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Szanowni Państwo,

Zachodnia Izba Przemysłowo – Han-
dlowa w Gorzowie Wielkopolskim jest 
bardzo ważnym ogniwem w budowie 
i funkcjonowaniu sieci  instytucji 
wspierających rozwój gospodarki 
rynkowej oraz przedsiębiorczości. 
W dobie globalizacji, swobodne-
go przepływu kapitałów, rosnącej 
konkurencyjności fi rm i całych go-
spodarek oraz potrzeby budowa-
nia społeczeństwa informacyjnego, 
przedsiębiorcy - członkowie Izby 
dostrzegają  i podejmują wciąż nowe 
wyzwania.
Jako reprezentacja samorządu gospo-
darczego mamy istotny wpływ na 
kształtowanie polityki gospodarczej przez władze, zarówno te samorządowe 
jak i państwowe. Występujemy w roli poważnego partnera, wymagającego 
recenzenta i uznanego eksperta. Bierzemy czynny udział w konsultacjach 
i uzgodnieniach przy podejmowaniu decyzji. Teraz przed nami końcowe roz-
strzygnięcia dotyczące nowego budżetu Unii Europejskiej, znowelizowanej 
strategii rozwoju regionu i programów operacyjnych. To wszystko wymaga 
naszego zaangażowania, tak, aby nikt za nas i bez nas nie podejmował waż-
nych dla gospodarki regionu rozstrzygnięć.
Pragnąc stać się liderem samorządu gospodarczego na obszarze środkowego 
Nadodrza musimy dbać o stały rozwój Izby.  W tym celu we wrześniu br. 
uruchomiliśmy Biuro Izby w Zielonej Górze, o czym możecie państwo prze-
czytać na naszych łamach.
 W bieżącym numerze relacjonujemy też przebieg ogólnopolskiego projek-
tu, którego celem była aktywizacja kobiet. Część z nich otrzymała już środki 
fi nansowe, dzięki którym w  województwie lubuskim powstało 60 nowych 
fi rm.
 Aktywnie działamy także na rzecz rozwijania współpracy transgranicznej. 
Ostatnia konferencja na temat transgranicznego przemieszczania odpadów 
była doskonałym tego przykładem. 
Oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer „Głosu przedsiębiorcy”, wydaw-
nictwa Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Wierzymy, że stanie się on 
comiesięczną odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na informacje 
gospodarcze dla ludzi biznesu. Chcemy informować, zapraszać, zachęcać do 
współpracy, a przede wszystkim łączyć tych, dla których idea silnej reprezen-
tacji samorządowej przedsiębiorców jest ważna i bliska. 
Licząc na życzliwe przyjęcie i żywy odbiór pozostaję 

z wyrazami szacunku

Wydawca: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.
Redakcja: Stanisław Owczarek (moderator), Tomasz Molski (redaktor naczelny),
Jarosław Libelt (redaktor numeru), Sylwia Chudy (korekta), Robert Nowicki (skład komputerowy).
Druk: Wydawnictwo „In Plus”, e-mail: wydawnictwo@inplus.zg.pl

Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul.Kazimierza Wielkiego 61 
tel./fax: 095 728-73-12, e-mail: glosprzedsiebiorcy@ziph.gorzow.pl, www.ziph.gorzow.pl

Jerzy Korolewicz
Prezes
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Ten ogólnopolski projekt realizowany 
jest wraz z  Krajową Izbą Gospodar-

czą, Europejskim Centrum Przedsiębior-
czości, Polską Agencją Prasową i Szkołą 
Główną Handlową  w ramach Sektorowe-
go Programu Operacyjnego Rozwoju Za-
sobów Ludzkich Działanie 1.6 Integracja 
i reintegracja zawodowa kobiet.
Intensywna działalność Izby została do-
strzeżona przez konsorcjum projektu, 
dzięki czemu ZIPH została zaproszona do 
współpracy. Izba jako pierwsza w Polsce 
miała za zadanie przeprowadzić osiem 
pilotażowych szkoleń w województwie 
lubuskim. Adresatami projektu były ko-
biety posiadające wykształcenie średnie, 
policealne lub wyższe, które ukończy-
ły 30 rok życia i planują założyć własną 
działalność gospodarczą.
Nasze działania rozpoczęliśmy poprzez 
organizację Konferencji Inauguracyjnej 
w Wyższej Szkole Biznesu, na której zało-
żenia projektu zaprezentowali m.in. Wac-
ław Pawlak z Krajowej Izby Gospodarczej 
oraz dr Ewa Lisowska ze Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie.

Pierwsze szkolenie rozpoczęliśmy 
8 stycznia w Gorzowie Wlkp., uczestni-
czyły w nim 32 kobiety, które przez 12 dni 
szkoleniowych nabywały wiedzę z zakre-

W dniu 5 stycznia 2007 r. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa  przystąpiła do projektu “Nowe 
Kwalifi kacje, Praca, Przedsiębiorczość dla bezrobotnych Kobiet”.

su tworzenia i zarządzania mikroprzed-
siębiorstwem, podstaw księgowości, 
marketingu etc. Podczas szkoleń każda 
z uczestniczek przy współudziale trene-
ra-doradcy opracowywała swój biznes 
plan i na jego podstawie określała profi l 
działalności gospodarczej, jaką miała za-
miar rozpocząć i prowadzić. Następnie 
uczestniczki szkolenia mogły ubiega się o 
bezzwrotne dofi nansowanie na rozpoczę-
cie własnej działalności gospodarczej.
Ostatecznie w okresie od stycznia do 
maja 2007r. Zachodnia Izba Przemysło-
wo-Handlowa przeprowadziła piętnaście 
kursów, w których udział wzięło łącznie 
367 uczestniczek z województwa lubu-
skiego.
W maju br. ruszyła procedura grantowa. 
Obecnie 60 uczestniczek założyło własne 
fi rmy i otrzymało dofi nansowanie w wy-
sokości 11,500 zł bezzwrotnej pomocy.
Ogólnie dzięki szkoleniom pozyskano dla 
województwa lubuskiego 350 tys. złotych 
środków na wspieranie powstawania no-
wych przedsiębiorstw oraz 623 900 zł na 
szkolenia.

Tomasz Molski

Anna Habura (Kawiarnia-Lodziarnia „CAFE-CAPRI”, ul. Fornalska 3, Gorzów Wlkp.)
- Uważam że idea organizowania tego typu szkoleń jest bardzo dobra. Dzięki wiedzy, którą nabyłam 
w trakcie szkolenia i dofinansowaniu otrzymanemu w ramach projektu  byłam w stanie założyć własną 
kawiarenkę. 

Biznes nie tylko
dla mężczyzn

Sylwia Majewska (Personality Training. Studio Kreowania Wizerunku).
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Podczas szkolenia omówiono zagad-
nienia związane z Lubuskim Regio-
nalnym Programem Operacyjnym 

oraz alternatywnymi formami fi nansowa-
nia inwestycji pod kątem Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw.
Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego zaprezentował wszystkim zgroma-
dzonym Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka, który ma na celu wspieranie 
szeroko rozumianej innowacyjności. 
Interwencja w ramach POIG będzie obejmo-
wała zarówno bezpośrednie wsparcie dla 
przedsiębiorstw, instytucji otoczenia bizne-
su oraz jednostek naukowych świadczących 
przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jako-
ści, a także wsparcie systemowe zapewnia-
jące rozwój środowiska instytucjonalnego 
innowacyjnych przedsiębiorstw. 
Wsparcie przewidziane w ramach POIG 
udzielane będzie niezależnie od sektora 
czy branży, której dotyczy (przy ogranicze-
niach wynikających z zakresu interwencji 
EFRR oraz regulacji dotyczących pomocy 

publicznej). W ramach POIG nie będzie 
wspierana innowacyjność na poziomie 
lokalnym lub regionalnym. Tego rodza-
ju innowacyjność będzie promowana 
i wspierana w Regionalnych Programach 
Operacyjnych i Programie Operacyjnym 
Rozwój Polski Wschodniej.
Omówione zostały także możliwości 
pozyskiwania środków na szkolenia 
i dokształcanie kadry przedsiębiorstw 
w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. Obecnie trwają intensywne 
prace nad przygotowaniem szczegóło-
wych procedur i wytycznych, niezbęd-
nych do rozpoczęcia procesu wdraża-
nia funduszy strukturalnych w 2007 r. 
W szczególności przygotowywany jest 
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 
oraz Podręcznik Procesów PO KL, za-
wierające szczegółowe informacje i wy-
tyczne dla instytucji zaangażowanych 
w proces absorpcji środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Tomasz Molski

W dniu 17 września 2007r. w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. odbyło się szkolenie na temat ze-
wnętrznych możliwości fi nansowania inwestycji w ramach nowych programów Unii Europejskiej 
przewidzianych na lata 2007-2013. Spotkanie organizowane było wspólnie przez Wydział Integracji 
Europejskiej  - Punkt Europe Direct, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego i Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową.

Otwarcie biura w południowej czę-
ści województwa lubuskiego jest 
wyrazem realizacji zamierzeń Izby 

dotyczących stworzenia silnego samorządu 
gospodarczego na terenie pomiędzy Szcze-
cinem, Poznaniem i Wrocławiem. Mimo 
zaledwie trzyletniego okresu istnienia Za-
chodniej Izby Przemysłowo-Handlowej 

możemy się pochwalić wieloma sukcesami. 
Obecnie w swych szeregach skupiamy 195 
podmiotów z całej Polski. 
Odnosimy liczne sukcesy we współpracy 
z innymi partnerami np: ARGE 28, Unią Izb 
Łaba/Odra,  Izbami Przemysłowo-Handlo-
wymi z Frankfurtu n/Odrą i Magdeburga, 
Frankfurckim Instytutem Logistyki Eko-
logicznej i innymi. Jesteśmy inicjatorem 
i członkiem założycielem Europejskiego 
Ugrupowania Interesów Gospodarczych 
na rzecz połączenia kolejowego Berlin-Go-
rzów Wlkp., Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości w Gorzowie Wlkp. i po-
wstania w Gorzowie Wlkp. - Punktu Kon-
sultacyjnego Agencji Rozwoju Regionalne-
go S.A. w Zielonej Górze.
W izbie działają komisje mające za pod-
stawowy cel pomoc i doradztwo fi rmom 
członkowskim w zakresie m.in. zdobywa-
nia środków unijnych, doradztwa fi nan-

sowego i podatkowego, logistyki, doboru 
kadr, rekrutacji i tworzenia sieci branżo-
wych. Dla członków Izby prowadzimy bar-
dzo atrakcyjny Grupowy Program Ubez-
pieczeń Pracowniczych (szczegóły na str. 9). 
Organizujemy szereg szkoleń, seminariów 
i konferencji oraz imprezy targowe itp. 
Władze Izby czynią zwiększone wysiłki, 
by w dalszym ciągu rozwijać pozytywne 
efekty naszej dotychczasowej działalności 
i systematycznie podnosić ją na coraz to 
wyższy poziom z korzyścią dla zaintereso-
wanych współpracą.
Serdecznie zapraszamy do biura Izby 
w Zielonej Górze:
ul. Mariacka 2, 65-908 Zielona Góra
Tel/Fax. + 48 (068) 324 14 70 
E-mail: biurozgora@ziph.gorzow.pl
www.ziph.gorzow.pl 

Stanisław Owczarek

We wrześniu br. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa otworzyła swoje biuro w Zielonej Górze. 
Placówka Izby mieści się na pierwszym piętrze w siedzibie Gospodarczego Banku Spółdzielczego 
w Gorzowie Wlkp. I oddział w Zielonej Górze przy ul. Mariackiej 2.

Zapraszamy na Mariacką

Fundusze w zasięgu ręki

Przy mikrofonie Kamila Szwajkowska
- Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
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Czyste powietrze w Gorzowie

W spotkaniu udział wzięli m.in.: 
Minister Gospodarki Piotr 
Woźniak, Wicewojewoda Lu-

buski Ireneusz Madej, Wojewódzki In-
spektor Ochrony Środowiska Zbigniew 
Lewicki, członkowie Zachodniej Izby 
Przemysłowo-Handlowej oraz przedsta-
wiciele głównego wykonawcy robót – Fa-
bryki Elektrofi ltrów ELWO S.A.
W pierwszej części spotkania miały 
miejsce wystąpienia Prezesa Zachodniej 
Izby Przemysłowo-Handlowej – Jerzego 
Korolewicza, Prezesa Elektrociepłowni 
„Gorzów” S.A. – Jana Kosa oraz Ministra 
Gospodarki Piotra Woźniaka. W swym 
wystąpieniu minister podkreślił swoje 
bardzo pozytywne zdanie na temat osiąg-
nięć Izby w okresie swej niespełna cztero-
letniej działalności. Przedstawił również 
obecną sytuację w sektorze energetycz-
nym i odpowiedział na pytania dotyczące 
najbliższych planów ministerstwa.

W dniu 24 września 2007r. odbyło się posiedzenie Rady Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej 
połączone z uroczystym oddaniem do eksploatacji Elektrofi ltru dla kotła OP-140 w Elektrocie-
płowni  „Gorzów” S.A.

W drugiej części spotkania odbyło się 
uroczyste oddanie do eksploatacji Elek-
trofi ltru dla kotła OP-140. Urządzenie, 
którego głównym wykonawcą była Fa-
bryka Elektrofi ltrów ELWO S.A. z siedzi-
bą w Pszczynie, kosztowało ok. 7,5 mln. 
zł. Inwestycja częściowo dofi nansowana 
była ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego oraz Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Elektrofi ltr pozwo-
li na pięciokrotne zmniejszenie rocznej 
emisji pyłów do atmosfery. Prezes Elek-
trociepłowni „Gorzów” S.A. przedsta-
wił też najbliższe zamierzenia dotyczące 
budowy instalacji odsiarczania spalin na 
bloku węglowym oraz kolejnego bloku 
gazowo-parowego zasilanego gazem ze 
złoża Lubiatów-Międzychód. Rozwiąza-
nie to pozwoliłoby na produkcję energii 
elektrycznej „błękitnej”  i ciepła w sko-
jarzeniu przy wykorzystaniu gazu, jako 
paliwa bardziej przyjaznego środowisku 
naturalnemu.
W uroczystym przecięciu wstęgi symboli-
zującym oddanie elektrofi ltru do eksplo-
atacji udział wzięli: Minister Gospodarki 
Piotr Woźniak, Wicewojewoda Lubuski 
- Ireneusz Madej oraz Prezes Elektrocie-
płowni „Gorzów” S.A. – Jan Kos.

Tomasz Molski
Od lewej: Prezes Elektrociepłowni „GORZÓW” S.A. Jan Kos, Minister Gospodarki 
Piotr Woźniak i Wicewojewoda Lubuski Ireneusz Madej.

Posiedzenie Rady  ZIPH
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- Jak ocenia Pan obecny stan gospoda-
rowania odpadami w fi rmach naszego 
regionu?
- Województwo lubuskie wyróżnia się na tle 
kraju w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Na dzień dzisiejszy funkcjo-
nują na terenie województwa lubuskiego 
3 zakłady utylizujące odpady komunalne 
(około 2/3 tych odpadów w województwie). 
Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja 
z odpadami przemysłowymi. Brakuje tu 
zwłaszcza instalacji i rozwiązań zagospoda-
rowania. Najpoważniejszym obecnie proble-
mem w gospodarce odpadami jest niespójne 
i wprowadzające zbyt liberalne rozwiązania 
prawo. W rezultacie mamy zbyt wiele patolo-
gii zagrożeń dla środowiska.

- Jaki cel przyświecał wrześniowej kon-
ferencji „Gospodarka odpadami komu-
nalnymi. Stan aktualny i przyszłość”?
- Granice dla większości odpadów w Unii 
Europejskiej prawie nie istnieją. Polskę to 
czeka od 2012 roku, ale już teraz można 
robić interesy transgraniczne na odpadach, 
również w interesie ochrony środowiska.

- Prosimy nakreślić przyszłość odpada-
mi komunalnymi w naszym regionie. 
- Z uwagi na to, że nasz region jest za mały 
( za mało produkuje się odpadów komunal-
nych), żeby ekonomiczna była spalarnia 
odpadów, przyszłość widzę w zwiększeniu 
recyklingu odpadów oraz przygotowaniu pa-
liwa alternatywnego dla np. elektrociepłow-
ni. ZUO w Gorzowie planuje np. budowę 
bioelektrowni , gdzie odpady organiczne będą 
zgazowywane, z metanu produkowana ener-
gia elektryczna a ciepło posłuży do utylizacji 
innych grup odpadów. Następnym zamierze-
niem jest budowa Zakładu Recyklingu Odpa-
dów Elektrycznych i Elektronicznych. Zakład 
w Chróściku modernizujemy w kierunku 
zwiększenia odzysku surowców wtórnych 
i produkcji paliw alternatywnych. 

Rozmawiał 
Jarosław Libelt

Marek Wróblewski
dyrektor ZUO w Gorzowie Wlkp.

W konferencji, zorganizowanej 
z okazji 15 – lecia Zakładu Uty-
lizacji Odpadów w Gorzowie 

Wlkp., udział wzięli m.in.: Waldemar Sta-
rosta, Przewodniczący Sejmowej Komisji 
Ochrony Środowiska, Zasobów Natural-
nych i Leśnictwa, Arkadiusz Dzierżanow-
ski, Naczelnik Wydziału ds. planowania 
gospodarki odpadami w Ministerstwie Śro-
dowiska z Warszawy, Joachim Wuttke, Na-
czelnik Wydziału ds. Gospodarki odpadami 
w Federalnym Urzędzie Środowiska z De-
ssau oraz Jochen Zeiger z Izby Przemysło-
wo-Handlowej w Magdeburgu.
Podczas konferencji poruszono wiele kwe-
stii związanych z prawodawstwem w zakre-
sie gospodarki odpadami, rozwiązaniami 
logistyczno-technicznymi oraz planami go-
spodarki odpadami i ich funkcjonowaniem 
w gminach. Dokonano porównania stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi w  
Polsce i Niemczech, na podstawie którego 
stwierdzono bardzo duże dysproporcje. Za 
podstawową przyczynę takiego stanu uzna-
no brak w Polsce systemowych  rozwiązań 
umożliwiających samorządom prowadzenie 
prawidłowej gospodarki odpadami.

Drugi dzień konferencji poświęcono kwe-
stiom formalnym, związanym z uzyskiwa-
niem pozwoleń w zakresie transgraniczne-
go przemieszczania odpadów, problemom 
występującym przy kompletowaniu do-
kumentów oraz rodzajom odpadów, któ-
re mogą podlegać przemieszczaniu przez 
granicę. Uczestnicy pozytywnie ocenili 
współpracę polsko-niemiecką.  Sugero-
wano również, aby utworzyć stowarzy-
szenie polsko-niemieckie, które umożliwi 
wyszukiwanie partnerów do współpracy  
handlowej. Wskazano na konieczność sku-
teczniejszego ograniczania  szarej strefy 
w transgranicznym obrocie odpadami 
z równoczesnym poszukiwaniem nowych 
obszarów współpracy w tym zakresie, 
zgodnie z prawem i troską o środowisko 
naturalne. Zwrócono uwagę również na do-
konanie modyfi kacji rozwiązań prawnych 
na szczeblu UE uwzględniających zarówno 
wymogi gospodarcze, jak i efekty ekologicz-
ne podjętych działań.
Na zakończenie uczestnicy konferen-
cji zwiedzili Zakład Utylizacji Odpadów 
w Chróściku.

Jarosław Libelt

Co robić
z odpadami?
W dniach 13-14 września 2007r. w Gorzowie Wlkp. odbyła się 
międzynarodowa konferencja gospodarcza pt. „Gospodarka od-
padami komunalnymi - stan aktualny i przyszłość”. Organiza-
torem spotkania były Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie 
Wlkp., Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Frankfurcki 
Instytut Logistyki Ekologicznej.

Konferencja „Gospodarka odpadami komunalnymi - stan aktualny i przyszłość”
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Z okazji 15–lecia za zasługi i wkład 
w organizację imprez wystawien-
niczych odznaczeni zostali anima-

torzy gorzowskich targów: Wiceprezes 
Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej Jan Kowalewski oraz Zdzisław Cze-
kała i Jerzy Schabek.
W ramach Targów, 21 września odbyła się 
międzynarodowa konferencja gospodar-
cza na temat: Transgraniczna współpraca 
samorządów gospodarczych i terytorial-
nych oraz organizacji okołobiznesowych 
- czynnikiem rozwoju gospodarczego 
Województwa Lubuskiego i Brandenbur-
gii”.
Obrady swą obecnością uświetnili: Wi-
cewojewoda Lubuski: Ireneusz Madej, 
Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Lubuskiego Henryk Maciej Woźniak, Pre-
zes Bussines Innovation Center Frankfurt 
(Oder) Uwe Hoppe oraz wielu innych.
Wykład wprowadzający wygłosił Dyrek-
tor Departamentu Zarządzania Fundu-
szami Europejskimi Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego – Piotr Bromber, który 
przedstawił uczestnikom konferencji 
możliwości absorbcji środków unijnych 
na lata 2007-2013 oraz zaprezentował 
najważniejsze inwestycje poczynione 

w naszym regionie w ramach fi nansowania 
w latach 2000-2006.
Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Lubuskiego Henryk Maciej Woźniak 
poinformował o zakończeniu negocjacji 
dotyczących Lubuskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego oraz zwrócił 

W dniach 21-23 września ponad 100 wystawców z kraju i zagranicy prezentowało swoje wyroby pod-
czas XV Euroregionalnej Prezentacji Gospodarczej – Targi Gorzów 2007. Imprezę organizowały wspól-
nie Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze i Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.

szczególną uwagę na dwa programy, 
których wdrażanie leży w gestii Urzędu 
Marszałkowskiego: Program Operacyjny 
Kapitał Ludzi oraz Europejska Wspólno-
ta Terytorialna (zastąpi on funkcjonujący 
w latach 2004-2006  program INTERREG). 
Zakończenie konferencji zwieńczyła uro-
czystość wręczenia nagród dla wystaw-
ców XV Euroregionalnej Prezentacji Go-
spodarczej Targi Gorzów 2007. I miejsce 
w kategorii „Najlepsza usługa” oraz na-
grodę  Przewodniczącego Sejmiku Woje-
wództwa Lubuskiego p. H.M. Woźniaka 
otrzymał : „Holding- Zremb Gorzów” 
S.A. W kategorii „Najlepszy produkt 
nagrodę Zachodniej Izby Przemysłowo 
Handlowej otrzymał Urząd Miasta w 
Sulęcinie. Nagrodę główną Grand Prix 
„XV Euro – Targów 2007” za „Ekspozycje 
targową i najlepszy produkt” otrzymało 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlo-
we „LEKS” Sp. z o.o.

Wręczono również nagrodę specjal-
ną, którą za „Innowacyjne rozwiązania  
w zakresie ochrony środowiska” przy-
znano Zakładowi Utylizacji Odpadów 
Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Jarosław Libelt

Jubileuszowe Targi

Przewodniczący Sejmiju Województwa Lubuskiego Henryk Maciej Woźniak wręcza nagrodę 
Prezesowi Holding-Zremb Gorzów S.A. Romanowi Mizernemu (z prawej) za zajęcie pierwszego 

miejsca w Kategorii „Najlepsza Usługa” ( w tle przewodniczący Komisji Konkursowej EURORE-
GIONALNEJ PREZENTACJI GOSPODARCZEJ XV „EURO- TARGI” 2007 Jan Kowalewski)

XV Euroregionalna Prezentacja Gospodarcza – Targi Gorzów 2007
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Propozycja ZIPH jest klasycznym 
produktem z grupy dodatkowych 
ubezpieczeń uzupełniających system 

świadczeń socjalnych gwarantowanych 
przez Państwo. Polisa dla naszych człon-
ków zapewnia wypłatę świadczeń m.in. 
z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu 
lub utraty życia wskutek nieszczęśliwego 
wypadku, ryzyka poważnego zachoro-
wania, operacji, pobytu w szpitalu (także 
uzdrowiskowym). Oferujemy również taką 
polisę dla niezatrudnionych małżonków. 
     Podstawową zaletą tego programu jest 
to, że każda fi rma, niezależnie od jej wiel-

kości i ilości zatrudnionych osób, mogą 
skorzystać z programu.
Program, któremu Rada Ekspertów Cer-
tyfi katu Jakości Produktów Ubezpiecze-
niowych powołana przez Krajowy Insty-
tut Ubezpieczeń przyznała za Program 
Ubezpieczeń Pracowniczych  - Certyfi kat 
nr 1 „DOBRA POLISA”.
Zawarty w nim okres ochrony, wypłacanie 
świadczeń i wysokość stawki powoduje, 
że wyraźnie pozytywnie wyróżnia się na 
tle innych ofert rynkowych. Dostosowany 
jest do rzeczywistych potrzeb i warunków 
polskiego rynku i może przynieść wymier-

Nowoczesna oferta
BENEFiT czyli Program Ubezpieczeń Pracowniczych dla przed-
siębiorstw zrzeszonych w Zachodniej Izbie Przemysłowo – Han-
dlowej w Gorzowie Wlkp. to wielkie udogodnienie dla ludzi bi-
znesu w dążeniu do coraz lepszego funkcjonowania.

ne korzyści wszystkim zainteresowanym.
Warunkiem korzystania z programu jest 
status członka Zachodniej Izby Przemysło-
wo – Handlowej w Gorzowie Wlkp. Nie-
zrzeszonym podajemy pod rozwagę moż-
liwość przystąpienia w szeregi naszych 
członków i między innymi skorzystania 
i z tej propozycji. Dlatego też zachęcamy 
Państwa do ponownego przeanalizowania 
Programu Ubezpieczeniowego BENEFiT, 
a także korzyści dla obu stron i przyłącze-
nie się do naszego wspólnego Programu. 
Zachęcamy do zastanowienia się nad tą 
propozycją i zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych.
      Każdy zainteresowany naszą ofertą 
może uzyskać wyczerpującą informację 
w Izbie tel. (095) 728 73 11 lub u naszego 
eksperta  Zygmunta Farasia  tel. kom. 501 
667 050. 

Dyrektor Izby -
Stanisław Owczarek

Lp. Zakres ochrony Wyp acane 
wiadczenie

1. mier  ubezpieczonego w nast pstwie wypadku komunikacyjnego 75 000,00
2. mier  ubezpieczonego w nast pstwie nieszcz liwego wypadku 60 000,00
3. mier  ubezpieczonego w nast pstwie zawa u lub wylewu 60 000,00
4. Zrycza towane koszty pogrzebu 15 000,00
5. Trwa y uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszcz liwym wypadkiem: 

* min. kwota za ka dy 1 % trwa ego uszczerbku 250,00
* max. kwota za 100 % trwa ego uszczerbku 25 000,00

6. Trwa y uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawa em serca lub wylewem: 
* min. kwota za ka dy 1 % trwa ego uszczerbku 250,00
* max. kwota za 100 % trwa ego uszczerbku 25 000,00

7. mier  ma onka w nast pstwie wypadku komunikacyjnego 25 000,00
8. mier  ma onka w nast pstwie nieszcz liwego wypadku 20 000,00
9. mier  ma onka w nast pstwie zawa u lub wylewu 20 000,00
10. Zrycza towane koszty pogrzebu ma onka 10 000,00
11. Zrycza towane koszty pogrzebu rodziców i te ciów 2 000,00
12. Zrycza towane koszty pogrzebu dziecka 3 000,00
13. Urodzenie dziecka martwego 2 000,00
14. Jednorazowe wiadczenie dla ka dego dziecka z tytu u mierci ubezpieczonego 2 000,00
15. Urodzenie si  dziecka 1 000,00

16.
wiadczenie szpitalne na wypadek pobytu ubezpieczonego w szpitalu 

spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym przez okres pierwszych 14 dni 
(za ka dy dzie )

75,00

17. j.w. lecz od 15 dnia pobytu oraz pobytu z powodu choroby p atne od 3 dnia 50,00

18. wiadczenie szpitalne na wypadek pobytu ubezpieczonego w szpitalu 
uzdrowiskowym 25,00

19.

Powa ne zachorowania                                                                      
(nowotwór, niewydolno  nerek, leczenie chorób naczy  wie cowych, 
przeszczep g ównych organów, parali , choroba Creutfeldta Jacoba, zaka enie 
wirusem HIV, utrata wzroku, utrata ko czyn, utrata mowy) 

5 000,00

20. Operacje (max. kwota) 5 000,00

SK ADKA MIESI CZNA 39,00
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• 32 Międzynarodowe Wschodniobrandenburskie Rozmowy Transportowe 
 Temat: Pole do działania dla regionalnych połączeń kolejowych między dwoma członkami Unii 

Europejskiej - wymiana doświadczeń
 Miejsce konferencji: Kostrzyn n.Odrą

• Projekt KIGNET – Izbowy System Wsparcia Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw 

• Międzynarodowej Konferencji „Linia kolejowa Berlin - Gorzów Wlkp. - 150 lat” 

• Kontakty międzynarodowe: Unia Izb Łaba/Odra 

W następnym numerze:
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