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szej alternatywy dla długotrwałych i kosz-

tochłonnych rozpraw sądowych. Choć spo-

ro w tej kwestii zmienia się w ostatnim 

czasie w naszym kraju, to wciąż wiele po-

zostaje jeszcze do zrobienia. Zachęcam do 

lektury wywiadu z Anną Czekirdą, Rektor 

Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie, w mu-

rach której mieści się Centrum Arbitrażu 

i Mediacji.

Pod koniec sierpnia w Zielonej Górze 

obradowała Kapituła Lubuskiego Lidera 

Biznesu 2019. W tym roku do naszej szla-

chetnej rywalizacji zgłosiło się 60 przed-

siębiorstw z całego regionu. Jak co roku, 

Członkowie Kapituły wyjątkowo długo 

Bieżący numer „Głosu Przedsię-

biorcy” w dużej mierze poświę-

camy tematyce mediacji gospo-

darczych. Właśnie mija rok od utworzenia 

w Gorzowie Lubuskiego Centrum Arbitra-

żu i Mediacji (LCAM). To jedno z 16 cen-

trów uruchomionych w Polsce w ramach 

projektu Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Projekt realizowany jest wspólnie przez 

Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową, 

Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlo-

wą oraz Wyższa Szkołę Biznesu w Gorzo-

wie Wlkp. W ten sposób polecamy Pań-

stwu ideę pozasądowego rozstrzygania 

sporów gospodarczych, jako korzystniej-

i wnikliwie analizowali zgłoszenia kandy-

datów. Efekty ich pracy poznamy 28 paź-

dziernika podczas gali finałowej konkursu, 

która odbędzie się w gorzowskim teatrze. 

Już dziś serdecznie zapraszam do udziału 

w naszym wydarzeniu.

Stanisław Owczarek
Dyrektor Izby
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Z ZYCIA IZBY

Targi China-Asean Expo
• Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza fir-

my zainteresowane ekspansją na rynek 
chiński oraz inne rynki azjatyckie do za-
prezentowania się w Polskim Pawilonie 
Narodowym podczas wielobranżowych 
targów CHINA-ASEAN EXPO (CAEXPO), 
które odbędą się w dniach 20-23 wrze-
śnia br. To prestiżowa impreza, orga-
nizowana przez władze Chin, w której 
uczestniczą zarówno politycy i urzędni-
cy wysokiego szczebla, jak i przedsta-
wiciele biznesu. Polska, jako pierwsze 
państwo spoza Azji, otrzymała tytuł kra-
ju partnerskiego targów. Organizatorzy 
oferują polskim wystawcom 20 bezpłat-
nych stoisk. Targi CAEXPO to coroczne 
prestiżowe wydarzenie, organizowane 
przez rząd Chińskiej Republiki Ludo-
wej oraz państwa członkowskie ASEAN 
w Nanning (stolica regionu autonomicz-
nego Guangxi Zhuang). W targach weź-
mie udział polska delegacja rządowa, 
na której czele stanie Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Przedsiębiorczości 
i Technologii. Szczegółowe informacje: 
Maria Nowakowska - T: +48 22 630 97 83; 
E: mnowakowska@kig.pl.

Indie: Mine Safety Study Tour
• Krajowa Izba Gospodarcza we współ-

pracy z Ambasadą RP w Indiach or-
ganizuje udział polskich przedsiębior-
ców w Mine Safety Study Tour do Indii 
w dniach 9 – 14 listopada 2019 r. Wy-
jazd organizowany jest dla przedsię-
biorców sektora wydobywczego. W ra-
mach pobytu będzie miała miejsce seria 
spotkań w firmach oraz instytucjach 
branży górniczej, wizyty w kopalniach 
w Singareni oraz Kottegudem. Rynek 
indyjski od kilkunastu lat przeżywa 
okres otwarcia i liberalizacji, należąc 
do sześciu krajów o najwyższym tempie 
rozwoju gospodarczego. Szczegółowe 
informacje w sprawie udziału w misji:  
Maria Nowakowska - T: +48 22 630 97 83;  
E: mnowakowska@kig.pl.

 Granty Norweskie
• PARP zaprasza do udziału w międzyna-

rodowej giełdzie kooperacyjnej i kon-
ferencji dla firm zainteresowanych wy-
korzystaniem „zielonych” technologii 
w przemyśle, w tym informatyzacją, 
automatyzacją oraz zwiększeniem efek-
tywności procesów i technologii prze-
mysłowych. PARP planuje ogłoszenie 

Spotkanie poświęcono prezentacji kon-
cepcji utworzenia w Gorzowie portu 
rzecznego. Zaproszenie do debaty, 

oprócz członków Prezydium, przyjęli m.in.: 
Ireneusz Madej - reprezentant PGW Wody 
Polskie, Marta Bejnar-Bejnarowicz - Radna 
Miasta Gorzowa oraz Małgorzata Tereszczyk 
- przedstawiciel Urzędu Miasta w Gorzowie.

Tomasz Sobierajczyk, czyli inicjator pro-
jektu, zaprezentował koncepcję utworzenia 
w Gorzowie portu żeglugi śródlądowej, jako 
elementu HUB-a Multimodalnego, który miał-
by powstać w pobliżu miasta. Według autora 
opracowania, Gorzów, ze względów geogra-
ficznych, idealnie nadaje się do sprawnego 
działania portu i stref portowo-przemysło-
wych, a dodatkowo lokalizacja na skrzyżowa-
niu drogi wodnej E 70, linii kolejowej 203 oraz 
trasy szybkiego ruchu S3 powoduje, że miej-
sce to można wykorzystać do łączenia różnych 
środków transportu, dzięki czemu port speł-
niać może funkcję HUB-a stanowiącego połą-
czenie transportu śródlądowego, drogowego 
i kolejowego.

Oczywiście realizacja tak ogromnej in-
westycji to perspektywa kilkudziesięciu lat. 
Niemniej, jak podkreślili członkowie władz 
Izby, aby pomysł miał szansę urzeczywistnie-
nia, należy jak najszybciej rozpocząć szeroko 
zakrojone działania lobbingowe wśród gre-
miów, które mogą mieć wpływ na realizację 
poszczególnych elementów projektu. Władze 
Izby zadeklarowały wsparcie w zakresie prac 
na rzecz wpisania inwestycji do strategicz-
nych dokumentów zarówno rządowych, jak 
i regionalnych, tak aby inwestycja w dłuższej 
perspektywie miała szansę na pozyskanie 
środków na jej realizację.

Władze Izby o porcie  
w Gorzowie
Rozwój gospodarczy Gorzowa Wielkopolskiego w oparciu o stwo-
rzenie portu żeglugi śródlądowej - oto główny temat ostatniego, 
lipcowego posiedzenia Prezydium Izby.

W drugiej części obrad członkowie Pre-
zydium podsumowali działania Izby w pierw-
szym półroczu br. W ostatnich 6 miesiącach 
Izba zorganizowała w sumie aż 22 wydarzenia 
gospodarcze, m.in.: 4 konferencje, 7 szkoleń 
oraz 2 śniadania biznesowe. Cały czas ak-
tywnie działa Izbowa grupa Lean Tour, która 
skupia największe przedsiębiorstwa w naszym 
regionie. W bieżącym roku zakończono 6 edy-
cję studiów MBA (3 w Gorzowie, 2 w Zielonej 
Górze i 1 w Żaganiu).

Izba realizuje obecnie 3 duże projek-
ty unijne. W ramach jednego z nich - Bony 
na Innowacje 2.0 - wśród przedsiębiorców 
rozdysponowano tylko w bieżącym roku w su-
mie 3 miliony złotych na badania i wdrożenia. 
Dzięki projektowi „Lubuskie Bony Szkolenio-
we” na szkolenia i kursy dokształcające pra-
cownicy firm otrzymali wsparcie w wysokości 
blisko 10 mln złotych (849 podpisanych umów 
z firmami i 1540 przeszkolonych osób). Izba 
trzeci rok z rzędu realizuje również na zlecenie 
samorządów projekt modernizacji kształce-
nia zawodowego. W 2019 roku zaplanowano 
realizację łącznie 775 kursów dokształcają-
cych oraz zorganizowanie 975 praktyk i staży 
w przedsiębiorstwach.

W trakcie obrad w poczet członków ZIPH 
przyjęto 5 firm:
• RELPOL S.A., Żary
• F – MOMENTS Monika Kleist,  

Strzelce Krajeńskie 
• BIURO RACHUNKOWE F.H.U. „AR-DO” 

Donata Cystrek, Pyrzyce
• AGENCJA MARKETINGOWA OWLI Szy-

mon Głogowski, Drezdenko
• WAVES GROUP Marcin Kasperski,  

Laskowo
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w drugiej połowie 2019 r. konkursów, 
w których czynnikiem zwiększającym 
szanse otrzymania grantu będzie reali-
zacja projektu w partnerstwie z pod-
miotem norweskim. W ramach realizacji 
programu Grantów Norweskich plano-
wane jest m.in. wsparcie dla wprowa-
dzania w firmie innowacji produktowych 
lub procesowych, które zmniejszają 
negatywny wpływ prowadzonej działal-
ności na środowisko. Rozwiązania te po-
winny być nowe przynajmniej w wymia-
rze firmy. Dotacje będą mogły pokryć do 
70% kosztów kwalifikowanych i wynosić 
nawet 8 mln złotych. Więcej informacji:  
sylwia_banaszkiewicz@parp.gov.pl .

 Izbowe ubezpieczenia
• Zapraszamy do skorzystania z Izbowej 

oferty ubezpieczeń grupowych skiero-
wanej do przedsiębiorców zrzeszonych 
w Zachodniej Izbie Przemysłowo-Han-
dlowej. Skorzystać z niej mogą nie tyl-
ko pracownicy firm, ale również ich 
małżonkowie, pełnoletnie dzieci oraz 
partnerzy. ZIPH ma aktualnie w ofercie 
dwa warianty ubezpieczenia, przygoto-
wane specjalnie dla nas przez Towarzy-
stwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Unum 
S.A. Izbowi specjaliści, w zależności od 
profilu firmy, pomogą również dobrać 
najodpowiedniejszą opcję ubezpie-
czenia, wypełnić wszelkie niezbędne 
dokumenty oraz dopełnić wszystkich 
formalności. Przedsiębiorcy zaintere-
sowani ofertą mogą kontaktować się 
z biurem Izby pod numerem telefonu: 
+48 95 739 03 10 lub drogą mailową:  
a.elzanowska@ziph.pl .

- Jak co roku aplikacje, które wpłynęły 
od firm ocenialiśmy w czterech katego-
riach: mikro, małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstw – wyjaśnia Jerzy Korole-
wicz, prezes Zachodniej Izby Przemysło-
wo-Handlowej i przewodniczący kapituły. 
- W dwóch przypadkach poziom był tak 
wyrównany, że postanowiliśmy przyznać 
miejsca ex aequo - dodaje. 

Wśród wszystkich nadesłanych zgło-
szeń, najliczniejszą grupę stanowią mi-
kroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 
pracowników) - 18 kandydatów. Ponadto 
do konkursu zgłosiło się 17 małych oraz 13 
średnich przedsiębiorstw. Wśród najwięk-
szych podmiotów swój akces do nagrody 
zgłosiło 12 firm. Każde z przedsiębiorstw, 
które przeszło weryfikację, zostało zakwa-
lifikowane do drugiego etapu i otrzyma 
certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu na 
rok 2019. Ponadto trzy najlepsze w każdej 
z kategorii wyróżnione zostaną statuetką.

Kapituła wybrała także Lubuskich Li-
derów Innowacji. W tym roku wpłynęło 
aż 15 kandydatur. Członkowie Kapituły 
wyjątkowo długo i wnikliwie analizowali 
zgłoszenia kandydatów. - Każda firma re-
prezentuje zupełnie inną branżę. Trudno 
jest porównywać rozwiązania np. z infor-
matyki, z rozwiązaniami z przemysłu me-
talowego - tłumaczy Jerzy Korolewicz.

Lubuski Lider Biznesu
60 zgłoszeń od firm z całego regionu wpłynęło do tegorocznej edy-
cji Lubuskiego Lidera Biznesu. 29 sierpnia w siedzibie Gazety Lubu-
skiej w Zielonej Górze obradowała Kapituła konkursu, która oceni-
ła złożone przez przedsiębiorców wnioski.

Podczas obrad wybrano również fir-
my, które otrzymają statuetki w katego-
riach „Debiut Roku” oraz „Firma Przyjazna 
Młodym”. Rywalizacja w tych grupach 
była niezwykle wyrównana. 

Tegoroczna XI edycja Lubuskiego Li-
dera Biznesu będzie miała swój finał 
w Gorzowie Wielkopolskim. Laureatów 
konkursu poznamy podczas uroczystej gali 
28 października w gorzowskim Teatrze im. 
im. Juliusza Osterwy.

Lubuski Lider Biznesu organizowany 
jest przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-
-Handlową przy współudziale Gazety Lu-
buskiej. Patronat nad konkursem sprawu-
je Marszałek Województwa Lubuskiego 
Elżbieta Anna Polak.

LUBUSKI LIDER BIZNESU
ZGŁOSZENIA: 60
• MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA: 18
• MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA: 17 
• ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA: 13
• DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA: 12 

LUBUSKI LIDER INNOWACJI
ZGŁOSZENIA: 15
• MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWA: 03
• MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA: 04 
• ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA: 04
• DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA: 04
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-  Co zmieniło się w podejściu do me-
diacji w ciągu ostatniego roku?

- Zmieniło się wiele, ale ten proces jest 
wciąż zbyt wolny. Zmiany nastąpiły przede 
wszystkim w sferze świadomości zarówno 
sądów, jak i potencjalnych uczestników me-
diacji oraz mediatorów. Pomysł na ogólno-
polski projekt miał kilka źródeł. Były to ge-
nerujące wysokie koszty sprawy w sądach 
powszechnych, które często mogłyby być 
rozwiązane polubownie bez udziału sądu, 
nadmierne obciążenie sędziów pracą, co 
skutkowało długimi terminami oczekiwania 
na kolejne rozprawy, a także brak znajomo-
ści instytucji mediacji przez społeczeństwo, 
w tym przedsiębiorców. Promocja mediacji 
w całej Polsce, korzystne zmiany przepisów 
poprzez wprowadzenie mediacji jako alter-
natywnego sposobu rozwiązywania sporów 
do kodeksów i innych szczegółowych ustaw 
oraz szkolenia pracowników wymiaru spra-
wiedliwości i mediatorów powodują stop-
niowy wzrost liczby spraw kierowanych do 

mediacji i zainteresowania mediacjami jako 
sposobem rozwiązywania konfliktów. Wciąż 
jednak przy pomocy ugody mediacyjnej 
kończonych jest raptem ok. 1% spraw, które 
wpływają do sądów. Niestety nas Polaków 
cechuje generalnie brak zaufania społeczne-
go. A szkoda, bo mediacja ma same zalety: 
szybciej i taniej niż w sądzie, z zachowaniem 
poufności, co dla przedsiębiorców powinno 
być niezwykle ważne, w spokojnej atmosfe-
rze, z poszanowaniem godności i interesów 
obu stron sporu.

- Czy to znaczy, że projekt nie wypełnia 
założonych w nim celów?

- Ależ to błędny wniosek! Właśnie 
dzięki projektowi i - trzeba tu przyznać - 
właściwemu w tej kwestii zaangażowaniu 
Ministerstwa Sprawiedliwości, instytucja 
mediacji zaczyna docierać do powszechnej 
świadomości. Nasz LCAM przeszkolił zgod-
nie z projektem 120 osób – pracowników 
sądów, prokuratur i mediatorów, zarówno 

w Gorzowie, jak i w Zielonej Górze. Zorga-
nizowaliśmy dotychczas trzy debaty na te-
maty związane z mediacjami - ogólnie o za-
sadach mediacji oraz mediacjach w różnych 
branżach (podatki, branża informatyczna, 
ubezpieczeniowa), a 24 października 2019 
r. planujemy kolejny panel dyskusyjny – tym 
razem dla branży medycznej, budowlanej 
oraz zarządców nieruchomości i spółdzielni 
mieszkaniowych. Już dziś zapraszam na pa-

Zyskać zaufanie społeczne
Mija już rok od czasu uruchomienia działalności Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji (LCAM) 
w Gorzowie Wielkopolskim. To jedno z 16 centrów uruchomionych w Polsce w ramach projektu Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości. Projekt realizowany jest wspólnie przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-
-Handlową, Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową (lider projektu) oraz Wyższa Szkołę Biznesu 
w Gorzowie Wlkp., w murach której mieści się siedziba LCAM.

Wywiad z Anną Czekirdą, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie.
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nel przedsiębiorców z tych obszarów. Edu-
kujemy przedsiębiorców, młodzież, nauczy-
cieli, pokazując jak się komunikować, jak 
rozwiązywać konflikty w różnych, nie tylko 
gospodarczych sprawach i na czym polegają 
mediacje. Odbywają się dyżury mediatorów 
w sądach. Konfederacja LEWIATAN- ogól-
nopolski koordynator projektu, wystąpiła 
do Ministerstwa i środowisk prawniczych 
z apelem o wzmocnienie działalności pro-
mediacyjnej. Wśród sygnatariuszy była też 
moja skromna osoba. W odpowiedzi Mini-
sterstwo wystąpiło z rekomendacją do pre-
zesów sądów o otwarcie tzw. „zielonych po-
kojów” na spotkania informacyjne dla stron. 
Mediacja stała się ostatnio narzędziem 
w ustawie o Finansach Publicznych (art. 54A 
UFP), KPA (rozdz. 5A), w sprawach pracow-
niczych w różnych szczegółowych ustawach, 
w sprawach konsumenckich, a planowany 
jest zapis o mediacji w nowej Ordynacji 
Podatkowej. Projekt przyczynił się też po-
średnio do wzrostu zainteresowania me-
diacją rodzinną, mediacjami rówieśniczy-
mi, oświatowymi, a nawet mediacją karną. 
Działaniami promocyjnymi należy też objąć 
środowiska policji, kuratorów sądowych, 

pracowników opieki społecznej itp. Ich wie-
dza na temat mediacji i zaangażowanie w jej 
popularyzację też są niewystarczające. 

- Gdzie w takim razie leżą bariery?
- W moim i mediatorów odczuciu ba-

rierą nie jest świadomy opór przedstawi-
cieli wymiaru sprawiedliwości czy też brak 
wiedzy, a raczej obawy i opór wobec zmian. 
Po pierwsze wciąż nieefektywny jest proces 
przekazywania spraw do mediacji w sądach. 
Mimo wysiłków sędziów-koordynatorów 
ds. mediacji przy sądach okręgowych spraw 
przekazywanych do mediacji jest wciąż za 
mało, a sędziowie i sekretarze obawiają się 
niestandardowych i dodatkowych działań. 
Uproszczenie procedur, a może ich większa 
informatyzacja, poprawiłyby tę kwestię. Ba-
rierę stanowi też często nieprzychylne me-
diacji nastawienie pełnomocników, którzy 
widzą w niej zagrożenie swoich interesów 
i podważenie kompetencji. Po trzecie są to 
obawy i niezrozumienie istoty i zalet media-
cji przez skonfliktowane strony. Często jest 
to też obawa przed samodzielnym podjęcie 
decyzji i chęć „zrzucenia” tej odpowiedzial-
ności na sąd. 

Misja gospodarcza do Tunezji Misja gospodarcza do Iraku

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Ambasady RP 
w Tunisie, kierujemy zaproszenie do udziału w misji go-

spodarczej do Tunezji. Wyjazd organizowany jest w dniach 24-28 
września 2019 r., a głównym celem jest udział w największych 
targach rolno-spożywczych w Afryce - SIAMP. 
Podczas misji firmy z sektora rolno-spożywczego w tym maszyn 
rolniczych, nawozów i przetwórstwa spożywczego oraz prze-
twórstwa rybnego, będą miały możliwość zaprezentowania się 
i odbycia spotkań b2b na stoisku polskim przygotowanym przez 
Ambasadę RP w Tunisie. Misja skierowana jest przede wszyst-
kim do polskich producentów maszyn rolniczych i urządzeń do 
przetwórstwa rolno-spożywczego, producentów nawozów, pasz, 
firm z branży przetwórstwa rybnego, producentów paneli foto-
woltaicznych i biomasy. Szczegółowe informacje: Agnieszka Sala-
mończyk, T: 22 630 97 73; E: asalamonczyk@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje misję gospodarczą 
do irackiego Kurdystanu, która odbędzie się w dniach 29 

września – 3 października 2019 r. Misja ma charakter wielo-
branżowy, a jej celem jest kompleksowa prezentacja polskiej 
oferty eksportowej oraz inwestycyjnej, a także nawiązanie 
kontaktów handlowych przez polskich przedsiębiorców z po-
tencjalnymi partnerami w Iraku. W programie wyjazdu zawar-
to m.in. udział w wielobranżowych targach Erbil International 
Fair 2019, fora biznesowe w Erbilu i Sulejmaniji przygotowane 
we współpracy z lokalnymi Izbami oraz spotkania B2B z lokal-
nymi partnerami. Uczestnicy będą mieli również sposobność 
do spotkania z przedstawicielami irackich instytucji zajmują-
cych się inwestycjami. Szczegółowe informacje: Bartłomiej 
Nersewicz - T: +48 22 630 96 86; E: bnersewicz@kig.pl

- Jakie więc wnioski na przyszłość?
- Nie bójmy się mediacji! Edukujmy, 

informujmy, spotykajmy się, przekonujmy 
naszych adwersarzy do polubownego roz-
wiązania sporu. Pamiętajmy, że sprawę wra-
cającą z mediacji nawet bez ugody szybciej 
się sądzi, bo strony przedyskutowały wiele 
spornych kwestii. Działaniami promocyj-
nymi należy też objąć środowiska policji, 
kuratorów sądowych, pracowników opieki 
społecznej itp. Ich wiedza na temat mediacji 
i zaangażowanie w jej popularyzację też są 
niewystarczające. Cieszę się, że popularyza-
cji mediacji służy kolejny artykuł o tematyce 
mediacyjnej w Głosie Przedsiębiorcy. 

Zapraszamy do kontaktu z Lubuskim 
Centrum Arbitrażu i Mediacji przy ul. Wal-
czaka 25. W ramach mediacji pozasądowych 
zachęcam do samodzielnego wyszukiwania 
mediatorów na listach Sądu Okręgowego 
w Gorzowie i Zielonej Górze, by pogodzić 
się jeszcze przed złożeniem wniosku do 
sądu. Przypominam, że ugoda mediacyjna 
po zatwierdzeniu przez sąd ma moc wyroku 
z wszystkimi tego konsekwencjami. 

- Dziękuję.
Rozmawiał Tomasz Molski.
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ZAPROSZENIE

23-27 
WRZEŚNIA 
2019 ROKU

Zapraszamy 
do placówek

HARMONOGRAM  
Tygodnia Przedsiębiorcy w ZUS 23-27 września 2019 roku

poniedziałek

23 września

10:00 – 13:00

Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: mam z tego tytułu świadczenia

	 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

	 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

	 Urząd Skarbowy

	 Polska Fundacja Przedsiębiorczości

	 stoisko eksperta – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

wtorek

24 września

10:00 – 13:00

Zatrudniam legalnie – współpraca ZUS przy ustalaniu  
i wypłacie świadczeń krótkoterminowych

	 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

	 stoisko eksperta - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

	 stoisko eksperta - Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

środa

25 września

10:00 – 13:00

Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: ubezpieczenia unijne

	 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

	 Państwowa Inspekcja Pracy 

	 Powiatowy Urząd Pracy

	 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Przedsiębiorstwo w spadku – zarząd sukcesyjny

	 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

czwartek

26 września 

10:00 – 13:30

Pracownicze plany kapitałowe – PPK

	 Państwowy Fundusz Rozwoju

piątek

27 września 

10:00 – 13:00

Konferencja

15 lat w Unii Europejskiej a rozwój województwa lubuskiego

Panel dyskusyjny – Jak skutecznie prowadzić własny biznes w Unii Europejskiej

Zapisy na seminaria:  telefonicznie: 95 7395 100 , mailowo: monika.tomiczek@zus.pl
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- Dlaczego pana zdaniem w Gorzowie 
powinien powstać port żeglugi śródlądo-
wej?

- Dlatego, że Gorzów znajduje się w do-
skonałej lokalizacji, jeżeli chodzi o obsługę 
takiego portu. Nasze miasto jest dużym wę-
złem infrastrukturalnym. Mamy bardzo do-
bre połączenia drogowe, jest kolej, mamy 
dostęp do gazociągu, rurociągu naftowego, 
są linie energetyczne, wysokowydajne sieci 
przesyłowe internetowe, a przede wszystkim 
Gorzów jest największym polskim miastem 
na międzynarodowej drodze wodnej E70, 
biegnącej z Antwerpii do Kłajpedy. Ponadto 
ten szlak jest połączony z drogą wodną E40, 
prowadzącą z Gdańska do Odessy. Oznacza 
to, że barką można przepłynąć z północnego 
Atlantyku przez cały kontynent - w tym Go-
rzów - aż do Morza Czarnego. 

- Dlaczego warto stawiać na transport 
wodny?

- Transport prowadzony drogami wod-
nymi jest wielokrotnie tańszy od samocho-
dowego lub kolejowego. Powinien powstać 
u nas hub multimodalny, ponieważ Warta od 
Santoka do Gorzowa jest już dużą rzeką i są 
ku temu doskonałe warunki. Już niemal sto 
lat temu - jeszcze w czasach landsberskich - 
powstała koncepcja budowy portu. Ja opra-
cowałem nową, aktualną na dzisiejsze czasy 
i chętnie poddaję ją teraz pod dyskusję.

 
- Czemu Gorzów miałby stać się centrum 
transportu multimodalnego?

- Istotnym jest argument, że drogą wod-
ną oddaleni jesteśmy od Szczecina o 180 ki-
lometrów. Tym samym jesteśmy naturalnym 
zapleczem dla portu szczecińskiego, który mo-
glibyśmy obsługiwać, gdyż on sam nie będzie 
w stanie magazynować mas towarowych, ja-
kie są przewidywane w niedalekiej przyszłości. 
Szczecin nie zdołał przygotować wystarczają-
cej powierzchni na swoich nabrzeżach. Musi 
mieć w regionie drugi port. Kolejna sprawa to 
konieczność rozwijania transportu wodnego. 
Europa dawno poszła w tym kierunku, a my 
wciąż debatujemy. I przez to masy towarowe 
omijają Polskę, podobnie jak wielu inwesto-

Zasoby, z których należy korzystać
Rozmowa z Tomaszem Sobierajczykiem, projektantem i pomysłodawcą nowej koncepcji budowy 
portu w Gorzowie Wielkopolskim.

rów korzystających z tej formy transportu. 
Brakuje u nas właściwej infrastruktury, a to są 
obecnie ogromne zyski. 

- Jak duże?
- Przykładowo port w Duisburgu, taki jaki 

mógłby być u nas, generuje rocznie kilkadzie-
siąt miliardów euro zysków. W Europie obec-
nie ilość prowadzonych inwestycji w portach, 
na kanałach żeglugi śródlądowej czy lateral-
nych, jest przeogromna. Nie zdajemy sobie 
nawet z tego sprawy, a inwestycje są prowa-
dzone, ponieważ wiele szlaków wodnych nie 
jest już w stanie przyjąć więcej transportu. 
Jak Lubusz kiedyś był kluczem do Królestwa 
Polskiego, tak dzisiaj Gorzów może stać się 
bramą wodną dla całej Polski.

 
- Zainteresował pan swoją propozycją różne 
instytucje, w tym gorzowski magistrat oraz 
Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową. Czy 
pański pomysł już padł na podatny grunt?

- Możemy mówić o bardzo dużym za-
interesowaniu, zarówno w środowiskach 
decyzyjnych, jak i przedstawicieli przemysłu 
i produkcji. Wszyscy doskonale rozumieją 
potrzebę rozwoju miasta w tym kierunku, 
szczególnie że posiadamy odpowiednie zaso-
by, z których należy zacząć korzystać. Mamy 
prezydenta, który dobrze rozumie, że dzia-
łając w długiej perspektywie można powoli 

zacząć poprawiać jakość życia mieszkańców. 
Praktycznie nikt nie ma wątpliwości, że port 
powinien powstać. 

- Oceniając realnie, w jakiej perspekty-
wie czasowej mogłoby dojść do realizacji 
inwestycji?

- Realizacja inwestycji, której koszt opie-
wa na miliardy złotych, zapewne potrwała-
by do 2050 roku, może trochę szybciej. Ale 
dochodzenie do budowy portu oznaczałoby 
mnóstwo inwestycji pośrednich, będących 
dla miasta prorozwojowymi. Dobrym przy-
kładem tu mogą być zbiorniki retencyjne, 
których budowa już się rozpoczęła. Oczywi-
ście finansowanie musiałoby się odbywać 
głównie ze środków rządowych i unijnych. 
Takie programy funkcjonują i im szybciej za-
padną decyzje, tym szybciej można byłoby 
zacząć z tych środków korzystać. Poza tym 
świat już dzisiaj pędzi do przodu z wielką 
prędkością i trzeba postarać się wsiąść do 
tego pociągu. Budowa portu to skok cywili-
zacyjny dla miasta na kolejne dziesięciolecia, 
a rozwój gospodarczy na tyle rozwinąłby na-
szą aglomerację, że liczba mieszkańców mia-
sta mogła się nawet potroić. To jest bowiem 
proces szalenie miastotwórczy.

- Dziękuję za rozmowę.
Robert Borowy



10

Z ZYCIA CZŁONKÓW ZIPH

TON COLOR MAREK KOŁODZIEJSKI 
A: ul. Ludowa 5C, 65-742 Zielona Góra 

W: www.natto.pl

ZACHODNIE CENTRUM KONSULTINGOWE EURO 
INVEST SP. Z O.O. 

A: ul. Sikorskiego 111/307,  66-400 Gorzów Wlkp. 
W: www.euroinvest.pl

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA 2019

ARECO PROFILES SP. Z O.O. 
A: ul. Pyrzycka 44, 74-240 Lipiany 

W: www.arecoprofiles.pl

BUDNEX DEWELOPER SP. Z O.O. 
A: ul. Husarska 34, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.budnex.pl

EDOR SALON OPTYCZNY  
A: ul. Podgórna 43E, 65-213 Zielona Góra 

W:  www.optyk-edor.pl

GORZOWSKI OŚRODEK TECHNOLOGICZNY PARK 
NAUKOWO-PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O. 

A: ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. 
W: www.gotechnology.pl

GRAMM TECHNIKA SP. Z O.O. 
A: Karolewo 5, 66-300 Międzyrzecz 

W: www.gramm-technika.pl

IDEA HR GROUP SP. Z O.O. SP. K. 
A: ul. Borowskiego 2A-3,  

66-400 Gorzów Wlkp. 
W: www.ideahr.com.pl

KASKAT SP. Z O.O. 
A: ul. Husarska 10, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.kaskat.com

KOMAGES SP. Z O.O. 
A: Janczewo 23A, 66-431 Santok 

W: www.lodykomages.pl

LUBUSKI OŚRODEK INNOWACJI I WDROŻEŃ 
AGROTECHNICZNYCH SP. Z O.O. 
A: Kalsk 122, 66-100 Sulechów 

W: www.loiiwa.com.pl

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU 
ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O.O. 

A: Nowy Kisielin – Antoniego Syrkiewicza 6,  
66-002 Zielona Góra 

W: www.pnt.uz.zgora.pl

PROSUPPORT SP. Z O.O. 
A: ul. 30 Stycznia 7/2, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.prosupport.work

PROVINCJA SP. Z O.O. 
A: ul. Daszyńskiego 60, 69-200 Sulęcin 

W: www.provincja.pl 

P.P.H.U. NIEWIADOMSKI  
WŁADYSŁAW NIEWIADOMSKI 

A: ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz 
W: www.pphuniewiadomski.pl

Nominowani w konkursie  Lubuski Lider Biznesu 2019
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA 2019

ATEX SP. Z O.O. 
A: ul. Warszawska 6/103, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W:  -

BOKARO SZELIGOWSCY SP.J. 
A: ul. Kobylogórska 16, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.bokaro.pl

CENTRUM ENERGETYKI ODNAWIALNEJ SP. Z O.O.  
A: ul. Armii Krajowej 51A, 66-100 Sulechów 

W: www.centrumenergetyki.com.pl

CENTRUM SPORTOWE BODYFITNESS 
A: ul. Gen.Wł. Sikorskiego 111,  

66-400 Gorzów Wlkp. 
W: www.bodyfitness.com.pl

DCC SP. Z O.O. 
A: ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W:  -

DOROTA URBAŃSKA 
A: Al. Wojska Polskiego 27/16, 70-470 Szczecin 

W:  - 

ENERGYIT SP. Z O.O. 
A: ul. Kościelna 1/3, 65-064 Zielona Góra 

W: www.energyit.pl

GORZOWSKIE TOWARZYSTWO HANDLU  
ZAGRANICZNEGO GOREX SP. Z O.O. 

A: ul. Moniuszki 42B, 66-400 Gorzów Wlkp. 
W: www.gorex.pl

KASYNO NR 434 TERESA ROMANKIEWICZ 
A: ul. B. Chrobrego 35/41, 65-034 Zielona Góra 

W: www.kasyno.zgo.pl

LUNA COVRIGARIA PAULA BUŁCZYŃSKA 
A: ul. Hawelańska 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W:  www.covrigaria-luna.pl

M-BLACH PRODUCENT BLACH DACHOWYCH 
A: ul. Skwierzyńska 46D, 66-435 Krzeszyce 

W: www.m-blach.pl

MIKOMAX MEBLE BIUROWE  
MAREK RZEŹNICZEK 

A: ul. Plac Jana Pawła II 48/01,  
66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.mikomaxsmartoffice.pl

PERCEPTUS SP. Z O.O. 
A: ul. Drzewna 30/2A, 65-140 Zielona Góra 

W: www.perceptus.pl

SEKA S.A. ODDZIAŁ GORZÓW WIELKOPOLSKI 
A: ul. Kosynierów Gdyńskich 82,  

66-400 Gorzów Wlkp. 
W: www.seka.pl

STAWAR MARIUSZ STAWARSKI 
A: ul. Kazimierza Wielkiego 61,  

66-400 Gorzów Wlkp. 
W: www.stawar.pl
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Głos Przedsiebiorcy i 7-8/2019 WYWIAD

P.W.MIDAM EKSPORT-IMPORT USŁUGI TRANS-
PORTOWO-PRZEWOZOWE MIROSŁAW SKIBA 

A: ul. Szprotawska 26, 67-120 Kożuchów 
W: www.pwmidam.pl

TYLDA SP. Z O.O.  
A: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1/17,  

37-200 Przeworsk 
W: www.tylda.pl

VIVIAMO SP. Z O.O. 
A: ul. Żeromskiego 13A, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.viviamo.pl

ZIEL-BRUK MAKAREWICZ  
EDWARD MAKAREWICZ 

A: Płoty, ul. Lubuska 28, 66-016 Czerwieńsk 
W: www.zielbruk.pl

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA 2019

BROWAR WITNICA S.A. 
A: ul. Marii Konopnickiej 1, 66-460 Witnica 

W: www.browar-witnica.pl

EKOENERGETYKA-POLSKA SP. Z O.O. 
A: Nowy Kisielin – Rozwojowa 9,  

66-002 Zielona Góra 
W: www.ekoenergetyka.com.pl

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. 
A: ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra 

W: www.ec.zgora.pl

EWE ENERGIA SP. Z O.O. 
A:  ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz 

W: www.ewe.pl

GOTECH SP. Z O.O. 
A: ul. Podmiejska-Boczna 16,  

66-400 Gorzów Wlkp. 
W: www.gotech.pl

INNEKO  SP. Z O.O. 
A: ul. Teatralna 48, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.inneko.pl

LUBUSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
PULMONOLOGICZNO-KARDIOLOGICZNY  

W TORZYMIU SP. Z O.O. 
A: ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym 

W: www.szpitaltorzym.pl

MEPROZET STARE KUROWO  SP. Z O.O. 
A: ul. Kościuszki 49, 66-540 Stare Kurowo 

W: www.meprozet.com

PRZEDSIĘBIORSTWO  
TRANSPORTOWO - HANDLOWE FRANCEPOL  

SP. Z O.O. 
A: Stary Kisielin -Zatorze 9, 66-002 Zielona Góra 

W: www.francepol.com.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ROLTEX 
SP. Z O.O. 

A: ul. Rozwojowa 3, 66-100 Brzezie k/Sulechowa 
W: www.roltex.com.pl

  STREAMSOFT SP. Z O.O. SP. K. 
A:  Al. Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra 

W: www.streamsoft.pl

ŚLUSARSTWO USŁUGOWE HAJDUK  
SP. Z O.O. SP.K. 

A: ul. Strażacka 86/2, 66-400 Gorzów Wlkp. 
W: www.suh.pl

ZAKŁAD MECHANICZNY MESTIL SP. Z O.O. 
A: ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.mestil.pl 

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA 2019

BORNE FURNITURE SP. Z O.O. 
A: ul. Lipowa 21, 74-320 Barlinek 

W: www.borne-furniture.com

EOBUWIE.PL  S.A. 
A: Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra 

W: www.eobuwie.com.pl

HOLDING-ZREMB GORZÓW S.A. 
A: ul. Fabryczna 13-17, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.holding-zremb.pl

ICT POLAND SP. Z O.O. 
A: ul. Włoska 3, 66-470 Kostrzyn n/O 

W: www.ictgroup.net

IMPULS SP. Z O.O. 
A: ul. Poleska 19D, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.impuls24.pl

LEKS SP. Z O.O. 
A: ul. Emilii Plater 4, 69-200 Sulęcin 

W: www.leks.com.pl

LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O. 
A: ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra 

W: www.lug.com.pl

POZIOM SP. Z O.O. 
A: ul. Kostrzyńska 89E, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.poziom.com.pl

RELPOL S.A. 
A: ul. 11 Listopada 37, 68-200 Żary 

W: www.relpol.pl

SECO/WARWICK S.A. 
A: ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin 

W: www.secowarwick.com

TELESKOP SP. Z O.O. 
A: ul. Belgijska 5, 66-470 Kostrzyn nad Odrą 

W: www.telemond-holding.com

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI 
W GORZOWIE WLKP. SP. Z O.O. 

A: Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp. 
W: www.szpital.gorzow.pl

Nominowani w konkursie  Lubuski Lider Biznesu 2019
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Konflikty i spory są rzeczą zwyczajną 
i naturalną, a skoro nam się zdarzają to 
na pewno można je rozwiązać. Dzięki 

mediacji – alternatywnej metodzie rozwiązy-
wania konfliktów można ominąć sporo nie-
potrzebnych nerwów i formalności. Jeśli obie 
strony są chętne do załagodzenia sporu, to 
sprawa wcale nie musi trafić do sądu! 

Często zdarza się tak, że niewiedza po-
woduje, że większość osób będących w spo-
rze rozwiązuje go za pomocą tradycyjnego 
postępowania sądowego nie korzystając tym 
samym z ugodowych rozwiązań. Mała popu-
larność alternatywnych metod rozwiązywa-
nia konfliktów przy rozpatrywaniu sporów 
bierze się z nieznajomości tej problematyki 
w społeczeństwie, wśród przedsiębiorców 
oraz braku nawyku korzystania z tych form 
przez prawników. 

Mediacja, najprościej rzecz ujmując, 
jest postępowaniem zmierzającym do ugo-
dowego rozwiązania sporu pomiędzy skon-
fliktowanymi stronami, prowadzonym przez 
neutralną i bezstronną osobę trzecią - me-
diatora. Jedną z największych jej zalet, obok 
szybszego i mniej kosztownego dla stron 
zakończenia sporu, jest możliwość kontynu-
owania relacji gospodarczych między przed-
siębiorcami i rozwijanie dalszej współpracy.

Co najistotniejsze, mediacja jest poufna, 
co oznacza, że nie tylko mediator, ale także 
strony i inne osoby biorące udział w postępo-
waniu mediacyjnym obowiązane są zacho-
wać w tajemnicy fakty, o których dowiedziały 
się w związku z prowadzeniem mediacji. Dla 
przedsiębiorców oznacza to, iż wszelkie spra-
wy będące przedmiotem rozmów mediacyj-
nych, pozostają objęte dyskrecją, co niewąt-
pliwie wpływa na korzystne postrzeganie 
mediacji i wzmocnienie poziomu zaufania 
przedsiębiorców do tego rodzaju metody 
rozwiązywania sporów. 

Zadaniem mediatora jest pomoc w wy-
pracowaniu, między stronami mediacji, po-
rozumienia opartego na zasadzie ,,wygrany 
– wygrany” i przywrócenie wzajemnego za-
ufania uczestników postępowania, co w więk-
szości przypadków pozwala na zachowanie 
dobrych relacji w przyszłości. 

Warto również podkreślić, że korzyst-

Jeszcze słów kilka o mediacji gospodarczej
„Kto chce – szuka sposobów, kto nie chce – szuka powodów”  (Stefan Żeromski)

ne dla stron jest możliwe najwcześniejsze 
przystąpienie do negocjacji i zawarcie ugo-
dy jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy. 
W takim przypadku, bowiem strona otrzyma 
zwrot całości opłaty sądowej, którą zapłaciła 
wnosząc sprawę do sądu. Jeżeli do zawarcia 
ugody przed mediatorem dojdzie w dalszym 
etapie postępowania sądowego, zwrot opła-
ty będzie mniejszy i wyniesie 75 % opłaty 
sądowej.

Należy pamiętać, że kierując sprawę do 
sądu strony tracą kontrolę nad wynikiem po-
stępowania. O ich sprawie rozstrzyga sąd, zaś 
strony mają ograniczony wpływ na rozstrzy-
gnięcie sporu, a kierując sprawę do mediacji, 
strony pozostawiają sobie całkowity wpływ 
na wynik zakończenia sporu. To one ustalają 
zasady procedowania, mogąc je ograniczyć 
w dowolny sposób. 

W mediacji strony przedstawiają na-
wzajem swoje racje i samodzielnie decydują 
o sposobie zaspokojenia swoich interesów 
zgodnie ze swoimi potrzebami. Tylko wtedy, 
gdy jest to dla nich korzystne, strony zawie-
rają ugodę. Udział w mediacji, sposób i czas 
jej zakończenia jest zależny od woli stron i ich 
potrzeb. Mediacja zakończona ugodą jest 
sukcesem stron, pozwala im osiągnąć zaspo-
kojenie swoich potrzeb w krótszym czasie, 
przy zdecydowanie niższych kosztach finan-
sowych, a przede wszystkim pozwala ograni-
czyć koszty emocjonalne związane z rozwią-
zywaniem sporu w postępowaniu sądowym. 

Korzyścią dla 
przedsiębiorstw, 
jaką niesie za sobą 
mediacja jest to, że 
znacznie skracamy 
czas jego rozstrzy-
gnięcia, ponieważ 
w drodze mediacji 
spór można roz-
strzygnąć w kilka, 
kilkanaście tygodni, 
zazwyczaj po 1-3 spotkaniach dochodzi do 
rozwiązania, a przynajmniej zdefiniowania 
podstawowych kwestii. 

Do mediacji skierować można wszystkie 
sprawy, w których dopuszczalne jest zawar-
cie ugody. Oto przykładowy katalog spraw, 
jakie mogą zostać poddane mediacji gospo-
darczej: niewywiązywanie się z postanowień 
umów, problemy z interpretacją zapisów 
umów, nieterminowe warunki spłaty, nie-
etyczne działania konkurencyjne, nadużywa-
nie własności intelektualnej, problemy zwią-
zane z podziałami czy przejęciami firm.

Dlatego Przedsiębiorco, aby skutecznie 
rozwiązać problem warto jest rozważyć wy-
bór alternatywnej metody rozwiązywania 
sporów poprzez mediację!

Joanna Cyganiak
 stały mediator sądowy SO  

w Gorzowie Wlkp., 
członek LCAM
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Z WIZYTA U ...

Jak interes zaczął kwitnąć?
Nim postać Jana Kowalewskiego sta-

ła się marką samą w sobie, pod koniec lat 
osiemdziesiątych, po odejściu z Gorzowskie-
go Przedsiębiorstwa Turystycznego Warta-
-Tourist, nasz bohater prowadził z żoną Bar-
barą punkt małej gastronomii nad jeziorem 
w Pszczewie. Dodatkowo małżonkowie roz-
poczęli na gorzowskim Manhattanie sprze-
daż detaliczną słodkich wyrobów. Interes, 
co tu dużo kryć, kwitł. Postanowiono więc 
(dokładnie w marcu 1989 roku) z o wiele 
większą mocą zaistnieć w biznesie. Wspól-
nie ze starym znajomym ze szkolnych lat, 
Wojciechem Maciejewskim, założyli spół-
kę, w której udziały posiadała także Gmin-
na Spółdzielnia w Lipkach Wielkich. Te trzy 
podmioty połączyła nazwa nowopowsta-
łej firmy: KOMAGES (KOwalewski, MAcie-
jewski i GES czyli popularny skrót gminnej 
spółdzielni). Od początku siedziba spółki 
znajdowała się w Janczewie. I od startu 
głównym profilem działalności stała się 
produkcja i sprzedaż koncentratów spożyw-
czych, a w szczególności lodów.

Lody wywołujące uśmiech
Szybko przygoda zaczęła nabierać ru-

mieńców. - Bardzo chciałem inwestować, 
rozwijać się. Znalazłem odpowiednie ma-
szyny, a ponieważ wspólnicy nieco inaczej 
podchodzili do kwestii zaangażowania ka-
pitałowego, do czego mieli pełne prawo, 
postanowiłem wykupić ich udziały – wspo-
mina Jan Kowalewski. I tak po dwóch latach 
funkcjonowania, czyli w 1991 roku, nasz 
jubilat w 100% przejął władanie w „Koma-
gesie”. Złoty okres działalności przypadł na 
okres 1993-1996. Niemal setka pracowni-
ków pozwalała zaspokoić potrzeby rynkowe 
poprzez pracę na trzy zmiany. A do małego 
Janczewa zaczęli zjeżdżać się właściciele lo-
dowych hurtowni z całego kraju. W połowie 
lat dziewięćdziesiątych poprzedniego stule-

cia, zapadła również decyzja, aby poszerzyć 
ofertę o gotowe mrożone słodkości własnej 
produkcji. - Z pewnością do dziś niejedna 
osoba uśmiechnie się na wspomnienie na-
szych lodów „Discovery”, „Apollo”, „Aca-
pulco” czy tortów lodowych „Donatello” lub 
„Don Vitto” - zapewnia prezes Kowalewski. 

Obecnie „Komages” zatrudnia kilka-
naście osób. - Rynek znacząco się zmienił. 
Od 2010 roku wielkopowierzchniowe sie-
ci handlowe praktycznie zmiotły konku-
rencję. W błyskawicznym tempie zaczęły 
znikać z powierzchni małe sklepy, które 
niejednokrotnie bazowały na produktach 
naszej firmy – ocenia pan Jan. Dużą część 
zarobionych pieniędzy niestety nie udało 
się odzyskać. Dlaczego? Kontrahenci - czyli 
hurtownie - nie wytrzymali konkurencji, co 
rykoszetem odbiło się także na „Komagesie” 
w postaci niezapłaconych należności. Ale 
myliłby się ktoś, gdyby pomyślał, że nasz bo-
hater poddał się. Nic z tych rzeczy! Spółka 
do dziś m.in. aktywnie współpracuje z sie-
cią handlową restauracji Ikea oraz Centrum 
Zaopatrzenia „Eurocash” w Komornikach. 
Wsparciem dla właściciela jest córka Joanna 

zajmująca się kadrami i sprawami socjalny-
mi. A głównym asortymentem pozostały… 
lody, a ściśle rzecz ujmując – koncentraty 
lodowe.

Rejs w nieznane
Działalność Jana Kowalewskiego to 

jednak nie tylko produkcja znakomitych 
koncentratów spożywczych. - W 1992 roku 
postanowiłem spełnić marzenie i zakupiłem 
w Bydgoskiej Żegludze Śródlądowej statek 
pasażerski. Taki do remontu, bo inaczej nie 
byłoby mnie stać – z uśmiechem wspomina. 
Jednostkę wodną udaje się nabyć na po-
czątku wspomnianego roku. Po trzech mie-
siącach intensywnych prac renowacyjnych 
udaje się ją wprowadzić do eksploatacji 
rzecznej. „Joanna”, bo tak zostaje ochrzczo-
ny statek, rozpoczął regularne rejsy po War-
cie oraz Odrze. Głównie pływał na odcinku 
Gorzów – Santok. - Jestem przekonany, że 
wielu czytelników „Głosu Przedsiębiorcy” 
przynajmniej raz doświadczyło przyjemno-
ści podróży na „Joannie” - z przekonaniem 
wspomina prezes „Komagesu”. Oprócz 
wspomnianej trasy, statek często przemie-

Pan Kapitan
Nieczęsto się zdarza, aby firma z powodzeniem funkcjonowała 30 lat na rynku. Z pewnością potrzeba 
do tego odrobiny szczęścia, ale przede wszystkim nie obejdzie się bez odpowiedniego zarządzania. 
Wszak hossa nie zawsze panuje na biznesowym parkiecie. Warto więc pochylić się nad sylwetką Jana 
Kowalewskiego, znanego przedsiębiorcy z podgorzowskiego Janczewa, który już od ponad trzech de-
kad prowadzi rodzinną firmę „KOMAGES”, słynącą z produkcji lodowych koncentratów najwyższej 
jakości. Ale to tylko najbardziej widoczny fragment ogromnego pola aktywności naszego rozmówcy.
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rzał odcinek z Poznania do Puszczykowa 
(i z powrotem), a także wykonując ruch 
okrężny w Słubicach. Co ciekawe, jednostka 
pływa do dziś, mimo że zmieniła właściciela 
w 2000 roku. O tym, jak dużym sentymen-
tem Jan Kowalewski darzy ten zakres swojej 
aktywności zawodowej niech świadczy fakt, 
że stał się posiadaczem wszelkich niezbęd-
nych uprawnień pozwalających prowadzić 
statek. - Tak, tak, można się do mnie zwracać 
„Panie Kapitanie” - szelmowsko przyznaje.

Pionierski GPS 
Innym, niewątpliwie wartym odnotowa-

nia polem aktywności naszego rozmówcy 
stało się Centrum Satelitarnego Monito-
rowania Pojazdów, Ładunków i Obiektów. 
W 2000 roku, po powrocie z wyjazdu do Sta-
nów Zjednoczonych, prezes Kowalewski po-
stanowił przenieść na lokalny grunt pomysł 
wdrożenia innowacyjnej, jak na tamte czasy, 
techniki GPS (z ang. Global Positioning Sys-
tem) znanej jako powszechny system nawi-
gacji satelitarnej. Z początku funkcjonowania 
tej gałęzi biznesowej „Komagesu” wszystko 
układało się poprawnie. Spore zainteresowa-
nie przekładało się na liczne kontrakty i umo-
wy. Jednak niespodziewana śmierć syna oraz 
kwestie techniczne nie pozwoliły na odpo-

wiednie rozwinięcie potencjału, jaki niewąt-
pliwie drzemał w tej inicjatywie.

Flirt z mediami
Nie wolno zapomnieć o kolejnym biz-

nesowym epizodzie Jana Kowlewskiego. 
- Krótko, bo tylko przez dwa lata, w okresie 
od 2002 do 2003 roku coś mnie podkusiło 
i postanowiłem zostać producentem filmo-
wym – z przymrużeniem oka wspomina pan 
prezes. - Oczywiście nie finansowałem wiel-
kich produkcji fabularnych, ale nawiązałem 
współpracę z raczkującą wówczas telewizją 
TVN 24. Twarzą tego przedsięwzięcia była 
nieżyjąca już od pięciu lat pani redaktor Do-
rota Kurmin. Udało nam się wówczas wypro-
dukować pokaźną ilość materiałów informa-
cyjnych, głównie obrazujących wydarzenia 
z województwa lubuskiego, choć nie tylko.

Pod rękę z Jeronimo Martins
Szef „Komagesu” nie byłby sobą, gdy-

by po jakimś czasie nie spróbował w swo-
jej aktywności zawodowej czegoś nowego. 
Dziesięć lat temu postanowił więc ostrożnie 
uruchomić dodatkową działalność handlo-
wą podejmując współpracę z siecią sklepów 
„Chata Polska”. - Zainwestowałem w pawi-
lon handlowy i całą niezbędną infrastruktu-

rę – zwięźle opisuje. Po trzech latach zdoby-
wania niezbędnego doświadczenia zapadła 
decyzja o rozbudowie obiektu i wejściu do 
potężnej sieci „Biedronka”. I tak jak na po-
czątku własnej działalności, tak też i w tym 
wypadku, Jan Kowalewski nie mógłby obyć 
się bez żony Barbary. - To ona odpowiada za 
te klocki tworzące mozaikę o nazwie „Koma-
ges” - przyznaje nasz rozmówca. A klientami 
żółtego pawilonu spożywczego w Janczewie 
jest m.in. coraz liczniejsza grupa gorzowian.

Zaproszenie
Dziś „Komages” eksportuje swoje wy-

roby do klientów z Czech, Niemiec, Francji, 
Litwy, Łotwy i Estonii. Ciągle posiada trzy 
magazyny handlowe na terenie Polski, ak-
tywnie współpracując z około 200 odbiorca-
mi. - Zapraszam do współpracy wszystkich 
myślących o własnym interesie. Współpra-
cujemy na zasadzie partnerskiej z importe-
rem maszyn i urządzeń z Chin. Świadczymy 
dzięki temu usługi w zakresie organizacji, 
wyposażenia oraz serwisu technicznego dla 
nowo powstających punktów gastronomicz-
nych. – zachęca prezes janczewskiej firmy.

Jarosław Libelt
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Nowy Kisielin – Syrkiewicza 6, Zielona Góra 66-002, tel. +48 68 328 21 11 
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Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o. tworzy most współpracy nauki              
i biznesu oraz jest swego rodzaju katalizatorem w procesie transferu technologii i innowacji w Województwie 
Lubuskim.  Do głównych zadań należy: przybliżanie wyników badań naukowych w przemyśle, wytwarzanie 
nowych technologii, wspieranie procesu transferu technologii, wykorzystanie sprzętu badawczego                     
w laboratoriach Parku  do opracowania nowych technologii, promocja innowacyjności i przedsiębiorczości, 
wspieranie startupów i firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). 

Projektowana ustawa ma przede wszyst-
kim na celu uporządkowanie chaotycz-
nie dotychczas uregulowanej materii 

prawnej. Jednak w odniesieniu do wielu za-
gadnień wprowadza ona nowe treści i insty-
tucje prawne.

Tak jest choćby w zakresie zasad ogól-
nego prawa podatkowego, które zostały 
uregulowane w art. 14-32 projektu. W ka-
talogu zasad ogólnego prawa podatkowego 
mieszczą się dotychczasowe zasady ogólne 
postępowania podatkowego (art. 120-129 
Ordynacji podatkowej z 1997 r.), jak i zasady 
rozproszone w obowiązującym akcie praw-
nym (np. zasada in dubio pro tributario, czyli 
zasada rozstrzygania niedających się usunąć 
wątpliwości na korzyść podatnika, uregulo-
wana w art. 2a OP). Ponadto w katalogu tym 
znalazły się zasady artykułowane w orzecz-
nictwie sądów administracyjnych i których 
regulacja była postulowana przez doktrynę 
prawa podatkowego. Warto nadmienić, że 
zaproponowany katalog zasad znajduje swo-
je odpowiedniki w Kodeksie postępowania 
administracyjnego, ale też w innych regu-
lacjach (w tym o charakterze europejskim), 

jak np. w Kodeksie Dobrej Administracji, 
Europejskim Kodeksie Dobrej Praktyki Ad-
ministracyjnej, Kodeksie podatników Unii 
Europejskiej, Modelu karty podatnika CFE, 
AOTCA i STEP (modele kart podatnika z róż-
nych części świata) oraz w projekcie ustawy 
– Przepisy ogólne prawa administracyjnego 
(zob. Uzasadnienie do projektu ustawy – Or-
dynacja podatkowa, s. 62).

Jak wskazują Autorzy projektu na stronie 
62 uzasadnienia do projektu, w przypadku 
kolejności zasad, zdecydowano się na ich 
porządek oparty na przejrzystym i spójnym 
kryterium pozwalającym wyeliminować 
przypadkowość w projektowanej regulacji 
prawnej. Ustanowiono: zasady programo-
we; zasady dotyczące statusu zobowiąza-
nego; zasady dotyczące sposobu działania 
organów podatkowych i załatwiania spraw 
podatkowych; zasady dotyczące postępo-
wania podatkowego.

Zgodnie z intencją twórców zasady pro-
gramowe stanowią najbardziej ogólne i uni-
wersalne dyrektywy postępowania. Do zasad 
tych należą: zasada legalizmu (art. 14) oraz 
zasada uwzględniania konstrukcji podatku (. 

Z kolei zasady dotyczące statusu zobo-
wiązanego kształtują ramy relacji między 
zobowiązanymi i organami podatkowymi 
– dyktują podstawowe dyrektywy, które 
rządzą tymi relacjami, a w szczególności 
nastawieniem organów podatkowych do 
zobowiązanych. Do zasad tych należą: zasa-
da informowania i wsparcia, współdziałania 
zobowiązanego z organami podatkowymi, 
rozstrzygania wątpliwości co do treści przepi-
sów prawa na korzyść zobowiązanego.

Na trzecią grupę zasad dotyczących 
sposobu działania organów podatkowych 
i załatwiania spraw podatkowych, składają 
się: zasada zaufania, domniemania uczciwo-
ści zobowiązanego, bezstronności i równe-
go traktowania, uzasadnionych oczekiwań, 
proporcjonalności, celowości i efektywności, 
pragmatyzmu, prawdy obiektywnej, roz-
strzygania wątpliwości co do stanu faktycz-
nego na korzyść zobowiązanego, szybkości 
i prostoty załatwiania spraw, ograniczonego 
gromadzenia dokumentów i informacji, wy-
ważania interesu zobowiązanego i interesu 
publicznego, czynnego udziału strony, prze-
konywania, ugodowego załatwiania spraw, 
pisemności.

Kolejne zasady dotyczą postępowania 
podatkowego – zgodnie z utrwalonym ka-
nonem określają podstawowe założenia tego 
postępowania (te z nich, które nie były obję-
te poprzedzającymi zasadami). W tej grupie 
zostały ujęte: zasada jawności wyłącznie dla 
stron, dwuinstancyjności, trwałości decyzji 
ostatecznych.

Wśród zasad najistotniejszych z punk-
tu widzenia przedsiębiorców, wskazanych 

Prawo podatkowe w projekcie nowej  
Ordynacji podatkowej
Czwartego czerwca 2019 roku rządowy projekt ustawy – Ordynacja podatkowa trafił do Sejmu. Obec-
nie jest on po pierwszym czytaniu i został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Trudno prze-
widzieć na ile projekt ten jest istotny dla większości sejmowej i czy zdąży ona zakończyć procedurę 
ustawodawczą przed końcem kadencji Sejmu, wydaje się jednak po publicznych deklaracjach premie-
ra, że może tak się stać.
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w projekcie, znajdują się zasady: legalizmu 
w postępowaniu podatkowym (organy po-
datkowe działają na podstawie i w grani-
cach prawa, art. 14 projektu); informowania 
i wsparcia (zgodnie z art. 16 organy podat-
kowe udzielają zobowiązanemu informacji 
i wspierają go w samodzielnym, prawidło-
wym i dobrowolnym wykonywaniu jego 
obowiązków i korzystaniu z praw wynikają-
cych z przepisów prawa podatkowego), roz-
strzygania wątpliwości interpretacyjnych na 
korzyść podatnika (w myśl art. 18 niedające 
się usunąć wątpliwości co do treści normy 
prawnej rozstrzyga się na korzyść zobowią-
zanego).

Ważna jest także zasada proporcjonalno-
ści (art. 21 projektu), zgodnie z którą organy 
podatkowe podejmują tylko takie działania 
nakładające obowiązki na zobowiązanego 
lub ograniczające jego prawa, które umoż-
liwiają osiągnięcie celu ustawowego, są 
niezbędne do jego osiągnięcia i przynoszą 
rezultaty współmierne do nałożonych na zo-
bowiązanego obowiązków lub ograniczenia 
jego praw. Co więcej, dobór środków i dzia-
łań przez organy podatkowe musi umożli-
wiać osiągnięcie celu ustawowego, w sposób 
najmniej uciążliwy dla zobowiązanego.

Jako swoistą ciekawostkę, ale niezwykle 
istotną, należy potraktować ustawową regu-
lację wprowadzającą zasadę domniemania 
uczciwości zobowiązanego. Jej przyjęcie ma 
na celu prawne wymuszenie zmiany posta-
wy organów podatkowych w stosunku do 
podatników. Dotychczasowe podejście, tj. 
postawa „policjanci i złodzieje” oparta na 
założeniu, że podatnicy nie są gotowi płacić 

tego, co jest od nich słusznie należne, i czy-
nią starania, aby uniknąć podatków w każ-
dym przypadku, gdy to możliwe – zgodnie 
z prawem lub niezgodnie z nim, gdy się to 
opłaca ma być zastąpiona postawą „usługi 
świadczonej na rzecz klienta”, która zakłada, 
że podatnicy są obywatelami skłonnymi do 
współpracy, którzy – o ile rozumieją przepisy 
prawa podatkowego, a przepisy i procedury 
podatkowe postrzegają jako słuszne – pragną 
postępować zgodnie z prawem (s. 73 uzasad-
nienia). Powyższa zasada została ujęta w art. 
19 § 2 i stanowi, że organy podatkowe kieru-
ją się w swoich działaniach zasadą zaufania 
do zobowiązanego, zakładając, że działa on 
uczciwie i zgodnie z prawem. 

Kolejny obowiązek został nałożony na 
organy podatkowe w art. 20 projektu. Zgod-
nie z nim organy podatkowe bez uzasadnio-
nej przyczyny nie odstępują od utrwalonej 
praktyki rozstrzygania spraw w takim samym 
stanie faktycznym i prawnym. Obowiązek 
ten jest określany mianem tzw. zasady uza-
sadnionych oczekiwań. Zasada ta oznacza 
możliwość przewidywania działań organów 
podatkowych, co z kolei skutkuje zaufaniem 
do prawodawcy i do stanowionego przez 
niego prawa oraz zaufaniem do podmiotów 
stosujących prawo (organów podatkowych).

Jednakże z zasad ogólnych prawa podat-
kowego nie wynikają obowiązki nakładane 
jedynie na organy podatkowe. Należy pamię-
tać, że przy próbie „ucywilizowania” relacji 
podatnik – fiskus, nie zmienia się charakter 
samego prawa podatkowego i nakładanych 
w myśl przepisów podatkowych na podat-
nika obowiązków. Prawo podatkowe nadal 

pozostaje prawem w pewnym stopniu re-
presyjnym, nakładającym ciężary na podle-
gające mu podmioty (podatników, płatników, 
inkasentów, zobowiązanych).

Do obowiązków wynikających z zasad 
ogólnych prawa podatkowego a nałożonych 
na zobowiązanego należy zasada współ-
działania zobowiązanego z organami po-
datkowymi (art. 17 projektu). Zgodnie z tą 
zasadą zobowiązany ma obowiązek współ-
działać z organami podatkowymi, co oznacza 
że podatnicy są zobowiązani do dostarczenia 
wszelkiego rodzaju potrzebnych dowodów 
oraz do współpracy z organami podatkowy-
mi przez przedstawianie znanych im faktów 
w sposób kompletny i zgodny z prawem. 
Oczywiście organy podatkowe mają obowią-
zek ułatwiania zobowiązanym wywiązywania 
się z obowiązków podatkowych i korzystania 
z praw, lecz zarazem zobowiązani powinni 
w wykonywaniu swoich obowiązków współ-
działać z organami podatkowymi. Zasada ta 
doznaje pewnych ograniczeń, gdyż powin-
ność współdziałania rozciąga się jedynie na 
to, co wynika z przepisów prawa podatkowe-
go. Ustanowienie tej zasady ma z jednej stro-
ny zapewniać dobrą partnerską współpracę 
między organem podatkowym a zobowią-
zanym, zorientowaną na zapewnienie zgod-
ności rozliczenia podatkowego z prawem, 
a z drugiej zapobiegać nadmiernym (nieza-
sadnym) żądaniom organów podatkowych.

dr Rafał Bucholski 
radca prawny, doradca podatkowy, 

adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego 
i Finansowego UZ
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MAŁA POŻYCZKA
ROZWOJOWA

MAŁA POŻYCZKA

Kwota pożyczki do 500 000,00 zł

Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Od 2,87%

Oprocentowanie stałe w okresie spłaty pożyczki (preferencyjne lub na warunkach rynkowych)

Od 2,87% w skali roku dla firm niebędących start-upami

0,935% dla start-upów, tj. przedsiębiorców działających na rynku (w momencie zawierania umowy pożyczkowej)

nie dłużej niż 2 lata od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG, KRS

lub umowy spółki oraz dla przedsiębiorstw, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy

Brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki

Okres spłaty do 60 miesięcy

Karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy; karencja  nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

Finansowanie inwestycji do 100%

Oprocentowanie stałe w okresie spłaty pożyczki (preferencyjne lub na warunkach rynkowych)

0,935% dla start-upów, tj. przedsiębiorców działających na rynku (w momencie zawierania umowy pożyczkowej)

nie dłużej niż 2 lata od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG, KRS

lub umowy spółki

STATYSTYKA
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