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Diagnoza lubuskiej Diagnoza lubuskiej 
gospodarki gospodarki 
– wywiad z Władysła-– wywiad z Władysła-
wem Komarnickim, wem Komarnickim, 
Marszałkiem LSGMarszałkiem LSG
 minionej kadencji  minionej kadencji 

Szanowni Państwo

Za nami trzecia edycja Lubuskiego 
Lidera Biznesu. W gościnnych pro-
gach zielonogórskiej Palmiarni po-

znaliśmy tegorocznych laureatów konkur-
su. Duża frekwencja, wielu znamienitych 
gości i ogromne zainteresowanie mediów 
świadczą o randze, jaką zyskał konkurs 
przez minione dwa lata. Statuetka Lidera 
Biznesu stała się wyznacznikiem pres  żu 
i zaświadczeniem solidności fi rmy. Bardzo 
nas cieszą Państwa pozytywne opinie. Ze 
swojej strony pragnę raz jeszcze serdecz-
nie pogratulować wszystkim uczestnikom, 
a w szczególności zwycięzcom. Dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili się do orga-
nizacji Gali. Zapraszam również do udziału 
w roku przyszłym.

Wielkimi krokami zbliża się koniec prac 
modernizacyjnych w secesyjnej willi Carla 
Bahra przy ul. Kazimierza Wielkiego. Liczymy, 
że jeszcze w tym roku będziemy Was mogli 
powitać w progach nowej siedziby Izby. Bę-
dzie to  dla Państwa nowa jakość i komfort 
obsługi. Pozwoli nam także uwolnić niewy-
korzystane dotąd pokłady możliwości, które 
otwierają się przed Izbą w ramach Regional-
nego Centrum Przedsiębiorczości. 

Druga połowa roku szykuje się w Izbie 
nie mniej pracowita niż pierwsza. Izba ma do 
zaoferowania szeroką gamę przedsięwzięć 
zarówno w wymiarze regionalnym, jak i mię-
dzynarodowym. Od dużych konferencji po 
kameralne spotkania branżowe. Już dziś ser-
decznie zapraszam do udziału.
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Najważniejszym przedsięwzięciem 
pierwszego półrocza stała się kwe-
s  a pozyskania środków fi nanso-

wych na fi nalizację remontu nowej siedziby 
Izby. Dzięki współpracy z Miastem Gorzów 
Wlkp. i Urzędem Marszałkowskim w Zielo-
nej Górze, w kwietniu rozpoczęły się pra-
ce w Pałacyku Ślubów przy ul. Kazimierza 
Wielkiego, gdzie powstaje Regionalne Cen-
trum Przedsiębiorczości. Aktualnie remont 
wkroczył w ostatnią fazę. Budowlańcy są 
na etapie prac wykończeniowych wewnątrz 
budynku. Zakończenie inwestycji i przenosi-
ny biura ZIPH planowane są na listopad br.

W minionym półroczu Izba była bardzo 
aktywna w zakresie kształcenia kadr. Dzięki 
pozyskanym z Unii Europejskiej środkom na 
realizację projektów szkoleniowych, za po-
średnictwem Izby, przeszkolonych zostało 
ponad 200 pracowników lubuskich przed-
siębiorstw. Oferta Izby obejmowała szeroki 
wachlarz zagadnień. Od kursów dla mana-
gerów, handlowców, grafi ków komputero-
wych i projektantów serwisów interneto-

wych, po kursy języka angielskiego. Mimo, 
iż rekrutacja jest już zamknięta, to wciąż za-
jęcia rozpoczynają nowe grupy szkoleniowe. 
Do końca roku liczba przeszkolonych uczest-
ników wzrośnie do blisko 350.

W Izbie szykuje się pracowite drugie 
półrocze. Na początku października, wspól-
nie z Caelum Development oraz Busines 
Speedway Club, ZIPH zorganizuje spotkanie 
na temat franchisingu. Także w październi-
ku, na zaproszenie Izby gościć będzie w Go-
rzowie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego Waldemar Sługocki. 
Z kolei w Zielonej Górze odbędzie się kon-
ferencja dla właścicieli fi rm zainteresowa-
nych pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł 
fi nansowania. Izba planuje także mniejsze 
konferencje branżowe dot. m.in. nowocze-
snych technik pozyskiwania pracowników, 
tworzenia elektrowni wiatrowych oraz fo-
rum dotyczące współpracy z niemieckimi 
przedsiębiorstwami w zakresie prac badaw-
czo-rozwojowych. 

Tomasz Molski

Posiedzenie władz ZIPH

Izba nie zwalnia tempa
Z końcem sierpnia br. w Gorzowie Wlkp. obradowało Prezydium Za-
chodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Podczas spotkania podsu-
mowano pierwsze półrocze 2011 r. oraz przedstawiono szereg dzia-
łań, które Izba ma zamiar zrealizować do końca roku.

• 26 września w Wojewódzkiej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. 
odbyło się spotkanie informacyjne doty-
czące możliwości otrzymania dotacji na 
wspieranie wdrażania elektronicznego biz-
nesu typu B2B w ramach Działania 8.2 Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka. Celem spotkania było przybliżenie 
zainteresowanym zasad aplikowania oraz 
metodyki przeprowadzania oceny formal-
nej i merytorycznej w ramach w/w działa-
nia. Uczestnicy dowiedzieli się również na 
co należy zwrócić szczególną uwagę oraz 
o najczęściej popełnianych błędach w trak-
cie konstruowania wniosku o dofi nanso-
wanie.

• 28 września w Co  bus odbyło się współ-
organizowane przez Zachodnią Izbę Prze-
mysłowo-Handlową spotkanie doradcze 
poświęcone zagadnieniom wdrażania 
innowacji w fi rmach. Głównym tema-
tem dyskusji była wymiana doświadczeń 
w zakresie etapów wprowadzania nowych 
technologii. Wzięli w nim udział przedsię-
biorcy i naukowcy z Polski i Niemiec. Była 
to kolejna inicjatywa w ramach polsko-
-niemieckiego projektu Deplinno, w której 
uczestniczą izby gospodarcze i uczelnie 
wyższe z Lubuskiego i Brandenburgii. Spo-
tkanie poprowadził konsultant  Regional-
nego Punktu Konsultacyjnego działającego 
przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
w Zielonej Górze.

• W dniach 26-28 września w Pradze odby-
ło się Walne Zgromadzenie Unii Izb Łaba/
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PORADY EKSPERTÓW ZIPH:

Monika Marek, 
tel. (95) 73-90-321,
e-mail: m.marek@ziph.pl
Najbliższe konsultacje:
6, 13, 20,27 październik
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:
26 październik
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

Uroczyste podsumowanie ostatnich 
dwóch lat oraz wybór nowego Mar-
szałka Sejmiku miało miejsce pod 

koniec lipca w Międzyrzeczu. Lubuski Sejmik 
Gospodarczy działa w formie stowarzyszenia 
i zrzesza niemal wszystkie organizacje około-
biznesowe w Lubuskiem. 

Minione dwa lata okazały się okresem 
szczególnej aktywności Sejmiku. Co najważ-
niejsze, po wielu próbach udało się powołać 
do życia Lubuski Arbitrażowy Sąd Gospo-
darczy, którego zadaniem jest polubowne 
rozstrzyganie sporów gospodarczych. To roz-
wiązanie, funkcjonujące doskonale w innych 
regionach kraju, stało się również dostępne 
dla lubuskich przedsiębiorców. Na zapro-
szenie Marszałka Sejmiku gościł w naszym 
województwie wybitny ekonomista Leszek 
Balcerowicz. Profesor spotkał się z blisko 
trzystoma przedsiębiorcami naszego regionu 
w Gorzowie Wlkp. Sejmik poruszał również 
bieżące problemy fi rm. Tak było m.in. w przy-
padku opcji walutowych. Reagując na trudną 
sytuację lubuskich fi rm, Marszałek zorganizo-
wał spotkanie przedsiębiorców z ekspertami 
oraz parlamentarzystami w celu znalezienia 

Lubuski Sejmik Gospodarczy

Ważne wsparcie
Z końcem czerwca br. upłynęła kolejna dwuletnia kadencja władz 
Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. W minionym okresie temu gre-
mium przewodniczył przedstawiciel Zachodniej Izby Przemysłowo-
-Handlowej Władysław Komarnicki. 

rozwiązań pozwalających na wyjście z impa-
su, w którym trwały fi rmy. 

Marszałek wykazywał również sporą ak-
tywność we współpracy z samorządem wo-
jewództwa. Wiele z rekomendowanych przez 
sejmik rozwiązań zostało w późniejszym 
czasie wcielonych w życie. Tak było m.in. 
w sprawie podziału środków z Krajowej 
Rezerwy Wykonania, w której ostatecznie 
znalazła się dużo większa pula pieniędzy 
dla przedsiębiorców, niż to miało miejsce 
w wersji pierwotnej. Sejmik aktywnie udzie-
lał się również w życiu gospodarczym regio-
nu. Wspierał m.in. organizację gal „Przedsię-
biorstwo Fair-Play”, organizowanych przez 
Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową co-
rocznych spotkań lubuskich przedsiębiorców 
i debat na temat samorządu gospodarczego.

Minione dwa lata wniosły nową jakość 
w działalność Lubuskiego Sejmiku Gospo-
darczego, który stał się ważnym elementem 
życia gospodarczego i organem aktywnie 
wspierającym przedsiębiorców w dążeniach 
do usprawnienia warunków prowadzenia 
działalności biznesowej. 

Jarosław Libelt

Odra. Organizację tę tworzą izby gospo-
darcze z Polski, Niemiec i Czech. Należy 
do niej również Zachodnia Izba Przemy-
słowo-Handlowa. Podczas zebrania pod-
sumowano działania podjęte w minionym 
roku oraz nakreślono plany na przyszłość. 
Udzielono także absolutorium dotychcza-
sowym władzom. W spotkaniu udział wzię-
li: Prezes ZIPH Jerzy Korolewicz, członek 
Rady Izby Grzegorz Załoga oraz Dyrektor 
ZIPH Stanisław Owczarek.
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- W Europie można usłyszeć o coraz więk-
szym niepokoju związanym z zawirowaniami 
gospodarczymi. Mówią o tym również przed-
siębiorcy w Lubuskiem. Jak w obecnej, nie-
pewnej sytuacji radzi sobie Strefa?

- Sytuacja ekonomiczna na świecie jest 
niestabilna i składa się na to wiele przyczyn. 
Od załamania się systemów kredytowych 
w USA poprzez konfl ikty zbrojne w krajach 
arabskich po błędną politykę fi nansową 
w krajach południowej Europy. Nie pozostało 
to bez wpływu na gospodarkę polską oraz kurs 
PLN wobec obcych walut. Firmy muszą się jed-
nak umieć odnaleźć w każdej sytuacji i uwa-
żam, że Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S.A. radzi sobie bardzo dobrze. 
Jesteśmy na pierwszym miejscu wśród stref 
w Polsce pod względem wielkości zadeklaro-
wanych inwestycji w 2011 roku i od początku 
roku wydaliśmy już 13 zezwoleń dla nowych 
fi rm, a myślę, iż do końca roku 2011 wydamy 
jeszcze kilka. Jest to efekt wieloletniej pracy 
profesjonalnego zespołu pracowników, który 
udało nam się w Strefi e stworzyć, oraz bardzo 
dobrej współpracy z samorządami wszystkich 
szczebli w zakresie właściwego przygotowa-
nia terenu pod inwestycje. Nie bez znaczenia 
jest fakt, że wypracowaliśmy sprawny system 
obsługi inwestora przez instytucje  uczestni-
czące w procesie budowy zakładu. Począwszy 
od urzędów miast, starostw poprzez instytu-
cje zajmujące się ochroną środowiska, Straż 
Pożarną, Sanepid wszystkie urzędy traktują 
inwestorów priorytetowo. W takim otoczeniu 

Bezpieczne otoczenie 

Wywiad z Romanem Dziduchem, Wiceprezesem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

przedsiębiorca czuje się bezpiecznie i łatwiej 
podejmuje decyzje inwestycyjne.

- Pełni pan funkcję członka Sejmiku Wo-
jewództwa Lubuskiego. Na co Pana zdaniem 
powinno postawić Lubuskie, aby zbliżyć się 
do najbardziej rozwiniętych gospodarczo re-
gionów w Polsce?

- Lubuskie nadrabia zaległości w rozwoju 
w stosunku do bardziej rozwiniętych regionów 
Polski w sposób widoczny, co nie oznacza, ze 
przed nami nie ma jeszcze wiele pracy. Aby 
tempo zbliżania się do bardziej rozwiniętych 
województw zwiększyć, musimy zmaterializo-
wać korzyści wynikające z wszystkich środków 
własnych i pomocowych przeznaczanych na 
tzw. szeroko pojętą infrastrukturę. Wydawa-
nie tych środków powinno być zgodne ze stra-
tegią rozwoju województwa, w której określo-
ne są ściśle potrzeby z zakresu budowy dróg, 
oczyszczalni ścieków, sieci energetycznych 
i gazowych. To pozwoli Strefi e Ekonomicznej 
i samorządom łatwiej zdobyć inwestorów, któ-
rzy są motorem rozwoju Regionu Lubuskiego.

- Jako Wiceprezes 
K-S SSE S.A. zna Pan 
doskonale problemy 
inwestorów. Co Pana 
zdaniem należało by 
zmienić, aby w jeszcze 
większym stopniu za-
chęcić ich do lokowania 
swoich inwestycji w Lu-
buskim?

- Inwestor, aby pod-
jąć niełatwą przecież 
decyzję o wydatkowa-
niu swoich środków  
fi nansowych na budo-
wę fabryki w naszym 
regionie, musi się czuć 
bezpiecznie. Co to ozna-
cza? Musi być pewny, 
że otrzyma wsparcie 
w inwestycji, nie tylko 
w postaci ulg podatko-
wych, bo często nie one 
są najważniejsze.  Ważna 
jest stabilność przepisów 
podatkowych, przejrzy-
ste kryteria prawne w ja-
kich przyjedzie mu funk-
cjonować. Niezmiernie 

ważna jest dostępność kadry pracowniczej, 
szczególnie tej wykwalifi kowanej na poziomie 
średnim. Stąd też nasze inicjatywy wspólnie 
ze Starostwem Powiatu Gorzowskiego, o uru-
chomieniu kierunków kształcenia zgodnych 
z oczekiwaniami naszych inwestorów. Ważna 
jest przychylność instytucji, które rozumieć 
powinny potrzeby inwestora, często przy-
bywającego z innego otoczenia prawnego 
i nie do końca obeznanego w obowiązujących 
w Polsce procedurach. Dlatego w każdym 
urzędzie gminy winna być osoba, która popro-
wadzi inwestora do sukcesu. Jestem przeko-
nany, że na pewno wszystkim się to opłaci, za-
równo inwestorowi, jak i gminie, a szczególnie 
mieszkańcom lubuskiego.

Z ostatnich badań przeprowadzo-
nych we wszystkich powiatach Polski przez 
Ernst&Young wynika, że powiaty, w których 
funkcjonują Strefy, mają bezrobocie mniej-
sze o 3%, a produkt per capita o 7% wyższy. 
To świadczy wymownie, czym jest dla regionu 
inwestor.

- Dziękuję za rozmowę.
(JL)

Oferta ZCI kierowana jest 
przede wszystkim do młodych 
ludzi, a w szczególności do 
studentów dziennych, zaocz-
nych i wieczorowych oraz asol-
wentów uczelni wyższych.

Młodzież akademicka mając 
wysokie kwalifi kacje w zakre-
sie wdrażania nowoczesnych, 
wręcz innowacyjnych rozwią-
zań technologicznych nie ma 
doświadczenia we wprowadza-
niu wiedzy teoretycznej 
w praktykę. Dzięki ZCI oraz 
specjalistycznym usługom 
doradczym będzie miała moż-
liwość nauczyć się podstaw 
związanych z administracyjno-
prawną problematyką prowa-
dzenia działalności gospodar-
czej oraz podstaw marketingu 
i zasad tworzenia reklamy.

Zachodnie Centrum Innowacji 
Sp. z o.o.
ul. Nowa 5

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095 739 03 03
fax. 095 739 03 05

e-mail: aip@inkubator-gorzow.pl
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- Przez minione dwa lata pełnił Pan funk-
cję Marszałka Lubuskiego Sejmiku Gospo-
darczego. Jak zdiagnozowałby Pan kondycję 
lubuskiej gospodarki?

- Dzięki Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefi e Ekonomicznej, lubuskie jest jednym 
z najbardziej dynamicznie rozwijających się 
województw, jak na region, który nie posiada 
znaczących tradycji, jeśli chodzi o gospodarkę. 
Kiedy sobie przypomnę, jak jeden z wcześniej 
urzędujących Marszałków Województwa Lu-
buskiego próbował forsować program go-
spodarczy, który w wielkim skrócie możnaby 
określić hasłem „laski, piaski i jeziorka”, to dzi-
siaj muszę powiedzieć, że rozwój  gospodarki 
jest dynamiczny. Świadczy o tym względnie 
niski wskaźnik bezrobocia. Nie tylko w części 
północnej naszego województwa, ale również 
południowej. W Zielonej Górze obok Uniwer-
sytetu, który kształci dobrych fachowców, 
mamy również do czynienia z zalążkiem  stre-
fy ekonomicznej  i parku technologicznego – 
jest to jakaś wizja i perspektywa. Natomiast 
na północy co rusz powstają w strefi e nowe 
fi rmy. To co z ogromnym rozmachem zbudo-
wali w Gorzowie Tajwańczycy robi wrażenie 
nie tylko w Europie, ale i na świecie. Taka ilość 
produkowanych telewizorów to ogromne 
przedsięwzięcie. Dziesięć lat temu miałem w 
strefi e przyjemność budować zakład ICT Po-
land. Ogromny koncern, który dziś odznacza 

się bardzo dobrą dynamiką obrotów i zysków  
- rzadko spotykaną w naszym województwie. 
Jak na najmniejsze w skali kraju województwo 
radzimy sobie zatem dobrze.

- Na co Pana zdaniem powinno postawić 
województwo lubuskie w kontekście przy-
szłości? 

- Odpowiedź jest jedna: gospodarka. 
Nasz region ma dobre położenie geografi cz-
ne.  Bliskość Niemiec i związki gospodarcze 
z naszymi zachodnimi sąsiadami powodują, 
że powinniśmy to w jak największym stop-
niu wykorzystać. Gospodarka niemiecka jest 
jedną z najbardziej wydajnych w Europie, 
w ogromnym stopniu oddziałuje na to, co 
dzieje się na starym kontynencie i posiada 
najnowocześniejsze technologie. Powinniśmy 
z pełną determinacją wykorzystać naturalne 
sąsiedztwo Niemiec. 

- Czy możemy mówić o jakichś konkret-
nych gałęziach gospodarki, które powinny 
być otoczone specjalną troską? Czy w specja-
lizacji widzi pan szansę?

- Specjalizacja zaczyna się wtedy, gdy po-
jawia się zapotrzebowanie na rynku. Dzisiaj, 
żeby powstał ponownie, tak jak było to kie-
dyś – „wielki S  lon”, czy „wielki Ursus” musi 
być zapotrzebowanie. W dzisiejszych czasach 
rynek decyduje o tym, co się opłaca, a co nie. 

Trudno jest dziś mówić o tym, co mogłoby 
być lubuską specjalizacją. Istnieją pojedyncze 
zakłady, które specjalizują się w bardzo kie-
runkowej produkcji, z czego znane są w całej 
Europie. Jednak byłbym daleki od nazywa-
nia tego specjalizacją, gdyż bardzo często to 
co pojawia się na rynku w postaci gotowych 
produktów, nie jest wytwarzane na podstawie 
naszych technologii. Ważne jest, aby te tech-
nologie były tworzone tutaj, w Lubuskiem, 
wtedy będziemy mogli mówić o jakiejkolwiek 
specjalizacji.

- Ostatnio wiele słyszy się o parkach tech-
nologicznych, które mają powstać w naszym 
województwie…

- To są słowa, których bardzo często uży-
wają politycy. Niestety nie do końca zdają 
sobie sprawę co ten termin oznacza. Park 
technologiczny to nie są mury i kubatura.  Nie 
sztuką jest wydać najpierw 100 mln a potem 
szukać fi rm i specjalistów, którzy wypełnią ten 
budynek. Taka inicjatywa powinna wypłynąć 
bezpośrednio od zainteresowanych fi rm, któ-
re desygnują swoich naukowców, którzy będą 
produkować i ulepszać swoje technologie. 
W Polsce mamy na razie fabryki. Z tego po-
winniśmy się cieszyć, bo ludzie mogą zarabiać, 
aby godnie żyć. Parki technologiczne będą 
powstawać wg zapotrzebowań. Nie decyduje 
o tym miejscowy polityk, ale producenci, któ-
rzy inwestują własne pieniądze.

- Co Pana zdaniem należy w pierwszej 
kolejności zmienić, żeby ułatwić funkcjono-
wanie fi rmom?

- Powinniśmy zacząć od tego, czym 
ogromną rzeszę przekonała ludzi Pla  orma 
Obywatelska, czyli projekt 3x15 - kwes  a 
podatku CIT, PIT i VAT. Czas najwyższy zasta-
nowić się nad młodymi ludźmi zakładającymi 
fi rmy i tworzącymi nowe miejsca pracy. Trzeba 
stworzyć system ulg, który pozwoliłby zwolnić 
ich w pierwszych latach funkcjonowania na 
zwolnienie z podatku. To właśnie małe fi rmy 
są kołem zamachowym naszej gospodarki 
i o nie w pierwszej kolejności należałoby się 
zatroszczyć. 

Politycy muszą również zrozumieć, że 
gospodarka jest podstawą funkcjonowania 
kraju. Kryzys, który jest na świecie, wynikł 
z arogancji władzy w stosunku do gospodarki. 
W wielu krajach nie przestrzegano podstawo-
wych zasad. Bardziej dbano o wizerunek poli-
tyczny, niż o gospodarkę kraju i dzisiaj mamy 
to co mamy w Grecji czy Hiszpanii. 

Rozmawiali :
Jarosław Libelt i Tomasz Molski

Troszczyć się o małe fi rmy
Wywiad z Władysławem Komarnickim, Marszałkiem Lubuskiego 
Sejmiku Gospodarczego minionej kadencji.
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W tym roku do rywalizacji o mia-
no „Lubuskiego Lidera Biznesu” 
stanęło 50 fi rm, które rywalizo-

wały w czterech kategoriach: mikro, małych, 
średnich i dużych. Gala fi nałowa okazała się 
prawdziwym świętem dla lubuskich przed-
siębiorców. W gościnnych progach zielono-
górskiej Palmiarni pojawiło się ponad 200 
przedstawicieli świata biznesu, nauki, samo-
rządu i polityki. Wśród gości znaleźli się m.in.: 
Wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski, 
Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta 
Fedak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego Waldemar Sługocki 
oraz Marszałek Województwa Lubuskiego 
Elżbieta Polak. 

Na początek głos zabrał gospodarz im-
prezy, prezes ZIPH Jerzy Korolewicz, który 
podziękował wszystkim fi rmom za udział 
i podkreślił odwagę przedsiębiorców, któ-
rzy w tych trudnych dla przedsiębiorczości 

czasach zdecydowali poddać się weryfi kacji 
konkursowej. Wtórował mu Prezydent Zielo-
nej Góry Janusz Kubicki: – Dobrze się stało, 
że przedsiębiorstwa tak licznie poddały się 
konkursowej rywalizacji. O możliwościach 
pomocy z funduszy unijnych dla lubuskich 
fi rm mówili marszałek województwa Elżbieta 
Polak oraz wiceminister rozwoju regionalne-
go Waldemar Sługocki: – Naszym celem jest 
służyć przedsiębiorcom i burzyć bariery, które 
im przeszkadzają. Choć wiele z nich zostało 
zlikwidowanych, wciąż pozostało jeszcze spo-
ro do zrobienia – powiedziała Elżbieta Polak. 
Wiceminister Sługocki przedstawił zalążki 
nowej perspektywy budżetowej Unii Euro-
pejskiej, w której do naszego województwa 
może trafi ć nawet 1 miliard euro. Z kolei Mi-
nister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fe-
dak przekonywała o potrzebie podniesienia 
konkurencyjności lubuskich fi rm poprzez na-
kłady na innowacyjność i naukę.  – Nie ma in-

Poznaliśmy lubuskich liderów
Podczas uroczystej gali 19 września w Zielonogórskiej Palmiarni poznaliśmy laureatów III edycji konkur-
su Lubuski Lider Biznesu. Organizatorem konkursu jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa wspól-
nie z „Gazetą Lubuską”. Do grona partnerów konkursu, którego pres  ż wzrasta z roku na rok, dołączyły 
Telewizja Polska oraz Radio Zachód. 

nej drogi dla polskich, a więc także lubuskich 
fi rm – mówiła.

W drugiej części gali odbyła się uroczy-
stość wręczenia certyfi katów i statuetek 
Lubuskiego Lidera Biznesu. Wyróżnionym 
w czterech kategoriach nagrody wręczali: 
Prezes ZIPH Jerzy Korolewicz, Wiceminister 
Waldemar Sługocki, Marszałek Wojewódz-
twa Elżbieta Polak, Prezydent Zielonej Góry 
Janusz Kubicki oraz Marszałek Lubuskiego 
Sejmiku Gospodarczego Karol Humiński. Wy-
różnieni zgodnie podkreślali, że już sam udział 
w konkursie, a szczególnie otrzymanie statu-
etki sprawia, że fi rma staje się bardziej wiary-
godna i rozpoznawalna na rynku, co przekła-
da się na większe szanse rozwoju. 

Galę zakończył występ artystyczny zie-
lonogórskich stypendystów oraz rozmowy 
biznesowe podczas poczęstunku przygoto-
wanego przez Urząd Miasta Zielona Góra.

(TM)

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY ORGANIZACYJNI: PARTNERZY BIZNESOWI:
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Laureaci III edycji konkursu Lubuski Lider Biznesu AD 2011

Mikro przedsiębiorstwa:
• I miejsce: INFAR Sp. z o.o. 
• II miejsce: „GORZOWSKI RYNEK HURTOWY” S.A.
• III miejsce: MIKOMAX MEBLE BIUROWE MAREK RZEŹNICZEK 

Duże przedsiębiorstwa:
• I miejsce: LUG LIGHT FACTORY Sp. z o.o.
• II miejsce: LEKS Sp. z o.o. 
• III miejsce: GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W BARLINKU

Średnie przedsiębiorstwa:
• I miejsce: Rzeźnictwo Zyguła Sp. z o.o.  
• II miejsce:  „ALDEMED” CENTRUM MEDYCZNE
• III miejsce: PU-H „SANITAR” JAN KORDACZ

Małe Przedsiębiorstwa:
• I miejsce: LFC Sp. z o.o.
• II miejsce: ZAKŁAD INSTALACYJNY I USŁUG OGÓLNOBUDOWLA-

NYCH JACEK MATUSZCZAK
• III miejsce: KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKO-

NOMICZNA S.A. 



10 wrzesień 2011

Przyjrzyjmy się na początek zasadom 
zgłaszania przez administratora zbio-
ru danych osobowych do GIODO.

Kiedy administrator ma obowiązek re-
jestracji zbioru danych?

Art. 40  Ustawy o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 02.101.926), (dalej: u.o-
.d.o.), nakłada na administratora zbioru 
danych osobowych obowiązek rejestracyjny 
zbioru do GIODO. Zgłoszeniu podlega każdy 
zbiór, zestaw danych o charakterze osobo-
wym, dostępnych według określonych kry-
teriów (art. 7 pkt 1 u.o.d.o.). Wymogowi 
rejestracji podlegają m.in. wszystkie zbiory: 
• danych tworzone do „użytku ogólnego”, 

jak i „na potrzeby własne”,
• funkcjonujące w sektorze publicznym, 

jak i w sektorze prywatnym,
• prowadzone w systemach informatycz-

nych, jak i „zbiory tradycyjne” (kartote-
kowe).

Wyłączenie obowiązku rejestracji zbio-
ru danych osobowych do GIODO.

W oparciu o ww. przepisy można mylnie 
przyjąć, że rejestr kandydatów na pracow-
ników, prowadzony przez pracodawcę, po-
winien zostać zgłoszony do GIODO. Trzeba 
jednak rozważyć, czy nie podlega on zwol-
nieniu z obowiązku rejestracji na podstawie 
art. 43.1 u.o.d.o. 

Art. 43. 1. u.o.d.o. zwalnia administra-
torów zbiorów danych z obowiązku ich reje-
stracji m.in. w sytuacjach, gdy zbiór zawiera 
dane przetwarzane w związku z zatrudnie-
niem w danej fi rmie. Dotyczy to zarówno 
zbiorów pracowników, jak również kandyda-
tów na pracowników. Podstawą tego zwol-
nienia jest art. 43.1.4 u.o.d.o.

Jakich danych osobowych może żądać 
pracodawca od kandydatów na pracowni-
ków?

Zakres danych, jakie administrator bę-
dzie gromadził od kandydatów na pracow-
ników musi być zgodny z przepisami Kodek-
su pracy (Dz. U. 98.21.94) (dalej: k.p.),  jak i 

Ustawą o ochronie danych osobowych.
Art. 221 k.p. uprawnia pracodawców 

do żądania od osób ubiegających się o za-
trudnienie określonych danych osobowych, 
m.in.:
• imienia (imion) i nazwiska, 
• imion rodziców; daty urodzenia, 
• miejsca zamieszkania (adresu do kore-

spondencji), 
• wykształcenia,
• przebiegu dotychczasowego zatrudnie-

nia. 

Udostępnienie pracodawcy danych oso-
bowych następuje w formie oświadczenia 
osoby, której one dotyczą. 

Kiedy pracodawca może przetwarzać 
dane kandydatów na pracowników?

Ustawa dopuszcza przetwarzanie da-
nych tylko w przypadkach wymienionych 
w art. 23.1 u.o.d.o., m.in. w sytuacji gdy, 
osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę, 
której treścią jest zezwolenie na przetwa-
rzanie danych osobowych składającego 
oświadczenie. Zgoda musi być udzielona 

przed rozpoczęciem przetwarzania danych. 
Administrator danych, każdorazowo musi 
poinformować osobę, której dane będą 
przetwarzane m. in. o swoim adresie, celu 
zbierania danych, prawie dostępu do da-
nych (art. 24 ust. 1 u.o.d.o.).

Kiedy możemy udostępniać dane od-
działom fi rmy w Europie?

Jeżeli fi rma posiada swoje oddziały na 
terenie Europy, zgodnie z art. 47.1 u.o.d.o. 
udostępnienie zbioru, dla wszystkich od-
działów, może nastąpić w dwóch przypad-
kach: 

jeżeli państwo docelowe daje gwarancje 
ochrony danych osobowych na swoim tery-
torium przynajmniej takie, jakie obowiązują 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

lub kiedy kandydat na pracownika wyra-
zi pisemną zgodę na przetwarzanie danych 
na terenie Europy, jeszcze przed przekaza-
niem danych do państwa trzeciego.

Przekazywanie danych w ramach Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego należy 
traktować tak, jak przetwarzanie danych na 
terytorium RP - zgodnie z dyrektywą 95/46/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
24.10.1995.

Administrator a administrujący?
Rozróżnijmy dwa istotne pojęcia: ad-

ministratora danych osobowych będące-
go podmiotem, który decyduje o celach i 
środkach przetwarzania danych (art. 7 pkt 
4 u.o.d.o.), oraz administrującego zbiorem, 
będącego podmiotem, który zarządza zbio-
rem danych lub danymi w procesie ich prze-
twarzania. Dla prowadzenia zbioru danych 
niezbędny jest administrator, który może 
jednocześnie być administrującym.

Obowiązkiem administratora jest zabez-
pieczenie danych w systemie informatycz-
nym przez wdrożenie stosownych środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniają-
cych ochronę danych przed ich nieupraw-
nionym przetwarzaniem. 

Przedsiębiorca prowadzący bazę danych 
osobowych kandydatów na pracowników,  
na „użytek własny”, nie jest zobowiązany 
do zgłoszenia przedmiotowego zbioru do 
GIODO.

Beata Komarnicka-Nowak
radca prawny

Prowadzenie bazy danych osobowych
Każdy przedsiębiorca, który rekrutuje i zatrudnia pracowników, na-
wet jeśli prowadzi niewielkie przedsiębiorstwo, jest zobowiązany do 
ochrony danych osobowych swoich pracowników. Kiedy i czy zawsze 
powinien zgłaszać bazę danych osobowych kandydatów na pracow-
ników do Głównego Inspektora Danych Osobowych (dalej: GIODO)? 
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Komisja Europejska przedstawiła już swo-
je stanowisko w sprawie podziału nagrody 
z Krajowej Rezerwy Wykonania za spraw-
ne wdrażanie LRPO?

Tak, ten proces konsultacji i opiniowania 

mamy już za sobą. Wypracowaliśmy kom-

promis. Będą środki -  aż 60 mln zł - na po-

prawę infrastruktury transportowej, m.in. 

kupimy szynobusy na połączenia trans-

graniczne. Przekonaliśmy KE do dotacji 

na projekty badawcze i innowacyjne dla 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

(40 mln zł) termomodernizacja, alternatyw-

ne źródła energii – to priorytet w polityce 

spójności. Więc środki na ten cel (41 mln 

zł) nie były zagrożone. Również spodobały 

się nasze plany na wsparcie szkolnictwa 

wyższego, tworzenie nowych kierunków 

i dostosowanie edukacji do faktycznych 

potrzeb rynku pracy. Na te projekty prze-

znaczyliśmy 45 mln zł. I w tym aspekcie 

również wypracowaliśmy kompromis, 

ponieważ Komisja Europejska nie zaak-

ceptowała naszego planu na wsparcie 

projektów w zakresie infrastruktury edu-

kacyjnej dla szkół podstawowych. Urzędni-

cy z Brukseli ograniczyli nasze 

plany, dofinansowanie mogą 

otrzymać tylko projekty szkół 

zawodowych.

Lubuskie jest liderem w UE. Nie 
wszystkie regiony dostały 200 
mln zł premii?

To był wyjątkowy, dynamiczny 

i efektywny czas dla lubuskich 

beneficjentów. Odrobiliśmy 

wszystkie zaległości. Jeszcze w 

2008 r. województwo lubuskie 

zajmowało szesnaste - ostatnie 

miejsce w kraju pod względem 

wdrażania Lubuskiego RPO. 

Natomiast już w 2010 r. byliśmy 

na podium, na drugim miejscu z 

premią ponad 200 mln zł. Skąd 

taki skok? Uprościliśmy proce-

dury, wprowadziliśmy zaliczki, 

nawet w wys. 95 proc. warto-

ści projektu, przyśpieszyliśmy 

konkursy i rozszerzyliśmy listę 

projektów kluczowych. W tej 

chwili 19 konkursów jest już za-

kończonych, planujemy kolej-

Lubuskie Liderem w Unii Europejskiej

ART. SPONSOROWANY

Komisja Europejska zaopiniowała już podział środków z Krajowej Rezerwy 
Wykonania. Udało nam się wypracować kompromis. Na co pójdą pieniądze 
z KRW? - rozmowa z Elżbietą Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

nych pięć. Na liście projektów kluczowych 

jest 171 pozycji. Jesteśmy wśród liderów, bo 

szybko oceniamy projekty, mamy proste 

przejrzyste procedury, a lubuskie samo-

rządy, przedsiębiorcy, organizacje poza-

rządowe mają gotowe dobre projekty. Dzi-

siaj mamy zakontraktowane 1,57 mld zł co 

stanowi 84 proc. programu, podpisaliśmy 

759 umów, wypłaciliśmy lubuskim benefi-

cjentom  ponad 1 mld  zł. 

Jak utrzymać pozycję lidera w kolejnej 
perspektywie 2014- 2020. Czy już powinni-
śmy się przygotowywać?

W latach 2007-2013 Polska miała do wy-

korzystania  67 mld euro. Z tej puli unijnej 

kasy tylko 16 mld euro trafiło bezpośrednio 

do regionów. Na lata 2014-2020 budżet 

dla Polski to 80 mld euro. Natomiast do 

regionów – według oświadczenia minister 

rozwoju regionalnego - trafi połowa tych 

środków. Nie ma wątpliwości, że do tej per-

spektywy musimy być dobrze przygotowa-

ni. Znamy wskazania Komisji Europejskiej. 

Urzędnicy z Brukseli na pewno położą 

nacisk na wyniki, poprawę skuteczności, 

sprostanie wyzwaniom takim jak np. sta-

rzenie się społeczeństwa, zmiany klima-

tyczne.

Reforma Polityki Spójności będzie polega-

ła na odbiurokratyzowaniu procedur unij-

nych, uproszczeniu codziennego zarzą-

dzania, zwiększeniu wydajności admini-

stracyjnej. System uwarunkowań i zachęt 

to więcej marchewki niż sankcji. Będzie też 

rezerwa wykonania. Unia ma swoje prio-

rytety, które będą obowiązkowe: innowa-

cyjność, ochrona środowiska, elastyczny 

rynek pracy, bezpieczeństwo socjalne, 

wzmocnienie partnerstwa publiczno-pry-

watnego i z organizacjami pozarządowymi. 

Większy nacisk będzie położony na ocenę 

efektów. Nastąpi zmiana procesu kontroli 

poprzez wypracowanie wskaźników, które 

wskażą efekty realizowanych projektów. 

Mówi się też o nowych instrumentach inży-

nierii finansowej – Bruksela nastawia się na 

odnawialne formy finansowania działań. 

Oznacza to, że pomoc będzie przekazywa-

na w formie pożyczek, a nie dotacji.

Można to podsumować jednym zdaniem: 

UE to nie procedury, ale efekty!

Elżbieta Polak,
Marszałek Województwa Lubuskiego
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Z życia strefy

Olsa Poland Sp. z o.o. współpracuje 
z największymi koncernami moto-
ryzacyjnymi na świecie - produkuje 

lampy samochodowe dla takich marek jak: 
Fiat, Volkswagen, Renault, Opel, BMW. Wło-
ski producent lamp zainwestuje co najmniej 
44 mln PLN i stworzy co najmniej 100 no-
wych miejsc pracy do końca 2014 roku. Fir-
ma Zobowiązała się również do utrzymania 
zatrudnienia przez okres 5 kolejnych lat na 
poziomie co najmniej 436 osób. Ciekawost-
ką jest fakt, że blisko trzy czwarte stanowisk 
piastować będą kobiety. Przedsięwzięcie 
inwestycyjne spółki związane jest z rozbu-
dową istniejącego zakładu poprzez zakup 
nieruchomości o łącznej pow. 3,1926 ha, 

budowę hali produkcyjno-magazynowej i za-
kup nowoczesnych linii technologicznych do 
produkcji lamp samochodowych. Około 20 % 
produkcji będzie kierowane na rynek krajo-
wy, a pozostała część za granicę.  Najwięksi 
odbiorcy spółki to: Volkswagen AG (Niemcy), 
Olsa S.p.A. (Włochy), Volkswagen Navarra 
S.A. (Hiszpania).

Zezwolenie nr 201 przypadło fi rmie 
z kapitałem holenderskim  - SMULDERS 
KONSTRUKCJE LUBSKO Sp. z o.o. Realizacja 
projektu spółki na terenie Podstrefy Lubsko 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej polegać będzie na budowie za-
kładu zajmującego się produkcją konstrukcji 
stalowych dla budownictwa oraz elementów 

Jubileuszowe zezwolenia

konstrukcji do produkcji energii wiatrowej. 
Spółka zamierza korzystać w pełni z doświad-
czeń spółki macierzystej SMULDERS POLSKA 
Sp. z o.o. i kierować swoje produkty do jej do-
tychczasowych odbiorców. Stosunek sprze-
daży wyrobów na rynek polski i Europy Za-
chodniej wynosić będzie 30% do 70%. Biorąc 
pod uwagę produkcję konstrukcji stalowych 
do elektrowni wiatrowych, fi rma planuje za-
inwestować w linie i rozwiązania technolo-
giczne, jakie w regionie nie były dotychczas 
stosowane przez żaden zakład produkcyjny. 
W związku z projektem, spółka deklaruje za-
trudnienie na terenie strefy co najmniej 50 
pracowników oraz poniesienie w związku 
z realizacją inwestycji wydatków inwestycyj-
nych w wysokości co najmniej 36 milionów 
złotych do 31 grudnia 2013. Zakończenie in-
westycji przewidziano do końca 2013.

Łączne deklarowane nakłady fi rm 
w K-S SSE na koniec sierpnia br. stano-
wią 4.294,3 mld zł. Od początku 2011 roku 
już 11 nowych fi rm otrzymało zezwolenia 
na prowadzenie działalności gospodar-
czej. Zadeklarowany poziom nakładów to 
1.080,9 mld zł. Dzięki tym inwestycjom po-
wstanie 550 nowych miejsc pracy.

Jarosław Libelt

Z końcem sierpnia Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna uroczyście wydała kolejne ze-
zwolenia na działalność w strefi e. Jubileuszowe dwusetne zezwolenie otrzymała Spółka Olsa Poland, dla 
której jest to już trzecia kolejna inwestycja w lubuskiej strefi e.



wrzesień 2011 13

Do zapisów windykacyjnych sto-
suje się odpowiednio przepisy 
o powołaniu spadkobiercy, przy-

jęciu i odrzuceniu spadku, zdolności do dzie-
dziczenia i niegodności dziedziczenia. Może 
się zatem zdarzyć taka sytuacja, że osoba, 
na rzecz której został uczyniony zapis win-
dykacyjny, została uznana za niegodną tego 
zapisu (np. z uwagi na umyślne zniszczenie 
testamentu spadkodawcy), nie żyje w chwili 
otwarcia spadku, czy też złożyła w okresie 
6 miesięcy (licząc od dnia, w którym osoba 
ta dowiedziała się o zapisie) oświadczenie 
o jego odrzuceniu. W w/w przypadkach 
przedmiot zapisu windykacyjnego nie zosta-
je wyłączony ze spadku. Przeciwnie - zostaje 
włączony do masy spadkowej. 

Zapisobiercą (osobą, na rzecz której zo-
stał uczyniony zapis windykacyjny) może być:
• osoby fi zyczna;
• osoba prawna;
• nasciturus (dziecko poczęte w chwili 

otwarcia spadku), o ile urodzi się żywy;
• fundacja ustanowiona w testamencie, 

jeżeli zostanie wpisana do właściwego 
rejestru w ciągu 2 lat od ogłoszenia te-
stamentu.

Może mieć miejsce również sytuacja, 
że po śmierci spadkodawcy nastąpi zgon 
zapisobiercy windykacyjnego, który nie zło-
żył jeszcze oświadczenia o przyjęciu zapisu. 
Wówczas trzeba będzie skorzystać z dobro-
dziejstwa przepisu, który przewiduje możli-
wość złożenia oświadczenia przez spadko-
bierców zapisobiercy windykacyjnego. 

Omawiając problematykę zapisu win-
dykacyjnego należy pamiętać należy, że ma 
on swoje pozytywne i negatywne strony. Do 
negatywnych z pewnością trzeba zaliczyć 
odpowiedzialność za długi spadkowe wobec 
wierzycieli oraz za zachowek wobec osób 
uprawnionych do jego otrzymania. Nato-
miast do pozytywnych - sposób nabycia 

przedmiotu zapisu, który 
następuje z mocy same-
go prawa z chwilą otwar-
cia spadku, czyli z chwilą 
śmierci spadkodawcy

Odnośnie odpowie-
dzialności za długi spadko-
we, do chwili działu spadku 
wraz ze spadkobiercami so-
lidarną odpowiedzialność 
za długi spadkowe ponoszą 
także osoby, na rzecz których spadkodawca 
uczynił zapisy windykacyjne. Natomiast od 
chwili działu spadku spadkobiercy i osoby, 
na rzecz których zostały uczynione zapisy 
windykacyjne, ponoszą odpowiedzialność 
za długi spadkowe proporcjonalnie do war-
tości otrzymanych przez nich przysporzeń. 
Co istotne, odpowiedzialność osoby, na 
rzecz której uczyniono zapis windykacyjny 
za długi spadkowe ograniczona jest do war-
tości przedmiotu zapisu windykacyjnego 
według stanu i cen z chwili otwarcia spadku 
(np. jeżeli wartość zapisu windykacyjnego 
wynosi 10.000 zł, a długi spadkowe wyno-
szą 50.000 zł, zapisobierca odpowiada tylko 
do kwoty 10.000 zł).

Przy obliczaniu zachowku nie uwzględ-
nia się zapisów zwykłych i poleceń, na-
tomiast dolicza się do spadku darowizny 
i zapisy windykacyjne dokonane przez spad-
kodawcę. Jeżeli uprawniony do zachowku 
nie może otrzymać od spadkobiercy na-
leżnego mu zachowku, może on żądać od 
osoby, na rzecz której został uczyniony zapis 
windykacyjny doliczony do spadku, sumy 
pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia za-
chowku. Przykładowo: uprawnionemu do 
zachowku przysługuje od spadkobiercy za-
chowek w kwocie 10.000 zł i nie może on 
otrzymać od spadkobiercy tej kwoty. Wów-
czas uprawniony do zachowku może żądać 
od osoby, na rzecz której został uczyniony 
zapis windykacyjny doliczony do spadku, 

kwoty 10.000 zł. W takiej sytuacji osoba, na 
rzecz której został ustanowiony zapis win-
dykacyjny, może zapłacić uprawnionemu do 
zachowku kwotę 10.000 zł albo zwolnić się 
z obowiązku zapłaty tej sumy przez wydanie 
przedmiotu zapisu. 

Zapis windykacyjny nie jest novum 
legislacyjnym. Instytucja ta wywodzi się 
z prawa rzymskiego i została przyjęta w sys-
temach prawa spadkowego wielu państw. 
Bez wątpienia atutem tej instytucji jest 
skuteczność i szybkość nabycia przedmio-
tu objętego zapisem windykacyjnym, który 
następuje z mocy samego prawa z chwilą 
otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spad-
kodawcy. Pamiętać jednak należy o nega-
tywnych stronach zapisu windykacyjnego. 

Marek Górecki
adwokat i doradca podatkowy

   
    
                                             

Zapis  (cz. II)

W dniu 23 października 2011 r. wchodzą w życie przepisy wprowa-
dzające do polskiego prawa cywilnego zapis windykacyjny. Kontynu-
ując wątek z poprzedniego numeru Głosu Przedsiębiorcy dziś dalsze 
omówienie zmian w tym zakresie.

Zdaniem eksperta

sy wprowa-
y. Kontynu-
dziś dalsze

GÓRECKI I PARTNERZY
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Ostatnie 3 lata to dynamiczny roz-
wój barlineckiego banku. Rozmiary 
działalności GBS Banku w minionym 

okresie uległy systematycznej intensyfi kacji, 
co spowodowało niższy wzrost funduszy wła-
snych, powodując jednocześnie konieczność 
poszukiwania dodatkowych środków fi nan-
sowych na rynku. 

W konsekwencji w maju br. zarząd GBS 
Banku podjął uchwałę w sprawie emisji ob-
ligacji własnych. Dzięki niej doszło do pierw-
szej (z planowanych dwóch) emisji 6 750 
obligacji o wartości nominalnej 1 000 złotych 
każda.

Oferty nabycia przedłożyło 32 Klientów. 
Wszystkie czynności związane z obsługą emi-
sji obligacji GBS Bank powierzył Domowi Ma-
klerskiemu Banku BPS S.A. w Warszawie. 

Na początku lipca br. zarząd banku wy-
stąpił do Komisji Nadzoru Finansowego o za-
liczenie zobowiązań wynikających z obligacji 
do funduszy uzupełniających banku jako zo-

bowiązań podporządkowanych. Po zaliczeniu 
zobowiązań z obligacji do funduszy uzupeł-
niających banku współczynnik wypłacalności 
z obecnego poziomu 10,30% zgodnie z pro-
gnozą na dzień 31 grudnia 2011r. wzrośnie 
do poziomu 11,40%.

Co oznacza to dla klientów GBS Banku? 

Debiut GBS Banku 
na Rynku Obligacji Catalyst
28 lipca 2011r. GBS Bank postawił pierwsze kroki na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych. Instytucja z Barlinka dołączyła do 
grona 23. banków spółdzielczych z całej Polski, które w ostatnim cza-
sie zaistniały na Rynku Obligacji Catalyst. 

Debiut GBS Ban-
ku na rynku 
obligacji Cata-

lyst to konsekwencja 
długofalowej i prze-
myślanej strategii roz-
woju naszego banku. 
Każda prężnie rozwi-
jająca się fi rma, a taką jest również 
i bank spółdzielczy, dochodzi do etapu, 
w którym musi szukać dodatkowych fun-
duszy. Celem takich działań jest oczywiście 
dalszy rozwój na wymagającym i konkuren-
cyjnym rynku usług fi nansowych.

Jednym z podstawowych warunków roz-
woju jest posiadanie kapitału własnego na 
poziomie, który zapewni bankowi możliwość 
skutecznego działania oraz zdolność prze-
strzegania wymaganych prawem współczyn-
ników kapitałowych i limitów koncentracji. 

W okresie realizacji 5-letniej Strategii 

Współpracę z bezpiecznym, solidnym partne-
rem  posiadającym wzmocnienie kapitałowe 
oraz stale podnoszącym rentowność i efek-
tywność działania  oraz bezpieczeństwo dzięki 
uwiarygodnieniu banku jako Emitenta na ryn-
ku kapitałowym poprzez obecność na GPW. 

Polityka GBS Banku na kolejne lata zakła-
da dalszy dynamiczny rozwój, w szczególno-
ści poprzez pozyskiwanie nowych klientów, 
zwiększanie skali współpracy z aktualnie 
obsługiwanymi klientami oraz rozszerzanie 

2003-2007 „urośliśmy” 3-krotnie, w kolej-
nej, czteroletniej, kończącej się w 2011r., 
szacujemy dwukrotny wzrost. Za tym tem-
pem nie nadąża wzrost kapitału własne-
go. Z powodu kosztów rozwoju, pochła-
niających przychody, źródło kapitałów, 
oraz świadomego ograniczania wzrostu 
funduszu udziałowego członków banku. 
W świetle dostosowań unijnych, fundusz 
udziałowy może zmienić swój charakter 
i stać się zobowiązaniem nie zaliczanym do 
kapitałów banku spółdzielczego. 

 Mimo dużej dynamiki rozwoju działamy  
rozważnie,  nie wchodzimy pierwsi na nieroz-
poznane obszary. GBS Bank debiutuje rów-
no rok po tym jak na rynek Catalyst weszło 
5 pierwszych banków spółdzielczych na czele 
z Bankiem BPS – naszym bankiem zrzeszają-
cym. Na dzień dzisiejszy jest nas już ponad 
20 i nasza obecność na rynku obligacji sta-
le rośnie. To dobry sygnał dla bankowości 

spółdzielczej, naszych klientów, a także dla 
polskiego rynku fi nansowego – jesteśmy 
w końcu najlepszym przykładem na to, że 
w przypadku międzynarodowych „zawiro-
wań” fi nansowych, polski kapitał to stabilna, 
bezpieczna i nowoczesna alternatywa w po-
równaniu do banków komercyjnych. 

Pierwsze efekty podjętej decyzji 
o emisji obligacji własnych GBS Banku na-
strajają nas pozytywnie, planujemy wyemi-
tować  10 tysięcy obligacji o wartości no-
minalnej 1 000 złotych każda. W terminie 
przewidzianym w Warunkach Emisji Obli-
gacji, 32 podmioty złożyły bankowi ofer-
ty ich nabycia. Szczególnie cieszy fakt, 
że większość nabywców to nasi klienci, 
a to najlepszy dowód na to, że kondycja ban-
ku i zaufanie jakim cieszy się wśród swoich 
klientów i partnerów dobrze wróży na przy-
szłość. 

zakresu terytorialnego działań. 
Emisja obligacji i zaliczenie zobowiązań 

z nich wynikających do funduszy uzupełnia-
jących banku zapewni możliwość dalszego 
rozwoju działalności GBS Banku oraz odpo-
wiednie zabezpieczenie ryzyk bankowych.

Wypowiedź Prezesa Zarządu GBS Banku – Zbigniewa Wielgosza
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Oferujemy us ugi w zakresie:
- bezpo redniej ochrony fizycznej ( ochrona sta a lub dora na, monitoring i konwoje), 
- zabezpieczenia technicznego ( monta , eksploatacja, konserwacja, naprawa
 elektronicznych urz dze  i systemów alarmowych oraz rodków  mechanicznego zabezpieczenia)
-sprz tania obiektów oraz utrzymania zieleni.

OCHRONA
MONITOROWANIE
KONWOJOWANIE
SPRZ TANIE

K.F.O.M. „HERKULES” JEST ZAK ADEM PRACY CHRONIONEJ
Wystawiamy naszym klientom informacje o kwocie obni enia wp aty do PFRON
Podstawa prawna Art.22 ustawy o rehabilitacji osób niepe nosprawnych.

Prowadzisz firmę? 

Twój bank odmówił Ci kredytu,

bo nie masz odpowiedniego zabezpieczenia?

Lubuski Fundusz 

Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

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

Więcej na
www.lfpk.pl

lub pod tel. 068 323 96 00
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