73-90-310
kom. 696-007-665
e-mail: t.molski@ziph.pl

Oddział ZIPH w Zielonej Górze
ul. Mariacka 2, 65-908 Zielona 
Góra

Osoba zarządzająca placówką:
Wiceprezes ZIPH
Krzysztof Romankiewicz

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

Projekt realizowany jest we współpra-
cy z Centrum Innowacji i Technologii 
Sp. z o.o., Agencją Rozwoju Cottbus 

Sp. z o.o., Państwową Wyższą Szkołą w Su-
lechowie, Wyższą Szkołą Łużycką oraz Bran-
denburskim Uniwersytetem Technicznym  
w Cottbus. Dobór partnerów nie jest przy-
padkowy. Ma on zapewnić przedsiębior-
stwom kompleksowe wsparcie w zakresie 

Projekty UE

DEPLINNO na półmetku
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa realizuje polsko-niemiecki 
projekt DEPLINNO, mający na celu wsparcie lubuskich i brandenbur-
skich firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w po-
szukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych.

wdrażania innowacji. W ramach projektu po 
obu stronach Odry prowadzony jest szereg 
działań m.in. konferencje naukowo-informa-
cyjne, spotkania branżowe oraz indywidual-
ne konsultacje ukierunkowane na udzielenie 
pomocy w poszukiwaniu i opracowaniu kon-
cepcji rozwiązań innowacyjnych. Przedsię-
biorcy mogą również skorzystać z doradztwa 
w zakresie pozyskiwania funduszy na wdra-

żanie innowacji oraz doradz-
twa w aspekcie prowadzenia 
badań i rozwoju nowych 
produktów, procesów pro-
dukcyjnych oraz usług. 

Spotkania organizowane w ramach 
projektu adresowane są głównie do kadry 
zarządzającej oraz pracowników polskich 
i niemieckich MŚP. Organizatorzy zapew-
niają podczas spotkań obecność tłumacza. 
Najbliższe spotkanie branżowe związane  
z oszczędzaniem energii i jej alternatywny-
mi źródłami odbędzie się 23 sierpnia 2011 r.  
w Campusie Wyższej Szkoły Łużyckiej w Sen-
ftenbergu. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Szczegółowe informacje na temat udzia-
łu w projekcie można uzyskać w Zachodniej 
Izbie Przemysłowo-Handlowej pod numerem 
telefonu: (95) 739-03-13.      (JL)
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Oferujemy usługi w zakresie:
- bezpośredniej ochrony fizycznej ( ochrona stała lub doraźna, monitoring i konwoje), 
- zabezpieczenia technicznego ( montaż, eksploatacja, konserwacja, naprawa
 elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz środków  mechanicznego zabezpieczenia)
-sprzątania obiektów oraz utrzymania zieleni.

OCHRONA
MONITOROWANIE
KONWOJOWANIE
SPRZĄTANIE

K.F.O.M. „HERKULES” JEST ZAKŁADEM PRACY CHRONIONEJ
Wystawiamy naszym klientom informacje o kwocie obniżenia wpłaty do PFRON
Podstawa prawna Art.22 ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Prowadzisz �rmę? 
Twój bank odmówił Ci kredytu,

bo nie masz odpowiedniego zabezpieczenia?

Lubuski Fundusz 
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

poręcza kredyty i pożyczki
dla �rm z województwa lubuskiego
na bieżącą działalność i inwestycje.

Więcej na
www.lfpk.pl

lub pod tel. 068 323 96 00
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