
Laudacja poświęcona nagrodzie „EUROPEJSKIE 
UGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH 
(EUIG) ROKU 2008”. 
 

-Wyróżnienie przyznawane przez Europejskie Centrum Informacji EUIG przez 

Panią Ute Hirschburger z LIBERTAS – Europejskiego Instytutu GmbH, prezesa 

zarządu Libertas i zastępcę dyrektora Europejskiego Centrum Informacji EUIG.  

 
Po raz pierwszy w roku 2008 zostanie przyznana nagroda „EUIG Roku 2008”. 

Jest ona przyznawana przez Europejskie Centrum Informacji EUIG składające 

się z prawników, ekonomistów, reprezentantów związków gospodarczych, 

badaczy gospodarki, itd., którego celem są dyskusje na temat akceptacji i 

struktur europejskich ugrupowań interesów gospodarczych, a nie jak dotąd 

myślano pełniącego funkcje biura informacyjnego Unii Europejskiej. 

Działalność Europejskiego Centrum Informacji EUIG jest wspierana i 

sponsorowana przez Europejski Instytut Libertas, niezależny, niedziałający dla 

zysku ośrodek zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw 

publicznych oraz poszukujący  sposobów rozwiązania problemów społecznych 

oraz gospodarczych i biorący udział w debacie publicznej. 

Wśród krajów Unii Europejskiej można znaleźć 2000 Europejskich Ugrupowań 

Interesów Gospodarczych oraz ok. 15.000 reprezentujących je przedsiębiorstw, 

osób pojedynczych, korporacji prawa publicznego i związków. Ustawodawcy 

Unijni nie stworzyli ujednoliconych nazw spółek europejskich ani ich skrótów. 

Powodem tego może być fakt, że w roku 1985, kiedy powstało EUIG  Unia 

Europejska liczyła 10 państw członkowskich, a dziś jest ich 27.  

Powodem, dla którego IGOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin-

Gorzów Wlkp. EUIG otrzyma w tym roku nagrodę „EUIG Roku 2008” może 

być fakt, iż Ugrupowanie to cechuje przed wszystkim europejska normalność, 

podejmowanie negocjacji na arenie międzynarodowej, gotowość na kompromisy 



i współpraca polsko-niemiecka wspierająca rozwój transportu kolejowego. 

Ponadto działania IGOB Wspólnoty Interesów Linia Kolejowa Berlin-Gorzów 

Wlkp. EUIG mocno koncentrują się na rozwoju transportu kolejowego w 

poszczególnych regionach pomimo trudności, z którymi wciąż często musi się 

zmagać. Efektem działań IGOB EUIG jest niewątpliwie poprawa jakości 

transportu kolejowego w poszczególnych regionach Polski i Niemiec i miejmy 

nadzieję, że nie poprzestanie na tym etapie swych działań.  

IGOB EUIG obejmuje w swej działalności powiaty, miasta, gminy, duże 

przedsiębiorstwa, osoby wykonujące wolne zawody jak i fanów kolei, którym 

modele kolejowe już nie wystarczą. Tylko EUIG daje możliwość prowadzenia 

działalności w ten sposób, różnicując strukturę członkowską, co wg nas przynosi 

efekty. Dodatkowym ułatwieniem dla IGOB EUIG była aprobata zróżnicowanej 

struktury członkowskiej przez ustawodawców Unijnych .  

IGOB Wspólnotę Interesów Linia Kolejowa Berlin-Gorzów Wlkp. EUIG 

pomimo drobnych różnic zdań, pojawiających się we współpracy, cechuje pełna 

harmonia współpracy polsko-niemieckiej. Dowodem na to jest chociażby 

planowane bezpośrednie połączenie z Gorzowa Wlkp. do Berlina; stopniowa 

poprawa jakości na uczęszczanych odcinkach kolejowych, na których 

utrudnieniem jest np. fakt, że polscy maszyniści jadący do Niemiec wciąż 

potrzebują tłumacza. Jednym słowem – wyróżniona Europejska Wspólnota 

Interesów pomimo niedługiego istnienia, może poszczycić się wspaniałymi 

wynikami swojej działalności.  

IGOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin-Gorzów Wlkp. EUIG 

zasłużyła na wyróżnienie również poprzez to, że po wstąpieniu Polski do strefy 

Schengen  Polaków i Niemców łączy więcej niż dzieli i którzy z pełnym 

zaangażowaniem i energią wspierają działania owej polsko-niemieckiej 

współpracy. Współpracy, której nie zakłóci sceptycyzm, porażki ani tzw. 

biurokracja, towarzysząca często działalności EUIG. 

 



 

Szanowni Państwo, EUIG jako bezpośrednia Unijna forma prawna ma dziś 

wielu następców jak chociażby: Europejska Spółka Akcyjna (S.E., societas 

europeae); Spółdzielnia Europejska (SCE, societas cooperativa europeae); 

Europejskie Zrzeszenie Współpracy Terytorialnej, umożliwiająca współpracę 

tylko korporacjom prawa publicznego.  

Wkrótce wśród tych form prawnych znaleźć będzie można również Prywatną 

Spółkę Europejska, nad której powstaniem trwają obecnie rozmowy w Unii 

Europejskiej.  

Wszystkie wymienione formy mają zalety jak i wady, jednak IGOB Wspólnota 

Interesów Kolej Berlin-Gorzów Wlkp. EUIG wybrała właśnie tę formę prawną. 

Formę, dzięki której członkowie Ugrupowania maja wręcz nieograniczone pole 

działania. 

 

Przekazuję prezesowi EUIG Panu Karlowi-Heinzowi Boßanowi z Frankfurtu 

nad Odra oraz prokurentowi EUIG Panu Jackowi Jeremiczowi z Gorzowa Wlkp. 

dyplom „EUIG roku 2008”, obszerny podręcznik standardów o EUIG - wydaną 

przed rozszerzeniem Unii Europejskiej, lecz nadal aktualną oraz bon na nabycie 

podręcznika o EUIG „EWIV-Handbuch”, zawierającego praktyczne aspekty 

dot. rozwoju oraz funkcjonowania EUIG.    

  

Serdecznie gratuluję i jak mawiano w Starożytnym Rzymie: ad multos annos! 

Życze również wspaniałych osiągnięć na przyszłość oraz sukcesów w 

nieograniczonej działalności spółki.       

      


