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Nauka dla biznesu

czony zamkniêty w wie¿y z koœci 

s³oniowej, odciêty od ziemskich U
realiów – to relikt zamierzch³ej prze-

sz³oœci. Ju¿ bowiem w XIX wieku 

najwybitniejsze umys³y, z Thomasem 

Edisonem na czele, pracowa³y nad 

praktycznymi wynalazkami. 

 Tê pasjonuj¹c¹ podró¿ w czasie 

i przestrzeni nale¿a³oby rozpocz¹æ od 

staro¿ytnych Chin, podaj¹c jako najbar-

dziej spektakularny przyk³ad wynalezienie 

prochu. Nastêpnie, przez kraje Morza 

Œródziemnego itd., itd. Wspó³czeœnie ba-

dania podstawowe, nies³u¿¹ce bie¿¹cym, 

praktycznym potrzebom, prowadzi siê na 

uniwersytetach i innych uczelniach pañ-

stwowych. Tam tworzy siê naukê sensu 

stricto. Badania te s¹ mniej lub bardziej 

oderwane od potocznie rozumianej 

rzeczywistoœci, a wykorzystanie pra-

ktyczne ich wyników trudne jest niekie-

dy do przewidzenia.

„Abstrakcyjn¹” fizykê kwantow¹ uda³o 

siê jednak wykorzystaæ do wyproduko-

wania bomby atomowej, choæ pokojowe 

zastosowanie  tej „niepojêtej” wiedzy  

– przyznajmy to – przewa¿a. 

 Obecnie bardzo czêsto zak³ady 

przemys³owe zlecaj¹ na przyk³ad po-

litechnikom rozwi¹zanie jakichœ pro-

blemów technologicznych, a uczelnie 

ekonomiczne otrzymuj¹ zlecenia od sa-

morz¹dów. Takich przyk³adów mamy 

mnóstwo. Œwiadcz¹ one o bardzo po-

zytywnej synergii pomiêdzy nauk¹ a pra-

ktyk¹ ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego, 

o transferze pomiêdzy tymi obszarami. 

Jak w te „obszary” wkomponowuje siê 

wy¿sze szkolnictwo zawodowe?

 Prywatne wy¿sze szko³y zawodowe, 

tzw. Hochfachschule, jak nazywaj¹ je 

·

·

·

Niemcy, z za³o¿enia pe³ni¹ rolê stricte 

us³ugow¹ wobec biznesu. Tak¹ szko³¹ jest 

równie¿ kierowana przeze mnie WSHiR. 

Uczelnie zawodowe nastawione s¹ wy-

³¹cznie na proces edukacyjny, dobre 

przygotowanie do zawodu. S¹ to szko³y 

wyraŸnie profilowane. Tam nie tworzy siê 

nauki, wiedzy jako takiej. Od tego s¹ inne 

placówki. Ja nie mogê wykszta³ciæ te-

oretyka  ksiêgowego. Takiego firmy nie 

potrzebuj¹. Moi studenci setki godzin 

spêdzaj¹ przed najnowoczeœniejszymi 

komputerami i poznaj¹ wszystkie obowi¹-

zuj¹ce programy. W efekcie, po trzech la-

tach obróbki intelektualnej studenta, wy-

puszczam produkt b³yskawicznie wch³a-

niany przez rynek. 

„Produkt”?!

 Tak, produkt. Proces nauczania 

w szkole wy¿szej jest najwyraŸniej pro-

cesem produkcyjnym. Na wejœciu mamy 

cz³owieka o okreœlonych parametrach 

intelektualnych i sprawnoœciowych, który 

rozpoczyna studia. Po ich ukoñczeniu ma 

on przyczyniaæ siê do podnoszenia jakoœci 

¿ycia w ogóle. Trzeba go wiêc tak ukszta³-

towaæ, czytaj: wykszta³ciæ, aby tê jakoœæ 

móg³ realizowaæ. Jedni s¹ dobrzy, inni 

mniej. Jedni obejmuj¹ wysokie stanowi-

ska mened¿erskie, czyli s¹ produktem lu-

ksusowym. Inni – stanowiska wykona-

wcze, œredniego szczebla. Wszystkich 

weryfikuje rynek – najlepszy egzaminator. 

A wiêc absolwent to produkt otrzymywa-

ny w wyniku obróbki intelektualnej, jakiej

poddajemy go w toku studiów.

Czy jakoœæ tej „obróbki” jest 

wszêdzie jednakowa?

 Na 380 uczelni w Polsce, 280 to 

szko³y prywatne, maj¹ce ró¿nych za³o¿y-

cieli i w³aœcicieli. Ró¿ni¹ siê one jakoœci¹ 

œwiadczonych us³ug edukacyjnych, to 

·

·

oczywiste, lecz ra¿¹cych odstêpstw nie 

ma. Wszystkie uczelnie konkuruj¹ miêdzy 

sob¹, prywatne i pañstwowe. To student 

wybiera, gdzie chce studiowaæ. Oceniam 

tê konkurencjê pozytywnie, jako dobr¹, 

czyst¹, pozbawion¹ ekscesów  brzydkiej 

konkurencji. Ba, mamy te¿ konkurencjê 

z uczelniami zagranicznymi, europejskimi 

i amerykañskimi. Standardy nauczania s¹ 

jednakowe u nas i za granic¹. Mo¿na 

studiowaæ kolejno na kilku uczelniach, 

tak jak nasi dziadkowie studiowali przed 

wojn¹. Uczelnia jawi siê wiêc obecnie ja-

ko wielki supermarket z wielk¹ ofert¹ 

edukacyjn¹. Mamy tu promocje, bonusy, 

reklamê, ró¿ne formy marketingu, formy 

zachêt i systemy stypendialne. Mamy

przep³yw kapita³u i prawa ekonomii.  

Jak wiêc wyprzedziæ innych, byæ 

konkurencyjnym na rynku edukacyjnym?

 Jakoœci¹ i nowoczesnoœci¹ naucza-

nia. Uczelni w Polsce mamy dosyæ. Stu-

diuje na nich 55 procent m³odych Pola-

ków. To drugi wskaŸnik w Europie. Szko³y 

maj¹ wiêc przyci¹gaæ studentów atra-

kcyjnoœci¹ swojej oferty edukacyjnej. Ma-

j¹ ws³uchiwaæ siê w rynek, wyprzedzaj¹c 

jego potrzeby. Uczyæ zawodów, które do-

piero siê pojawiaj¹ lub… pojawi¹ siê 

w przysz³oœci. Na tym to polega. Na przy-

k³ad coraz czêœciej jest potrzebny archi-

tekt informacji, czyli ktoœ, kto – mówi¹c 

najogólniej – przygotowuje informacjê 

do sprzeda¿y.

·

Rozmowa z JM rektor 
Wy¿szej Szko³y Handlu i Rachunkowoœci w Poznaniu
prof. dr hab. Aldon¹ Kamel¹-Sowiñsk¹

SPECJALNIE DLA MAGAZYNU BIZNES WIELKOPOLSKA

E K O N O M I AE K O N O M I A
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EDWARD MODELEWSKI

R o z m a w i a ³R o z m a w i a ³

„Handel i rachunkowoœæ to gwarancja 

perspektyw zawodowych” – brzmi has³o 

pani uczelni…

Wiele dziedzin wiedzy zapewnia 

rozwój i umo¿liwia odniesienie sukcesu 

zawodowego. Nasze kierunki równie¿. 

Rachunkowoœæ i ksiêgowoœæ to uni-

wersalne jêzyki biznesu, rozumiane na 

ca³ym œwiecie. Trzy procent ksiêgowych 

w Irlandii to Polacy. Znakomity wskaŸnik. 

Ja nie przygotowujê ksiêgowych anga¿u-

j¹cych tylko lew¹ pó³kulê mózgu, tê ra-

cjonaln¹, wykalkulowan¹, odpowiedzialn¹ 

za solidnoœæ, rzetelnoœæ, dok³adnoœæ, 

trzecie miejsce po przecinku etc. Bardzo 

stawiam na rozwój prawej pó³kuli, odpo-

wiadaj¹cej za szaleñstwa, uczucia, 

wyobraŸniê, kolory i muzykê. Bowiem 

wiedza musi iœæ w parze z wyobraŸni¹; 

prowadzenie przedsiêbiorstwa wymaga 

wyobraŸni i wizjonerstwa. Uczê zarz¹dzaæ 

stresem, uczê dobrych manier i protoko³u 

dyplomatycznego, bo te rzeczy w biznesie 

s¹ bardzo przydatne. W ka¿dym razie nie 

nad¹¿am z „produkcj¹” kolejnych ro-

czników absolwentów, gdy¿ wszyscy 

maj¹ pracê.

Dziêkujê za rozmowê.

· 

Wykszta³cenie:

Kariera:

od 2005

od 2005

od 2006

od 2004 

2002–2005

1998–2002

02–10.2001

2000–2001

1998–2000

1998–2000

1993–1998

1991–1998

1990–1998

1987–1989

1997 rok – profesor tytularny nauk ekonomicznych;

ukoñczone studia prawnicze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu;

autorka ponad 150 publikacji naukowych, w tym 6 ksi¹¿ek zawodowych 

z obszaru rachunkowoœci.

Obecnie:

rektor Wy¿szej Szko³y Handlu i Rachunkowoœci w Poznaniu;

wiceprzewodnicz¹ca Konferencji Rektorów Zawodowych Szkó³ Polskich;

profesor zwyczajny w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu;

przewodnicz¹ca Komisji Szkolnictwa Wy¿szego BCC;

prezes honorowy sekcji rugby Klubu Sportowego „Posnania”.

By³a:

prezes Stowarzyszenia Inicjatywa dla Polski;

wiceprezes Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce;

minister skarbu pañstwa w rz¹dzie Jerzego Buzka;

sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Pañstwa

(odpowiedzialna za prywatyzacjê przemys³u zbrojeniowego oraz spó³ek 

strategicznych);

podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Pañstwa

(odpowiedzialna za ewidencjê maj¹tku pañstwowego, nadzorowa³a realizacjê 

zobowi¹zañ inwestorskich);

–   cz³onek Kapitu³y Medalu „Polonia Semper Fidelis”;

–   cz³onek Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d;

–   cz³onek Komitetu Zarz¹dzania D³ugiem Publicznym;

–   cz³onek Komitetu ds. Granicy Pañstwowej;

–   cz³onek Korporacji Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych;

kierownik Katedry Rachunkowoœci Akademii Ekonomicznej w Poznaniu;

wspó³w³aœcicielka Biura Us³ug Konsultingowych i Obs³ugi Kapita³u BUKOK;

dyrektor Fundacji W³asnoœci Prywatnej „Sami Sobie”;

wyk³adowca na Uniwersytecie w Zaria w Nigerii;

doradca pe³nomocnika wojewody poznañskiego ds. przekszta³ceñ 

w³asnoœciowych.

PROF. DR HAB. ALDONA KAMELA-SOWIÑSKA

SPECJALNIE DLA MAGAZYNU BIZNES WIELKOPOLSKA

E K O N O M I AE K O N O M I A

Nagrody i odznaczenia:

1. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego III stopnia za indywidualn¹ pracê naukow¹, 1978 r.

2. Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce, nagroda im. S. Skrzywana za najlepsz¹ pracê z zakresu rachunkowoœci, 1993 r.

3. Indywidualna nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu I stopnia za najlepsz¹ pracê „Wycena przedsiêbiorstw w warunkach 

    inflacji”, 1993 r.

4. Nagroda zbiorowa Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu I stopnia za podrêcznik „Rachunkowoœæ zarz¹dcza”, 1997 r.

5. Komandor Narodowego Orderu Zas³ug Republiki Francuskiej, 2000 r.

6. Godnoœæ lidera pracy organicznej i Honorowa Statuetka Hipolita nadana przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, 2006 r.

7. Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2006 r.

Prywatnie: mê¿atka, matka dwóch doros³ych synów.

Zainteresowania pozanaukowe: muzyka operowa, nurkowanie.

Wiêcej informacji: www.kamela-sowinska.org.pl
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Budowaæ lepiej

 2001 roku PBO DACH BUD zosta³o 

przez swojego w³aœciciela Jana W
Chorostkowskiego przekszta³cone w spó³-

kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Na 

prze³omie kolejnych lat powstawa³y coraz 

to nowoczeœniejsze kompleksy budyn-

ków mieszkalno-us³ugowych. Lokalizacje 

najwa¿niejszych inwestycji we Wroc³a-

wiu to ul. S¹siedzka/Rodzinna, ul. Sio-

strzana, ul. Komandorska w dzielnicy 

Krzyki, ul. O. Bujwida/Czerwonego Krzy-

¿a/H. Sienkiewicza w dzielnicy Œródmie-

œcie, ul. Balonowa na G¹dowie, ul. Poleska, 

ul. Obornicka, al. M. Kromera/ul. Toruñ-

ska/ul. Gi¿ycka, Al. T. Boya-¯eleñskie-

go/ul. J. D³ugosza oraz szereg budyn-

ków przy ul. Litewskiej na Psim Polu. 

Obecnie w trakcie budowy jest kameralne 

osiedle przy ul. Kie³czowskiej na Psim 

Polu, sk³adaj¹ce siê z dziewiêciu budyn-

ków wielorodzinnych. Na przestrzeni 21

lat dzia³alnoœci z ma³ego przedsiêbior-

stwa powsta³a jedna z najwiêkszych firm

deweloperskich na Dolnym Œl¹sku.

Dziœ PBO DACH BUD Sp. z o.o.  

rokrocznie oddaje kilkanaœcie tysiêcy 

metrów kwadratowych powierzchni mie-

szkalnej z podziemnymi parkingami wraz 

z towarzysz¹cymi powierzchniami prze-

znaczonymi pod handel i us³ugi. Zaplecze 

logistyczne firmy pozwala na samodzielne 

prowadzenie inwestycji mieszkaniowych, 

nad których realizacj¹ czuwa zespó³ wy-

kwalifikowanych techników i in¿ynierów 

budownictwa. Bilans prawie 21-letniej 
2dzia³alnoœci firmy to 200 tys. m  wybudo-

wanych mieszkañ.

Przedsiêbiorstwo zatrudnia oko³o 300 

wykwalifikowanych pracowników oraz  

wspó³pracuje z wyspecjalizowanymi fir-

mami podwykonawczymi z bran¿ instala-

cyjnych. Firma posiada równie¿ ogromne 

zaplecze w³asnego sprzêtu budowlano-  

-transportowego. . 

Od 2005 roku Przedsiêbiorstwo 

Budownictwa Ogólnego DACH BUD  jest 

równie¿ wytwórc¹ ogniotrwa³ych mate-

ria³ów ceramicznych. W ramach w³asnej 

dzia³alnoœci wydobywa potrzebny do pro-

dukcji surowiec, z którego wypala wyso-

kojakoœciow¹ ceg³ê we w³asnej cegielni.  

dawanych lokali mieszkalnych, us³ugo-

wych i miejsc postojowych oraz towa-

rzysz¹ce temu zadowolenie nabywców 

tych lokali. W obliczu wzrastaj¹cej na ryn-

ku mieszkaniowym konkurencji osi¹ga-

ne przez firmê wyniki sprzeda¿y wybu-

dowanej substancji mieszkaniowej  prze-

mawiaj¹ za tym, ¿e oferowane przez ni¹ 

us³ugi s¹ cenione i ciesz¹ siê du¿ym

zainteresowaniem.

Spó³ka by³a inicjatorem i propagato-

rem w latach 1997–98 budownictwa 

czynszowego we Wroc³awiu. Jako 

pierwsza wybudowa³a budynek mieszka-

niowy z przeznaczeniem na wynajem, 

w którym pierwsze mieszkania przeka-

zane zosta³y dla poszkodowanych przez 

powódŸ we Wroc³awiu. 

Prezes Zarz¹du Spó³ki Jan Choro-

stkowski, wielokrotnie zapraszany przez 

w³adze wy¿szych uczelni, prowadzi wyk³a-

dy na temat budownictwa mieszka-

niowego wielorodzinnego. Firma ka¿dego 

roku uczestniczy w targach i wystawach 

bran¿owych, promuj¹c polskie budo-

wnictwo mieszkaniowe. 

Spó³ka nale¿y do Federacji Praco-

dawców Polski Zachodniej we Wroc³awiu 

oraz Izby Przemys³owo-Handlowej Budo-

wnictwa, a w 2003 roku zosta³a powo³ana 

w poczet cz³onków Polskiego Zwi¹zku 

Firm Deweloperskich.

PRZEDSIÊBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO DACH BUD  

NAJLEPSZE  FIRMYNAJLEPSZE  FIRMY

To, co wyró¿nia firmê DACH BUD na 

pierwotnym rynku mieszkaniowym, to 

przede wszystkim fakt, ¿e sprzedawane 

przez ni¹ mieszkania s¹ jednymi z naj-

tañszych oferowanych przez dewelope-

rów i spó³dzielnie mieszkaniowe budu-

j¹ce lokale mieszkalne na odrêbn¹ w³a-

snoœæ. Udaje siê to dziêki sta³ej i wnikli-

wej analizie  kosztów realizacji poszcze-

gólnych budów, d³ugoletniej wspó³pra-

cy handlowej z polskimi producentami 

materia³ów budowlanych oraz szybkiemu 

tempu prac. Budowane przez DACH BUD 

mieszkania ciesz¹ siê du¿ym zaintereso-

waniem z uwagi na korzystne lokalizacje 

oraz wysok¹ jakoœæ prac. Polskie tech-

nologie, wysokojakoœciowe materia³y 

zastosowane do wznoszenia obiektów 

oraz wbudowane nowoczesne urz¹dzenia 

techniczne gwarantuj¹ spó³ce pozycjê 

wœród liderów bran¿y deweloperskiej. 

Prowadzone przez PBO DACH BUD Sp. 

z o.o. inwestycje realizowane s¹ pod 

nadzorem banków, które na sta³e wspó³-

pracuj¹ z firm¹, oferuj¹c nabywcom lokali 

kredyty na bardzo korzystnych warun-

kach. Przedsiêbiorstwo DACH BUD za-

wsze gwarantuje swoim klientom sta³¹ 

cenê zawart¹ w umowie zakupu lokalu. 

Najlepsz¹ rekomendacj¹ dla spó³ki 

jest rokrocznie wzrastaj¹ca liczba sprze-
Budynek przy Al. œw. Anny 

w Sobótce k. Wroc³awia

Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogólnego DACH BUD  powsta³o w 1986 roku.  

Pocz¹tkowo firma prowadzi³a g³ównie prace remontowe i drobne prace 

budowlane.  W efekcie  tych  przedsiêwziêæ z zaniedbanych ruin powstawa³y 

nowe obiekty. Na pocz¹tku lat 90. firma dynamicznie wkroczy³a na rynek 

budownictwa wielorodzinnego.
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NAJLEPSZE  FIRMYNAJLEPSZE  FIRMY

akie plany firma DACH BUD ma na 

obecny rok?J
 W tym roku chcemy oddaæ ponad 300 

mieszkañ w budowanym obecnie kame-

ralnym osiedlu niskich budynków przy ul. 

Kie³czowskiej we Wroc³awiu. Nasze plany 

inwestycyjne to pozyskiwanie nowych, 

ciekawych gruntów oraz poszerzenie 

zaplecza sprzêtowego i technicznego. 

Wypracowany przez spó³kê ubieg³oroczny 

zysk pozwala nam na to. Na pewno zwiê-

kszymy zatrudnienie. Jestem wymaga-

j¹cym szefem, ale doceniam ludzi.

W jaki sposób udaje siê panu osi¹gaæ 

tak wysokie wyniki, bior¹c pod uwagê 

konkurencyjnoœæ na rynku 

mieszkaniowym?

 Priorytetem jest dla nas wysoka ja-

koœæ budowanych mieszkañ i zadowole-

nie naszych klientów. Staramy siê, aby 

nasze mieszkania by³y dostêpne dla jak 

najliczniejszej grupy ludnoœci. Bierzemy 

pod uwagê trudn¹ sytuacjê materialn¹ 

potencjalnych klientów, poniewa¿, nie-

stety, zarobki nie rosn¹ w takim szyb-

kim tempie jak ceny. Staramy siê wiêc 

budowaæ tanio. Obni¿amy koszty, miêdzy 

innymi korzystaj¹c z w³asnej cegielni, któ-

r¹ zmodernizowaliœmy i przejêliœmy wraz 

z za³og¹. Kupujemy cement i stal bezpo-

·

·

œrednio u producenta. Prowadzimy w³asne 

wykonawstwo i korzystamy z w³asnego 

sprzêtu. Z satysfakcj¹ mogê stwierdziæ, ¿e 

pracujemy na nowoczesnym sprzêcie. 

Dysponujemy kilkunastoma samochoda-

mi ciê¿arowymi, jak równie¿ sprzêtem 

specjalistycznym. Jesteœmy wiarygo-

dnym partnerem i terminowym p³atni-

kiem, nie mamy nieuregulowanych zobo-

wi¹zañ, czego dowodem jest certyfikat 

Solidna Firma 2003, 2005 i 2006, a tak¿e 

umieszczenie naszego przedsiêbiorstwa

na Bia³ej Liœcie firm wroc³awskich.

Pana zdaniem zamiana prefabrykatów 

na ceg³ê to dobry wybór?

 W budownictwie Unii Europejskiej 

odchodzi siê ju¿ od stosowania prefa-

brykatów u¿ywanych do wznoszenia mu-

rów. Do nas ta tendencja dotrze za dwa, 

trzy lata. W naszej firmie budujemy z ce-

g³y ceramicznej, która moim zdaniem 

jest materia³em zdrowym, wytrzyma³ym, 

a przy tym sprawdzonym, bo stosowanym 

od wieków. Ponadto wprowadzamy no-

we, sprawdzone technologie. Po prostu 

staramy siê, ¿eby nasze mieszkania by³y 

jak najlepsze. 

     ·

Rozmowa z prezesem Przedsiêbiorstwa Budownictwa Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o. 
Janem Chorostkowskim

Wizualizacja powstaj¹cego
osiedla

PRZEDSIÊBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO DACH BUD  
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Ofensywa promocyjna 
Poznania
Po zakoñczonych wyborach 

samorz¹dowych nadszed³ czas 

wcielania w ¿ycie przedwyborczych 

zapowiedzi. Jednym z g³ównych 

pomys³ów prezydenta Ryszarda 

Grobelnego by³a zmiana sposobu 

promowania Poznania. 

ojawi³o siê kilka koncepcji przeprowa-

dzenia zmian, które mia³yby w du¿ym P
stopniu poprawiæ dzia³ania promocyjne. 

W tym miejscu nale¿y zatrzymaæ siê nad 

przedstawieniem jednej z koncepcji

owych zmian, która w nied³ugim czasie

mog³aby zostaæ wprowadzona w ¿ycie. 

Po pierwsze, utworzenie jednostki, 

która pe³ni³aby funkcjê Mened¿era Marki 

Poznañ. Wydzia³ ten winien odpowiadaæ 

za ca³oœciow¹ koordynacjê dzia³añ pro-

mocyjnych miasta w wielu dziedzinach. 

Powierzona zosta³aby mu rola swoistego 

kontrolera spójnoœci identyfikacyjnej i ko-

munikacyjnej wszystkich wydzia³ów ma-

j¹cych za zadanie promowaæ Poznañ. 

Powinien on byæ tak¿e koordynatorem 

projektów ze strony finansowej, tak aby 

bud¿et promocyjny miasta widoczny by³ 

jako imponuj¹ca ca³oœæ. Do tej pory Po-

znañ na dzia³ania promocyjne wydawa³ 

mniej ni¿ ulubiony przez poznañskich 

dziennikarzy Wroc³aw. Po drugie, po³o-

¿enie nacisku na promocjê tych elemen-

tów, które przedstawione zosta³y przez 

prezydenta jako strategie, wizje rozwoju 

Poznania: akademickoœæ miasta, rozwój 

wysokich technologii i pozyskiwanie in-

westorów oraz sport – uniwersjada czy 

EURO 2012. Akademicki Poznañ i przyjêta 

2 lata temu strategia to bardzo wa¿ny 

element rozwoju naszego miasta. Prawie 

140-tysiêczna rzesza studentów to oko³o 

1,5 mld z³ dla Poznania, jego przedsiê-

biorców i mieszkañców. W dobie ni¿u 

demograficznego walka o ka¿dego stu-

denta „przyprowadzonego” na poznañ-

skie uczelnie bêdzie bardzo zaciêta. 

Kampania promocyjna „Matura to pestka. 

Na studia zapraszamy do Poznania”, która 

mia³a miejsce w zesz³ym roku, okaza³a 

siê wielkim sukcesem. O Poznaniu by³o 

g³oœno w ca³ej Polsce. Tego typu kampanie 

to bardzo silny element wsparcia poznañ-

skiej strategii.

Inwestycje to niew¹tpliwie jeden z naj-

wa¿niejszych czynników rozwojowych Po-

znania. Ogromna konkurencja miêdzy mia-

stami w Europie, rozszerzenie siê Unii 

Europejskiej powoduj¹, ¿e oferta Pozna-

nia winna byæ przemodelowana. Poznañ 

chce i musi wspó³pracowaæ z najwy¿-

szym zaanga¿owaniem z powiatem po-

znañskim i jego gminami, z marsza³kiem 

województwa i wojewod¹ wielkopolskim. 

Ostatnio prezydent Poznania rozpocz¹³ 

„odwiedziny” podpoznañskich gmin 

w kontekœcie wspólnej oferty promocyj-

nej. Trzeba wspomnieæ o zmianie sze-

fostwa w Biurze Promocji Inwestycji Urzê-

du Miasta Poznania. Nowi szefowie Biura 

zaprezentowali trzy g³ówne filary zmian:  

· Poprawa wizerunku inwestycyjne-

go Poznania w Polsce, a docelowo w Eu-

ropie. Zmiana PR miasta w zakresie po-

zyskiwania i obs³ugi inwestorów.

· Kompleksowa oferta inwestycyjna 

Poznania – de facto wspólnie z gminami

oœciennymi – powiat i aglomeracja.

· Wprowadzenie instytucji Pilota In-

westycyjnego – grupa osób odpowie-

dzialna za „przeprowadzenie” inwestora 

przez procedury i pomoc w sytuacjach

kryzysowych.

Miasto przygotowuje siê do budowy 

parku technologicznego. W jego ramach  

znajd¹ miejsce potencjalni inwestorzy,

którzy otrzymaj¹ szereg ulg i zwolnieñ. 

Bêdzie on stanowi³ jeden z wa¿nych ele-

mentów zachêcaj¹cych inwestorów do 

lokalizacji swoich inwestycji w Poznaniu. 

Kolejnym wa¿nym elementem polityki 

zachêt jest ustanawianie podstref Spe-

cjalnych Stref Ekonomicznych, tak jak to 

mia³o miejsce w przypadku inwestycji 

Centrum Rozliczeniowo-Ksiêgowego nie-

mieckiej firmy MAN. Powsta³ te¿ pomys³ 

wprowadzenia uchwa³y Rady Miasta Po-

znania zwalniaj¹cej inwestorów, którzy 

spe³niaj¹ ustalone kryteria, z podatku od 

nieruchomoœci do wysokoœci pomocy de 

minimis. Wprowadzenie opisanej powy-

¿ej polityki wobec inwestorów mo¿e spo-

wodowaæ, ¿e Poznañ stanie siê w ci¹gu 

2–3 lat numerem jeden w Polsce, jeœli 

chodzi o dynamikê przyrostu kapita³u za-

inwestowanego w mieœcie i okolicach. 

Na koniec rozwa¿añ o promocji po-

tencja³u gospodarczego nale¿y wspo-

mnieæ o Wielkopolskim Centrum Wspie-
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Poznañ ju¿ coraz rzadziej bêdzie 
kojarzy³ siê z Ratuszem. 

Teraz stawiamy na sport i inwestycje
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rania Inwestycji, spó³ki bêd¹cej w³asno-

œci¹ miasta. W nied³ugim czasie mo¿e ona 

staæ siê swego rodzaju „spó³k¹ aglome-

racyjn¹”, do której bêd¹ mog³y przyst¹piæ 

gminy powiatu poznañskiego i szeroko 

rozumianej aglomeracji. £atwiej bêdzie 

wtedy przeprowadzaæ pewne dzia³ania 

promocyjne aglomeracji czy te¿ realizo-

waæ wspólne projekty z zakresu aktywi-

zacji gospodarczej.

Ostatni, trzeci filar strategii to sport. 

Poznañ jest miastem, które w ubieg³ym 

roku osi¹gnê³o najwiêksz¹ liczbê miêdzy-

narodowych imprez sportowych w Polsce 

(m.in. Tour de Pologne, Liga Œwiatowa czy 

Mistrzostwa Europy Juniorów w Pi³ce 

No¿nej). Daleko w tyle pozostawi³ inne 

du¿e miasta, z Warszaw¹ ³¹cznie. Promo-

cja poprzez sport to dzia³ania, które przy-

nosz¹ ogromn¹ wartoœæ dodan¹ miastu, 

choæby w postaci stadionów, hal i base-

nów. Poznañ to miasto sportu i op³aca siê 

do³o¿yæ starañ, aby powstawa³y takie obie-

kty, jak przebudowywany obecnie stadion 

Lecha Poznañ czy te¿ nowa hala w Krze-

sinach. 

Powy¿sze pomys³y na przebudowê 

poznañskiej promocji wydaj¹ siê bardzo 

realne. Nale¿y wiêc skupiæ siê na dobraniu 

odpowiednich narzêdzi do ich szybkiego 

wprowadzenia. Jeœli omawiana ofensywa 

promocyjna powiedzie siê, Poznañ bardzo 

szybko stanie siê najwa¿niejszym oœrod-

kiem gospodarczym Polski. Nie tylko 

w rankingach, w których ju¿ przewodzi, ale 

równie¿ w œwiadomoœci mieszkañców 

Poznania, Wielkopolski i ca³ej Polski. Po-

tem zdobêdzie Europê… i ca³y œwiat. 

Dlatego warto zjednoczyæ si³y na wszyst-

kich poziomach, bo silny Poznañ to silna 

i bogata Wielkopolska.

SEBASTIAN BEDEKIER
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cowana oferta us³ugowa Radio Lux spotka siê z du¿ym Pañstwa 

zainteresowaniem i ¿yczliwym przyjêciem. Zapraszamy do ko-

rzystania z naszych us³ug.

Stowarzyszenie Kierowców Radio Lux Taxi jest firm¹ 

o uznanej renomie na poznañskim rynku us³ug transporto-

wych. Na wysok¹ ocenê naszej dzia³alnoœci pracujemy nie-

przerwanie od 1996 roku, kiedy to uzyskaliœmy osobowoœæ 

prawn¹ i umocowanie statutowe do œwiadczenia us³ug trans-

portowych. Swoje us³ugi w zakresie transportu osobowego 

œwiadczymy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy, 

jednak uwagê koncentrujemy na Poznaniu, bêd¹cym siedzi-

b¹ firmy. W tym zakresie wspó³pracujemy miêdzy innymi 

z lokalnymi organami administracji pañstwowej i samo-

rz¹dowej. 

Nasz adres: Poznañ, ul. Swoboda nr 44

Nasz numer wywo³awczy: 96-62,  tel. kom. 0501 55 11 90

Kontakt i informacja: tel. kom. 0601 711 530

zencji (garnitury, koszule, krawaty), jak i kultury osobistej 

naszych kierowców. W ich imieniu gwarantujemy dyskrecjê 

i uprzejmoœæ oraz zapraszamy do korzystania z naszych samo-

chodów. Jesteœmy do Pañstwa dyspozycji przez 24 godziny 

na dobê. Dysponujemy wy³¹cznie samochodami marki Mer-

cedes-Benz klasy S, E, C, w wiêkszoœci z klimatyzacj¹, 

oraz zabieraj¹cym 8 osób Mercedesem VITO VIP kla-

sa z klimatyzacj¹. Na specjalne zamówienie Bia³a Li-

muzyna 8-osobowa Lincoln. Doskona³y stan techniczny 

i wygl¹d zewnêtrzny samochodów s¹ naszym dodatkowym 

atutem. Przeprowadzone wœród Klientów badania marke-

tingowe lokuj¹ nas w gronie najlepszych na rynku us³ug 

transportowych. Cenimy sobie liczne dowody sympatii na-

szych Klientów, bêd¹ce z jednej strony powodem satysfakcji 

i potwierdzeniem publicznego zaufania, z drugiej zaœ strony 

zobowi¹zuj¹ce nas do nieustannego doskonalenia i wzboga-

cania oferty us³ugowej.

OFERTA 

Przygotowuj¹c ofertê, przede 

wszystkim kierujemy siê ¿yczenia-

mi i opiniami naszych Klientów oraz 

rachunkiem ekonomicznym nasze-

go Stowarzyszenia. 

Wyra¿amy nadziejê, ¿e zró¿ni-

Dlaczego my?

Atrybutem œwiadczonych przez 

nas us³ug jest rzetelnoœæ i profesjo-

nalizm kierowców Radio Lux Taxi, 

celem zaœ: komfort, bezpieczeñstwo 

i zadowolenie Klientów. Szczególn¹ 

wagê przyk³adamy zarówno do pre-
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Profesjonalna opieka
medyczna
Klinika Ars Medical jest niepublicznym 

zak³adem opieki zdrowotnej istniej¹cym 

na rynku us³ug medycznych od 1991

roku.

 ramach dzia³alnoœci Kliniki ofe-

rujemy us³ugi medyczne w zakresie W
podstawowej opieki zdrowotnej, ambu-

latoryjnego lecznictwa specjalistyczne-

go, lecznictwa zamkniêtego, rehabilitacji 

leczniczej, medycyny pracy oraz profi-

laktyki chorób.

W realizacji us³ug  zdrowotnych wspó³-

pracujemy z wieloma specjalistami o du-

¿ym doœwiadczeniu zawodowym z lokal-

nych zak³adów opieki zdrowotnej oraz 

oœrodków  klinicznych w kraju. 

W ca³ym procesie diagnostyczno-tera-

peutycznym opieramy siê na najnowszych 

osi¹gniêciach wiedzy medycznej. Pracow-

nie diagnostyczne wyposa¿yliœmy w no-

woczesn¹ aparaturê do diagnostyki kar-

diologicznej, ultrasonografii, endoskopii, 

mammografii, tomografii komputerowej,

rezonansu magnetycznego.

Uruchomiliœmy specjalne pakiety ubez-

pieczeniowe zapewniaj¹ce komplekso-

w¹ diagnostykê oraz leczenie ambulato-

ryjne i szpitalne. Doskonal¹c jakoœæ ofe-

rowanych us³ug medycznych, wdro¿yli-

œmy w latach 2003–2004 System Zarz¹-

dzania Jakoœci¹, a owocem naszych dzia-

³añ jest certyfikat Jakoœci ISO 9001: 2000 

w zakresie realizowanych us³ug medycz-

nych oraz Certyfikat Najwy¿szej Jakoœci 

przyznany przez Wielkopolskie Stowa-

rzyszenie Badañ nad Jakoœci¹.

Nasza Klinka nale¿y równie¿ do Klubu 

Gazel Biznesu, czyli grona najdynamicz-

niej rozwijaj¹cych siê firm w kraju. Wie-

lokrotnie zosta³a wyró¿niona certyfikatami 

regionalnymi za wspó³kreowanie procesu 

ARS MEDICAL

NAJLEPSZE  FIRMYNAJLEPSZE  FIRMY
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przeobra¿eñ systemu opieki zdrowotnej, 

wysok¹ jakoœæ kompleksowych us³ug 

medycznych oraz efektywnoœæ w gospo-

darowaniu œrodkami publicznymi

Cele jakoœciowe, do których pragniemy 

systematycznie d¹¿yæ w najbli¿szej per-

spektywie, to doskonalenie systemu za-

rz¹dzania jakoœci¹ skoncentrowane na

potrzebach naszych pacjentów. 

W zwi¹zku z du¿¹ zachorowalnoœci¹ na 

raka piersi wœród kobiet regionu wielko-

polskiego pragniemy poprawiæ dostêp-

noœæ w zakresie diagnostyki i leczenia.  

Celem strategicznym firmy na nastêpne 

lata jest utworzenie regionalnego oœrod-

ka diagnostyki i leczenia raka piersi z od-

dzia³em chirurgii onkologicznej oraz pra-

cowni¹ radiologii zabiegowej – radiote-

rapii.



ZMIERZYÆ DOBROBYT

G O S P O D A R K AG O S P O D A R K A

Coraz wiêcej ekonomistów zwraca 

uwagê na fakt, ¿e wzrost gospodarczy 

obliczany przez PKB jest kategori¹ 

wypaczon¹. Nie uwzglêdnia 

przewidywalnej d³ugoœci ¿ycia, stopnia 

ubóstwa, poziomu edukacji czy opieki 

zdrowotnej.

KB nie bierze pod uwagê produkcji 

nierejestrowanej (tzw. szarej strefy) P
oraz produkcji gospodarstw domowych 

przeznaczanej na w³asne potrzeby (np. 

pracy gospodyñ domowych). Nie uwzglê-

dnia przy tym wartoœci czasu wolnego 

(wypoczynku). Zapomina o tzw. efektach 

zewnêtrznych produkcji (np. o zanieczy-

szczeniu œrodowiska). Nie uwzglêdnia te¿ 

ró¿nic cen w poszczególnych krajach (co 

przynajmniej teoretycznie jest niwelowa-

ne przez liczenie parytetem si³y nabyw-

czej) oraz zró¿nicowania dochodów 

w spo³eczeñstwie ani ich dystrybucji. Za 

pomoc¹ wskaŸnika nie mo¿na zmierzyæ 

jakoœci us³ug, zw³aszcza pañstwowych. 

WskaŸnik jest w dodatku tym wiêkszy, im 

wiêcej wydaje siê na zbrojenia, choæ 

zdaniem wiêkszoœci ekonomistów wyda-

tki takie nie zaspokajaj¹ potrzeb spo-

³eczeñstwa.

PKB i socjologia

W ekonomii akademickiej wyró¿nia siê 

dwa podejœcia do „mierzenia” gospodar-

ki. Pierwsze z nich, nazywane prakse-

ologicznym, zasadza siê na obliczaniu 

dobrobytu spo³eczeñstwa jedynie po-

przez stosowanie klasycznych wskaŸ-

ników ekonomicznych – przede wszyst-

kim PKB na g³owê mieszkañca, globalnej 

konsumpcji, sumie eksportu i importu. Za 

pomoc¹ tych wskaŸników mierzy siê 

wydolnoœæ danej gospodarki. Drugie 

podejœcie, zwane prakseologiczno-so-

cjologicznym, oprócz zwyk³ej efektywno-

œci mierzonej przez twarde wskaŸniki, 

uwzglêdnia równie¿ takie czynniki, jak 

porz¹dek prawny, mo¿liwoœci pokojowej 

zmiany w³adzy politycznej, wskaŸniki 

zdrowia spo³eczeñstwa, poziomu eduka-

cji etc. W nowoczesnej ekonomii ju¿ da-

wno zrezygnowano z mierzenia dobroby-

tu spo³eczeñstwa za pomoc¹ jedynie 

twardych danych produkcji i konsumpcji, 

poniewa¿ nie odzwierciedlaj¹ one w pe³-

ni nie tylko dobrobytu spo³eczeñstwa 

w sferze pozaekonomicznej, ale równie¿ 

nie sprawdzaj¹ siê w okreœlaniu materia-

lnej zamo¿noœci obywateli. Wysoki po-

ziom PKB mo¿e byæ generowany np. przez 

nieefektywn¹ s³u¿bê, katastrofy przy-

rodnicze i usuwanie ich skutków, wszelkie 

negatywne zjawiska, których pozbycie siê 

wp³ywa na wzrost wydatków pañstwa 

i sektora prywatnego. W modelu prakse-

ologicznym, gdzie efektywnoœæ gospo-

darowania jest najwy¿szym dobrem, zapo-

mina siê o wszelkich innych nadbudo-

wach rynku, które pozwalaj¹ mu w nie-

zak³ócony sposób funkcjonowaæ: rz¹dy 

prawa, system polityczny, kultura i etyka 

pracy. Wszystkie te elementy, które tak 

trudno zmierzyæ, s¹ czêœci¹ szerszej 

kultury, w której ekonomia jest narzê-

dziem gospodarowania spo³eczeñstwa.

HDI i HPI

Coraz czêœciej wydaje siê, ¿e lepszymi 

metodami szacunkowymi odnoœnie do 

stopnia dobrobytu s¹ inne wskaŸniki, 

z których jednym z popularniejszych jest 

HDI (Human Development Index). Oprócz 

PKB per capita uwzglêdnia równie¿ takie 

kategorie, jak przewidywalna d³ugoœæ ¿y-

cia, stopieñ ubóstwa, poziom edukacji czy 

opieki zdrowotnej. WskaŸnik zosta³ opra-

cowany w roku 1990 przez pakistañskie-

go ekonomistê Mahbuba ul Haqa i uznany 

przez ONZ. Od 1993 roku wykorzystuje go 

w swoich corocznych raportach oenze-

towska agenda ds. rozwoju (UNDP). 

Krytycy HDI podkreœlaj¹, ¿e nie bierze on

pod uwagê wa¿nych czynników wp³ywa-

j¹cych na poziom ¿ycia obywateli, jak 

stopieñ demokratyzacji i wolnoœci. We-

d³ug HDI wœród pañstw wysoko rozwi-

niêtych znajduj¹ siê np. Singapur czy 

pañstwa arabskie. Czyli kraje, w których 

z wolnoœci¹ obywatelsk¹ jest na bakier 

przy restrykcyjnym systemie prawnym. 

Innym indeksem wykorzystywanym przez 

Organizacjê Narodów Zjednoczonych jest 

WskaŸnik Ubóstwa Ludzkiego. HPI (ang. 

Human Poverty Index) to miernik, który 

szereguje najbardziej rozwiniête pañstwa 

œwiata stosownie do panuj¹cego w nich 

poziomu ubóstwa, analfabetyzmu, trwa-

³ego bezrobocia i œredniej d³ugoœci ¿ycia. 

Przez niektórych ekonomistów uwa¿any 

jest za bardziej miarodajny ni¿ HDI, bo-

wiem w przypadku HPI brane s¹ pod uwa-

gê nie tylko zarobki w odniesieniu do stru-

ktury demograficznej, ale porównane ze 

stopniem ubóstwa i poziomem rozwoju 

intelektualnego – analfabetyzmem czy 

d³ugoterminowym brakiem zatrudnienia. 

Wiarygodnoœæ i wymiernoœæ wskaŸników, 

które korzystaj¹c z kilku zmiennych, two-

rz¹ pewien ranking, jest coraz czêœciej dy-

skutowana przez ekonomistów. Mo¿na 

zapytaæ – jak w kraju zmierzyæ poziom 

wolnoœci? Czy mo¿e porównaæ systemy 

prawne wszystkich pañstw? Czy mo¿na 

stworzyæ wiarygodny ranking poziomu 

rozwoju edukacji? Pytania pozostaj¹

otwarte. 

£UKASZ OSIÑSKI

A u t o rA u t o r

Jak mierzyæ wzrost gospodarczy? 
PKB ju¿ nie wystarcza, trzeba braæ 

pod uwagê tak¿e inne czynniki,
np. stopieñ ubóstwa
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Czynniki
     sukcesu firmy

A B C  B I Z N E S UA B C  B I Z N E S U

Wielu mened¿erów zadaje sobie czêsto 

pytania, jak osi¹gn¹æ sukces 

w prowadzeniu firmy, od czego sukces 

jest uzale¿niony, na co nale¿y zwracaæ 

szczególn¹ uwagê w osi¹ganiu 

sukcesu. Jednoznacznej odpowiedzi na 

pytanie, co jest czynnikiem sukcesu 

firmy, nie ma. 

Od czego zale¿y sukces firmy

To, co dla jednej firmy jest czynnikiem 

sukcesu, dla innej wcale byæ nie musi. 

Dlatego w tym krótkim szkicu wska¿emy 

jedynie na te podstawowe czynniki 

sukcesu, które powinny byæ analizowane 

i uwzglêdniane przez wszystkie firmy. 

Sukces rzadko stanowi rezultat tylko 

jednego czynnika. Najczêœciej jest to 

splot wielu czynników wzajemnie po-

wi¹zanych. Wska¿emy wiêc na te, które

naszym zdaniem s¹ najwa¿niejsze.

Czynniki zewnêtrzne i wewnêtrzne

W osi¹ganiu sukcesu firmy bardzo 

wa¿na jest œwiadomoœæ tego, ¿e sukces 

jest uzale¿niony od uwarunkowañ ze-

wnêtrznych, w jakich firma dzia³a oraz od 

uwarunkowañ wewnêtrznych, czyli od 

zasobów materialnych i niematerialnych, 

jakimi firma rozporz¹dza. Cech¹ charak-

terystyczn¹ uwarunkowañ zewnêtrznych 

jest to, ¿e s¹ one najczêœciej jednako-

we lub bardzo zbli¿one dla wszystkich 

firm. Natomiast zasoby poszczególnych 

firm s¹ zró¿nicowane pod wzglêdem 

wielkoœci, jakoœci oraz umiejêtnoœci ich

wykorzystania.

Oprócz rozró¿nienia uwarunkowañ 

zewnêtrznych i wewnêtrznych niezwykle 

istotna jest relacja miêdzy nimi. W tym 

zakresie mo¿emy sformu³owaæ bardzo 

wa¿n¹ konstatacjê, a mianowicie: aby 

odnieœæ sukces, firma w pierwszej ko-

lejnoœci powinna odpowiednio rozpoznaæ 

i oceniæ uwarunkowania zewnêtrzne. Ich

waga wynika z tego, ¿e: 

· uwarunkowania zewnêtrzne s¹ 

pierwotne wzglêdem relacji i zale¿noœci

wystêpuj¹cych wewn¹trz firmy, 

· uwarunkowania zewnêtrzne s¹

wa¿niejsze od relacji wewnêtrznych.

Pierwotny charakter relacji firmy z oto-

czeniem wynika z tego, ¿e ca³a dzia³alnoœæ 

jest nastawiona na zaspokojenie potrzeb 

otoczenia, a nie potrzeb w³asnych. St¹d 

firma musi produkowaæ nie tylko takie 

wyroby, które potrafi wytwarzaæ, ale 

przede wszystkim takie, których oczekuje 

rynek. Jednak nawet sama akceptacja 

rynku nie jest jeszcze czynnikiem wy-

starczaj¹cym do odniesienia sukcesu. 

Aby odnieœæ sukces, nale¿y: 

· sprzedaæ wyprodukowane wyroby

lub zakupione do sprzeda¿y towary,

· sprzedaæ je po cenie wy¿szej od

kosztu wytworzenia lub ceny zakupu.

Z powy¿szego wynika, ¿e znaczenie 

relacji zewnêtrznych dla osi¹gniêcia su-

kcesu firmy jest wa¿niejsze od relacji 

wewnêtrznych. Firma mo¿e i powinna 

d¹¿yæ do kszta³towania w³aœciwych rela-

cji wewnêtrznych, np. miêdzy wysokoœ-

ci¹ p³acy a wydajnoœci¹ pracy, miêdzy 

wielkoœci¹ zapasów a rozmiarami pro-

dukcji lub sprzeda¿y. Je¿eli jednak koszty 

wytwarzanych produktów bêd¹ wy¿sze 

od cen uzyskiwanych na rynku, to firma 

nie osi¹gnie zysku i nie odniesienie 

sukcesu mimo poprawnych relacji we-

wnêtrznych.

Czynniki materialne i niematerialne

Przez wiele lat sukces firmy by³ 

budowany za pomoc¹ czynników ma-

terialnych w postaci budynków, maszyn 

i surowców. Wa¿na te¿ by³a prosta i nie-

wykwalifikowana praca. Taki sposób bu-

dowana przewagi konkurencyjnej firmy 

by³ mo¿liwy przy niedoborze czynników 

produkcji i braku konkurencyjnego oto-

czenia. W tych warunkach najwa¿niej-

szym zadaniem firmy by³o pozyskiwanie

czynników produkcji.

W gospodarce rynkowej problem 

niedoboru czynników produkcji zosta³ 

ca³kowicie rozwi¹zany. Na rynku wy-

stêpuje nadwy¿ka czynników mate-

rialnych. Jest tak¿e nadmiar r¹k do pracy. 

W tych warunkach budowanie przewagi 

konkurencyjnej firmy na czynnikach ma-

terialnych nie mo¿e zapewniæ trwa³ej 

przewagi. Jest to z regu³y przewaga 

przejœciowa. Zawsze mo¿e pojawiæ siê 

na rynku firma, która bêdzie dysponowa³a 

lepszymi zasobami materialnymi od kon-

kurentów. Dlatego przewaga oparta na 

czynnikach materialnych jest ³atwa do 

osi¹gniêcia, ale trudna do utrzymania. 

Aby odnieœæ sukces, nale¿y dokonaæ 

umiejêtnej kombinacji zasobów mate-

rialnych, na ogó³ bardzo podobnych 

w wielu firmach, z zasobami niema-

terialnymi, zindywidualizowanymi w ka¿-

dej firmie. Do zasobów niematerialnych 

nale¿¹: wiedza i kwalifikacje pracowni-

ków, znak firmowy, pozycja firmy na ryn-

ku itp.

Zasoby niematerialne maj¹ tê cechê, 

¿e siê nie amortyzuj¹, ich wartoœæ wraz 

z up³ywem czasu na ogó³ nie maleje, lecz 

roœnie, s¹ mobilne, przez co mog¹ byæ 

przemieszczane przestrzennie, w odró¿-

nieniu od budynków i maszyn, które ma-

j¹ charakter wybitnie stacjonarny.

Syntez¹ wszystkich czynników nie-

materialnych jest zarz¹dzanie. Zarz¹dza-

nie to czynnoœæ kierownicza polegaj¹ca 

na trafnym stawianiu celów w firmie 

i doprowadzeniu do ich efektywnej re-

alizacji. Na pozór wymagania stawiane 

zarz¹dzaniu nie s¹ trudne, w rze-

czywistoœci jednak zarz¹dzanie jest 

czynnoœci¹ niezwykle z³o¿on¹ i w istotny 

sposób decyduj¹c¹ o sukcesie firmy. 

Podkreœla to mocno znany amerykañski 

EKONOMIA  DLA  PRZEDSIÊBIORCY
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ekspert od zarz¹dzania P.F. Drucker. Jego 

zdaniem „rozwój ekonomiczny i spo³e-

czny jest rezultatem zarz¹dzania... Nie 

ma krajów s³abo rozwiniêtych, s¹ tylko 

kraje Ÿle i nieudolnie zarz¹dzane”. Trafne 

spostrze¿enia P.F. Druckera odnosz¹ce 

siê tylko do krajów s¹ ca³kowicie ade-

kwatne tak¿e do firm.

Czynniki strategiczne i operacyjne

W zarz¹dzaniu firm¹ nale¿y wy-

odrêbniæ dwa obszary dzia³añ, a mia-

nowicie obszar problemów strategi-

cznych i obszar problemów operacyjnych, 

okreœlanych czêsto mianem problemów

bie¿¹cego zarz¹dzania.

Problemy strategiczne s¹ to rozstrzy-

gaj¹ce decyzje dotycz¹ce charakteru 

dzia³alnoœci firmy, rozmiarów i struktu-

ry dzia³alnoœci, rynku, na jakim firma ma 

funkcjonowaæ. S¹ dwa podstawowe 

momenty rozstrzygania problemów stra-

tegicznych. Pierwszy, kiedy firma wcho-

dzi na rynek. Nale¿y wówczas okreœliæ 

koncepcjê dzia³alnoœci firmy. Drugi – kie-

dy firma chce dokonaæ zasadniczych 

zmian w dotychczasowej dzia³alnoœci, 

czyli przeprowadziæ restrukturyzacjê. 

Problemy strategiczne rozstrzygaj¹ wiêc

o po³o¿eniu firmy na rynku i o zasadni-

czych zmianach tego po³o¿enia. Nato-

miast problemy operacyjne to problemy 

bie¿¹cego funkcjonowania. Najczêœciej 

obejmuj¹ dzia³ania powtarzalne i ru-

tynowe.

Rozró¿nienie problemów strategi-

cznych i bie¿¹cych jest bardzo wa¿ne 

z punktu widzenia powodzenia firmy na 

rynku. Sukces firmy w pierwszej ko-

lejnoœci zale¿y od umiejêtnego rozstrzy-

gania problemów strategicznych, a na-

stêpnie od ich sprawnej realizacji. Nale¿y 

podkreœliæ, ¿e sama dobra koncepcja 

rozwoju firmy jeszcze sukcesu nie gwa-

rantuje, ale umo¿liwia jego osi¹gniêcie. 

Dobra koncepcja mo¿e byæ zaprzepa-

szczona przez jej z³¹ realizacjê, ale kiedy 
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opracowana koncepcja rozwoju firmy 

jest b³êdna, niewiele pomo¿e nawet do-

bra realizacja. Do odniesienia sukcesu 

firmy niezbêdna jest wypracowana trafna 

koncepcja rozwoju, czyli strategia, i na-

stêpnie sprawna realizacja. Trzeba wiêc 

dwóch rzeczy, przy czym pierwotn¹ jest

zawsze pomys³ na sukces.

Koncepcja jest wiêc tym, co odró¿nia 

jedn¹ firmê od drugiej, co nadaje jej 

specyfikê i okreœla, co firma chce osi¹-

gn¹æ. Firma, która nie ma jasno okreœlonej 

wizji rozwoju, jest jak statek, który nie 

wie, do jakiego portu ma p³yn¹æ. W kon-

kurencyjnej gospodarce rynkowej jasno 

okreœlona strategia firmy jest podstaw¹ 

jej sukcesu. 

Amerykañski ekspert od zarz¹dzania P.F. Drucker 
twierdzi, ¿e rozwój ekonomiczny i spo³eczny jest rezultatem 

zarz¹dzania. Nie ma krajów s³abo rozwiniêtych, 
s¹ tylko kraje Ÿle i nieudolnie zarz¹dzane. Trafne 
spostrze¿enia P.F. Druckera odnosz¹ce siê tylko 

do krajów s¹ ca³kowicie adekwatne tak¿e do firm. 
Tak¹ du¿¹ firm¹ mo¿e byæ te¿ PKP. 

Na zdjêciu dworzec w Szczecinie w XXI w. 
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Polski przedsiêbiorca w UE

olski  przedsiêbiorca  mo¿e  bowiem 

od 1 maja 2004 roku otworzyæ firmê P
w ka¿dym z krajów cz³onkowskich Unii 

Europejskiej, a na podobnych zasadach 

jak w Unii prowadziæ tak¿e dzia³alnoœæ 

w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, któ-

re nale¿¹ do Europejskiego Obszaru Go-

spodarczego. Swobodê prowadzenia dzia-

³alnoœci gospodarczej gwarantuje traktat 

ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹

(TWE).

Udzia³ w Wolnym Rynku – znosz¹cym 

ograniczenia hamuj¹ce wymianê gospo-

darcz¹ miêdzy pañstwami cz³onkowskimi  

– wi¹¿e siê dla polskiego obywatela 

w szczególnoœci z przyznaniem prawa 

do swobodnego przemieszczania siê 

w celu podejmowania pracy oraz zatrud-

niania siê w innym pañstwie, swobod-

nego podejmowania dzia³alnoœci go-

spodarczej, swobodnego œwiadczenia 

us³ug oraz swobodnego eksportu towa-

rów do innego pañstwa. 

Swoboda wykonywania wspomnia-

nych rodzajów dzia³alnoœci oznacza ko-

rzystanie z tych samych praw, jakie przy-

s³uguj¹ obywatelom danego pañstwa 

cz³onkowskiego, którzy prowadz¹ tak¹ 

sam¹ dzia³alnoœæ. Na polskiego obywatela 

czy przedsiêbiorcê nie mog¹ zatem zo-

staæ na³o¿one ostrzejsze wymogi (obo-

wi¹zki) ni¿ wymagania stawiane obywa-

telom danego kraju, uzasadnione wy-

³¹cznie tym, ¿e osoba zainteresowana 

pochodzi z Polski. Jest to tzw. zakaz 

dyskryminowania oraz zakaz nak³adania 

ograniczeñ w stosunku do obywateli in-

nych pañstw.  

Mo¿na dzia³aæ wszêdzie

Funkcjonowanie rynku wewnêtrznego 

wymaga zniesienia wszelkich barier 

w swobodnym przep³ywie osób, us³ug 

oraz kapita³u. Polski rynek oraz dzia³aj¹cy 

na nim przedsiêbiorcy, a tak¿e osoby 

œwiadcz¹ce pracê (pracownicy najemni) 

z dniem przyst¹pienia Polski do UE stali 

siê czêœci¹ wspólnego rynku.

Dla polskiego obywatela bêd¹cego 

przedsiêbiorc¹ podstawowe znaczenie 

ma swoboda zak³adania przedsiêbiorstw – 

freedom of establishment. Jest to ele-

ment swobody przep³ywu osób stano-

wi¹cy jeden z fundamentów rynku we-

wnêtrznego Wspólnoty. Celem swobody 

zak³adania przedsiêbiorstw jest umo¿li-

wienie osobom wykonuj¹cym dzia³alnoœæ 

zarobkow¹ na w³asny rachunek swobo-

dnego podjêcia wyboru w zakresie miej-

sca prowadzenia swojej dzia³alnoœci, 

miejsca, w którym w ich ocenie s¹ najle-

psze warunki gospodarcze i ekonomiczne.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e z chwil¹ przyst¹-

pienia Polski do Unii, zgodnie z prawem 

obowi¹zuj¹cym wewn¹trz Unii Europej-

skiej, spó³ki oraz przedsiêbiorstwa zare-

jestrowane na terenie jednego z pañstw 

cz³onkowskich (zatem tak¿e Polski) mo-

g¹ dzia³aæ we wszystkich pozosta³ych

pañstwach UE.

Zgodnie z postanowieniami TWE oso-

by fizyczne i podmioty gospodarcze (spó³-

ki akcyjne, spó³ki z ograniczon¹ odpowie-

dzialnoœci¹, a tak¿e niemaj¹ce osobowo-

œci prawnej spó³ki jawne, spó³ki koman-

dytowe czy spó³ki cywilne) mog¹ w innym 

kraju cz³onkowskim Unii zak³adaæ przed-

stawicielstwa, filie, oddzia³y i przedsiê-

biorstwa oraz kierowaæ nimi, posiadaæ 

udzia³y kapita³owe w spó³kach, jak rów-

nie¿ podejmowaæ dzia³alnoœæ gospodar-

cz¹ na w³asny rachunek.

Warunkiem koniecznym korzystania 

z prawa do swobodnego wykonywania 

dzia³alnoœci w innym pañstwie jest jej 

gospodarczy i zarobkowy charakter, je-

dnak bez wymogu przynoszenia przez ni¹ 

zysków. Ze swobody tej korzystaæ mog¹ 

równie¿ osoby wykonuj¹ce wolny zawód.

Przedsiêbiorcy generalnie maj¹ mieæ 

równe szanse – wszyscy podlegaj¹ zasa-

dzie niedyskryminacji ze wzglêdu na przy-

nale¿noœæ narodow¹, co oznacza, ¿e 

pañstwa cz³onkowskie nie mog¹ przy-

znawaæ podmiotom krajowym preferen-

cji np. w zakresie podatkowym, obci¹¿eñ 

BIZNES ZA GRANIC¥
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O pó³nocy 1 maja 2007 roku min¹ równo trzy lata od formalnego przyjêcia Polski do rodziny 

pañstw Unii Europejskiej. O pozytywnych aspektach tamtego wyboru dzisiaj nie trzeba ju¿ nikogo 

przekonywaæ, choæ w owym czasie zastrze¿eñ i niepokojów by³o chyba tyle samo, co  wi¹zanych 

z tym historycznym wydarzeniem nadziei. Jedn¹ z grup spo³ecznych, przed któr¹ naprawdê 

otworzy³y siê szerokie horyzonty, s¹ przedsiêbiorcy. 

Wszelkie roboty budowlane i drogowe 
to polska specjalnoœæ za granic¹
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kosztami administracyjnymi czy s¹do-

wymi, wprowadzaæ przepisów ustana-

wiaj¹cych wymóg posiadania obywatel-

stwa pañstwa cz³onkowskiego przy pro-

wadzeniu okreœlonego rodzaju dzia³alno-

œci kosztem przedsiêbiorców innego pañ-

stwa cz³onkowskiego. Pamiêtaæ jednak 

nale¿y, ¿e zak³adanie przedsiêbiorstwa 

zawsze odbywa siê zgodnie z prawem 

obowi¹zuj¹cym w pañstwie, na którego 

terenie bêdzie prowadzona dzia³alnoœæ. 

Zasady podejmowania i prowadzenia 

dzia³alnoœci gospodarczej reguluj¹ bo-

wiem przepisy krajowe ka¿dego z pañstw 

cz³onkowskich Unii w myœl zasady prawa

kraju dzia³ania.

Przedsiêbiorca nie jest ograniczony do 

wykonywania swojej dzia³alnoœci wy³¹-

cznie w jednym pañstwie. Mo¿e on ko-

rzystaæ ze swobody, prowadz¹c przed-

siêbiorstwa jednoczeœnie w wielu pañ-

stwach Unii.

Z ma³ymi wyj¹tkami

Powy¿sze zasady dotycz¹ prakty-

cznie ka¿dego rodzaju dzia³alnoœci go-

spodarczej – handlowej, us³ugowej, prze-

mys³owej, rzemieœlniczej czy wspo-

mnianej ju¿ dzia³alnoœci prowadzonej 

w zakresie wykonywania tzw. wol-

nych zawodów. Z listy tej wy³¹czone 

s¹ jednak dzia³alnoœæ dotycz¹ca lotni-

czych us³ug transportowych, ¿eglugi 

œródl¹dowej i morskiej ¿eglugi przy-

brze¿nej, a tak¿e sprawowanie funk-

cji publicznych (m.in. w s¹downi-

ctwie, wojskowoœci, policji, s³u¿bie cy-

wilnej). Uk³ad Europejski stanowi po-

nadto o mo¿liwoœci tworzenia i utrzy-

mywania ograniczeñ w zak³adaniu przed-

siêbiorstw z uwagi na politykê spo³ecz-

n¹ realizowan¹ przez w³adze krajowe.

U³atwienia

Przedsiêbiorcy, który zdecydowa³ siê 

na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej 

poza granicami swego ojczystego kraju 

cz³onkowskiego Unii, przys³uguj¹ prawa, 

które dzia³alnoœæ tê mu umo¿liwiaj¹ i u³at-

wiaj¹.

Pierwszym z nich i wynikaj¹cym z ogól-

niejszego, wspomnianego ju¿ wczeœniej 

prawa do swobodnego przep³ywu osób, 

jest prawo wjazdu i pobytu w kraju, 

w którym dzia³alnoœæ jest prowadzona. 

Prawo to uregulowane jest analogicznie 

do tego, jak to ma miejsce w przypadku

pracowników najemnych. 

Wraz z za³o¿eniem dzia³alnoœci gospo-

darczej na terenie danego kraju Unii 

w³aœcicielowi przys³uguje prawo pobytu 

na czas istnienia przedsiêbiorstwa b¹dŸ 

te¿ prawo pobytu sta³ego. Prawo to 

rozci¹ga siê na cz³onków rodziny przed-

siêbiorcy (ich ma³¿onków i dzieci poni¿ej 

21. roku ¿ycia). Zainteresowanym przy-

znawane jest prawo do sta³ego pobytu na 

podstawie specjalnego, dotycz¹cego je-

dynie obywateli krajów UE, zezwolenia, 

wydawanego na czas nie krótszy ni¿ piêæ

lat i obejmuj¹cego ca³e terytorium pañ-

stwa. Zgodnie z dyrektyw¹ koszt takiego 

zezwolenia nie mo¿e przekraczaæ wyso-

koœci op³aty pobieranej za wydanie kra-

jowego dowodu to¿samoœci. Pañstwom 

cz³onkowskim nie wolno wymagaæ wiz ani 

innych tego typu pozwoleñ od obywateli 

innych pañstw Unii chc¹cych korzystaæ 

z prawa swobodnego przep³ywu osób.

Drugim prawem polskiego przedsiê-

biorcy na terenie innego pañstwa Unii jest 

prawo zatrudniania pracowników – bez-

poœredniego, czyli na miejscu prowadze-

nia dzia³alnoœci, i poœredniego – przez od-

dzia³ lub agendê przedsiêbiorstwa. Zgod-

nie z postanowieniami Uk³adu Euro-

pejskiego tymi pracownikami mog¹ byæ 

zarówno mieszkañcy kraju, na którego 

terenie dzia³a przedsiêbiorstwo, jak i oby-

watele polscy z zastrze¿eniem, ¿e nale¿¹

oni do tzw. personelu kluczowego.

Przez personel kluczowy rozumie siê 

zespó³ stanowi¹cy podstawê dzia³alnoœci 

firmy – kierownicy dzia³ów, pracownicy 

marketingu, kadra zarz¹dzaj¹ca, specjali-

œci posiadaj¹cy rzadko spotykane kwali-

fikacje itp. Jednak przed oddelegowa-

niem do pracy w innym pañstwie musz¹ 

oni byæ zatrudnieni u danego przedsiê-

biorcy przynajmniej przez rok.

Pozostali pracownicy musz¹ pochodziæ 

z krajów Unii Europejskiej. Zatrudniani s¹ 
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zgodnie z prawem i zasadami okreœlo-

nymi przez przepisy krajowe. Dotycz¹ one 

w równym stopniu charakteru i czasu 

umowy, jak i kwalifikacji czy wykszta³-

cenia. Pracownikom tym przys³uguje pra-

wo pobytu i pracy tylko na okres zatrud-

nienia przez firmê polsk¹.

Podstawowym prawem osób prowa-

dz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jest ró-

wnie¿ prawo nabycia na w³asnoœæ nie-

ruchomoœci – prawo zakupu budynków 

zobowi¹zany jest do stosowania siê do 

prawa podatkowego obowi¹zuj¹cego 

w kraju goszcz¹cym. Zarówno zatem 

wysokoœæ, jak i termin p³acenia podatków 

zale¿¹ od prawa i stawek obowi¹zuj¹cych 

w pañstwie prowadzonej dzia³alnoœci.

Tak¿e co do zasad zwi¹zanych z sy-

stemem ubezpieczeñ spo³ecznych decy-

duj¹ce znaczenie maj¹ przepisy pañstwa 

goszcz¹cego. W Unii Europejskiej jak na 

razie nie ma jednolitego systemu ubez-

pieczeñ spo³ecznych i ka¿de pañstwo 

cz³onkowskie ma w tym zakresie swój 

w³asny system. Przedsiêbiorcy (bez 

wzglêdu na miejsce zamieszkania) ubez-

pieczeni s¹ w systemie obowi¹zuj¹cym 

w pañstwie, w którym prowadz¹ dzia³al-

noœæ.

Ubezpieczenie, któremu podlegaj¹ 

w³aœciciele omawianych przedsiêbiorstw, 

dotyczy: zasi³ków chorobowych, macie-

rzyñskich i z tytu³u inwalidztwa, emerytur, 
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lub gruntu na cele gospodarcze gwaran-

tuje przedsiêbiorcy traktat o Wspólnocie

Europejskiej.

W ramach systemu gwarancji swobo-

dy prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej 

w pañstwach Unii Europejskiej funkcjo-

nuj¹ ponadto szczególne regulacje do-

tycz¹ce uprawnieñ przedsiêbiorców do 

pobytu w danym kraju po zaprzestaniu 

dzia³alnoœci (wskutek niezdolnoœci do 

pracy lub osi¹gniêcia wieku emerytalne-

go) oraz prawa do œwiadczeñ spo³ecznych 

(w rozmiarze i na warunkach bliŸniaczo 

podobnych do regulacji obowi¹zuj¹cych

wobec pracowników).

Prawo do pobytu w danym kraju 

cz³onkowskim Unii po zakoñczeniu dzia-

³alnoœci przys³uguje przedsiêbiorcy, który 

jej zaprzesta³ w zwi¹zku z osi¹gniêciem 

wieku emerytalnego lub trwa³ej niezdol-

noœci do pracy (w tym przypadku jednak 

osoba zainteresowana musi siê wykazaæ 

zamieszkiwaniem w danym kraju przez co 

najmniej 2 lata). Z prawa tego mo¿e rów-

nie¿ skorzystaæ osoba, która po 3 latach 

prowadzenia stale dzia³alnoœci w kraju 

goszcz¹cym przenios³a swoj¹ dzia³alnoœæ 

do innego kraju Unii, zatrzymuj¹c jednak 

miejsce zamieszkania w pañstwie go-

szcz¹cym (i do którego to miejsca udaje 

siê przynajmniej raz w tygodniu). Istot-

ne jest, ¿e zgodnie z dyrektyw¹ okresy 

konieczne do ustalenia prawa pobytu 

w danym pañstwie nie ulegaj¹ przerwaniu 

w przypadku, gdy przerwa wynika z ko-

niecznoœci wywi¹zania siê z obowi¹zku 

s³u¿by wojskowej b¹dŸ gdy trwa ona nie

d³u¿ej ni¿ 6 miesiêcy.

Wraz z zarejestrowaniem firmy w da-

nym kraju cz³onkowskim przedsiêbiorca 

Przedsiêbiorcy, który zdecydowa³ siê na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej 
poza granicami swego ojczystego kraju cz³onkowskiego Unii, przys³uguj¹ prawa, 
które dzia³alnoœæ tê mu umo¿liwiaj¹ i u³atwiaj¹.

Reperowanie butów i dorabianie kluczy 
to ca³kiem dochodowy interes. 

Ma³y biznes kwitnie w Wielkiej Brytanii
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rent, œwiadczeñ rodzinnych, zasi³ków 

z tytu³u wypadków przy pracy oraz zasi³-

ków dla bezrobotnych. Œwiadczenia te nie 

obejmuj¹ systemu pomocy spo³ecznej 

istniej¹cego w danym kraju, gdy¿ jest on 

zarezerwowany wy³¹cznie dla obywateli

danego pañstwa. 

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e do eme-

rytury, do której nabêdzie siê praw, pro-

wadz¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na tere-

nie któregoœ z krajów Unii Europejskiej, 

zalicza siê okresy zatrudnienia (czy pro-

wadzenia firmy) i okresy korzystania ze 

œwiadczeñ socjalnych (czyli p³acenia sk³a-

dek na ubezpieczenie) we wszystkich pañ-

stwach cz³onkowskich.

S¹ te¿ ograniczenia

Jak ju¿ wspomniano, swoboda po-

dejmowania i prowadzenia dzia³alnoœci 

gospodarczej przez przedsiêbiorcê po-

chodz¹cego z jednego pañstwa cz³onko-

wskiego Unii w innym pañstwie unij-

nym napotykaæ mo¿e i napotyka pewne

ograniczenia. 

Uzasadnionym ograniczeniem tej swo-

body jest prowadzenie dzia³alnoœci, która 

wi¹¿e siê – choæby tylko w niewielkim 

zakresie czy od czasu do czasu – z wy-

konywaniem w³adzy publicznej. Mowa tu 

o przypadkach, w których prowadz¹c dzia-

³alnoœæ gospodarcz¹, ma siê mo¿liwoœæ 

w³adczego kszta³towania sytuacji prawnej 

obywateli lub innych podmiotów prawa.

Dopuszczalne jest równie¿ wprowa-

dzanie przez pañstwo cz³onkowskie re-

gulacji silniej obci¹¿aj¹cych obywateli 

i podmioty z innych pañstw cz³onkowskich 

ni¿ obywateli i podmioty rodzime, je¿eli 

jest to uzasadnione wzglêdami porz¹dku 

i bezpieczeñstwa publicznego lub ochrony

zdrowia obywateli.

Ograniczenie swobody prowadzenia 

dzia³alnoœci gospodarczej mo¿e te¿ byæ 

uzasadnione koniecznymi okolicznoœcia-

mi interesu publicznego, takimi jak ochro-

na konsumenta, ochrona œrodowiska czy 

zapobieganie nieuczciwym praktykom 

handlowym. Okolicznoœci te nie mog¹ 

jednak mieæ charakteru gospodarczego, 

musz¹ s³u¿yæ mo¿liwie szerokim inte-

resom spo³ecznym, a tak¿e musz¹ byæ 

wprowadzane z powodów obiektywnie 

wa¿niejszych ni¿ powszechne i nieogra-

niczone stosowanie podstawowych swo-

bód Unii Europejskiej dotycz¹cych rynku

wspólnotowego.

Na koniec podkreœliæ nale¿y, ¿e przed-

siêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospo-

darcz¹ w którymœ z pañstw Unii, zak³ada-

j¹c firmê w innym ni¿ swój kraj rodzimy, 

mog¹ byæ pewni, ¿e bêd¹ traktowani nie 

gorzej ni¿ przedsiêbiorcy lokalni. Wi¹zaæ 

siê to mo¿e oczywiœcie z koniecznoœci¹ 

spe³nienia wielu wymogów formalno-biu-

rokratycznych czy dostosowania do funk-

cjonuj¹cego w danym pañstwie syste-

mu praw socjalnych, ale wspó³czesny 

rynek i postêpuj¹ca globalizacja od aktyw-

nego przedsiêbiorcy na ka¿dym kroku 

wymagaj¹ elastycznoœci i gotowoœci do 

przekraczania granic. W tym i tych geo-

graficznych.

PAWE£ D¥BROWSKI

A u t o rA u t o r

Zak³ad fryzjerski na 
przedmieœciu? – Dlaczego nie
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Najbli¿sze lata zapowiadaj¹ siê dla 

przedsiêbiorców niezwykle korzystnie. 

Jest to niew¹tpliwie zas³uga bardzo 

wysokiego wzrostu gospodarczego, 

którego skutki wszyscy odczuwamy. 

a¿nym elementem, który bêdzie 

wzmacnia³ pozytywne trendy go-W
spodarcze, jest mo¿liwoœæ wykorzystania 

funduszy strukturalnych Unii Europej-

skiej przeznaczonych dla Polski. Bêd¹ one 

dostêpne zarówno dla podmiotów publicz-

nych, jak i prywatnych. W ramach bud¿etu 

na lata 2007–2013 Polsce przyznano po-

nad 67 mld euro, które bêd¹ wydane 

zgodnie z kierunkami wskazanymi w kra-

jowych programach operacyjnych.

Na okres bud¿etowy 2007–2013 w ra-

mach funduszy strukturalnych dla Polski 

opracowanych zosta³o piêæ krajowych

programów operacyjnych (PO):

· PO Infrastruktura i Œrodowisko,

· PO Innowacyjna Gospodarka,

· PO Kapita³ Ludzki,

· PO Rozwój Polski Wschodniej,

· PO Pomoc Techniczna.

Z uwagi na ogólny charakter progra-

mów operacyjnych kierowanych do Komi-

sji Europejskiej ka¿da instytucja zarz¹-

dzaj¹ca zobowi¹zana jest do przygo-

towania dokumentu uszczegó³awiaj¹cego 

zapisy programu operacyjnego. Doku-

ment taki bêdzie stanowi³ kompendium 

wiedzy dla beneficjentów na temat mo-

¿liwoœci i sposobu realizacji projektów 

w ramach poszczególnych programów

operacyjnych. 

Dla wiêkszoœci przedsiêbiorców naj-

bardziej atrakcyjny jest PO Innowacyjna 

Gospodarka. Jego g³ówne za³o¿enia to 

wsparcie inicjatyw prorozwojowych, któ-

re przyczyni¹ siê do szybkiego rozwoju kra-

ju poprzez zastosowanie nowoczes-

nych technologii.

Dla przedsiêbiorców nastawionych na 

wdra¿anie innowacyjnych rozwi¹zañ cie-

kawa jest pierwsza oœ priorytetowa „Ba-

dania i rozwój nowoczesnych technolo-

gii”. Ma ona na celu zwiêkszenie znaczenia 
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sektora nauki w gospodarce poprzez 

realizacjê prac badawczo-rozwojowych 

obejmuj¹cych przedsiêwziêcia technicz-

ne, technologiczne lub organizacyjne.

Przedsiêbiorcy z pewnoœci¹ powinni zwró-

ciæ uwagê tak¿e na trzeci¹ oœ priorytetow¹ 

„Kapita³ dla innowacji” maj¹c¹ na celu 

zwiêkszenie liczby nowych przedsiê-

biorstw innowacyjnych oraz poprawie-

nie dostêpu do zewnêtrznych Ÿróde³ fi-

nansowania dla takich firm. Bardzo in-

teresuj¹ca jest czwarta oœ priorytetowa 

„Inwestycje w innowacyjne przedsiê-

wziêcia”. Wydaje siê, ¿e bêdzie to priory-

tet najbardziej atrakcyjny dla wiêkszoœci 

firm, gdy¿ obejmuje on takie przedsiê-

wziêcia, jak wdro¿enia w³asnych lub na-

bytych nowych technologii oraz urucho-

mienie produkcji nowych wyrobów lub 

ulepszenie wyrobów produkowanych. Od-
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firm, gdy¿ obejmuje on takie przedsiê-

wziêcia, jak wdro¿enia w³asnych lub na-

bytych nowych technologii oraz urucho-

mienie produkcji nowych wyrobów lub 

ulepszenie wyrobów produkowanych. Od-

jest Wielkopolski Regionalny Program

Operacyjny (WROP). 

Interesuj¹cy dla przedsiêbiorców jest 

równie¿ priorytet pierwszy „Konkurencyj-

noœæ przedsiêbiorstw”, który zmierza do 

poprawy warunków do zwiêkszenia kon-

kurencyjnoœci regionalnych przedsiê-

biorstw na rzecz wzrostu ich samych oraz 

zwiêkszenia zatrudniania. G³ównie bêd¹ 

tutaj dostêpne dotacje inwestycyjne dla 

sektora Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw 

(MSP) wspieraj¹ce innowacje, utrzy-

mywanie istniej¹cych i tworzenie no-

wych miejsc pracy, tworzenie firm na 

terenach o niskim poziomie przedsiê-

biorczoœci oraz wzrost eksportu i przed-

siêwziêcia dostosowuj¹ce przedsiêbior-

stwa do wymogów œrodowiska. Tak¿e inne 

priorytety stwarzaj¹ znacz¹ce mo¿liwoœci 

rozwoju dla firm. Na realizacjê WROP 

przewidzianych jest ok. 1,2 mld euro 

pochodz¹cych z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. S¹ to bardzo du¿e 

œrodki, których pozyskanie bêdzie w za-

siêgu rêki. Jedynym warunkiem bêdzie 

dobry pomys³ i poprawne przygotowanie

wymaganej dokumentacji.
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najdziemy tutaj tak¿e wsparcie nowych 

inwestycji obejmuj¹ce zastosowanie 

nowych w skali kraju, wysoko innowacy-

jnych rozwi¹zañ organizacyjnych oraz 

technologicznych w produkcji i us³ugach 

(w tym prowadz¹cych do zmniejszania 

szkodliwego oddzia³ywania na œrodowi-

sko).

Bardzo istotny z punktu widzenia przed-

siêbiorców jest Regionalny Program 

Operacyjny dla województwa wielkopol-

skiego. W ramach PO IG wspierane bêd¹ 

projekty, które s¹ innowacyjne co najmniej 

w skali kraju lub na poziomie miêdzynaro-

dowym. Natomiast projekty, które s¹ in-

nowacyjne w skali regionu, wspierane bê-

d¹ w ramach 16 Regionalnych Progra-

mów Operacyjnych (RPO). Jednym z nich 
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MACIEJ DROZDOWSKI

A u t o rA u t o r

Specjalista do spraw funduszy 

unijnych 

K. Ziemski & Wspólnicy

Europejskie Doradztwo 

Gospodarcze SA

www.kzws.pl

W artykule wykorzystano informacje 

pochodz¹ce z Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego (www.mrr.gov.pl; 

www.funduszestrukturalne.gov.pl)
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Uwaga na kobiety 
w biznesie
Wojskowy garnitur z monstrualnymi 

poduchami na ramionach, sznurowane 

buty na p³askim obcasie, czarny, 

skórzany neseser, brak emocji… to 

wizerunek bizneswoman, który do 

niedawna pielêgnowany by³ przez 

œwiatowy rynek biznesu. Same kobiety 

nie robi³y z takiego ich postrzegania 

¿adnego problemu. Ba! Nawet ten styl 

eksponowa³y!

ale¿ê do pokolenia, które pamiêta styl 

bizneswoman lat 90. Wymienione N
atrybuty biznesu (wtedy kojarzone wy-

³¹cznie z mêskim stylem bycia, ¿ycia i pra-

cy) pozwala³y kobietom czuæ siê trochê 

pewniej w „nie-ich-œwiecie”.  Bo ówczes-

ny œwiat biznesu kojarzy³ nam siê wy³¹cz-

nie z mê¿czyznami. Kobiety, by masko-

waæ w³asny brak poczucia wartoœci i pew-

noœci siebie, zak³ada³y wojowniczy ko-

stium, wychodzi³y na scenê i gra³y macho, 

choæ nie mia³y bladego pojêcia, jak taki 

macho w damskim wydaniu powinien

wygl¹daæ. 

Pocz¹tki naszej walki o równoupraw-

nienie w ¿yciu i pracy by³y okresem, kie-

dy nastawione na naœladowanie (bo czym-

¿e innym by³o przywdziewanie mêskich 

garniturów, jeœli nie prób¹ naœladowania 

mê¿czyzn w ich mêskich sukcesach), nie 

dostrzega³yœmy w³asnych zalet. Skupione 

na tym, by równie silnie jak mê¿czyŸni 

œciskaæ d³oñ naszego rozmówcy i tak sa-

mo ³atwo zwalniaæ podw³adnych, nie do-

puszcza³yœmy do siebie myœli, ¿e to w³aœ-

nie l¿ejszy uœcisk mo¿e pomóc wygraæ 

negocjacje, a odrobina empatii spowodu-

je, ¿e nie zwolnimy jednego z lepszych

pracowników w chwili jego s³aboœci.

Cieszy³yœmy siê, ¿e doprowadzi³yœmy 

do sytuacji, w której podejmujemy wa¿kie 

decyzje i otoczenie liczy siê z naszym 

zdaniem. Pracowa³yœmy tak dobrze jak 

mê¿czyŸni, zarabia³yœmy... mo¿e trochê 

mniej ni¿ oni, ale na pewno wiêcej ni¿ 

wczeœniej. Umia³yœmy równie du¿o, jeœli 

nie wiêcej. Powy¿sze zalety spowodowa³y 

jednak, ¿e wziê³yœmy na siebie podwójn¹ 

¿yciow¹ odpowiedzialnoœæ. Do momentu 

pojawienia siê w biznesie odpowiada³y-

œmy za rodzinê, dom, w³asny i mê¿a spo-

kój wewnêtrzny. W chwili wejœcia w role 

mened¿erek dodatkowo zaczê³yœmy po-

nosiæ odpowiedzialnoœæ za firmê, jej fi-

nanse, ludzi i otoczenie biznesowe. 

Kilka lat temu mêski biznes zosta³ 

uwolniony i zaczê³a w nim panowaæ moda 

na kobiecoœæ. Poziom naszej samoœwia-

domoœci ewoluowa³. W konkursie na naj-

lepszego dyrektora, mened¿era i prze-

³o¿onego zdecydowanie wysunê³yœmy siê 

przed naszych mêskich nauczycieli, a tym 

samym przesta³yœmy potrzebowaæ tarczy

obronnej. 

Obecnie nasze atuty w procesie ubie-

gania siê o kluczowe stanowiska w fir-

mach lub przewaga konkurencyjna wœród 

innych przedsiêbiorców to przede wszyst-

kim inteligencja emocjonalna oraz od-

wieczne przygotowanie do zarz¹dzania. 

Moda na kobiecoœæ w biznesie nie wy-

kszta³ci³a w nas tych cech, a jedynie po-

zwoli³a nam ukazaæ je w ca³ej krasie. W tej 

chwili g³oœno informujemy, ¿e ponad 

dwie trzecie kobiet przedsiêbiorców ma 

wy¿sze wykszta³cenie. Jesteœmy przygo-

towane do efektywnego zarz¹dzania, sku-

tecznych restrukturyzacji, ryzykownych 

fuzji i analiz kosztów, a przy tym mamy 

intuicjê, która zdecydowanie czyni z nas 

lepszych mened¿erów, ni¿ mog³oby siê 

to wydawaæ. 

Trzy czwarte polskich „biznesmenek” 

ma mê¿a, blisko 90 proc. – dzieci i tylko 

nieca³e 50 proc. – pomoc w domu w po-

staci gospodyni domowej lub rodziców. 

Kiedy dodamy do tego fakt, ¿e oko³o 80 

proc. kobiet poœwiêca 60 godzin tygo-

dniowo w³asnej firmie, zrozumiemy, dla-

czego to kobiety zostaj¹ doskona³ymi kie-

rownikami projektów. 

Ogólnopolskie Konferencje Kobiet 

Przedsiêbiorczych®, organizowane od 

trzech lat przez Vision Consulting Group, 

skierowane s¹ do kobiet mened¿erek, 

kobiet w³aœcicielek firm i kobiet pracow-

nic. Cykl spotkañ ma na celu wypromowaæ 

wœród nas d¹¿enie do stabilizacji emo-

cjonalnej. Z ³atwoœci¹ burzymy mit kobiety 

poszukuj¹cej balansu pomiêdzy rodzin¹ 

i karier¹ – wierzymy, ¿e taka równowaga 

jest w nas od zawsze, a konferencja ma 

nam tylko uœwiadomiæ jej istnienie. W tym 

roku myœl¹ przewodni¹ cyklu Ogólno-

polskich Konferencji Kobiet Przedsiê-

biorczych® jest pasja wraz ze wszelkimi 

jej przejawami. 

Do tej pory swoimi prze¿yciami po-

dzieli³o siê z nami wiele wspania³ych ko-

biet, wœród których znalaz³y siê m.in. 

Henryka Bochniarz i Gra¿yna Kulczyk 

(Patroni Honorowi cyklu konferencji), Ha-

lina Kustosz, Iwona Majewska Opie³ka, 

Mariola Bojarska Ferenc, Katarzyna Dow-

bor. Warszawskie spotkanie podsumowu-

j¹ce ubieg³oroczny cykl zgromadzi³o a¿ 

180 uczestniczek, które przysz³y na³a-

dowaæ akumulatory optymizmem Krysty-

ny Jandy czy te¿ Martyny Wojciechow-

skiej. 

Ubieg³oroczna edycja konferencji spot-

ka³a siê z ogromnym zainteresowaniem 

ze strony jej uczestniczek. Podczas piêciu 

spotkañ goœciliœmy oko³o 800 pañ ¿ywo 

zainteresowanych wymian¹ doœwiadczeñ 

z kobietami sukcesu. Odkry³yœmy, ¿e 

sukces kobiety przedsiêbiorczej nie jest 

tak trywialny jak sukces mê¿czyzny. Nam 

nie wystarczy zostaæ prezesem, nie wy-

starczy wejœæ na oœmiotysiêcznik, nie 

wystarczy wygraæ ze œmierteln¹ chorob¹. 

Tam, gdzie mê¿czyŸni koñcz¹, my dopiero

zaczynamy!  

KONFERENCJA KOBIET PRZEDSIÊBIORCZYCH

S U K C E SS U K C E S

AGNIESZKA GAJEWSKA
Grupa Tempo 
dla Vision Consulting Group 

A u t o rA u t o r
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Adwokat niezbêdny

zy przedsiêbiorca powinien 

korzystaæ z pomocy adwokata C
w sprawach gospodarczych? 

 Zdecydowanie tak. Postêpowanie 

w sprawach gospodarczych jest postê-

powaniem bardzo sformalizowanym, 

wymagaj¹cym specjalistycznej wiedzy. 

Od 20 marca 2007 roku wesz³y w ¿ycie 

znowelizowane przepisy kodeksu postê-

powania cywilnego dotycz¹ce procedury 

w sprawach gospodarczych. Wprowadza-

j¹ one jeszcze wiêkszy rygoryzm ni¿ do tej

pory.

Jakiego rodzaju sprawy s¹ sprawami 

gospodarczymi? 

 Po nowelizacji przepisów kodeksu 

postêpowania cywilnego za sprawê go-

spodarcz¹ uznaje siê ka¿d¹ sprawê 

dotycz¹c¹ stosunku cywilnoprawnego 

powsta³ego miêdzy przedsiêbiorcami, 

choæby nawet którykolwiek z nich nie 

prowadzi³ ju¿ dzia³alnoœci gospodarczej. 

Sprawami gospodarczymi objêto równie¿ 

sprawy dotycz¹ce odpowiedzialnoœci 

cz³onków zarz¹dów spó³ek wobec ich

wierzycieli. 

W czym przejawia siê formalizm 

w postêpowaniu przed s¹dem 

gospodarczym?

 Przede wszystkim pismo wszczy-

naj¹ce postêpowanie powinno odpowia-

daæ wszystkim wymogom formalnym 

okreœlonym w przepisach kodeksu po-

stêpowania cywilnego. Je¿eli pismo 

wszczynaj¹ce postêpowanie nie mo¿e 

otrzymaæ prawid³owego biegu wskutek 

niezachowania warunków formalnych, 

przewodnicz¹cy zwróci stronie pismo bez 

wzywania do jego poprawienia lub uzu-

pe³nienia.

W pozwie powód obowi¹zany jest po-

daæ wszystkie twierdzenia oraz dowody na 

ich poparcie pod rygorem utraty prawa 

·

·

·

powo³ywania ich w toku postêpowania, 

chyba ¿e wyka¿e, ¿e ich powo³anie 

w pozwie by³o niemo¿liwe albo ¿e potrze-

ba powo³ania wynik³a póŸniej. Powód 

winien równie¿ do³¹czyæ do pozwu odpis 

reklamacji lub wezwania do dobrowolne-

go spe³nienia ¿¹dania wraz z dowodem 

dorêczenia albo wys³ania go pozwanemu 

przesy³k¹ polecon¹, albowiem w prze-

ciwnym razie pozew równie¿ zostanie 

zwrócony bez wzywania do jego uzupe³-

nienia. Natomiast przedsiêbiorca, który 

w sprawie jest stron¹ pozwan¹, winien 

w odpowiedzi na pozew podaæ równie¿ 

wszystkie twierdzenia, zarzuty i dowody 

na ich poparcie pod rygorem utraty prawa 

powo³ywania ich w toku postêpowania, 

chyba ¿e wyka¿e, ¿e ich powo³anie 

w odpowiedzi na pozew nie by³o mo¿liwe 

albo ¿e potrzeba ich powo³ania wynik³a

póŸniej.

Zwracam równie¿ uwagê na istotn¹ 

nowoœæ w znowelizowanych przepisach, 

polegaj¹c¹ na tym, i¿ s¹d bêdzie móg³ 

obecnie wydaæ wyrok na posiedzeniu 

niejawnym, gdy po z³o¿eniu przez strony 

pism procesowych i dokumentów uzna – 

maj¹c na wzglêdzie ca³okszta³t przyto-

czonych twierdzeñ i zg³oszonych wnio-

sków dowodowych – ¿e przeprowadze-

nie rozprawy nie jest konieczne. 

Czy w postêpowaniu w sprawach 

gospodarczych mo¿liwe jest 

wniesienie powództwa wzajemnego?

 Obecne przepisy dotycz¹ce postê-

powania w sprawach gospodarczych wy-

³¹czaj¹ mo¿liwoœæ nie tylko wytoczenia 

powództwa wzajemnego, ale równie¿ 

wy³¹czaj¹ mo¿liwoœæ rozszerzania po-

wództwa, jego zmiany czy te¿ dokonywa-

nia zmian podmiotowych. Wszystkie te 

instytucje prowadz¹ bowiem do wie-

low¹tkowego procesu, w wyniku cze-

go staje siê on zdecydowanie bardziej 

zawi³y i w konsekwencji wyd³u¿a siê czas 

oczekiwania na wyrok. Ponadto rozwi¹-

zanie to ma mobilizowaæ przedsiêbiorców 

·

do precyzyjnego zakreœlania w pozwie je-

go ram przedmiotowych i podmiotowych.

Czy to prawda, ¿e znowelizowane 

przepisy kodeksu postêpowania 

cywilnego przewiduj¹ szersze 

mo¿liwoœci karania stron grzywn¹?

 Tak. S¹d mo¿e ukaraæ grzywn¹ stronê, 

która powo³ywa³a siê w z³ej wierze na 

nieprawdziwe okolicznoœci, maj¹ce na ce-

lu odroczenie rozprawy. Ta sama sankcja 

dotyczy równie¿ reprezentuj¹cego stronê 

pe³nomocnika. Zmiana ta zamieszczona 

jest w czêœci ogólnej przepisów kodeksu 

postêpowania cywilnego, dotyczy zatem 

wszystkich spraw, nie tylko gospodar-

czych.  

Czy po nowelizacji przepisów 

w sprawach gospodarczych wyrok s¹du 

pierwszej instancji stanowi tytu³ 

zabezpieczenia, bez nadawania mu 

klauzuli wykonalnoœci?

 Tak. W oparciu o taki nieprawomocny 

jeszcze wyrok powód bêdzie móg³ siê 

domagaæ, by komornik zabezpieczy³ jego 

roszczenie, np. poprzez zajêcie œrodków 

pieniê¿nych pozwanego zgromadzonych 

na jego koncie, zajêcie towaru w sklepie, 

zajêcie wierzytelnoœci itp. Nale¿y jednak 

podkreœliæ, ¿e zabezpieczenie takie nie 

mo¿e prowadziæ do zaspokojenia powoda  

wierzyciela, ale bêdzie ono jedynie form¹ 

zatrzymania rzeczy i praw na poczet 

ewentualnej przysz³ej egzekucji. Rozwi¹-

zanie to ma na celu zwiêkszenie szans 

wierzyciela na zaspokojenie w przysz³oœci 

·

·

Rozmowa z adwokatem Maciejem Barczyñskim
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MICHA£ GRZEŒKOWIAK
PIOTR LASKOWSKI

R o z m a w i a l iR o z m a w i a l i

i utrudnienie d³u¿nikowi mo¿liwoœci po-

zbywania siê maj¹tku w zwi¹zku z przy-

sz³ym, ewentualnym postêpowaniem

egzekucyjnym.

Jakiego rodzaju obs³ugê prawn¹ 

prowadzi pañska kancelaria 

adwokacka?

Kancelaria adwokacka, której jestem 

w³aœcicielem, prowadzi bardzo szeroki 

zakres spraw – pocz¹wszy od windykacji 

przeds¹dowej, poprzez dochodzenie na-

le¿noœci przed s¹dem, reprezentowanie 

klientów we wszelkich sprawach cywil-

nych, gospodarczych, pracowniczych, ad-

ministracyjnych, karnych; prowadzi tak¿e 

postêpowania mediacyjne i zajmuje siê 

negocjowaniem kontraktów handlowych. 

Szczególny nacisk kancelaria k³adzie na

obs³ugê podmiotów gospodarczych.

W dzisiejszych czasach  bardzo istotn¹ 

kwesti¹ jest szybkie odzyskanie 

nale¿noœci przez przedsiêbiorców, czym 

zatem ró¿ni siê dzia³alnoœæ pana 

kancelarii na tym polu od dzia³alnoœci 

firm windykacyjnych?

W przeciwieñstwie do zwyk³ych firm 

windykacyjnych, które przewa¿nie zajmu-

j¹ siê tylko windykacj¹ przeds¹dow¹, moja 

kancelaria mo¿e obs³u¿yæ przedsiêbiorcê 

kompleksowo i s³u¿yæ rad¹ w ró¿nych 

dziedzinach prawa. Dla firm jest to nie-

w¹tpliwie korzystniejsze i mniej czaso-

· 

· 

ch³onne. Firmy windykacyjne, jeœli ju¿ 

anga¿uj¹ siê w sprawy s¹dowe (po bez-

skutecznej windykacji przeds¹dowej), 

korzystaj¹ z us³ug zewnêtrznych kance-

larii adwokackich lub radcowskich. To 

wszystko powoduje wyd³u¿enie procesu 

decyzyjnego, a klient najczêœciej nie ma 

bezpoœredniego kontaktu z osobami, któ-

re prowadz¹ jego sprawy, tzn. ma kontakt 

z firm¹ windykacyjn¹, ale nie ma kontaktu 

bezpoœredniego z kancelari¹, z której 

us³ug korzysta firma windykacyjna. Po-

nadto muszê tutaj podkreœliæ, ¿e negocja-

cje z d³u¿nikami i metody dzia³ania w celu 

przeds¹dowego odzyskania nale¿noœci 

wymagaj¹ znacznych umiejêtnoœci inter-

personalnych i znajomoœci psychologii, by 

osi¹gn¹æ zamierzony cel, tj. odzyskaæ 

dochodzon¹ nale¿noœæ. Tych umiejêtno-

œci nie nabywa siê z dnia na dzieñ, lecz 

poprzez wieloletni¹ praktykê. Sam w prze-

sz³oœci, zanim jeszcze zosta³em adwo-

katem, pracowa³em przez ponad siedem 

lat w kancelarii komorniczej, co pozwoli³o 

mi uzyskaæ niezbêdne doœwiadczenie 

w tym zakresie. 

Jakie wynagrodzenie pobiera 

kancelaria za œwiadczone us³ugi?

Kancelaria najczêœciej pobiera wyna-

grodzenie rycza³towe (co miesi¹c sta³a 

kwota przy sta³ej obs³udze prawnej dane-

go klienta), a w przypadku gdyby obs³uga 

kancelarii mia³a polegaæ tylko na windyka-

cji nale¿noœci, istnieje mo¿liwoœæ zawar-

cia umowy, ¿e wynagrodzenie kancelarii 

· 

bêdzie p³atne dopiero po wyegzekwowa-

niu przez kancelariê nale¿noœci od d³u¿nika 

(jest to okreœlony procent od wyegze-

kwowanych kwot).

Dziêkujemy  za rozmowê.

POMOC PRAWNA DLA FIRM

Siedziba kancelarii: 

ul. Dzia³yñskich 11B/1 

61-727 Poznañ 

tel. 602-103-643, 

(0-61) 852-52-12

Kancelaria Adwokacka adw. Macieja 

Barczyñskiego prowadzi obs³ugê prawn¹ 

m.in. Wielkopolskiego Stowarzyszenia Ba-

dañ nad Jakoœci¹. 

Dziêki uprzejmoœci mecenasa Macieja 

Barczyñskiego podmioty wyró¿nione certy-

fikatem Najwy¿szej Jakoœci bêd¹ mog³y 

skorzystaæ z bezp³atnych ustnych porad 

prawnych. Zatem gdybyœcie Pañstwo w swo-

jej dzia³alnoœci napotkali problemy natury 

prawnej, prosimy o bezpoœredni kontakt 

z Kancelari¹ Adwokack¹ adw. Macieja

Barczyñskiego.
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Puszczanie 
oka

P O L S K AP O L S K A

Po przemianach polityczno-

-gospodarczych, które dokona³y siê 

w naszym kraju z pocz¹tkiem lat 90. 

ubieg³ego wieku, nast¹pi³ gwa³towny 

rozwój pewnych ga³êzi gospodarki. 

Wœród nich na jednym z pierwszych 

miejsc z pewnoœci¹ znalaz³ siê rynek 

reklam. Od pocz¹tku te¿ zaczêliœmy 

zmagaæ siê ze zwi¹zanymi z nimi 

problemami. Zw³aszcza z reklamami 

produktów w zasadzie przeznaczonych 

dla konsumentów doros³ych – piwa 

i wysokoprocentowych napojów 

alkoholowych.

 nowej sytuacji gospodarczej, w któ-

rej walka o klienta sta³a siê kwesti¹ W
priorytetow¹, odnaleŸæ musia³y siê za-

równo bardzo szybko sprywatyzowane 

i zasilone zagranicznym kapita³em browa-

ry, jak i – z przyczyn prawnych i politycz-

nych wolniej reaguj¹cy na „nowe” – pro-

ducenci napojów  spirytusowych.

Prawo polskie pocz¹tkowo zakazywa³o 

ca³kowicie prowadzenia na obszarze kraju 

reklamy napojów alkoholowych. Zakaz ta-

ki, „uznaj¹c ¿ycie obywateli w trzeŸwoœci 

za niezbêdny warunek moralnego i ma-

terialnego dobra Narodu”, wprowadzi³a 

ustawa z 26 paŸdziernika 1992 r. o wy-

chowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia-

³aniu alkoholizmowi, która kilkakrotnie 

zmieniana i nowelizowana obowi¹zuje 

tak¿e obecnie (art. 13 ust. 3). Przepis ten 

definitywnie skreœlony zosta³ dopiero we 

wrzeœniu 2001 r. Mimo istnienia prawne-

go zakazu reklamy napojów alkoholowych

by³ on powszechnie ³amany.

Bosman mruga do Marioli

Wszyscy pamiêtamy prowadzone 

z ogromnym rozmachem kampanie re-

klamowe browarów (tylko one dyspo-

nowa³y w tamtym czasie odpowiedni-

mi œrodkami i funduszami przeznaczony-

mi na cele marketingowe), które – nie ³a-

mi¹c prawa – formalnie zachêca³y do za-

karskich). O liczeniu siê browarów z tak 

zdecydowanym i okreœlonym konsu-

mentem œwiadczy choæby fakt powa¿ne-

go potraktowania zesz³orocznego bojkotu 

wyrobów Kompanii Piwowarskiej przez

kibiców poznañskiego Lecha.

Ciê¿kie czasy dla alkoholu

Ustawodawca nie móg³ w zwi¹zku 

z powy¿szym dalej pozwalaæ na jawne 

³amanie prawa i tolerowanie sytuacji, gdy 

wszyscy uczestnicy rynku – zarówno pro-

ducenci-reklamodawcy, jak i konsumen-

ci –  tylko udaj¹, ¿e reklama dotyczy innego

produktu ni¿ w rzeczywistoœci. Pod ko-

niec lat 90. zaczê³a siê wiêc intensywna 

dyskusja nad zmianami w ustawie i poja-

wi³y siê pierwsze próby nowelizacji.

W 1998 r. do Sejmu wp³yn¹³ projekt 

dopuszczaj¹cy reklamê piwa jako napoju 

alkoholowego o ni¿szej zawartoœci alko-

holu, maj¹cego tym samym przynosiæ ko-

rzyœci dla zdrowia publicznego poprzez 

zmianê w proporcjach gatunkowych spo-

¿ywanych przez konsumentów napo-

jów alkoholowych. Propozycja ta przepa-

d³a w izbie wy¿szej parlamentu. 

Kolejna nowelizacja – z tego samego 

roku – mia³a wprowadziæ zakaz reklamy 

napojów bezalkoholowych, których na-

zwa, logo i wzór etykiety przypominaj¹ 

produkowane napoje alkoholowe. Projekt 

ten Sejm odrzuci³ po trzecim czytaniu, 

mimo pozytywnego zaopiniowania przez

sejmowe komisje i Radê Ministrów.

W koñcu, w 2000 r. wp³yn¹³ kolejny 

projekt, który w po³¹czeniu z dwoma in-

nymi doprowadzi³ do pierwszej noweliza-

cji ustawy, dopuszczaj¹cej reklamowanie 

kupu piwa bezalkoholowego, jednak o ta-

kiej samej etykiecie i nazwie jak piwo 

alkoholowe, tylko z dodan¹ drobnym dru-

kiem (najczêœciej w pionie) informacj¹: 

„piwo bezalkoholowe”. Majstersztykiem 

w tej kategorii by³y z pewnoœci¹ telewizyj-

ne reklamy piwa Bosman, w których akto-

rzy miêdzy s³owami „piwo” i „bezalko-

holowe” puszczali do widza porozumie-

wawcze oczko, czy piwne oczy Marioli 

Okocim spojrzeniu. W przypadku alkoholi 

wysokoprocentowych najbardziej cha-

rakterystyczne by³y kampanie £ódki Bolls 

Sport & Travel, Wypoczynkowej Turystyki 

Konnej (WuTKa) Soplica czy akcja „Wal-

czymy z podróbkami” Smirnoffa.

Innym sposobem ominiêcia zakazu 

reklamy by³o sponsorowanie przez bro-

wary imprez sportowych i kulturalnych 

czy prowadzenie akcji promocyjnych przy 

okazji koncertów zespo³ów rockowych 

i heavy metalowych. Poprzez takie dzia³a-

nia producenci starali siê przede wszyst-

kim dotrzeæ do m³odzie¿y, do której 

adresowane by³y tak¿e kampanie pro-

mocyjne tzw. coolerów – mieszanek piwa 

i napojów bezalkoholowych, reklamowa-

nych przez m³odzie¿owych idoli, znanych 

z du¿ego i ma³ego ekranu.

Wkrótce reklamodawcy skierowali 

swoj¹ ofertê równie¿ do kobiet, proponu-

j¹c napoje „bez cienia goryczy”, która to 

w³aœnie, wed³ug badañ rynkowych, naj-

bardziej zniechêca panie do piwa.

Œwietnym sposobem na zaistnienie 

w œwiadomoœci konsumenta – i to tego, 

który potrafi byæ najbardziej wierny mar-

ce – sta³o siê sponsorowanie sportu, za-

wodów i rozgrywek (Lech Basket Liga), 

reprezentacji narodowych i dru¿yn klu-

bowych (zw³aszcza pi³karskich i koszy-
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Kompania Piwowarska postawi³a na sport.
Ale nie na dru¿ynê Lecha



piwa. Ówczesna zmiana z drobnymi mo-

dyfikacjami przetrwa³a do dziœ. 

Zgodnie zatem z obowi¹zuj¹cym art. 
113  ust. 1 ustawy, zabronione s¹ rekla-

mowanie i promocja na obszarze kraju 

napojów alkoholowych, z wyj¹tkiem piwa, 

którego reklama i promocja s¹ dozwolo-

ne, pod warunkiem, ¿e nie s¹ kierowane 

do ma³oletnich lub prowadzone poprzez 

budowanie skojarzeñ z atrakcyjnoœci¹ 

seksualn¹, relaksem lub wypoczynkiem, 

sprawnoœci¹ fizyczn¹, nauk¹, prac¹ lub 

sukcesem zawodowym, zdrowiem lub

sukcesem ¿yciowym. 

Reklama i promocja piwa nie mog¹ byæ 

ponadto prowadzone w telewizji, radiu, 

kinie i teatrze miêdzy godzin¹ 6 a 20, 

z wyj¹tkiem reklamy prowadzonej przez 

organizatora imprezy sportu wyczynowe-

go lub profesjonalnego w trakcie trwania 

tej imprezy, na kasetach wideo i innych 

noœnikach, w prasie m³odzie¿owej i dzie-

ciêcej, na ok³adkach dzienników i czaso-

pism, na s³upach i tablicach reklamowych 

i innych sta³ych i ruchomych powierzch-

niach wykorzystywanych do reklamy, 

chyba ¿e 20 proc. powierzchni reklamy 

zajmowaæ bêd¹ widoczne i czytelne napi-

sy informuj¹ce o szkodliwoœci spo¿ycia 

alkoholu lub o zakazie sprzeda¿y alkoholu 

ma³oletnim oraz przy udziale ma³oletnich
1(art. 13  ust. 2).

Zabronione s¹ reklamowanie i promo-

cja produktów i us³ug, których nazwa, 

znak towarowy, kszta³t graficzny lub opa-

kowanie wykorzystuje podobieñstwo lub 

jest to¿same z oznaczeniem napoju al-

koholowego lub innym symbolem obie-

ktywnie odnosz¹cym siê do napoju al-

koholowego. Niedozwolone s¹ tak¿e re-

klama i promocja przedsiêbiorców oraz 

innych podmiotów, które w swoim wi-

zerunku reklamowym wykorzystuj¹ na-

zwê, znak towarowy, kszta³t graficzny lub 

opakowanie zwi¹zane z napojem alko-

holowym, jego producentem lub dystry-
1butorem (art. 13  ust. 3 i 4). Przepis ten 

oznacza wiêc m.in. definitywne zatoniêcie

£ódki Bolls.

Co wolno?

Dozwolone jest informowanie o spon-

sorowaniu imprez sportowych, koncer-

tów muzycznych oraz innych imprez ma-

sowych przez producentów i dystrybu-

torów napojów, których zasadnicz¹ dzia-

³alnoœæ stanowi produkcja lub sprze-

da¿ napojów alkoholowych zawieraj¹cych 

od 8 do 18 proc. alkoholu, wy³¹cznie jed-

nak poprzez umieszczenie wewn¹trz 

dzienników i czasopism, na zaproszeniu, 

bilecie, plakacie, produkcie lub tablicy 

informacyjnej zwi¹zanej z okreœlon¹ 

imprez¹ nazwy producenta lub dystrybu-
1tora oraz jego znaku towarowego (art. 13  

ust. 5). Taka informacja mo¿e byæ równie¿ 

przygotowana dla radia i telewizji, jednak 

musi siê ograniczaæ wy³¹cznie do podania 

nazwy producenta lub dystrybutora alko-

holu lub jego znaku towarowego. Nie mo-

¿e byæ prezentowana w telewizji przez 

osobê fizyczn¹ lub z wykorzystaniem wi-
1zerunku postaci ludzkiej (art. 13  ust. 6). 

Nie mo¿na tak¿e dostarczaæ klientom 

detalicznym wydawnictw promocyjno-
1-reklamowych (art. 13  ust. 8).

Informowanie o sponsorowaniu innych 

rodzajów imprez przez producentów czy 

dystrybutorów takich wyrobów alkoho-

lowych jest niedozwolone. Zakazane jest 
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te¿ nawet informowanie o sponsorowa-

niu imprezy przez producentów czy dy-

strybutorów napojów zawieraj¹cych po-
1wy¿ej 18 proc. alkoholu (art. 13  ust. 7). 

Jedyna dopuszczona forma reklamy 

alkoholu (zw³aszcza tego wysokopro-

centowego) to reklama i promocja napo-

jów alkoholowych prowadzona wewn¹trz 

pomieszczeñ hurtowni, wydzielonych sto-

isk lub punktów prowadz¹cych wy³¹cznie 

sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz na 

terenie punktów prowadz¹cych sprzeda¿ 

napojów alkoholowych przeznaczonych 
1do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y (art. 13  

ust. 9). W tym przypadku obowi¹zuje jed-

nak wymóg, aby taka reklama nie by³a 

widoczna dla odbiorcy, który nie prze-

kroczy³ progu hurtowni, stoiska czy pun-

ktu sprzeda¿y.

Prawo zaskar¿one – utrzymane

Reklama jest form¹ komunikowania 

siê producenta i dystrybutora okreœlonego 

towaru z klientem. Reklama alkoholu, 

a bardziej jej zakaz sta³ siê przedmiotem 

zaskar¿enia przepisów ustawy do Try-

buna³u Konstytucyjnego. Wnioskodawcy 

zarzucali ustawodawcy zwyk³emu m.in. 

naruszenie konstytucyjnej zasady wol-

noœci gospodarczej, wolnoœci komuni-

kowania i w³aœciwych w tym zakresie 

regulacji prawa europejskiego, stanowi¹-

cych o granicach dozwolonego ograni-

czania wolnoœci gospodarczej. Przy okazji 

tego wyroku poruszono równie¿ kwestiê 

dyskryminacyjnego oddzia³ywania zaka-

zu reklamy na producentów i dystrybu-

torów zagranicznych, z definicji maj¹cych 

utrudniony dostêp do nowego rynku 

i nowego klienta.

W styczniu 2003 r. Trybuna³ Konsty-

tucyjny w obszernym i wyczerpuj¹cym 

orzeczeniu nie stwierdzi³ niekonstytu-

cyjnoœci zaskar¿onych przepisów, pod 

warunkiem „odczytania ich w sposób 

zgodny z domniemaniem konstytucyjno-

œci zawartych w nim norm i zasad¹ 

interpretacji inspirowan¹ prawem euro-

pejskim”, i w ogóle nie odniós³ siê do 

skutków orzeczenia dla obrotu prawnego.

Producenci jak kameleon

Producenci napojów alkoholowych nie 

poddali siê jednak i dostosowali swoje 

reklamy do nowego stanu prawnego 

– wci¹¿ nieprecyzyjnego i pozostawia-

j¹cego spore pole do interpretacji i popi-

su dla pomys³owoœci speców od reklamy. 

wego przepad³ w parlamencie. W to 

miejsce w 1990 r. sami producenci wpro-

wadzili specjalny kodeks maj¹cy dopro-

wadziæ do „samoregulacji” rynku reklamy, 

jednak w powszechnej ocenie dzia³ania 

te nie przynosz¹ skutków. W Holandii 

w komunikatach reklamowych nagminnie  

u¿ywane s¹ bowiem skojarzenia z powo-

dzeniem i atrakcyjnoœci¹ spo³eczn¹ i sek-

sualn¹, kierowane zw³aszcza do m³o-

dzie¿y.

W Portugalii od 1995 r. obowi¹zuje za-

kaz reklamy napojów alkoholowych w me-

diach miêdzy godzin¹ 7 a 22.30. Zakazana 

jest tak¿e reklama alkoholu prowadzona 

w kinach, pismach m³odzie¿owych, na 

billboardach, podczas imprez sportowych. 

Tu tak¿e obowi¹zuje kodeks maj¹cy w za-

³o¿eniu powodowaæ samoregulacjê rynku

reklam przemys³u alkoholowego.

W Islandii i Norwegii obowi¹zuje ca³-

kowity zakaz reklamy, a we Francji, Danii, 

Szwajcarii, Szwecji i Finlandii ca³kowity 

w telewizji i czêœciowy w innych mediach.

Polskie regulacje nie odbiegaj¹ wiêc w ry-

goryzmie od norm prawnych innych 

pañstw Unii, a wed³ug opinii UOKIK obec-

ny stan prawny uporz¹dkowa³ rynek 

reklamy piwa – nie zdarzaj¹ siê ju¿ przypa-

dki kampanii piwa pseudobezalkoho-

lowego, a reklama piwa alkoholowego 

prowadzona jest w sposób zgodny z prze-

pisami ustawy. Prawie w ka¿dym przy-

padku. Jak wszyscy jednak dobrze wie-

my, „prawie robi wielk¹ ró¿nicê”.

Przyk³adowo u¿ycie w ustawie odwo³ania 

do kwestii skojarzeñ jest bardzo w¹tpliwe 

 – s¹ one bowiem elementem subiekty-

wnym i na ich podstawie nie sposób usta-

liæ obiektywnych granic dozwolonego 

dzia³ania reklamodawcy. Nie ka¿demu 

przecie¿ wszystko kojarzy siê w ten sam, 

konkretny sposób. Jeden odbiorca w da-

nej reklamie bêdzie widzia³ odwo³anie do 

atrakcyjnoœci seksualnej, relaksu i wy-

poczynku czy ¿yciowego sukcesu, inny 

nie.

I tak pojawi³y siê s³awne pokrowce 

Kompanii Piwowarskiej na kasetony przy 

wejœciach do sklepów i pubów z napisa-

mi: „Tu by³a reklama piwa. Ocenzurowa-

no” i „Tu kupisz to, o czym myœlisz”. 

Browary jeszcze intensywniej zaanga¿o-

wa³y siê w sponsorowanie dru¿yn spor-

towych i imprez, trafiaj¹c do m³odych 

odbiorców, którzy za kilka lat mog¹ odp³a-

ciæ przeliczaln¹ na wymierne zyski lo-

jalnoœci¹. Na markê piwa przenoszone s¹ 

bowiem pozytywne konotacje, takie jak

zwyciêstwo, si³a i wytrzyma³oœæ.

Innym dominuj¹cym trendem w re-

klamie piwa jest zwi¹zanie faktu jego 

spo¿ywania z konkretnym stylem ¿ycia. 

Tu mieszcz¹ siê zarówno Góral od piwa Ta-

tra („Moc z charakterem”), jak i dowcipny 

i pe³en polotu, sponsoruj¹cy konkursy 

Pucharu Œwiata w Skokach Narciarskich, 

jego ziomek Harnaœ czy przyjemnoœæ 

spêdzania wolnego czasu na kibicowaniu 

ulubionej dru¿ynie w pubie w towarzy-

stwie kolegów i piwa Lech („Bêdzie siê

dzia³o”).

Nowym miejscem reklamy sta³ siê 

Internet, a zw³aszcza strony domowe 

browarów, na których mo¿na znaleŸæ ta-

pety, wygaszacze ekranów i gry o tematy-

ce piwnej, gdzie nierzadko okreœlon¹ mar-

kê wi¹¿e siê z takimi wartoœciami jak 

prawda, si³a, przyjaŸñ, mêstwo (Warka). 

Na innych zaœ mo¿na bez ograniczeñ 

obejrzeæ wszystkie reklamy, które uka-

zywa³y siê na billboardach w latach obo-

wi¹zywania zakazu (¯ywiec).

W Unii ró¿nie

A jak jest w innych pañstwach Unii 

Europejskiej, zw³aszcza w krajach tzw.

starej Unii?

W Holandii reklama produktów alko-

holowych nie podlega ¿adnym ograni-

czeniom prawnym, a projekt wprowa-

dzenia pewnych ograniczeñ w tej materii 

(w 1986 r.) na skutek intensywnych dzia-

³añ lobbingowych przemys³u alkoholo- PAWE£ D¥BROWSKI

A u t o rA u t o r

Klient od razu wie, czego mo¿e
napiæ siê w pubie Fo
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Pieni¹dze dla firm 

W  E U R O P I EW  E U R O P I E

Rok 2007 otwiera nowy, siedmioletni 

bud¿et Unii Europejskiej. Pojawia siê 

zatem olbrzymia szansa skorzystania 

z dotacji unijnych. W latach 2007–2013 

przedsiêbiorcy bêd¹ beneficjentami 

prawie w ka¿dym programie 

operacyjnym, jaki bêdzie realizowany 

w obecnym okresie programowania. 

Znajd¹ w nich szerok¹ ofertê 

wykorzystania dotacji unijnych 

wspó³finansowanych ze œrodków 

funduszy strukturalnych. 

a¿dy z programów operacyjnych 

okreœla tematycznie mo¿liwy zakres K
pomocy i wskazuje typy projektów, któ-

re bêd¹ mog³y w niedalekiej przysz³oœci 

uzyskaæ dofinansowanie. Ponadto opi-

suje system wdra¿ania, procedury kon-

kursowe i ca³oœæ procesu zarz¹dzania 

projektem od momentu z³o¿enia wnio-

sku aplikacyjnego a¿ po jego ostate-

czne rozliczenie.  

£¹czna alokacja œrodków finanso-

wych przeznaczonych dla Polski ze œrod-

ków UE w perspektywie finansowej 

2007–2013 wyniesie oko³o 67,3 mld

euro.

G³ównym programem skierowanym 

do przedsiêbiorców w nowym okresie 

finansowania bêdzie Program Opera-

cyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), 

który jest jednym z instrumentów re-

alizacji Narodowych Strategicznych 

Ram Odniesienia – NSRO (Narodowej 

Strategii Spójnoœci) na lata 2007–2013. 

£¹czna wielkoœæ publicznych œrodków 

finansowych zaanga¿owanych w re-

alizacjê PO IG w latach 2007–2013 

wyniesie oko³o 9,7 mld euro, z czego ze 

œrodków Unii Europejskiej bêdzie po-

chodzi³o ok. 8,3 mld euro. PO IG ma na 

celu wspieranie szeroko rozumianej 

innowacyjnoœci. Dofinansowanie w ra-

mach PO IG bêdzie obejmowa³o zaró-

wno bezpoœrednie wsparcie dla przed-

siêbiorstw, instytucji otoczenia biznesu 

oraz jednostek naukowych œwiadcz¹-

cych przedsiêbiorstwom us³ugi o wyso-

innowacji; inwestycje w innowacyjne 

przedsiêwziêcia; dyfuzja innowacji; 

polska gospodarka na rynku miêdzy-

narodowym; budowa i rozwój spo-

³eczeñstwa informacyjnego.

Nastêpny program, z którego bêd¹ 

mogli skorzystaæ przedsiêbiorcy, to Pro-

gram Operacyjny Kapita³ Ludzki (PO KL). 

Jest on tak¿e jednym z elementów 

s³u¿¹cych realizacji Narodowych Strate-

gicznych Ram Odniesienia 2007–2013 

i obejmuje ca³oœæ interwencji Europej-

skiego Funduszu Spo³ecznego (EFS) 

w Polsce. Odnosi siê w ca³oœci do sze-

roko rozumianego rozwoju zasobów

ludzkich.

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki 

finansowany bêdzie w 85 proc. ze œrod-

ków Unii Europejskiej (Europejskiego 

Funduszu Spo³ecznego) oraz w 15 proc. 

ze œrodków krajowych. Ca³oœæ kwoty, 

jak¹ przewidziano na realizacjê Pro-

gramu, wynosi prawie 11,5 mld euro, 

w tym wk³ad finansowy Europejskiego 

Funduszu Spo³ecznego to ponad 9,7 

mld euro, a pozosta³¹ czêœæ stanowi¹

œrodki krajowe.

Celem g³ównym Programu jest umo¿-

liwienie pe³nego wykorzystania poten-

cja³u zasobów ludzkich poprzez wzrost 

zatrudnienia i potencja³u adaptacyjnego 

przedsiêbiorstw i ich pracowników, 

podniesienie poziomu wykszta³cenia 

spo³eczeñstwa, zmniejszenie obsza-

rów wykluczenia spo³ecznego oraz 

wsparcie dla budowy struktur admi-

nistracyjnych pañstwa.

kiej jakoœci, jak i wsparcie systemowe 

zapewniaj¹ce rozwój œrodowiska insty-

tucjonalnego innowacyjnych przedsiê-

biorstw.

W ramach PO IG wspierane bêd¹ 

dzia³ania z zakresu innowacyjnoœci pro-

duktowej, procesowej, bran¿owej, 

marketingowej i organizacyjnej, które 

w sposób bezpoœredni lub poœredni 

przyczyniaj¹ siê do powstawania i roz-

woju innowacyjnych przedsiêbiorstw. 

W kontekœcie osi¹gania celów NSRO 

oraz PO IG, wspierana i promowana 

bêdzie innowacyjnoœæ na poziomie co 

najmniej krajowym i/lub miêdzynaro-

dowym. Wynika to z faktu, ¿e dzia³ania 

innowacyjne generuj¹ najwy¿sz¹ war-

toœæ dodan¹ dla gospodarki i przed-

siêbiorstw, a co za tym idzie, w naj-

wiêkszym stopniu przyczyniaj¹ siê do 

umacniania zdolnoœci konkurencyjnej 

polskiej gospodarki na arenie miêdzy-

narodowej.

W ramach programu realizowane 

bêd¹ nastêpuj¹ce priorytety, w których 

okreœlone zostan¹ szczegó³owe dzia-

³ania (grupy projektów) przewidziane do 

uzyskania dofinansowania: badania 

i rozwój nowoczesnych technologii; 

infrastruktura sfery B+R; kapita³ dla 
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Program stanowi odpowiedŸ na 

wyzwania i nadzieje, jakie przed pañ-

stwami cz³onkowskimi UE stawia odno-

wiona Strategia Lizboñska: uczynienie 

z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca 

do lokowania inwestycji i podejmowa-

nia pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji 

oraz tworzenie wiêkszej liczby trwa³ych

miejsc pracy. 

Zgodnie z tymi za³o¿eniami oraz ce-

lami polityki spójnoœci krajów unijnych, 

rozwój kapita³u ludzkiego i spo³ecznego 

przyczynia siê do pe³niejszego wyko-

rzystania zasobów ludzkich oraz wspar-

cia rozwoju konkurencyjnoœci gospo-

darki. 

Program bêdzie koncentrowa³ siê na 

wsparciu m.in.: zatrudnienia, edukacji, 

integracji spo³ecznej, rozwoju poten-

cja³u adaptacyjnego pracowników 

i przedsiêbiorstw, sprawnej i skute-

cznej administracji publicznej wszyst-

kich szczebli, wdra¿ania zasad do-

brego rz¹dzenia oraz promocji zdrowia 

i zasobów pracy.

Dokument sk³ada siê z 11 Prioryte-

tów, realizowanych zarówno na pozio-

mie centralnym, jak i regionalnym. W ra-

mach komponentu centralnego œrodki 

zostan¹ przeznaczone przede wszyst-

kim na wsparcie efektywnoœci struk-

tur i systemów instytucjonalnych, nato-

miast œrodki komponentu regionalne-

go – na wsparcie dla osób i grup spo-

³ecznych. W ramach PO KL przed-

siêbiorcy bêd¹ mogli skorzystaæ z do-

tacji na obszary zwi¹zane m.in. z za-

trudnieniem, edukacj¹, rozwojem po-

tencja³u adaptacyjnego pracowników 

 przedsiêbiorstw. 

Kolejny program skierowany do 

przedsiêbiorców (w niewielkim stop-

niu, gdy¿ jego znaczna wiêkszoœæ prze-

znaczona jest na realizacjê du¿ych 

programów infrastrukturalnych) to Pro-

gram Operacyjny Infrastruktura i Œro-

dowisko na lata 2007–2013. Zgodnie 

z projektem Narodowych Strategicz-

nych Ram Odniesienia na lata 2007–

–2013 (NSRO) stanowi on jeden z pro-

gramów operacyjnych bêd¹cych pod-

stawowym narzêdziem do osi¹gniêcia 

za³o¿onych w NSRO celów przy wyko-

rzystaniu œrodków Funduszu Spójnoœci 

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego. 

G³ównym celem Programu jest 

podniesienie atrakcyjnoœci inwesty-

cyjnej Polski i jej regionów poprzez 

rozwój infrastruktury technicznej przy 

równoczesnej ochronie i poprawie sta-

nu œrodowiska, zdrowia, zachowaniu 

to¿samoœci kulturowej i rozwijaniu

spójnoœci terytorialnej. 

Na realizacjê Programu Operacyj-

nego Infrastruktura i Œrodowisko na lata 

2007–2013 zostanie przeznaczonych 

ponad 36 mld euro. Ze œrodków Unii 

Europejskiej bêdzie pochodzi³o 27 848,3 

mln euro (w tym ze œrodków Funduszu 

Spójnoœci – 21 511,06 mln euro (77 

proc.) oraz Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego – 6 337,2 mln 

euro (23 proc.).

Program zak³ada wsparcie przed-

siêwziêæ dostosowuj¹cych przedsiê-

biorstwa do wymogów ochrony œro-

dowiska. Ponadto przedsiêbiorcy bêd¹ 

beneficjentami priorytetów zwi¹zanych

z energetyk¹.
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Istotnym Ÿród³em wsparcia dla ma-

³ych i œrednich przedsiêbiorstw na 

szczeblu regionalnym bêdzie 16 Re-

gionalnych Programów Operacyjnych,

na które przeznaczono oko³o 16 mld 

euro. 

W ramach Wielkopolskiego Regio-

nalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2007–2013 zarezerwowano zna-

cz¹ce œrodki finansowe dla przedsiê-

biorców z terenu województwa wiel-

kopolskiego. Priorytet I pt. „Konku-

rencyjnoœæ przedsiêbiorstw”, w którym 

przewidziano 287 mln euro, prawie 

w ca³oœci przeznaczony zosta³ na roz-

zwój przedsiêbiorczoœci.

Tak znacz¹ca iloœæ œrodków finan-

sowych przyspieszy rozwój i innowa-

cyjnoœæ polskich firm, a ponadto przy-

czyni siê do wzrostu i rozwoju ca³ej

gospodarki.   

Artyku³ ten jest jedynie „sygna³em” 

maj¹cym wskazaæ szanse pozyskiwania 

œrodków unijnych przez przedsiêbior-

ców w bie¿¹cym okresie bud¿etowym 

UE. W celu przekazania Pañstwu zna-

cznie bardziej obszernych informacji na 

BARTOSZ ZAWIEJA

Specjalista w zakresie 
pozyskiwania œrodków unijnych

A u t o rA u t o r

ten temat, Wielkopolskie Stowarzy-

szenie Badañ nad Jakoœci¹ zorganizuje 

dla uczestników Programu „Najwy¿sza 

Jakoœæ” cykl szkoleñ, podczas których 

postaramy siê równie¿ odpowiedzieæ na

indywidualne pytania.   
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Kradzie¿ czy 
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P R AW O W F I R M I EP R AW O W F I R M I E

PRACOWNIK NA CENZUROWANYM

33

Kiedy zdarzy siê, ¿e nasz pracownik 

postanowi³ sobie sam wyp³aciæ premiê 

z firmowych pieniêdzy lub zatrzymaæ 

ulubiony s³u¿bowy laptop, to 

niew¹tpliwie okreœlimy go mianem 

z³odzieja. Ale jakie w³aœciwie pope³ni³ 

przestêpstwo?  

yœl¹c o z³odzieju, mamy na myœli 

kogoœ, kto coœ ukrad³, czyli prze-M
k³adaj¹c na jêzyk prawa, dokona³ zaboru 

w celu przyw³aszczenia cudzej rzeczy ru-

chomej. Taki zabór to w³aœnie klasyczna 

kradzie¿ okreœlona w art. 278 § 1 kodeksu 

karnego (kk). Sprawca takiego przestêp-

stwa fizycznie zabiera jak¹œ rzecz (w tym 

pieni¹dze), która nie nale¿y do niego, z za-

miarem zatrzymania jej dla siebie.  

A co w przypadku, kiedy sprawca, wspo-

mniany wy¿ej nasz pracownik, ma ju¿ 

w fizycznym posiadaniu firmow¹ rzecz 

(tak¿e pieni¹dze) i postanawia zostawiæ j¹ 

sobie? Wtedy musimy siêgn¹æ do artyku-

³u 284 kk.

Art. 284 kk opisuje przestêpstwo zwa-

ne przyw³aszczeniem. W paragrafie 1 tego 

artyku³u opisany zosta³ typ podstawowy 

tego przestêpstwa, który polega na przy-

w³aszczeniu sobie cudzej rzeczy ruchomej 

(w tym pojêciu mieszcz¹ siê pieni¹dze) lub 

prawa maj¹tkowego. Wydaje siê, ¿e opis 

przyw³aszczenia jest to¿samy z wy¿ej 

przytoczon¹ definicj¹ kradzie¿y. Tak jed-

nak nie jest. Istotê przyw³aszczenia sta-

nowi to, ¿e sprawca ma ju¿ we w³adaniu 

cudz¹ rzecz, któr¹ nastêpnie przyw³asz-

cza, to znaczy w³¹cza j¹ do swojego maj¹t-

ku lub maj¹tku innej osoby (st¹d ró¿nica 

z przestêpstwem kradzie¿y, kiedy to 

sprawca, nie w³adaj¹c cudz¹ rzecz¹, fi-

zycznie zabiera j¹). Ze wzglêdu na fakt 

w³adania rzecz¹ (prawem maj¹tkowym) 

przez przyw³aszczaj¹cego przed dokona-

niem przyw³aszczenia, samo przyw³asz-

czenie musi zostaæ przez niego w od-

powiedni sposób zamanifestowane na

zewn¹trz. Uzewnêtrznienie przyw³aszcze-

nia przyjmowaæ musi postaæ zachowania

uniemo¿liwiaj¹cego osobie, której przy-

s³uguje odpowiednie prawo do rzeczy,

swobodne ni¹ rozporz¹dzanie. 

Tak stanowi paragraf 1 omawianego 

artyku³u. Ale jest jeszcze paragraf 2 sta-

nowi¹cy typ kwalifikowany przestêpstwa 

przyw³aszczenia zwany sprzeniewierze-

niem rzeczy powierzonej. Mo¿e go po-

pe³niæ jedynie taka osoba, której przed-

miot sprzeniewierzenia zosta³ powierzo-

ny. Co istotne, sprzeniewierzenie dotyczy 

tylko powierzonej rzeczy ruchomej. Po-

wierzenie takie nale¿y rozumieæ jako prze-

niesienie w³adztwa nad rzecz¹ z upraw-

nionego na sprawcê bez prawa rozpo-

rz¹dzania nim jak swoj¹ w³asnoœci¹, z jed-

noczesnym konkretnym oznaczeniem 

sposobu jego wykonywania przez osobê, 

której rzecz jest powierzana. Forma po-

wierzenia, jak i zakres uprawnieñ i obo-

wi¹zków osoby, której rzecz powierzono, 

nie s¹ istotne. Istotne jest, ¿e z okoliczno-

œci powierzenia wynika, ¿e powierzenie 

nast¹pi³o przez w³aœciciela rzeczy bez 

prawa dysponowania rzecz¹ tak jak w³aœ-

ciciel. Co wiêcej, nie ma ¿adnego znacze-

nia, jak w³aœciciel (powierzaj¹cy) wszed³ 

w posiadanie rzeczy. Móg³ nawet j¹ 

ukraœæ (!). Dla sprzeniewierzenia nie ma 

to¿adnego znaczenia.

Sprzeniewierzenie jest przestêp-

stwem kierunkowym, co oznacza, ¿e za-

chowanie sprawcy ukierunkowane by³o na 

okreœlony cel, w tym wypadku w³¹cze-

nie powierzonej rzeczy do maj¹tku spraw-

cy lub postêpowanie z ni¹ jak z w³asn¹ 

rzecz¹ w inny sposób. O zamiarze przy-

w³aszczenia w przypadku przestêpstwa 

sprzeniewierzenia nie mo¿e przes¹dzaæ 

wy³¹cznie fakt nieuprawnionego postê-

powania przez sprawcê z rzecz¹ powie-

rzon¹, a wiêc wykorzystywania jej lub po-

stêpowania z ni¹ w sposób inny ni¿ uzgod-

niony z w³aœcicielem, na przyk³ad poprzez 

rozporz¹dzenie powierzonymi pieniêdzmi. 

Dla ustalenia znamion strony podmioto-

wej niezbêdne jest ponadto wykazanie, ¿e 

sprawca, postêpuj¹c z rzecz¹ w sposób 

sprzeczny z uzgodnieniami poczynionymi 

z w³aœcicielem, dzia³a³ w celu w³¹czenia 

rzeczy do swojego maj¹tku i definitywne-

go pozbawienia osoby uprawnionej jej 

w³asnoœci (wyrok S¹du Najwy¿szego 

z 6 maja 2004 r., sygn. V KK 316/03). Sa-

mo bezprawne zatrzymanie rzeczy i u¿y-

wanie jej przez sprawcê, nawet doko-

nywane w celu osi¹gniêcia zysku, któremu 

nie towarzyszy zamiar zatrzymania tej 

rzeczy na w³asnoœæ, nie stanowi realizacji

znamion sprzeniewierzenia. 

ci¹g dalszy na stronie 53
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WIELCY EKONOMIŒCI
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Lekcja wielkiego 
kryzysu

H I S T O R I AH I S T O R I A

Ekonomia jest niezwykle po¿yteczna, 
bo daje zatrudnienie ekonomistom.

Bardzo trudno na dwóch stronach 

przedstawiæ sylwetkê cz³owieka, który 

ca³e doros³e ¿ycie poœwiêci³ ekonomii, 

a zdobyt¹ wiedzê i w³asne przemyœlenia 

zawar³ w 40 ksi¹¿kach, z których jeszcze 

dziœ wiele mo¿na znaleŸæ w amery-

kañskich ksiêgarniach. Uwa¿any za 

jednego z czo³owych intelektualistów 

Partii Demokratycznej i kojarzony 

z interwencjonizmem, jednoczeœnie 

wymyka siê zaszufladkowaniu. 

Czêsto mówi siê, ¿e sytuacja tworzy 

cz³owieka, a na pogl¹dach Galbraitha 

odcisn¹³ piêtno najwiêkszy kryzys 

gospodarczy XX wieku. Byæ mo¿e 

wybitnych ludzi nale¿y definiowaæ za 

pomoc¹ pojêæ danej epoki. Spróbujê. 

Wielki Kryzys

Galbraith w swej ksi¹¿ce „The Great 

Crash, 1929” jako przyczyny Wielkiego 

Kryzysu wymienia nadmierne inwestycje, 

nieodpowiednie zarz¹dzanie firmami oraz 

spekulacje gie³dowe. W latach 60. jego 

teorii sprzeciwi³ siê Milton Friedman, któ-

ry napisa³, ¿e winê za „czarny czwartek” 

ponosi b³êdna polityka Systemu Rezerwy 

Federalnej. Bank centralny zaniepokojony 

tym, ¿e obywatele masowo wykupuj¹ 

akcje, zaci¹gaj¹c przy tym kredyty ban-

kowe, w 1928 roku nierozwa¿nie podniós³ 

stopy procentowe. Ta próba walki ze 

spekulacj¹ gie³dow¹ doprowadzi³a do 

recesji. Bez wzglêdu na to, który z nich ma 

racjê – efekt by³ piorunuj¹cy. Pozwolono 

upaœæ tysi¹com banków, co znacznie 

ograniczy³o poda¿ pieni¹dza. Zadzia³a³ 

efekt domina. Na pocz¹tku lat 30. 

bezrobocie w USA siêga³o 25 proc. By 

przezwyciê¿yæ problemy, prezydent 

Roosevelt uruchomi³ program wielkich 

inwestycji pañstwowych, tzw. New Deal. 

Na przyk³adzie Wielkiego Kryzysu una-

ocznia siê podstawowa ró¿nica miêdzy 

John Kenneth Galbraith

John Kenneth Galbraith

ki spo³eczne i ekonomiczne przez bez-

poœrednie „wpompowanie” pieniêdzy po-

datników w gospodarkê. Z tych pieniêdzy 

powinny powstawaæ nowe miejsca pracy. 

A wiêc w okresie recesji pañstwo powin-

no zwiêkszaæ wydatki, a gdy przychodzi 

o¿ywienie, podnosiæ podatki. Nale¿y obni-

¿aæ stopy procentowe, obni¿aj¹c tym 

samym koszty inwestycji, stosowaæ ulgi 

inwestycyjne w systemie podatkowym 

oraz ratowaæ upadaj¹ce przedsiêbiorstwa. 

Za kontrowersyjn¹ nale¿y uznaæ tezê, ¿e 

pañstwo powinno otaczaæ opiek¹ 

wszystkich, nawet tych, którzy nie pra-

cuj¹, bo nie chc¹. „Przecie¿ naukowcy te¿ 

niewiele pracuj¹, maj¹ d³ugie okresy 

bezczynnoœci, a spo³eczeñstwo ich utrzy-

muje. Dlaczego stosowaæ surowsz¹ tary-

fê wobec ludzi z ni¿szych sfer, którym nie 

chce siê pracowaæ?” – oburza siê 

Galbraith. 

Ekonomia spo³eczna 

To z tym pojêciem najczêœciej kojarzo-

ny jest Galbraith. Jego pogl¹dy w tej ma-

terii stawiaj¹ go w szeregu socjaldemo-

kratów (w znaczeniu amerykañskim by³ 

libera³em). By³ przeciwnikiem neokla-

sycznej ekonomii, bo rzeczywistoœæ 

gospodarcza zbyt daleko odbiega od 

pewnych za³o¿eñ. Na ekonomiê trzeba 

patrzeæ przez pryzmat polityczno-spo-

³eczny, a mo¿e odwrotnie – spo³eczno-

-polityczny. Uwa¿a³, ¿e liberalizm nie na-

d¹¿a za zmieniaj¹c¹ siê rzeczywistoœci¹, 

przynosz¹c w efekcie nadmiar bogactwa 

prywatnego przy niedostatku dóbr pu-

blicznych. W efekcie sprzyja utrzymywa-

niu ró¿nic spo³ecznych i nêdzy w spo-

³eczeñstwach. Walczyæ z tym mo¿na tyl-

ko za pomoc¹ interwencjonizmu pañ-

pogl¹dami etatystów i monetarystów. 

Galbraith uwa¿a³, ¿e recesji mo¿na unikn¹æ 

dziêki interwencjom pañstwa, a Milion 

Friedman, ¿e pozostawienie gospodarki 

gwarantuje, ¿e skutki nie bêd¹ tak od-

czuwalne. Historia gospodarcza uczy 

zreszt¹, ¿e cykl ekonomiczny jest nie-

zmienny, kryzysy zdarzaj¹ siê zawsze, 

a gospodarki niezmiennie z nich wy-

chodz¹. 

Wojna

W czasie II wojny œwiatowej Galbraith 

by³ doradc¹ gospodarczym Franklina 

D. Roosevelta. Wojna niesie ryzyko inflacji 

i jej przeciwdzia³aniem zajmowa³ siê u bo-

ku prezydenta. Pracowa³ w Office of Price 

Administration, co mo¿na przet³umaczyæ 

jako Urz¹d Kontroli Cen. Pod koniec woj-

ny bada³ skutecznoœæ alianckich stra-

tegicznych bombardowañ Niemiec, uzna-

j¹c je za przedsiêwziêcie nieudane, które 

nie skróci³o wojny. Alianci nie docenili woli 

oporu Niemców, którzy nie z³amali siê 

pod gradem bomb doszczêtnie nisz-

cz¹cych ich miasta. Po wojnie Galbraith 

przes³uchiwa³ Albera Speera, osobistego 

architekta Hitlera i ministra uzbrojenia 

III Rzeszy. Speer wywar³ na nim wra¿enie 

sw¹ inteligencj¹, ale nie wzbudzi³ sympa-

tii. Galbraith rozmawia³ z nim bowiem ju¿ 

po wizytach w obozach koncentracyjnych 

w Dachau i Buchenwaldzie. Gdy w 1966 

roku, po odsiedzeniu 20-letniego wyroku, 

Speer sta³ siê gwiazd¹ medialn¹ dziêki 

opublikowanym wspomnieniom, Gal-

braith krytycznie to komentowa³, 

wskazuj¹c na zdolnoœæ by³ego ministra 

III Rzeszy do manipulowania opini¹ publi-

czn¹. Speer wykorzysta³ zachodni kult 

profesjonalnej efektywnoœci mene-

d¿erskiej.

Recesja 

Galbraith uwa¿a³, ¿e w okresie deko-

niunktury pañstwo mo¿e ³agodziæ jej skut-
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stwowego. Stawia³ pod znakiem zapyta-

nia trafnoœæ teorii doskona³ej konkurencji. 

Wielu  ekonomistów z Europy Œrodkowej 

pozostawa³o pod urokiem pism ame-

rykañskiego lewicowego profesora eko-

nomii i pewnie tak ukszta³towa³o siê pojê-

cie „socjalizm galbraithowski”. 

Interwencjonizm i krytyka

Fakty mówi¹ za. New Deal oraz powo-

jenny interwencjonizm, oparty zreszt¹ 

czêœciowo na doœwiadczeniach gospo-

darki czasu wojny, przynios³y wielkie przy-

spieszenie rozwoju gospodarczego. Key-

nesizm sta³ siê obowi¹zuj¹c¹ doktryn¹. 

Przeciwnicy etatystycznych pogl¹dów 

ekonomisty podkreœlaj¹, ¿e gospodarka 

planowa sama stwarza sobie problemy. 

W opozycji stawiani s¹ Hayek, Friedman 

czy Mises. „Monetaryzm – jak pisze 

Galbraith w ksi¹¿ce »The Culture of 

Contentment« o latach 80. – zawiód³ 

jednak zadowolonych, sprowadzaj¹c na 

Stany Zjednoczone recesjê – jedn¹ z naj-

wiêkszych od czasu wielkiej depresji lat 

30. Uda³o siê wprawdzie os³abiæ znacze-

nie zwi¹zków zawodowych i presjê in-

flacyjn¹, ale osi¹gniêto to kosztem si³y 

gospodarczej, a nawet wyp³acalnoœci 

pracodawców”. S¹ tak¿e inne wypowie-

dzi Galbraitha, za które spadaj¹ na niego 

lawina krytyki i pos¹dzenie o komunizm. 

W 1984 roku – na rok przed wyborem 

Gorbaczowa, kiedy ZSRR faktycznie siê-

ga³ ju¿ dna – zauwa¿y³, ¿e „system so-

wiecki osi¹gn¹³ w ci¹gu ostatnich lat wiel-

ki postêp gospodarczy”, a po przechod-

niach w miastach sowieckich „widaæ 

rosn¹cy dobrobyt”. Trudno zrozumieæ, 

jakim doœwiadczeniem kierowa³ siê

Galbraith, pisz¹c te s³owa. 

Pieni¹dz

„Wiêkszoœæ rzeczy w ¿yciu – na przy-

k³ad samochody, kochanki, choroba no-

wotworowa – jest wa¿na tylko dla tych, 

którzy je maj¹. W przeciwieñstwie do te-

go pieni¹dz jest równie wa¿ny dla tych, 

którzy go maj¹, jak dla tych, którzy go nie 

posiadaj¹” – pisze Galbraith w pierwszym 

rozdziale swej fascynuj¹cej ksi¹¿ki 

„Pieni¹dz. Pochodzenie i losy”. Dalej 

analizuje losy dolara na przestrzeni dwu-

stu lat historii USA, zwracaj¹c uwagê na 

wp³yw czynników... politycznych i spo-

³ecznych. Bez inflacyjnej emisji bankno-

tów nie powsta³yby Stany Zjednoczone. 

Podobnie przys³u¿y³ siê pieni¹dz papie-

rowy rewolucji francuskiej i rosyjskiej. 

Krytycy zarzucaj¹ Galbraithowi, ¿e na 

amerykañsk¹ walutê patrzy okiem 

obywatela tego kraju, a pomija optykê 

miêdzynarodow¹. Zapomina o wp³ywie 

zmniejszenia si³y nabywczej dolara na 

rezerwy walutowe innych pañstw. Jed-

noczeœnie krytycy podkreœlaj¹ liberalne 

podejœcie do spraw polityki monetarnej 

cz³owieka kojarzonego z lewic¹. Bo jak 

inaczej rozumieæ opiniê ekonomisty 

wi¹zanego z interwencjonizmem, ¿e 

„tym lepsza bêdzie opinia o dzia³aniu 

banków centralnych, im mniej przyjm¹ 

na siebie odpowiedzialnoœci”. 

Technostruktura

Nie sposób oddzieliæ od Galbraitha 

tego jak¿e nieciekawie brzmi¹cego pojê-

cia. Sam wprowadzi³ je do teorii ekonomii 

dla okreœlenia profesjonalnej kadry kierow-

niczej przedsiêbiorstw (zw³aszcza wiel-

kich spó³ek akcyjnych), posiadaj¹cej zna-

czny zakres w³adzy gospodarczej. Wed³ug 

Galbraitha technostruktura – wobec ro-

sn¹cego rozproszenia akcji – uzyskuje co-

raz wiêkszy stopieñ niezale¿noœci od 

akcjonariuszy i d¹¿y do realizacji w³asnych 

celów (wysokie dochody w³asne, za-

chowanie stanowisk) i celów firmy (po-

wiêkszanie rozmiarów, umocnienie pozy-

cji rynkowej). Utalentowani specjaliœci, 

informacja i wspólny cel – sukces w dzia-

³aniu. Cytuje Schumpetera: „Œmia³e wy-

p³ywanie na szerokie wody i pokonywa-

nie oporów wymaga zdolnoœci, które 

posiada tylko niewielki u³amek ludzi; ce-

chy te okreœlaj¹ typ przedsiêbiorcy, jak 

równie¿ funkcjê przedsiêbiorcy”. Nic 

odkrywczego. Jego przemyœlenia nie 

ró¿ni¹ siê od nowoczesnych teorii za-

rz¹dzania. 

Ksi¹¿ki

Obok wspomnianej ju¿ historii dolara 

na uwagê zas³uguje kilka innych publika-

cji Galbraitha. Wiemy ju¿, ¿e by³ uwa¿any 

za ekonomistê lewicuj¹cego, tym chêtniej 

wydany zosta³ w Polsce. W 1973 roku 

(na Zachodzie w 1952) ukaza³y siê w je-

dnym tomie fragmenty jego dwóch ksi¹-

¿ek  „Spo³eczeñstwo dobrobytu” i „Pañ-

stwo przemys³owe”, a wyboru dokona³ 

prof. Wiktor Osiatyñski. W „The Affluent 

Society” oskar¿a³ wielki kapita³, ¿e 

produkuje zapotrzebowanie na swoje 

towary, gdy tymczasem zamiera sfera 

publiczna. Zwraca³ uwagê na zanie-

czyszczenie œrodowiska i zbyt ma³e 

inwestycje w infrastrukturê techniczn¹ 

i spo³eczn¹. W wydanej w 1992 roku „The 

Culture of Contentment” Galbraith po-

dzieli³ spo³ecznoœæ Stanów Zjednoczo-

nych na zadowolon¹ wiêkszoœæ i nie-

zadowolon¹ mniejszoœæ (g³ównie Murzy-

ni, Latynosi). Rozprawia siê w niej z twier-

dzeniem, ¿e biedni s¹ sami sobie winni 

i ka¿dy jest kowalem swego losu. Pomoc 

spo³eczna jest niezbêdna, ¿eby ludzie mo-

gli stan¹æ na nogi. 

Postmaterializm

By³ jednym z pierwszych, którzy mó-

wili, ¿e na zaawansowanym etapie rozwo-

ju gospodarczego jakoœæ ¿ycia i troska 

o œrodowisko staj¹ siê wa¿niejsze od 

konsumpcji materialnej. Galbraith uwa-

¿a³, ¿e wzrost dochodów w pewnym 

momencie przestaje byæ Ÿród³em szczêœ-

cia dla cz³owieka i dalsze powiêkszanie 

indywidualnej konsumpcji nie ma ju¿ 

sensu. W takim momencie celem gospo-

darowania powinna byæ przede wszyst-

kim jakoœæ ¿ycia – spo³eczeñstwa powin-

ny wiêcej inwestowaæ w infrastrukturê, 

edukacjê, ochronê zdrowia i ekologiê. 

Pañstwo zaœ powinno przekonywaæ opi-

niê publiczn¹ do zmiany nastawieñ. 

Postmaterializm by³ kolejn¹ odpowie-

dzi¹ na bezgraniczny liberalizm mone-

tarystów. 

Na koniec

Z³oœliwi mówi¹, ¿e to ekonomia mo-

ralizatorska, pe³na pouczeñ i cenzurek 

wystawianych rz¹dom i przedsiêbior-

stwom. Jednak zmar³ego w zesz³ym roku 

ekonomistê nale¿y po prostu pamiêtaæ 

i czytaæ, korzystaj¹c z tego, co chcia³ nam

przekazaæ. 

£UKASZ OSIÑSKI
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 dniu 1 maja 2004 roku Polska 

przyst¹pi³a do Unii Europejskiej. W
Dlaczego warto by³o zostaæ cz³onkiem 

tej organizacji?

 W³aœnie – „organizacji”, bo w Europie 

Polska by³a zawsze, od pocz¹tków pañ-

stwowoœci. Jednym z wa¿niejszych po-

wodów przyst¹pienia do Unii by³a mo¿-

liwoœæ korzystania z funduszy pomoco-

wych, dostêpnych dla mniej zamo¿nych 

pañstw i regionów. Okres bud¿etowania 

w Unii Europejskiej przypada³ na lata 

2000–2006, mieliœmy wiêc dwa lata na

skorzystanie z tych funduszy.

O jakie kwoty chodzi³o? 

 W latach 2004–2006 Polska mog³a 

liczyæ na prawie 13 mld euro wspólnoto-

wej pomocy. 

Czy tê pomoc wykorzystaliœmy?

 Nadal j¹ wykorzystujemy, gdy¿ na 

realizacjê zakontraktowanych wtedy pro-

jektów mamy czas do koñca przysz³e-

go roku.

Obecnie rozpocz¹³ siê nowy okres 

korzystania z funduszy 

unijnych – 2007–2013?

 Okres – podkreœlmy to! – wyj¹tkowo 

korzystny dla Polski i wszystkich jej re-

gionów. W obecnym okresie nasz kraj jest 

najwa¿niejszym beneficjentem fundu-

szy unijnych. Mamy wiêc, w³aœnie teraz, 

wyj¹tkow¹, niepowtarzaln¹ szansê ro-

zwoju dla Polski. W nastêpnym bowiem 

okresie, 2014–2020, sytuacja mo¿e nie 

byæ tak korzystna dla nas, bo to inni 

z kolei zostan¹ g³ównymi beneficjenta-

mi. Tak wiêc gra o pieni¹dze unijne siê 

·

·

·

·

rozpoczê³a, zarówno na szczeblu cen-

tralnym, jak i w regionach, jako ¿e obecnie 

jesteœmy w roku przygotowawczym do

batalii o fundusze pomocowe.

Ich wielkoœæ?

 Ca³a dotacja z Unii Europejskiej 

w okresie 2007–2013 dla Polski wyniesie 

67 mld euro, nie licz¹c dop³aty dla rolni-

ctwa. Generalna tendencja jest taka, ¿e 

wiêcej pieniêdzy i mo¿liwoœci decyzyj-

nych pozostawia siê regionom, co uwa¿am

za bardzo zdrowe podejœcie.  

Chodzi wiêc o naprawdê ogromne kwoty. 

Jak siê zarz¹dza t¹ rzek¹ pieniêdzy?

 Jednym z instrumentów s³u¿¹cych 

zarz¹dzaniu tymi œrodkami jest Regio-

nalny Program Operacyjny (RPO).  Zapew-

nia on przeznaczanie pieniêdzy ze wspól-

notowej pomocy na najlepiej przygo-

towane oraz najbardziej potrzebne w da-

nym regionie inwestycje. Dziêki Pro-

gramowi mo¿na zrealizowaæ inwestycje 

w takich dziedzinach, jak: infrastruktu-

ra drogowa, ochrona œrodowiska, wo-

doci¹gi i kanalizacje, edukacja, ochrona 

zdrowia, kultura i turystyka, informacja. 

Dziêki dofinansowaniu z funduszy unij-

nych mo¿na równie¿ rozwijaæ swoje 

przedsiêbiorstwa oraz zak³adaæ mikro-

przedsiêbiorstwa.

Czy region wielkopolski przygotowa³ siê 

nale¿ycie do wykorzystania pomocy 

unijnej?

Przed nami wielkie zadanie, któremu 

z pewnoœci¹ podo³amy. W tej materii 

jestem optymist¹. Wielkopolski Regio-

nalny Program Operacyjny znajduje siê 

ju¿ w Brukseli, gdzie mamy swoje biuro. 

Wszystko robimy sami. Obecnie jeste-

·

·

· 

œmy na etapie opracowywania szczegó-

³ów dla firm chc¹cych otrzymaæ dotacje. 

¯eby sprostaæ ca³emu zadaniu, musieli-

œmy rozbudowaæ i podzieliæ dotychcza-

sowy Departament Rozwoju Regiona-

lnego. W jego miejsce utworzono cztery 

nowe departamenty, które zajmuj¹ siê: 

programowaniem, wdra¿aniem proje-

któw infrastrukturalnych, gospodark¹ 

(czyli przedsiêbiorstwami) i rozwojem 

obszarów wiejskich. Do firm i instytucji 

rozes³aliœmy proœby o pomys³y na proje-

kty s³u¿¹ce wykorzystaniu funduszy uni-

jnych. W odpowiedzi otrzymaliœmy bar-

dzo ciekawe projekty na kwotê dwa razy 

wy¿sz¹ od dotacji, jaka przys³uguje 

Wielkopolsce. Na pewno wiêc dotacjê

wykorzystamy

Dziêkujê za rozmowê.

Rozmowa z Omarem Saoudim, 
dyrektorem Departamentu Gospodarki Urzêdu Marsza³kowskiego 
Województwa Wielkopolskiego
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EDWARD MODELEWSKI

R o z m a w i a ³R o z m a w i a ³

Omar Saoudi – polski obywatel 

algierskiego pochodzenia, w 1975 roku 

podj¹³ studia na Politechnice 

Poznañskiej. Po ich ukoñczeniu 

zamieszka³ w Kaliszu, z ¿on¹ 

kaliszank¹. Przez kilkanaœcie lat 

pracowa³ w Urzêdzie Miejskim 

w Kaliszu, nastêpnie by³ wspó³-

za³o¿ycielem prê¿nie dzia³aj¹cego 

Kaliskiego Inkubatora 

Przedsiêbiorczoœci. Od marca 2007 

roku dyrektor Departamentu 

Gospodarki UMWW.
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Województwo wielkopolskie zaliczane 

jest przez ekspertów do grupy trzech 

regionów o najwy¿szej atrakcyjnoœci 

inwestowania w kraju. Przes¹dzi³y o tym 

takie czynniki, jak: dostêpnoœæ 

komunikacyjna, otoczenie biznesu, 

ch³onnoœæ rynku, poziom rozwoju 

przemys³u, dynamika procesu 

transformacji. 

GOSPODARKA – CECHY OGÓLNE

Wielkopolska tradycyjnie jest regionem 

o wy¿szym ni¿ œrednia krajowa poziomie 

gospodarowania i sprawnej organizacji 

¿ycia spo³ecznego. Wizjê rozwoju, cele 

strategiczne gospodarki i najwa¿niejsze 

programy okreœlaj¹ „Strategia rozwoju wo-

jewództwa wielkopolskiego” oraz strate-

gie sektorowe dotycz¹ce rolnictwa, zdro-

wia, pomocy spo³ecznej, ochrony œrodo-

wiska, edukacji, innowacji i eksportu.

Gospodarka regionalna województwa 

wielkopolskiego jest dobrze zdywersy-

fikowana, prezentuje wysoki stopieñ in-

westowania i poziom uprzemys³owienia 

oraz otwartoœæ na rynki zewnêtrzne. 

W przemys³owym krajobrazie Wielko-

polski obecni s¹ œwiatowi, w tym tak¿e 

z Azji, oraz europejscy partnerzy gospo-

darczy, a produkcja wyró¿nia siê ponad-

przeciêtn¹ wartoœci¹ na jednego zatrud-

nionego. W roku 2003 zanotowano tu 

najwy¿szy wzrost nak³adów inwestycyj-

nych wœród polskich regionów, a najwiêcej 

œrodków na inwestycje trafia do sektora 

przemys³owego. Siln¹ pozycjê zajmuje 

produkcja pojazdów mechanicznych, ma-

szyn i aparatury elektrycznej i mebli.

Ponad 80 proc. podmiotów z kapita³em 

zagranicznym jest zlokalizowanych w Po-

znaniu i subregionie poznañskim, nato-

miast w wiêkszej czêœci gmin ich liczba 

nie przekracza 10. Poznañ uzyska³ wysok¹ 

ocenê ratingow¹ wydan¹ przez Moody's 

Investors Service, jedn¹ z najwy¿szych 

wœród polskich miast (Baa1). Dla pe³ne-

go wykorzystania potencja³u regionu sa-

morz¹dy lokalne stworzy³y specjalne stre-

fy ekonomiczne i parki inwestycyjne. 

Na terenie Œremskiego Parku Inwe-

stycyjnego, obok inwestowania w in-

frastrukturê, stosowane s¹ te¿ proinwe-

stycyjne instrumenty polityki finansowej: 

samorz¹d obni¿y³ stawki podatków lo-

kalnych, dla inwestorów wprowadzono 

tak¿e piêcioletnie ca³kowite zwolnienie 

z podatku od nieruchomoœci. Œrem oferu-

je równie¿ atrakcyjne tereny dla rozwo-

ju budownictwa mieszkaniowego, prowa-

dz¹c od lat stabiln¹ politykê cenow¹ 

w zakresie us³ug komunalnych.

W celu przyspieszenia rozwoju gospo-

darczego regionu Koniñska Strefa 

Inwestycyjna „Tania Energia” oferuje 

przylegaj¹ce bezpoœrednio do drogi kra-

jowej nr 25, ³¹cz¹cej siê z autostrad¹ A-2, 

w pe³ni uzbrojone tereny dla inwestorów. 

Przy wspó³pracy z Zespo³em Elektrowni 

P¹tnów – Adamów – Konin SA przedsiê-

biorcy lokuj¹cy swoje inwestycje w KSI 

mog¹ skorzystaæ z bezpoœrednich dostaw 

energii elektrycznej z pobliskich dwóch 

elektrowni, po cenach znacznie ni¿szych 

od cen rynkowych. Dla czêœciowego zre-

kompensowania poniesionych kosztów 

inwestycyjnych na tworzenie nowych sta-

nowisk pracy, samorz¹d wprowadzi³ tu 

zwolnienia z podatku od nieruchomoœci. 

Przyznanie ulgi uzale¿nione jest od liczby 

stworzonych nowych miejsc pracy. Dwa 

lata zwolnienia od podatku uzyskaæ mo¿-

na dla co najmniej 5 nowych miejsc pracy, 

a za zapewnienie 100 nowych miejsc pra-

cy mo¿na uzyskaæ ju¿ 10 lat ulgi podat-

kowej.

Rozwojowi Wielkopolskiego Cen-

trum Logistycznego, powstaj¹cego 

w pobli¿u Konina, przy autostradzie A-2, 

maj¹ sprzyjaæ: wydzielenie dla dzia³alno-

œci gospodarczej terenu przylegaj¹cego do 

wêz³a autostrady, pe³na infrastruktura (do-

stêpnoœæ mediów telekomunikacyjnych, 

energii elektrycznej, wody, kanalizacji 

i gazu) oraz zaplecze kadrowe. Podsta-

wowym celem WCL bêdzie œwiadczenie 

us³ug transportowych i spedycyjnych, uzu-

pe³niaj¹cych – magazynowych, prze³a-

dunkowych i uszlachetniaj¹cych. 

Grodziska Strefa Przemys³owa 

to przede wszystkim miejsce lokalizacji 

inwestycji w zakresie przetwórstwa spo-

¿ywczego. Po³o¿enie gruntów Strefy 

w s¹siedztwie drogi krajowej Poznañ – 

Zielona Góra oraz w bezpoœredniej bli-

skoœci miasta (mo¿liwe jest wykorzysta-

nie infrastruktury Grodziska) dodatkowo 

stanowi o atrakcyjnoœci tego terenu. Wi-

docznym efektem dzia³ania GSP i jej 

szybkiego rozwoju jest powstanie nowej 

dzielnicy miasta, maj¹cej przemys³owo-

-sk³adowy, handlowy i promocyjny cha-

rakter.

HANDEL ZAGRANICZNY

Obecnie funkcjonuje w województwie 

blisko 5 tys. spó³ek handlowych z udzia³em 

kapita³u zagranicznego. Zainwestowa³y 

one oko³o 7 mld USD, najwiêcej w prze-

myœle spo¿ywczym, ale tak¿e w chemicz-

nym, produkcji urz¹dzeñ elektrycznych, 

œrodków transportu, maszyn i urz¹dzeñ 

oraz w przetwórstwie papierniczym i po-

ligrafii. Wejœcie inwestorów zagranicz-

nych wp³ynê³o na modernizacjê zak³adów 

PROMOCJA WIELKOPOLSKI

37

Wielkopolska ska 
jest 
wielka

Fo
t.

 O
dd

zi
a³

 P
ro

m
o

cj
i U

M
W

W



PROMOCJA WIELKOPOLSKI

38

i unowoczeœnienie ich technologii. Wiele 

produktów osi¹gnê³o miêdzynarodowe 

standardy jakoœci. Niemieccy eksperci 

ocenili, ¿e Poznañ nale¿y do miast naj-

bardziej atrakcyjnych dla ludzi biznesu 

w Europie Œrodkowej i Wschodniej (kla-

syfikuj¹c stolicê Wielkopolski na 5. miej-

scu wœród 150 miast z tego regionu). 

Najwiêkszy kapita³ ulokowa³y w Wiel-

kopolsce firmy z Niemiec, Wielkiej Bryta-

nii, Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Szwe-

cji, Japonii, Holandii i Szwajcarii. 

Wœród inwestorów jest wiele reno-

mowanych firm œwiatowych, z których 

wymieniæ mo¿na:  Beiersdorf, Volkswa-

gen, MAN – z Niemiec, Glaxo Wellcome 

z Wielkiej Brytanii, Wrigley Company, 

Exide z USA, Bridgestone, Matsushita 

z Japonii, Nestle ze Szwajcarii, Philips 

z Holandii, Allied Irish Bank PLC z Irlandii

(sektor bankowy). 

Wielkopolska ma znacz¹c¹ pozycjê 

w krajowym handlu zagranicznym – tem-

po przyrostu eksportu jest tu szybsze od 

przeciêtnego w kraju. Du¿¹ rolê w gene-

rowaniu obrotów handlowych odgrywaj¹ 

firmy z udzia³em kapita³u zagranicznego. 

Zasadniczym kierunkiem wymiany towa-

rowej s¹ kraje wysoko rozwiniête, zw³a-

szcza Unii Europejskiej. Najwiêkszymi 

partnerami w obrotach zagranicznych 

Wielkopolski s¹ Niemcy i Holandia. Wy-

mieniæ te¿ nale¿y Francjê, Daniê, Wielk¹ 

Brytaniê, W³ochy i USA. Du¿¹ szansê dla 

województwa stanowi zauwa¿alny po-

wrót na rynki wschodnie. 

Ujemne saldo obrotów zagranicznych 

wi¹¿e siê g³ównie z du¿ym importem 

inwestycyjnym dla nowych lub moderni-

zowanych przedsiêbiorstw. Wzrost eks-

portu tych firm i poprawa bilansu p³at-

niczego jest tylko kwesti¹ czasu. W struk-

turze wymiany towarowej zdecydowanie

najwiêkszy udzia³ maj¹ wyroby przemys³u

elektromaszynowego. Kolejne, wyró¿-

niaj¹ce siê grupy towarów zaliczaj¹ siê do

 przemys³u lekkiego, drzewno-papierni-

czego oraz spo¿ywczego. Dynamiczny

rozwój gospodarki regionu w latach dzie-

wiêædziesi¹tych jest efektem m.in. do-

p³ywu kapita³u, wiedzy i doœwiadczenia

specjalistów z krajów wysoko rozwi-

niêtych. 

W³adze województwa stworzy³y wy-

j¹tkowo przyjazny klimat i warunki bez-

piecznego inwestowania w Wielkopolsce, 

zarówno dla partnerów zagranicznych, jak 

i dla szybko rozwijaj¹cej siê przedsiêbior-

czoœci lokalnej. Powsta³a bogata sieæ 

instytucji wspomagaj¹cych przemiany 

strukturalne i bie¿¹ce funkcjonowanie 

gospodarki, jak izby gospodarcze, kluby 

kapita³owe, fundacje i agencje rozwoju, 

firmy konsultingowe. W wielu miastach 

województwa dzia³aj¹ inkubatory wspie-

rania przedsiêbiorczoœci. Szeroki zakres 

us³ug  w ramach kojarzenia polskich przed-

siêbiorstw z partnerami pañstw zachod-

nich œwiadczy Wielkopolska Agencja

Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. 

Szczególn¹ rolê w obs³udze podmiotów 

gospodarczych pe³ni szeroko rozbudo-

wane zaplecze instytucji finansowych 

i ubezpieczeniowych. Poznañ jest drugim, 

po Warszawie, oœrodkiem bankowoœci 

w Polsce. Na terenie Wielkopolski dzia³a 

29 banków centralnych lub banków kra-

jowych i miêdzynarodowych posiadaj¹-

cych swoje regionalne siedziby w Pozna-

niu (sieæ wybranych banków: BGW – 49 

banków spó³dzielczych i 310 placówek; 

PKO BP – 144 w³asnych placówek i 427 

agencji; BG¯ – 32 oddzia³y; WBK – oko³o 

400 oddzia³ów).

Du¿e zainteresowanie pozyskiwaniem 

inwestorów strategicznych przejawiaj¹ 

te¿ samorz¹dy gmin. Oferuj¹ korzystne 

warunki zakupu nieruchomoœci, ulgi w po-

datkach i op³atach lokalnych oraz wszech-

stronn¹ pomoc w za³atwianiu formalnoœci 

zwi¹zanych z podjêciem dzia³alnoœci na 

ich obszarze. Gminy dysponuj¹ bogatym 

zbiorem informacji o terenach i obiektach 

przeznaczonych do zagospodarowania 

oraz wykazami przedsiêbiorstw goto-

wych do wspó³pracy. Wœród instytucji za-

anga¿owanych w proces przemian gospo-

darczych znacz¹c¹ funkcjê pe³ni¹ równie¿ 

wy¿sze uczelnie oraz placówki naukowo-

-badawcze Poznania. 

Wa¿nym ogniwem wspieraj¹cym 

wspó³pracê gospodarcz¹, zw³aszcza miê-

dzynarodow¹, s¹ targi i gie³dy towarowe. 

Szczególne znaczenie maj¹ Miêdzyna-

rodowe Targi Poznañskie, instytucja o 80-

-letniej tradycji, dziêki której Poznañ 

utrzymuje miano handlowej stolicy Polski. 

Oferta MTP dotyczy ponad 140 bran¿, dla 

których organizowane s¹ targi – czêsto 

zaliczane do europejskiej czo³ówki. Jest to 

ponad 40 wyspecjalizowanych wydarzeñ

targowych w Polsce.

W Wielkopolsce organizuje siê tak¿e 

liczne targi i wystawy regionalne. Odby-

waj¹ siê one z regu³y w wiêkszych mia-

stach i s³u¿¹ promocji ma³ych i œrednich 

przedsiêbiorstw. S¹ to m.in. targi bran-

¿owe KALBUD i KALAGROS w Kaliszu, 

KULINARIA w Koninie oraz Wielkopolska 

Wystawa Gospodarcza Ma³ych i Œrednich

Przedsiêbiorstw w Pile.

INFRASTRUKTURA – CECHY OGÓLNE

Usytuowanie Wielkopolski wzglêdem 

europejskich powi¹zañ komunikacyjnych 

jest znakomite. Wiêkszoœæ szlaków krzy-

¿uje siê w Poznaniu – stolicy regionu. Przez 

Poznañ i Konin w Wielkopolsce przebiega 

g³ówny korytarz tranzytowy z Europy Za-

chodniej do Rosji. Region stanowi zatem 

doskona³e miejsce etapowe dla inwe-

storów zagranicznych w kontaktach go-

spodarczych ze Wschodem. Do Pragi i da-

lej na po³udnie Europy prowadzi miêdzy-

narodowa trasa z Gdañska – miasta por-
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towego na wybrze¿u Ba³tyku – przebie-

gaj¹ca przez Poznañ i Leszno. Przewi-

dywana wkrótce budowa autostrady A-2

zdecydowanie poprawi warunki przejazdu

od granicy zachodniej przez Poznañ,

Warszawê i dalej do Moskwy. Ze wzglêdu

na swoje po³o¿enie i rangê gospodarcz¹

Poznañ ma szansê staæ siê znacz¹cym

wêz³em logistycznym. Negocjuje siê z in-

westorami warunki budowy du¿ego kom-

biterminalu – centrum ekspedycji towa-

rów w ró¿nych kierunkach kraju i Europy. 

Wielkopolska posiada równie¿ dobrze 

rozwiniêt¹ sieæ po³¹czeñ kolejowych 

z g³ównymi wêz³ami w Poznaniu, Pile 

i Ostrowie Wlkp. Na trasie z Berlina do 

Warszawy kursuj¹ poci¹gi EuroCity, które 

zapewniaj¹ szybki przejazd z Poznania 

do Berlina. Linia ta, jako pierwsza w Pol-

sce, przystosowana zosta³a do europej-

skiego systemu szybkich przewozów. 

W Poznaniu funkcjonuje port lotniczy 

£awica. Techniczne warunki pasa star-

towego i urz¹dzeñ kontroli lotów umo-

¿liwiaj¹ przyjmowanie samolotów ka¿-

dego typu. Port £awica zapewnia po³¹-

czenia krajowe i miêdzynarodowe z War-

szaw¹, Kopenhag¹, Monachium, Zury-

chem, Frankfurtem, Brunszwikiem, Kolo-

ni¹, Stuttgartem, Dortmundem, Londy-

nem, Dublinem oraz sezonowo z Majork¹ 

i Kret¹. 

Dynamika rozwoju przewozów pasa-

¿erskich lokuje lotnisko poznañskie na 

drugim miejscu w kraju. Wyniki badañ 

angielskich specjalistów w doradztwie 

lotniczym przewiduj¹ jego dalszy imponu-

j¹cy rozwój. 

LUDNOŒÆ I RYNEK PRACY

Ludnoœæ województwa wielkopolskie-

go liczy ponad 3,4 mln osób, z czego 57,3 

proc. stanowi¹ mieszkañcy miast. Prze-

ciêtna gêstoœæ zaludnienia wynosi 113 
2osób na km . Najwy¿szy wskaŸnik notuje 

siê w centralnej czêœci województwa, 

najni¿szy na pó³nocy i pó³nocnym zacho-

dzie. Najwiêksz¹ jednostk¹ osadnicz¹ jest 

aglomeracja poznañska. Mieszka w niej 

prawie 700 tys. osób, co stanowi ponad 20 

proc. ludnoœci regionu. Na drugim miejscu 

pod wzglêdem wielkoœci znajduje siê, 

po³o¿ona w po³udniowej czêœci regionu, 

aglomeracja kalisko-ostrowska licz¹ca

prawie 200 tys. mieszkañców. Wojewódz-

two cechuje wzrostowy trend liczby lud-

noœci, zarówno z tytu³u przyrostu natu-

ralnego, jak i salda migracji. Dodatnie sal-

do migracji œwiadczy o du¿ej atrakcyjnoœci 

województwa na tle innych regionów kra-

ju. Prawie 1/3 mieszkañców to ludzie m³o-

dzi w wieku 18–39 lat. Grupa produkcyjna 

liczy oko³o 2 mln osób, co stanowi 60 proc. 

ogólnej liczby ludnoœci. Struktura wieko-

wa, a tak¿e umiejêtnoœæ szybkiej adaptacji 

do dzia³alnoœci w warunkach gospodarki 

rynkowej sprzyjaj¹ powstawaniu nowych 

firm i nowych miejsc pracy. Dziêki temu 

województwo znajduje siê w grupie czte-

rech regionów o najni¿szym wskaŸniku 

bezrobocia. Pozytywnie wyró¿nia siê aglo-

meracja poznañska, gdzie bezrobocie 

praktycznie nie wystêpuje. Istniej¹ jednak 

obszary o znacznej nadwy¿ce r¹k do pracy, 

czêsto nawet wœród ludzi m³odych o wy-

sokich kwalifikacjach i ró¿nych zawodach. 

Nale¿¹ do nich powiaty wschodniej czêœci 

województwa wielkopolskiego: koniñski, 

kolski, pleszewski, s³upecki, turecki oraz 

po³o¿ony w pó³nocnej czêœci regionu po-

wiat z³otowski. 

W powszechnej opinii innych regionów 

kraju funkcjonuje stereotyp mieszkañca 

Wielkopolski, wyró¿niaj¹cego siê szcze-

gólnie rzetelnym stosunkiem do pracy, 

sk³onnoœci¹ do krytycznego myœlenia, po-

szanowaniem w³adzy. Cechy te s¹ swo-

istym bogactwem Wielkopolski i stano-

wi¹ istotny czynnik rozwoju w konkuren-

cyjnych warunkach nowego ³adu spo³ecz-

nego i gospodarczego. 

PRZEMYS£

W gospodarce województwa wa¿n¹ 

pozycjê zajmuje przemys³. Stanowi on 

Ÿród³o utrzymania dla oko³o 1/3 ogó³u 

pracuj¹cych i dostarcza g³ówn¹ czêœæ 

produktu krajowego brutto wytwarzanego 

w Wielkopolsce. Do najbardziej znanych 

oœrodków przemys³owych Wielkopolski 

nale¿¹: Poznañ, Kalisz, Ostrów Wlkp., 

Konin, Pi³a i Leszno. W dziale tym zatrud-

nionych jest ponad 340 tys. osób, z cze-

go 99 proc.  pracuje w sektorze prywat-

nym.

Zgodnie z raportem „Polska: regional-

ne prognozy ekonomiczne 2005–2008” 

sporz¹dzonym przez PMR Publications, 

w okresie ostatnich czterech lat Wiel-

kopolska by³a jednym z trzech woje-

wództw, które wykaza³y najwy¿sz¹ dyna-

mikê wzrostu produkcji przemys³owej. 

Wynios³a ona w granicach 9 proc., pod-

czas gdy w Polsce, w tym samym okresie, 

nie przekroczy³a ona 6 proc.).Cech¹ cha-

rakterystyczn¹ wielkopolskiego przemy-

s³u jest zdecydowana przewaga przedsiê-

biorstw ma³ych i œrednich, których zalet¹ 

jest du¿a mobilnoœæ i elastycznoœæ 

w dostosowywaniu siê do regu³ gry

rynkowej. 

W walce o rynki europejskie coraz wiê-

cej przedsiêbiorstw poddaje siê weryfika-

torom jakoœci – miêdzynarodowym syste-

mom kontroli jakoœci ISO. W zró¿nicowa-

nej bran¿owo strukturze przemys³u Wiel-

kopolski dominuje sektor przetwórstwa 

rolno-spo¿ywczego. Do wa¿niejszych roz-

wijaj¹cych siê grup przemys³u nale¿y pro-

dukcja pojazdów mechanicznych. Z in-

nych bran¿ o donios³ym znaczeniu wy-

mieniæ nale¿y przemys³y: odlewniczy, far-

maceutyczny, meblarski, sprzêtu oœwiet-

leniowego i gospodarstwa domowego; 

Nowe inwestycje zmieniaj¹ oblicze Wielkopolski. 
Pierwszy w województwie hotel SheratonFo
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ceramiczny i szklarski, wyrobów z two-

rzyw sztucznych dla budownictwa, opo-

niarski, w³ókienniczy i odzie¿owy repre-

zentowane przez znane firmy krajowe 

i z kapita³em zagranicznym.

Wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ tak¿e górnictwo 

wêgla brunatnego, hutnictwo i wytwa-

rzanie energii w okrêgu koniñskim. O wy-

sokim poziomie i zakresie mo¿liwoœci

przemys³u Wielkopolski œwiadczy szeroka

gama jego wyrobów znanych w kraju i na 

rynkach zagranicznych. Spoœród nich mo¿-

na wymieniæ: silniki okrêtowe i samo-

lotowe, wagony osobowe i ich wyposa¿e-

nie, obrabiarki skrawaj¹ce do metali, ma-

szyny i urz¹dzenia dla leœnictwa, rolnic-

twa, budownictwa i górnictwa, ³o¿yska 

toczne i opony do samochodów ciê¿a-

rowych, akumulatory, baterie, ¿arówki 

i sprzêt oœwietleniowy, g³oœniki, farby, 

nawozy sztuczne, œrodki i preparaty far-

maceutyczne, przetwory miêsne, koncen-

traty spo¿ywcze, wyroby czekoladowe, 

piwo, artyku³y wyposa¿enia mieszkañ, 

ceramikê sto³ow¹, pianina, odzie¿ i tek-

stylia.

W roku 2004 produkcja sprzedana 

przemys³u województwa osi¹gnê³a war-

toœæ ponad 75 mld z³, co oznacza 3. miej-

sce w kraju. W strukturze sprzeda¿y

dominowa³a dzia³alnoœæ produkcyjna.

STRUKTURA PRZEMYS£U 

WIELKOPOLSKIEGO

Dzia³alnoœæ produkcyjn¹ przemys³u 

Wielkopolski cechuje najwiêkszy udzia³ 

bran¿ spo¿ywczych oraz znaczna ró¿no-

rodnoœæ pozosta³ych ga³êzi. Produkcja ar-

tyku³ów spo¿ywczych, stanowi¹ca ponad 

25 proc. wartoœci sprzeda¿y, opiera siê na 

doskona³ej bazie surowcowej wielkopol-

skiego rolnictwa.

Poza przemys³em spo¿ywczym znacz¹-

cy udzia³ w strukturze sprzeda¿y ma pro-

dukcja pojazdów mechanicznych (wyros³a 

w ostatnich latach niemal od podstaw), 

produkcja drewna i wyrobów z drewna 

³¹cznie z meblami, produkcja maszyn 

i urz¹dzeñ oraz maszyn i aparatury elek-

trycznej. 

OŒRODKI PRZEMYS£OWE 

WIELKOPOLSKI

Przestrzenne rozmieszczenie funkcji 

produkcyjnych nie jest w Wielkopolsce 

jednolite. Najbardziej rozwiniête s¹ one 

w wiêkszych oœrodkach miejskich, takich 

jak Poznañ, Kalisz, Ostrów Wlkp., Konin, 

Pi³a i Leszno. Mniejsze oœrodki koncentra-

cji przemys³u wystêpuj¹ w czêœci miast 

powiatowych, m.in. w GnieŸnie, Wrzeœni, 

Jarocinie, Krotoszynie, Œrodzie Wlkp., 

Koœcianie, Wolsztynie, Szamotu³ach, No-

wym Tomyœlu, Obornikach, Kêpnie, Kole 

i Turku oraz Wronkach, Czarnkowie, Cho-

dzie¿y, Trzciance i W¹growcu.

Najwiêkszym potencja³em przemys³o-

wym wyró¿niaj¹ siê Poznañ i jego okolice. 

Najwiêkszy udzia³ w przemyœle sprze-

danym w stolicy regionu maj¹ przemys³ 

spo¿ywczy oraz produkcja pojazdów me-

chanicznych, dalej – produkcja maszyn 

i urz¹dzeñ oraz chemikaliów. Symbolem 

przemys³u poznañskiego, o ponad 150-

-letniej historii, s¹ Zak³ady Przemys³u

Metalowego H. Cegielski – Poznañ SA.

Z Poznaniem kojarz¹ siê równie¿ takie 

firmy, jak: Centra SA, Zak³ady Metalur-

giczne Pomet, Stomil – Poznañ SA, Volks-

wagen Poznañ Sp. z o.o. Wœród najbar-

dziej znanych firm przemys³u spo¿yw-

czego s¹: Kompania Piwowarska SA, 

Jutrzenka SA, Wyborowa SA, Imperial

Tobacco Polska SA. 

Drugim po Poznaniu oœrodkiem prze-

mys³owym w Wielkopolsce jest aglo-

meracja kalisko-ostrowska. Wyró¿nia siê 

tu przemys³ spo¿ywczy reprezentowany 

przez powszechnie znane Kaliskie Zak³a-

dy Koncentratów Spo¿ywczych Winiary 

SA, Fabrykê Pieczywa Cukierniczego Kali-

szanka Sp. z o.o. oraz Przedsiêbiorstwo 

Produkcji Ch³odniczej Augusto Joint 

Venture. Powa¿ne znaczenie ma te¿ prze-

mys³ w³ókienniczy i odzie¿owy. 

Produkty tego przemys³u pochodz¹ 

m.in. z tak renomowanych firm, jak: Fabry-

ka Firanek i Koronek Haft SA, Zak³ady 

Przemys³u Jedwabniczego Wistil SA, Fa-

bryka Wyrobów Runowych Runotex SA. 

W Kaliszu produkowane s¹ równie¿ silniki 

samolotowe oraz znane pianina i fortepia-

ny Calisia. W Ostrowie Wlkp. dzia³aj¹ Za-

k³ady Automatyki Przemys³owej ZAP SA

–  znacz¹cy oœrodek przemys³u elektroma-

szynowego. 

Specjalnoœci¹ bardzo wa¿nego dla re-

gionu i kraju przemys³u koniñskiego jest 

górnictwo wêgla brunatnego oraz powi¹-

zana z nim produkcja energii elektrycznej 

w Zespole Elektrowni P¹tnów–Adamów–

–Konin SA. £¹czna moc zainstalowana 

w ZE PAK SA stanowi oko³o 10 proc. mocy 

krajowej i wynosi 2288 MW. W Koninie 

dzia³a jedyna w Polsce Huta Aluminium. 

Znana jest tak¿e Fabryka Urz¹dzeñ Gór-

nictwa Odkrywkowego Fugo, produkuj¹ca 

konstrukcje stalowe, czêœci maszynowe 

obrabiane i odlewy staliwne. Przemys³ 

przetwórczy odgrywa tu zdecydowanie

mniejsz¹ rolê.

Ni¿szy stopieñ uprzemys³owienia wy-

stêpuje w Pile i Lesznie. Jednak zlokalizo-

wane tu zak³ady wytwarzaj¹ szereg pre-

sti¿owych wyrobów, znanych szeroko po-

za ich rejonem. W Pile do takich firm nale-

¿y Philips Lighting Poland SA – producent 

¿arówek i sprzêtu oœwietleniowego – jed-

no z pierwszych w kraju przedsiêbiorstw 

utworzonych z udzia³em kapita³u zagra-

nicznego. 

W Lesznie – stolicy rejonu znanego 

w kraju z wysokiej kultury produkcji rol-
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nej – wyró¿nia siê przemys³ spo¿ywczy, 

którego najwiêkszym reprezentantem 

jest Przedsiêbiorstwo Przemys³u Fermen-

tacyjnego Akwawit, wytwarzaj¹ce m.in. 

znaczn¹ czêœæ krajowej produkcji kwasu 

mlekowego. Dzia³aj¹ te¿ firmy w bran¿y 

metalowo-maszynowej, a wœród nich 

m.in. Leszczyñska Fabryka Pomp Sp. z o.o. 

oraz Metalplast LOB SA – producent

zamków, okuæ, drzwi i bram.

ROLNICTWO

Jednym z atutów województwa wiel-

kopolskiego jest dobrze rozwiniête rol-

nictwo. Region jest niekwestionowanym 

liderem w produkcji ¿ywnoœci. Znaczna 

czêœæ gospodarstw uzyskuje plony zbli-

¿one do osi¹ganych w krajach Europy 

Zachodniej. Wielkopolska jest czo³owym 

w kraju regionem w produkcji zwierzêcej, 

szczególnie w hodowli trzody chlewnej, 

której pog³owie stanowi blisko czwart¹

czêœæ pog³owia krajowego.

Wielkopolska to region o du¿ych zaso-

bach ziem wykorzystywanych rolniczo. 

Dwie trzecie powierzchni województwa, 

tj. blisko 1,9 mln ha, stanowi¹ u¿ytki rol-

ne. Jest to najwiêksze bogactwo regionu 

i choæ tutejsze warunki glebowe i klima-

tyczne oraz zasoby wodne nale¿¹ do prze-

ciêtnych, charakteryzuje siê on jedn¹ 

z najwy¿szych w kraju wydajnoœci¹ pro-

dukcji rolnej.

Wyniki te s¹ w g³ównej mierze zas³ug¹ 

tradycyjnie wysokiej kultury rolnej i po-

ziomu gospodarowania. Istotne zmiany 

nast¹pi³y w ostatnich latach w strukturze 

upraw. Zmniejszy³a siê powierzchnia 

uprawy ziemniaków przy zdecydowanym 

wzroœcie udzia³u zbó¿. Kierunkiem roz-

wojowym jest poszerzanie obszaru 

upraw roœlin intensywnych. Preferuje siê 

uprawê  zbó¿ oraz hodowlê trzody chlew-

nej i byd³a.  

Wysokie plony oraz obsada zwierz¹t na 

100 ha u¿ytków rolnych lokuj¹ region na 

czele ogólnokrajowej klasyfikacji woje-

wództw. W plonach zbó¿ czo³owe miej-

sca zajmuj¹ rejony poznañski i leszczyñski, 

a ziemniaków – kaliski. Pod wzglêdem 

obsady trzody chlewnej w pierwszej pi¹t-

ce lokuj¹ siê rejony: poznañski, leszczyñski, 

kaliski, pilski; rejon leszczyñski zajmuje 

ponadto wysok¹, czwart¹ pozycjê w ho-

dowli byd³a. W Wielkopolsce uprawia siê

te¿ buraki cukrowe i rzepak. 

Wiêkszy ni¿ przeciêtnie w kraju jest 

obszar uprawy warzyw. W rejonie lesz-

czyñskim nawet dwukrotnie wy¿szy. Miej-

scem du¿ej koncentracji uprawy warzyw 

s¹ te¿ okolice Poznania i Kalisza, gdzie 

znaczna ich iloœæ uprawiana jest pod 

os³onami. Okolice Konina charakteryzuje 

wysoki stopieñ rozwoju sadownictwa 

i upraw warzywnych. 

Województwo wykazuje du¿¹ zdolnoœæ 

akomodacji do zmian koniunkturalnych na 

rynku. Przyk³adem s¹ pojawiaj¹ce siê no-

we uprawy, takie jak szparagi, pieczarki 

oraz ¿ywnoœæ ekologiczna, a tak¿e two-

rzenie gospodarstw ³owieckich czy ho-

dowla koni. Nowoœci¹ s¹ wystêpuj¹ce 

coraz czêœciej w krajobrazie wielkopol-

skiej wsi gospodarstwa agroturystyczne. 

Atrakcj¹ wielkopolskiego rolnictwa jest 

hodowla koni. Piêkn¹, wieloletni¹ tradycjê 

w tej dziedzinie maj¹ stadniny w: Racocie 

(pow. koœciañski), Pêpowie (pow. go-

styñski), Golejewku (pow. rawicki), Iwnie 

(pow. poznañski), Posadowie (pow. no-

wotomyski) i Sierakowie (pow. miêdzy-

chodzki). Hoduje siê g³ównie konie krwi 

angielskiej, a w Racocie – jednej z najwiêk-

szych stadnin w Europie – prowadzi siê 

eksperymentalnie hodowlê konika pol-

skiego – tarpana. 

W podnoszenie wydajnoœci i jakoœci 

produkcji rolnej zaanga¿owany jest w Wiel-

kopolsce znaczny potencja³ naukowy Aka-

demii Rolniczej w Poznaniu oraz sze-

regu instytutów naukowych, które wspó³-

pracuj¹ z partnerskimi placówkami w Eu-

ropie i na œwiecie. Dzia³a sieæ wyspecjali-

zowanych instytucji zajmuj¹cych siê wpro-

wadzaniem nowych odmian roœlin i przy-

gotowaniem materia³u siewnego. Wa¿n¹ 

rolê w upowszechnianiu postêpu i wiedzy 

rolniczej spe³niaj¹ oœrodki hodowli za-

rodowej i doradztwa rolniczego. 

Wyró¿nia siê wœród nich najnowoczeœ-

niejszy oœrodek w Sielinku, gdzie or-

ganizowane s¹ wystawy rolnicze oraz 

zwierz¹t hodowlanych. Imprezy te towa-

rzysz¹ Miêdzynarodowym Targom Rolno-

-Przemys³owym Polagra, które stanowi¹ 

szczególne forum promocji polskiego 

rolnictwa. Uczestniczy w nich ka¿dego ro-

ku oko³o 2 tys. wystawców z blisko 35 

krajów, a liczba zwiedzaj¹cych wynosi co-

rocznie oko³o 200 tys. osób. Okaza³a licz-

ba, ponad 139 tys., gospodarstw indywi-

dualnych w województwie stanowi atrak-

cyjny rynek zbytu artyku³ów do produkcji 

rolnej. Jest tak¿e znakomit¹, niewykorzy-

stan¹ w pe³ni, baz¹ surowcow¹ dla pro-

dukcji artyku³ów spo¿ywczych. 

W strukturze w³adania ziemi¹ dominuje 

w³asnoœæ prywatna. Do rolników indywi-

dualnych nale¿y 78 proc. ziemi, a prze-

ciêtna wielkoœæ gospodarstwa jest korzy-

stniejsza ni¿ w kraju i wynosi 9,4 ha. Du¿e 

gospodarstwa, 20–50 ha, stanowi¹ ponad 

15 proc. ogó³u i wystêpuj¹ g³ównie w re-

jonie pilskim. Wielkopolska wieœ jest do-

brze wyposa¿ona w urz¹dzenia infra-

struktury technicznej, a liczba podsta-

wowych maszyn rolniczych czêsto znacz-

nie przekracza œredni¹ krajow¹. Wska-

zuje to na dobr¹ sytuacjê ekonomiczn¹ 

i tendencje rozwojowe wielu gospo-

darstw. Organizacj¹ zbytu p³odów rolnych 

zajmuje siê – najwiêksza w Polsce – Gie³da 

Poznañska. Hurtow¹ sprzeda¿ artyku³ów 

rolnych prowadzi na wysokim europej-

skim poziomie utworzona przy udziale 

kapita³u szwajcarskiego Gie³da Rolno-

-Ogrodnicza w Poznaniu. Jest ona przy-

k³adem modelowego wrêcz rozwi¹zania 

kwestii zaopatrywania du¿ej aglomeracji 

miejskiej przez producentów rolno-spo-

¿ywczych regionu. 

Kierunkiem strategicznym, zbli¿aj¹cym 

do warunków funkcjonowania w Unii Euro-

pejskiej, bêdzie zmniejszenie roli rolnic-

twa w kszta³towaniu przysz³ych struktur 

obszarów wiejskich. Zak³ada siê wielo-

funkcyjny rozwój wsi w zakresie infra-

struktury otoczenia rolnictwa oraz zago-

spodarowanie w tych dziedzinach nad-

wy¿ki osób dziœ zatrudnionych w rolnic-

twie. Jest to jeden z najwa¿niejszych 

czynników, który pozwoli zintensyfikowaæ 

produkcjê roln¹ i stworzyæ gospodarstwa 

towarowe zdolne do kooperacji i wolnej 

konkurencji z gospodarstwami farmer-

skimi krajów Unii Europejskiej. 

Materia³ powsta³ przy wspó³pracy 

Oddzia³u Promocji 

Urzêdu Marsza³kowskiego 

Województwa Wielkopolskiego
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Internet „oswojony”?

zy coraz bardziej powszechny dostêp 

do Internetu i coraz wiêksze C
uzale¿nienie funkcjonowania 

gospodarki od kontaktu z globaln¹ 

sieci¹ nie stanowi¹ dla jej 

u¿ytkowników zagro¿enia? 

 Wspó³czesny œwiat jest piêkny i fa-

scynuj¹cy, ale równie¿ pe³en najró¿nie-

jszych zagro¿eñ. Stary dowcip, jeszcze 

z czasów zimnej wojny, g³osi³, ¿e Rosjanie 

optymiœci ucz¹ siê jêzyka angielskiego, 

Rosjanie pesymiœci ucz¹ siê jêzyka 

chiñskiego, a Rosjanie realiœci ucz¹ siê 

strzelaæ. S¹dzê, ¿e nieco podobnie myœl¹ 

dziœ u¿ytkownicy Internetu. Optymiœci li-

cz¹ na wzrost szybkoœci dostêpu do sieci, 

wzrost mocy obliczeniowej komputerów 

i pojemnoœci dysków. Pesymiœci przewi-

duj¹ wzrost liczby wirusów, robaków, 

trojanów i spamu. Natomiast realiœci wie-

dz¹, ¿e spe³ni¹ siê zarówno marzenia 

optymistów, jak i przewidywania pesymi-

stów, wobec tego przede wszystkim po-

winni uczyæ siê obrony przed nadchodz¹-

cymi zagro¿eniami.

Jakie to zagro¿enia i sk¹d 

one siê bior¹? 

 Wymyœlaj¹ je ludzie, jak to zwykle 

bywa, czasem dla zabawy, czêœciej dla 

pieniêdzy. Przypomnijmy, ¿e w 2007 roku 

bêdziemy obchodziæ 20. rocznicê poja-

wienia siê pierwszego wirusa w sieci 

komputerowej. W grudniu 1987 roku 

w sieci pojawi³ siê program Christmas 

Tree, który wyœwietla³ na ekranie kompu-

tera, do którego dotar³, œwi¹teczn¹ cho-

inkê. Poza tym mi³ym dzia³aniem program 

wysy³a³ swoj¹ kopiê do innych kompute-

rów do³¹czonych do sieci – mia³ wiêc ce-

chê samopowielania. W kolejnych latach 

ta w³aœnie cecha sta³a siê podstaw¹ dzia-

³ania ró¿nych z³oœliwych programów. 

Jeszcze kilka lat temu pisanie wirusów 

przypomina³o sport amatorski. Osoby, 

które siê tym zajmowa³y, robi³y to g³ównie 

dla w³asnej satysfakcji i s³awy w swoim 

œrodowisku. Wirus, na przyk³ad, rysowa³ 

·

·

na ekranie komputera odbijaj¹c¹ siê pi-

³eczkê lub przestawia³ litery w pisanym 

tekœcie. Jego dzia³anie by³o jawne, mia³o

na celu pokazaæ u¿ytkownikowi kom-

putera, ¿e ktoœ go przechytrzy³. Kolejne 

wirusy bywa³y niestety bardziej z³oœliwe: 

potrafi³y na przyk³ad zniszczyæ dane

zapisane na dysku komputera. 

To  ju¿  nie  ¿arty!

 W wirtualnym œwiecie, trochê po-

dobnie jak w sporcie, z czasem amatorzy 

przechodz¹ na zawodowstwo, i to, co 

wczeœniej dawa³o jedynie przyjemnoœæ 

i satysfakcjê, teraz ma przynosiæ równie¿ 

dochody. Jeden z pierwszych wirusów, 

który mia³ s³u¿yæ zarabianiu pieniêdzy, po 

zainstalowaniu siê w komputerze szy-

frowa³ wszystkie zapisane na nim pliki. 

Niezaszyfrowana pozostawa³a tylko infor-

macja, ¿e na wskazane konto nale¿y 

przekazaæ pewn¹ kwotê dolarów, aby 

otrzymaæ klucz pozwalaj¹cy na odszy-

frowanie danych. W³aœciciela tego konta 

oczywiœcie uda³o siê doœæ szybko odszu-

kaæ i ukaraæ.

Ciekawe  z³ego  pocz¹tki… 

 Kolejni „zawodowcy” nie byli ju¿ tak 

naiwni. Zacz¹³ powstawaæ ca³y „prze-

mys³” opieraj¹cy siê na przestêpstwach 

komputerowych. Na szczêœcie równole-

gle dynamicznie rozwija³ siê przemys³ 

maj¹cy na celu uchroniæ u¿ytkowników 

coraz liczniejszych komputerów przed 

zagro¿eniami czaj¹cymi siê w Internecie. 

Ju¿ pod koniec ubieg³ego wieku systemy 

informatyczne odgrywa³y ogromn¹ rolê 

w funkcjonowaniu praktycznie wszystkich 

organizacji gospodarczych, wojskowych 

i rz¹dowych. Informacje zapisane na 

miliardach potê¿nych dysków zainstalo-

wanych na ca³ym œwiecie maj¹ niewyo-

bra¿alnie wielk¹ wartoœæ. Wobec tego 

przejêcie tych informacji mo¿e przynieœæ 

niewyobra¿alnie wielki dochód. Ale zda-

rzaj¹ siê te¿ przestêpstwa drobne, przypo-

minaj¹ce dzia³anie kieszonkowca.

·

·

Na przyk³ad?

 Wystarczy w cudzym komputerze 

umieœciæ oprogramowanie szpieguj¹ce, 

zwane spyware, które œledzi wszystko, co 

jest wpisywane z klawiatury, a nastêpnie 

raport z tego œledzenia wysy³a na okreœlo-

ny adres w sieci. Tam specjalny program 

przeszukuje nades³ane pliki, szukaj¹c se-

kwencji wskazuj¹cych na kontakt z ban-

kiem. Jeœli je odnajdzie, ³atwo pozna numer 

konta bankowego i kod dostêpu do niego. 

I ju¿ nic prostszego ni¿ skorzystaæ z tej 

wiedzy i podzieliæ siê pieniêdzmi z w³a-

œcicielem konta – oczywiœcie bez jego 

·

Rozmowa z Paw³em Krysztofiakiem, 
dyrektorem firmy AdvaCom w Poznaniu
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Pawe³ Krysztofiak ukoñczy³ studia na 

Politechnice Poznañskiej w 1982 roku. 

Przez kilka kolejnych lat pracowa³ 

w Instytucie Informatyki tej uczelni. 

W 1988 roku zosta³ wspó³za³o¿ycielem 

Przedsiêbiorstwa Informatycznego 

AdvaCom Sp. z o.o. Do dnia dzisiej-

szego jest jego dyrektorem.

AdvaCom to poznañska firma zajmuj¹ca 

siê integracj¹ systemów informaty-

cznych. Ma na swoim koncie wiele 

wdro¿eñ z³o¿onych systemów informa-

tycznych, w których szczególny nacisk 

k³adziony jest na bezpieczeñstwo danych 

u¿ytkowników oraz zapewnienie 

nieprzerwanego dzia³ania nawet 

w przypadku awarii poszczególnych 

elementów systemu. 
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EDWARD MODELEWSKI

R o z m a w i a ³R o z m a w i a ³

zgody. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e taka 

operacja daje znikomo ma³e prawdopo-

dobieñstwo uzyskania po¿¹danych infor-

macji. Ale pamiêtajmy o ogromnej skali 

Internetu. Oprogramowanie szpieguj¹ce 

mo¿na rozes³aæ do milionów komputerów. 

Potem wystarczy uzyskaæ dostêp do 

szybkiego komputera, który potrafi prze-

chowywaæ i analizowaæ ogromne iloœci 

danych. Mo¿na oczywiœcie taki komputer 

kupiæ, ale znacznie taniej jest uzyskaæ 

nielegalny dostêp do jakiegoœ potê¿nego 

serwera, w³amuj¹c siê do niego i insta-

luj¹c tak zwane tylne drzwi (backdoor). 

Dziêki temu mo¿na bez wiedzy w³aœcicie-

la serwera korzystaæ z jego dysków i mo-

cy obliczeniowej. Przy odpowiednio du¿ej 

liczbie informacji ze œledzonych kompu-

terów i odpowiednio du¿ej mocy oblicze-

niowej serwera, na pewno uda siê uzy-

skaæ dostêp do kilku tysiêcy kont banko-

wych.

Znam powa¿nych przedsiêbiorców 

i wielu „zwyk³ych” ludzi, którzy 

preferuj¹ tradycyjne kontakty ze swoim 

bankiem.

 Ci z kolei nara¿aj¹ siê na dzia³ania 

„zwyk³ych” kieszonkowców. Oczywiœcie, 

¿eby im utrudniæ zadanie, zazwyczaj skru-

pulatnie chowaj¹ swoje portfele. Z kolei 

cz³owiek, który ³¹czy siê ze swoim ban-

kiem z niezabezpieczonego komputera, 

przypomina optymistê, który wybieraj¹c 

siê autobusem do swojego banku, przy-

pina wypchany portfel ma³¹ szpilk¹ do 

pleców p³aszcza i liczy, ¿e dojedzie do celu 

z tak¹ sam¹ kwot¹, z jak¹ wyruszy³ z do-

mu. Jednak okradanie prywatnych kont 

bankowych to tylko przestêpcza drobnica. 

Skoro ju¿ uda nam siê w³amaæ do jakiegoœ 

systemu komputerowego, to prawie na 

pewno znajdziemy w nim dane, które mo-

g¹ mieæ dla kogoœ innego du¿¹ wartoœæ. 

Mog¹ to byæ oferty konkurencyjnego 

przedsiêbiorstwa, dane finansowe firmy 

gie³dowej, receptury produkcji proszku do 

prania lub leku, projekt samochodu lub 

samolotu, informacje wojskowe lub rz¹-

dowe. Wszystkie te informacje maj¹ cenê 

rynkow¹, ale przede wszystkim ogromn¹ 

wartoœæ dla ich w³aœciciela. Od ochrony 

tej wartoœci mo¿e zale¿eæ przysz³oœæ

niejednej firmy.

Jaka jest skala tego procederu?

Mog³oby siê wydawaæ, ¿e takie 

w³amania to jakiœ ma³o znacz¹cy margi-

·
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nes. A jednak nie, jest to zjawisko o skali 

masowej. Na pocz¹tku  2004 roku prze-

prowadzono masowy atak na serwery 

jednej z firm informatycznych w Stanach 

Zjednoczonych. Do ataku wykorzystano 

250 tysiêcy komputerów, nad którymi 

przejêto kontrolê bez wiedzy ich w³aœcicie-

li. O sile i szybkoœci rozprzestrzeniania siê 

z³oœliwego kodu mo¿e równie¿ œwiadczyæ 

fakt, ¿e robak komputerowy o nazwie 

Slammer, w 2004 roku, podczas pier-

wszych kilku minut dzia³ania, w czasie 

ka¿dej sekundy sprawdza³ mo¿liwoœæ 

w³amania do oko³o 55 milionów serwerów. 

W sieci Internet bez przerwy kr¹¿¹ dzie-

si¹tki tysiêcy automatycznych programów 

szukaj¹cych niezabezpieczonych syste-

mów. Je¿eli komputer po³¹czony z Inter-

netem nie ma ¿adnych zabezpieczeñ, to 

zwykle zostaje zainfekowany w ci¹gu

kilkunastu minut.

Wniosek dla u¿ytkowników jest chyba 

jeden?

 Wierzê, ¿e nasi czytelnicy te zabez-

pieczenia maj¹. W przeciwnym razie, gdy 

ju¿ uda siê komuœ przej¹æ kontrolê nad 

naszym komputerem – a jak widaæ, jest to 

zjawisko masowe, mo¿na sprawdziæ, czy 

nie ma na nim interesuj¹cych danych, 

nadaj¹cych siê do skopiowania i sprze-

dania. Jeœli nie, to mo¿na taki komputer 

wykorzystaæ jako tak zwany zombi. Mo¿-

na zainstalowaæ na nim swoje oprogramo-

wanie s³u¿¹ce ró¿nym, zwykle sprzecznym 

z prawem celom. Mo¿na tak¿e potrakto-

waæ go jako darmow¹ przechowalniê 

ukradzionych w sieci filmów, utworów 

muzycznych czy programów. Mo¿na 

wreszcie wykorzystaæ go do masowego 

wysy³ania wiadomoœci poczty elektroni-

cznej. Takie wiadomoœci mog¹ zawieraæ 

kolejne generacje wirusów, robaków i koni 

trojañskich albo po prostu spam, czyli 

niechciane informacje reklamowe. Ocenia 

siê, ¿e ju¿ kilka lat temu oko³o 200 na 300 

listów w poczcie elektronicznej to by³y 

w³aœnie niechciane reklamy. A wydaje siê, 

¿e liczba tego typu reklam wzrasta wprost

lawinowo.

Jak ulotek na wycieraczce 

pod drzwiami?

 Mo¿na by s¹dziæ, ¿e spam to 

najmniejszy z problemów u¿ytkowników 

sieci. Niechcianych wiadomoœci mo¿na 

przecie¿ nie czytaæ. Ale ka¿dy, kto dziennie 

·
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znajduje w swojej skrzynce pocztowej 

kilkadziesi¹t lub kilkaset niechcianych 

wiadomoœci, wie, ile czasu zabiera ich 

przejrzenie i usuniêcie, i jak ³atwo usun¹æ 

przy okazji wa¿n¹ wiadomoœæ. Z kolei 

administratorzy systemów doskonale 

wiedz¹, ile miejsca na dyskach zabieraj¹ 

takie wiadomoœci, jak wiele sprzêtu 

i oprogramowania anga¿uj¹ i jak spo-

walniaj¹ funkcjonowanie ca³ych syste-

mów informatycznych.

Czym wiêc nas pan pocieszy?

 Wydaje siê, ¿e nasze uzale¿nienie od 

globalnej sieci siê nie zmniejszy. Nie 

zmniejsz¹ siê te¿ zagro¿enia z tego wyni-

kaj¹ce. Nie mo¿na jednak z przesadnej 

ostro¿noœci odci¹æ siê od wspó³czesnego 

œwiata. Zwyk³y samochód mo¿e w rêkach 

nieostro¿nego kierowcy staæ siê œmier-

teln¹ broni¹, ale to nie znaczy, ¿e mamy 

zrezygnowaæ z niedzielnych wycieczek 

i transportu towarów ciê¿arówkami. Na 

tej samej zasadzie u¿ytkownicy pry-

watnych komputerów i w³aœciciele roz-

budowanych systemów informatycz-

nych nie powinni odcinaæ siê od œwiata, ale 

raczej wykorzystaæ ukryt¹ m¹droœæ ze sta-

rego dowcipu i… albo sami „nauczyæ siê 

strzelaæ”, co pewnie pozwoli im ustrzec 

siê przed atakami amatorów, albo zleciæ 

ochronê systemów informatycznych za-

wodowcom, bo tylko oni bêd¹ mogli 

ochroniæ ich przed atakami innych za-

wodowców, za którymi stoj¹ ogromne 

œrodki finansowe i œwiatowy kartel ele-

ktronicznych przestêpców. Oczywiœcie 

profesjonalna ochrona jest kosztowna, 

wymaga zakupu specjalistycznych urz¹-

dzeñ i oprogramowania oraz sta³ej obs³ugi 

i nadzoru. Ale brak ochrony mo¿e naraziæ 

nas nie tylko na utratê kilku tysiêcy z³otych 

z konta bankowego, ale tak¿e na utratê 

danych, która spowoduje brak mo¿liwoœci 

dalszego funkcjonowania ca³ego przed-

siêbiorstwa, ze wszystkimi negatywnymi 

tego konsekwencjami. Najlepiej wiêc 

uczmy siê zarówno obcych jêzyków, jak 

i ostro¿noœci.

I tym optymistycznym akcentem 

dziêkujê za rozmowê.

·
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Elektroniczny zawrót g³owy

I T  W  F I R M I EI T  W  F I R M I E

Doskonale pamiêtamy czasy, gdy 

w naszych firmach jednym z najbardziej 

zaawansowanych urz¹dzeñ 

elektronicznych by³ kalkulator. 

Wiêkszoœæ informacji przelewaliœmy 

w³asnorêcznie na papier. Pó³ki ugina³y 

siê pod ciê¿arem wypchanych 

segregatorów, a picie kawy przerywa³ co 

chwilê telefon od pani Krysi z portierni, 

która ³¹czy³a rozmowy. 

toczenie naszego biura tworzy³y sza-Ofy, sto³y, krzes³a i… brak czasu, bo 

plan dnia by³ najczêœciej napiêty. Wype³-

niony spotkaniami z klientami, odwiedzi-

nami naszych partnerów, kolejnymi usta-

leniami i informacjami, o których musie-

liœmy pamiêtaæ.

sprawiaj¹ce, ¿e nasza praca obecnie tak 

ró¿ni siê od czynnoœci, które wykony-

waliœmy dawniej.

Nasz notebook jest ju¿ kolejnym kom-

puterem w firmie. Dziêki niemu mamy 

b³yskawiczny dostêp do spraw s³u¿bo-

wych. W dobie bezprzewodowego Inter-

netu wys³anie wa¿nego e-maila do nasze-

go niemieckiego kontrahenta z pilnym 

zamówieniem „na wczoraj” nie stanowi 

dzie rekordowym miesi¹cem w historii 

firmy. Wiêkszoœæ sukcesów prezes za-

wdziêcza swoim pracownikom. Zdaje so-

bie sprawê, ¿e bez inwestycji w odpo-

wiednie narzêdzia móg³by najwy¿ej po-

marzyæ o dotychczasowych dokonaniach, 

o tym, ¿e jego firma znajdzie siê w czo³ów-

ce firm wydawniczych na rynku euro-

pejskim. A ¿e apetyt prezesa roœnie w mia-

rê jedzenia, œwiadczy fakt, ¿e zdecydowa³ 

siê wykorzystaæ jeden z najlepszych ka-

na³ów dystrybucji swoich produktów, ja-

kim jest Internet. Decyzja o uruchomie-

niu sklepu internetowego okaza³a siê jak 

najbardziej s³uszna. Dziêki temu poziom 

sprzeda¿y uleg³ gwa³townemu wzrosto-

wi, firma zyska³a nowych klientów, a tak-

¿e poszerzy³a grono dotychczasowych 
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Ma³o kto zdawa³ sobie wtedy sprawê, ¿e 

Bill Gates w swoim gara¿u tworzy naj-

popularniejszy dzisiaj na œwiecie system 

operacyjny, który doczeka³ siê w³aœnie 

kolejnej premiery. Nikt te¿ nie przypu-

szcza³, ¿e w pó³nocnej czêœci Doliny Santa 

Clara – zwanej Krzemow¹ Dolin¹, nale¿¹cej 

do amerykañskiego stanu Kalifornia, swo-

je siedziby bêd¹ mieli najwiêksi dzisiaj 

potentaci rynku IT na œwiecie. To g³ównie 

im zawdziêczamy wszystkie rozwi¹zania 

wiêkszego problemu i… nie przeszkadza 

nam fakt, ¿e akurat znajdujemy siê w po-

ci¹gu relacji Poznañ – Warszawa, gdzieœ 

w okolicy Konina. Rozmowê z przygodnie 

spotkanym w przedziale biznesmenem 

przerywa charakterystyczny sygna³ komu-

nikatora internetowego. To sekretarka 

spieszy z informacj¹, ¿e pewna firma za-

koñczy³a w tej chwili monta¿ systemu 

kontroli czasu pracy, do którego zdalny 

dostêp ma ju¿ prezes. Jednak jego mo¿-

liwoœci sprawdzi nieco póŸniej, bo w³aœ-

nie ma siê rozpocz¹æ wideokonferencja 

z handlowcami pracuj¹cymi w najró¿-

niejszych zak¹tkach naszego kraju, a zbli-

¿a siê w³aœnie koniec miesi¹ca i tym sa-

mym czas na podsumowanie wyników. 

Wszystko wskazuje na to, ¿e styczeñ bê-

partnerów. Wzros³a równie¿ œwiadomoœæ 

marki do tego stopnia, ¿e logo firmy preze-

sa jest w czo³ówce najbardziej rozpo-

znawalnych znaków firmowych w kraju.

Korzyœci wynikaj¹ce z mo¿liwoœci, ja-

kie daj¹ nam rozwi¹zania informatyczne 

w firmach, mo¿na wymieniaæ bez koñca. 

Obserwuj¹c dynamiczne zmiany, które 

maj¹ miejsce praktycznie ka¿dego dnia, 

odwo³ujemy siê do naszej wyobraŸni, 

zadaj¹c sobie pytania o to, co czeka nas 

w przysz³oœci, czym zaskocz¹ nas np. 

Sergey Brin oraz Lary Page – twórcy 

najpopularniejszej wyszukiwarki Google? 

Jak wydajny bêdzie najszybszy proce-

sor wyprodukowany przez Intela? Jak 

ekskluzywna i funkcjonalna bêdzie naj-

nowsza komórka? Niewykluczone, ¿e od-

powiedzi na te pytania oraz na wiele in-

nych poznamy ju¿ wkrótce.
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Cyfrowy œwiat

B R A N ¯ A  I TB R A N ¯ A  I T

Styczeñ

Google og³osi³o uruchomienie w Chi-

nach ocenzurowanej wersji swojej wy-

szukiwarki. Bêdzie ona udostêpniaæ tylko 

te strony, które znajd¹ siê na specjalnej 

liœcie akceptowanych przez „cyberpoli-

cjê” chiñskiego Biura Bezpieczeñstwa 

Publicznego. Google by³o ostatni¹ zacho-

dni¹ wyszukiwark¹, która nie mia³a ocen-

zurowanej wersji w Chinach. MSN stwo-

rzy³ tak¹ w marcu 2005 roku, a Yahoo! ju¿

trzy lata wczeœniej.

Luty

Miliardowa piosenka zakupiona w iTu-

nes Music Store. Sklep ruszy³ w kwietniu 

2003 roku. Pierwsze 500 mln piosenek za 

99 centów sprzeda³ w dwa lata, kolejne 

pó³ miliarda – w siedem miesiêcy. W³aœ-

ciciel iTunes Apple Computer wiêk-

szoœæ przychodów oddaje wytwórniom 

muzycznym. Przedsiêbiorstwo zarabia za 

to krocie na powi¹zanych ze sklepem

odtwarzaczach iPod.

Marzec

Amerykañska korporacja Dell Compu-

ter Corporation przejê³a firmê Alienware, 

producenta zestawów komputerowych 

przeznaczonych dla entuzjastów gier. 

Za³o¿ona w 1984 roku przez Michaela 

Della firma s³awê zdoby³a przede wszyst-

kim za spraw¹ œwietnych komputerów 

osobistych i laptopów. Produkuje tak¿e

serwery i urz¹dzenia zewnêtrzne (m.in.

drukarki). 

Kwiecieñ

Koncern Apple udostêpni³ oprogramo-

wanie umo¿liwiaj¹ce uruchomienie sy-

stemu Windows na komputerach Macin-

tosh z procesorami Intela. Program nosi 

nazwê Boot Camp i pozwala na zain-

stalowanie na jednym dysku twardym 

systemu Windows oraz Mac OS X (system 

operacyjny dla komputerów Macintosh) 

i zdecydowanie, który z systemów ope-

racyjnych ma startowaæ po uruchomieniu 

komputera. To odpowiedŸ na proœby 

u¿ytkowników platformy Mac, którzy 

chcieliby korzystaæ tak¿e z produktu

Microsoft.

Czerwiec

Intel wypuœci³ procesor dual-core Xeon 

z serii 5100. Oparty na nowej mikro-

architekturze Intel Core procesor osi¹gn¹³ 

wydajnoœæ o 125 proc. wy¿sz¹ w stosunku 

do poprzedniej generacji procesorów Intel 

Xeon i o 60 proc. wy¿sz¹ od konkuren-

cyjnych rozwi¹zañ x86. W czerwcu Bill 

Gates og³osi³ swoje odejœcie z Microsof-

tu, co ma nast¹piæ w 2008 roku. Gates chce 

teraz poœwiêciæ siê dzia³alnoœci chary-

tatywnej. Jego stanowisko w Microsofcie

przejmie Ray Ozzie.

Lipiec 

Komisja Europejska w procesie anty-

monopolowym ukara³a Microsoft kolejn¹ 

grzywn¹ 280,5 mln EUR. Kara ma zwi¹zek 

z tym, ¿e Microsoft nie dostosowa³ siê 

w pe³ni do wyroku, jaki zapad³ w procesie 

antymonopolowym w 2004 roku. Koncern 

zap³aci³ wtedy 497 mln EUR grzywny. 

Wyrok nakazywa³ firmie udostêpnienie 

informacji na temat funkcjonowania nie-

których mechanizmów systemu Win-

dows. Zdaniem komisji mia³o to na celu 

u³atwiæ wspó³pracê systemu Windows, 

z którego korzysta 90 proc. komputerów 

osobistych na œwiecie, z oprogramowa-

niami innych producentów.

Sierpieñ

Zaczê³a siê masowa wymiana baterii 

w notebookach Della, Apple, Lenovo, 

Hitachi, Fujitsu, Panasonica i Toshiby. Co 

maj¹ wspólnego wszystkie te firmy? Otó¿ 

wykorzystywa³y one w swoich note-

bookach baterie produkowane przez kon-

cern Sony – baterie, które, jak siê okaza³o, 

w pewnych specyficznych okolicznoœ-

ciach mog¹ siê zapaliæ siê i eksplodowaæ. 

Producent wyjaœni³, ¿e podczas produkcji 

ca³ej serii akumulatorów zosta³y one 

zanieczyszczone drobinkami metaliczny-

mi. Zabrudzenia te mog¹ byæ przyczyn¹ 

mikrozwaræ, które z kolei powodowaæ 

„Cz³owiekiem roku 2006 jesteœ Ty”  og³osi³ w grudniu ubieg³ego 

roku amerykañski tygodnik „Time”, zwracaj¹c siê do 

u¿ytkowników Internetu. To internauci napêdzaj¹ rozwój 

nowoczesnych technologii. Przyjrzyjmy siê najwa¿niejszym 

wydarzeniom bran¿y IT w 2006 roku. Dobrym i z³ym. Trudno 

wymieniæ wszystkie, ale kilka z nich warto sobie przypomnieæ. 

Druga generacja iPoda. 
Odtwarzacz plików muzycznych 

gruntownie zmienia obraz 
wspó³czesnej popkultury
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mog¹ gwa³towny wzrost temperatury

akumulatora. 

IBM Personal Computer, platforma 

komputerów zwanych popularnie „pece-

tami”, obchodzi³a okr¹g³¹ rocznicê  25 lat

istnienia. 

Wrzesieñ

Apple wypuœci³ na rynek nowe od-

twarzacze MP3 i MP4/MTV – iPoda nano 

i shuffle 2. generacji. Nowy shuffle jest 

o po³owê mniejszy od poprzedniego mo-

delu i wa¿y tylko 15,5 g. Nowy nano jest 

tak¿e mniejszy od poprzednika, wa¿y tylko 

40 g i posiada now¹ bateriê umo¿liwiaj¹c¹ 

pracê do 24 h, której do³adowanie do 80 

proc. zajmuje tylko 90 minut. W tym 

miesi¹cu w sklepach pojawiaj¹ siê pierw-

sze komputery Della z procesorami 

AMD.

PaŸdziernik

Google kupi³o YouTube za 1,65 mld USD. 

Microsoft wypuœci³ na rynek przegl¹darkê 

Internet Explorer 7.0. W nowej wersji 

poprawiono zabezpieczenie przed wiru-

sami, trojanami i wszelkim robakami

oraz zmieniono interfejs. Nowa prze-

gl¹darka posiada równie¿ modu³ bloku-

j¹cy wyskakuj¹ce okienka i mo¿liwoœæ 

sprawdzania pisowni na stronach inter-

netowych. W paŸdzierniku na rynku po-

jawia siê tak¿e konkurencja IE 7.0  Firefox 

2.0. Odœwie¿ony wygl¹d, polski s³ownik 

poprawnej pisowni, wbudowane zabez-

pieczenie przed wirusami – to tylko 

niektóre mo¿liwoœci nowego produktu

Mozilla Corporation. 

Dell kupuje dzia³ki pod budowê fabryki

pod £odzi¹. 

Listopad

Novell – amerykañska firma specjali-

zuj¹ca siê w sieciowych systemach ope-

racyjnych, takich jak NetWare i Linux – 

i Microsoft zawieraj¹ umowê o wspó³pra-

cy. Na rynku pojawi³y siê te¿ nowe produ-

kty Microsoft – Office 2007 i Exchange 

2007, systemu pocztowego wspieraj¹-

cego pracê w grupie oraz rozszerzaj¹cego 

funkcjonalnoœæ systemu pocztowego. Do 

sklepów trafi³a nowa konsola gier firmy

Sony – PlayStation 3. 

Grudzieñ

Niedaleko £odzi oficjalnie rozpoczê³a 

siê budowa drugiej (po Limerick w Irlandii) 

europejskiej fabryki koncernu Dell. Koszt 

jej budowy wyniesie 200 mln EUR. Za-

k³ad bêdzie zatrudniaæ ok. 1000 osób, 

a w ci¹gu piêciu lat liczba zatrudnionych

mo¿e wzrosn¹æ do 3 tys. 

Wed³ug wstêpnych danych IDC, jednej 

z najwiêkszych firm zajmuj¹cych siê 

badaniem IT, polski rynek IT w 2006 roku 

osi¹gn¹³ pu³ap 6,5 mld USD. To o 14 proc. 

wiêcej w stosunku do roku poprzedniego. 

Zdaniem IDC dwucyfrowe tempo wzrostu

utrzyma siê do 2010 roku. 

£UKASZ OSIÑSKI

A u t o rA u t o r
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Si³a Web 2.0

I N T E R N E TI N T E R N E T

 paŸdzierniku 2006 roku YouTube zo-

sta³o przejête przez Google za 1,65 W
mld USD. Trzech m³odych ludzi, którzy dwa 

lata wczeœniej rozkrêcali swój biznes 

w gara¿u, sta³o siê milionerami. Stworzo-

ny na pocz¹tku 2005 roku YouTube b³y-

skawicznie sta³ siê platform¹ rozrywki. 

Móg³ siê rozwijaæ m.in. dziêki temu, ¿e 

w firmê zainwestowa³ 11,5 mln USD s³yn-

ny fundusz venture capital Sequoia, który 

wed³ug nieoficjalnych informacji zarobi na 

transakcji z Google prawie pó³ miliarda 

dolarów. Tempo rozwoju zaskoczy³o 

samych za³o¿ycieli. Bo YouTube to nic 

innego jak gigantyczny magazyn wideo. 

Wœród ponad 40 mln klipów mo¿na w nim 

znaleŸæ teledyski, fragmenty programów 

telewizyjnych, filmów dokumentalnych, 

œmieszne reklamy czy najpiêkniejsze 

bramki. Plik wideo umieœciæ mo¿e tu ka¿-

dy. Codziennie ogl¹danych jest tam 100 

mln filmów i codziennie przybywa ok. 65 

tys. nowych plików. Tygodnik „Time” 

og³osi³ YouTube wynalazkiem roku 2006. 

Nie wiadomo jeszcze, jaki pomys³ na dal-

szy rozwój serwisu ma Google. Czy 

YouTube pozostanie liderem w interne-

towym œwiecie wideo? 

Przysz³oœæ w MySpace

W 2003 roku powsta³ inny portal nur-

tu Web 2.0 – MySpace. To serwis typu 

networking, w którym mo¿na zak³adaæ 

blogi, konta e-mail czy w³asne galerie 

zdjêæ, a tak¿e umieszczaæ filmy. Stworze-

nie w³asnego konta jest w serwisie 

darmowe. Portal zakupiony zosta³ nieca³y 

rok temu przez News Corporation Ruper-

ta Murdocha za 580 mln USD. Jak podaj¹ 

twórcy, konta w serwisie za³o¿y³o ponad 

100 mln osób z ca³ego œwiata. Wed³ug 

szacunkowych danych w MySpace 

codziennie rejestruje siê 200 tys. no-

wych u¿ytkowników. W 2006 roku tygo-

dnik Time nazwa³ MySpace „metropoli¹ 

on-line” i uzna³ (wspólnie z Wikipedi¹ oraz 

YouTube) za wynalazek roku 2006. Na razie 

portal okaza³ siê znakomitym narzêdziem 

promocyjnym. To za spraw¹ tej witryny 

zaczê³y robiæ karierê liczne zespo³y mu-

zyczne, wœród nich niezwykle popularny 

ju¿ dziœ rockband Arctic Monkeys, uwa¿a-

ny za jedn¹ z wiêkszych nadziei brytyjskiej 

muzyki. Byæ mo¿e w ten sposób szansê na 

zarobienie pieniêdzy zwietrzy³ Rupert

Murdoch. 

Filmy on-line

Wideo w Internecie nale¿y jednak do 

YouTube. Jego udzia³ na rynku tego typu 

serwisów w USA wynosi 43 proc. Wideo 

na MySpace ma 24,2 proc. udzia³u, Yahoo 

Video Search prawie 10 proc., MSN Video 

Search 9,2 proc., zaœ Google Video znaj-

duje siê w tym rankingu na pi¹tym miej-

scu z 6,5-proc. udzia³em. Nietrudno zro-

zumieæ, dlaczego zamiast prowadziæ ko-

sztown¹ walkê, Google postanowi³o po 

prostu kupiæ konkurencjê. Analitycy rynku 

z Wall Street oceniaj¹ jednak, ¿e przy-

sz³oœæ nale¿eæ bêdzie do MySpace, które 

za trzy lata bêdzie warte 10 razy wiêcej ni¿ 

YouTube. Trudno oszacowaæ, czy z nowym 

nabytkiem Google odniesie sukces. Sie-

dem lat temu Yahoo! wyda³o 5,7 mld USD 

na radio internetowe Broadcast.com, po 

którym dziœ nie ma nawet œladu. W tej 

chwili YouTube nie ma du¿ych przycho-

dów, mog¹ mu za to groziæ pozwy o ³ama-

nie praw autorskich. W archiwum serwisu 

znajduj¹ siê miliony nagrañ, których w³a-

œciciele mog¹ upomnieæ siê o swoje. 

W dodatku zza widnokrêgu wy³ania siê

konkurencja. 

Najg³oœniejsz¹ transakcj¹ ostatnich miesiêcy by³o zakupienie 

przez Google najwiêkszego portalu z filmami wideo YouTube. 

Analitycy Internetu prognozuj¹, ¿e rok 2007 w sieci nale¿eæ bêdzie 

do serwisów Web 2.0. Dziêki nim zmieni siê rynek muzyczny, 

rozwinie dziennikarstwo, zostan¹ odkryte nowe talenty. 
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Joost

W ci¹gu pó³ roku na rynku ma siê poja-

wiæ Joost (do niedawna Venice Project). 

To internetowa telewizja, któr¹ zapro-

jektowa³o dwóch Skandynawów – Janus 

Friis i Niklas Zeenström. To oni stworzyli 

Skype, którego eBay kupi³ za ponad 

2,5 mld USD. Zarobione pieni¹dze zain-

westowali w nowy projekt. Aby ogl¹daæ 

Joost, trzeba bêdzie zainstalowaæ na 

komputerze oprogramowanie wygl¹dem 

przypominaj¹ce ekran telewizora. Co 

wa¿ne, internauta bêdzie móg³ stworzyæ 

w³asn¹ ramówkê. Bêdzie móg³ równie¿ 

oceniaæ nadawane programy i kontak-

towaæ siê z innymi u¿ytkownikami. Te-

lewizja ma byæ darmowa, a utrzymywaæ 

siê wy³¹cznie z pieniêdzy reklamodaw-

ców. Analitycy Internetu i tu pow¹tpie-

waj¹ w sukces przedsiêwziêcia. Telewizje 

internetowe istniej¹ i jak dot¹d nie cieszy-

³y siê oczekiwan¹ popularnoœci¹. Do suk-

cesu prowadzi wyboista droga, a nie-

zbêdnym warunkiem do czerpania zysków 

z serwisu Web 2.0 jest zbudowanie wo-

kó³ niego spo³ecznoœci. Inaczej nie mo¿na 

myœleæ o zyskach. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, 

¿e równoczeœnie z rozwojem Web 2.0 

trwa dyskusja o ochronie wartoœci in-

telektualnej w sieci. A jej wynik zapewne 

bêdzie mia³ wp³yw na kszta³t interne-

towego show-biznesu. 

£UKASZ OSIÑSKI

A u t o rA u t o r
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Merkury na fali

adio w Poznaniu koñczy w tym R
roku 80 lat. Czym jest ten 

jubileusz dla Merkurego? � 

 Przede wszystkim uœwiadomieniem 

sobie faktu, jak wiele mo¿e samorz¹d. Bo 

Radio Poznañskie, tak siê nazywa³o na 

samym pocz¹tku, nie powsta³o w wyniku 

dobrej woli Polskiego Radia w Warszawie, 

które w owym czasie by³o jedynym kon-

cesjonariuszem – tylko ono mia³o konce-

sjê na nadawanie radiowe – ale z woli 

samorz¹dów wielkopolskich, wielkopol-

skich miast i powiatów. Warszawa nie 

przewidywa³a otwarcia tutaj stacji w tak 

krótkim czasie. Przypomnê, ¿e Polskie 

Radio zaczê³o dzia³aæ w Polsce w 1925 ro-

ku. Planowano zak³adanie stacji lokalnych, 

ale Poznañ nie by³ pierwszy w tej kolejce. 

Samorz¹dowcy wielkopolscy podchwycili 

wiêc has³o starosty Zio³eckiego i wprzêgli 

w to przedsiêwziêcie 73 miasta samo-

rz¹dowe, wszystkie powiaty samorz¹-

dowe i za³o¿yli spó³kê z ograniczon¹ porê-

k¹ – tak to siê wtedy nazywa³o – Radio 

Poznañskie. Od momentu inicjatywy 

w 1926 roku do czasu, w którym stacja 

rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ, up³yn¹³ rok. 

Zgromadzono 239 tysiêcy z³otych w z³o-

cie i za to postawiono – wówczas na pe-

ryferiach Poznania, dzisiaj to jest prawie 

centrum – przy ulicy Bukowskiej, tam, 

gdzie mieœci siê obecny konsulat Rosji, 

budynek stacji. Sta³ w szczerym polu. 

Cegielski wybudowa³ dwa maszty po 60 

metrów ka¿dy. Zakupiono najnowoczeœ-

niejsz¹ aparaturê nadawcz¹ w Western 

Electric Company i inne urz¹dzenia tech-

niczne w Philipsie. I przy placu Wolno-

œci, w obecnej siedzibie Teatru Ósmego

Dnia, umieszczono studia radiowe. 

24 kwietnia 1927 roku stacja by³a ju¿ 

gotowa do nadawania pierwszych pro-

gramów. Sta³o siê to o godzinie 17. Odby³o 

siê to bardzo uroczyœcie; radio by³o wte-

dy absolutnym novum technicznym. Ane-

gdotycznie brzmi zdarzenie z tamtych lat. 

·

Otó¿ zanim radio zaczê³o nadawaæ na sta-

³e, robiono oczywiœcie próby techniczne. 

I 16 kwietnia 1927 roku, kiedy nad Po-

znaniem przesz³a potê¿na burza, w lokal-

nej prasie pojawi³y siê notatki, ¿e pozna-

niacy s¹ zaniepokojeni, ¿e byæ mo¿e próby 

z nadawaniem programu na falach eteru

spowodowa³y tak gwa³town¹ burzê.

Przez szeœæ lat, a¿ do 1933 roku, to ra-

dio funkcjonowa³o jako samodzielna spó³-

ka. Z pocz¹tkiem lat 30. wraz z kryzysem 

zaczê³y narastaæ trudnoœci finansowe 

i w 1933 roku udzia³y Poznañskiego Radia 

zosta³y wykupione przez Polskie Radio 

SA w Warszawie. Od tego momentu 

przez d³ugi czas, przed wojn¹ i zaraz po 

niej, a¿ do 1993 roku by³o ono oddzia³em

Polskiego Radia w Warszawie. Dopiero 

od 1993 roku na mocy ustawy o radiofonii 

i telewizji jesteœmy niezale¿n¹ spó³k¹.

 

Logo Merkurego to ju¿ prawdziwy, dobry 

i rozpoznawalny znak towarowy. Jak 

trzeba prowadziæ dzia³alnoœæ radiow¹ 

stacji, ¿eby j¹ wszyscy rozpoznawali?

· Z Merkurym to jest trochê œmieszna, 

¿eby nie powiedzieæ przypadkowa histo-

ria. Przyznajê siê bez bicia, ¿e nazwê wy-

myœli³em ja, i to w okolicznoœciach doœæ 

specyficznych. Kiedy w 1990 roku obj¹³em 

kierownictwo radia, mia³o ono nieca³e 

cztery godziny czasu dziennego. Zaczê-

liœmy siê zastanawiaæ, jak by poszerzyæ 

ten program. Pomys³ podsunê³y zbli¿aj¹ce 

siê targi poznañskie. Uznaliœmy, ¿e mo¿e 

to jest pretekst, ¿eby od Warszawy, która 

by³a wówczas absolutnym dysponentem 

czasu antenowego, wytargowaæ jakiœ 

wiêkszy obszar programowy. Spotka³em 

siê z ówczesnym dyrektorem targów Sta-

nis³awem Laskowskim i powiedzieliœmy 

sobie, ¿e jak siê uda, to zrobimy dwuna-

stogodzinny program poœwiêcony targom 

i sprawom wokó³ nich. W zwi¹zku z tym 

pojawi³a siê potrzeba nazwania tego no-

wego programu. Pocz¹tkowo by³a to na-

zwa programu targowego – Merkury. Wia-

domo, bóg z³odziei i handlarzy, z naci-

skiem oczywiœcie na handlarzy. I ten dwu-

nastogodzinny program zaistnia³ na okres 

targów. Nazwa siê przyjê³a i okaza³o siê, ¿e 

Rozmowa z Piotrem Frydryszkiem, 
redaktorem naczelnym i prezesem Radia Merkury w Poznaniu

ROZMOWY MAGAZYNU BIZNES WIELKOPOLSKA

M E D I AM E D I A

Wóz transmisyjny z lat 30.
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zaczê³a funkcjonowaæ w œwiadomoœci 

odbiorców. W tamtym czasie nazwa Pol-

skie Radio nie kojarzy³a siê najlepiej. 

Mieliœmy wiêc bodziec, ¿eby uciec od 

oficjalnej nazwy. Zdawa³em te¿ sobie 

sprawê, ¿e za chwilê pojawi¹ siê nowe 

stacje, które bêd¹ mia³y nazwy w³asne, 

krótkie i wpadaj¹ce w ucho. I to zadecy-

dowa³o o tym, ¿eby pozostaæ przy nazwie

Merkury.

A potem to ju¿ kwestia utrwalania mar-

ki w œwiadomoœci s³uchaczy. To s¹ ró¿ne 

dzia³ania o charakterze promocyjnym. 

A logo jest czytelne, zwraca na siebie

uwagê.

Misja radia publicznego wydaje siê 

pomagaæ Merkuremu. Inne rozg³oœnie 

nie poœwiêcaj¹ tyle czasu radiowego na 

d³u¿sze formy dziennikarskie, 

s³uchowiska czy omówienia wydarzeñ 

kulturalnych...

 Jesteœmy radiem publicznym i mamy 

okreœlone obowi¹zki, które wykonujemy 

nie z przymusu, ale z przyjemnoœci. Dla 

dziennikarza nie jest atrakcj¹ jedynie pu-

szczanie muzyki z p³yt. Bo to nie dzien-

nikarstwo, tylko prezentacja zaledwie. S¹ 

tu dziennikarze, którzy maj¹ sprawnoœæ 

w przekazywaniu informacji,  prowadze-

niu rozmów,  robieniu magazynów, usto-

sunkowywaniu siê do ró¿nych zjawisk 

z obszaru kultury, gospodarki, polityki czy 

spraw spo³ecznych. My tê misjê wyko-

nujemy z przyjemnoœci¹, choæ trzeba po-

wiedzieæ, ¿e  formu³a radia, gdzie s³owa 

·

jest wiêcej, nie jest w dzisiejszych czasach 

formu³¹ radia masowego. Masowy odbiór 

gwarantuje, niestety, a mo¿e to taka kolej 

rzeczy, przede wszystkim radio muzycz-

ne. Jednak dla oko³o 170 tysiêcy na-

szych s³uchaczy warto podejmowaæ dzia-

³ania, które wykraczaj¹ poza proste granie. 

Merkury silnie zaistnia³ w Internecie. 

Jak pan ocenia ten noœnik informacji 

i dŸwiêku, bo przecie¿ mo¿na was 

s³uchaæ w sieci?

 Doœæ szybko zaczêliœmy rozwijaæ 

internetowe oblicze naszej stacji, po-

niewa¿ dzisiaj radio, którego s³ucha siê 

jedynie z odbiornika,  jest ju¿ tylko jedn¹ 

z form s³uchania radia. Internet stanowi 

pierwszy krok w stronê multimedialnoœci 

radia. Za pomoc¹ Internetu, bêd¹c roz-

g³oœni¹ regionaln¹ z Wielkopolski, stali-

œmy siê pod wzglêdem zasiêgu radiem 

globalnym. Odzywaj¹ siê do nas i ¿ywo 

reaguj¹ na sprawy poruszane w Merku-

rym nasi s³uchacze z Meksyku, Nowej 

Zelandii, USA i dos³ownie ze wszystkich 

zak¹tków œwiata. Poza tym kiedyœ pod-

·

œmiewali siê z nas koledzy z prasy, mó-

wi¹c, ¿ebyœmy w radiu spróbowali zrobiæ 

zdjêcie. Teraz mo¿emy nawet do³o¿yæ  

film, a s³uchacze znajd¹ to w interneto-

wym wydaniu Merkurego.

Myœlimy te¿ o stworzeniu tzw. radia na 

¿¹danie, w którym s³uchacz móg³by sam 

wybieraæ interesuj¹ce go audycje – z tych, 

które wczeœniej zosta³y wyemitowane na 

antenie. Chcemy stworzyæ platformê, na 

której umieszczalibyœmy te audycje i pro-

gramy. Powsta³ te¿ pomys³ wspó³pracy ze 

wszystkim rozg³oœniami regionalnymi 

w kraju w celu wymiany programów ra-

diowych, do których jak w bibliotece

móg³by siêgn¹æ ka¿dy s³uchacz.

PIOTR LASKOWSKI

R o z m a w i a ³R o z m a w i a ³

Co w roku jubileuszu marszczy czo³o 

d³ugoletniego prezesa stacji?

 Bardzo trudno w tej chwili planowaæ, 

a to z tej przyczyny, ¿e narasta kryzys 

abonamentowy. Nasze radio publiczne 

jest w 85 procentach finansowane z abo-

namentu. A w Polsce p³aci go tylko 40 

procent ludzi i tylko 6 procent firm. St¹d

trudno nam planowaæ d³ugofalowo. 

Nie do koñca wiadomo te¿, jaka zostanie 

przyjêta koncepcja ukszta³towania organi-

zacyjnego radia publicznego w Polsce. 

W tej chwili istnieje 18 niezale¿nych spó-

³ek. Mówi siê o powrocie centralizacji 

z powodów ekonomicznych. Ale stanowi 

to œmiertelne niebezpieczeñstwo dla ra-

diofonii regionalnej. 

A najbli¿sze plany to zachowanie do-

tychczasowego zakresu programowego, 

zwiêkszenie szybkoœci i mobilnoœci prze-

kazu oraz utrzymanie dziennikarzy poza 

Poznaniem w siedmiu oddzia³ach. To ko-

sztuje, ale to jest w³aœnie istota radia 

regionalnego. Chcielibyœmy te¿ zinten-

syfikowaæ wspó³pracê z tytu³ami lo-

kalnymi.

·

ROZMOWY MAGAZYNU BIZNES WIELKOPOLSKA

M E D I AM E D I A

Siedziba Radia Merkury mieœci siê
przy ul. Berwiñskiego 5
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TAÑSZE ROZMOWY

Skype 
  siê 
    op³aca

KOMUNIKATORYKOMUNIKATORY

Od kilku miesiêcy na pulpicie mojego 

monitora, obok innych obrazków, 

widnieje b³êkitna ikonka. Na tle 

chmurki bia³a litera „S”. 

Gdy pierwszy raz uruchomi³em 

program, szybko odnalaz³em 

znajomego, który korzysta³ 

z komunikatora od wielu tygodni. 

Zadzwoni³em. – Witaj w œwiecie Skype  

rzuci³ na powitanie. 

Spodoba³o mi siê.

 mo¿e siê podobaæ, bo Skype to ciekawy     

i po¿yteczny program. Komunikowanie I
siê komunikatora z komunikatorem jest 

oczywiœcie darmowe. Oferta SkypeOut to 

natomiast tani sposób, aby ³¹czyæ siê za 

poœrednictwem Skype z osobami, które 

u¿ywaj¹ tradycyjnych linii stacjonarnych 

i telefonów komórkowych. I korzystniejszy 

od oferty proponowanej choæby przez 

Telekomunikacjê Polsk¹. Bez wynajmo-

wania linii, bez op³at umownych, bez abo-

namentu. Minuta po³¹czenia z jakimkol-

wiek numerem stacjonarnym na terenie 

kraju kosztuje ok. 7 gr (0,017 EUR). Tyle 

samo kosztuje minuta po³¹czenie z naj-

bardziej popularnymi kierunkami – tzw. 

globaln¹ taryf¹ SkypeOut. Ta zunifikowana 

stawka obowi¹zuje w po³¹czeniach z USA, 

Kanad¹, wiêkszoœci¹ krajów UE, wiêkszymi 

miastami Chin (Pekin, Kanton, Szanghaj, 

Shenzhen), Buenos Aires, Moskw¹ czy 

Singapurem. Do komunikowania siê z in-

nymi punktami globu i tak dobrze pasuje 

przys³ówek „ekonomicznie”. W cenniku 

zamieszczonym na stronie internetowej 

koszt wiêkszoœci po³¹czeñ z miejscami 

spoza globalnej taryfy nie przekracza z³o-

tówki za 60 sekund rozmowy. Uda³o mi siê 

odnaleŸæ najdro¿sze. Minuta po³¹czenia 

z wysp¹ Diego Garcia, po³o¿on¹ na œrodku 

Oceanu Indyjskiego, na której stacjonuj¹ 

tylko kontyngenty wojsk amerykañskich 

i brytyjskich, kosztuje 6,19 z³.

Skype dla biznesu

Bez programu nie wyobra¿a sobie dziœ 

pracy wiele polskich firm. W wiêkszoœci 

ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa u¿ywaj¹ 

Skype, aby uzyskaæ oszczêdnoœci i po-

dnosiæ wydajnoœæ. – Z programu korzy-

stam ju¿ od ponad dwóch lat – mówi Szy-

mon Smul z firmy AII. – Charakter mojej 

pracy wymaga czêstych konsultacji doty-

cz¹cych oferowanych produktów, umawia-

nia siê na spotkania, ustalania cen itd. Je-

go firma zajmuje siê handlem zagrani-

cznym, a wiêc nieodzowny jest codzienny 

kontakt z klientami rozsianymi po ca³ej 

Europie. – Po tym jak zacz¹³em korzystaæ 

ze Skype, zwiêkszy³a siê liczba kontaktów, 

bo znik³o ograniczanie, jakim by³y koszty 

rozmów telefonicznych – dodaje. – Zmieni³ 

siê równie¿ tryb pracy, praktycznie znikn¹³ 

kiedyœ bardzo popularny faks. Dziœ trudno 

jest mi sobie wyobraziæ pracê bez pro-

gramu. 

Prowadz¹c podobn¹ dzia³alnoœæ han-

dlow¹, warto umieœciæ nazwê swojego 

konta na stornie internetowej firmy. W³a-

œciciele Skype szacuj¹, ¿e spoœród wszy-

stkich 171 mln u¿ytkowników na ca³ym 

œwiecie, a¿ 30 proc. to klienci biznesowi. 

W niedawnym badaniu przeprowadzonym 

wœród 250 firm u¿ywaj¹cych Skype, 95 

proc. ankietowanych stwierdzi³o, ¿e dziêki 

Skype zaoszczêdzi³o pieni¹dze, a 80 proc. 

przyzna³o, ¿e zwiêkszy³o produktywnoœæ 

pracowników. Dlatego te¿ twórcy komu-

nikatora ci¹gle pracuj¹ nad usprawnieniem 

programu dla tej grupy – jak konferencje 

czy pakiet, który umo¿liwia u¿ytkownikom 

dzielenie siê podgl¹dem swojego pulpitu. 

52

In plus Out

Aby dzwoniæ, nale¿y wykupiæ œrodki 

Skype. W krajach Unii Europejskiej obo-

wi¹zuje 15-proc. podatek VAT, który zo-

stanie doliczony do kwoty wp³aty na konto 

Skype. Oznacza to, ¿e aby zasiliæ konto 

SkypeOut kwot¹ 10 EUR, trzeba dokonaæ 

wp³aty w wysokoœci 11,50 EUR. St¹d za 

kredyt Skype zap³acimy ok. 46 z³, z czego 

40 z³ przeznaczone bêdzie na rozmowy. 

Do³adowaæ kredyt mo¿na na kilka spo-

sobów. Za pomoc¹ zwyk³ego przelewu 

bankowego, w witrynie Moneybookers 

za pomoc¹ karty kredytowej lub debeto-

wej, tak¿e przez tzw. PayPal – serwis in-

ternetowy pozwalaj¹cy transferowaæ pie-

ni¹dze miêdzy u¿ytkownikami. Przelew 

bankowy mo¿e potrwaæ 3–5 dni i tyle trze-

ba czekaæ na zasilenie swojego konta. 

W okienku programu pojawia siê wtedy 

suma kredytu, co pozwala na kontrolowa-

nie stanu konta i uzupe³nienie go w odpo-

wiednim czasie. 

Jak po³¹czyæ siê z u¿ytkownikiem Skype 

za pomoc¹ tradycyjnych telefonów? Nale-

¿y wykupiæ numer SkypeIn. Otrzymuje siê 

wtedy w³asny numer telefoniczny w jednej 

z dostêpnych stref numeracyjnych. Jeœli 

mamy numer SkypeIn z Warszawy, a mie-

szkamy aktualnie w Nowym Jorku i tam 

korzystamy z komunikatora, to znajomi, 

dzwoni¹c na numer SkypeIn ze stolicy, 

zap³ac¹ jak za po³¹czenie miejscowe 

w obrêbie strefy numeracyjnej Warszawy. 

Numery SkypeIn s¹ rozprowadzane na za-

sadzie subskrypcji. Subskrypcja na 12 mie-

siêcy kosztuje 138 z³, a na 3 miesi¹ce 

46 z³. Ja wybieram SkypeOut. 
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Mo¿liwoœci Skype dostrzegli tak¿e polscy 

urzêdnicy. Od zesz³ego roku lublinianie 

mog¹ za darmo porozumiewaæ siê z wy-

dzia³ami urzêdu miasta za pomoc¹ komu-

nikatora. Ikonka programu znajduje siê na 

stronie internetowej magistratu. Przez 

Skype mo¿na skontaktowaæ siê te¿ z ko-

mend¹ wojewódzk¹ policji w mieœcie. 

Krótka historia

Skype pojawi³ siê w Internecie w sier-

pniu 2003 roku i do teraz jest liderem 

w telefonii VOIP, technologii umo¿liwiaj¹-

cej przesy³anie dŸwiêku za pomoc¹ ³¹czy 

internetowych. Stworzony przez skandy-

nawskich programistów – Niklasa Zen-

nströma i Janusa Friisa, ma ponad 136 mln 

zarejestrowanych u¿ytkowników na ca³ym 

œwiecie i blisko 7 mln w Polsce (dane na 

grudzieñ 2006 roku). W paŸdzierniku 2005 

roku komunikator zosta³ przejêty za 2,6 

mld USD przez portal aukcyjny eBay. De-

ficytowemu programowi wysz³o to widaæ 

na dobre, bo przychody spó³ki w czwartym 

kwartale 2006 roku osi¹gnê³y 66 mln USD,

w porównaniu z 25 mln USD rok wczeœniej. 

Byæ mo¿e eBay liczy na jeszcze wiêksze 

zyski, bo ca³kiem niedawno Skype podro-

¿a³. Deficytowa firma postanowi³a wpro-

wadziæ do cennika op³atê za rozpoczêcie 

po³¹czenia w ramach us³ugi SkypeOut. 

Koszt inicjacji po³¹czenia wynosi 17 gr 

brutto (0,045 EUR) i obowi¹zuje od 18 

stycznia bie¿¹cego roku. Po³¹czenia miê-

dzy u¿ytkownikami Skype dalej bêd¹ ca³-

kowicie bezp³atne. Zdaniem znawców In-

ternetu dalszy rozwój Skype i innych 

us³ugodawców VOIP oznacza ni mniej, 

ni wiêcej tylko koniec tradycyjnych us³ug 

telefonicznych, które pojawi³y siê ponad 

sto lat temu. Skype stanowi najlepszy 

przyk³ad wielkich zmian, jakie zachodz¹ 

w bran¿y telekomunikacyjnej. Dziêki te-

mu, ¿e po³¹czenia g³osowe sta³y siê jesz-

cze jednym rodzajem us³ug dostarczanych

poprzez szerokopasmowy Internet.

£UKASZ OSIÑSKI

A u t o rA u t o r

PIOTR LEŒNIEWSKI

A u t o rA u t o r

Zachowaniu sprawcy towarzyszyæ mu-

si tzw. animus rem sibi habendi, zamiar 

zatrzymania rzeczy dla siebie lub dla innej 

osoby (wyrok S¹du Najwy¿szego z 6 sty-

cznia 1978 r., sygn. V KR 197/77). 

Œwiadome zaprzeczenie przez spraw-

cê wobec w³aœciciela, ¿e rzecz posiada, jak 

te¿ odmowa zwrotu rzeczy, mo¿e byæ 

przyw³aszczeniem, je¿eli towarzyszy te-

mu zamiar zatrzymania rzeczy w swoim 

maj¹tku przez sprawcê (postanowienie 

S¹du Najwy¿szego z 15 listopada 2002 r., 

sygn. IV KKN 380/99). Nadto trzeba za-

uwa¿yæ, ¿e jeœli nawet skruszony pra-

cownik zwróci sprzeniewierzon¹ rzecz, 

to nie wy³¹cza w ten sposób odpowie-

dzialnoœci za pope³nione przestêpstwo. 

Dlatego wchodzenie ze sprawc¹ w swo-

isty „uk³ad”, ¿e nie zawiadomi siê orga-

nów œcigania o fakcie znikniêcia rzeczy 

nale¿¹cych do naszej firmy w zamian za 

ich zwrot, nie rodzi ¿adnych skutków 

prawnych. Po zwróceniu nam rzeczy rów-

nie¿ mo¿emy zawiadomiæ policjê lub pro-

kuraturê o przestêpstwie. Jednak w wy-

padku pojednania siê ze sprawc¹ oraz na-

prawienia szkody przez sprawcê lub uz-

godnienia przez sprawcê z nami sposobu 

naprawienia szkody, mo¿liwe jest zasto-

sowanie warunkowego umorzenia postê-

powania karnego.

Podkreœliæ nale¿y jeszcze jedno – prze-

stêpstwo sprzeniewierzenia, okreœlone 

w art. 284 § 2 kk, ma charakter materialny, 

co oznacza, ¿e musi wyst¹piæ skutek 

w postaci utraty przez w³aœciciela rzeczy 

ruchomej powierzonej sprawcy. Rzecz 

ruchoma musi zatem skutecznie byæ usu-

niêta z „pola naszego widzenia”.

A co, jeœli jako w³aœciciel firmy, a za-

tem i sprzeniewierzonej rzeczy, nie po-

wierzaliœmy jej bezpoœrednio sprawcy? 

Równie¿ taki sprawca podlega odpowie-

dzialnoœci karnej za sprzeniewierzenie, 

bowiem powierzenie rzeczy nie musi 

zostaæ dokonane bezpoœrednio przez 

w³aœciciela. Prawnie skuteczne i rodz¹ce 

podstawy odpowiedzialnoœci za sprze-

niewierzenie jest tak¿e powierzenie 

sprawcy rzeczy przez osobê trzeci¹, 

dzia³aj¹c¹ w imieniu i na rzecz w³aœcicie-

la (J. Makarewicz, Kodeks karny z ko-

mentarzem, s. 456;  orzeczenie SN z 31 

stycznia 1935 r., Zbiór Orzeczeñ S¹du Naj-

wy¿szego. Orzeczenia Izby Karnej 1935, nr 

375). A wiêc jeœli np. dyrektor w imieniu 

w³aœciciela firmy powierzy³ pracowniko-

wi pieni¹dze s³u¿bowe, zastrzegaj¹c 

oczywiœcie zakres postêpowania z tymi 

pieniêdzmi, a pracownik w³¹czy³ je w sk³ad 

swego maj¹tku, to wyczerpa³ ustawowe 

znamiona przestêpstwa sprzeniewie-

rzenia.

Wreszcie powiedzieæ wypada o istot-

nym szczególe wystêpuj¹cym przy prze-

stêpstwie przyw³aszczenia. Otó¿ przed-

miot przyw³aszczenia musi przekraczaæ 

wartoœæ 250 z³, bowiem poni¿ej tej war-

toœci mamy do czynienia z wykroczeniem 

z art. 119 § 1 kodeksu wykroczeñ.

Podsumowuj¹c sprzeniewierzenie, 

doszliœmy do konkluzji, a wiêc kary, jaka 

czeka amatora powierzonych rzeczy. Ko-

deks karny za sprzeniewierzenie prze-

widuje karê, podobnie jak w wypadku 

kradzie¿y, pozbawienia wolnoœci od 3 

miesiêcy do lat 5. Natomiast ³agod-

niej potraktowane zosta³o podstawowe 

przestêpstwo z art. 284 – przyw³aszcze-

nie – tylko do 3 lat pozbawienia wolnoœci. 

Kradzie¿ czy 
przyw³aszczenie?
ci¹g dalszy ze strony 33
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Bli¿ej aktywnego 
s³uchania

A B C  B I Z N E S UA B C  B I Z N E S U

W poprzednim artykule napisa³em   

o znaczeniu aktywnego s³uchania 

w procesie komunikowania siê 

z innymi ludŸmi. Stwierdzi³em, ¿e 

aktywne s³uchanie jest warunkiem 

koniecznym efektywnego dialogu. Tym 

razem pozwolê sobie pokrótce opisaæ 

„kroki”, które nale¿y podj¹æ, by takie 

s³uchanie sta³o siê faktem – byœmy 

s³uchali rozmówców i byli przez nich 

s³uchani.

Odpowiednie proporcje

Je¿eli nasza wypowiedŸ ma byæ czêœci¹ 

dialogu, a nie monologiem, powinniœmy 

zachowaæ proporcje pomiêdzy czasem 

mówienia i s³uchania, aby pozostali rów-

nie¿ mieli szansê czynnego udzia³u w tej 

konwersacji. Niektórym siê wydaje, ¿e d³u-

goœæ wypowiedzi œwiadczy o stanie ich 

wiedzy. Niestety, d³ugie monologi – na 

dodatek bez puenty – nudz¹ s³uchaczy, 

a znudzenie potêguje siê jeszcze, gdy 

w jednej wypowiedzi mówi siê „w kó³ko” 

o tym samym, ale u¿ywaj¹c ró¿nych s³ów. 

Taki sposób komunikacji irytuje szcze-

gólnie tych, którzy s³uchaj¹ wypowiedzi 

innych. W takiej sytuacji okazuje siê, ¿e 

zra¿amy do siebie osoby, które wykazuj¹ 

chêæ s³uchania i porozumienia siê. Jeœli 

czêsto rozmawiacie przez telefon w spra-

wach zawodowych, to mo¿ecie nagraæ te 

rozmowy i potem przes³uchaæ je z ze-

garkiem w rêku, aby sprawdziæ, jak d³ugo 

mówi³a ka¿da osoba. Bêdzie to naprawdê

pouczaj¹ce doœwiadczenie.

Utrzymuj kontakt wzrokowy

Zawsze, kiedy s³uchamy, warto utrzy-

mywaæ z osob¹ mówi¹c¹ kontakt wzro-

kowy. Jest to dla innych czytelny znak, ¿e 

zwracamy na nich uwagê. Zapewne s³y-

szeliœmy ju¿ niejednokrotnie lub te¿ sami 

pomys³ami innych lub te¿ jeœli nie mo¿e-

my doczekaæ siê w³asnego wyst¹pienia, 

³atwo mo¿e dojœæ do tego, ¿e koñczymy 

zdania wypowiadane przez innych. Nie 

doœæ, ¿e dla osoby mówi¹cej jest to 

frustruj¹ce, to na dodatek mo¿emy siê

jeszcze pomyliæ!

Pokazuj, ¿e s³uchasz

Aktywne s³uchanie polega przede 

wszystkim na tym, by upewniæ drug¹ oso-

bê o tym, ¿e jest s³uchana. Nale¿y zatem 

reagowaæ na jej s³owa, mówi¹c po prostu 

„Tak”, „Naprawdê?” czy te¿ zwyczajnie 

przytakuj¹c g³ow¹. Czy zdarzy³o siê Wam 

kiedykolwiek, ¿e rozmawiaj¹c przez te-

lefon, czuliœcie potrzebê upewnienia siê, 

czy rozmówca jeszcze Was s³ucha i za-

dawaliœcie pytanie typu: „Halo, jesteœ

tam”? Czy nie jest to wysoce dyskom-

fortowy moment podczas rozmowy? Byæ 

mo¿e wina le¿y po obu stronach, gdy¿ Ty 

nie zdo³a³eœ zaanga¿owaæ drugiej osoby, 

a ona z kolei by³a za ma³o aktywna. 

Unikaj oceniania – nie s¹dŸ po pozorach

Ka¿dy z nas ma inny sposób mówienia  

– inny styl budowania przekazu, inne 

przerywniki, inne tempo wypowiadania 

s³ów. £atwo jest czasami tak zag³êbiæ siê 

w tych szczegó³ach, ¿e zatracamy istotê

wypowiedzi – jej sens. 

Jednym z zarzutów kierowanych pod 

adresem amerykañskiego systemu s¹-

downiczego jest powierzchownoœæ oce-

ny dokonywanej przez ³awê przysiêg³ych. 

Wynika ona z tego, ¿e czasem, jak siê 

przynajmniej wydaje, ³awnicy decyduj¹ 

o winie b¹dŸ te¿ o jej braku po pierwszych 

kilku sekundach kontaktu z oskar¿onym, 

uwzglêdniaj¹c jedynie te z przedsta-

wionych dowodów, które potwierdzaj¹ ich 

pierwszy intuicyjny os¹d. Mechanizm ich 

dzia³ania jest doœæ prosty. Wszyscy lubi-

my myœleæ, ¿e jesteœmy dobrzy w na-

tychmiastowym os¹dzie, lecz doœwiad-

wypowiadaliœmy, zwracaj¹c siê do dzieci, 

znacz¹c¹ formu³ê: „Patrz na mnie, kiedy 

do ciebie mówiê!”. Wynika to z tego, ¿e 

chcemy widzieæ oczy osób, do których 

mówimy, by w ten sposób kontrolowaæ ich 

reakcjê na nasze s³owa. Nie oznacza to by-

najmniej, ¿e podczas konwersacji mamy 

nieprzerwanie wpatrywaæ siê w roz-

mówcê, lecz jedynie utrzymywaæ z nim

sta³y kontakt wzrokowy. 

Rób notatki 

Umiejêtnoœæ zapamiêtywania jest jed-

n¹ z najwspanialszych zdolnoœci cz³owie-

ka, aczkolwiek nie zawsze potrafimy sobie 

przypomnieæ, co chcieliœmy zrobiæ. Noto-

wanie mo¿e stanowiæ formê doskona³ego 

konspektu. Czasem warto zapytaæ roz-

mówców o pozwolenie na robienie no-

tatek. Takiej proœbie rzadko siê odmawia. 

Jeœli chcielibyœmy z kolei nagrywaæ roz-

mowê, to uzyskanie pozwolenia jest

absolutnie konieczne. 

Unikaj poprawiania i koñczenia zdañ 

innych ludzi

Zdarzaj¹ siê rozmówcy, którzy s¹ do 

tego stopnia przekonani o wy¿szoœci w³as-

nych pogl¹dów, ¿e poprawiaj¹ wypo-

wiedzi innych osób. Takie poprawianie 

przybiera ró¿ne formy, pocz¹wszy od sa-

mej treœci, a na regu³ach gramatycznych 

i akcentowaniu wyrazów skoñczywszy. 

Je¿eli nie jesteœ nauczycielem jêzyka oj-

czystego i wypowiedŸ nie jest czêœci¹ lek-

cji lub jakiegoœ procesu edukacyjnego, 

to pamiêtaj o tym, ¿e zachowanie takie jest 

wysoce niewskazane. Nawet je¿eli Twoja 

uwaga by³aby s³uszna, to w tym miejscu 

i w tym czasie nie jest to Twoja rola. Masz 

siê porozumieæ, „dogadaæ”, osi¹gn¹æ 

kompromis, a to, w jaki sposób werbalizu-

je swoje przemyœlenia druga strona, jest 

rzecz¹ wtórn¹ – w koñcu to nie Twój

problem. 

W momencie gdy „ekscytujemy siê” 
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czenie pokazuje, jak czêsto siê mylimy. 

Niezale¿nie od naszego pochodzenia, 

kultury czy kraju, w którym przysz³o nam 

dorastaæ, wszyscy nosimy w sobie ste-

reotypy dotycz¹ce ludzi w przeró¿ny spo-

sób odmiennych od nas. 

Pamiêtajmy o tym, by powstrzymywaæ 

siê od dokonywania klasyfikacji rozmów-

cy przed rozpoczêciem w³aœciwej roz-

mowy, opartej na merytorycznych ar-

gumentach. Niech nasz os¹d dotyczy 

jakoœci tych argumentów, a nie wynika 

wy³¹cznie z tzw. pierwszego wra¿enia. 

Jeœli mimo negatywnego pierwszego 

wra¿enia zechcemy wys³uchaæ naszego 

rozmówcy, to niejednokrotnie mo¿e po-

twierdziæ siê stara, sprawdzona regu³a, 

która niesie w sobie jasne przes³anie, 

a mianowicie: nie s¹dŸcie po pozorach. 

Zadawaj pytania

Pytania nale¿y zadawaæ szczególnie 

wówczas, gdy nie rozumiemy treœci kie-

rowanej do nas wypowiedzi. Aczkolwiek 

ka¿demu zapewne zdarzy³o siê powie-

dzieæ: „Tak, rozumiem”, kiedy w rze-

czywistoœci zupe³nie nie wiedzieliœmy, 

o co chodzi, lub te¿ mówiliœmy: „Tak, 

s³ysza³em”, kiedy nie mieliœmy o czymœ 

najmniejszego pojêcia. Takie zachowa-

nie przynosi najczêœciej negatywne kon-

sekwencje tym, którym zabrak³o odwagi 

na wyjawienie prawdy. Starajmy siê wiêc 

przyznaæ, kiedy nie rozumiemy, o czym 

mówi druga osoba, lub powiedzieæ, ¿e 

o tej sprawie nie by³o nam dane wczeœ-

niej s³yszeæ. Takie zachowanie zawsze 

w rezultacie okazuje siê bardzo w³aœ-

ciwe.

Zadawaj trudne pytania

Czêsto w trakcie rozmowy zadajemy 

ogromn¹ liczbê pytañ, które jedynie po-

bie¿nie dotykaj¹ wielu tematów. Lepiej 

zadawaæ wiele pytañ na jeden temat ani-

¿eli wiele pytañ dotycz¹cych rozmaitych 

kwestii. Zadawanie pytañ rozpoczyna-

j¹cych siê od „Dlaczego?”, a dotycz¹cych 

jednego tematu, mo¿e u³atwiæ docieranie

do kluczowych informacji. 

Zanim odpowiesz, zrób przerwê

Jeœli w teatrze przyk³adamy du¿¹ wagê 

do zachowania aktorów odgrywaj¹cych 

w danym momencie okreœlon¹ rolê, to 

zapewne zauwa¿yliœmy, ¿e ró¿nica po-

miêdzy dobrymi aktorami i ich s³abszy-

mi kolegami ma niewiele wspólnego 

z samym tekstem. £atwo to dostrzec, 

porównuj¹c te same sztuki z ró¿n¹ obsa-

d¹ aktorsk¹. Wszyscy aktorzy interpretuj¹ 

ten sam tekst i wypowiadaj¹ te same s³o-

wa. Ró¿nica polega na tym, JAK s¹ one 

wypowiadane, z jak¹ intonacj¹ i w jakim 

tempie. To w³aœnie przerwy, dramatyczne

pauzy nadaj¹ grze ¿yciowy wymiar. 

Jeœli weŸmiecie krótki oddech, zanim 

odpowiecie na pytanie drugiej osoby, je-

¿eli odpowiedŸ nie bêdzie natychmia-

stowa, na pewno zyska ona na mocy. 

S³uchaj¹cy bêdzie wiedzia³, ¿e jest prze-

myœlana, ¿e zastanowiliœcie siê nad ni¹.

Mo¿e siê te¿ zdarzyæ, ¿e jeœli wstrzy-

macie siê z odpowiedzi¹, ludzie bêd¹ mó-

wiæ dalej, ujawniaj¹c Wam kolejne in-

formacje, których mo¿ecie potrzebowaæ.

Pokazuj, ¿e s³uchasz
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Metoda szybkiego powtarzania

Technik¹, która s³u¿y rozwijaniu umie-

jêtnoœci s³uchania i koncentracji, jest me-

toda szybkiego powtarzania. Nasz mózg 

potrafi radziæ sobie z ogromn¹ iloœci¹ da-

nych. S¹ ludzie, którzy mówi¹ z prêdko-

œci¹ 500 s³ów na minutê, co sprawia, ¿e 

s³uchaczowi trudno przyswoiæ wszyst-

kie przekazane informacje. Nic wiêc 

dziwnego, ¿e s³uchaj¹c wypowiedzi in-

nych, czêsto prowadzimy tzw. wewnê-

trzny dialog, co obni¿a nasz¹ koncentracjê 

na przekazie werbalizowanym przez roz-

mówcê. Mo¿na tego unikn¹æ, stosuj¹c 

metodê szybkiego powtarzania. Kiedy 

kogoœ s³uchacie, po prostu powtarzajcie 

w g³owie wypowiadane treœci o sekundê 

póŸniej. To naprawdê nie jest trudne. 

Najzwyczajniej powtarzajcie to, co us³y-

szeliœcie, tak szybko, jak tylko potraficie. 

U³atwi to Wam koncentracjê, poniewa¿ 

powtarzaj¹c, unikniecie wspomnianego 

wewnêtrznego dialogu. Poza tym zapa-

miêtacie znacznie wiêcej przekazywa-

nych informacji. 

Jeœli nie stosowaliœcie wczeœniej tej 

metody, musicie niezw³ocznie spróbowaæ. 

To jedna z najprostszych i najskutecz-

niejszych metod aktywnego s³uchania. 

S³owo ostrze¿enia: kiedy po raz pierw-

szy zastosujecie metodê szybkiego pow-

tarzania, mo¿e siê okazaæ, ¿e wpatruje-

cie siê w rozmówcê z bezmyœlnym wy-

razem twarzy. Zadbajcie o nadanie swo-

jej twarzy sensownego wyrazu, w prze-

ciwnym bowiem razie inni bêd¹ siê

zastanawiaæ, co siê z Wami dzieje! 

Doszliœmy zatem do sedna sprawy. 

Aktywne s³uchanie jest jedn¹ z umie-

jêtnoœci niezbêdnych do osi¹gniêcia suk-

cesu. 

Je¿eli postanowiliœcie udoskonaliæ sw¹ 

umiejêtnoœæ s³uchania, u¿ywaj¹c technik 

i pomys³ów przedstawionych w tym ar-

tykule, powinniœcie u³o¿yæ ich listê i re-

gularnie do niej zagl¹daæ. Jedynie przez 

praktykê mo¿ecie rozwijaæ swoje umie-

jêtnoœci. Wszak to trening czyni mistrza!

W rzeczywistoœci pamiêtamy oko³o 

5 proc. tego, co s³yszymy, oko³o 25 proc. 

tego, co widzimy i oko³o 90 proc., a nawet 

wiêcej, tego, co robimy. Powszechnie 

wiadomo, ¿e jeœli nauczymy siê jeŸdziæ 

na rowerze, bêd¹c jeszcze dzieæmi, nie 

stracimy tej umiejêtnoœci nawet po wielu 

latach przerwy. Dzieje siê tak dlatego, ¿e 

mamy sk³onnoœæ do doskona³ego zapa-

miêtywania czynnoœci, których opano-

wanie zabra³o nam du¿o czasu. Ta sama 

zasada dotyczy naszej umiejêtnoœci

komunikowania siê.

Ka¿dy z przedstawionych tu pomys³ów 

zastosujcie w praktyce zaraz po jego

opanowaniu. W ten sposób przyswoicie 

sobie nowe umiejêtnoœci, które bêd¹ do 

Waszej dyspozycji zawsze, gdy zechce-

cie z nich skorzystaæ.

Wiêcej informacji o efektywnych sposo-

bach komunikacji interpersonalnej bêdzie-

cie mogli znaleŸæ Pañstwo w kolejnych

numerach magazynu „Biznes Wielko-

polska”.

Utrzymuj kontakt wzrokowy,
nie uciekaj myœlami
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Kiedy dawno temu zaczê³am pracowaæ 

zawodowo, wydawa³o mi siê, ¿e 

najlepsz¹ form¹ odpoczynku po 

(z regu³y) intensywnym tygodniu pracy 

bêdzie spokojny weekend. Próbowa³am 

wielu odmian tego „spokoju” – le¿a³am 

na pla¿y, jeœli by³a okazja,  hipnoty-

zowa³am siê telewizorem, jeœli pogoda 

nie sprzyja³a. Niestety, po takim 

odpoczynku, wraca³am do biura 

zmêczona, a forma podnosi³a mi siê 

dopiero w po³owie tygodnia. Poniewa¿ 

przyjemnoœæ sprawia³a mi zawsze 

intensywna praca, musia³am wymyœliæ 

inny rodzaj odpoczynku.

e sportem jeŸdzieckim zetknê³am siê 

pierwszy raz w czasie liceum, kiedy Z
znalaz³am siê na obozie jeŸdzieckim. Wte-

dy chyba nie by³ to dla mnie odpowiedni 

moment na rozpoczêcie uprawiania tej 

dyscypliny, bowiem moje wspomnienia 

koncentruj¹ siê g³ównie na nieustaj¹cym 

bólu miêœni, wczesnych pobudkach i Ÿle 

uje¿d¿onych koniach. Doœæ, ¿eby zaintere-

sowaæ siê czymœ innym.

Kolejne spotkanie z koñmi zainicjowa-

³a moja (wtedy) dwuletnia córka, doma-

gaj¹c siê zabawy z konikiem w ka¿dej for-

mie. Szybko okaza³o siê, ¿e niedaleko Po-

znania jest du¿y oœrodek jeŸdziecki, w któ-

rym hodowane s¹ wszelkie odmiany ma-

³ych koni. I tak trafi³yœmy do Centrum Hi-

piki w Jaszkowie, gdzie spêdzi³yœmy parê 

lat. Pierwsze jazdy moja córka odbywa³a 

na grzbiecie ma³ych szetlandów prowa-

dzona przez opiekuna. Ja w tym czasie 

obserwowa³am j¹, „wisz¹c” na ogrodze-

niu padoku. W ten sposób pozna³am 

Antka Ch³apowskiego – w³aœciciela oœrod-

ka, który nie s³uchaj¹c ¿adnych t³umaczeñ, 

kaza³ mi wsiadaæ na konia. I w ten oto pro-

sty sposób „zanurzy³am” siê dos³ownie 

w jeŸdziectwie. Nie sportowym, tylko 

w takiej zwyk³ej rekreacji. Dziœ moja pasja 

jeŸdziecka to w³asny koñ oraz wypady co 

weekend na jazdy w terenie i co za tym 

idzie, poszukiwanie coraz wiêkszych ob-

szarów leœnych nadaj¹cych siê do wê-

drówek.

Teren, który sobie ostatnio upatrzy³am, 

to okolice Drawieñskiego Parku Naro-

dowego. Powierzchniê Puszczy Drawieñ-

skiej szacuje siê na 1000 km kw. Jeœli do-

daæ do tego czyste jeziora, rzeczki, du¿e 

urozmaicenie powierzchni morenami 

czo³owymi i sandrami oraz mo¿liwoœæ 

znalezienia przyzwoitego noclegu dla 

siebie i pensjonatu dla konia, to jest to 

niew¹tpliwie spe³nienie marzeñ ka¿dego 

jeŸdŸca. Okolica obfituje w piêkne wido-

ki, w lasach znajduj¹ siê resztki osad 

ludzkich, smolarni, hut szk³a i starych 

cmentarzy. Puszcza wyró¿nia siê bogac-

twem zwierzyny nie tylko na tle regionu, ale 

te¿ kraju. Mo¿na tu zaobserwowaæ rzadkie 

ju¿ w Polsce ptaki, jak np. bielik, or-lik 

krzykliwy czy rybo³ów. Spoœród ssaków 

naj³atwiej o spotkanie z jeleniem, sarn¹, 

czy dzikiem, ale te¿ z lisem i zaj¹cem. 

Kajakarze natomiast musz¹ mierzyæ siê 

z dzia³alnoœci¹ licznie wystêpuj¹cych bo-

brów. 

Du¿ym atutem turystycznym Puszczy 

Drawieñskiej, a szczególnie okolic Tuczna 

i Kalisza Pomorskiego s¹ dosyæ gêsto 

rozmieszczone ma³e oœrodki jeŸdzieckie, 

jak równie¿ tak modne ostatnio gospo-

darstwa agroturystyczne. Jednym ze spo-

sobów na weekend spêdzany w tej okolicy 

mo¿e byæ wiêc przyjazd i podzielenie cza-

su pomiêdzy jazdê konn¹, sp³yw kajako-

wy, wycieczki rowerowe lub bryczkami, 

zwiedzanie pa³acu Wedlów Tuczyñskich 

czy umocnieñ Wa³u Pomorskiego, wêdko-

wanie, grillowanie, spacery lub zwyk³e 

bujanie siê na hamaku. Osobiœcie od 

trzech lat sprawdza³am ju¿ wszystkie te 

sposoby i dosz³am do wniosku, ¿e w tym 

roku nale¿y spróbowaæ jeszcze organizacji 

rajdów konnych na tym terenie. Do-

œwiadczenie podpowiada mi, ¿e jeœli rajd, 

to przynajmniej cztero-, piêciodniowy. 

To ju¿ wystarczaj¹co du¿o czasu, ¿eby 

przejechaæ d³u¿sze trasy dzienne, zatrzy-

maæ siê na popasy lub noclegi w zaprzyjaŸ-

nionych oœrodkach, posiedzieæ przy ogni-

sku i po powrocie mieæ co opowiadaæ. Al-

bo tylko wspominaæ.

Od pewnego czasu trzymam swojego 

konia w pensjonacie w Bia³ym Zdroju 

nale¿¹cym do malarza, ale te¿ „koniarza” 

– Tomka Bukowskiego. Jego gospo-

darstwo agroturystyczne znajduje siê 

w œrodku wsi w zaadaptowanej 120-let-

niej wiejskiej karczmie i przyleg³ych do 

niej zabudowaniach. Do dyspozycji goœci 

jest 12 miejsc noclegowych. Ujê³a mnie 

panuj¹ca tam rodzinna atmosfera. Atrak-

cjê stanowi talent kulinarny Tomka, który 

serwuje goœciom wszelkiego rodzaju da-

nia z miês, dziczyzny, ryb – z du¿¹ domiesz-

k¹ grzybów, bowiem okolica bardzo w nie 

obfituje. W sezonie w³aœciciel przygo-

towuje dla swoich goœci cztery konie do 

jazdy wierzchem i dwa konie do bryczki. 

Wszystko pod opiek¹ instruktora – Kasi. 

Piêkna temu miejscu przydaje s¹siedztwo 

z jeziorem, które doskonale nadaje siê do 

celów wêdkarskich. Trudno mi opowiadaæ 

o klimacie tego miejsca, dlatego serdecz-

nie polecam stronê internetow¹: (www.

tomekbukowski.com, www.karczmajak

malowanie.goscinnawies.pl). Myœlê, ¿e 

ka¿dy znajdzie tam coœ urzekaj¹cego dla

siebie. Zapraszam!

EWA ¯UDRO
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Zarz¹dzanie wiedz¹

A B C B I Z N E S UA B C B I Z N E S U

Wszystkie przedsiêbiorstwa i organi-

zacje pozyskuj¹, filtruj¹, przechowuj¹, 

dystrybuuj¹ oraz stosuj¹ w praktyce 

wiedzê. Rzeczywistoœæ pokazuje, ¿e 

pomimo zatrudniania m¹drych, kompe-

tentnych ludzi, baz nape³nionych po 

brzegi informacjami o klientach, ryn-

kach, projektach i najlepszych prakty-

kach, pomimo usprawnieñ komuni-

kacyjnych poczynionych dziêki licznym 

pouczaj¹cym doœwiadczeniom – ca³a ta 

wiedza nie pracuje wystarczaj¹co 

efektywnie na rzecz firmy, na rzecz 

nowych produktów, bardziej ofen-

sywnego dzia³ania na rynku czy choæby 

budowania wizerunku firmy „super-

kompetentnej”. Skuteczniejsze 

wykorzystanie posiadanego potencja³u 

wiedzy w praktyce umo¿liwiæ ma 

zarz¹dzanie wiedz¹.

Zarz¹dzanie czym?

Pojêcie zarz¹dzania wiedz¹ (ZW) jest 

pod wieloma wzglêdami k³opotliwe i my-

l¹ce, poniewa¿ prowokuje mened¿erów 

do myœlenia o wiedzy jako o czymœ for-

malnym,  materialnym, mierzalnym. Takie 

podejœcie ogranicza ZW do zarz¹dzania 

informacj¹ i jest skazane na niepowo-

dzenie.

Wiêkszoœæ trudnoœci w zrozumieniu 

ZW powstaje st¹d, ¿e jest to pojêcie nie-

jednoznaczne. Has³o „zarz¹dzanie wie-

dz¹” znaczy co innego dla ró¿nych grup 

zawodowych, np.: dla informatyków – gro-

madzenie i kodyfikacja wiedzy; dla fi-

nansistów – pomiar kapita³u intelektu-

alnego; dla strategów – wiedza jako pod-

stawowy zasób w procesie budowy prze-

wagi konkurencyjnej; dla specjalistów od 

zarz¹dzania ludŸmi – rozwijanie zasobów 

wiedzy; dla specjalistów od sztucznej in-

teligencji – reprezentacja wiedzy. Gene-

ralnie jednak w ZW chodzi o systema-

tyczne i zorganizowane wykorzystanie za-

sobów wiedzy do usprawnienia funkcjo-

nowania organizacji.

Najczêœciej podnoszona krytyka oma-

wianej koncepcji dotyczy tego, ¿e nie-

mo¿liwe jest zastosowanie jakichkolwiek 

tegia ta mog³a byæ w praktyce realizowana, 

musi zostaæ prze³o¿ona na konkretne cele. 

Trzeba od razu zaznaczyæ, ¿e ZW musi 

wspó³graæ z celami przedsiêbiorstwa. 

Zdecydowana wiêkszoœæ badañ pokazuje, 

¿e g³ównym celem ZW jest poprawa pozy-

cji konkurencyjnej firmy. Za g³ówne 

powody wdra¿ania i rozwijania ZW polskie 

firmy w badaniach KPMG poda³y w ko-

lejnoœci: rozwój pracowników, poprawa 

innowacyjnoœci, wzrost zysków, wiêksza 

koncentracja na potrzebach klientów, re-

dukcja kosztów, poprawa pozycji kon-

kurencyjnej, marketing (wizerunek firmy), 

wzrost efektywnoœci inwestycji, wzrost 

przychodów (Zarz¹dzanie wiedz¹ ..., 2004).

W kontekœcie rozwoju pracownika ZW 

s³u¿y trzem celom. Po pierwsze powinno 

odci¹¿yæ pracownika umys³owego od ba-

nalnych zajêæ intelektualnych (np. powie-

lania tego, co ktoœ ju¿ zrobi³ wczeœniej) na 

rzecz twórczej aktywnoœci. Pracownik 

wiedzy (knowledge worker) nie mo¿e byæ 

tym, który samodzielnie rozwi¹zuje ka¿dy 

problem ze swojej dziedziny, lecz tym, któ-

ry do problemów ju¿ znanych wykorzy-

stuje wiedzê dostêpn¹ w firmie, a sam 

anga¿uje siê przede wszystkim w pro-

blemy, z którymi nikt jeszcze sobie nie 

poradzi³. Po drugie ZW jest dzia³aniem pro-

wadz¹cym do równouprawnienia wiedzy

pochodz¹cej z innych Ÿróde³ ni¿ w³asna 

twórczoœæ. Wielekroæ ludzie nie chc¹ ko-

rzystaæ z wiedzy zgromadzonej w korpo-

racyjnych bazach wiedzy albo zapisanej 

gdzie indziej, poniewa¿ uwa¿aj¹, ¿e sami 

poradz¹ sobie z problemem lepiej czy 

szybciej (tzw. syndrom not invented 

here). Z problemem równouprawnienia 

cudzej wiedzy wi¹¿e siê problem dziele-

nia siê wiedz¹ w³asn¹. Trzeba mieæ du¿o 

miar biznesowych, pozwalaj¹cych okreœ-

liæ, jaki jest jej wk³ad w praktyczne dzia-

³ania przedsiêbiorstwa. Aby móc to zmie-

rzyæ, trzeba by³oby procesy wiedzy w jakiœ 

sposób wyabstrahowaæ spoœród wszyst-

kich dzia³añ maj¹cych miejsce w or-

ganizacji, a to jest niemo¿liwe. ZW jest 

trudne, poniewa¿ granica pomiêdzy wie-

dz¹ i informacj¹ nie jest wyraŸnie za-

rysowana. Informacja z natury swojej jest 

³atwo przenoœna i przekazywalna. Wiedza 

przeciwnie. Tak wiêc ZW to o wiele bar-

dziej zarz¹dzanie procesami prowadz¹-

cymi do powstania wiedzy i œrodowiskiem, 

w którym ona funkcjonuje, ni¿ zarz¹dzanie

ni¹ sam¹.

Po dwóch dekadach propagowania 

pracy z wykorzystaniem informacji elek-

tronicznej i nowoczesnych technologii 

komunikacyjnych mened¿erowie zaczy-

naj¹ zdawaæ sobie sprawê, ¿e sukces tkwi 

nie w technologii, lecz we wspó³pracy 

pomiêdzy ludŸmi. ZW dotyczy bowiem 

ludzi, którzy siê ucz¹ i dziel¹ wiedz¹ 

w przedsiêbiorstwie. Jest to wiêc jedyny 

sensowny sposób oceny, czy wszystkie 

kosztowne inwestycje w zdobywanie in-

formacji i w komunikacjê miêdzyludzk¹

okazuj¹ siê ostatecznie op³acalne.

Strategia zarz¹dzania wiedz¹

Pierwszym i kluczowym krokiem do 

wdro¿enia kompleksowego systemu ZW 

jest opracowanie strategii ZW. Aby stra-

Firmy dysponuj¹ bezcennymi 
danymi, z których posiadania 
czêsto nie zdaj¹ sobie sprawy
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zaufania do w³asnych si³ twórczych, aby 

oddaæ do wspólnego u¿ytkowania wiedzê 

o zagadnieniach ju¿ przez siebie opra-

cowanych. Po trzecie ZW ma równie¿ na 

celu zmniejszenie rozdŸwiêku miêdzy 

wiedz¹ teoretyczn¹ a dzia³alnoœci¹ u¿y-

teczn¹. W praktyce polega to miêdzy in-

nymi na zbli¿eniu dzia³alnoœci badawczej 

i projektowania do sfery wytwarzania.

Najwiêkszym wyzwaniem w zarz¹-

dzaniu jest sprawienie, by informacja 

mog¹ca stanowiæ wartoœæ dla firmy, by³a 

ogólnie dostêpna. Do tego nie wystarczy 

jedynie skuteczny system informacyjny. 

Niezbêdne jest równie¿, by pracownicy 

zrozumieli znaczenie otrzymanej infor-

macji, a tak¿e mieli wolê i mo¿liwoœci 

dzielenia siê ni¹ z innymi. W praktyce, 

niestety, wystêpuje sporo barier utrud-

niaj¹cych dzielenie siê wiedz¹. Nale¿¹ do 

nich miêdzy innymi: brak czasu na dziele-

nie siê wiedz¹, nat³ok informacji, nie-

potrzebne powtarzanie tych samych czyn-

noœci, brak wykorzystania technologii 

do efektywnego dzielenia siê wiedz¹, 

niewykorzystanie pomys³ów na uspraw-

nienie funkcjonowania organizacji, nie-

wykorzystanie szans rynkowych (Zarz¹-

dzanie wiedz¹..., 2004). Przed ZW stoi 

zadanie uœwiadomienia z ca³¹ moc¹, ¿e 

generowanie wiedzy, dzielenie siê ni¹ i jej 

umiejêtne zastosowanie to najwa¿niejsze 

zadania niemal ka¿dego pracownika ka¿-

dego dzia³u w ka¿dym przedsiêbiorstwie. 

Zrozumienie tego faktu oznacza prze-

myœlenie sposobu dzia³ania organizacji na

nowo.

Organizacje podejmuj¹ wiele inicjatyw 

zwi¹zanych z pozyskiwaniem, groma-

dzeniem, przetwarzaniem i wykorzysty-

waniem wiedzy. Punktem wyjœcia ka¿dej 

inicjatywy dotycz¹cej ZW musi byæ

zrozumienie jej kontekstu organiza-

cyjnego. Drugim elementem decydu-

j¹cym o stworzeniu pozytywnych roz-

wi¹zañ w dziedzinie ZW jest zrozu-

mienie strategicznej natury problemów

zwi¹zanych z wiedz¹.

ZW nie polega na zdobywaniu coraz 

wiêkszej iloœci informacji, która i tak 

dezaktualizuje siê bardzo szybko. Chodzi 

tu o posiadanie najbardziej istotnych in-

formacji i kontaktów,  umo¿liwiaj¹cych 

tworzenie lepszych pomys³ów i ich za-

stosowanie, o wymianê wiedzy w bardziej

efektywny sposób.

Inicjatywy zwi¹zane z ZW mog¹ do-

tyczyæ ró¿nych aspektów funkcjonowania

przedsiêbiorstwa, tj.:

· relacji z otoczeniem przedsiêbiorstwa, 

ukierunkowanych na pozyskiwanie lub

transfer wiedzy;

· tworzenia struktur organizacyjnych 

zorientowanych na kreowanie nowej

wiedzy i jej efektywne wykorzystanie;

· tworzenia systemów zarz¹dzania za-

sobami ludzkimi, w których kapita³ inte-

lektualny i kapita³ wiedzy pracowników 

traktowane s¹ jako zasób strategiczny;

· budowania kultury organizacji, w której 

podstawow¹ wartoœci¹ staje siê wiedza 

oraz sposób jej wykorzystania (Wawrzy-

niak, 2000).

Na ZW mo¿na patrzeæ z perspektywy 

ca³ej organizacji, jak i z punktu widzenia 

pojedynczego pracownika. Na poziomie 

organizacji zarz¹dzanie wiedz¹ ma wiele 

definicji i konotacji – od budowania re-

pozytoriów wiedzy, by u³atwiaæ dostêp do 

wiedzy, do tworzenia kultury opartej na 

wiedzy, w której wiedza jest ceniona jako 

organizacyjny zasób. Z punktu widzenia 

pojedynczego pracownika warto posta-

wiæ nastêpuj¹ce pytania: Jak¹ wiedz¹ 

dysponujê? Jakie mam umiejêtnoœci? Dla-

czego nie przekazujê ich innym pracow-

nikom? Co mog³oby wp³yn¹æ na zmianê 

mojego nastawienia do dzielenia siê 

wiedz¹? Jak mogê powiêkszyæ zbiór po-

siadanych kompetencji? (Probst i in., 

2002, s.10).

Istniej¹ standardowe narzêdzia i pro-

cesy wspieraj¹ce ZW (do najistotniej-

szych narzêdzi zalicza siê: systemy za-

rz¹dzania dokumentami (document ma-

nagement systems), systemy obiegu pra-

cy (workflow), systemy wspomagania 

pracy grupowej (groupware), intranet, 

portale korporacyjne, hurtownie danych, 

systemy wspomagania decyzji, systemy 

ekspertowe, jednak sposób ich wyko-

rzystania ró¿ni siê w poszczególnych 

przedsiêbiorstwach. Systemy ZW nie 

mog¹ byæ œlepo kopiowane od „naj-

lepszych w bran¿y” liderów ani te¿ zdjête 

z pó³ki i w tej postaci zastosowane 

w organizacjach. Trudno znaleŸæ gotowe 

rozwi¹zania i zastosowaæ je w dowolnej 

firmie. Podczas badañ w zakresie ZW 

w polskich firmach za najbardziej skutecz-

ne technologie respondenci uznali ko-

lejno: intranet (46 proc.), Internet (44 

proc.), systemy obiegu dokumentów (42 

proc.) i systemy CRM  Customer Rela-

tionship Management (33 proc.) (Zarz¹-

dzanie wiedz¹..., 2004).

W studiowaniu koncepcji ZW i jej 

praktycznych zastosowañ niew¹tpliwie 

znaleŸæ mo¿na wiele inspiracji do efek-

tywnego funkcjonowania wspó³czes-

nych organizacji. Szczególnie jeœli myœli-

my o organizacjach intensywnie wyko-

rzystuj¹cych wiedzê w gospodarce opartej

na wiedzy.
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Zarz¹dzanie wiedz¹ sprawdza siê 
tak¿e w du¿ej firmie przemys³u 

lotniczego, jak¹ jest EADS

Fo
t.

 E
A

D
S

WIEDZA W PRAKTYCE

A B C B I Z N E S UA B C B I Z N E S U



K S I ¥ ¯ K IK S I ¥ ¯ K I

Tim Willocks, 

Religia, seria 

Powieœæ 

Historyczna, str. 

720, ok³adka 

twarda,  Dom 

Wydawniczy Rebis, 

cena 44 z³

Jest rok 1565. Z wybrze¿y Z³otego Ro-
gu Sulejman Wspania³y wysy³a najwiêk-
sz¹ armadê od czasów staro¿ytnych 
z misj¹ unicestwienia najbardziej nie-
przejednanych wrogów Turcji: joannitów, 
rycerzy Zakonu Œwiêtego Jana z Jero-
zolimy, sposobi¹cych siê do obrony swej 
twierdzy na Malcie. Dla Turków chrze-
œcijañscy rycerze s¹ piekielnymi psami; 
oni sami zaœ nazywaj¹ swój zakon Reli-
gi¹. Jedni i drudzy s¹ przekonani, ¿e tocz¹ 
Œwiêt¹ Wojnê, ¿e s³u¿¹ Woli Bo¿ej, która 
usprawiedliwia ka¿de okrucieñstwo i ¿e 
czeka ich za to nagroda w raju. W bar-

Leonard Cohen, 

Ksiêga têsknoty, 

seria Varia, str. 264, 

ok³adka twarda, 

Dom Wydawniczy 

Rebis, cena 32 z³

Leonard Cohen, ciesz¹cy siê uzna-
niem na ca³ym œwiecie poeta i piosen-
karz, nale¿y do legendarnych artystów 
naszych czasów, a jego twórczoœæ nie 
przestaje zaskakiwaæ. Ksiêga têsknoty, 
jego najnowszy tom poezji, powstawa³a 
w ci¹gu dwudziestu lat. Ksi¹¿ka stanowi 
kontynuacjê g³oœnej Book of Mercy (Ksiê-
gi mi³osierdzia) wydanej w 1984 roku, ale 
po raz pierwszy wprowadza intryguj¹ce 
i zabawne rysunki autora. Zawiera wszyst-
kie elementy, które sprawi³y, ¿e fascy-
nuj¹ca twórczoœæ Leonarda Cohena
zdoby³a œwiatowy rozg³os.

Poeta wiele lat spêdzi³ w klasztorze 
zen na Mount Baldy (Kalifornia), gdzie 
przybra³ imiê Jikan, czyli Cichy. Ksiêga 
têsknoty jest dziesi¹tym tomem po-
etyckim Leonarda Cohena.

Z NAJWY¯SZEJ PÓ£KI

Lloyd Allen, Byæ jak 

Martha, seria 

Biografie i Powieœci 

Biograficzne, str. 

280, ok³adka 

twarda, Dom 

Wydawniczy Rebis, 

cena 32 z³

Martha Stewart to jedna z najbardziej 
wp³ywowych i charyzmatycznych kobiet 
na œwiecie. Córka polskich emigrantów 
sta³a siê ucieleœnieniem amerykañskiego 
mitu – z nieznanej nikomu, zwyczajnej 
m³odej kobiety zosta³a najpotê¿niejsz¹ 
bizneswoman na œwiecie. Zrewolucjo-
nizowa³a nasze pogl¹dy na to, czym jest 
„styl ¿ycia” i zdoby³a dziesi¹tki milionów 
wiernych fanów. Jak wszystkie kontro-
wersyjne postacie ma te¿ zagorza³ych 
przeciwników, którzy zarzucaj¹ jej apo-
dyktycznoœæ, chciwoœæ i bezwzglêd-
noœæ w d¹¿eniu do celu. Lloyd Allen, 
wieloletni przyjaciel i by³y s¹siad Marthy, 
obieca³ jej, ¿e napisze ksi¹¿kê, w której 
przedstawi jej prawdziwe oblicze. Zgro-
madzi³ wiele fascynuj¹cych, nigdy dot¹d 
nieopowiadanych anegdot z ¿ycia Mar-
thy, kiedy by³a najpierw modelk¹, potem 
maklerem i wreszcie w³aœcicielk¹ skrom-
nej firmy cateringowej. Autor pokazuje, 
jak dosz³o do tego, ¿e zabiegana gospo-
dyni domowa z Connecticut stanê³a na 
czele korporacji Martha Stewart Living 
Omnimedia i sta³a siê najpotê¿niejsz¹ 
guru gospodyñ domowych na ca³ym œwie-
cie. Lloyd Allen opisuje te¿ doœwiadcze-
nia, przez jakie Martha przechodzi³a 
podczas procesu i podczas odsiadywa-
nia wyroku w wiêzieniu oraz sposób, w ja-
ki owe doœwiadczenia j¹ zmieni³y – spra-
wiaj¹c, ¿e sta³a siê silniejsza, m¹drzejsza 
i bardziej zdeterminowana ni¿ kiedy-
kolwiek. 

barzyñskie starcie dwóch militarnych 
i cywilizacyjnych potêg, islamu i chrze-
œcijañstwa, wpl¹tane s¹ losy bohaterów 
z krwi i koœci. 

Tim Willocks, z wykszta³cenia psychia-
tra specjalizuj¹cy siê w leczeniu uza-
le¿nieñ, to pisarz, scenarzysta i producent 
filmowy. Jest autorem powieœci Bad City 
Blues, Green Silver Rising, Bloodstained
Kings i Religia. Mieszka w Londynie.

John Updike, 

Terrorysta, seria 

Mistrzowie 

Literatury, str. 308, 

ok³adka twarda, 

Dom Wydawniczy 

Rebis, cena 56 z³ 

Najnowsza powieœæ Johna Updike'a 
jest jego rozliczeniem z Ameryk¹ po 11 
wrzeœnia 2001 roku. Podejmuje w niej 
niezwyk³¹ próbê wnikniêcia w umys³ 
potencjalnego terrorysty i zrozumie-
nia jego racji i motywów. Szuka odpowie-
dzi na pytanie, jak to siê dzieje, ¿e m³ody 
cz³owiek sk³onny jest oddaæ w³asne ¿ycie 
i poci¹gn¹æ za sob¹ ku œmierci setki 
niewinnych osób. Jest to pierwsza 
w dorobku autora ksi¹¿ka tak bliska 
thrillerowi, choæ znajdujemy tu charak-
terystyczny dla niego styl. Jak zawsze 
jest znakomitym obserwatorem zwyk³e-
go, codziennego ¿ycia Ameryki. Ta po-
wieœæ ju¿ zosta³a zaliczona do najwa¿-
niejszych dzie³ literackich ostatnich lat. 
John Updike jest eseist¹, poet¹ i pro-
zaikiem. Najwiêksz¹ s³awê przyniós³ mu 
cykl powieœciowy o Króliku (wydany tak-
¿e w Polsce) oraz powieœci Centaur, Far-
ma czy Czarownice z Eastwick. Jest zdo-
bywc¹ wielu najwa¿niejszych amerykañ-
skich nagród literackich, m.in. Pulitzera, 
National Book Award czy American Book 
Award. To ju¿ 25. powieœæ Updike'a, auto-
ra regularnie wymienianego w gronie 
œcis³ych kandydatów do Literackiej Na-
grody Nobla.
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Liz Hoggard, Jak byæ 

szczêœliwym,  seria 

Poradniki, str. 304, 

ok³adka twarda, 

Dom Wydawniczy 

Rebis, cena 32 z³

Co sprawia, ¿e czu-
jemy siê szczêœli-
wi? Poszukuj¹c od-
powiedzi na to py-
tanie, grupa specja-

listów z ró¿nych dziedzin przeprowadzi³a 
w angielskim miasteczku Slough prze-
³omowy eksperyment spo³eczny (na jego 
podstawie powsta³ popularny serial BBC 
Making Slough Happy). Wraz z mie-
szkañcami wcielali w ¿ycie za³o¿enia fa-



Ken Langdon, 

B³yskotliwa kariera, 

seria 52 wspania³e 

pomys³y, str. 240, 

ok³adka miêkka, 

Dom Wydawniczy 

Rebis, cena 26 z³

– Pi¹³em siê na szczyt w dynamicznie 
rozwijaj¹cej siê firmie. Mój szef mia³ 
o mnie jak najlepsz¹ opiniê, a przysz³oœæ 
rysowa³a siê w ró¿owych barwach. 
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scynuj¹cej „nauki o szczêœciu”, opartej na 
najnowszych odkryciach medycyny, psy-
chologii i nauk spo³ecznych. Okaza³o siê, 
¿e to nie worki pieniêdzy, sukces zawo-
dowy, s³awa ani w³adza zapewniaj¹ 
szczêœliwe ¿ycie, lecz proste przyje-
mnoœci: rodzina, przyjaciele, mi³e oto-
czenie, seks z ukochan¹ osob¹ czy mniej 
stresuj¹ca droga do pracy. Ponadto 
szczêœcie jest... umiejêtnoœci¹, której 
mo¿na siê nauczyæ jak gry na instrumen-
cie czy jazdy na rowerze. 

Ksi¹¿ka analizuje kolejno wszystkie 
aspekty dobrego samopoczucia – od 
mi³oœci i seksu po zdrowie, rolê lokalnych 
spo³ecznoœci czy domowych zwierzaków  
– i pokazuje, jak w ci¹gu zaledwie kilku ty-
godni znacz¹co zwiêkszyæ sw¹ zdolnoœæ 
odczuwania radoœci. Uœwiadamia nam 
te¿, ¿e choæ nie istnieje uniwersalna 
recepta na szczêœcie, mo¿na naprawdê 
wiele zrobiæ, by osi¹gn¹æ wy¿szy poziom 
zadowolenia z ¿ycia i zmieniæ œwiat, 

a przynajmniej ten niezwykle wa¿ny ka-
wa³ek œwiata – nasz w³asny. 

Liz Hoggard pisze o filmie, sztuce 
i designie dla tak znanych pism, jak „The 
Observer”, „The Guardian” i „The Inde-
pendent”. Wspó³tworzy³a te¿ popularne
programy telewizyjne. 

Wszystko siê zmieni³o, kiedy nasza firma 
zosta³a wykupiona przez inn¹. I wtedy 
dozna³em olœnienia – przej¹³em kontrolê, 
zapewni³em sobie lepsze zarobki i, co 
równie wa¿ne, zacz¹³em znów siê cie-
szyæ prac¹ – mówi autor.

Oto 52 wspania³e pomys³y, dziêki któ-
rym twoja kariera nabierze tempa. Nie 
bêdziesz musia³ œlêczeæ do wieczora 
w biurze ani czekaæ na swoj¹ kolej. 
W ksi¹¿ce B³yskotliwa kariera ekspert od 
tych spraw poka¿e ci, jak optymalnie 
wzbogaciæ swoje ¿ycie zawodowe bez 
koniecznoœci zaprzedania duszy (i cia³a) 
diab³u. Pamiêtaj: jeden dobry pomys³ mo-
¿e odmieniæ twoje ¿ycie...

Ken Langdon zrobi³ b³yskotliw¹ karierê 
dziêki inteligencji, determinacji, kilku 
podstêpom oraz odrobinie ciê¿kiej pra-
cy. W tej ksi¹¿ce zdradzi ci, jak osi¹gn¹æ to 
samo. Nie musisz byæ geniuszem; w koñ-
cu nawet Langdonowi uda³o siê zrobiæ
b³yskotliw¹ karierê.

M A G A Z Y N J A K O Œ C I
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Magazynu 
Biznes Wielkopolska

tel. kom. 606 738 762

cowników naukowych wielkopolskich uczelni oraz dzien-
nikarzy prasy specjalistycznej.

Magazyn, mimo ¿e dotyczy w g³ównej mierze zagadnieñ 
Chcia³bym zaoferowaæ Pañstwu mo¿liwoœæ zaprezen- biznesowych, jest pismem niekomercyjnym i rozprowadza-

towania Waszej firm w Magazynie Biznes Wielkopolska. nym nieodp³atnie. Doskonale dopasowuje siê do potrzeb 
G³ównym celem le¿¹cym u podstaw powstania przed blisko niszowego odbiorcy na rynku gospodarczym. Biznes Wiel-
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nesowi oraz pracownicy organizacji samorz¹dowych, na ³a- i foldery, a tak¿e zajmujemy siê promocj¹ biznesu w sieci 
mach magazynu przedstawiane s¹ te podmioty gospodar- i telewizji.
cze, które dba³oœæ o najwy¿sz¹ jakoœæ swoich produktów Wspólnie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Badañ nad 
i us³ug oraz zarz¹dzania firm¹ stawiaj¹ na pierwszym miej- Jakoœci¹ redakcja Magazynu Biznes Wielkopolska przyznaje 
scu. liderom przedsiêbiorczoœci wyró¿nienia biznesowe: Me-

Treœæ magazynu stanowi¹ artyku³y dotycz¹ce zagadnieñ ned¿er Najwy¿szej Jakoœci i Ikar Biznesu. 
gospodarczych, jakoœciowych i prawnych pisane przez pra- Spotkajmy siê na ³amach!

Jakoœæ w Magazynie Biznes Wielkopolska
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Kielce na topie
W tym roku Targi Kielce œwiêtuj¹ swoje 

piêtnastolecie. Przez ten czas liczba 

organizowanych przez nas wystaw 

wzros³a ponadpiêtnastokrotnie. W mi-

nionym roku w imprezach targowych 

wziê³o udzia³ 4000 wystawców.   

 prawdziwie imponuj¹cym tempie 

przybywa ich na targach techniki W
rolniczej – Agrotech, na targach Plastpol 

poœwiêconych metodom przetwarzania 

tworzyw sztucznych oraz na targach prze-

mys³u obronnego MSPO. Ta ekspozycja 

jest szczególna pod wieloma wzglêdami. 

Jej ranga ju¿ dawno wykroczy³a poza gra-

nice Polski.  Atutem Targów Kielce s¹ rów-

nie¿ dba³oœæ o szczegó³y oraz wiary-

godnoœæ wystaw tematycznych.

Dysponujemy terenami zewnêtrznymi,  

które umo¿liwiaj¹ organizowanie poka-

zów plenerowych. Podczas targów MSPO 

nasi goœcie mog¹ liczyæ na prezentacje 

l¹dowañ i startów œmig³owców czy polo-

we dzia³ania czo³gów i sprzêtu ciê¿kiego. 

Pozosta³e imprezy tak¿e ciesz¹ siê coraz 

wiêkszym zainteresowaniem, i to nie tyl-

ko nowych wystawców, ale równie¿ 

rosn¹cej rzeszy zwiedzaj¹cych. W ubie-

nej i Dewocjonaliów SACROEXPO oraz 

Miêdzynarodowe Targi Energetyki ENEX 

i Targi Odnawialnych �róde³ Energii ENEX 

– Nowa Energia osi¹gaj¹ coraz lepsze 

wyniki, a co za tym idzie, wzrastaj¹c¹ 

popularnoœæ. Targi edukacyjne – Edukacja 

stanowi¹ niezwykle skuteczny magnes 

dla m³odych ludzi oraz kadry pedagogi-

cznej. Kr¹g osób zainteresowanych t¹ 

wystaw¹ jest coraz szerszy. Przygoto-

wujemy dla goœci liczne atrakcje, prezen-

Podsumowanie minionego sezonu 

przynios³o imponuj¹ce wyniki. Z danych 

statystycznych wynika, ¿e w porównaniu 

z poprzednimi latami liczba polskich wy-

stawców na Targach Kielce wzros³a o 17 

procent, a zagranicznych o 21 procent. 

Zwiedzaj¹cych z kolei by³o o 10 procent 

wiêcej, a powierzchnia wystawiennicza 

jest wiêksza a¿ o 27 procent. Dok³adamy 

równie¿ wszelkich starañ, aby na organizo-

wane przez nas imprezy targowe przy-

bywali specjaliœci, eksperci i naukowcy 

z ca³ego œwiata. 

Nasze osi¹gniêcia nie pozostaj¹ nie-

zauwa¿one, o czym œwiadcz¹ presti¿owe 

nagrody i wyró¿nienia, jak chocia¿by Me-

dal Europejski dla Us³ug czy te¿ nagroda 

ministra spraw zagranicznych „Za wybitne 

zas³ugi dla promocji Polski na œwiecie”. 

To dla nas du¿a satysfakcja, ale tak¿e 

bodziec do jeszcze bardziej efektywnej

pracy. 

Potwierdzeniem wysokiej jakoœci 

œwiadczonych przez nas us³ug oraz miê-

dzynarodowego charakteru naszej fir-

my jest cz³onkostwo w Miêdzynarodo-

wym Stowarzyszeniu Przemys³u Targo-

wego UFI z siedzib¹ w Pary¿u.

Powodem do dumy jest równie¿ fakt, 

¿e stajemy siê ambasadorem regionu 

œwiêtokrzyskiego tak¿e poza granicami 

Polski. Nasze przedsiêwziêcia przyczy-

niaj¹ siê do rozwoju bran¿y turystyczno-

-gastronomicznej i kulturalnej. 

Nasza firma szczyci siê œwietnym  

zespo³em ludzi: ambitnych, zdolnych, 

zaanga¿owanych i pomys³owych. Dziêki 

nim standard us³ug oferowanych przez 

Targi Kielce oceniany jest pozytywnie 

i bardzo wysoko. Fachowoœæ i kompeten-

cja sprawiaj¹, ¿e mo¿na na nas polegaæ. 

Wystawcy, którzy ju¿ tu byli, wiedz¹ to i ta-

k¹ opiniê przekazuj¹ w krêgu swoich 

znajomych i kontrahentów. Zaufanie, któ-

re uda³o nam siê zdobyæ, to dla nas najwiê-

kszy kapita³. 

TARGI KIELCE

KSENIA BUGLEWICZ

A u t o rA u t o r

tujemy nowoœci, zapraszamy wybitnych 

ludzi i uznane autorytety w dziedzinie 

nauki i literatury. 

Organizujemy tak¿e imprezy niszowe, 

mniejsze i bardziej kameralne. Wyj¹tkow¹ 

renom¹ i presti¿em ciesz¹ siê Targi 

Rehabilitacji, Sanatoriów i Uzdrowisk 

REHMED-EXPO, czy te¿ Targi Medycyny 

Estetycznej i Kosmetyki Profesjonalnej

Wenus. 

Staramy siê byæ otwarci na nowe ini-

cjatywy i perspektywy nieszablonowych 

dzia³añ. Jako wicelider rynku krajowego 

w zakresie organizowania imprez wysta-

wienniczych wykroczyliœmy ju¿ tak¿e po-

za granice Polski. Jesieni¹ ubieg³ego roku 

przygotowywaliœmy w Kijowie Miêdzy-

narodowe Targi Budownictwa Drogowe-

go, Infrastruktury, Maszyn Budowlanych 

i Pojazdów Specjalistycznych ROAD 

ENGINEERING Ukraina oraz Miêdzy-

narodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw

Sztucznych PLASTUKRAINA.

W tym roku wprowadzimy kolejne no-

we imprezy: Zima Sport – SUMMIT, Targi 

Bi¿uterii i Mody, targi Lato Sport, targi 

wzornictwa, a tak¿e wyposa¿enia dla ga-

stronomii i przemys³u przetwórczego 

GASTRO-TECH. Potwierdza to, ¿e staramy 

siê wychodziæ naprzeciw oczekiwaniom

naszych klientów. 

g³ym roku podczas imprez wystawien-

niczych by³o ich blisko 200 tysiêcy. Do-

wodzi to, ¿e Targi Kielce zyskuj¹ coraz 

wiêksze uznanie i zaufanie.  Nie zamie-

rzamy jednak spocz¹æ na laurach. Mobi-

lizuje nas to do jeszcze bardziej wytê¿onej 

pracy, a tak¿e do coraz wiêkszych starañ, 

aby nie zawieœæ oczekiwañ naszych goœci. 

Pragniemy, aby zarówno wystawcy, jak 

i zwiedzaj¹cy uto¿samiali Targi Kielce 

z dobr¹, godn¹ zaufania mark¹. 

Coraz bogatsza oferta targowa spra-

wia, ¿e nasza firma mo¿e poszczyciæ siê 

ugruntowan¹ pozycj¹ na rynku wysta-

wienniczym. Wystawa Budownictwa 

i Wyposa¿enia Koœcio³ów, Sztuki Sakral-

NAJLEPSZE  FIRMYNAJLEPSZE  FIRMY







Corolla, czyli 
najwy¿sza jakoœæ
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Dziesi¹ta generacja Toyoty Corolla, 

najlepiej sprzedaj¹cego siê samochodu 

na œwiecie, staje siê symbolem 

podstawowych zasad Toyoty: 

nadzwyczajnej jakoœci, wysokiego 

komfortu jazdy oraz innowacji.

ajnowsz¹ Corollê zaprojektowano 

pod k¹tem spe³nienia gustów i wy-N
magañ europejskiego klienta, poszuku-

j¹cego samochodu z klasycznym nadwo-

ziem typu sedan, a jednoczeœnie wyró¿-

niaj¹cego siê dynamiczn¹ stylistyk¹. Aby 

to osi¹gn¹æ, konstruktorzy Corolli zapro-

jektowali auto dla szerokiej grupy klien-

tów. Nowy samochód odznacza siê jesz-

cze wy¿sz¹ jakoœci¹, ciekawym wzor-

nictwem, przestrzenn¹ kabin¹ i niezwy-

k³ym komfortem jazdy.

G³ównym za³o¿eniem nowej Corolli 

jest najwy¿sza jakoœæ, któr¹ Toyota oferuje 

klientom – sedan „wyrastaj¹cy ponad 

swoj¹ klasê”, który bêdzie siê liczy³ na

rynku.

Toshi Ezaki, g³ówny konstruktor nowej 

Corolli, wyjaœnia za³o¿enia: – Gdy zaczy-

naliœmy projektowaæ dziesi¹t¹ generacjê 

Corolli, najwiêkszym wyzwaniem sta³o siê 

stworzenie samochodu, który zaintere-

sowa³by m³odsze pokolenie, a jedno-

czeœnie oferowa³ trwa³oœæ, niezawodnoœæ 

i ³atwoœæ prowadzenia, które tak bardzo

ceni¹ sobie nasi obecni klienci.

Wszyscy kierowcy – starsi i m³odzi  

zwracaj¹ uwagê na dynamiczn¹, wysokiej 

jakoœci stylistykê, która daje poczucie 

luksusu. Nowe, wyraziste wzornictwo, 

w po³¹czeniu ze znakomitymi w³aœciwo-

œciami jezdnymi, walczy ze stereotypem 

Corolli jako samochodu, którym siê do-

brze jeŸdzi, ale w którym siê dobrze nie 

wygl¹da. Jestem pewien, ¿e stworzyli-

œmy samochód, który spodoba siê od

pierwszego wejrzenia.

Nowa Toyota Corolla idzie w œlady 

ciesz¹cych siê du¿ym powodzeniem po-

przednich modeli. Corollê produkuje siê 

w 16 krajach, na 5 kontynentach, a sprze-

daje w ponad 140 krajach na ca³ym œwie-

cie.

Od momentu wprowadzenia w 1966 r. 

na ca³ym œwiecie sprzedano ju¿ prawie 32 

miliony Corolli. To sprawia, ¿e Corolla jest 

najlepiej sprzedaj¹cym siê samochodem 

na œwiecie. Obecna wersja z nadwoziem 

sedan kontynuuje te wyniki – w 2005 r. na

œwiecie sprzedano 850 tysiêcy Corolli.

Dziesi¹ta generacja Corolli przezna-

czona na rynek europejski jest produko-

wana w zak³adach Takaoka w Japonii, 

a rozpoczêcie jej sprzeda¿y w Europie

odby³o siê w lutym 2007 r.

G³ówny konstruktor, Toshi Ezaki, 

chcia³, aby po otwarciu drzwi klient by³ 

zaskoczony przestronnoœci¹ kabiny. Wy-

maga³o to zwrócenia uwagi na ka¿dy 

szczegó³ i element wykoñczenia wnê-

trza, poczynaj¹c od materia³owej tapicer-

ki drzwi, a na nowo zaprojektowanych, 

wygodnych, obszernych fotelach koñ-

cz¹c. Wnêtrze musia³o emanowaæ luksu-

sem i autentycznoœci¹.

Otoczenie pasa¿erów i kierowcy w no-

wej Corolli jest naturalne i komfortowe. 

Górn¹ krawêdŸ deski rozdzielczej obni-

¿ono, aby stworzyæ poczucie przestrzeni. 

Deska jest w pe³ni zintegrowana z ³agodn¹ 

krzyw¹ wykoñczenia drzwi o najwy¿szej 

Sportowa, dynamiczna stylistyka

Najnowsza Corolla wyró¿nia siê od-

miennoœci¹. Jej sylwetka dobrze siê pre-

zentuje, nawet z du¿ej odleg³oœci. Niska 

i szeroka bry³a nadaje jej sportowy, dy-

namiczny wygl¹d, wzmocniony charakte-

rystycznymi liniami i wyrafinowanym

wzorem powierzchni.

Od samego pocz¹tku zaprojektowana 

jako sedan, nowa Corolla stwarza nie-

porównywalne z niczym poczucie naj-

wy¿szej jakoœci. Oprócz standardo-

wych zalet trójcz³onowego nadwozia, 

nowa Corolla jest bli¿sza pojedynczej 

bryle. 

Prawdopodobnie najbardziej chara-

kterystycznymi cechami nowej Corolli s¹ 

wyraŸne, ostre linie, które biegn¹ wzd³u¿ 

samochodu, od zderzaka przedniego, 

przez drzwi, do tylnego. Tworz¹ one z³o-

¿on¹, dwuwklês³¹ powierzchniê prze-

dnich i tylnych b³otników. To wyró¿nia au-

to spoœród innych sedanów Toyoty i na-

daje mu wygl¹d nowoczesny, a jedno-

czeœnie klasycznie prosty.

Uzupe³nieniem nowej, dynamicznej 

sylwetki Corolli bêd¹ specjalnie dobrane 

lakiery nadwozia w 8 kolorach – z czego 

4 s¹ nowe w ofercie Corolli.

Najwiêcej miejsca w kabinie

Najwiêcej miejsca w kabinie i otocze-

nie pasa¿erów o najwy¿szej jakoœci to naj-

wa¿niejsze cechy nowej Corolli. Zape-

wniaj¹ one spe³nienie obietnicy „klasy

wy¿ej”.
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jakoœci. Dziêki temu w otoczeniu prawie 

nie ma krawêdzi.

Projektanci i konstruktorzy du¿o uwagi 

poœwiêcili organizacji przestrzeni baga-

¿owej – nie tylko w fazie opracowania 

koncepcji, ale równie¿ od strony praktycz-

nej, tak aby baga¿ mo¿na by³o w ³atwo 

zapakowaæ i bezproblemowo przewoziæ 

na d³ugich trasach.

Serce Toyoty

Aby spe³niæ obietnicê przyjemnoœci 

z jazdy, ca³kowicie now¹ Corollê wypo-

sa¿ono w ca³¹ gamê zaawansowanych 

technologicznie silników i systemów 

przeniesienia napêdu, które zaspokajaj¹ 

potrzeby i spe³niaj¹ wymagania klientów. 

Mo¿na wybraæ spomiêdzy dwóch silników 

benzynowych i dwóch dieslowych, z trze-

ma rodzajami skrzyni biegów.

125. Jest on obecnie najwa¿niejszym ele-

mentem strategii rozwoju samochodów 

Toyota z silnikiem Diesla w Europie. Ten 

nadzwyczajny silnik stanowi kontynuacjê 

udanej jednostki 2,2-l D-4D i oferuje 

wiêkszy komfort jazdy, dziêki wysokiej

mocy i oszczêdnoœci paliwa.

Zastosowany w nowej Corolli silnik 

D-4D 125 z oksydacyjnym konwerterem 

katalitycznym (Oxydation Catalytic con-

verter – CCo) osi¹ga moc maksymaln¹ 

93 kW (126 KM DIN) przy momencie 

obrotowym 300 Nm sta³ym w zakresie 

2 000–2 800 obr./min (DPF od 1 800 do 2 400 

obr./min). Dziêki temu wydajnoœæ nowej 

Corolli D-4D 125 jest nadzwyczajna 

Wszystkie silniki spe³niaj¹ wymagania 

normy emisji spalin Euro IV. Efektywna 

aerodynamiczna bry³a sprawia, ¿e Corolla 

odznacza siê niskim zu¿yciem paliwa 

i mniejsz¹ emisj¹ spalin, a jednoczeœnie

wyj¹tkowo niskim poziomem ha³asu.

W nowych modelach Toyoty Corolla 

bêd¹ dostêpne dwa nowe silniki – ben-

zynowy i na ropê.

1,6-litrowy silnik benzynowy to ca³-

kowicie nowa jednostka Dual VVT-i, któ-

ra zapewnia znakomite osi¹gi i niskie 

zu¿ycie paliwa. Nowa technologia Dual 

VVT-i technology dostosowuje czasy 

otwarcia zaworów dolotowych i wyloto-

wych, aby osi¹gn¹æ maksymaln¹ wydaj-

noœæ w ka¿dych warunkach pracy. Skut-

kuje to znacznie zwiêkszonym momen-

tem przy niskich i œrednich prêdkoœciach 

obrotowych silnika, a tak¿e wiêksz¹ moc¹ 

przy wy¿szych obrotach. Jednoczeœnie 

zu¿ycie paliwa i emisja spalin pozostaj¹ 

na niskim poziomie.

Moc maksymalna wynosi 91 kW (124 

KM DIN) przy 6 000 obr./min, a technolo-

gia Dual VVT-i zapewnia nadzwyczaj sta³y 

moment, jak na silnik benzynowy – war-

toœæ szczytowa to 157 Nm przy 5 200

obr./min.

Uzupe³nieniem 1,6-litrowego silnika 

benzynowego jest w tej generacji Corolli 

1,4-litrowy VVT-i. Osi¹ga on moc 71 kW 

(97 KM DIN) przy 6 000 obr./min i maksy-

malny moment 130 Nm przy 4 400 

obr./min.

Nowy silnik Diesla w tej rodzinie Corolli 

to najnowszej generacji 2,0-litrowy D-4D 

PL

w œrednim zakresie obrotów. Najwy¿sza 

przyjemnoœæ z jazdy w realnych warun-

kach.

Popularny, ekonomiczny silnik 1,4-

-litrowy D-4D stosowany w obecnie pro-

dukowanym modelu zastosowano te¿ 

w nowej Corolli. Osi¹ga on moc 66 kW (90 

KM DIN) przy 3 800 obr./min i moment 

obrotowy 190 Nm miêdzy 1 800 i 3 000

obr./min.

Nabywcy nowej Corolli maj¹ do wybo-

ru ró¿ne skrzynie biegów, ka¿da doskona-

le dopasowana do charakterystyk mocy

silnika.

Najwiêksza przyjemnoœæ z jazdy

Konwencjonalna piêciostopniowa ma-

nualna skrzynia biegów jest dostêpna za-

równo dla silników benzynowych, jak i 1,4-

-litrowych diesli. Wydajny D-4D 125 jest 

po³¹czony z szeœciostopniow¹ skrzyni¹ 

manualn¹. Kierowcy lubi¹cy bardziej swo-

bodn¹ jazdê mog¹ nabyæ model ze skrzy-

ni¹ MultiMode, sterowan¹ manetkami na 

kierownicy, które umo¿liwiaj¹ automaty-

czn¹ lub rêczn¹ zmianê biegów. Jest ona 

dostêpna z 1,6-litrowym benzynowym

Dual VVT-i lub 1,4-litrowym dieslem D-4D.

Toshi Ezaki chcia³, aby nowa Corolla 

da³a kierowcy wiêcej „zadowolenia i emo-

cji”, przy jednoczesnym zachowaniu opi-

nii, jak¹ Corolla cieszy siê na œwiecie – o ³a-

twoœci prowadzenia i najwy¿szej jakoœci. 

Du¿y nacisk po³o¿ono na dynamikê jazdy, 

poprawion¹ stabilnoœæ, reakcjê na dzia³a-

nia kierowcy i zadbano o doskona³¹ ste-

rownoœæ. Zwiêkszono komfort jazdy 

i zmniejszono poziom ha³asu, aby zapew-

niæ osi¹gniêcie najwy¿szej klasy wskaŸ-

nika NVH (redukcja ha³asu i wibracji).

Toyota przewiduje, ¿e nowa Corolla 

osi¹gnie najwy¿sze wyniki w teœcie Euro-

-NCAP. Karoseriê zaprojektowano i skon-

struowano tak, aby zredukowaæ urazy pie-

szych w razie uderzenia.

W nowej Corolli jest dostêpna ca³a ga-

ma systemów wspomagaj¹cych bezpiec-

zeñstwo czynne: zapobieganie bloko-

waniu hamulców (ABS), wspomaganie 

hamowania (BA), elektroniczny rozk³ad si³y 

hamowania (EBD). Kontrola stabilizacji 

pojazdu (VSC) jest dostêpna w standardzie 

lub jako opcja, w zale¿noœci od kraju

sprzeda¿y.

Nowe Corolle s¹ dostêpne nawet 

z 9 poduszkami powietrznymi (w zale¿no-

œci od klasy modelu).
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