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Wielkopolska
innowacyjna

anie Marsza³ku, co daj¹ nam 

wyjazdy i kontakty zagraniczne, P
czego uczymy siê od zaprzyjaŸnionych 

z Wielkopolsk¹ miast i regionów? 

Na przyk³ad, od Irlandii, która z kraju 

rolniczego szybko sta³a siê potentatem 

wykorzystuj¹cym najnowsze 

technologie...

 Priorytetem naszych dzia³añ, równie¿ 

w dziedzinie wspó³pracy zagranicznej, 

jest stworzenie z Wielkopolski regionu 

innowacyjnego, potrafi¹cego wykorzy-

staæ w gospodarczej praktyce najnowsze 

osi¹gniêcia nauki. Przed nami, niestety,

jeszcze d³uga droga.  

Nasze kontakty zagraniczne staramy siê 

tak ukierunkowaæ, aby by³y efektywne 

przede wszystkim pod tym wzglêdem. 

Zdecydowanie zmniejszyliœmy liczbê 

i kierunki wyjazdów, koncentruj¹c siê na 

partnerach, którzy proponuj¹ nam kon-

krety, jak chocia¿by mo¿liwoœæ realizacji 

wspólnych projektów zasilanych ze œrod-

ków Unii Europejskiej. Przyk³ad z ostat-

nich tygodni to znaczne zaktywizowanie 

naszych kontaktów z Pó³nocn¹ Brabancj¹ 

w Holandii.

Uczestniczyliœmy tam niedawno w kon-

ferencji, której g³ównym tematem by³a  

innowacyjnoœæ oraz wdra¿anie nowej 

strategii lizboñskiej, zak³adaj¹cej miêdzy 

innymi wzajemne „mobilizowanie siê” 

krajów Unii do inwestowania w nowe 

technologie. Tak, aby Stary Kontynent 

móg³ nad¹¿yæ za postêpem technologicz-

nym, jaki generuj¹ Stany Zjednoczone. 

Dlatego na realizacjê tematów wynika-

j¹cych ze strategii lizboñskiej w Wielko-

polskim Regionalnym Programie Opera-

cyjnym zaplanowaliœmy ponad 40 procent 

·

œrodków. Bêd¹ one przeznaczane na pro-

jekty zwi¹zane z innowacyjnoœci¹ i podno-

szeniem konkurencyjnoœci przedsiê-

biorstw. Chcemy w tej dziedzinie wspó³-

pracowaæ równie¿ z innymi polskimi

regionami.

W ramach grupy roboczej do spraw 

innowacyjnoœci, powo³anej przez Kon-

went Marsza³ków Województw RP, pod-

czas wielkopolskiej  prezydencji, zapro-

siliœmy miêdzy innymi eksperta z Irlandii. 

Przekaza³ nam informacje o tym, jak Irlan-

dia przechodzi³a ewolucjê innowacyjn¹, 

jak wykorzystywa³a kadry, które najpierw 

odp³ynê³y do USA, a potem powróci³y 

wyposa¿one ju¿ w pewn¹ wiedzê facho-

w¹. My pewnie pójdziemy podobnym œla-

dem, chc¹c zachêciæ do powrotu najlepiej 

wykszta³conych specjalistów, z doœwiad-

czeniem zdobytym w zagranicznych fir-

mach.   

W³aœnie, Panie Marsza³ku, studenci 

z Wielkopolski celuj¹ w elektronice, 

zdobywaj¹ wysokie miejsca 

w konkursach bran¿y komputerowej 

i oprogramowania. Czy  w regionie 

myœli siê nad stworzeniem dla nich 

pewnej platformy do rozwijania 

i wykorzystania ich umiejêtnoœci?

 W tym kierunku zmierzamy. Jednym 

z kluczowych projektów naszego Regio-

nalnego Programu Operacyjnego jest 

stworzenie Wielkopolskiego Centrum 

Zaawansowanych Technologii, które  pow-

stanie na Berdychowie, we wspó³pracy 

z Politechnik¹ Poznañsk¹ i Poznañskim 

Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. 

Liczymy na to, ¿e bêdzie to zal¹¿ek naszej 

„doliny krzemowej”, czy mo¿e raczej 

„innowacyjnej doliny Warty”, bo nie tyl-

·

ko ten projekt bêdzie tutaj realizowany. 

Wa¿ne jest, ¿eby stworzyæ takie miejsce, 

gdzie m³ody cz³owiek, który ma pomys³y, 

by³ w stanie wyprodukowaæ prototyp 

i zainteresowaæ nim potencjalnego pro-

ducenta. Chcemy, ¿eby taki oœrodek 

powsta³ w ci¹gu najbli¿szych szeœciu lat. 

Nasi partnerzy z Hesji s¹ równie¿ zain-

teresowani tym pomys³em i chc¹ z nami

wspó³pracowaæ w jego realizacji.  

A czy nie obawiamy siê z ich strony 

podkupywania naszych specjalistów? 

W Niemczech zarobi¹ wiêcej...

 Myœlê, ¿e ryzyko trzeba wkalku-

lowaæ, ale uwa¿am, ¿e uczestniczenie 

w  powstawaniu takiego oœrodka, da m³o-

dym ludziom wiêcej , ni¿ rywalizacja o miej-

sce pracy na Zachodzie. 

Z jednej strony podpisujemy nowe 

umowy z przewoŸnikami lotniczymi, 

a z drugiej brak jest wielu istotnych dla 

regionu po³¹czeñ. Kiedy Poznañ 

przestanie byæ bia³¹ plam¹ 

komunikacyjn¹ transportu lotniczego? 

Nawet do zaprzyjaŸnionego z nami 

hrabstwa Nottingham nic nie lata...

 W Nottingham akurat zmieni³a siê 

polityka, jeœli chodzi o wspó³pracê. Do-

strzegamy nawet pewne zamkniêcie 

w³adz na kontakty zagraniczne. Jeœli cho-

·

·

Rozmowa z Markiem WoŸniakiem,
Marsza³kiem Województwa Wielkopolskiego

U R Z ¥ DU R Z ¥ D

SPECJALNIE  DLA  MAGAZYNU  BIZNES  WIELKOPOLSKA

4



U R Z ¥ DU R Z ¥ D

SPECJALNIE  DLA  MAGAZYNU  BIZNES  WIELKOPOLSKA

5

dzi natomiast o Wyspy Brytyjskie, to tych 

po³¹czeñ jest coraz wiêcej i bêd¹ powsta-

waæ kolejne. Ten rok bêdzie prze³omowy, 

uruchomionych zostanie dziesiêæ no-

wych po³¹czeñ.  

Utworzenie nowych po³¹czeñ lotni-

czych przez jednego przewoŸnika,  z regu³y 

mobilizuje kolejnych do otwierania siê na 

nowe kierunki lub wprowadzenie ofert 

konkurencyjnych. Uwa¿am, ¿e potencja³ 

£awicy mo¿na zwiêkszyæ jeszcze do dwu-

dziestu po³¹czeñ. Wtedy bêdzie mo¿na 

z Poznania osi¹gn¹æ podstawowe euro-

pejskie kierunki.

Jednak zwiêkszenie ruchu lotniczego 

mo¿e spowodowaæ protesty 

mieszkañców £awicy, podobne do tych, 

jakie wyra¿aj¹ mieszkañcy Marlewa, 

mieszkaj¹cy blisko 31. Bazy Lotniczej 

w Krzesinach...

 Jest to problem. Na pewno przy 

wiêkszej aktywnoœci przewoŸników poja-

wi siê zwiêkszona czêstotliwoœæ tych 

uci¹¿liwych dla mieszkañców sytuacji. To 

·

cena tego, ¿e £awica jest po³o¿ona w cen-

trum miasta. W przysz³oœci powinniœmy 

planowaæ lotnisko wiêksze, po³o¿one nie-

co z dala od miasta, ale z dobrym po³¹-

czeniem komunikacyjnym. Jednak tylko 

przy za³o¿eniu, ¿e ruch lotniczy z Pozna-

nia bêdzie mia³ dynamikê rozwojow¹ ta-

k¹, jak dzisiaj.  

Województwo wielkopolskie po raz 

kolejny otrzyma³o wysok¹ ocen¹ 

ratingow¹ i inwestorzy mog¹ mieæ do 

nas zaufanie. Co to oznacza?

 To znaczy, ¿e jesteœmy bardzo wia-

rygodni finansowo i przygotowani do ko-

rzystania ze wszystkich instrumen-

tów finansowych dostêpnych na rynku. 

Podjêliœmy te¿ decyzjê, ¿e bêdziemy sta-

raæ siê o rating miêdzynarodowy, bo on 

daje wysok¹ pozycjê nie tylko w kraju, ale 

równie¿ w Europie i na œwiecie Stajemy 

siê przez to wiarygodnym i rzetelnym 

partnerem. Uzyskanie takich miêdzynaro-

dowych certyfikatów jest bardzo wygod-

ne przy finansowaniu wiêkszych przed-

·

siêwziêæ strategicznych, gdzie trzeba sko-

rzystaæ z finansowania d³ugofalowego.   

Czy wysoka ocena w ratingu oznacza, 

¿e jesteœmy w czo³ówce  województw 

w Polsce?

 Myœlê, ¿e jesteœmy w czo³ówce. Na 

pewno, jeœli chodzi o kondycjê finansów 

i sposób wydatkowania œrodków.  

Co mo¿na zrobiæ, ¿eby bezrobocie 

w Wielkopolsce by³o jeszcze mniejsze? 

I czy jest w naszym województwie 

szansa na zatrudnianie osób po 

„piêædziesi¹tce”, które straci³y pracê? 

Na razie niewiele firm chce je 

zatrudniaæ... 

 Wed³ug ostatnich danych, zaczyna 

byæ problemem brak si³y roboczej. Bez-

robocie w aglomeracji poznañskiej spad³o 

poni¿ej czterech procent, a w wojewódz-

twie – poni¿ej dziesiêciu procent. Teraz 

·

·
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odzywaj¹ siê g³osy, ¿e brak ludzi staje siê 

barier¹ w rozwoju przedsiêbiorstw. I s¹ 

mo¿liwoœci rozwoju produkcji, tylko nie 

ma kogo zatrudniæ. 

Obecne bezrobocie wynika z dwóch 

powodów. Pierwszy to taki, ¿e istnieje 

spora grupa osób, która z racji wieku i bra-

ku odpowiednich kwalifikacji nie mo¿e 

znaleŸæ pracy, bo dla takich ludzi jest jej 

mniej. I jeœli siê nie zmobilizuj¹ do przej-

œcia ró¿norodnych szkoleñ, czy podwy¿-

szania kwalifikacji, to bêdzie im bardzo 

trudno. S¹ natomiast programy, które 

osobom po piêædziesi¹tym roku ¿ycia 

umo¿liwiaj¹ nabycie pewnych kwalifikacji 

i normalne funkcjonowanie. 

Druga kwestia wi¹¿¹ca siê z bezro-

bociem, to odpowiedŸ na pytanie, jak d³u-

go jeszcze bêdzie istnieæ szara strefa. 

Jeœli dalej bêd¹ obni¿ane koszty pracy, 

choæby poprzez zmniejszanie sk³adki na 

ZUS,  to czêœæ osób przejdzie z tej strefy 

i wskaŸnik bezrobocia ulegnie jeszcze

obni¿eniu.

Jednak najbardziej niepokoj¹c¹ nas 

grup¹ s¹ m³odzi ludzie, absolwenci wy¿-

szych uczelni po tzw. nie perspektywicz-

nych kierunkach. Szko³y wy¿sze, przy nis-

kich nak³adach w³asnych, szkol¹ ca³e rze-

sze „specjalistów”, którzy nie znajd¹ za-

trudnienia w zawodzie. Uczelnie na tym 

zarabiaj¹, a m³odzi podejmuj¹cy studia nie 

kalkuluj¹, ¿e po ich ukoñczeniu nie bêdzie 

dla nich pracy. Nie ma ju¿ miejsca dla 

specjalistów od marketingu i zarz¹dzania, 

a brakuje nam wci¹¿ na przyk³ad in¿ynie-

rów.

Jak uk³ada siê wspó³praca pomiêdzy 

panem, a wojewod¹ i prezydentem 

Poznania w sprawie Euro 2012? Czy 

wspólnymi si³ami jesteœmy w stanie 

wygraæ coœ dla Wielkopolski przy 

okazji tych mistrzostw?

 Wspó³praca nie jest problemem. 

Problem zaœ tkwi w tym, na ile rz¹d i wszy-

scy dysponenci bud¿etu centralnego zde-

cyduj¹ siê dokonaæ przesuniêæ do tych 

regionów, które maj¹ dŸwigaæ ciê¿ar Euro 

2012. Naszymi œrodkami, które zosta³y 

przydzielone wczeœniej, nie jesteœmy 

w stanie tych mistrzostw obs³u¿yæ. Poza 

tym nie chcielibyœmy paœæ ofiar¹ tej wiel-

kiej sportowej imprezy. Choæ jest ona 

œwietnym bonusem w postaci promocji 

miasta i mo¿liwoœci przyci¹gniêcia inwe-

storów prywatnych, na przyk³ad, do bran¿y 

·

hotelarskiej i gastronomicznej, to nie mo-

¿emy dopuœciæ do tego, ¿eby Euro 2012 

wymusi³o na nas zmianê strategii rozwo-

ju; ¿eby to, co zosta³o planowane dla ca-

³ego regionu, zosta³o skoncentrowane 

tylko na metropolii, bo tego nie zaakceptu-

j¹ mieszkañcy po³udniowej i pó³nocnej 

Wielkopolski, czy Konina. Dlaczego bo-

wiem mieliby traciæ tê szansê, któr¹ jesz-

cze wczoraj mieli, z tej racji, ¿e podjêto 

decyzjê o lokalizacji mistrzostw akurat 

w Poznaniu? Musimy wiêc  to wszystko, 

co wynika ze strategii rozwoju, zrówno-

wa¿yæ z tym, co niesie Euro 2012. I tutaj 

nie ma innego wyjœcia, jak zasilenie 

z Warszawy; mam tu na myœli przemiesz-

czenie œrodków pochodz¹cych z Unii 

Europejskiej. Poza tym uwa¿am, ¿e nie-

które wydatki powinien ponieœæ bud¿et

pañstwa.

Co ze œrodków unijnych przeznaczonych 

na lata 2007-20012 w najbli¿szym 

czasie zyska mieszkaniec Wielkopolski 

i potencjalny inwestor? Co z tych 

pieniêdzy mo¿e dla niego województwo 

przygotowaæ?

 Chcemy zasiliæ wiele ró¿norodnych 

sfer z tego programu i równie¿ z progra-

mów, których nie jesteœmy g³ównym za-

rz¹dzaj¹cym, tylko jednym z grona bene-

ficjentów, mog¹cych skorzystaæ z 

programów operacyjnych i sektorowych, 

bê-d¹cych w dyspozycji rz¹du. A my, w opar-

ciu o nasz Regionalny Program Operacyj-

ny –  poza wspomniana ju¿ przeze mnie 

ca³¹ sfera innowacyjnoœci – wzmacniaæ 

bêdziemy przede wszystkim infrastruk-

turê, czyli g³ównie drogi – szczególnie 

wojewódzkie, ale równie¿ powiatowe 

i gminne. Dalej inwestujemy w koleje 

regionalne. Chcemy wspomagaæ moder-

nizacjê linii i kupiæ nowy tabor dla prze-

wozów regionalnych, ¿eby komunikacja 

kolejowa by³a bardziej atrakcyjna i kon-

kurencyjna dla przewozów ko³owych. Im 

wiêcej ludzi podró¿owaæ bêdzie kolej¹, 

tym mniej bêdzie korków na drogach. 

Dofinansowujemy te¿ rozwój sieci in-

formatycznej, ¿eby w ka¿dym miejscu 

w Wielkopolsce by³ dostêp do Internetu. 

Umo¿liwi to powstanie wielu domowych, 

ma³ych firm, które mog¹ dzia³aæ w sieci.

Bêdziemy te¿ wspieraæ ma³e i œrednie 

przedsiêbiorstwa – wspomagaæ je, na 

przyk³ad, w pozyskiwaniu nowych tech-

nologii i urz¹dzeñ, nowych mechanizmów

organizacyjnych i marketingowych. 

·

I to s¹ najsilniejsze bodŸce rozwojowe: 

infrastruktura, która u³atwia kontakty 

i komunikowanie siê, a z drugiej strony 

wsparcie dla tych, którzy bêd¹ generowaæ 

konkretny rozwój i wzmocnienie potencja-

³u ekonomicznego regionu.

Jakie wymieni³by Pan priorytety dla 

województwa na najbli¿szy czas?

 Przede wszystkim dobre wykorzys-

tanie œrodków z Unii Europejskiej. Z tym 

siê wi¹¿e kwestia dobrej promocji. Uwa-

¿am, ¿e staæ nas na to, by byæ bardziej 

widocznymi w Europie. Potencja³ mamy 

spory, natomiast marketingowo i promo-

cyjnie tracimy. Trochê z tego powodu, ¿e 

jesteœmy oszczêdni i nie wydajemy bar-

dzo du¿ych kwot na te cele. Na przyk³ad 

Dolny Œl¹sk i Wroc³aw zainwestowa³y 

gigantyczne œrodki na promocjê regionu 

i miasta. Trzeba wy³o¿yæ pieni¹dze, ¿eby

uzyskaæ efekt. 

Z tym wi¹¿e siê rozwój po³¹czeñ 

lotniczych i drogowych. Autostrada A2 

blokuje nas od lat. Gdybyœmy mieli ukoñ-

czony odcinek do granicy, Wielkopolska 

by³aby du¿o dalej, jeœli chodzi o przyci¹g-

niecie inwestorów, czy turystów. A zwa-

¿ywszy, ¿e odwiedzaj¹ nas g³ównie Niem-

cy, niedokoñczony stukilometrowy od-

cinek autostrady stanowi powa¿n¹ barie-

rê w rozwoju. 

Poza tym wielka szansa tkwi w rozwoju 

turystyki wodnej i w to nale¿a³oby zain-

westowaæ. Mamy Wartê, Noteæ, malow-

nicze niezniszczone rzeki, które przyci¹ga-

j¹ turystów.

Rozmawia³ 

PIOTR LASKOWSKI

·
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Atrakcyjna 
     asekuracja

laczego MACIF zdecydowa³ siê na 

inwestowanie w Polsce? D
 Grupie MACIF jako Towarzystwu 

Ubezpieczeñ Wzajemnych nie chodzi³o 

o inwestowanie w Polsce. Jej obecnoœæ 

w naszym kraju, poprzez MACIF ¯ycie 

TUW, w ramach ubezpieczeñ na ¿ycie wi¹-

¿e siê z odczuwalnym, realnym zapotrze-

bowaniem spo³eczeñstwa na posiadanie 

oferty alternatywnej do tej, która ju¿ istnie-

je na rynku.
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woœæ dokonania wykupu zainwestowa-
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nych dodatkowych kosztów. Jest to jedna 

z podstawowych zasad naszej dzia³alno-

œci.

·

Pragnê podkreœliæ, ¿e jeœli MACIF ̄ ycie 
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Wystarczy przypomnieæ, ¿e w okresie 

miêdzywojennym 65 proc. polskiego 

rynku ubezpieczeniowego nale¿a³o do

TUW-ów.    
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pieczeñ Wzajemnych, k³adzie szczegól-
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ny na jakoœæ produktów i obs³ugi, a z dru-

giej na cenê, co jesteœmy w stanie zapew-

niæ wszystkim zainteresowanym.

Podkreœlam jeszcze raz, ¿e jesteœmy 

TUW-em i ¿e Grupa MACIF sta³a siê pierw-

szym ubezpieczycielem komunikacyj-

nym we Francji w³aœnie dziêki jakoœci 

swoich produktów i obs³ugi. Od czasu 

za³o¿enia Grupy w 1960 roku konsumen-

ci mieli du¿o czasu na ocenê jakoœci us³ug 

i proponowanej ceny. Nie jest wiêc dzie-

³em przypadku, ¿e MACIF sta³ siê pierw-

szym ubezpieczycielem komunikacyj-

nym we Francji. 

Proponujê zasiêgn¹æ opinii przedsiê-

biorców francuskich o MACIF; myœlê, ¿e 

bêdzie to najlepszy sposób na przekona-

nie siê co do jakoœci rozwi¹zañ propono-

wanych przez Grupê.   

Jak MACIF chce przekonaæ polskiego 

przedsiêbiorcê, ¿eby ubezpieczy³ 

swoich pracowników u was?

 Dzisiejszych pracodawców nie trzeba 

przekonywaæ o koniecznoœci poszukiwa-

·

·

nia rozwi¹zañ maj¹cych na celu z jednej 

strony zatrzymanie pracowników w przed-

siêbiorstwie, a z drugiej zwiêkszenie ich 

motywacji, gdy¿ wiêkszoœæ firm boryka 

siê z trudnoœciami wynikaj¹cymi z fluktu-

acji kadr.

Pragniemy pokazaæ przedsiêbiorcy na 

konkretnym przyk³adzie, ¿e warto powie-

rzyæ znalezienie jednego z mo¿liwych roz-

wi¹zañ wspomnianych problemów w³aœ-

nie Towarzystwu Ubezpieczeñ Wzajem-

nych. Pragniemy przede wszystkim za-

poznaæ siê z potrzebami przedsiêbiorcy, 

a nastêpnie przedstawiæ mu propozycjê 

zgodn¹ z tym, czego oczekuje. Taki jest 

nasz cel i strategia dzia³alnoœci. Tego typu 

rozwi¹zania s¹ w ca³oœci mo¿liwe jedynie 

w TUW-ie – z uwagi na strukturê Towa-

rzystwa, jego charakter non profit i nasta-

wienie na klienta – Cz³onka Towarzystwa, 

który jest równie¿ jego w³aœcicielem.

Oczywiœcie, dodatkowy argument stano-

wi ogromne doœwiadczenie i know-how 

grupy MACIF we wspó³pracy z przedsiê-

biorstwami, które same bardzo czêsto 

okreœlaj¹ j¹ jako swojego„uprzywilejowa-

nego partnera”.

Zamiast jednak przytaczaæ ró¿ne 

argumenty, które pozostan¹ teori¹, zapra-

szamy po prostu wszystkich przedsiê-

biorców do niezobowi¹zuj¹cego kontaktu 

z nami, maj¹c nadziejê, ¿e pozwoli im to  

– dziêki jakoœci i charakterowi propono-

wanych rozwi¹zañ – przekonaæ siê do 

s³usznoœci wyboru w³aœnie naszego To-

warzystwa. 

Co mo¿ecie zaproponowaæ ma³ym 

i œrednim firmom w dziedzinie 

ubezpieczeñ dla pracowników?

 Mamy dla nich specjalnie przygoto-

wan¹ ofertê, dostosowan¹ do ich spe-

cyficznych potrzeb i oczekiwañ. Proponuje-

my im zarówno klasyczne ubezpieczenie 

·

Rozmowa z prezesem Zarz¹du MACIF ¯ycie TUW 
Philippe Saffray

N A J L E P S Z E   F I R M YN A J L E P S Z E   F I R M Y
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na ¿ycie dla pracowników, op³acane w ca-

³oœci lub czêœciowo przez pracodawcê, jak 

i program oszczêdnoœciowy pozwalaj¹cy 

na przygotowanie dodatkowej emerytury. 

Pierwsze z rozwi¹zañ obejmuje ryzyko 

œmierci oraz trwa³ego i ca³kowitego in-

walidztwa z ka¿dej przyczyny i stanowi 

czêsto idealne uzupe³nienie polisy ju¿

posiadanej przez pracowników. Praco-

dawcy zaœ dostarcza œrodków na wyp³atê

obowi¹zkowej odprawy poœmiertnej.

Drugie rozwi¹zanie to program oszczêd-

noœciowo-emerytalny, dziêki któremu pra-

codawca mo¿e wp³acaæ – w ca³oœci lub 

w czêœci – œrodki na dodatkow¹ emeryturê 

pracowników, w sposób bezpieczny, ela-

styczny i wzmacniaj¹cy wiêŸ pracowni-

ków z zak³adem pracy.

Oprócz wspomnianej oferty dla pra-

cowników przygotowaliœmy tak¿e rozwi¹-

zania maj¹ce na celu zabezpieczenie przy-

sz³oœci samego przedsiêbiorstwa, co 

w przypadku ma³ych i œrednich firm jest 

szczególnie istotne, w postaci ubezpie-

czenia kluczowych pracowników firmy lub

te¿ „ubezpieczenia wspólników”.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ WZAJEMNYCH

Podsumowuj¹c, proponowana przez 

nas oferta pozwala na znalezienie skutecz-

nych rozwi¹zañ ³¹cz¹cych potrzebê ochro-

ny najbli¿szych i zabezpieczenia sobie 

dodatkowej emerytury, z potrzeb¹ – a czê-

sto ekonomiczn¹ koniecznoœci¹ – wpro-

wadzenia przez pracodawcê systemów 

motywuj¹cych pracowników i zwiêksza-

j¹cych ich przywi¹zanie do firmy.

Przyk³adacie du¿a wagê do etyki. 

Zatem umowy z wami musi cechowaæ 

du¿y poziom  bezpieczeñstwa. Klienci 

musz¹ przecie¿ do was wracaæ...

 Towarzystwa Ubezpieczeñ Wzajem-

nych zosta³y stworzone, aby przynieœæ 

odpowiedŸ na konkretne potrzeby w dzie-

dzinie ubezpieczeñ. Ich zadaniem jest 

proponowanie rozwi¹zañ prostych, ja-

snych i dostêpnych.

Racj¹ bytu TUW-ów na polskim ryn-

ku ubezpieczeniowym jest oferowanie 

rozwi¹zañ stanowi¹cych uzupe³nienie 

istniej¹cej ju¿ oferty, czy te¿ wrêcz alter-

·

natywê dla niej. MACIF ̄ ycie TUW, jedyny 

TUW ¿yciowy w Polsce, otwarty dla 

wszystkich, jest tak¹ alternatyw¹; buduje 

jednoczeœnie ze swoimi ubezpieczonymi  

relacje polegaj¹ce na zaufaniu. Nie chodzi 

tutaj bynajmniej o marketing, ale o przej-

rzystoœæ zarz¹dzania i informacji o pro-

duktach. Ubezpieczony musi znaæ swój 

TUW, poniewa¿ to on jest w³aœcicielem 

swojego Towarzystwa Ubezpieczenio-

wego, a TUW musi nieustannie dostoso-

wywaæ siê do potrzeb swoich ubezpie-

czonych. Niezbêdna jest w tym celu daleko 

id¹ca elastycznoœæ, przy jednoczesnym 

rygorystycznym przestrzeganiu wszelkich 

przepisów i procedur oraz bezpieczeñ-

stwa wobec ubezpieczonych.

Ilustruje to chocia¿by fakt, ¿e jeœli po-

równamy stopy pokrycia rezerw i margi-

nes wyp³acalnoœci, wyniki TUW-ów s¹ du-

¿o wy¿sze ni¿ te dotycz¹ce towarzystw 

ubezpieczeñ dzia³aj¹cych w formie spó³ki 

akcyjnej. I w³aœnie to jest obowi¹zkiem 

TUW-ów wobec swoich ubezpieczonych

cz³onków.

N A J L E P S Z E   F I R M YN A J L E P S Z E   F I R M Y
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Towarzystwo MACIF ¯ycie TUW zosta³o za³o¿one przez europejsk¹ Grupê MACIF, pierwszego ubez-
pieczyciela francuskich rodzin i najwiêkszego ubezpieczyciela komunikacyjnego we Francji, której roczna
zebrana sk³adka w 2006 roku wynios³a we Francji 4,7 miliarda euro.

31 grudnia 2003 roku MACIF ¯ycie TUW otrzyma³o zezwolenie KNUIFE na prowadzenie dzia³alnoœci. 
Towarzystwo jest obecne na terytorium ca³ego kraju dziêki sieci wspó³pracuj¹cych z nim poœredników 
ubezpieczeniowych, zarówno agentów, jak i brokerów. Istotnym elementem rozwoju MACIF ¯ycie TUW 
jest podpisanie umowy wspó³pracy z kilkunastoma Bankami Spó³dzielczymi z ró¿nych regionów Polski, 
co umo¿liwia du¿ej grupie spo³ecznej dostêp do „klasycznych” ubezpieczeñ na ¿ycie oraz zabezpie-
czenia ró¿nego rodzaju kredytów.

MACIF ¯ycie TUW zapewnienia ³atwy dostêp do ubezpieczeñ, dziêki produktom jasnym, prostym 
i o przystêpnej cenie, z racji tego, ¿e jako Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych nie musi wyp³acaæ 
dywidendy swoim za³o¿ycielom.      
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Rozmawia³ 

PIOTR LASKOWSKI
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Nie ma czasu

M I A S T OM I A S T O

EURO 2012

rzygotowania w Poznaniu id¹ pe³n¹ 

par¹, powo³ano Komitet Organizacyj-P
ny i szefów zespo³ów odpowiedzialnych 

za poszczególne zagadnienia. Stworzona 

zosta³a lista projektów, które winny byæ 

zrealizowane dla powodzenia imprezy. 

Najwa¿niejsze jest jednak zapewnienie 

finansowania tych projektów przez rz¹d 

RP i szybkie podjêcie zmian legislacyj-

nych. Ca³a Polska stoi przed nie lada za-

daniem, które musi zakoñczyæ siê powo-

dzeniem. 

Poznañ jest w najlepszej sytuacji ze 

wszystkich polskich miast przygotowu-

j¹cych siê do EURO 2012. Przebudowa sta-

dionu trwa ju¿ 3 lata i powinna zakoñczyæ 

siê do 2010 roku, tak aby mo¿na spraw-

dziæ stadion podczas meczów miêdzy-

pañstwowych. Warto dodaæ, ¿e w pozo-

sta³ych miastach istniej¹ tylko plany, 

a prawdziwe problemy s¹ dopiero przed 

nimi. Trzeba w tym miejscu pochwaliæ kon-

sekwentn¹ politykê prezydenta w d¹¿e-

niu do uczynienia Poznania sportow¹ sto-

lic¹ Polski. Konsekwencja w³adz miasta 

doprowadzi³a do tego, ¿e to w³aœnie Po-

znañ zaj¹³ pierwsze miejsce w rankingu 

miast najlepiej przygotowanych do EURO

2012. 

Co zosta³o do zrobienia? Mnogoœæ pro-

jektów i ich zró¿nicowanie mog¹ przypra-

wiæ o zawrót g³owy, dlatego wspó³praca 

rz¹du RP oraz wszystkich instytucji jest 

tak istotna. Bior¹c pod uwagê Poznañ, 

najwa¿niejszym dokumentem mo¿e oka-

zaæ siê Studium Kierunków i Uwarunko-

wañ Zagospodarowania Przestrzennego 

w Poznaniu. Im szybciej zostanie uchwa-

lone, tym szybciej bêdzie mo¿na przy-

gotowaæ miasto pod poszczególne in-

westycje, nie zapominaj¹c o fakcie, ¿e 

kilkanaœcie przygotowanych planów za-

gospodarowania jest zgodnych z przed-

stawionym do akceptacji radnych nowym 

Studium. Promocja i oferta inwestycyjna 

miasta zale¿¹ w du¿ej mierze od g³osowa-

nia radnych. Poznañ nie mo¿e rozwijaæ siê 

p³ynnie i w sposób zrównowa¿ony bez 

nowego Studium, które nale¿y uchwaliæ 

jak najszybciej. Problem w tym, ¿e nie ma

czasu…

SEBASTIAN BEDEKIER

Specjalista ds. promocji

Poznañ ju¿ za nieca³e piêæ lat stanie siê aren¹ jednej z najwiêkszych imprez sportowych 

– Mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej. To wielkie wyró¿nienie dla miasta i jego 

mieszkañców, jednak czas zachwytu nad przyznaniem Polsce i Ukrainie prawa do 

organizacji EURO 2012 ju¿ dawno min¹³. Pojawia siê w tym miejscu naturalne pytanie: 

co dalej? 

Przebudowa stadionu przy ul. Bu³garskiej w Poznaniu 
musi zakoñczyæ siê do 2010 roku
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64-100 Leszno
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FRILI PROJECT MANAGEMENT Sp. z o.o.

FRILI Properties Polska Sp. z o.o.

e-mail: info@frili.com.pl

e-mail: info@frili-pm.pl

Firma nale¿y do szwedzkiej grupy kapita³owej Bonnier AB, 
dzia³a na rynku Polskim od 1997 roku. Inwestujemy 
w nieruchomoœci na wynajem i na sprzeda¿.

W ciagu 10 lat dzia³alnoœci wybudowaliœmy kilkadziesi¹t 
tysiêcy metrów kwadratowych powierzchni 

przemys³owych i biurowych w których znalaz³o 

zatrudnienie ponad 3 tys. osób.

Na rynku poznañskim zaistnieliœmy w 2004 roku oddaj¹c 
do u¿ytku pieczo³owicie odrestaurowan¹ kamienicê 
z przeznaczeniem na biura o wysokim standardzie.

Dziœ przygotowujemy projekt rewitalizacji kamienicy 
w centrum miasta z przeznaczeniem na luksusowe 

apartamenty.
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Buduj¹cy przyk³ad biznesu

ak rozpoczê³a siê pana przygoda       

z firm¹ Kreisel? J
 W latach 80. przebywa³em w Niem-

czech. Na zlecenie jednej z tamtejszych 

firm budowlanych rozpocz¹³em budowê 

sieci przedstawicielstw handlowych na 

terenie Polski i krajów Europy Wschod-

niej. Stwierdzi³em wówczas brak nowo-

czesnych produktów budowlanych na 

tych rynkach i szuka³em producenta, który 

by³by zainteresowany wejœciem do na-

szego kraju. W jednym z baumarketów za-

uwa¿y³em opakowania z logo Kreisel, 

skontaktowa³em siê z firm¹ i wspólnie 

z Norbertem Kreislem, w 1993 roku, za-

³o¿y³em spó³kê Kreisel Polen, wówczas 

niewielk¹ firmê produkcyjn¹ zatrudniaj¹-

c¹ 12 osób.    

Potem nast¹pi³ jej dynamiczny rozwój, 

sytuuj¹cy przedsiêbiorstwo w grupie 

najwiêkszych producentów materia³ów 

chemii budowlanej w Polsce?  

 To fakt. Nasz udzia³ w rynku wynosi 

oko³o 21 procent. Mamy spó³ki na Litwie, 

w Rosji i na Ukrainie z zapleczem produk-

·

·

cyjnym w postaci 8 zak³adów w kraju i na 

Wschodzie. Firma osi¹ga obroty na po-

ziomie 300 milionów z³otych, daj¹c za-

trudnienie ponad 500 osobom. By³o to 

mo¿liwe dziêki zaanga¿owaniu ca³ego 

zespo³u, ale tak¿e dziêki temu, ¿e posta-

wiliœmy na cztery filary: jakoœæ, kontakt 

z klientem, markê i inwestycje. To nasza 

recepta na sukces. Obecnie podstaw¹ 

oferty s¹ kleje do glazury, systemy do-

ciepleñ i tynki, ale generalnie, u¿ywaj¹c 

naszych produktów, mo¿na wykonaæ wiêk-

szoœæ prac budowlanych i remontowych 

w domu, mieszkaniu czy obiekcie u¿y-

tecznoœci publicznej.   

Gdzie inwestujecie?

 Du¿e inwestycje rozpoczêliœmy 

w 2001 roku, po umocnieniu siê na pol-

skim rynku. Najpierw otworzyliœmy fabry-

kê w Bêdzinie k. Katowic, w 2003 roku 

zbudowaliœmy najnowoczeœniejszy i naj-

wiêkszy zak³ad w UjeŸdzie k. Tomaszowa 

Mazowieckiego, dwa lata temu przejê-

liœmy fabrykê KTB na OpolszczyŸnie, 

a w ubieg³ym roku zakupiliœmy kopalniê 

piasku i kruszyw EuroKrusz. Na pocz¹tku 

·

tego roku poszerzyliœmy grupê o spó³ki 

EGIPS i ROEFIX Polska (producenci 

suchych zapraw i gipsów). Na ten rok 

i nastêpne lata planujemy dalszy rozwój 

i nie wykluczamy kolejnych zakupów. Po-

nadto kilka lat temu dostrzegliœmy poten-

cja³ rynków wschodnich. W 2003 roku 

za³o¿yliœmy spó³kê Kreisel Rus z siedzi-

b¹ w Moskwie, rok póŸniej Kreisel 

Ukraina w Kijowie, a obecnie trwaj¹ prace 

nad budow¹ nowych zak³adów produk-

cyjnych w tych krajach i nad tworzeniem 

sieci handlowej. Ponadto posiadamy spó³-

kê Kreisel Vilnius na Litwie, która jest 

obecnie czo³owym producentem zapraw

budowlanych w tym kraju. 

Marka Kreisel jest dobrze 

rozpoznawalna. To zas³uga 

przemyœlanej strategii marketingowej. 

Na czym ona polega?

  Postawiliœmy na marketing spor-

towy. Dziêki niemu zbudowaliœmy siln¹ 

markê przedsiêbiorstwa i staliœmy siê 

rozpoznawalni na rynku budowlanym. 

Temu s³u¿y³y najwiêksze dzia³ania – spon-

sorowanie reprezentacji Polski w pi³ce 

no¿nej (ju¿ od 2000 roku Kreisel to 

Oficjalny Sponsor Polskiej Reprezentacji 

Pi³karskiej) oraz polskiej reprezentacji 

olimpijskiej (2004–2006), a tak¿e licznych 

wa¿nych zawodów i imprez sportowych. 

Teraz, po osi¹gniêciu naszego podsta-

wowego celu – popularnoœci marki, nasze 

dzia³ania s¹ ju¿ du¿o mniejsze. Nadal naj-

wa¿niejsza jest tutaj reprezentacja pi³-

karska, tym bardziej w kontekœcie Euro

2012 w Polsce. 

Od dwóch lat pe³ni pan funkcjê 

kanclerza Lo¿y Wielkopolskiej 

Business Centre Club. To oczywiœcie 

inna skala wyzwañ?

 Zamierzam im sprostaæ. Wielkopol-

ska to jeden z najbardziej rozwiniêtych re-

gionów naszego kraju, ale tak¿e, a mo¿e 

·

·

Rozmowa ze Szczepanem Gaw³owskim, 
prezesem zarz¹du spó³ki Kreisel w Poznaniu, 
kanclerzem Lo¿y Wielkopolskiej Business Centre Club

GIGANCI GOSPODARKIGIGANCI GOSPODARKI

MOJA FIRMA
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przede wszystkim, region s³yn¹cy z tra-

dycji dobrego gospodarowania. W Wiel-

kopolsce maj¹ swoje siedziby centrale 43 

przedsiêbiorstw z „listy 500” najwiêk-

szych firm. Tych wielkich firm ci¹gle w re-

gionie przybywa. Widzê tu du¿¹ rolê na-

szej organizacji. To wyzwanie dla mnie, 

oczywiœcie, ale przede wszystkim dla 

wielkopolskiego œrodowiska biznesowe-

go, wspó³odpowiedzialnego za rozwój re-

gionu. Wierzê w to œrodowisko, sam do 

niego nale¿ê i… zamierzam  zdynamizo-

waæ jego „puls” oraz dzia³alnoœæ Lo¿y. 

Skupiamy blisko 110 czo³owych firm re-

gionu. Bêdziemy podejmowaæ dzia³ania 

na rzecz wiêkszej integracji przedsiêbior-

ców i czêœciej mówiæ wspólnym, zdecy-

dowanym i donoœnym g³osem przy wy-

pracowywaniu dogodnych warunków roz-

woju gospodarczego regionu.

Chcê aktywnie i skutecznie dzia³aæ na 

rzecz polepszenia wizerunku prywatnego 

przedsiêbiorcy. To trudne zadanie, bo mu-

simy zwalczyæ wiele negatywnych ste-

reotypów, które naros³y wokó³ œrodowis-

ka przedsiêbiorców, a swoje korzenie ma-

j¹, niestety, jeszcze w czasach PRL-u. 

W naszej organizacji uda³o siê jednak 

zgromadziæ wielu doskona³ych biznesme-

nów, mened¿erów, których dzia³alnoœæ 

i postawa zadaj¹ k³am obiegowym i czêsto 

krzywdz¹cym opiniom na temat œrodo-

wiska przedsiêbiorców prywatnych.

Anga¿uje siê pan w dzia³alnoœæ 

charytatywn¹. Czy to sposób na 

marketing firmy?

 W polskim spo³eczeñstwie nadal tak 

to funkcjonuje: jeœli coœ da³eœ, to musisz 

mieæ w tym interes. Ale na szczêœcie to 

siê zmienia. Ja nigdy tego tak nie postrze-

ga³em ani nie traktowa³em. Uwa¿am po 

prostu, ¿e moralnym obowi¹zkiem tych, 

którym w biznesie siê udaje, jest tak¿e 

wspieranie s³abszych i potrzebuj¹cych. 

·

GIGANCI GOSPODARKIGIGANCI GOSPODARKI

MOJA FIRMA

Szczepan Gaw³owski, prezes zarz¹du Kreisel Technika Budowlana

Szczepan Gaw³owski (1958), urodzi³ siê na Kujawach, ale na sta³e zwi¹-

za³ siê z Poznaniem, gdzie w na prze³omie lat 70. i 80. studiowa³ dzien-

nikarstwo na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza. Po studiach wyjecha³ do Niemiec, gdzie przez pierwsze trzy 

lata studiowa³ jêzyk niemiecki w Goethe Institut, a potem podj¹³ studia

podyplomowe na Uniwersytecie w Getyndze. 

Karierê zawodow¹ rozpocz¹³ w rz¹dowej agendzie zajmuj¹cej siê 

koordynacj¹ pomocy dla krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej, organizu-

j¹c szkolenia i wyjazdy dla polskich in¿ynierów do Niemiec. Nastêpnym 

krokiem by³a praca w renomowanym koncernie Korzilius produkuj¹cym 

p³ytki ceramiczne, w którym Szczepan Gaw³owski stworzy³ sieæ sprzeda-

¿y w krajach Europy Œrodkowej i Wschodniej. To by³ pierwszy du¿y sukces 

w bran¿y budowlanej, w której Gaw³owski nieprzerwanie dzia³a do dziœ. 

Dzia³aj¹c w sektorze budowlanym, Szczepan Gaw³owski pozna³ 

Norberta Kreisla, za³o¿yciela firmy Kreisel GmbH, któremu zaproponowa³ 

wspólne za³o¿enie polskiego oddzia³u Kreisel. Spó³ka Kreisel Polen pow-

sta³a w 1993 roku, a na jej siedzibê wybrano Poznañ. Po dwóch latach 

dzia³ania na polskim rynku firma zmieni³a nazwê na Kreisel Technika 

Budowlana Sp. z o.o. Prezesem zarz¹du zosta³ jej wspó³w³aœciciel i za³o-

¿yciel Szczepan Gaw³owski, który w tym czasie powróci³ do Polski po 

latach spêdzonych na dzia³alnoœci biznesowej w Niemczech. 

Prezes Gaw³owski jest laureatem licznych nagród i wyró¿nieñ bran¿o-

wych, wœród których najbardziej presti¿ow¹ jest statuetka Lidera Pol-

skiego Biznesu BCC, œwiadcz¹ca o doskona³ym zarz¹dzaniu firm¹ Kreisel. 

Inne wa¿ne nagrody to EuroManager 2004, Tytan Wielkopolskiego Biz-

nesu 2004, Wielkopolanin Roku 2003, Mecenas Polskiego Sportu. 

Szczepan Gaw³owski zosta³ tak¿e odznaczony Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi, 

jednym z najwy¿szych odznaczeñ pañstwowych w Polsce przyznawanych 

osobom szczególnie zas³u¿onym dla pañstwa i obywateli, „za wzorowe, 

wyj¹tkowo sumienne wykonywanie obowi¹zków zawodowych, ofiarn¹ dzia³alnoœæ publiczn¹, niesienie pomocy oraz dzia³alnoœæ 

charytatywn¹”. Bêd¹c prezesem firmy Kreisel, aktywnej w sponsoringu sportowym, dzia³aniach charytatywnych i mecenacie

kultury, prezes Gaw³owski osobiœcie anga¿uje siê w inicjowanie i wspieranie tych dzia³añ. 

Tak… „dla wyrównania”. Dlatego te¿ 

zarówno jako prezes firmy Kreisel, jak 

i kanclerz BCC uczestniczê w licznych 

projektach dobroczynnych. Wiele domów 

pomocy spo³ecznej, domów dziecka, 

obiektów sakralnych, oœrodków Monaru 

i innych instytucji buduje siê i remontuje 

z wykorzystaniem naszych materia³ów. 

Osobiœcie uczestniczê w akcjach œwi¹-

tecznych na rzecz najbardziej potrzebuj¹-

cych, g³ównie dzieci z domów dziecka 

i oœrodków opiekuñczych. To nie s¹ akcje 

„na pokaz”, to s¹ dzia³ania dyktowane

sercem. 

Rozmawia³ 

EDWARD MODELEWSKI
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Granice 
zad³u¿enia firmy

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

EKONOMIA  DLA  PRZEDSIÊBIORCY

OdpowiedŸ na pytanie, czy prowadz¹c 

firmê, nale¿y siê zad³u¿aæ czy nie 

zad³u¿aæ, jest stosunkowo prosta. 

Mo¿na powiedzieæ, ¿e zad³u¿enie siê to 

naturalna konsekwencja prowadzenia 

dzia³alnoœci gospodarczej, dlatego nie 

ma praktycznie firm, które nie mia³yby 

d³ugów. Zad³u¿enie wynika 

z uwarunkowañ ekonomicznych 

i organizacyjnych, które powoduj¹ 

zasadnoœæ oraz koniecznoœæ korzystania 

z obcych Ÿróde³ finansowania.

nacznie trudniejsza jest natomiast 

odpowiedŸ na pytanie, do jakiej gra-Z
nicy firma mo¿e siê zad³u¿aæ, aby nie 

popad³a w tzw. pêtlê zad³u¿enia i aby 

mog³a w ustalonym czasie sp³aciæ swoje 

zad³u¿enie wraz z nale¿nymi odsetkami. 

Niniejszy artyku³ stanowi próbê odpo-

wiedzi na to pytanie.

Nie tylko pó³ na pó³

W poszukiwaniu odpowiedzi doty-

cz¹cej granicy zad³u¿enia nale¿y wyjœæ 

w pierwszej kolejnoœci od ustaleñ teore-

tycznych, a nastêpnie uwzglêdniæ trzeba 

konkretne uwarunkowania funkcjonowa-

nia poszczególnych firm. Teoria finansów 

przedsiêbiorstw w po³owie ubieg³ego 

wieku formu³owa³a w tym zakresie zasa-

dê, ¿e bezpieczna struktura kapita³u firmy 

to taka struktura, która opiera siê w po³o-

wie na kapitale w³asnym i w po³owie na 

kapitale obcym. Im udzia³ kapita³u w³as-

nego w strukturze kapita³u jest wiêkszy, 

tym bezpieczeñstwo finansowe firmy jest 

wy¿sze, a wierzyciele mog¹ byæ bardziej 

pewni, ¿e otrzymaj¹ nale¿ne pieni¹dze za

dostarczone dobra i us³ugi.

Jednak szybki rozwój du¿ych firm 

œwiatowych potrzebowa³ wiêkszego 

wsparcia kapita³owego. Pod wp³ywem 

potrzeb rozwojowych tych przedsiê-

biorstw zosta³a zmodyfikowana pierwotna 

struktura kapita³u na rzecz zwiêkszenia 

udzia³u kapita³u obcego. Uznano bowiem, 

¿e jako bezpieczn¹ strukturê kapita³ow¹ 

mo¿na uznaæ równie¿ tak¹ strukturê, która 

w jednej trzeciej jest oparta na kapitale 

w³asnym, a w dwóch trzecich – na kapitale 

obcym. Nale¿y podkreœliæ, ¿e dla niektó-

rych firm taka struktura kapita³owa sta³a 

siê ryzykowna, poniewa¿ czêœæ z nich 

upad³a. Mo¿e to byæ oznak¹, ¿e zosta³a

przekroczona granica zad³u¿enia.

Trzeba po¿yczaæ, czyli wiêcej 

kapita³u obcego

Zasadne jest w tym miejscu pytanie, 

jaka jest aktualna teoria odnoœnie do 

struktury kapita³owej. Obecne postulaty 

teorii w tym zakresie sprowadzaj¹ siê do 

stwierdzenia, ¿e nie mo¿na sformu³owaæ 

jednej, uniwersalnej struktury kapita³u, 

odpowiedniej dla wszystkich przedsiê-

biorstw. Na strukturê kapita³u wp³ywa 

wiele czynników o charakterze subiekty-

wnym, które w istotny sposób mog¹ 

ró¿nicowaæ strukturê kapita³u poszcze-

gólnych firm.

Do  najwa¿niejszych czynników ró¿ni-

cuj¹cych strukturê kapita³ów, naszym zda-

niem, nale¿¹:

  · charakter firmy i ryzyko jej 

dzia³alnoœci,

  · struktura maj¹tku,

  · mo¿liwoœci rozwoju firmy,

  · polityka finansowa firmy,

  · struktura zad³u¿enia.

Powszechnie siê uwa¿a, ¿e dzia³alnoœæ 

handlowa jest mniej ryzykowna od dzia-

³alnoœci przemys³owej. W zwi¹zku z tym 

w strukturze firmy handlowej mo¿e byæ

wy¿szy udzia³ kapita³u obcego.

Na rozmiary obcych Ÿróde³ finansowa-

nia istotny wp³yw ma tak¿e struktura 

maj¹tku firmy. Firmy posiadaj¹ce w struk-

turze swojego maj¹tku ma³o ryzykowne 

sk³adniki, np. zapasy (towarów i mate-

ria³ów) czy nale¿noœci od odbiorców, które 

stanowi¹ dobre zabezpieczenie zaci¹gniê-

tych kredytów, mog¹ w szerszym zakresie 

korzystaæ z ró¿nych form kapita³u obcego. 

Natomiast firmy posiadaj¹ce maj¹tek ry-

zykowny, np. unikalne maszyny i urz¹dze-

nia techniczne, budynki i budowle, musz¹ 

go finansowaæ kapita³em w³asnym, po-

niewa¿ bank niechêtnie bêdzie udziela³ 

kredytu na finansowanie takiego maj¹tku.

O strukturze Ÿróde³ finansowania de-

cyduj¹ tak¿e mo¿liwoœci rozwojowe firmy. 

Firmy maj¹ce du¿e mo¿liwoœci rozwojowe 

mog¹ w wiêkszym stopniu wykorzystaæ 

kapita³ obcy ni¿ firmy znajduj¹ce siê w fazie 

stagnacji. W firmach rozwojowych kapita³ 

w³asny staje siê z regu³y niewystarcza-

j¹cym Ÿród³em finansowania. Dlatego w fir-

mach o wysokiej dynamice rozwoju udzia³ 

kapita³u obcego w strukturze finansowa-

nia jest z regu³y wysoki. Firmy te staraj¹ 

siê jednak o pozyskanie d³ugoterminowe-

go kapita³u obcego.

Struktura kapita³owa jest te¿ w du¿ym 

stopniu zale¿na od polityki finansowej 

firmy. Firmy nastawione na zwiêkszenie 

korzyœci z kapita³u obcego, nawet przy 

odpowiednim poziomie ryzyka, s¹ sk³onne 

do wiêkszego anga¿owania kapita³u ob-

cego. Natomiast firmy preferuj¹ce bez-

pieczn¹ strategiê rozwoju nie s¹ zaintere-

sowane nadmiernym uzale¿nieniem siê od

kapita³u obcego.

Granica zad³u¿enia firmy jest w du¿ym 

stopniu tak¿e zale¿na od struktury samego 

zad³u¿enia. Wspó³czesne firmy korzystaj¹ 

z klasycznych i nowoczesnych form po-

zyskiwania kapita³u obcego. Klasycznym 

Ÿród³em kapita³u obcego s¹ zobowi¹zania. 

Firmy z regu³y posiadaj¹ zobowi¹zania 

wobec dostawców za dostarczone towary 

i materia³y oraz wobec banku z tytu³u 
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Wyposa¿enie specjalistyczne firmy 
czêsto kupowane jest za po¿yczone 

pieni¹dze – i nie ma w tym nic z³ego

otrzymanych kredytów. Je¿eli udzia³ zo-

bowi¹zañ wobec dostawców jest decy-

duj¹cym elementem struktury kapita³u 

obcego, to takie firmy mog¹ mieæ wy¿szy 

udzia³ kapita³u obcego, poniewa¿ kapita³ 

ten jest z regu³y darmowy. Natomiast 

zobowi¹zania wobec banku, urzêdu skar-

bowego czy ZUS s¹ to zobowi¹zania œciœ-

le wymagalne w zakresie terminu i kwoty 

sp³aty. Dlatego firmy chêtniej zad³u¿aj¹ siê 

u dostawców ni¿ w banku. Nale¿y stwier-

dziæ, ¿e obecnie na rynku istnieje mo¿li-

woœæ pozyskania ró¿nych, nowoczesnych 

form wsparcia kapita³owego, jak chocia¿-

by leasing, co nie zawsze jest ukazane 

w bilansie. Sprawozdanie finansowe nie 

musi wiêc w pe³ni informowaæ o struktu-

rze zad³u¿enia.

W œwietle powy¿szych uwarunkowañ 

struktury Ÿróde³ finansowania maj¹tku 

firmy nale¿y stwierdziæ, ¿e nie mo¿na sfor-

mu³owaæ uniwersalnej, jednakowej zasa-

dy kszta³towania struktury kapita³u, odno-

sz¹cej siê do wszystkich firm. Proporcje te 

s¹ z regu³y aktem indywidualnego wyboru 

ka¿dej firmy, realizowanym zgodnie z za-

sad¹, ¿e firma powinna po¿yczaæ tak d³ugo, 

jak d³ugo mo¿e osi¹gaæ korzyœci z powiêk-

szania kapita³u obcego, ale nie na tyle du-

¿o, aby koszty pozyskania i obs³ugi kapita-

³u obcego przewy¿sza³y osi¹gan¹ rentow-

noœæ firmy, poniewa¿ mo¿e to prowadziæ 

do utraty zdolnoœci kredytowej firmy, 

a nawet jej upadku.

Musi byæ kompromis

Zatem ustalanie granicy zad³u¿enia 

sprowadza siê do znajdowania pewnego 

kompromisu pomiêdzy wy¿szymi zyska-

mi firmy z tytu³u korzystania z kapita³ów 

obcych a wzrostem ryzyka, wynikaj¹cego 

z wykorzystania kapita³ów obcych do 

finansowania dzia³alnoœci firmy. Najogól-

niej mo¿na stwierdziæ, ¿e granica zad³u-

¿enia to wielkoœæ kapita³ów obcych, przy 

której uzyskuje siê maksymalne zyski 

z wykorzystania kapita³ów obcych przy

nieprzekraczaj¹cym poziomie ryzyka.
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Unijna dyskryminacja
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Przyst¹pienie Polski do struktur Unii 

Europejskiej 1 maja 2004 r. otworzy³o 

przed polskimi pracownikami i praco-

dawcami nowe mo¿liwoœci 

i perspektywy rozwoju. Ju¿ od 

pierwszego dnia naszego cz³onkostwa 

trzy rynki pracy „starej Unii” sta³y siê 

w pe³ni dostêpne dla obywateli pañstw 

nowo przyjêtych.

 opinii wielu komentatorów gospo-

darki tych krajów (Wielka Brytania, W
Irlandia i Szwecja) tylko na tym zyska³y. 

Potwierdza to tak¿e otwieranie swoich 

rynków przez kolejne pañstwa dwunastki 

(Hiszpania), które w pocz¹tkowym okresie 

wykorzysta³y mo¿liwoœæ wprowadzenia 

wobec nowych cz³onków okresów przej-

œciowych. 

Na w³asny rachunek

Z dobrodziejstwa tego korzystaj¹ 

obecnie (i to masowo) Polacy, od robot-

ników budowlanych poczynaj¹c, na œwiet-

nie wykszta³conych lekarzach koñcz¹c. 

Paradoksalnie, ten exodus, zasadniczo 

niekorzystny dla Polski i polskich praco-

dawców, korzystnie odbija siê na pracow-

nikach najemnych pozostaj¹cych w kraju 

– zauwa¿alny jest postêpuj¹cy wzrost 

p³ac, zw³aszcza wœród specjalnoœci naj-

bardziej poszukiwanych i lepiej op³aca-

nych w Europie Zachodniej, a tym samym 

najbardziej podatnych na ewentualn¹ emi-

gracjê zarobkow¹. W przysz³oœci mo¿e to 

jednak powodowaæ obni¿enie konkuren-

cyjnoœci polskich produktów na rynku 

wewnêtrznym i unijnym (wzrost kosztów 

pracy przek³adaj¹cy siê na wzrost cen 

towarów, odp³yw wykwalifikowanej si³y 

roboczej za granicê). Nie jest to zatem zbyt 

œwietlana wizja dla krajowych przedsiê-

biorców. 

Po wejœciu Polski do Unii Europejskiej 

pojawi³a siê jednak przed nimi nowa szan-

sa – mo¿liwoœæ swobodnego poszukiwa-

nia innego miejsca (kraju) dla prowadzenia 

swojej dzia³alnoœci oraz poszukiwania 

zarówno wiêkszego rynku zbytu na pro-

dukowane dobra, jak i pañstwa o ni¿szych

kosztach pracy.

Postanowienia Uk³adu Europejskiego 

(umowy o stowarzyszeniu Polski ze Wspól-

notami Europejskimi oraz ich pañstwami 

cz³onkowskimi, która wesz³a w ¿ycie 

1 lutego 1994 r.) przyznaj¹ obywatelom 

naszego kraju prawo do zak³adania firm na 

terenie krajów Unii Europejskiej. Firmê na 

terenie UE mog¹ przy tym za³o¿yæ zarów-

no osoby fizyczne, jak i istniej¹ce i funkcjo-

nuj¹ce ju¿ przedsiêbiorstwa. Prawo do 

podejmowania i prowadzenia dzia³alnoœci 

gospodarczej dla osób fizycznych oznacza 

mo¿liwoœæ tzw. samozatrudnienia (czyli 

pracy na w³asny rachunek, bez prawa do jej 

poszukiwania na miejscowym rynku). 

Firmom zaœ dozwolone jest zak³adanie 

przedsiêbiorstw podleg³ych oraz oddzia-

³ów i agend, i to we wszelkich dziedzi-

nach dzia³alnoœci gospodarczej – prze-

mys³owej, handlowej, us³ugowej, rze-

mieœlniczej, a tak¿e w zakresie wolnych 

zawodów.

Swoboda ograniczana  

Inny akt prawny – Karta Praw Podsta-

wowych Unii Europejskiej – w art. 16 

wprowadza fundamentalne pojêcie wol-

noœci gospodarczej (w szczegó³ach odsy-

³aj¹c jednak¿e do ustawodawstwa po-

szczególnych krajów cz³onkowskich), 

z którym funkcjonalnie zwi¹zane jest z ko-

lei pojêcie Jednolitego Rynku Wewnêtrz-

nego UE. Definiuje siê go jako obszar 

bez granic wewnêtrznych, na którym 

zostaje zapewniony swobodny przep³yw 

towarów, osób, us³ug i kapita³u (art. 7a 

Jednolitego Aktu Europejskiego). S¹ to 

filary rynku wewnêtrznego Unii, cztery 

podstawowe swobody, w oparciu o które

jest on realizowany.

Swobodny przep³yw towarów dotyczy 

wszystkich towarów wytwarzanych na 

terytorium Wspólnoty. Nie podlegaj¹ one 

c³om wewnêtrznym (zniesienie granic 

celnych); podlegaj¹ jednolitym standar-

dom, normom i certyfikatom. Swoboda 

przep³ywu towarów w za³o¿eniu ma 

równie¿ oznaczaæ eliminacjê protekcjo-

nizmu narodowego oraz harmonizacjê

podatków poœrednich.

Swoboda przep³ywu osób opiera siê na 

prawie ka¿dego obywatela UE do pracy, 

¿ycia, osiedlania siê i korzystania ze œwiad-

czeñ socjalnych w jakimkolwiek kraju UE 

bez wzglêdu na przynale¿noœæ pañstwo-

w¹. Jak to ju¿ zosta³o jednak wspomniane, 

niektóre z dotychczasowych krajów 

cz³onkowskich wynegocjowa³y okresy

przejœciowe (maksymalnie 7-letnie). 

Niezbêdnym warunkiem korzystania 

z pozosta³ych swobód jest zapewnienie 

swobody przep³ywu kapita³u, która odnosi 

siê do samodzielnych transakcji finanso-

wych, niezwi¹zanych z przep³ywem to-

warów, us³ug czy osób.

Czwarty filar jednolitego rynku to 

swoboda przep³ywu us³ug, oznaczaj¹ca 

prawo do zakupu i sprzeda¿y us³ug na te-

rytorium kraju w³asnego, jak i innego kraju 

cz³onkowskiego Unii. Zasada ta jest ana-

logiczna do swobodnego przep³ywu to-

Otwarcie rynku dla Polaków przyspieszy³o 
wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii. Jednak 

nie wszystkie pañstwa UE  s¹ tak liberalne 
wobec naszych rodaków
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warów i mo¿e byæ rozumiana dwojako. 

Z jednej strony – jako swoboda œwiadcze-

nia us³ug transgranicznych, bez koniecz-

noœci zak³adania przedsiêbiorstwa za-

granicznego przez danego przedsiêbiorcê; 

z drugiej zaœ – jako swoboda zak³adania 

przedsiêbiorstw i prowadzenia dzia³alno-

œci gospodarczej na tych samych warun-

kach, jak obywatel kraju, w którym dzia³al-

noœæ jest uruchamiana.

Dla wszystkich obywateli pañstw 

cz³onkowskich z czterech powy¿szych 

swobód podstawowych wynika ponadto 

tzw. prawo przedsiêbiorczoœci, obejmu-

j¹ce przede wszystkim prawo do zak³ada-

nia przedsiêbiorstw, prawo o spó³kach, 

ochronê w³asnoœci intelektualnej oraz 

swobodny dostêp do zamówieñ rz¹do-

wych. Po 1 maja 2004 r. Polacy, tak jak i in-

ni obywatele Unii, nie mog¹ byæ zatem 

pozbawieni przez prawodawstwo pañstw 

obcych prawa do zawierania umów o dzie-

³o, najmu, dzier¿awy i innych umów; prawa 

do sk³adania ofert i uczestniczenia w za-

mówieniach publicznych; prawa do uzy-

skiwania koncesji i zezwoleñ; prawa do 

nabywania, korzystania i dysponowania 

prawami oraz maj¹tkiem ruchomym i nie-

ruchomym. W praktyce swoboda zak³ada-

nia przedsiêbiorstw zapewnia wolnoœæ 

dzia³alnoœci gospodarczej w odniesieniu 

do wyboru miejsca dzia³alnoœci gospo-

darczej oraz wyboru formy, w której

dzia³alnoœæ ta ma byæ prowadzona.

Ze swobody przedsiêbiorczoœci wyni-

ka bardzo wa¿na zasada traktowania 

narodowego (zakaz dyskryminacji), w myœl 

której podmioty zagraniczne maj¹ takie 

same prawa i obowi¹zki jak podmioty kra-

jowe: firma za³o¿ona przez cudzoziemca 

– obywatela pañstwa Unii, nie mo¿e byæ 

traktowana gorzej ni¿ firma za³o¿ona przez 

przedsiêbiorcê rodzimego. Ograniczenia 

swobody przedsiêbiorczoœci obywateli 

jednego pañstwa cz³onkowskiego na te-

rytorium innego pañstwa cz³onkowskiego

s¹ zakazane. 

Kraje cz³onkowskie Wspólnot uzna³y, 

¿e zasadê traktowania narodowego w sto-

sunku do obywateli i przedsiêbiorstw po-

chodz¹cych z Polski mog¹ wprowadziæ ju¿ 

od dnia wejœcia w ¿ycie Uk³adu Euro-

pejskiego. Polska jednak w niektórych, 

okreœlonych dziedzinach gospodarki za-

pewni³a sobie czasowe ograniczenia w sto-

sowaniu tego zobowi¹zania.

Jak widaæ z powy¿szego, znacz¹ca dla 

rynku wewnêtrznego Unii zasada swobo-

dy dzia³alnoœci gospodarczej mo¿e dozna-

waæ ograniczenia zgodnego z prawem 

(wspomniane okresy przejœciowe) b¹dŸ 

te¿ przybieraæ formy niedozwolone, nie-

po¿¹dane (dyskryminacja). Z tymi ostatni-

mi przysz³o siê zmierzyæ w ci¹gu trzech lat 

cz³onkostwa wielu polskim przedsiê-

biorcom i obywatelom.

Polskie gorsze

Kilka krajów dotychczasowej piêtnas-

tki, obawiaj¹c siê konkurencji ze strony 

polskich przedsiêbiorców, traktuje ich jako 

firmy drugiej kategorii. Wbrew prawu 

europejskiemu wymaga siê od nich po-

zwoleñ na œwiadczenie us³ug i maksy-

malnie utrudnia siê im rejestracjê firm 

(Francja, W³ochy, Holandia). Nagminnie 

zdarza siê, ¿e Polaków pracuj¹cych legal-

nie w Holandii w ramach swobody œwiad-

czenia us³ug tamtejsza administracja za-

strasza, wymagaj¹c od nich pozwoleñ 

i gro¿¹c deportacj¹. 

Z kolei administracja w³oska w pierw-

szych miesi¹cach cz³onkostwa Polski 

w UE od polskich petentów nadal wyma-

ga³a dokumentów, które zgodnie z miej-

scowym prawem dotycz¹ tylko cudzo-

ziemców spoza Wspólnoty.

Inn¹ formê dyskryminacji sygnalizuj¹ 

polscy przedsiêbiorcy, którzy odwa¿yli siê 

podj¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ we Fran-

cji. S¹ oni bowiem nêkani ci¹g³ymi kontro-

lami podatkowymi oraz inspekcjami sa-

nitarnymi, a w³adze lokalne wymagaj¹ 

pozwoleñ na pracê dla polskich pracow-

ników zatrudnionych przy kontraktach 

w ramach œwiadczenia us³ug.

W Niemczech i Austrii (zgodnie z pra-

wem wewnêtrznym i nie ³ami¹c traktatu 

akcesyjnego) polskim przedsiêbiorcom 

stawia siê wygórowane wymagania do-

tycz¹ce znajomoœci jêzyka oraz kwalifika-

cji zawodowych.

Dyskryminacja udowodniona

W przygotowanej jeszcze w 2004 r. 

przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy (na 

¿¹danie Komitetu Europejskiego Rady 

Ministrów) informacji na temat pojawia-

j¹cych siê przypadków dyskryminacyjne-

go traktowania polskich obywateli i przed-

siêbiorstw wskazano i udokumentowano 

trzy potwierdzone przypadki dyskrymina-

cji podmiotów polskich w prawie naro-

dowym innych pañstw cz³onkowskich UE, 

która nie jest dopuszczalna w œwietle pra-

wa unijnego (w szczególnoœci na mocy 

regulacji przejœciowych w zakresie swo-

bodnego przep³ywu osób), oraz trzy inne 

przypadki dyskusyjne, w których pojawi³y 

siê rozbie¿ne opinie w kwestii zgodnoœci 

z prawem Unii. Wskazano równie¿ jeden 

przypadek, w którym mo¿na dopatrywaæ 

siê tzw. dyskryminacji poœredniej, to jest 

stosowania przez administracjê publiczn¹ 

przepisów niezawieraj¹cych kryterium 

narodowego w sposób dyskryminuj¹cy

podmioty polskie.

Ujawnione zosta³y ponadto przypadki 

naruszania przez instytucje publiczne 

pañstw Unii uprawnieñ, przys³uguj¹cych 

obywatelom polskim zgodnie z prawem 

wspólnotowym, nieograniczonych innymi 

przepisami prawa obowi¹zuj¹cego w da-

nym pañstwie.

Dyskryminacja w prawie narodowym 

(bezdyskusyjne, potwierdzone przypadki 

dyskryminacji) dotyczy³a Austrii, Holandii

(Niderlandów) i W³och.

W prawodawstwie Austrii obowi¹zuje 

wymóg uzyskania tzw. unijnego potwier-
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dzenia oddelegowania, w przypadku de-

legowania pracowników w celu wykona-

nia us³ugi w sektorach nieobjêtych ogra-

niczeniami swobody œwiadczenia us³ug. 

W przypadku delegowania obywateli tzw. 

starych pañstw cz³onkowskich UE do 

Austrii w ramach œwiadczenia us³ug, pra-

codawca sk³ada w biurze ds. kontroli nie-

legalnego zatrudnienia jednostronicowe 

zg³oszenie us³ugi wraz z list¹ delegowa-

nych pracowników na tydzieñ przed 

rozpoczêciem prac. Podjêcie wykonywa-

nia prac nie jest jednak uzale¿nione od 

decyzji miejscowej administracji. Kontrola 

warunków pracy i wynagrodzenia jest 

mo¿liwa w trakcie wykonywania us³ugi.

W praktyce okaza³o siê jednak, ¿e 

w przypadku delegowania pracowników 

polskich do Austrii us³ugodawcy zobowi¹-

zani zostali, przed z³o¿eniem zg³oszenia 

us³ugi, do uzyskania od regionalnego urzê-

du pracy tzw. unijnego potwierdzenia 

oddelegowania. Odpowiedni wniosek 

wraz z kopi¹ umowy z austriackim zlece-

niodawc¹ oraz kopi¹ umowy o pracê 

nale¿a³o z³o¿yæ z du¿ym wyprzedzeniem, 

bowiem termin rozpatrzenia wniosku wy-

nosi³ 6 tygodni. Taka sama procedura jest 

przewidziana w przypadku oddelegowania 

przez przedsiêbiorstwo pañstwa cz³on-

kowskiego UE pracownika bêd¹cego 

obywatelem pañstwa trzeciego. W sek-

torach objêtych swobod¹ œwiadczenia 

us³ug jest to zatem przypadek nierówne-

go traktowania obywateli Polski i „starych 

pañstw cz³onkowskich”, nieuzasadniony 

dodatkowo stosowaniem postanowieñ 

przejœciowych w zakresie swobody prze-

p³ywu osób.

Tak¿e przypadek dyskryminacji przez 

prawo wewnêtrzne Holandii dotyczy³ wy-

mogu uzyskania pozwoleñ na pracê dla 

pracowników delegowanych w ramach 

œwiadczenia us³ug. Ustawa o zatrudnianiu 

obcokrajowców wymaga³a uzyskania po-

zwoleñ na pracê dla pracowników dele-

gowanych do wykonywania us³ug w Ni-

derlandach. By³y one przyznawane bez 

tzw. testu rynku pracy, ale po warunkiem, 

¿e pracownicy stanowi¹ czêœæ sta³ego 

personelu przedsiêbiorstwa polskiego 

(tzn. maj¹ umowy o pracê na czas nieokre-

œlony, s¹ zatrudnieni u danego pracodaw-

cy d³u¿ej ni¿ jeden rok i na sta³e zamiesz-

kuj¹ w Polsce), a warunki pracy i wynagro-

dzenia s¹ zgodne z przepisami nider-

landzkimi.

Traktat i prawo

Zgodnie zaœ z art. 49 Traktatu o Wspól-

nocie Europejskiej zakazane s¹, doko-

nywane w ramach dalszych postanowieñ 

dotycz¹cych us³ug (czyli w prawie we-

wnêtrznym pañstwa-cz³onka Unii), ograni-

czenia w swobodnym œwiadczeniu us³ug 

wewn¹trz Wspólnoty w odniesieniu do 

obywateli pañstw cz³onkowskich maj¹-

cych swe przedsiêbiorstwo w pañstwie 

Wspólnoty innym ni¿ pañstwo odbiorcy

œwiadczenia.

Ten sam przepis Traktatu narusza³a 

równie¿ regulacja w³oskiej ustawy nr 286  

Kodeks Imigracji, zgodnie z któr¹ dla pra-

cownika delegowanego nale¿a³o uzyskaæ 

pozwolenie na pracê, wydawane bez sto-

sowania tzw. testu rynku pracy i poza limi-

tem pozwoleñ na pracê dla cudzoziem-

ców.

Odnotowane zosta³y równie¿ przy-

padki, co do których dyskryminacyjnego 

charakteru nie by³o zgodnoœci – przypadki

dyskusyjne.

Art. 69 rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 

1408/71 stanowi, ¿e bezrobotny upraw-

niony do œwiadczeñ z tytu³u bezrobocia, 

udaj¹cy siê do innego pañstwa cz³onko-

wskiego Unii Europejskiej w celu poszu-

kiwania pracy, zachowuje prawo do tych 

œwiadczeñ (na koszt pañstwa pochodze-

nia) przez okres nieprzekraczaj¹cy trzech 

miesiêcy. Warunkiem koniecznym dla za-

chowania prawa do œwiadczenia jest, miê-

dzy innymi, dokonanie rejestracji w s³u¿-

bach zatrudnienia w pañstwie pobytu. 

Stosowanie tego przepisu nie jest zawie-

szone w stosunkach miêdzy „starymi” 

i nowymi pañstwami cz³onkowskimi. 

W Niemczech, Belgii, Finlandii niektóre 

urzêdy odmawiaj¹ jednak rejestracji, wy-

daj¹ decyzje z opóŸnieniem lub nie wyda-

j¹ ¿adnej decyzji. Uzasadnienie takiej 

praktyki znajduj¹ w nocie Sekretariatu 

Komisji Administracyjnej Zabezpieczenia 

Spo³ecznego Pracowników Migruj¹cych 

Komisji Europejskiej stwierdzaj¹cej, ¿e tak 

d³ugo jak stare pañstwo cz³onkowskie sto-

suje krajowe przepisy zgodnie z Traktatem 

Akcesyjnym, prawo pracownika z nowego 

pañstwa cz³onkowskiego do poszukiwa-

nia pracy w tym kraju jest zawieszone. 

Zastosowanie praktyczne art. 69 do oby-

wateli nowych pañstw cz³onkowskich bê-

dzie zatem ograniczone do osób upraw-

nionych do poszukiwania zatrudnienia 

w starym pañstwie cz³onkowskim na mo-

cy jego ustawodawstwa. 

Pogl¹d ten uznany zosta³ przez stronê 

polsk¹ za kontrowersyjny. Zawieszenie 

prawa dostêpu do zatrudnienia i obowi¹zku 

udzielania pomocy przez s³u¿by zatrud-

nienia nie musi bowiem oznaczaæ zawie-

szenia prawa do poszukiwania zatrud-

nienia. Zdaniem strony polskiej zawie-

szenie obowi¹zku udzielania przez s³u¿by 

zatrudnienia takiej samej pomocy, jak 

udzielana obywatelom tego pañstwa, nie 

powinno byæ przeszkod¹ dla przekazywa-

nia przez w³aœciw¹ instytucjê pañstwa 

pobytu œwiadczeñ udzielanych przez w³a-

œciw¹ instytucjê pañstwa pochodzenia.

W Niemczech pojawi³ siê z kolei pro-

blem z instytucj¹ delegowania pracow-

ników tymczasowych przez agencje

pracy tymczasowej.

Praca w spokojnej dzielnicy w którymœ z krajów UE?
Dlaczego nie, ale przygotuj siê na utrudnienia Fo
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Art. 49 akapit pierwszy Traktatu WE, 

zakazuj¹cy stosowania ograniczeñ œwiad-

czenia us³ug pomiêdzy pañstwami cz³on-

kowskimi, ma zastosowanie do swobod-

nego œwiadczenia us³ug w ramach cza-

sowego przep³ywu pracowników z za-

strze¿eniem postanowieñ przejœciowych 

Traktatu Akcesyjnego. Art. 1 dyrektywy nr 

96/71/WE obejmuje zaœ m.in. przypadek 

wynajêcia pracownika agencji pracy tym-

czasowej przedsiêbiorstwu na terytorium 

innego pañstwa cz³onkowskiego. Posta-

nowienia przejœciowe (prawnie dopusz-

czalna dyskryminacja) dotycz¹ – zdaniem 

strony polskiej – œwiadczenia us³ug tylko 

w niektórych sektorach w Austrii i Niem-

czech.

W Niemczech kiepsko

W Niemczech, w okresie przejœcio-

wym, zatrudnianie obywateli z pañstw 

przystêpuj¹cych jako pracowników tym-

czasowych nie jest mo¿liwe niezale¿nie 

od sektora, poniewa¿ w myœl obowi¹zuj¹-

cych przepisów prawa niemieckiego 

dotycz¹cego pozwoleñ na pracê – pozwo-

leñ na pracê osobom, które chc¹ podj¹æ 

pracê jako pracownicy tymczasowi, nie 

udziela siê. Swego czasu Europejski Try-

buna³ Sprawiedliwoœci, rozpatruj¹c spra-

wê dyskryminowania obywateli portugal-

skich, stwierdzi³, ¿e je¿eli wyraŸnym celem 

us³ugodawcy jest umo¿liwienie pracow-

nikom dostêpu do rynku pracy danego 

pañstwa cz³onkowskiego (jak jest w przy-

padku agencji pracy tymczasowej), ogra-

niczenia z Traktatu Akcesyjnego w zakre-

sie swobodnego przep³ywu osób obo-

wi¹zuj¹.

Inn¹ form¹ dyskryminowania polskich 

przedsiêbiorców w prawie niemieckim 

okaza³o siê udzielanie zezwoleñ na pracê 

w ramach umowy polsko-niemieckiej 

z 1990 r. dla pracowników delegowanych 

do realizacji umów o dzie³o w budownic-

twie. Strona niemiecka jednostronnie 

wprowadzi³a ograniczenie mo¿liwoœci de-

legowania pracowników w budownictwie 

poprzez wydawanie zezwoleñ na pracê 

tylko w przypadkach, gdy polskie przedsiê-

biorstwo realizuje umowê zawart¹ z nie-

mieck¹ firm¹ budowlan¹ w charakterze 

podwykonawcy. Nie obejmuje to umów 

zawartych bezpoœrednio z inwestorami. 

Wyj¹tkiem s¹ tak¿e zlecenia na renowacjê

zabytków.

Polskich przedsiêbiorców w Niem-

czech dotknê³a równie¿ dyskryminacja 

poœrednia, zw³aszcza poprzez szczególne 

nasilenie kontroli przedsiêbiorstw dele-

guj¹cych pracowników do Niemiec. Od 

1 stycznia 2004 r. odpowiedzialnoœæ za 

zwalczanie nielegalnego zatrudnienia 

w RFN (równie¿ obywateli niemieckich 

w tzw. szarej strefie) spoczywa na s³u¿-

bach celnych. Organa kontrolne zasadni-

czo dzia³aj¹ w ramach obowi¹zuj¹cych 

przepisów, jednak mo¿na odnieœæ wra-

¿enie, ¿e cechuje je wyj¹tkowa tendencyj-

noœæ w kierunkach i sposobie dzia³ania. 

Wykazuj¹ one bowiem szczególn¹ aktyw-

noœæ wobec zagranicznych przedsiê-

biorstw, w tym polskich wykonuj¹cych 

us³ugi w RFN, zw³aszcza w ramach kon-

tyngentu okreœlonego polsko-niemieck¹ 

umow¹ z 1990 r. o oddelegowaniu pracow-

ników polskich przedsiêbiorstw do reali-

zacji umów o dzie³o. Czynnoœci kontrolne 

wykonywane s¹ w sposób wyj¹tkowo 

uci¹¿liwy dla sprawdzanych firm i pracow-

ników, czêsto z u¿yciem silnej presji psy-

chicznej. Podczas wielogodzinnych prze-
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s³uchañ wykorzystywany jest specjalny 

system pytañ obliczony na spowodowanie 

niespójnych wypowiedzi. Stosowane s¹ 

tak¿e niejednokrotnie nieadekwatne œrod-

ki prewencji: stemple na rêkach, zak³a-

danie kajdanek, u¿ywanie psów, areszt 

(³¹cznie z jego nadu¿ywaniem). Mo¿e to 

sugerowaæ zamiar eliminowania polskich 

firm us³ugowych z rynku niemieckiego.

Raport MGiP z 2004 r. stwierdzi³ zatem 

przypadki dyskryminacji podmiotów pol-

skich w prawie niektórych pañstw cz³on-

kowskich UE, polegaj¹cych zw³aszcza na 

obci¹¿eniu ich obowi¹zkiem unijnego 

zg³oszenia delegowania lub uzyskania po-

zwoleñ na pracê w razie delegowania pra-

cowników w ramach œwiadczenia us³ug. 

Usuniêcie tych nieprawid³owoœci nast¹pi-

³o (i nastêpuje) w wyniku podejmowa-

nych miêdzyrz¹dowych i dyplomatycz-

nych interwencji.

Bez uprawnieñ

Innym problemem s¹ (omówione sze-

rzej w za³¹czniku do informacji) przypadki 

naruszania uprawnieñ przys³uguj¹cych 

obywatelom polskim zgodnie z prawem 

wspólnotowym i narodowym (np. w za-

kresie uznawania kwalifikacji zawodo-

wych, przyznawania kart pobytu, swobo-

dy zak³adania przedsiêbiorstw, otrzymy-

wania medycznych œwiadczeñ rzeczo-

wych). Wynikaj¹ one bowiem z regu³y 

z niewiedzy urzêdników stosuj¹cych pra-

wo. Przypadki te s¹ eliminowane dziêki 

interwencjom podejmowanym bezpo-

œrednio przez MGiP, wydzia³y ekonomicz-

no-handlowe polskich ambasad w pañ-

stwach cz³onkowskich UE lub za poœred-

nictwem systemu SOLVIT (system nie-

formalnego rozwi¹zywania problemów 

transgranicznych, jakie napotykaj¹ uczest-

nicy Rynku Wewnêtrznego), co powinno 

zapobiec utrwalaniu siê niekorzystnych 

dla obywateli polskich praktyk admini-

stracyjnych.

Czasem trudno jest jednak formalno-

prawnie (na szczeblu miêdzyrz¹dowym) 

walczyæ z dyskryminacj¹ polskich pracow-

ników i pracodawców stosowan¹ nie-

formalnie. Jako przyk³ad mo¿na tu przy-

toczyæ wewnêtrzne (niepisane) zalecenie 

administracji lokalnej regionu Andaluzji 

w Hiszpanii utrudniania firmom polskim 

œwiadczenia us³ug, co ma s³u¿yæ ochronie 

lokalnego rynku. Jako uzasadnienie swego 

stanowiska w³adze regionu u¿ywaj¹ bo-

wiem stwierdzenia, ¿e „polscy pracowni-

cy pracuj¹ zbyt dobrze”.

Mo¿na zatem odnieœæ wra¿enie, ¿e 

mimo szczytnych hase³ do pe³nej swobo-

dy dzia³alnoœci gospodarczej w UE jeszcze 

daleko. Integracja europejska jest jednak 

procesem ci¹g³ym, a na razie polskim 

przedsiêbiorcom w pokonywaniu dyskry-

minacji pozostaj¹ pewne œrodki formalne, 

takie jak lobbing samorz¹du przedsiêbior-

ców, zw³aszcza ich przedstawicielstw 

w Brukseli, nag³oœnienie konkretnych 

kwestii zwi¹zanych z dyskryminacj¹ w me-

diach polskich i europejskich, zg³aszanie 

wszelkich nieprawid³owoœci w systemie 

SOLVIT, interwencje na szczeblu rz¹do-

wym, wreszcie sk³adanie indywidualnych 

skarg do Komisji Europejskiej, a nastêpnie 

pozwów do Europejskiego Trybuna³u Spra-

wiedliwoœci w Strasburgu.

Oby tylko wczeœniej polski pracodaw-

ca nie zniechêci³ siê do zdobywania swo-

imi produktami czy us³ugami rynku 

Wspólnoty b¹dŸ te¿ nie zosta³ w wyniku 

poniesionych strat i doznanej dyskrymi-

nacji zmuszony do zakoñczenia prowa-

dzenia dzia³alnoœci gospodarczej i wyru-

gowany z rynku.

PAWE£ D¥BROWSKI
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Rok 2007 to pocz¹tek byæ mo¿e jednego 

z najlepszych okresów dla rozwoju 

polskiej gospodarki i przedsiêbior-

czoœci. Rozpoczyna siê bowiem nowy 

okres programowania, w którym mamy 

szansê dokonaæ istotnego, 

a mo¿e prze³omowego skoku, znacz¹co 

poprawiaj¹cego kondycjê gospodarcz¹ 

naszego kraju. 

a realizacjê Narodowej Strategii NSpójnoœci przewiduje siê wydanie, 

w okresie od 2007 do 2013 roku, ponad 

85 miliardów euro. W kwocie tej jest ok.

67 miliardów œrodków pochodz¹cych 

z Unii Europejskiej, ok. 12 miliardów euro 

z krajowych œrodków publicznych oraz 

6 miliardów euro pochodz¹cych od pod-

miotów prywatnych. Niezwykle wa¿ne 

jest, aby jak najwiêksz¹ czêœæ tych pieniê-

dzy wykorzystaæ na najlepsze, prorozwo-

jowe przedsiêwziêcia.

Gdzie szukaæ œrodków strukturalnych?

Cele Narodowej Strategii Spójnoœci 

bêd¹ realizowane m.in. przez kilka Pro-

gramów Operacyjnych. Nale¿¹ do nich:

  · PO Infrastruktura i Œrodowisko  

– 41,3% ca³oœci œrodków, 

  · 16 Regionalnych Programów 

Operacyjnych – 23,8% ca³oœci 

œrodków, 

  · PO Kapita³ Ludzki – 14,4% ca³oœci 

œrodków, 

  · PO Innowacyjna Gospodarka – 12,3% 

ca³oœci œrodków, 

  · PO Rozwój Polski Wschodniej 

– 3,4% ca³oœci œrodków, 

  · PO Pomoc Techniczna – 0,8% ca³oœci 

œrodków,

  · PO Europejskiej Wspó³pracy 

Terytorialnej – 1%.

Pozosta³e œrodki utworz¹ krajow¹ re-

zerwê wykonania.

Kwota œrodków, które bêd¹ do dys-

pozycji, jest znacz¹ca. Spokojnie czekaæ 

mog¹ jednak tylko te podmioty, których 

plany rozwojowe znalaz³y siê na liœcie du-

¿ych i kluczowych projektów. Pozostali mu-

sz¹ wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e nie wszyst-

kie przedsiêwziêcia uzyskaj¹ wsparcie. 

Dlatego niezbêdne jest posiadanie bie-

¿¹cych informacji o mo¿liwoœciach, za-

sadach i terminach sk³adania wniosków 

o dofinansowanie, aby znaleŸæ siê w czo-

³ówce podmiotów, które bêd¹ w pierwszej

kolejnoœci aplikowaæ o œrodki. 

Jak  aplikowaæ o œrodki?

Przyjête przez polskie w³adze progra-

my operacyjne s¹ obecnie negocjowane 

w Brukseli. Negocjacje postêpuj¹ spraw-

nie, niemniej o œrodki bêdzie mo¿na staraæ 

siê najwczeœniej pod koniec roku. Czy

oznacza to, ¿e nale¿y czekaæ do koñca

roku? Absolutnie nie. 

Po pierwsze nale¿y na bie¿¹co œledziæ 

wszelkie informacje dotycz¹ce nowego 

okresu programowania. Mo¿na zapozna-

waæ siê z za³o¿eniami poszczególnych osi 

priorytetowych programów operacyjnych, 

œledziæ projekty wytycznych, poszukiwaæ 

dzia³añ pasuj¹cych do swoich planów 

rozwojowych. Ka¿dy zainteresowany mo-

¿e to robiæ samodzielnie b¹dŸ skorzystaæ 

z pomocy instytucji wyspecjalizowanych 

w doradztwie przy pozyskiwaniu œrodków 

strukturalnych. Mo¿na znaleŸæ na rynku 

ofertê bezp³atnych biuletynów informa-

cyjnych, które s¹ na bie¿¹co aktualizowa-

ne i rozsy³ane do zainteresowanych 

klientów. Wydaje siê, ¿e taka formu³a jest

najtañsza i najbardziej efektywna.

Podejmuj¹c w przysz³oœci wysi³ek 

sporz¹dzenia wniosku, równie¿ mo¿emy 

robiæ to w³asnymi si³ami lub skorzystaæ 

z pomocy specjalistów. Cech¹ charaktery-

styczn¹ prac nad przygotowaniem 

wniosków aplikacyjnych jest koniecznoœæ 

powo³ania interdyscyplinarnego zespo³u. 

Powinni siê w nim znaleŸæ, w zale¿noœci od 

charakteru projektu, specjaliœci z zakresu 

ochrony œrodowiska, konkretnych techno-

logii, projektanci, ekonomiœci, finansiœci 

i wreszcie koordynator spinaj¹cy ca³oœæ 

wniosku od strony merytorycznej i for-

malnej oraz œledz¹cy na bie¿¹co ewen-

tualne zmiany w wytycznych. Bior¹c pod 

uwagê potrzebê przesuniêcia czêœci pra-

cowników do przygotowywania wniosku 

i koniecznoœæ uzyskania przez nich szcze-

gó³owej wiedzy o niuansach aplikowania 

o œrodki, warto tak¿e rozwa¿yæ mo¿liwoœæ 

skorzystania z pomocy doœwiadczonych 

specjalistów. Pomoc taka nie jest oczy-

wiœcie bezp³atna, lecz standardem wœród 

renomowanych doradców jest wynagro-

dzenie ich pracy w przewa¿aj¹cej czêœci 

w postaci success fee, po uzyskaniu przez

beneficjenta dofinansowania.     

Rozliczenie wsparcia – mo¿e byæ 

problem

Szczêœliwi beneficjenci, którzy otrzy-

mali wsparcie, staj¹ przed kolejnymi wy-

zwaniami, jakimi s¹ realizacja inwestycji 

i jej rozliczenie. Wiêkszoœæ podmiotów ma 

doœwiadczenie z realizacji inwestycji i pro-

jektów szkoleniowych. Znacznie mniej po-

trafi je w³aœciwie rozliczaæ i dokumento-

waæ pod k¹tem wymogów sprawozdaw-

czych Unii Europejskiej. Jest to szczegól-

nie wa¿ne w przypadku, kiedy œrodki s¹ 
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Wsparcie finansowe z Unii
przyspieszy krajowe inwestycje

przekazywane po zrealizowaniu i prawi-

d³owym rozliczeniu projektu. Praktyka 

pokazuje, ¿e czêsto zachodzi potrzeba 

zatrudnienia specjalnej osoby zajmuj¹cej 

siê rozliczeniami przedsiêwziêcia pod k¹-

tem wymogów unijnych. Przyk³adem 

niech bêdzie koniecznoœæ opieczêtowa-

nia dokumentów 10 ró¿nymi piecz¹tkami, 

z których czêœæ wymaga jeszcze stosow-

nych, szczegó³owych opisów.

Pomimo trudnoœci i czasem skompli-

kowanych procedur warto aplikowaæ 

o œrodki strukturalne i chocia¿ dostêpne 

one bêd¹ za kilka miesiêcy, przygotowania

rozpocz¹æ trzeba ju¿ dziœ.   

  

JAROGNIEW PODESZWA

Zastêpca dyrektora 

Departamentu Funduszy Europejskich 

F5 Konsulting Spó³ka z o.o.

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

PROMOCJA  PRZEDSIÊBIORCZOŒCI







26

Krête drogi Wal-Sukcesu

BIZNES ZA GRANIC¥

N A  Œ W I E C I EN A  Œ W I E C I E

„Wspólnicy” nigdy niczego nie produkowali, a ceny zawsze by³y niskie. Ich sekret le¿y 

w logistyce, dziêki której zbudowali swój globalny sukces. Ta idea – supply-chain – sta³a siê ich 

filozofi¹ zarz¹dzania. Jakoœæ to jednak nie tylko niska cena i wysoki zysk, o czym boleœnie 

przekona³a siê ju¿ niejedna firma. Wal-Mart jest przyk³adem tego, co w biznesie najlepsze 

i najgorsze. 

Perfekcji od Wal-Martu mog¹ 
uczyæ siê inne sieci supermarketów

eœli nigdy nie odwiedzi³eœ super-

marketu z napisem Wal-Mart, to nic J
w tym dziwnego. Tej najwiêkszej na œwie-

cie sieci sklepów nie znajdziesz w Polsce. 

Trudno te¿ odnaleŸæ przymiotniki, które 

opisywa³yby amerykañsk¹ korporacjê.  

Najlepiej skorzystaæ z cyfr. W ostatnim ro-

ku Wal-Mart zarobi³ 12,2 miliarda USD, 

przy obrotach rzêdu 345 miliardów USD. 

To oko³o biliona z³otych, czyli niemal tyle, 

ile wynosi polski PKB. Tylko w Stanach 

Zjednoczonych codziennie otwierany jest 

jeden supermarket sieci. Firma jest te¿ 

najwiêkszym prywatnym pracodawc¹ 

w USA, Meksyku i Kanadzie. Na czterech 

kontynentach Wal-Mart zatrudnia 1,8 mi-

liona pracowników. Ka¿dy z nich nazywa-

ny jest w jêzyku firmy „wspólnikiem”, 

choæ to byæ mo¿e najwiêksza hipokryzja 

firmy. Bo Wal-Mart to sieæ z d³ug¹, impo-

nuj¹c¹, ale nie zawsze chlubn¹ histori¹. 

Firmê za³o¿y³ w 1962 roku w Arkansas 

Sam Walton. Od razu znalaz³ siê w trudnej 

sytuacji i musia³ dok³adaæ wszelkich sta-

rañ, by utrzymaæ siê na powierzchni. 

W tym samym czasie powstawa³y wiêk-

sze sieci sklepów dyskontowych i sklep 

z Arkansas pocz¹tkowo móg³ tylko poma-

rzyæ o zyskach i obrotach Kmarta czy 

Woolco. Jednak Walton nie odpoczywa³. 

By utrzymaæ siê na rynku, musia³ byæ kon-

kurencyjny; by rywalizowaæ z wielkimi 

sieciami, potrzebowa³ czegoœ nowego. 

¯eby zrozumieæ, w jaki sposób ma³a sieæ 

handlowa odnios³a oszo³amiaj¹cy sukces, 

nale¿y siêgn¹æ do ¿yciorysu i osobowoœci 

jej za³o¿yciela. Historiê Sama Waltona mo-

¿na wpisaæ w amerykañski mit o karierze 

od pucybuta do milionera. ¯y³kê handlo-

wca odnalaz³ w sobie bardzo szybko – bê-

d¹c ma³ym ch³opcem, w latach wielkiego 

kryzysu handlowa³ mlekiem. Po wojnie 

otworzy³ sklep, potem kilka nastêpnych

i od pocz¹tku eksperymentowa³ z zarz¹-

dzaniem swoj¹ sieci¹. Uzyska³ licencjê pi-

lota, a za zarobione pieni¹dze kupi³ stary 

samolot i szybko przemierza³ nim odleg-

³oœci pomiêdzy miejscowoœciami, w któ-

rych sprzedawa³ produkty. Z lotu ptaka 

wybiera³ miejsca na nowe punkty hand-

lowe. By³ cz³owiekiem niezwykle ambit-

nym, wierzy³ w siebie i swój biznes. Do-

œwiadczenie i wytrwa³oœæ pozwoli³y mu na 

opracowanie niezwykle wydajnego syste-

mu zarz¹dzania, który zaprowadzi³ go na

sam szczyt. 

Ogniwa perfekcji

Tajemnica sukcesu Wal-Martu le¿y 

w logistyce. W perfekcyjnym rozwiniêciu 

czegoœ, co dziœ nazywane jest supply-

-chain, a po polsku ³añcuchem dostaw. 

Dziœ ten sposób zarz¹dzania to standard 

doprowadzony przez firmy do doskona-

³oœci. Google informuje o ponad 92 milio-

nach stron zawieraj¹cych oba „supply-

-chain”. Jednak w czasach, kiedy Wal-Mart 

kroczy³ krêt¹ œcie¿k¹ na szczyty, Internetu 

nie by³o nawet w planach. Niewiele te¿ 

mo¿na by³o dowiedzieæ siê o dzia³aniach 

konkurencji. Kiedy w 1962 roku Walton 

otwiera³ swój pierwszy sklep Wal-Martu, 

wszystkie sieci supermarketów zaopa-

trywa³y siê w towary w tych samych 

hurtowniach. W rezultacie ceny wszêdzie 

by³y identyczne i nie stanowi³y przedmio-

tu zmagañ pomiêdzy konkurencj¹. Walton 

postanowi³ to zmieniæ – zaopatrywaæ swo-

j¹ sieæ z pominiêciem hurtowni, bezpo-
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œrednio u producentów. Tym jednak nie 

op³aca³o siê wysy³aæ towarów do sklepów 

rozsianych po wszystkich stanach, dlatego 

Walton za³o¿y³ w³asne centrum, do które-

go towary dostarczano z fabryk. Stamt¹d 

³adowano je na ciê¿arówki Wal-Martu 

i rozwo¿ono po ca³ym kraju. Nikt nie wpad³ 

na to wczeœniej, a Wal-Mart móg³ obni¿yæ 

ceny. Walton nie poprzesta³ na tym i wpro-

wadza³ kolejne zmiany. Nawi¹za³ kontakt 

z producentami i namawia³ ich do obni¿e-

nia kosztów produkcji. Co najwa¿niejsze

– chcia³ wiedzieæ, co kupuj¹ klienci i prze-

kazywaæ te informacje producentom. Dziê-

ki temu mogliby dostosowywaæ poda¿ do 

popytu i szybko uzupe³niaæ brakuj¹ce 

w ofercie towary. W 1983 roku Wal-Mart 

by³ pierwsz¹ firm¹, która zastosowa³a 

komputery do œledzenia wyników sprze-

da¿y. Co wa¿niejsze, umo¿liwia³ produ-

centom dostêp do tych informacji. 

Szefowie Wal-Martu przekonali siê, ¿e 

je¿eli producent bêdzie wiedzia³ wszystko 

o popycie na dany towar, to bêdzie dosto-

sowywa³ do tego produkcjê i uniknie 

ewentualnych kryzysów. W 1987 roku 

firma zainstalowa³a sieæ opart¹ na ³¹czno-

œci satelitarnej, która po³¹czy³a wszystkie 

sklepy z central¹. Dziêki temu g³ówny 

komputer Wal-Martu na bie¿¹co œledzi 

sprzeda¿ i iloœæ towarów znajduj¹cych siê 

w magazynach. Dziœ o tym, ¿e ktoœ kupi³ 

tabliczkê czekolady w indyjskim sklepie 

Wal-Mart, centrala w USA dowiaduje siê

po minucie i automatycznie to ksiêguje. 

A producent mo¿e pod³¹czyæ siê do kom-

puterowej sieci Wal-Martu i sprawdziæ, jak 

sprzedaj¹ siê jego s³odycze i czy nie 

powinien produkowaæ ich wiêcej. Wal-

-Mart wie, czy piwo marki X sprzedaje siê 

lepiej  popo³udniami czy wieczorami. I czy 

chêtniej siêgaj¹ po nie Latynosi, czy te¿ 

Chiñczycy. Szacuje siê, ¿e ³añcuch dostaw 

pozwoli³ Wal-Martowi obni¿yæ ceny to-

warów w granicach 5–10 proc.

 

Zestaw huraganowy

W ksi¹¿ce „Œwiat jest p³aski” Thomas 

Friedman przytacza historiê, któr¹ opowie-

dzia³ mu jeden z przedstawicieli firmy. 

Stanowi ona przyk³ad tego, jak¹ si³¹ jest 

dobrze rozwiniêty supply-chain. Bohate-

rem historii jest huragan. Wal-Mart wie, ¿e 

kiedy siê zbli¿a, ludzie kupuj¹ wiêcej go-

towych produktów, takich jak zapiekanki 

czy pizze, które mo¿na przygotowaæ 

w mikrofalówce. Wie te¿, ¿e sklepy 

sprzedaj¹ wtedy wiêcej dzieciêcych gier 

planszowych, które nie wymagaj¹ pr¹du 

elektrycznego i mog¹ zast¹piæ telewizor 

czy komputer. Wie równie¿, ¿e ludzie pij¹ 

wiêcej piwa. Gdy meteorolodzy og³aszaj¹ 

zbli¿aj¹cy siê cyklon, Wal-Mart automa-

tycznie przestawia siê na „zestaw huraga-

nowy”, dostarczaj¹c do sklepów wiêcej 

piwa, gier i zapiekanek. Wczeœniej infor-

muje o tym producentów, którzy zwiêk-

szaj¹ obroty. 

Wal-Mart nie poprzestaje na tym i ca³y 

czas doskonali supply-chain. Najnowszym 

ogniwem ³añcucha dostaw jest tzw. RFID 

(ang. Radio Frequency Identification)  

– system kontroli przep³ywu towarów 

oparty na falach radiowych. Kartony i pale-

ty wyposa¿one s¹ w mikrouk³ady elektro-

niczne zastêpuj¹ce kody kreskowe. Mikro-

chip wysy³a fale radiowe do czytnika, który 

zmienia fale radiowe w dane i wprowadza 

do komputera. System pozwala œledziæ 

Wal-Martowi ka¿d¹ paczkê na ka¿dym 

etapie ³añcucha dostaw. Dodatkowo wie, 

jakie towary siê w niej znajduj¹, od jakiego 

producenta pochodz¹ i jaki jest ich termin 

wa¿noœci. A spektrum us³ug megasieci 

staje siê coraz szersze. Niedawno Wal-

-Mart zaj¹³ siê bankowoœci¹ – realizuje 

czeki, przekazy pieniê¿ne i op³aca rachun-

ki. Sieæ wesz³a te¿ na rynek cyfrowej 

dystrybucji filmów. Ze strony interneto-

wej sklepu internauci, po dokonaniu op³a-

ty, mog¹ œci¹gn¹æ na dysk swojego 

komputera jeden z 3 tysiêcy tytu³ów. Sta³o 
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Amerykañscy „wspólnicy” przywi¹zuj¹ wagê
do najdrobniejszych szczegó³ów. Sklepy

musz¹ mieæ te¿ wygl¹d

BIZNES ZA GRANIC¥
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siê to mo¿liwe po tym, jak gigant podpisa³ 

umowy ze wszystkimi g³ównymi studiami 

filmowymi – Walta Disneya, Warner Bros., 

Paramount, Sony, 20th Century Fox oraz 

Universalem. Tylko czekaæ, a¿ otworzy

w³asne linie lotnicze.

Zysk ma dwa koñce

Sukces Wal-Martu niczym medal ma 

tak¿e gorszy rewers. Has³o, które 45 lat 

temu powtarza³ Sam Walton – „dziel siê 

zyskami ze wszystkimi pracownikami 

i traktuj ich jak partnerów” – wywo³a³oby 

dziœ ironiczny uœmiech pracowników sieci. 

To prawda, w Wal-Marcie jest taniej ni¿ 

u konkurencji, ale nie tylko dziêki supply-

-chain. Koszty obni¿ki cen korporacja prze-

rzuca m.in. na swoich pracowników. Pen-

sje s¹ niskie, przeciêtny pracownik zarabia 

18 tysiêcy USD rocznie. Has³o „Always 

low price” i walka o ka¿dego dolara posu-

niête zosta³y do granic absurdu. Sieæ osz-

czêdza te¿ na ubezpieczeniach zdrowot-

nych. Ubezpieczenie jest mo¿liwe tylko 

wtedy, gdy pracownik pracuje w super-

markecie kilka miesiêcy. A i wtedy chêt-

nym korporacja potr¹ca z pensji tak wyso-

kie sk³adki, ¿e wiele osób z nich rezygnuje. 

Tych, którzy siê na nie jednak zdecyduj¹, 

Wal-Mart i tak namawia do skorzystania 

z publicznych systemów opieki zdrowot-

nej. Historia ³amania praw zatrudnionych 

przez sieæ Waltona zapewne zajê³aby wie-

le akapitów. Pocz¹wszy od zamykania 

pracowników nocnej zmiany w supermar-

ketach, a¿ po zatrudnianie nielegalnych 

imigrantów. Sieæ bezwzglêdnie zwalcza 

te¿ wszelkie próby zak³adania zwi¹zków 

zawodowych. Jeœli komuœ przyjdzie do 

g³owy taka myœl, zostaje zwolniony z pra-

cy. Pracownicy musz¹ walczyæ o swoje 

prawa przed s¹dami. I jest w tym iskierka 

nadziei. W zesz³ym roku s¹d w Pensylwanii 

wyda³ wyrok w sprawie ³amania praw 

pracowniczych przez sieæ. Wal-Mart mu-

sia³ wyp³aciæ 78 milionów USD za nieza-

p³acone nadgodziny i odmawianie prawa 

do przerwy na posi³ek w trakcie pracy. Po-

krzywdzeni to 187 tysiêcy osób zatrud-

nionych w Wal-Marcie w Pensylwanii 

miêdzy 1997 a 2006 rokiem. Mo¿na po-

wiedzieæ, ¿e istnieje spór o Wal-Mart, który 

jest w istocie sporem o istotê kapitalizmu. 

Bo sukces Wal-Martu to koszty spo³eczne, 

które trudno przedstawiæ w statystykach. 

£atwiej napisaæ o zyskach i o tym, ¿e 

dziedzictwo Waltona to dziœ oko³o 2 proc. 

amerykañskiego PKB. Sukces rynkowy 

Wal-Martu to te ogromne pieni¹dze i no-

woczesny sposób zarz¹dzania – niezwykle 

wydajny system wspó³pracy pomiêdzy 

producentami, sprzedawcami i klientami. 

Ktoœ jednak zapomnia³, czyjej ciê¿kiej 

i wytrwa³ej pracy Wal-Mart go zawdziê-

cza. Zapomnia³ o „wspólnikach”. 

Przy pisaniu tekstu niezwykle pomocna 

okaza³a siê ksi¹¿ka Thomasa L. 

Friedmana „Œwiat jest p³aski”. Wyko-

rzysta³em te¿ informacje zawarte na 

stronie internetowej www.walmart.com.  

£UKASZ OSIÑSKI
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Sztuka ubezpieczeñ 
i dyplomacji

zy to prawda, ¿e Saga Brokers jest 

jedn¹ z najwiêkszych i najstarszych C
polskich firm brokerskich?  

 Tak. Firma zosta³a za³o¿ona w 1990 ro-

ku przez œp. prof. Tadeusza Sangowskiego 

wspólnie ze mn¹. Na pewno wiêc jesteœmy 

firm¹ pioniersk¹ na rynku us³ug ubezpie-

czeniowych.    

Na waszej liœcie referencyjnej 

widniej¹ najwiêksze instytucje 

i przedsiêbiorstwa… 

 Cieszy nas fakt, ¿e tak znacz¹ce pod-

mioty nam zaufa³y. Tego zaufania nie 

zawiedziemy. Ubezpieczenia to nie mog¹ 

byæ sztywne szablony, gdy¿ ka¿da sytuacja 

jest inna, a broker dla nas oznacza sztukê 

ubezpieczeñ. Obs³ugujemy w pe³ni inte-

resy ubezpieczeniowe du¿ych podmio-

tów gospodarczych, polskich i zagranicz-

nych, inwestorów zagranicznych, grup za-

wodowych, instytucji finansowych, kultu-

ralnych i sportowych. Saga Brokers za-

pewnia pe³n¹ obs³ugê ubezpieczeniow¹, 

likwidacyjn¹ i doradcz¹ dla firm rynku pol-

skiego wed³ug standardów Unii Euro-

pejskiej. Korzystamy z us³ug najwy¿szej 

klasy specjalistów z dziedziny prawa, 

finansów, oceny ryzyka ubezpieczenio-

wego, technik zabezpieczeñ itd. Wypra-

cowaliœmy w³asne, oryginalne technolo-

gie ubezpieczania ryzyka gospodarczego 

w ca³ym kraju. Wspó³pracujemy z czo³o-

wymi, polskimi i zagranicznymi, towarzyst-

wami ubezpieczeniowymi, reasekuracyj-

nymi, sieciami brokerskimi oraz oœrod-

kami naukowymi.   

W ubieg³ym roku po³¹czyliœcie si³y…

 W jednoœci si³a, mówi przys³owie. 

A mówi¹c powa¿nie, to by³ dobry ruch. 

Naszym wspólnikiem zosta³ Dom Broker-

·

·

·

ski Progres SA w Warszawie. Spó³ka 

w nowym sk³adzie jest bezpoœrednim 

kontynuatorem dzia³alnoœci oraz sukce-

sorem prawnym Saga Brokers s.c. i dzia³a 

pod nazw¹ Pierwszy Polski Dom Broker-

ski  Saga Brokers  Sp. z o.o. Obaj wspól-

nicy deklaruj¹ chêæ jak najszybszego prze-

kszta³cenia firmy w spó³kê akcyjn¹. Prag-

nê dodaæ, ¿e Progres jest jednym z naj-

wiêkszych polskich domów brokerskich 

specjalizuj¹cych siê w obs³udze ryzyka 

zwi¹zanego z transakcjami leasingowymi 

i kredytowymi.  

PrzejdŸmy teraz od sztuki ubezpieczeñ 

do… sztuki dyplomacji. Przed 

dziesiêciu laty zosta³ pan konsulem 

honorowym Królestwa Niderlandów. 

Jak do tego dosz³o?

 Wczeœniej przez szeœæ lat by³em 

prezesem Wielkopolskiej Izby Przemy-

s³owo-Handlowej, a nastêpnie – przez 

trzy lata – za³o¿ycielem i prezesem World 

Trade Center w Poznaniu. Mieliœmy wów-

czas bardzo o¿ywione, bezpoœrednie kon-

takty handlowe z przedsiêbiorcami holen-

derskimi. Moja osoba by³a pozytywnie 

odbierana nie tylko w holenderskich krê-

gach biznesowych, w zwi¹zku z czym 

uznano, ¿e bêdê w³aœciwie sprawowa³ ten

zaszczytny urz¹d.

Czy jego sprawowanie to wy³¹cznie 

same zaszczyty?

 Zwi¹zane s¹ z tym oczywiœcie i mi³e 

momenty, tzw. bywanie, pe³nienie hono-

rów etc. Przede wszystkim jednak to spo-

ro dodatkowych obowi¹zków, za które 

notabene konsul honorowy nie pobiera

¿adnego wynagrodzenia.

·

·

Wszystko na swój koszt, w imiê 

wy¿szych celów?

 Takie s¹ miêdzynarodowe zasady. Ja 

swoj¹ misjê konsularn¹ pe³niê z odda-

niem, widzê jej sens i po¿ytek, w najbar-

dziej niekiedy „praktycznych”, prozaicz-

nych, ¿yciowych sytuacjach. Czujê siê 

wtedy potrzebny, bo jestem przydatny, 

¿eby pomóc w rozwi¹zaniu jakiegoœ pro-

blemu Holendra przebywaj¹cego w Pol-

sce. Miêdzy naszymi nacjami nigdy nie by-

³o napiêæ ani konfliktów, by³ i jest za to 

podziw dla spuœcizny kulturowej. To bardzo 

wa¿ne. Nie jest niczym oryginalnym moja 

fascynacja malarstwem holenderskim 

– ceni je ca³y œwiat. Z kolei œwiat pewnie 

nie wie o osadnictwie olêderskim na zie-

miach polskich od XV do XIX wieku. 

Przybywali wówczas do nas, od pó³nocy 

i przez Wielkopolskê, pracowici i wyposa-

¿eni w wiedzê ludzie, którzy polskie ugory 

przekszta³cali w ¿yzne ziemie. Mam dom 

we wsi olêderskiej ko³o Sierakowa, ba-

dam  historiê tej lokalnej ziemi, dobrze siê 

tam czujê. Widzê po prostu sens tego, co

obecnie robiê. 

Rozmawia³ 

EDWARD MODELEWSKI

·

Rozmowa z dr. Andrzejem Gawroñskim, 
prezesem zarz¹du spó³ki Saga Brokers w Poznaniu, 
konsulem honorowym Królestwa Niderlandów

NIE  T YLKO  BIZNESNIE  T YLKO  BIZNES

ROZMOWY MAGAZYNU BIZNES WIELKOPOLSKA
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Dr Andrzej Gawroñski, 

(ur. 1956 r.)  doktor ekonomii, 

prezes Saga Brokers Sp. z o.o., 

konsul honorowy Królestwa 

Niderlandów w Poznaniu, wczeœniej 

prezydent Wielkopolskiej Izby 

Przemys³owo-Handlowej i prezes 

World Trade Center w Poznaniu, 

reprezentant Rz¹du RP w Radzie 

Nadzorczej Polsko-Niemieckiego 

Towarzystwa Wspó³pracy 

Gospodarczej SA, za³o¿yciel 

Towarzystwa Olêdrów Polskich.
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Dla kogo i na co œrodki 
z Unii Europejskiej?

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

PROGRAMY OPERACYJNE

Obecnie strona polska prowadzi bardzo 

zaawansowane negocjacje w sprawie 

przysz³ego kszta³tu programów 

operacyjnych, które po zaakceptowaniu 

przez Komisjê Europejsk¹, bêd¹ 

stanowiæ podstawê do uzyskania 

wsparcia z Funduszy Strukturalnych 

Unii Europejskiej. Nale¿y przy tym 

pamiêtaæ, ¿e nowy okres 

programowania 2007–2013 (bud¿et UE) 

pozwoli sk³adaæ wnioski 

o dofinansowanie do koñca 2013 roku, 

a tak¿e da mo¿liwoœæ wydatkowania 

w ich ramach œrodków finansowych a¿ 

do 31 grudnia 2015 roku.  

erspektywa rozwoju przedsiêbior-

czoœci, jak i innych ga³êzi gospodarki P

w Wielkopolsce wymaga bardzo spraw-

nego przygotowania administracji, insty-

tucji wszystkich szczebli do absorpcji 

œrodków z UE. Zwi¹zane to bêdzie z umie-

jêtnym wdro¿eniem odpowiednich me-

chanizmów legislacyjnych i procedural-

nych, które umo¿liwi¹ efektywne wyko-

rzystanie 1 130 265 000 euro, wydatko-

wanych w ramach Wielkopolskiego Regio-

nalnego Programu Operacyjnego (WRPO) 

na lata 2007–2013. Instytucj¹ koordynuj¹-

c¹ ca³oœæ prac nad WRPO jest Urz¹d Mar-

sza³kowski Województwa Wielkopolskie-

go a stron¹ do prowadzenia konsultacji 

z Komisj¹ Europejsk¹ – Zarz¹d Woje-

wództwa Wielkopolskiego. 

Pierwsze spotkanie negocjacyjne stro-

ny polskiej (przedstawiciele Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego oraz Samorz¹du 

Województwa) z Komisj¹ Europejsk¹ od-

by³o siê w Poznaniu w dniu 4 czerwca br. 

Dotyczy³o ró¿norodnych zagadnieñ zawar-

tych we wstêpnej wersji WRPO, a zwi¹-

zanych m.in. z:

  · obszarami wsparcia (rodzajami 

projektów, które bêd¹ mog³y uzyskaæ 

dofinansowanie),  

  · finansowaniem WRPO,

  · systemem wyboru projektów w ra-

mach WRPO,

  · kwalifikowalnoœci¹ wydatków w ra-

mach WRPO.

Spoœród 6 Priorytetów (dziedzin 

wsparcia), okreœlonych wstêpnie we 

WRPO, bezpoœrednio do rozwoju przed-

siêbiorczoœci nawi¹zuje Priorytet I 

pt. „Konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw”, 

obejmuj¹cy Dzia³ania (obszary szczegó-

³owe), w ramach których przedsiêbiorcy 

bêd¹ mogli uzyskaæ dofinansowanie na:

  · rozwój mikroprzedsiêbiorstw,

  · wsparcie rozwoju MSP,

Œrodki z Unii Europejskiej pozwol¹ na 
powstanie nowych i dokoñczenie 

wczeœniej zaplanowanych inwestycji Fo
t.
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  · rozwój systemu finansowych 

instrumentów wsparcia przedsiê-

biorczoœci,

  · wsparcie przedsiêwziêæ wynikaj¹-

cych z Regionalnej Strategii 

Innowacji,

  · wzmocnienie instytucjonalnego 

otoczenia biznesu,

  · promocjê regionalnej gospodarki,

  · rozwój sieci i kooperacji,

  · przygotowanie terenów inwesty-

cyjnych.

Powy¿szy podzia³ zaproponowany 

w WRPO nale¿y uznaæ za obiecuj¹cy. Na-

le¿y przypuszczaæ, ¿e pozwoli on licznej 

grupie firm b¹dŸ osób prowadz¹cych 

dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na skorzystanie 

z mo¿liwoœci uzyskania dotacji z UE. Aby 

tak siê sta³o, konieczne jest pomyœlne 

przeprowadzenie negocjacji z Komisj¹ Eu-

ropejsk¹ przez Zarz¹d Województwa 

Wielkopolskiego. Ich zakoñczenie ma na-

st¹piæ pod koniec lata br.

Kolejnym problematycznym zagadnie-

niem, które mo¿e wp³yn¹æ na wykorzy-

stanie œrodków UE przez przedsiêbior-

ców, jest brak jak dot¹d jasnego okreœle-

nia regulacji dotycz¹cych pomocy publicz-

nej. W latach 2004–2006 przedsiêbiorca, 

który uzyska³ dotacjê z UE, a Ÿle okreœli³ 

zasady korzystania przez jego firmê z po-

mocy publicznej, by³ zobowi¹zany do 

zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Aby te-

go unikn¹æ, Ministerstwo Rozwoju Regio-

nalnego przyst¹pi³o do intensywnych prac 

legislacyjnych nad przygotowaniem od-

powiednich przepisów prawa. Zosta³y 

przygotowane Rozporz¹dzenia Ministra 

dzeniem przez Komisjê Europejsk¹ pro-

gramów operacyjnych na lata 2007–2013.

Reasumuj¹c: w chwili obecnej Polska zna-

laz³a siê przed dziejow¹ szans¹ nieogra-

niczonego rozwoju, jak¹ daj¹ œrodki finan-

sowe z UE. Licz¹c na szybkie zakoñczenie 

negocjacji z Komisj¹ Europejsk¹, mam 

nadziejê, ¿e ich koniec pozwoli wszystkim 

przedsiêbiorstwom i przedsiêbiorcom 

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

PROGRAMY OPERACYJNE

Rozwoju Regionalnego, poddane obecnie 

konsultacjom miêdzyresortowym. Wiêk-

szoœæ tych rozporz¹dzeñ dotyczy regio-

nalnych programów operacyjnych. Okreœ-

laj¹ one, co bêd¹ robiæ urzêdy marsza³-

kowskie i jak bêd¹ wydatkowane pieni¹-

dze w programach regionalnych. Regula-

cje te maj¹ byæ stosowane w sposób 

jednolity w ca³ym kraju. Harmonogram 

prac nad przygotowaniem rozporz¹dzeñ 

zosta³ tak opracowany, aby ich wejœcie 

w ¿ycie by³o zbie¿ne w czasie z zatwier-

skorzystaæ z dotacji UE, oczywiœcie na 

jasnych i prostych zasadach. Pozostaje 

wiêc trzymaæ kciuki za naszych negocjato-

rów, abyœmy ju¿ wkrótce mogli stwierdziæ, 

¿e nasz kraj, a szczególnie Wielkopolska 

lepiej siê rozwija, a nam – Wielkopolanom 

– znacznie lepiej siê ¿yje.

BARTOSZ ZAWIEJA

Specjalista ds. pozyskiwania 

funduszy unijnych

Nowy okres programowania 2007–2013 (bud¿et UE) pozwoli sk³adaæ 

wnioski o dofinansowanie do koñca 2013 roku, a tak¿e da mo¿liwoœæ 

wydatkowania w ich ramach œrodków finansowych a¿ do 31 grudnia 

2015 roku.  





Bliskie spotkanie z dzikiem

PRAWO POZA FIRM¥PRAWO POZA FIRM¥

ODSZKODOWANIA

33

Fo
t.

 B
IZ

N
E

S
 M

E
D

IA

Nie trzeba siêgaæ do kodeksu 

cywilnego, aby mieæ przekonanie, ¿e 

ktoœ, kto wyrz¹dza nam szkodê, 

zobowi¹zany jest do jej naprawienia. 

A zatem s¹siad, który zala³ nam 

mieszkanie, kierowca, który najecha³ 

na ty³ naszego samochodu, czy opiekun 

psa, który rozdar³ nam spodnie i przy 

okazji trochê ³ydki, s¹ zobowi¹zani do 

pokrycia szkody, jakiej siê dopuœcili. 

Ale uwaga, s¹ sytuacje, kiedy odszko-

dowania ¿adnego nie otrzymamy.

iedy szkodê wyrz¹dzi nam piesek s¹-

siadów, sprawa jest zazwyczaj prosta. K
Udajemy siê do w³aœciciela czworonoga, 

domagaj¹c siê pokrycia strat, jakich ich 

ulubieniec siê dopuœci³. Ale co w wypadku,

gdy „sprawca” jest zwierzêciem dzikim?

Dzikie zwierzêta (³owne) s¹, zgodnie 

z prawem, jako dobro ogólnonarodowe 

w³asnoœci¹ skarbu pañstwa. Domniemy-

waæ mo¿na, ¿e skarb pañstwa jako w³aœci-

ciel zwierz¹t odpowiada za szkody przez 

nie wyrz¹dzone. Otó¿ nie zawsze.

W ustawie o prawie ³owieckim oraz 

rozporz¹dzeniach wykonawczych skupio-

no siê na szkodach wyrz¹dzonych przez 

zwierzêta w uprawach i p³odach rolnych. 

Lecz przeciêtnego Kowalskiego, niebêd¹-

cego rolnikiem, bardziej interesuje to, kto 

bêdzie odpowiadaæ prawnie, gdy uderzy 

samochodem na drodze w jelenia czy dzi-

ka lub kiedy zwierzê takie zniszczy jego

ogródek. 

W pierwszej kolejnoœci nale¿y ustaliæ, 

czy szkoda nast¹pi³a na terenie obwodu 

³owieckiego, czyli obszaru przeznaczone-

go do prowadzenia dzia³alnoœci ³owieckiej.  

Z zapisów cytowanej powy¿ej ustawy 

w rozdziale o szkodach ³owieckich wynika, 

¿e dzier¿awca lub zarz¹dca wynagradza 

szkody (oprócz rolniczych) wyrz¹dzone 

podczas polowania, np. kiedy na skutek 

sp³oszenia zwierzyny przez nagonkê, zwie-

rzê wbieg³o na drogê i zosta³o uderzone 

przez samochód. Wówczas mo¿emy siê 

zwróciæ do dzier¿awcy lub zarz¹dcy, któ-

rym jest najczêœciej ko³o ³owieckie, ze 

stosownym roszczeniem. Zgodnie z pra-

wem ³owieckim cz³onkowie Polskiego 

Zwi¹zku £owieckiego musz¹ byæ obo-

wi¹zkowo ubezpieczeni na tak¹ okolicz-

noœæ. Problem zaczyna siê, kiedy zwierzê 

wyrz¹dzi nam szkodê poza obwodem 

³owieckim – trzeba bowiem wiedzieæ, ¿e 

nie ca³y obszar kraju jest w zasiêgu 

obwodów ³owieckich. Za szkody poza 

obwodami ³owieckimi odpowiedzialnoœæ 

ponosi skarb pañstwa. Odszkodowania s¹ 

wyp³acane przez zarz¹d województwa, 

ale tylko w wypadku, gdy szkoda wyrz¹-

dzona zosta³a przez zwierzêta ³owne objê-

te ca³oroczn¹ ochron¹. Oznacza to, ¿e 

kiedy chroniony ca³orocznie ¿ubr zniszczy 

nam ulubione ró¿e na dzia³ce albo porysu-

je lakier na samochodzie, odszkodowanie 

bêdzie wyp³acone. Natomiast gdy spotka-

my na drodze dzika, który nie podlega 

ca³orocznej ochronie, odszkodowania nie 

otrzymamy. Pozostaje wówczas skorzy-

stanie z autocasco, jeœli je posiadamy. 

Lecz zniszczenia po dziku czy jeleniu na 

terenie naszej posesji lub ogródka dzia³ko-

wego nie zostan¹ zrekompensowane ze 

strony skarbu pañstwa. O ile zniszczenia 

w naszym ogrodzie mog¹ nie byæ du¿e, to 

zderzenie samochodu ze zwierzêciem 

spowoduje znaczne uszkodzenie pojazdu. 

Warto o tym pamiêtaæ przy rozwa¿aniach, 

czy op³aca siê ubezpieczyæ swój samo-

chód. W wypadku zderzenia samochodu 

z dzikiem trzeba pamiêtaæ o jeszcze jednej 

rzeczy. Dzier¿awcy czy zarz¹dcy obwodów 

³owieckich ustawowo s¹ zobowi¹zani do 

dbania o ochronê zwierzyny przed zagro-

¿eniami ruchu drogowego. W istocie obo-

wi¹zek ten sprowadza siê do zwrócenia siê 

do zarz¹dzaj¹cego drog¹ o umieszczenie 

stosownych znaków ostrzegawczych o dzi-

kich zwierzêtach. Dla kierowcy jest to nie 

tylko znak, ¿e przed maskê mo¿e nagle wy-

biec sarna czy dzik, ale oznacza to tak¿e, ¿e 

ko³o ³owieckie wype³ni³o swoje obowi¹zki 

ustawowe w tym zakresie, a zderzenie ze 

zwierzêciem bêdzie mia³o przykre finan-

sowe konsekwencje. Z drugiej strony nie-

oznakowanie terenu, gdzie bytuj¹ i wê-

druj¹ dzikie zwierzêta, mo¿e byæ uznane za 

zaniedbanie i w tym zakresie mo¿liwe jest

dochodzenie roszczeñ z takiego tytu³u.

W ka¿dym razie uwa¿ajmy na dzikie

zwierzêta!

PIOTR LEŒNIEWSKI   
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Statystyk jakoœci

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

Jako statystyk by³, podobnie jak wielu z nas, 
samoukiem, z dobr¹ wiedz¹ o fizyce i matematyce.

William Edwards Deming o Shewharcie

Walter Shewhart

Od niego tak naprawdê wszystko siê 

zaczê³o. Od niego uczyli siê mistrzowie 

– Deming, Juran czy Taguchi. Walter 

Shewhart wynalaz³ najwa¿niejsze 

narzêdzie, którym pos³ugujemy siê dziœ 

w badaniach nad jakoœci¹ – kartê 

kontroln¹. A s³owa statystyka i jakoœæ 

zyska³y nowy wymiar.

 latach 20. XX wieku zaczêto do-

strzegaæ, ¿e praca nad doskonale-W
niem jakoœci w przedsiêbiorstwach mo¿e 

przynosiæ korzyœci. Zauwa¿y³a to firma 

telefoniczna Bell System, w której wpro-

wadzono wyspecjalizowany podzia³ pracy. 

Projektowaniem systemów telefonicz-

nych zajê³o siê Bell Telephone Laborato-

ries (w skrócie Bell Labs), ich wytwa-

rzaniem – Western Electric Company, 

a dystrybucj¹ i obs³ug¹ klienta – regional-

ne spó³ki telefoniczne. Jednym z pracow-

ników Bell Labs by³ Walter Shewhart, 

amerykañski fizyk, in¿ynier i statystyk, 

który pracowa³ nad zwalczaniem wad 

produkcji i obni¿eniem kosztów z nimi 

zwi¹zanych. Doszed³ do wniosku, ¿e po-

wodem usterek jest brak przep³ywu in-

formacji miêdzy specjalistami, pracow-

nikami produkcji i kontrolerami. Shewhart 

stworzy³ wiêc tzw. kartê kontroln¹, wy-

kres, na którym mia³y siê znajdowaæ 

wszelkie niezbêdne informacje. Karta 

zapocz¹tkowa³a nowe, rewolucyjne spoj-

rzenie na jakoœæ i zwi¹zane z ni¹ koszty. 

Amerykanin wykorzysta³ bowiem do jej

opracowania metody statystyczne.

Karta wiele warta

Karta kontrola znalaz³a siê w przed-

siêbiorstwie w 1924 roku. W owym czasie 

œrodki obliczeniowe wykorzystywane 

w przemyœle ogranicza³y siê do liczyd³a, 

suwaka logarytmicznego i arytmometru 

mechanicznego. Dlatego te¿ zapropono-

wana przez Shewharta metoda by³a doœæ 

prosta – pomyœlana zosta³a jako prosty 

rysunek graficzny. W trakcie jakiegokol-

wiek procesu produkcyjnego – drukowa-

nia gazety, produkcji ubrañ, wytapiania sta-

li czy pisania na maszynie – wystêpuj¹ od-

chylenia od pewnych za³o¿eñ. Przy czym 

Shewhart wyró¿ni³ dwa rodzaje odchyleñ. 

Zwyczajne, czyli przewidywalne, które 

wynikaj¹ z samej logiki procesu (ró¿nice 

jakoœci, zu¿ycie narzêdzi, zmiana techno-

logii), i nieprzewidywalne, zak³ócaj¹ce 

logikê procesu dzia³ania (niew³aœciwe 

u¿ywanie maszyny, brak kwalifikacji pra-

cownika czy b³êdne decyzje). Karta kon-

trolna pozwala rozró¿niæ odchylenia zwy-

czajne i nadzwyczajne i rozpoznaæ, czy da-

ny proces przebiega we w³aœciwy sposób. 

W przypadku odchyleñ zwyczajnych nie 

nale¿y podejmowaæ pochopnych decyzji. 

Klasycznym przyk³adem jest b³êdne re-

agowanie na okresowe zmiany popytu. 

W przypadku wyst¹pienia odchyleñ nad-

zwyczajnych konieczna jest regulacja 

procesu i eliminacja przyczyn. ¯eby ko-

rzystaæ z kart kontrolnych, potrzebne s¹ 

jeszcze górne i dolne limity tolerancji. 

Trzeba te¿ na bie¿¹co zbieraæ i umieszczaæ 

na nich dane. Reasumuj¹c: karta kontrolna 

s³u¿y do bie¿¹cej analizy procesów, prze-

de wszystkim produkcyjnych. Pozwala ona 

oceniæ stopieñ stabilnoœci procesów i typ 

wystêpuj¹cych odchyleñ. Czyli mo¿e do-

prowadziæ do zredukowania wielkoœci 

i wartoœci b³êdów. W rezultacie – do po-

prawy jakoœci. 

Lata 30. i 40. 

Ukoronowaniem nowego spojrzenia 

na ekonomikê jakoœci by³o wydanie w 1931 

roku ksi¹¿ki Shewharta „Economic Con-

trol of Quality of Manufactured Products”. 

Przez ca³e lata 30. rozwija³o siê staty-

styczne podejœcie do wadliwoœci pro-

dukcji. Temu podejœciu w Stanach Zjed-

noczonych na przeszkodzie stawa³a spe-

cyfika krajowej gospodarki – produkcja 

masowa, olbrzymie przestrzenie kraju 

i niska wartoœæ ludzkiej pracy. Dopiero 

pojawienie siê wiêkszej konkurencji 

i wzrastaj¹ca œwiadomoœæ amerykañ-

skich konsumentów uzmys³owi³y przed-

siêbiorcom, ¿e musz¹ inaczej podejœæ do 

problematyki jakoœci. I wtedy ekspery-

menty Shewharta z zastosowania metod 

statystycznych w przemys³owych proce-

sach wytwórczych sta³y siê tak popularne. 

Statystyka zaczê³a stawaæ siê standardem 

w sprawdzaniu jakoœci. Druga wojna œwia-

towa przestawi³a Stany Zjednoczone na 

tory gospodarki wojennej. W ocenie jako-

œci armii zastosowano metodê She-

wharta, a dobre efekty potwierdzi³y jej 

przydatnoœæ. Po zakoñczeniu wojny lu-

dzie, którzy pracowali nad statystycznym 

testowaniem sprzêtu wojskowego, wnie-

œli do przemys³u cywilnego nowe do-

œwiadczenia w zakresie pomiaru jakoœci. 

Shewhart poszed³ ju¿ wtedy o krok dalej. 

Pod koniec lat 30. zwróci³ siê ku wniosko-

waniu statystycznemu. Zajmowa³ siê pro-

blemem uogólniania wyników badania 

próby losowej na ca³¹ populacjê oraz 

szacowaniem b³êdów wynikaj¹cych z ta-

kiego uogólnienia. Jego druga ksi¹¿ka pt. 

„Statystyczne metody kontroli jakoœci” 

(1939) stawia³a œmia³e, jakby odwrotne 

pytanie – co statystyka i ca³a nauka mog¹ 

zyskaæ na przemys³owej kontroli jakoœci? 

Teoria w œwiat

W 1938 roku jego dorobkiem zaintere-

sowa³ siê znany fizyk – William Edwards 

Deming. Spotkanie Shewharta i Deminga 

rozpoczê³o d³ug¹ wspó³pracê pomiêdzy 

nimi. W czasie drugiej wojny œwiatowej 
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pracowali razem nad produktywnoœci¹. 

Shewhart by³ równie¿ twórc¹ koncepcji 

zarz¹dzania jakoœci¹, dopracowanej i spo-

pularyzowanej przez Deminga (pisaliœmy 

o nim w nr. 5/2006). Metoda zwana cyklem 

PDCA (Plan-Do-Check-Act) polega na ci¹g-

³ym doskonaleniu w firmie, przebiega-

j¹cym w czterech nastêpuj¹cych po sobie 

etapach: planowanie – wykonanie – spraw-

dzenie – reagowanie. Projektowanie pro-

dukcji wyrobu lub nowego, lepszego pro-

duktu, nastêpnie wykonanie zadañ, by 

wreszcie przetestowaæ produkt i wyci¹g-

n¹æ wnioski, które maj¹ byæ punktem 

wyjœcia do nastêpnych projektów – tak 

w skrócie przedstawia siê cykl Shewharta-

-Deminga. W latach 1946–1947, dziêki 

zaproszeniu Indyjskiego Instytutu Staty-

styki, Shewhart odwiedzi³ kraj Gangesu 

i Brahmaputry. Podró¿owa³ po subkonty-

nencie, próbuj¹c zainteresowaæ hindus-

kich przemys³owców statystycznymi me-

todami kontroli jakoœci. Po wojnie idee 

Shewarta Deming zaszczepia³ w odbu-

dowuj¹cej siê Japonii. Statystyczna kon-

trola jakoœci rozpowszechni³a siê w œwie-

cie. „By³ niezwykle spokojnym, uprzej-

mym cz³owiekiem. Nigdy nie widzia³em go 

zdenerwowanego. Wiedzia³, co to rozcza-

rowanie i frustracja, bo wielu statystyków 

nie rozumia³o jego punktu widzenia i trak-

towa³o go z przymru¿eniem oka” – napi-

sa³ o przyjacielu Deming. Shewhart udo-

wodni³, ¿e procesami produkcyjnymi mo¿-

na efektywnie sterowaæ za pomoc¹ tech-

nik statystycznych. Dopiero historia przy-

zna³a mu racjê.

£UKASZ OSIÑSKI
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Kultowe laptopy Apple 
– nowa ods³ona
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NOWE  TECHNOLOGIE

Ca³kowicie odœwie¿ona linia 

komputerów przenoœnych Apple trafia 

w³aœnie na polski rynek. Mi³oœników 

komputerów Apple, a tak¿e wszystkich 

tych, którzy ostatnio coraz czêœciej 

myœleli o przesiadce z PC na Maka, 

czeka sporo mi³ych niespodzianek.

MacBook – szybciej, wiêcej, lepiej

Liderem sprzeda¿y pozostaje Mac-

Book. Nowe modele maj¹ szybsze proce-

sory (do 2,16 GHz Intel Core 2 Duo), wiêk-

sze twarde dyski (w standardzie do 160

GB, jako opcja 200 GB), wiêcej RAM 

(1GB w standardzie, do 2 GB maks.), 

wiêksz¹ pamiêæ podrêczn¹ drugiego po-

ziomu (L2) – 2 MB zamiast 4 MB. Ba-

teria litowo-polimerowa w nowych Mac-

Bookach wystarcza na 6 godzin pracy. 

Ceny nowych MacBooków zaczynaj¹ siê 

od 3600 z³ netto.

MacBook Pro – wybór profesjonalistów 

Nowa linia MacBooków Pro to tak¿e 

trzy modele w wewnêtrznym slangu 

zwane „dobry”, „lepszy” i „najlepszy”. 

Dwa pierwsze to modele z ekranem 15,4" 

(z matryc¹ antyrefleksyjn¹ lub z pokry-

ciem b³yszcz¹cym typu glossy), ostatni 

model ma ekran 17" (tak¿e do wyboru 

antyrefleks lub glossy). W standardzie ten 

ostatni model ma ekran rozdzielczoœci 

1680x1050, ale dostêpne s¹ tak¿e mode-

le z ekranem High Definition (rozdziel-

czoœæ 1920x1200, o 30 proc. wiêcej pik-

seli), równie¿ z wykoñczeniem do wyboru

(b³yszcz¹ce lub matowe).

Najnowsza linia MacBooków Pro ma 

w standardzie procesory Intel Core 2 Duo 

taktowane zegarem od 2,2 do 2,4 GHz. 

Przyspieszeniu uleg³a te¿ szyna FSB z 667 

na 800 MHz. Standardowo MacBooki Pro 

obs³uguj¹ maksymalnie do 4 GB RAM 

(dotychczas do 3 GB), a w standardzie ma-

j¹ tej pamiêci „na pok³adzie” ju¿ 2 GB 

(dotychczas 1 GB). Nowe modele wyposa-

¿ono te¿ w znacznie bardziej zaawan-

sowan¹ kartê graficzn¹ – NVIDIA GeForce 

8600M GT posiadaj¹c¹, w zale¿noœci od 

modelu, od 128 (model podstawowy) do 

256 (model œrodkowy i najwy¿szy) me-

gabajtów RAM.

Now¹ cech¹ wspóln¹ MacBooków Pro 

jest zmiana podœwietlenia ekranów ze 

œwietlówek na diody LED – osi¹gniêto 

dziêki temu trzy pozytywne efekty jed-

noczeœnie. Po pierwsze, ekrany œwiec¹ 

teraz natychmiast po uruchomieniu lub 

przebudzeniu komputera identycznie 

jednolitym œwiat³em, nie ma efektu po-

wolnego „nasycania siê” ekranu. Po dru-

gie – ca³kowicie wyeliminowano rtêæ 

z procesu produkcyjnego MacBooków 

Pro, co jest wyjœciem naprzeciw postu-

latom ochrony œrodowiska. Po trzecie, 

diody LED zu¿ywaj¹ znacznie mniej ener-

gii ni¿ œwietlówki, dziêki czemu nowe 

MacBooki, i tak bêd¹ce liderami pod tym 

wzglêdem na rynku, zyska³y dodatkowe 

pó³ godziny pracy na jednym na³adowaniu 

baterii (obecnie do 6 godzin). Ceny 

MacBooków Pro zaczynaj¹ siê od ok. 

6500 z³ netto.

 

Ró¿ne rynki, wspólne cechy

– Firma Apple nie oferuje komputerów 

„drugiej kategorii”, czyli, jak kiedyœ mówi³ 

Steve Jobs, nie sprzedajemy przedwczo-

rajszych technologii za wczorajsz¹ cenê 

– zapewnia Jerzy W. Bebak, CPU Product 

Manager w Apple IMC Poland. – Wszystkie 

laptopy nowej serii maj¹ zaawansowane 

funkcje, np. ka¿dy z nich mo¿e pracowaæ 

w trybie dwumonitorowym. I to w trybie 

cyfrowym, czyli do ka¿dego mo¿emy pod-

³¹czyæ nie tylko zewnêtrzny monitor VGA 

wyprodukowany w ci¹gu ostatnich 15 lat 

czy projektor, ale te¿ ka¿dy z nich mo¿e byæ 

pod³¹czony do telewizora plazmowego, bo 

nawet najtañszy model MacBooka z ekra-

nem 13,3" obs³uguje na zewnêtrznym mo-

nitorze rozdzielczoœci a¿ do gigantycz-

nych 1920x1200 pikseli.

Ka¿dy MacBook ma bateriê, która 

umo¿liwia pracê od 5 godzin 45 minut do 

6 godzin – istotna ró¿nica w porównaniu 

z ofert¹ konkurencji, której laptopy pra-

cuj¹ na bateriach czasem do 2 godzin. Ka¿-

dy MacBook i MacBook Pro ma w standar-

dzie z³¹cza USB 2.0, wbudowan¹ kartê 

sieciow¹ Gigabit Ethernet oraz porty 

FireWire 400 (MacBooki Pro tak¿e Fire-

Wire 800). – Dziêki wbudowanym portom 

FireWire u¿ytkownik dowolnego Mac-

Booka mo¿e pod³¹czyæ dowoln¹ kamerê 

cyfrow¹ wideo i na komputerze prosto 

z pude³ka dokonaæ cyfrowego monta¿u 

filmu w programie iMovie, nawet w prze-

mys³owym formacie .dv, co nawet naj-

prostszy model MacBooka zmienia w na-

rzêdzie do edycji wideo – mówi Bebak.

I N T E R N E TI N T E R N E T
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NOWE  TECHNOLOGIE

Unikalne cechy MacBooków skupiaj¹ 

siê na wyeksponowaniu najwa¿niejszej 

cechy, dla której klienci kupuj¹ laptopy 

– mobilnoœci. Kabel zasilaj¹cy na z³¹czu 

magnetycznym roz³¹cza siê, kiedy ktoœ 

przypadkowo szarpnie za niego, ratuj¹c 

komputer np. przed zrzuceniem ze sto³u. 

Podœwietlana klawiatura w MacBookach 

Pro reaguje na zapadanie zmroku i im 

ciemniej siê robi, tym jaœniej œwieci. Czuj-

nik przyspieszenia w dyskach twardych, 

tzw. Sudden Motion Sensor, jest w stanie 

zablokowaæ g³owice dysku w locie, kiedy 

komputer upada, by ochroniæ dysk przed 

zniszczeniem – a równoczeœnie zmienia 

ka¿dego MacBooka za pomoc¹ darmo-

wego programu SeisMac w... czu³y sej-

smograf.

Inteligentny trackpad wykrywa, kiedy 

u¿ytkownik po³o¿y na nim jeden, a kiedy 

dwa palce, i w zale¿noœci od tego zmienia 

siê w wieloklawiszow¹ mysz lub w rêczny 

manipulator grafiki. Silny system kodo-

wania danych jest w stanie szyfrowaæ ka¿-

dy dokument w czasie jego powstawania 

tak, by w przypadku straty komputera – co 

siê czasem laptopom przydarza – dane na 

dysku by³y nieczytelne dla kogokolwiek 

poza prawowitym w³aœcicielem. Te i inne 

funkcje decyduj¹ o unikalnoœci – a zarazem 

o rosn¹cej popularnoœci laptopów Apple.

Nowe MacBooki s¹ standardowo wy-

posa¿one w system operacyjny Mac OS X 

„Tiger” w wersji 10.4, a w pakiecie wraz 

z komputerem klienci otrzymuj¹ m.in. 

kompletny zestaw programów do cyfro-

wego monta¿u filmów, masteringu p³yt 

DVD, nagrywania i kolekcjonowania mu-

zyki, obróbki cyfrowych zdjêæ i tworzenia 

stron WWW oraz blogów. Oczywiœcie, na 

Makach mo¿na te¿ zainstalowaæ systemy 

operacyjne firm trzecich, takie jak ró¿ne 

wersje Linuksa czy Windows XP lub Vista.

MacBooki i MacBooki Pro s¹ dostêpne 

w Polsce w autoryzowanej sieci sprzeda-

¿y Apple. Informacje na temat sieci sprze-

da¿y mo¿na znaleŸæ w Internecie na stro-

nie . Wiêcej in-

formacji na temat nowych MacBooków:

.

 

www.apple.pl/gdziekupic

www.apple.pl/macbook

Tubylcy œwiata mobilnego

– Kolejn¹ prze³omow¹ cech¹ jest stan-

dardowo wbudowana sieæ bezprzewo-

dowa WiFi w najnowszym standardzie 

802.11n. – Dotychczas stosowane stan-

dardy, 802.11a, b i g, to ju¿ powoli 

przesz³oœæ – mówi Bebak. – Oczywiœcie 

MacBooki obs³uguj¹ te standardy, ale do-

daliœmy obs³ugê standardu „n”, co daje 

u¿ytkownikom tych komputerów piêcio-

krotny wzrost prêdkoœci przesy³u danych 

(do 250 MBps) przy przesz³o dwukrotnym 

wzroœcie zasiêgu (nawet do 300 m). Ofer-

tê naturalnie uzupe³nia stacja nadawcza 

WiFi firmy Apple, AirPort Extreme nowe-

go typu, obs³uguj¹ca standardy 802.11

a/b/g/n.

Firma Apple produkuje notebooki ju¿ 17 lat. Wszystkie one 
do roku 1999 nosi³y jedn¹ wspóln¹ nazwê – PowerBook. Linia 
laptopów w 1999 roku wzbogaci³a siê o modele skierowane do 
rynku konsumenckiego – iBooki („i” do nazwy dodano na fali 
popularnoœci komputera iMac). W ubieg³ym roku historia obu 
nazw zakoñczy³a siê definitywnie – wraz z wprowadzeniem 
linii laptopów opartych o architekturê Intela konsumenckie 
iBooki zosta³y MacBookami, a oferowane przede wszystkim 

Firma Apple produkuje notebooki ju¿ 17 lat. Wszystkie one 
do roku 1999 nosi³y jedn¹ wspóln¹ nazwê – PowerBook. Linia 
laptopów w 1999 roku wzbogaci³a siê o modele skierowane do 
rynku konsumenckiego – iBooki („i” do nazwy dodano na fali 
popularnoœci komputera iMac). W ubieg³ym roku historia obu 
nazw zakoñczy³a siê definitywnie – wraz z wprowadzeniem 
linii laptopów opartych o architekturê Intela konsumenckie 
iBooki zosta³y MacBookami, a oferowane przede wszystkim 

do zastosowañ profesjonalnych PowerBooki otrzyma³y nazwê 
MacBooków Pro. W chwili obecnej ponad 60 proc. wszystkich 
sprzedawanych przez Apple komputerów stanowi¹ laptopy 
i udzia³ ten z kwarta³u na kwarta³ roœnie. W USA Apple zajmuje
czwarte miejsce wœród najwiêkszych sprzedawców laptopów. 
W Polsce g³ówne rynki to profesjonaliœci z bran¿ graficznej, 
muzycznej i filmowej, naukowcy oraz... m³odzie¿, która coraz
chêtniej kupuje „kultowe” laptopy Apple.

do zastosowañ profesjonalnych PowerBooki otrzyma³y nazwê 
MacBooków Pro. W chwili obecnej ponad 60 proc. wszystkich 
sprzedawanych przez Apple komputerów stanowi¹ laptopy 
i udzia³ ten z kwarta³u na kwarta³ roœnie. W USA Apple zajmuje
czwarte miejsce wœród najwiêkszych sprzedawców laptopów. 
W Polsce g³ówne rynki to profesjonaliœci z bran¿ graficznej, 
muzycznej i filmowej, naukowcy oraz... m³odzie¿, która coraz
chêtniej kupuje „kultowe” laptopy Apple.
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Najwy¿sza jakoœæ TVP3 Poznañ 
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Dwie nagrody – Ikar Biznesu i certyfikat 

„Najwy¿szej Jakoœci” przyznane zosta³y 

poznañskiemu oœrodkowi Telewizji 

Polskiej w corocznym konkursie 

organizowanym przez Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Badañ nad Jakoœci¹ 

i redakcjê magazynu „Biznes 

Wielkopolska”. Poznañska telewizja 

potwierdzi³a tym samym swoj¹ pozycjê 

lidera wœród innych oœrodków telewizji 

publicznej w wyj¹tkowym, bo 

jubileuszowym roku. 

ok 2007 zapisze siê w historii Tele-      

wizji Poznañ w sposób szczególny. R
Obchodzi ona bowiem jubileusz 50-lecia 

istnienia. Od pó³ wieku informuje miesz-

kañców Wielkopolski o aktualnych wyda-

rzeniach w regionie. Swoje pierwsze au-

dycje Telewizja w Poznaniu nada³a 1 maja 

1957 roku. By³y to program estradowo-

-rewiowy „Tele z³ego na jednego”, „TV 

Kronika filmowa” oraz film fabularny 

„Gdyby wszyscy ludzie dobrej woli”. 

Program nadawany by³ najpierw trzy, 

a potem piêæ razy w tygodniu. Obecnie 

poznañski oœrodek telewizji jest jednym 

z najlepiej funkcjonuj¹cych oddzia³ów re-

gionalnych Telewizji Polskiej. Na antenie 

TVP3 Poznañ mo¿na dziœ ogl¹daæ ponad 

20 programów produkowanych w poz-

nañskim oddziale telewizji. Miesiêcznie 

na antenie jest oko³o 100 godzin programu 

w³asnego. Produkcje poznañskiego od-

dzia³u obecne s¹ równie¿ na antenach 

TVP1, TVP2, TVP3, TV Polonia, TVP Sport 

i TVP Kultura.

Jubileusz tak¿e dla widzów 

Z okazji swoich z³otych godów telewi-

zja poznañska przygotowa³a dla widzów 

szereg imprez i programów prezentuj¹-

cych zarówno historiê, jak i dzieñ dzisiej-

szy telewizji. Obchody rozpoczê³y siê pod 

koniec kwietnia wystaw¹ „50 lat Telewi-

zji Poznañ” w Centrum Kultury Zamek. 

Ekspozycja mia³a przypomnieæ historiê 

Telewizji w Poznaniu. Jednym z jej najwa¿-

niejszych zadañ by³o pokazanie, jak zmie-

nia³y siê charakter telewizji, stylistyka 

programów i poetyka obrazu. Wœród eks-

ponatów znalaz³y siê m.in. studyjne ka-

mery czarno-bia³e czy stó³ monta¿owy do 

ciêcia taœmy filmowej. Wystawie towa-

rzyszy³y spotkania z autorami telewizyj-

nych programów. 

29 kwietnia w Auli uniwersyteckiej 

odby³o siê niezwyk³e widowisko telewi-

zyjne – „50 lat wizji z Poznania”. Koncert 

przypomnia³ dorobek oœrodka telewizyj-

nego, najciekawsze programy, a przede 

wszystkim najwybitniejszych twórców 

zwi¹zanych z poznañsk¹ telewizj¹. Pod-

czas uroczystoœci wrêczone zosta³y na-

grody od Telewizji Poznañ – rzeŸby Kreator 

2007. Ich autorem jest Robert Sobociñski. 

Nagrody otrzymali m.in. Izabella Cywiñ-

ska, Bohdan Smoleñ, Andrzej Maleszka, 

Hanna Banaszak, Agnieszka Duczmal, Bo-

gus³aw Kaczyñski i Stefan Stuligrosz. Pod-

czas uroczystoœci wrêczone zosta³y tak¿e 

odznaczenia pañstwowe przyznane twór-

com poznañskiej telewizji przez Prezy-

denta RP Lecha Kaczyñskiego. Srebrnymi 

Krzy¿ami Zas³ugi odznaczone zosta³y 

Agata £awniczak oraz Anna Stuligrosz-

-Biedakowa. Br¹zowe Krzy¿e zas³ugi 

otrzymali Monika Górska, Ireneusz M³y-

narczak oraz Karol ¯urawski. Wyj¹tkow¹ 

oprawê muzyczn¹ widowiska przygoto-

Dyrektor TVP3 Poznañ Jolanta Hajdasz podczas czerwcowej 
Gali Najwy¿szej Jakoœci odebra³a wyró¿nienie indywidualne 

Ikar Biznesu, przyznane przez Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Badañ nad Jakoœci¹ i magazyn „Biznes Wielkopolska”: 

za  wzorcowe zarz¹dzanie i umiejêtne ³¹czenie 
misji telewizji publicznej z wymogami rynku mediów Fo

t.
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Prezes TVP S.A. Andrzej Urbañski,
dyrektor TVP3 Poznañ Jolanta Hajdasz

oraz prowadz¹cy czêœæ oficjaln¹ koncertu: 
Katarzyna Werner i Dariusz Nowakowski Fo
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wa³ Krzesimir Dêbski, a galê poprowadzi-

³a Gra¿yna Torbicka. W koncercie wyst¹pi³y 

m.in. Justyna Steczkowska, Ma³gorzata 

Ostrowska, Justyna Szafran oraz Agata

Szymczewska. 

W zwi¹zku z tegorocznym jubileuszem 

TVP3 Poznañ wyda³a tak¿e zestaw p³yt

DVD z najciekawszymi programami, które 

przez minione lata ukazywa³y siê na ante-

nie poznañskiej telewizji. Zwieñczeniem 

obchodów jubileuszu by³a impreza ple-

nerowa dla mieszkañców Wielkopolski. 

OTV Poznañ wspólnie z Aeroklubem 

Poznañskim oraz Poznañskim Oœrodkiem 

Sportu i Rekreacji przygotowa³ Noc œwiê-

tojañsk¹ i pokazy lotnicze. 23 czerwca br. 

na terenach rekreacyjnych jeziora Malta 

podczas koncertu wyst¹pili Kapela ze wsi 

Warszawa, Lech Janerka oraz prezentu-

j¹cy latynoamerykañskie rytmy zespó³ 

Los Locos. Swoje zdolnoœci akrobatyczne 

i spadochronowe zaprezentowa³a grupa 

„¯elazny”. Zgodnie z tradycj¹ ludow¹ 

o pó³nocy puszczane by³y na jeziorze

wianki.

Profesjonalizm nagrodzony

Telewizja poznañska doceniana jest za 

rzetelne informowanie widzów i wysok¹ 

jakoœæ tworzonych programów. Tylko 

w tym roku TVP3 Poznañ zdoby³a kilka 

presti¿owych nagród. Pod koniec kwietnia 

na Miêdzynarodowym Festiwalu Twór-

czoœci Telewizyjnej Prix Visionica we Wro-

c³awiu realizacja telewizyjna spektaklu 

Przemys³awa Wojcieszka „Made in Po-

land” pokona³a ponad 70 produkcji z 22 

krajów i otrzyma³a Grand Prix. Jej autorami 

s¹ m.in. realizator wizji Józef Kowalewski, 

realizator dŸwiêku Marcin Kurek oraz re-

daktor Anna Kochanowicz z TVP3 Poznañ. 

Spektakl zarejestrowany zosta³ w Teatrze 

im. H. Modrzejewskiej w Legnicy dla kana-

³u TVP Kultura. Ci sami twórcy otrzymali 

w czerwcu tego roku Nagrodê Telewizji 

Czeskiej na 44. Miêdzynarodowym Festi-

walu Telewizyjnym „Z³ota Praga”. Tym 

razem za realizacjê telewizyjn¹ przedsta-

wienia „Walk  karnawa³u z postem” @
w choreografii Ewy Wycichowskiej za-

rejestrowanego w Muzeum Narodowym 

w Poznaniu.  

TVP3 Poznañ nagrodzona zosta³a tak-

¿e podczas tegorocznej edycji konkur-

su zorganizowanego przez Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Badañ nad Jakoœci¹ 

i redakcjê magazynu „Biznes Wielkopol-

ska”. Oprócz certyfikatu „Najwy¿szej 

Jakoœci” dla poznañskiego oddzia³u te-

lewizji, nagrodê Ikara Biznesu otrzyma³a 

Jolanta Hajdasz, która od stycznia br.  

kieruje OTV Poznañ. Ponadto Beata Gro-

chowalska i Dagmara Prystacka odebra³y 

w czerwcu nagrodê Prezesa Miêdzyna-

rodowych Targów Poznañskich na XI 

Ogólnopolskim Przegl¹dzie Form Doku-

mentalnych BAZAR. Dziennikarki wyró¿-

niono w kategorii magazyn ekonomiczny 

za program „Wielkopolski Magazyn Go-

spodarczy BAZAR”.    

Równie¿ na 14. Przegl¹dzie i Konkursie 

Dziennikarskich Oœrodków Terenowych 

TVP S.A. odbywaj¹cym siê w czerwcu 

w Gdañsku nagrodzeni zostali dziennika-

rze poznañskiego oddzia³u telewizji. Da-

riusz Klincewicz zaj¹³ II miejsce w kate-

gorii najlepszy wydawca programu infor-

macyjnego. W tej samej kategorii Katarzy-

na Werner odebra³a III nagrodê. Dzien-

nikarka programu „Teleskop” zajê³a tak¿e 

II miejsce w kategorii autor najlepszej re-

lacji na ¿ywo.

Najlepsza oferta

Du¿a konkurencja na rynku mediów 

zmusza do ci¹g³ego rozwoju. W kwietniu 

na antenie poznañskiej telewizji pojawi³y 

siê nowe propozycje programowe. Pro-

gram „Poza horyzontem” ukazuje dwory 

w Wielkopolsce, popadaj¹ce w ruinê pa³a-

ce i koœcio³y. Cykl reporta¿y o ludziach 

z charyzm¹, talentem i spo³eczn¹ pasj¹ to 

z kolei program „Pozytywiœci”. Du¿¹ po-

pularnoœci¹ wœród widzów cieszy siê rów-

nie¿ pierwszy talk-show TVP3 Poznañ. 

Nowy niedzielny program „Kultywator” 

poœwiêcony jest prezentacji istotnych 

wymiarów ¿ycia spo³ecznego, które wzbu-

dzaj¹ kontrowersje i polaryzuj¹ opiniê pu-

bliczn¹. Retuszowi uleg³a tak¿e oprawa 

prognozy pogody. Od czerwca oprócz 

nowej grafiki, prognozy zawieraj¹ bardziej

specjalistyczne informacje. Przedstawia-

ne s¹ m.in. prognoza ca³otygodniowa dla 

regionu oraz prognozy dla krajów Morza 

Œródziemnego, które Wielkopolanie naj-

czêœciej wybieraj¹ podczas wyjazdów wy-

poczynkowych.

W letniej ofercie poznañskiej telewizji 

znalaz³o siê wiêcej rozrywki i swobodnej 

rozmowy urozmaicanej konkursami dla 

widzów. Do tego wieczorny serwis spor-

towy na ¿ywo i specjalne wyjazdowe wy-

dania codziennego programu „Letnie kli-

maty” z najciekawszych miejsc w Wiel-

kopolsce. To program, który wype³niaj¹ 

wystêpy kabaretowe, rozmowy z cieka-

wymi ludŸmi, gotowanie na ekranie i do-

bra muzyka. Codziennie tak¿e zapowiedzi 

najciekawszych wakacyjnych imprez. Pi¹t-

kowe wydania „Letnich klimatów” to 

relacje na ¿ywo z tych miejsc w regionie, 

gdzie w niebanalny sposób mo¿na spêdziæ

weekend i wakacje. 

Na antenie nadal pojawiaj¹ siê aktualne 

wydania ciesz¹cych siê du¿¹ popularno-

œci¹ wœród widzów programów publicy-

stycznych – „Wielkopolska i polityka” oraz 

„Tydzieñ w Teleskopie”. W lipcu TVP3 

Poznañ przypomina cykl reporta¿y zatytu-

³owanych „Praca bez granic”. To wêdrów-

ki po krajach Europy i losy Polaków, którzy 

w ostatnich miesi¹cach wyemigrowali 

w poszukiwaniu pracy. Lato i jubileusz 

50-lecia s¹ dobr¹ okazj¹ do przypomnienia 

wci¹¿ atrakcyjnych programów realizowa-

nych w poprzednich latach. To przede 

wszystkim rozrywka i programy kultural-

ne, które TVP3 Poznañ prezentuje w cyklu

„Hity TV Poznañ”. 
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Fina³ jubileuszowego koncertu. 
Laureaci Kreatora i pozostali artyœci 

wspólnie œpiewaj¹ Fo
t.
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Wirtualizacja – sposób 
na oszczêdnoœci 

PRAWO POZA FIRM¥PRAWO POZA FIRM¥

PORZ¥DEK  W  SERWEROWNI

Wirtualizacja to nowy sposób 

wykorzystania serwerów. Rosn¹ca moc 

obliczeniowa popularnych „inteli” 

sprawia, ¿e coraz czêœciej serwery 

pozostaj¹ niewykorzystane w ponad 50 

proc. Po co wiêc kupowaæ coœ, czego 

i tak nie wykorzystamy?

a¿dy dobry mened¿er zastanawia siê 

co roku, jak obni¿yæ koszty sta³e w fir-K
mie. Ka¿dy dobry informatyk stale bada 

mo¿liwoœci zastosowania nowych tech-

nologii, które pomog¹ mu lepiej spe³niæ 

oczekiwania biznesu i u³atwiæ ¿ycie. Czy 

te dwie rzeczy mog¹ iœæ w parze? Okazuje 

siê, ¿e wykorzystuj¹c wirtualizacjê, jest to

mo¿liwe.

Oprogramowanie do wirtualizacji ser-

werów z procesorami x86 istnieje ju¿ na 

rynku wiele lat, a sama koncepcja jest tak 

stara, jak komputery klasy mainframe. Doj-

rza³a i w pe³ni funkcjonalna postaæ takiego 

oprogramowania pojawi³a siê w 2006 ro-

ku, kiedy to firma VMware wypuœci³a na 

rynek ESX Server 3 oraz Virtual Center 2 

pod wspóln¹ nazw¹ VMware Infrastruc-

ture 3. ESX Server to specjalizowany 

i wydajny hypervisor, który dzia³a bezpo-

œrednio na sprzêcie, pozwalaj¹c na jed-

noczesne uruchamianie wielu ró¿nych 

systemów operacyjnych na jednym ser-

werze fizycznym. Równie¿ migrowanie 

„w locie” maszyn wirtualnych po sieci, 

bez ich przestoju, z jednego serwera fi-

zycznego na drugi, ca³kowicie przejrzyœcie 

dla u¿ytkowników, sta³o siê standardem 

(funkcja o nazwie VMotion). Zatem wy-

³¹czenie jakiegoœ serwera mo¿e byæ dzi-

siaj wykonane bez przestoju aplikacji i nie 

wymaga od kadry informatycznej np. 

pracy w nocy lub weekendy.

Rozwi¹zania VMware to nie tylko cie-

kawa w sensie technicznym i prze³omo-

wa technologia wchodz¹ca bardzo dyna-

micznie do serwerowni nawet ma³ych 

firm, to równie¿ du¿e oszczêdnoœci i zain-

teresowanie ze strony biznesowej.

W wielu obszarach dzia³alnoœci gospo-

darczej wymagania biznesowe maj¹ bar-

dzo du¿¹ dynamikê. Czêsto potrzebny jest 

nowy serwer czy nowe œrodowisko apli-

kacyjne pod kolejny projekt. Jego dostar-

czenie w ci¹gu godzin czy nawet minut 

bardzo u³atwia skuteczn¹ realizacjê celów. 

Takie mo¿liwoœci daje VMware. Admini-

strator w ci¹gu minut jest w stanie przygo-

towaæ kompletne œrodowisko systemowe 

bez uruchamiania standardowej, kilkuty-

godniowej procedury zakupu sprzêtu, 

instalacji w szafach rack oraz ¿mudnej 

(rêcznej) konfiguracji oprogramowania

systemowego.

Mniejsza liczba serwerów to ni¿szy 

koszt serwisu. Nie jest ju¿ konieczne wy-

kupywanie tzw. szybkich czasów reakcji 

i gwarantowanych czasów naprawy ser-

werów – zawsze istnieje mo¿liwoœæ uru-

chomienia w ci¹gu sekund, a najgor-

szym przypadku minut,  aplikacji na innym 

sprawnym serwerze farmy VMware. Ko-

lejne wa¿ne i czêsto niewliczane w zakres 

Praktyka pokazuje, ¿e firmy, które 

wdro¿y³y ju¿ rozwi¹zanie VMware, sku-

tecznie uporz¹dkowa³y swoje zasoby 

sprzêtowe. Jest to mo¿liwe m.in. dziêki 

stosowaniu centralnych macierzy dysko-

wych oraz sieci SAN, co podwy¿sza bez-

pieczeñstwo oraz dostêpnoœæ danych, 

a jednoczeœnie wymusza rezygnacjê z za-

kupu lokalnie pod³¹czanych dysków. 

Wspomniane wczeœniej firmy czêsto 

wyra¿aj¹ opiniê, ¿e nie wyobra¿aj¹ ju¿ so-

bie pracy bez warstwy wirtualizacyjnej, 

gdy¿ dodatkowe funkcje, takie jak np. wy-

soka dostêpnoœæ, równowa¿enie obci¹-

¿enia w farmie serwerowej czy skonsoli-

dowany backup po sieci SAN, s¹ nie do 

przecenienia – a otrzymuje siê to wszyst-

ko „z pude³ka”, wdra¿aj¹c pe³n¹ infrastruk-

turê VI3.

Pomys³ na obni¿enie kosztów i jedno-

czesne uproszczenie infrastruktury IT da 

siê zrealizowaæ doœæ ³atwo. W procesie 

szeroko rozumianej konsolidacji oraz póŸ-

niejszej migracji systemów operacyjnych 

wraz z aplikacjami z serwerów fizycznych 

do maszyn wirtualnych (tzw. P2V) warto 

jednak skorzystaæ z pomocy doœwiadczo-

nych firm specjalizuj¹cych siê w tej dzie-

dzinie. Pozwoli to unikn¹æ wielu b³êdów, 

które mo¿na pope³niæ w procesie projek-

towania nowej infrastruktury.

Diagram obok prezentuje listê naj-

czêœciej wymienianych przez klientów 

VMware korzyœci. Warto podkreœliæ, ¿e 

ponad 40 proc. klientów deklaruje spadek 

czasu pozyskania serwera o wiêcej ni¿ 50 

proc., ponad 10 proc. klientów mówi 

o ponad 50 proc. spadku kosztów serwe-

rowych oraz podobnym spadku kosztów

energii elektrycznej.

W kolejnym artykule tej serii bli¿ej 

przyjrzymy siê wykorzystaniu rozwi¹zania 

VI3 firmy VMware do zrealizowania wyso-

kiej dostêpnoœci aplikacji biznesowych

(ang. high  availability).

S£AWOMIR OCZKOWSKI

Dyrektor Dzia³u Technologii Informatycznych

Talex SA

vmware.talex.pl
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oszczêdnoœci zalety – to mniejsze zu¿ycie 

energii elektrycznej przez serwery, a tak¿e 

wtórnie – przez klimatyzacjê. Warto do-

daæ, ¿e nie wszystkie firmy posiadaj¹ du¿e 

serwerownie. Czêsto s¹ to kilkumetrowe 

pokoje z dedykowanymi klimatyzatorami, 

gdzie nie ma ju¿ miejsca na kolejne urz¹-

dzenia. W takim przypadku przeprowa-

dzenie konsolidacji opartej o rozwi¹zanie 

wirtualizacyjne spowoduje, ¿e odzyskamy

sporo miejsca.

Kolejn¹ zalet¹ stosowania wirtualizacji 

jest zmniejszenie nak³adu pracy na utrzy-

manie œrodowiska serwerowego – dziêki 

Virtual Center – centralnej aplikacji zarz¹-

dzaj¹cej globaln¹ moc¹ obliczeniow¹ na-

szej serwerowni.

 �ród³o: www.vmware.com
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Dla mi³oœciwie nam 
             kupuj¹cych

zy Polacy maj¹ zaufanie do kupo-

wania w Internecie? C
 Ca³y czas przekonuj¹ siê do tej formy 

handlu, bo oferuje im siê szereg mecha-

nizmów u³atwiaj¹cych kupno i sprzeda¿, 

zwiêkszaj¹cych bezpieczeñstwo transak-

cji. Do tego programy lojalnoœciowe, karty 

p³atnicze i wiele innych us³ug. Dzisiaj 

w e-commerce nie wystarczy za³o¿enie 

sklepu czy serwisu aukcyjnego. To za ma-

³o. U¿ytkownik oczekuje czegoœ wiêcej 

– wyboru form p³atnoœci, ubezpieczeñ, 

bezpieczeñstwa. To wszystko znajdzie 

u nas. 

I dlatego ca³y czas zwiêksza siê liczba 

allegrowiczów?  

 Wzrost zainteresowania handlem 

internetowym wynika w pierwszym rzê-

dzie ze zwiêkszaj¹cego siê dostêpu do 

Internetu. Nasze statystyki wskazuj¹, ¿e 

œrednio co 6–9 miesiêcy przybywa nam 

kolejny milion u¿ytkowników. W tym 

momencie spo³ecznoœæ Allegro liczy po-

nad 6,5 mln osób. Gdy ju¿ cz³owiek za³o¿y 

w domu upragnione ³¹cze, to po pierwszej 

fascynacji zasobami Internetu zaczyna 

szukaæ czegoœ nowego, z czym nie mia³ 

wczeœniej kontaktu. Myœlê, ¿e dzisiaj 

mo¿emy ju¿ mówiæ o modzie na Allegro. 

Powiedzmy sobie szczerze – rozpozna-

walnoœæ naszej marki jest bardzo wysoka, 

a ze statystyk wynika, ¿e 70 proc. polskie-

go e-commerce to my.  

Podobno coraz wiêcej kobiet zaczyna 

sobie ceniæ zakupy internetowe…

 Zdecydowanie. Najwiêkszy wzrost, 

jeœli chodzi o statystyki ruchu, zanotowa-

liœmy w ubieg³ym roku w kategoriach 

odzie¿, obuwie, dodatki. Rozwijaj¹ siê 

·

·

·

najbardziej dynamicznie. To tak¿e szansa 

dla kobiet, które mieszkaj¹ w ma³ych miej-

scowoœciach i nie zawsze maj¹ czas, aby  

wybraæ siê na zakupy do wiêkszych miast.

Mog¹ byæ modne dziêki Allegro. 

Na stronie serwisu mo¿na odnaleŸæ 

pokój „Spotkania z zespo³em Allegro”. 

Jesteœcie blisko klienta?

 Ka¿da, nawet najdrobniejsza zmiana 

w serwisie, dotycz¹ca czy to sprzeda-

j¹cych, czy kupuj¹cych, jest konsultowana 

z u¿ytkownikami. Ws³uchujemy siê w ich 

opinie i w oparciu o nie rozbudowujemy 

poszczególne dzia³y czy te¿ do³¹czamy 

nowe podkategorie. Czasem dochodzi 

nawet do sytuacji, ¿e wprowadzone zmia-

ny nie do koñca podobaj¹ siê u¿ytkow-

nikom. Wtedy wycofujemy siê z takich 

propozycji i szukamy innych rozwi¹zañ. 

Od trzech lat organizujemy „Spotkania 

Allegro” i jest to najwiêksza impreza 

organizowana na ¿ywo przez firmê inter-

netow¹. W du¿ym skrócie to spotkanie dla 

wszystkich, którzy ju¿ handluj¹ na Allegro, 

a chcieliby poszerzyæ swoj¹ wiedzê, jak 

równie¿ dla tych, którzy dopiero rozpo-

czynaj¹ przygodê z e-commerce. Alle-

growicze uczestnicz¹ w warsztatach, 

wyk³adach i dyskusjach poœwiêconych 

takiej materii, jak marketing, prawo, 

podatki, robienie zdjêæ itp. I wymieniaj¹

miêdzy sob¹ opinie. 

Uruchomiliœcie bliŸniacze serwisy 

aukcyjne w Czechach i na Wêgrzech. 

Czy planujecie podbijanie rynków 

w innych krajach? 

 Ju¿ nied³ugo wystartuj¹ serwisy 

w dwóch kolejnych pañstwach. Nie mogê 

jednak do czasu ich uruchomienia nic

wiêcej powiedzieæ.

·

·

W Internecie mo¿na spotkaæ siê 

z opiniami o s³abych zabezpieczeniach 

Allegro. Ile w tym prawdy i czy 

u¿ytkownicy mog¹ spaæ spokojnie? 

 Jeœli sami wiedz¹, jak poruszaæ siê po 

Internecie i zabezpieczyæ swój komputer, 

to tak. Pracownicy serwisu ca³y czas 

monitoruj¹ aukcje pod k¹tem zgodnoœci 

z regulaminem, prawem itd. Od blisko 

4 lat prowadzimy intensywne szkolenia 

funkcjonariuszy policji. Nie ma w Polsce 

komendy miejskiej czy wojewódzkiej, 

w której nie by³oby naszych pracowników. 

Co rok organizujemy najwiêksz¹ specjali-

styczn¹ konferencjê policyjn¹ – „Tech-

niczne aspekty przestêpczoœci teleinfor-

matycznej”. Ze wszystkimi organami 

wspó³pracujemy równie¿ operacyjnie. 

Powiedzmy sobie szczerze – mamy jeden 

z najnowoczeœniejszych systemów bez-

pieczeñstwa w tej czêœci Europy. Dzisiaj 

zatrzymanie oszusta w kawiarence inter-

netowej na gor¹cym uczynku nie jest 

niczym niezwyk³ym. Powiedzia³bym na-

wet, ¿e jest to ju¿ swego rodzaju standard. 

I policjanci wspólnie z nami zatrzymuj¹ 

przestêpców. Pod tym wzglêdem nie mo-

gê sobie wyobraziæ lepszej wspó³pracy.

A ochrona praw autorskich? 

 K³adziemy szczególny nacisk na 

ochronê praw okreœlonych podmiotów, 

zw³aszcza praw w³asnoœci intelektualnej. 

W tym celu stworzyliœmy program „Wspó³-

·

·

Rozmowa z Bartkiem Szambelanem, 
rzecznikiem prasowym Allegro
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praca w Ochronie Praw”, którego uczest-

nicy maj¹ mo¿liwoœæ zg³aszania nam 

ofert naruszaj¹cych ich prawa. Dziêki te-

mu mo¿emy szybko i skutecznie reago-

waæ w sytuacji pojawiania siê nielegal-

nych ofert. W ramach programu wspó³pra-

cujemy równie¿ z ró¿nymi instytucjami, 

których specjalistyczna wiedza pozwala 

nam na prawid³ow¹ ocenê legalnoœci 

przedmiotów pojawiaj¹cych siê na auk-

cjach Allegro. 

Mo¿na spotkaæ siê z opiniami, ¿e 

w ci¹gu kilku lat eBay Polska dogoni 

Allegro. Obawiacie siê konkurencji? 

 Nie zasypiamy i obserwujemy, co robi 

nasza konkurencja, ale na pewno nie 

nazwa³bym tego strachem. Konsekwent-

nie realizujemy zaplanowane projekty 

i cele. 

A plany Allegro na najbli¿sze miesi¹ce 

i lata?

 Œciœle tajne.

Rozmawia³  

£UKASZ OSIÑSKI

·

·
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Moda na Pobiedziska
Pobiedziska to wielkopolskie miasto 

o ponad 950-letniej tradycji, po³o¿one 

na prastarym Szlaku Piastowskim, 

wœród przepiêknych terenów Pojezierza 

Poznañskiego. Pobiedziska i okolice 

tworz¹ interesuj¹c¹ i nietuzinkow¹ 

w skali kraju gminê. S³ynie ona nie 

tylko z lasów, czystych jezior 

i niezwyk³ych krajobrazów, ale równie¿ 

z prê¿nie rozwijaj¹cego siê rolnictwa, 

dynamicznej gospodarki i ciekawych 

inicjatyw spo³ecznych. 

a Szlaku Piastowskim, 27 km od NPoznania, przy drodze do Gdañska 

po³o¿one jest miasto, które warto odwie-

dziæ i poznaæ. Niezwyk³a przyroda zachwy-

ca turystów przyje¿d¿aj¹cych aktywnie 

odpocz¹æ nad licznymi jeziorami. Zmêcze-

ni miejskim gwarem ludzie mog¹ zre-

laksowaæ siê w parkach krajobrazowych, 

rezerwatach przyrody, pojeŸdziæ konno, 

na rowerze i polataæ szybowcem z pilota-

mi Aeroklubu Poznañskiego. Zaintereso-

wani histori¹ dowiedz¹ siê, ¿e miejsco-

woœæ zosta³a za³o¿ona przez Kazimierza 

Odnowiciela ponad 950 lat temu. Z okazji 

jubileuszu 750-lecia nadania praw miej-

skich liczni fundatorzy w czerwcu 2007 

roku postawili za³o¿ycielowi Pobiedzisk 

pomnik, który uroczyœcie zosta³ poœwiê-

cony przez ks. abp. Henryka Muszyñskie-

go. Pobiedziska to tak¿e umi³owane mia-

sto króla W³adys³awa Jagie³³y, fundatora 

koœcio³a œw. Ducha i szpitala dla ubogich 

w XV wieku.  Gmina Pobiedziska to miej-

sce ¿ycia i dzia³alnoœci Maksymiliana 

Jackowskiego, za³o¿yciela kó³ek rolni-

czych, w którego pa³acu bywali artyœci, 

pisarze, aktorzy. W pobliskim Wêglewie 

urodzi³ siê prof. Józef Kostrzewski, jeden 

z za³o¿ycieli Uniwersytetu im. A. Mickie-

wicza. Z Pobiedzisk pochodzi³ Antoni 

Paluth, jeden z wybitnych in¿ynierów, 

którzy rozszyfrowali niemieck¹ maszynê 

szyfruj¹c¹ „Enigma”. Dzisiaj Pobiedziska 

to miasto i gmina powracaj¹ce na nale¿ne 

im miejsce w regionie. Coraz wiêcej 

mieszkañców pobliskiego Poznania decy-

duje siê tutaj nie tylko zrelaksowaæ, ale 

tak¿e zamieszkaæ na sta³e. Szybki rozwój 

infrastruktury, dba³oœæ o œrodowisko natu-

ralne, stawianie na sport, kulturê, d¹¿enie 

do tego, ¿eby staæ siê nieprzeciêtnym mia-

stem i otwartoœæ na inwestorów w na-

turalny sposób wywo³a³y modê na Po-

biedziska. 

Najlepszym przyk³adem jest obecnoœæ 

tutaj Piotra Chomczyñskiego, wybitnego 

genetyka, o którym Jaros³aw Abramow 

Newerly powiedzia³: Pobiedziska maj¹ 

szczêœcie goœciæ giganta amerykañskiej 

nauki. W Polsce profesor Chomczyñski 

bardziej znany jest jako biznesmen, za-

³o¿yciel TV Biznes oraz inwestor w bran¿y 

zdrowej ¿ywnoœci. W³aœnie w Pobiedzis-

kach zamierza zrealizowaæ czêœæ swoich 

marzeñ i wyprodukowaæ wyj¹tkowy sok 

pomidorowy, który bêdzie profilaktycznie

 przeciwdzia³a³ nowotworom.

W³adze samorz¹dowe przygotowa³y 

pod aktywizacjê gospodarcz¹ ponad 200 

ha doskonale po³o¿onych gruntów, które 

powinny zainteresowaæ najbardziej wy-

brednych inwestorów z kraju i zagranicy. 

Kilku z nich ju¿ dzisiaj zadeklarowa³o wolê 

rozpoczêcia budowy zak³adów produk-

cyjnych. 

Pobiedziska mia³y te¿ swoj¹ wielk¹ 

przygodê ze œwiatow¹ promocj¹. Telewi-

zja Eurosport pokaza³a na ¿ywo 2 z 3 ro-

zegranych meczów w ramach Mistrzostw 

Europy w pi³ce no¿nej do lat 19. Piêknie 

po³o¿ony miejscowy stadion urzek³ nie 

tylko pi³karzy, ale tak¿e wiele wa¿nych 

osobistoœci z w³adz UEFA, które wziê³y 

udzia³ w pikniku wieñcz¹cym wielki suk-

ces organizacyjny. 

Miasto ma kilka pomys³ów na swój 

wk³ad w organizacjê Euro 2012, ale zda-

niem w³adz samorz¹dowych w tej kwestii 

trzeba wiêcej dzia³aæ ni¿ mówiæ, tym 

bardziej, ¿e decyzje w tej sprawie bêd¹ 

zapada³y najprawdopodobniej w Warsza-

wie. 

Dla mieszkañców, turystów 

i inwestorów

Doskona³e po³o¿enie, otwartoœæ w³adz 

samorz¹dowych na wszelkie inicjatywy 

gospodarcze, tanie i dogodnie usytuowa-

ne – uzbrojone tereny inwestycyjne, to 

podstawowe atuty Pobiedzisk. W oparciu 

45

Pobiedziska, ze wzglêdu na swe po³o¿enie wœród
piêknych jezior i niedaleko Poznania, s¹

atrakcyjne dla turystów i inwestorów
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o nie w³adze samorz¹dowe sformu³owa³y 

dla gminy nastêpuj¹c¹ misjê: Pobiedziska 

to atrakcyjna turystycznie gmina, przyjaz-

na mieszkañcom, goœciom i inwestorom.

W celu osi¹gniêcia statusu gminy tu-

rystycznej podjêto wielotorowe dzia³ania 

obejmuj¹ce: ochronê œrodowiska, rozbu-

dowê bazy turystycznej, tworzenie do-

datkowych atrakcji dla odwiedzaj¹cych

gminê turystów. 

Bardzo wa¿nym elementem obszaru 

gminy s¹ jeziora. Na jej terenie znajduje 

siê 25 jezior i oko³o 250 oczek wodnych. 

W ostatnich latach, na skutek wzrostu 

nak³adów na inwestycje z zakresu ochro-

ny œrodowiska zwi¹zane z budow¹ kanali-

zacji sanitarnej i deszczowej, jakoœæ wód 

powierzchniowych systematycznie siê 

poprawia. Efektem uporz¹dkowania gos-

podarki œciekowej jest umo¿liwienie przy-

³¹czenia nieruchomoœci do sieci kanali-

zacyjnej oraz eliminacja niekontrolowa-

nych zanieczyszczeñ wód i gleby na tere-

nie objêtym ochron¹. Wymiern¹ korzyœci¹ 

bêdzie redukcja œcieków docieraj¹cych 

poprzez rzeki Cybina i G³ówna do Warty, 

a w konsekwencji do Morza Ba³tyckiego. 

Ponadto realizacja przedsiêwziêcia popra-

wi standard ¿ycia mieszkañców, wzmoc-

ni potencja³ rozwojowy gmin i bêdzie 

impulsem rozwoju aktywnoœci gospodar-

czej, w tym turystyczno-wypoczynkowej.

Niew¹tpliw¹ zachêt¹ dla odwiedza-

j¹cych miasto i gminê s¹ oœrodki jeŸdziec-

kie, pola namiotowe i biwakowe, dostêp-

ne pla¿e oraz dobrze rozwiniête zaplecze 

sportowo-rekreacyjne. Tworzy je oœrodek 

tenisowy z szeœcioma kortami (jeden kry-

ty), si³owni¹, saun¹, kawiarni¹, pokojami 

noclegowymi i boiskiem do minigolfa oraz 

przepiêknie po³o¿ony Stadion Miejski 

(z p³yt¹ boiska, ogrodzeniem i wyjœciami 

awaryjnymi przystosowanymi do wymo-

gów UEFA). Turystów przyci¹gaj¹ prze-

biegaj¹ce przez najbardziej atrakcyjne 

zak¹tki gminy szlaki turystyczne. Szcze-

góln¹ popularnoœci¹ cieszy siê trasa ro-

werowa, która ma swój pocz¹tek w Po-

znaniu, nastêpnie biegnie do Antoninka, 

Uzarzewa oraz przez malownicze zak¹tki 

Parku Krajobrazowego Promno, Pobie-

dziska do Gniezna. W najbli¿szej przy-

sz³oœci powstanie nastêpna atrakcyjna 

trasa kajakowa, która po³¹czy rynnê jezior 

le¿¹cych na terenie gminy Pobiedziska: 

Biezdruchowo, Jerzyñskie, Wronczyñskie 

Ma³e, Wronczyñskie Du¿e, Stêszewsko-

-Ko³atkowskie.                       

Ofert¹ turystyczn¹ jest równie¿ Skan-

sen Miniatur Szlaku Piastowskiego. To 

park, w którym do tej pory umieszczono 

ponad 100 makiet obiektów historycz-

nych. Podstawow¹ funkcj¹ skansenu jest 

ukazanie struktury przestrzennej Szlaku 

Piastowskiego w jego dzisiejszym i czêœ-

ciowo historycznym kszta³cie oraz proce-

su rozwoju osadnictwa i kszta³towania siê

pañstwowoœci polskiej.

Warunki przyrodnicze gminy przyci¹-

gaj¹ nowych inwestorów; powstaj¹ pen-

sjonaty, oœrodki jeŸdzieckie oraz hote-

le. Nale¿y do nich wspania³e centrum 

edukacyjno-konferencyjne uruchomione 

w pa³acu w Krzeœlicach, jednym z najpiêk-

niejszych zabytków romantycznej archi-

tektury neogotyckiej. Piêknie odrestauro-

wany i luksusowo wyposa¿ony pa³ac oraz 

malowniczy park i stawy tworz¹ doskona-

³e miejsce do wypoczynku.

Klimat spo³eczny

· Stabilnoœæ polityczna – priorytetowe 

podejœcie w³adz samorz¹dowych do roz-

woju przedsiêbiorczoœci, przyjêcie stra-

tegii uchwalania planów zagospodaro-

wania przestrzennego pod aktywizacjê 

gospodarcz¹, wydawanie decyzji o wa-

runkach zabudowy w pierwszej kolej-

noœci pod inwestycje zwi¹zane z dzia³al-

noœci¹ gospodarcz¹, d¹¿enie do profe-

sjonalnej obs³ugi inwestorów w myœl 

zasady – najlepsz¹ promocj¹ jest zado-

wolony inwestor

· Aktywnoœæ spo³ecznoœci lokalnej – 10 

stowarzyszeñ, anga¿owanie siê miesz-

kañców w rozwój infrastruktury technicz-

nej

· Otwartoœæ mieszkañców na inwes-

torów, zaradnoœæ mieszkañców, aktyw-

noœæ w poszukiwaniu pracy, dobrze przy-

gotowani fachowcy pracuj¹cy czêsto 

w poznañskich firmach 

Koszt rozpoczêcia biznesu

· Cena gruntu pod inwestycje:  11–20 z³

za m kw.

Infrastruktura otoczenia biznesu

· Banki – Pobiedzisko-Goœliñski Bank 

Spó³dzielczy,  PKO  BP,  WBK  BZ,  ING 

Bank Œl¹ski. Wszystkie placówki posiadaj¹

bankomaty i bankowoœæ elektroniczn¹.

Infrastruktura techniczna

· Proporcjonalne wydatki na rozwój 

infrastruktury technicznej zapisane 

w bud¿ecie gminy 

· Inwestycje komunalne: 

  – budowa kanalizacji sanitarnej

  – budowa sieci wodoci¹gowej

· Dostêp do sieci teleinformatycznych

  – dostêp do œwiat³owodu – mo¿liwy

  – dostêp do sieci telefonicznej – bardzo

dobry (gmina ca³a stelefonizowana)

  – dostêp do Internetu – bez ograniczeñ 

  – dobry zasiêg wszystkich operatorów

telefonii 

Sukcesy transformacji gospodarczej

· Niskie bezrobocie – 4,9 proc. (œrednia

krajowa – 18 proc.)

· Gospodarka w gminie oparta na dzia-

³alnoœci ma³ych i œrednich firm

· Du¿a przedsiêbiorczoœæ mieszkañców  

PROMOCJA WIELKOPOLSKI

Piotr Chomczyñski (z lewej), wybitny genetyk œwiatowej
s³awy, zainwestowa³ w Pobiedziskach. Obok wiceburmistrz
Pobiedzisk Ireneusz Antkowiak i burmistrz Micha³ Podsada
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(na ponad 16 tys. mieszkañców dzia³a ok.

1500 podmiotów gospodarczych)

· Zrównowa¿ony rozk³ad aktywnoœci 

gospodarczej pomiêdzy dzia³alnoœci¹ pro-

dukcyjn¹, us³ugow¹, handlow¹ i rolnicz¹

· Obecnoœæ 11 nowych inwestorów za-

granicznych i z kapita³em polskim 

Aktywnoœæ marketingowa w³adz 

lokalnych

· Profesjonalne przygotowanie terenów

pod aktywizacjê gospodarcz¹

· ¯yczliwoœæ i profesjonalna obs³uga 

inwestora, pomoc w za³atwianiu biuro-

kratycznych formalnoœci,  

· Program ulg podatkowych dla przed-

siêbiorców tworz¹cych nowe miejsca

pracy

· Tworzenie ¿yczliwego klimatu dla 

przedsiêbiorczoœci (brak protestów ze 

strony  mieszkañców przy opracowywa-

niu planów zagospodarowania przestrzen-

nego pod aktywnoœæ gospodarcz¹)

Mo¿liwoœci wypoczynkowe i rekreacyjne

· Zabytki – 30 obiektów (pa³ace, dwory,

parki)

· Skansen Miniatur Szlaku Piastow-

skiego

· Atrakcje w okolicy: zabytki Poznania

– 27 km, zabytki Gniezna – 24 km, Ostrów 

Lednicki – 8 km, muzeum ³owiectwa 

w Uzarzewie – 12 km

· Walory krajobrazowe – 25 jezior i ok. 

250 oczek wodnych, parki krajobrazowe: 

Promno, Puszcza Zielonka i rezerwaty

· Szlaki turystyczne: piesze, rowerowe 

i konne

· Miejsca noclegowe  –  1 hotel, 5 pen-

sjonatów i 7 gospodarstw agroturystycz-

nych

· Aeroklub Poznañski – lotnisko Bednary  

6 km: mo¿liwoœæ latania szybowcami 

i lekkimi samolotami

· Klub Pi³karski MGKS Huragan Pobie-

dziska – IV liga

· Oœrodek tenisowy – 6 dobrze utrzy-

manych kortów tenisowych (1 zadaszony

do gry przez ca³y rok)

· 4 sale sportowe i 2 boiska ze sztucz-

n¹ traw¹ przy szko³ach z dostêpem dla

mieszkañców

Gmina w statystyce

· Liczba mieszkañców – 16 576 osób

· Bliskoœæ Poznania, wa¿nego rynku 

zbytu – 25 km

· Powierzchnia lasów – 4647 ha

· Placówki oœwiatowe – przedszkola: 

2, szko³y podstawowe: 7, gimnazja: 

5, w tym 1 prywatne, szko³y ponad-

gimnazjalne: 2, w tym 1 prywatne

· Centra sportowo-rekreacyjne – Sta-

dion Miejski, korty tenisowe: 6, 

w tym 1 kryty,  szkolne sale 

gimnastyczne: 4, zespó³ boisk 

zewnêtrznych wielofunkcyjnych: 2

· Bezpieczeñstwo – Komisariat Policji 

i system monitoringu wizyjnego

· Pomoc medyczna – oœrodki zdrowia:

4, apteki: 7

· Dostêpnoœæ komunikacyjna – tereny 

inwestycyjne po³o¿one przy drodze 

krajowej nr 5 Poznañ – Gdañsk, 

obecnoœæ linii kolejowej Mys³owi-

ce – Gdañsk, d³ugoœæ dróg 

krajowych – 14,5 km, wojewódzkich

– 3,0  km, powiatowych – 73 km,

gminnych – 122 km.
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Urz¹d Miasta i Gminy  

ul. T. Koœciuszki 4 

62–010 Pobiedziska

tel. 6-61 8 977 100

tel. 6-61 8 977 121

fax 0- 61 8 977 110

fax 0- 61 8 977 124

www.pobiedziska.pl

e-mail:pobiedziska@bazagmin.pl

Urz¹d Miasta i Gminy  

ul. T. Koœciuszki 4 

62 010 Pobiedziska

tel. 6-61 8 977 100

tel. 6-61 8 977 121

fax 0- 61 8 977 110

fax 0- 61 8 977 124

www.pobiedziska.pl

e-mail:pobiedziska bazagmin.pl
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KÓRNIK – atrakcyjny 
dla turystów i inwestorów
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Kórnik to miasto bogate w piêkne 

tradycje, szanuj¹ce przesz³oœæ 

i jednoczeœnie rzucaj¹ce wyzwania 

przysz³oœci. Oprócz niezwyk³ego 

skupiska instytucji naukowych 

i kulturalnych gmina Kórnik stanowi 

tak¿e centrum dynamicznego rozwoju 

gospodarczego. Przyci¹ga ona wielu 

turystów i inwestorów. Jednym i drugim 

ma sporo do zaoferowania. 

orzystne po³o¿enie gminy oraz jej wa-Klory kulturalno-krajobrazowe wyzna-

czaj¹ dwa zasadnicze kierunki jej rozwoju 

– przemys³ oraz turystykê. Pó³nocna 

czêœæ gminy, bezpoœrednio przylegaj¹ca 

do granic Poznania, z racji swego po³o¿e-

nia w s¹siedztwie autostrady oraz wêz³a 

kolejowego jest niezwykle atrakcyjna dla 

inwestorów. W zwi¹zku z tym w ostatnich 

latach powsta³o tutaj wiele nowych firm. 

Wiêkszoœæ z nich nale¿y do miêdzynaro-

dowych koncernów gospodarczych. Naj-

wiêksze firmy dzia³aj¹ w bran¿y maga-

zynowo-logistycznej i przetwórstwa rol-

no-spo¿ywczego.

Kórnik to jednak nie tylko wielkie firmy 

z udzia³em kapita³u zagranicznego, ale tak-

¿e prê¿nie dzia³aj¹ce œrednie i ma³e, lokal-

ne przedsiêbiorstwa rodzinne. Bardzo wy-

soki poziom ich dzia³alnoœci powoduje, ¿e 

czêsto s¹ one nagradzane wieloma pre-

sti¿owymi wyró¿nieniami i nagrodami za-

równo krajowymi, jak i miêdzynarodowy-

mi. To tak¿e dziêki nim pozycja gospodar-

cza gminy Kórnik ci¹gle wzrasta. 

Gmina ta stwarza warunki do rozwoju 

ekonomicznego – inwestuje w infrastruk-

turê techniczn¹, opracowuje plany roz-

woju przestrzennego i gospodarczego. 

Prawie w ca³oœci jest zgazyfikowana 

i zwodoci¹gowania, posiada dobrze roz-

winiêt¹, gêst¹ sieæ dróg lokalnych, oczy-

szczalniê œcieków i kanalizacjê sanitarn¹ 

w mieœcie. Jednym s³owem czyni wszyst-

ko, by wykorzystaæ wszystkie swoje atu-

ty tak, aby zainteresowani inwestorzy mo-

gli tu zainwestowaæ z korzyœci¹ zarówno 

dla siebie, jak i dla gminy. 

Natomiast malownicze, zalesione ob-

szary nadwarciañskie po³udniowej czêœci 

gminy z ³añcuchem jezior oraz samo 

miasteczko Kórnik z wyj¹tkowym kom-

pleksem pa³acowo-parkowym stwarzaj¹ 

ogromne szanse dla rozwoju turystyki 

i rekreacji. To g³ównie w turystyce widzi 

siê szansê dalszego rozwoju gminy. Obec-

nie wszystkie dzia³ania samorz¹du zmie-

rzaj¹ do polepszenia i rozbudowy bazy 

turystyczno-us³ugowej, w tym do oczy-

szczania jezior, udostêpnienia linii brze-

gowej Jezior Kórnickiego i Bniñskiego dla 

turystyki pieszej i rowerowej, budowy 

centrum sportowo-rekreacyjnego w Kór-

niku oraz rewitalizacji centrum miasta 

i przywrócenia dawnej œwietnoœci zapo-

mnianym niekiedy zabytkom. Na dwa 

ostatnie zadania gmina zamierza pozy-

skaæ œrodki pozabud¿etowe, w tym œrod-

ki unijne. W³adze samorz¹dowe maj¹ na-

dziejê, ¿e pozyskane œrodki zewnêtrzne 

przyczyni¹ siê do szybkiej realizacji inwe-

stycji, które nie tylko pozytywnie wp³yn¹ 

na wizerunek gminy, ale przede wszyst-

kim umo¿liwi¹ mieszkañcom i turystom 

korzystanie z nowoczesnej hali sporto-

wej, krytej p³ywalni i centrum kultural-

nego. 

Zapraszamy zatem turystów do zwie-

dzania i wypoczynku, a przedsiêbiorców 

do inwestowania i nawi¹zywania nowych 

kontaktów gospodarczych. Wierzymy, ¿e 

wszyscy, którzy skorzystaj¹ z tego zapro-

szenia, zatrzymaj¹ siê w gminie Kórnik na

d³u¿ej.       

PROMOCJA WIELKOPOLSKI



Fo
t.

 B
IZ

N
ES

 M
ED

IA

NOWY TOMYŒL
– tutaj warto inwestowaæ

1. Korzystne po³o¿enie geograficzne 

i komunikacyjne:

  · niewielka odleg³oœæ Nowego Tomyœla 

tak od granicy pañstwa, z któr¹ dzieli 

go jedynie 120 km, jak i od stolicy 

regionu, Poznania – niespe³na 60 km,

  · niewielka odleg³oœæ od dwóch 

portów lotniczych (pasa¿ersko-

-prze³adunkowych: Poznañ, 

Babimost),

  · niewielka odleg³oœæ od czterech 

wêz³ów kolejowych (Poznañ, Leszno, 

Krzy¿, Zielona Góra),

  · rozbudowana sieæ po³¹czeñ drogo-

wych z reszt¹ kraju i zagranic¹, 

w tym autostrada A2 wraz ze 

zjazdem w gminie Nowy Tomyœl.

2. Przystêpne ceny gruntów wynikaj¹ce 

m.in. z niskich klas gleb.

3. Obecnoœæ w Nowym Tomyœlu bardzo 

wielu instytucji o ponadlokalnym 

zasiêgu oraz takich, które tworz¹ 

bogate otoczenie biznesu i zapew-

niaj¹ pe³n¹ obs³ugê funkcjonuj¹cym 

w Nowym Tomyœlu firmom:

  · Oddzia³ Celny,

  · S¹d Rejonowy,
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w Nowym Tomyœlu firmom:

  · Oddzia³ Celny,

  · S¹d Rejonowy,

  · Urz¹d Skarbowy,

  · Starostwo Powiatowe,

  · banki,

  · instytucje ubezpieczeniowe.

4. Dobrze rozwiniêta infrastruktura 

techniczna (gazowa, kanalizacyjna, 

wodoci¹gowa, telekomunikacyjna, 

energetyczna). Woda w Nowym 

Tomyœlu osi¹ga najwy¿szej jakoœci 

parametry. Uzdatniana jest przez 

zmodernizowan¹ pod koniec 2002 

roku stacjê uzdatniania wody.

5. Liczba i charakter inwestycji zagra-

nicznych, z jakimi mamy do czynienia 

na terenie gminy Nowy Tomyœl. 

Funkcjonuj¹ce tu podmioty zagra-

niczne nastawi³y siê na dalsze 

inwestycje o charakterze trwa³ym.

6. Walory przyrodniczo-krajobrazowe 

(du¿e obszary leœne, nieska¿one 

œrodowisko).

7. Dobrze rozwiniêta sieæ szkó³ ponad-

gimnazjalnych, które przygotowuj¹ 

m³odzie¿ do podjêcia pracy w ró¿-

nych zawodach i zaspokajaj¹ 

potrzeby lokalnego rynku pracy.

8. Przedsiêbiorczy, operatywni, chêtni 

  · Urz¹d Skarbowy,

  · Starostwo Powiatowe,

  · banki,

  · instytucje ubezpieczeniowe.
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do przekwalifikowania siê ludzie, 

którzy stanowi¹ si³ê Nowego

Tomyœla.

9. Posiadanie przez gminê certyfikatu 

„Gmina Fair Play” – Certyfikowana 

Lokalizacja Inwestycji, który przy-

znawany jest gminom tworz¹cym 

najlepsze warunki do prowadzenia 

dzia³alnoœci gospodarczej i inwe-

stowania. W edycji konkursu 2004 

gmina uzyska³a najwy¿sz¹ ocenê, 

czego potwierdzeniem jest przy-

znanie statuetki w kategorii miaste-
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NOWY TOMYŒL
– tutaj warto inwestowaæ

1. Korzystne po³o¿enie geograficzne 

i komunikacyjne:

  · niewielka odleg³oœæ Nowego Tomyœla 

tak od granicy pañstwa, z któr¹ dzieli 

go jedynie 120 km, jak i od stolicy 

regionu, Poznania – niespe³na 60 km,

  · niewielka odleg³oœæ od dwóch 

portów lotniczych (pasa¿ersko-

-prze³adunkowych: Poznañ, 

Babimost),

  · niewielka odleg³oœæ od czterech 

wêz³ów kolejowych (Poznañ, Leszno, 

Krzy¿, Zielona Góra),

  · rozbudowana sieæ po³¹czeñ drogo-

wych z reszt¹ kraju i zagranic¹, 

w tym autostrada A2 wraz ze 

zjazdem w gminie Nowy Tomyœl.

2. Przystêpne ceny gruntów wynikaj¹ce 

m.in. z niskich klas gleb.

3. Obecnoœæ w Nowym Tomyœlu bardzo 

wielu instytucji o ponadlokalnym 

zasiêgu oraz takich, które tworz¹ 

bogate otoczenie biznesu i zapew-

niaj¹ pe³n¹ obs³ugê funkcjonuj¹cym 

w Nowym Tomyœlu firmom:

  · Oddzia³ Celny,

  · S¹d Rejonowy,
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Tomyœlu osi¹ga najwy¿szej jakoœci 

parametry. Uzdatniana jest przez 

zmodernizowan¹ pod koniec 2002 

roku stacjê uzdatniania wody.

5. Liczba i charakter inwestycji zagra-
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Funkcjonuj¹ce tu podmioty zagra-
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6. Walory przyrodniczo-krajobrazowe 

(du¿e obszary leœne, nieska¿one 

œrodowisko).

7. Dobrze rozwiniêta sieæ szkó³ ponad-

gimnazjalnych, które przygotowuj¹ 

m³odzie¿ do podjêcia pracy w ró¿-

nych zawodach i zaspokajaj¹ 

potrzeby lokalnego rynku pracy.

8. Przedsiêbiorczy, operatywni, chêtni 

  · Urz¹d Skarbowy,

  · Starostwo Powiatowe,

  · banki,

  · instytucje ubezpieczeniowe.

4. Dobrze rozwiniêta infrastruktura 

techniczna (gazowa, kanalizacyjna, 

wodoci¹gowa, telekomunikacyjna, 

energetyczna). Woda w Nowym 

Tomyœlu osi¹ga najwy¿szej jakoœci 

parametry. Uzdatniana jest przez 

zmodernizowan¹ pod koniec 2002 

roku stacjê uzdatniania wody.

5. Liczba i charakter inwestycji zagra-

nicznych, z jakimi mamy do czynienia 

na terenie gminy Nowy Tomyœl. 

Funkcjonuj¹ce tu podmioty zagra-

niczne nastawi³y siê na dalsze 

inwestycje o charakterze trwa³ym.

6. Walory przyrodniczo-krajobrazowe 

(du¿e obszary leœne, nieska¿one 

œrodowisko).

7. Dobrze rozwiniêta sieæ szkó³ ponad-

gimnazjalnych, które przygotowuj¹ 

m³odzie¿ do podjêcia pracy w ró¿-

nych zawodach i zaspokajaj¹ 

potrzeby lokalnego rynku pracy.

8. Przedsiêbiorczy, operatywni, chêtni 

MOCNE STRONY GMINYMOCNE STRONY GMINY

do przekwalifikowania siê ludzie, 

którzy stanowi¹ si³ê Nowego

Tomyœla.

9. Posiadanie przez gminê certyfikatu 

„Gmina Fair Play” – Certyfikowana 

Lokalizacja Inwestycji, który przy-

znawany jest gminom tworz¹cym 

najlepsze warunki do prowadzenia 

dzia³alnoœci gospodarczej i inwe-

stowania. W edycji konkursu 2004 

gmina uzyska³a najwy¿sz¹ ocenê, 

czego potwierdzeniem jest przy-

znanie statuetki w kategorii miaste-

czek i ma³ych miast do 30 tys. 

mieszkañców. W 2005 roku gminie 

przyznano tytu³ Z³otej Lokalizacji 

Biznesu.

10.Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu 

uzyska³ tytu³ laureata konkursu oraz 

nagrodzony zosta³ znakiem systemu 

wyró¿nieñ i nagród jakoœci 

Wielkopolska Jakoœæ za 

profesjonalizm w realizacji zadañ 

jednostki administracyjnej oraz za 

dba³oœæ o rozwój lokalnej przedsiê-

biorczoœci i podnoszenie standardu 

¿ycia mieszkañców.

do przekwalifikowania siê ludzie, 

którzy stanowi¹ si³ê Nowego

Tomyœla.

9. Posiadanie przez gminê certyfikatu 

„Gmina Fair Play” – Certyfikowana 

Lokalizacja Inwestycji, który przy-

znawany jest gminom tworz¹cym 

najlepsze warunki do prowadzenia 

dzia³alnoœci gospodarczej i inwe-

stowania. W edycji konkursu 2004 

gmina uzyska³a najwy¿sz¹ ocenê, 

czego potwierdzeniem jest przy-

znanie statuetki w kategorii miaste-

czek i ma³ych miast do 30 tys. 

mieszkañców. W 2005 roku gminie 

przyznano tytu³ Z³otej Lokalizacji 

Biznesu.

10.Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu 

uzyska³ tytu³ laureata konkursu oraz 

nagrodzony zosta³ znakiem systemu 

wyró¿nieñ i nagród jakoœci 

Wielkopolska Jakoœæ za 

profesjonalizm w realizacji zadañ 

jednostki administracyjnej oraz za 

dba³oœæ o rozwój lokalnej przedsiê-

biorczoœci i podnoszenie standardu 

¿ycia mieszkañców.

Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu

ul. Poznañska 33

64-300 Nowy Tomyœl

tel. (centrala) +48 61 44 26 600

tel. (sekretariat) +48 61 44 26 610

fax 0048 61 44 22 754

e-mail: urzad@nowytomysl.pl

www.nowytomysl.pl

Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu

ul. Poznañska 33

64-300 Nowy Tomyœl

tel. (centrala) +48 61 44 26 600

tel. (sekretariat) +48 61 44 26 610

fax 0048 61 44 22 754

e-mail: urzad@nowytomysl.pl

www.nowytomysl.pl

Fo
t.

 B
IZ

N
ES

 M
ED

IA

NOWY TOMYŒL
– tutaj warto inwestowaæ

1. Korzystne po³o¿enie geograficzne 

i komunikacyjne:

  · niewielka odleg³oœæ Nowego Tomyœla 

tak od granicy pañstwa, z któr¹ dzieli 

go jedynie 120 km, jak i od stolicy 

regionu, Poznania – niespe³na 60 km,

  · niewielka odleg³oœæ od dwóch 

portów lotniczych (pasa¿ersko-

-prze³adunkowych: Poznañ, 

Babimost),

  · niewielka odleg³oœæ od czterech 

wêz³ów kolejowych (Poznañ, Leszno, 

Krzy¿, Zielona Góra),

  · rozbudowana sieæ po³¹czeñ drogo-

wych z reszt¹ kraju i zagranic¹, 

w tym autostrada A2 wraz ze 

zjazdem w gminie Nowy Tomyœl.

2. Przystêpne ceny gruntów wynikaj¹ce 

m.in. z niskich klas gleb.

3. Obecnoœæ w Nowym Tomyœlu bardzo 

wielu instytucji o ponadlokalnym 

zasiêgu oraz takich, które tworz¹ 

bogate otoczenie biznesu i zapew-

niaj¹ pe³n¹ obs³ugê funkcjonuj¹cym 

w Nowym Tomyœlu firmom:

  · Oddzia³ Celny,

  · S¹d Rejonowy,

1. Korzystne po³o¿enie geograficzne 

i komunikacyjne:

  · niewielka odleg³oœæ Nowego Tomyœla 

tak od granicy pañstwa, z któr¹ dzieli 

go jedynie 120 km, jak i od stolicy 

regionu, Poznania – niespe³na 60 km,

  · niewielka odleg³oœæ od dwóch 

portów lotniczych (pasa¿ersko-

-prze³adunkowych: Poznañ, 

Babimost),

  · niewielka odleg³oœæ od czterech 

wêz³ów kolejowych (Poznañ, Leszno, 

Krzy¿, Zielona Góra),

  · rozbudowana sieæ po³¹czeñ drogo-

wych z reszt¹ kraju i zagranic¹, 

w tym autostrada A2 wraz ze 

zjazdem w gminie Nowy Tomyœl.

2. Przystêpne ceny gruntów wynikaj¹ce 

m.in. z niskich klas gleb.

3. Obecnoœæ w Nowym Tomyœlu bardzo 

wielu instytucji o ponadlokalnym 

zasiêgu oraz takich, które tworz¹ 

bogate otoczenie biznesu i zapew-

niaj¹ pe³n¹ obs³ugê funkcjonuj¹cym 

w Nowym Tomyœlu firmom:

  · Oddzia³ Celny,

  · S¹d Rejonowy,

  · Urz¹d Skarbowy,

  · Starostwo Powiatowe,

  · banki,

  · instytucje ubezpieczeniowe.

4. Dobrze rozwiniêta infrastruktura 

techniczna (gazowa, kanalizacyjna, 

wodoci¹gowa, telekomunikacyjna, 

energetyczna). Woda w Nowym 

Tomyœlu osi¹ga najwy¿szej jakoœci 

parametry. Uzdatniana jest przez 

zmodernizowan¹ pod koniec 2002 

roku stacjê uzdatniania wody.

5. Liczba i charakter inwestycji zagra-

nicznych, z jakimi mamy do czynienia 

na terenie gminy Nowy Tomyœl. 

Funkcjonuj¹ce tu podmioty zagra-

niczne nastawi³y siê na dalsze 

inwestycje o charakterze trwa³ym.

6. Walory przyrodniczo-krajobrazowe 

(du¿e obszary leœne, nieska¿one 

œrodowisko).

7. Dobrze rozwiniêta sieæ szkó³ ponad-

gimnazjalnych, które przygotowuj¹ 

m³odzie¿ do podjêcia pracy w ró¿-

nych zawodach i zaspokajaj¹ 

potrzeby lokalnego rynku pracy.

8. Przedsiêbiorczy, operatywni, chêtni 

  · Urz¹d Skarbowy,

  · Starostwo Powiatowe,

  · banki,

  · instytucje ubezpieczeniowe.

4. Dobrze rozwiniêta infrastruktura 

techniczna (gazowa, kanalizacyjna, 

wodoci¹gowa, telekomunikacyjna, 

energetyczna). Woda w Nowym 

Tomyœlu osi¹ga najwy¿szej jakoœci 

parametry. Uzdatniana jest przez 

zmodernizowan¹ pod koniec 2002 

roku stacjê uzdatniania wody.

5. Liczba i charakter inwestycji zagra-

nicznych, z jakimi mamy do czynienia 

na terenie gminy Nowy Tomyœl. 

Funkcjonuj¹ce tu podmioty zagra-

niczne nastawi³y siê na dalsze 

inwestycje o charakterze trwa³ym.

6. Walory przyrodniczo-krajobrazowe 

(du¿e obszary leœne, nieska¿one 

œrodowisko).

7. Dobrze rozwiniêta sieæ szkó³ ponad-

gimnazjalnych, które przygotowuj¹ 

m³odzie¿ do podjêcia pracy w ró¿-

nych zawodach i zaspokajaj¹ 

potrzeby lokalnego rynku pracy.

8. Przedsiêbiorczy, operatywni, chêtni 

MOCNE STRONY GMINYMOCNE STRONY GMINY

do przekwalifikowania siê ludzie, 

którzy stanowi¹ si³ê Nowego

Tomyœla.

9. Posiadanie przez gminê certyfikatu 

„Gmina Fair Play” – Certyfikowana 

Lokalizacja Inwestycji, który przy-

znawany jest gminom tworz¹cym 

najlepsze warunki do prowadzenia 

dzia³alnoœci gospodarczej i inwe-

stowania. W edycji konkursu 2004 

gmina uzyska³a najwy¿sz¹ ocenê, 

czego potwierdzeniem jest przy-

znanie statuetki w kategorii miaste-

czek i ma³ych miast do 30 tys. 

mieszkañców. W 2005 roku gminie 

przyznano tytu³ Z³otej Lokalizacji 

Biznesu.

10.Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu 

uzyska³ tytu³ laureata konkursu oraz 

nagrodzony zosta³ znakiem systemu 

wyró¿nieñ i nagród jakoœci 

Wielkopolska Jakoœæ za 

profesjonalizm w realizacji zadañ 

jednostki administracyjnej oraz za 

dba³oœæ o rozwój lokalnej przedsiê-

biorczoœci i podnoszenie standardu 

¿ycia mieszkañców.

do przekwalifikowania siê ludzie, 

którzy stanowi¹ si³ê Nowego

Tomyœla.

9. Posiadanie przez gminê certyfikatu 

„Gmina Fair Play” – Certyfikowana 

Lokalizacja Inwestycji, który przy-

znawany jest gminom tworz¹cym 

najlepsze warunki do prowadzenia 

dzia³alnoœci gospodarczej i inwe-

stowania. W edycji konkursu 2004 

gmina uzyska³a najwy¿sz¹ ocenê, 

czego potwierdzeniem jest przy-

znanie statuetki w kategorii miaste-

czek i ma³ych miast do 30 tys. 

mieszkañców. W 2005 roku gminie 

przyznano tytu³ Z³otej Lokalizacji 

Biznesu.

10.Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu 

uzyska³ tytu³ laureata konkursu oraz 

nagrodzony zosta³ znakiem systemu 

wyró¿nieñ i nagród jakoœci 

Wielkopolska Jakoœæ za 

profesjonalizm w realizacji zadañ 

jednostki administracyjnej oraz za 

dba³oœæ o rozwój lokalnej przedsiê-

biorczoœci i podnoszenie standardu 

¿ycia mieszkañców.

Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu

ul. Poznañska 33

64-300 Nowy Tomyœl

tel. (centrala) +48 61 44 26 600

tel. (sekretariat) +48 61 44 26 610

fax 0048 61 44 22 754

e-mail: urzad@nowytomysl.pl

www.nowytomysl.pl

Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu

ul. Poznañska 33

64-300 Nowy Tomyœl

tel. (centrala) +48 61 44 26 600

tel. (sekretariat) +48 61 44 26 610

fax 0048 61 44 22 754

e-mail: urzad@nowytomysl.pl

www.nowytomysl.pl

U³atwienia dla inwestorów:

  · mo¿liwoœæ uzyskania ulg od podatku 

od nieruchomoœci dla firm tworz¹-

cych nowe miejsca pracy,

  · wspó³praca z inwestorami na etapie 

lokalizowania inwestycji i jej przy-

gotowania,

  · tworzenie niezbêdnej infrastruktury 

technicznej,

  · sta³a pomoc i doradztwo ze strony 

Urzêdu Miejskiego w procesie 

inwestycyjnym.
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Gmina Nowy Tomyœl to aglomeracja miejsko-wiejska. W mieœcie oraz na przylegaj¹cych bezpoœrednio do niego terenach 

wiejskich skupi³ siê przemys³, w którym dominuje produkcja narzêdzi i sprzêtu medycznego, opakowañ z tworzyw sztucz-

nych, odzie¿y, siedzeñ pasa¿erskich do autobusów i pojazdów szynowych, mebli, przemys³ elektrotechniczny i automatyka 

przemys³owa oraz przetwórstwo rolno-spo¿ywcze. Istniej¹ce w Nowym Tomyœlu zak³ady to nie tylko miejscowy, rodzimy 

biznes. Zainwestowa³o tu wiele firm z kapita³em zagranicznym, m.in. niemieckim, szwedzkim, duñskim i holenderskim. 

Dzia³aj¹ce w Nowym Tomyœlu firmy pracuj¹ w oparciu o nowoczesne technologie, systematycznie wzbogacaj¹ park maszy-

nowy, buduj¹ i rozbudowuj¹ hale produkcyjne, a co za tym idzie, powiêkszaj¹ kubaturê pomieszczeñ i zwiêkszaj¹ zatrudnienie.

Gmina posiada oko³o 300 ha terenów przeznaczonych pod aktywizacjê gospodarcz¹. W przewa¿aj¹cej czêœci s¹ to tereny 

nale¿¹ce do prywatnych w³aœcicieli, którzy wspó³pracuj¹ z administracj¹ samorz¹dow¹ w sferze pozyskiwania zewnêtrznych

partnerów inwestycyjnych.
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Ogieñ i woda?

TEORIA Z PRAKTYK¥TEORIA Z PRAKTYK¥

ETYKA I BIZNES

ymi s³owami prof. dr hab. Aldona 

Kamela-Sowiñska, rektor Wy¿szej T
Szko³y Handlu i Rachunkowoœci w Po-

znaniu, rozpoczê³a konferencjê naukow¹ 

WSHiR oraz Stowarzyszenia Ksiêgowych 

w Polsce „Etyka w procesie kszta³ce-

nia i gospodarowania”,  która odby³a siê 

4 czerwca br. w World Trade Center Po-

znañ.

O co chodzi z t¹ etyk¹?

Czy faktycznie tak w³aœnie jest? – za-

stanawia siê pani profesor. – O co cho-

dzi z t¹ etyk¹? Mówi¹c obrazowo – odpo-

wiada – chodzi w³aœnie o to, ¿eby rano 

przy goleniu czy makija¿u spojrzeæ prosto 

w lustro i… no w³aœnie. Dla chêtnych 

– wolna interpretacja imperatywu Kanta: 

„IdŸ przez ¿ycie tak, ¿ebyœ siê nie da³ 

sprzedaæ za kilka zer na koncie, parê efek-

ciarskich gad¿etów, swoj¹ godzinê w me-

diach”. Handel rozumiem tu bardzo sze-

roko. Dzia³anie etyczne w biznesie jest 

mo¿liwe w ka¿dych warunkach. Ma ono 

jednak swoj¹ cenê, któr¹ warto ponieœæ. 

Zap³ata tej ceny to warunek naszej god-

noœci. 

W etyce biznesu chodzi o wiernoœæ 

prostym zasadom moralnym w praktyce. 

Tworz¹ j¹ takie podstawowe wartoœci, jak: 

uczciwoœæ, prawdomównoœæ, sprawied-

liwoœæ – czyli oddanie ka¿demu, co mu 

siê s³usznie nale¿y, poszanowanie cudzej 

w³asnoœci oraz pracy. Nikt nikogo nie zmu-

si do uczciwoœci. ¯eby byæ etycznym, 

trzeba po prostu chcieæ. Bo bycie etycz-

nym ma swoj¹ cenê. Wymaga si³y cha-

rakteru i silnej woli, przeciwstawienia siê 

presji otoczenia, zespo³u czy œrodowiska 

zawodowego, w którym norm¹ sta³y siê 

np. praktyki korupcyjne. 

   

Skorumpuj mnie

Temat oszustw, korupcji, braku etyki 

w biznesie niezmiennie króluje w tytu³ach 

gazet – stwierdza w referacie „Etyka w biz-

nesie i rachunkowoœci” A. Kamela-

-Sowiñska. – Wszystkie te elementy mog¹ 

mieæ wp³yw nie tylko na reputacjê orga-

nizacji, ale przede wszystkim na jej finan-

se – przestrzega autorka. – Firma zdoby-

wa dobr¹ reputacjê przez wiele lat, ale mo-

¿e j¹ straciæ w ci¹gu kilku sekund, np. gdy 

zostanie przy³apana na k³amstwie zarz¹-

du. Raz nadszarpniêtego zaufania nie daje 

siê ³atwo odbudowaæ, a wzajemne relacje 

nigdy ju¿ nie powróc¹ do status quo ante.

Korupcja i oszustwa to najostrzejsza 

forma dzia³añ nieetycznych. Wyodrêbnia 

siê tzw. korupcjê w urzêdzie, korupcjê 

polityczn¹ i korupcjê gospodarcz¹. Te for-

my korupcji wzajemnie siê przenikaj¹. 

Korupcja gospodarcza godzi w regu³y 

uczciwej konkurencji, a bêd¹c równoczeœ-

nie korupcj¹ w urzêdzie – tak¿e w prawi-

d³owe funkcjonowanie i autorytet insty-

tucji publicznych. Korupcja jest zjawi-

skiem powszechnym, wystêpuj¹cym w³a-

œciwie wszêdzie i w ka¿dej epoce. Naj-

prawdopodobniej nigdy nie da siê jej w pe³-

ni wyeliminowaæ, niemniej jednak za cel 

trzeba stawiaæ sobie jej marginalizacjê. 

Etyka komputerowa

Termin „etyka komputerowa” pojawi³ 

siê po raz pierwszy 40 lat temu w publika-

cji Donna Parkera, uznawanego (obok 

Norberta Wienera) za wspó³twórcê etyki 

komputerowej – dowiadujemy siê z refe-

ratu dr. Wojciecha Fliegnera „Zachowania  

nieetyczne w internetowych przedsiê-

wziêciach biznesowych”. – Parker stwier-

dzi³, nie bez ironii, ¿e kiedy ludzie w³¹czaj¹ 

komputer, etykê zostawiaj¹ za drzwiami. 

W po³owie lat siedemdziesi¹tych wyk³ad 

z etyki komputerowej zosta³ wprowadzo-

ny do programów uniwersyteckich. Na-

stêpne lata przynios³y gwa³towny wzrost 

publikacji oraz miêdzynarodowych konfe-

rencji poœwiêconych temu tematowi. 

Techniki komputerowe stwarzaj¹ mo¿-

liwoœci niespotykanych wczeœniej nad-

u¿yæ. „Tradycyjnie” kradzie¿ wymaga³a 

kontaktu z okradanym; pos³uguj¹c siê 

komputerem, mo¿na okradaæ konta ban-

kowe, nie znaj¹c ani nie spotykaj¹c okra-

danego. Plagiat wi¹za³ siê niegdyœ z jakimœ 

trudem przepisywania; dzisiaj wystarczy 

kilka prostych operacji na klawiaturze kom-

putera. Ani elektroniczna kradzie¿, ani 

komputerowy plagiat nie stanowi¹ jednak 

nowego problemu w etyce, s¹ jedynie

now¹ form¹ starych nieprawoœci. 

Wzrastaj¹ca rola technologii infor-

matycznych coraz bardziej zmienia wew-

nêtrznie samego cz³owieka, a nie tylko je-

go zewnêtrzne dzia³anie i zachowanie  

– zauwa¿a W. Fliegner. – Obserwuje siê 

np. nasilenie ró¿nych patologii zwi¹za-

nych z Internetem, wystêpuj¹cych pod 

niezbyt fortunnymi nazwami, jak cyber-

pornografia, wirtualny seks czy uzale¿-

nianie siê od anonimowych kontaktów. 

Zaczynaj¹ to byæ zjawiska masowe, które 

wyra¿aj¹ chyba now¹ moralnoœæ. W od-

powiedzi na te zjawiska powstaj¹ zbiory 

regu³ dotycz¹ce jedynie Internetu. S¹ to 

tworzone spontanicznie przez spo³ecz-

noœæ internetow¹ tzw. netykiety (po³¹-

czenie s³ów „net” i „etykieta”) – zbiory za-

sad savoir-vivre'u sieciowego. 

Jednym z moralnych problemów biz-

nesu elektronicznego jest tzw. hackowa-

nie (ang. hack – przesiadywaæ przy kompu-

terze; hacker – maniak komputerowy), czy-

li w³amywanie siê do sieci  komputero-

wych  przez osoby do tego nieupowa¿nio-

ne. Rozró¿nia siê hackerów od crackerów 

(ang. criminal hackers). Ci pierwsi dosko-

nal¹ swoje umiejêtnoœci, z czasem uzy-

skuj¹c wysoki stopieñ profesjonalizmu i s¹ 

zatrudniani przez przedsiêbiorstwa oraz 

instytucje finansowe do tworzenia sy-

stemów zabezpieczeñ. Dzia³alnoœæ cra-

ckerów natomiast ma charakter œciœle

kryminalny.

Kreatywna ksiêgowoœæ
 

Oszustwa w ksiêgowoœci przejawiaj¹ 

siê w tym – stwierdza A. Kamela-Sowiñska  

– ¿e „gdy wszystko musi siê zgadzaæ, coœ 

siê musi nie zgadzaæ” (Stanis³aw Jerzy 

Lec). St¹d powsta³a kreatywna ksiêgo-

woœæ jako termin – klucz, s³owo wytrych, 

którego u¿ywaj¹ dziennikarze na okreœ-

lenie czegoœ, o czym niewiele wiedz¹. 

Kreatywna ksiêgowoœæ jest tym dla opinii 

publicznej, czym „pomrocznoœæ jasna” 

dla niektórych prawników, czyli s³owem

wytrychem.

Wspó³czesna ksiêgowoœæ to przede 

wszystkim informacja. Informacja, która 

Jedna z definicji tworu zwanego etyka w biznesie brzmi: 

„pe³ni funkcjê podobn¹ do kodeksu drogowego. Nie wszyscy go przestrzegaj¹, 

ale gdyby go nie by³o, na drogach zapanowa³by chaos”.
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kosztuje, za któr¹ siê p³aci, informacja, 

z której wyci¹ga siê gigantyczne pieni¹-

dze. To informacja jest podstaw¹ podej-

mowania decyzji. Ona mo¿e wynieœæ kor-

poracjê na wy¿yny œwiatowego biznesu. 

G³ównymi Ÿród³ami informacji gospodar-

czej we wspó³czesnym œwiecie s¹ sprawo-

zdania finansowe firm. Przecie¿ ksiêgo-

wy wynik finansowy, np. zysk, to ju¿ kon-

kretny, niejednokrotnie wielki pieni¹dz. 

Ale najpierw trzeba „stworzyæ” zysk, ¿eby 

mieæ dywidendê. To wielki „skok na kasê” 

mened¿erów, których rola i ranga wyrasta 

ponad w³aœcicieli – szczególnie tych roz-

proszonych, jakimi s¹ akcjonariusze gie³-

dowi i skarb pañstwa.

Przyczyn¹ Ÿle pojêtej kreatywnej ra-

chunkowoœci jest niczym nieskrêpowana 

„kreatywnoœæ” cz³owieka, jego natura po 

prostu. Mieœci siê w niej wiele: i brak etyki 

zawodowej, i nieuczciwoœæ, i konflikt 

lojalnoœci, i chciwoœæ, i brak skrupu³ów, 

i brak elementarnego poczucia odpowie-

dzialnoœci. Innym Ÿród³em Ÿle pojêtej 

kreatywnej ksiêgowoœci jest po prostu 

brak fachowoœci audytora. Tak jak prawo, 

tak i s³u¿by audytorskie, kontrolne, nie

nad¹¿aj¹ za rozwojem gospodarki. 

Kreatywna ksiêgowoœæ sama w sobie 

nie jest nielegalna. Mo¿e inwestorom 

przynieœæ korzyœci. Wypacza jednak obraz 

rzeczywistoœci. Mo¿e wprowadzaæ korzy-

staj¹cych ze sprawozdañ finansowych 

w b³¹d i powszechnie postrzegana jest ja-

ko nieetyczna. Najchêtniej te¿ stosuje siê 

j¹ do nieczystych, nieuczciwych dzia³añ.  

   EDWARD MODELEWSKI

Przyznawane wyró¿nienia pozwalaj¹ wybraæ odpowiedniego
partnera biznesowego. Zdobycie nagrody oznacza przejœcie
przez sito weryfikacji i wys³anie czytelnej informacji: róbcie

ze mn¹ interesy, jestem bardziej wiarygodny.
Na zdjêciu laureaci Nagrody Gospodarczej 

Województwa Wielkopolskiego

TEORIA Z PRAKTYK¥TEORIA Z PRAKTYK¥

ETYKA I BIZNES

M A G A Z Y N J A K O Œ C I
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reatów nagród jakoœciowych. Przedstawienie wizerunku 
Pañstwa firmy na ³amach pisma jest zatem œwietn¹ reklam¹ 
i doskona³¹ wizytówk¹.

Oferujê Pañstwu mo¿liwoœæ zaprezentowania Waszych Poniewa¿ odbiorcami pisma s¹ przede wszystkim przed-
firm w magazynie Biznes Wielkopolska. Treœæ pisma stano- siêbiorcy, klienci biznesowi oraz pracownicy organizacji sa-
wi¹ artyku³y dotycz¹ce zagadnieñ gospodarczych, jakoœ- morz¹dowych, na ³amach magazynu przedstawiane s¹ te 
ciowych i prawnych oraz komunikacji spo³ecznej. Ich auto- podmioty gospodarcze, które dba³oœæ o najwy¿sz¹ jakoœæ 
rami s¹ pracownicy naukowi wielkopolskich uczelni oraz swoich produktów i us³ug oraz zarz¹dzania firm¹ stawiaj¹ na
dziennikarze prasy specjalistycznej. pierwszym miejscu. 

Magazyn mimo ¿e w g³ównej mierze dotyczy zagadnieñ Wspólnie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Badañ nad 
biznesowych, jest pismem bezp³atnym i doskonale dopaso- Jakoœci¹ redakcja magazynu Biznes Wielkopolska przyz-
wuje siê do potrzeb niszowego odbiorcy na rynku gospodar- naje liderom przedsiêbiorczoœci wyró¿nienia biznesowe:
czym. Biznes Wielkopolska  w nak³adzie 5 tysiêcy egzem- Mened¿er Najwy¿szej Jakoœci i Ikar Biznesu. 
plarzy dociera do urzêdów samorz¹dowych, mediów i lau- Zapraszam.

Spotkajmy siê na ³amach Magazynu Biznes Wielkopolska
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Mobbing, trudne s³owo

F I R M AF I R M A

PRACODAWCY I PRACOWNICY

yraz mobbing pochodzi z jêzyka 

angielskiego, gdzie oznacza ata-W
kowanie kogoœ, szykanowanie i oœmie-

szanie wobec du¿ej grupy ludzi. W tym te¿ 

znaczeniu zosta³ przejêty do jêzyka praw-

niczego, a w obszarze polskiego prawa 

pracy pojawi³ siê wraz z nowelizacj¹ ko-

deksu pracy z 14 listopada 2003 r. Ochrony 

pracowników przed tym zjawiskiem mo¿-

na jednak równie¿ spokojnie poszukiwaæ 

w przepisie art. 30 Konstytucji, nak³adaj¹-

cym na w³adze publiczne Rzeczypospo-

litej obowi¹zek poszanowania i ochro-

ny godnoœci cz³owieka.
3Zgodnie z art. 94  kodeksu pracy, to na 

pracodawcy ci¹¿y obowi¹zek uczynienia 

œrodowiska pracy wolnym od zjawiska 

mobbingu. Obowi¹zek ten jest funda-

mentalnie zwi¹zany z innymi na³o¿onymi 

przez ustawê na pracodawcê – z obowi¹z-

kiem szanowania godnoœci i innych dóbr 

osobistych pracownika, zapewnienia pra-

cownikom bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy, zobowi¹zaniem do wp³y-

wania na kszta³towanie w zak³adzie pracy

zasad wspó³¿ycia spo³ecznego.

Mobbing

Mobbing oznacza dzia³ania lub zacho-

wania dotycz¹ce pracownika lub skiero-

wane przeciwko pracownikowi, polega-

j¹ce na uporczywym i d³ugotrwa³ym nê-

kaniu lub zastraszaniu pracownika, wy-

wo³uj¹ce u niego zani¿on¹ ocenê przy-

datnoœci zawodowej, powoduj¹ce lub 

maj¹ce na celu poni¿enie lub oœmieszenie 

pracownika, izolowanie go lub wyelimino-

wanie z zespo³u wspó³pracowników.

Definicja powy¿sza znajduje zasto-

sowanie do dzia³añ lub zachowañ doty-

cz¹cych pracownika lub skierowanych 

przeciwko pracownikowi. Mobbing mo¿e 

zatem przybraæ postaæ przeœladowania 

pracownika przez pracodawcê, przez oso-

bê dokonuj¹c¹ w imieniu pracodawcy 

czynnoœci z zakresu prawa pracy, przez 

innego pracownika (pracowników), jak 

równie¿ przez osobê œwiadcz¹c¹ na rzecz 

pracodawcy pracê na innej podstawie ni¿ 

stosunek pracy. Wed³ug niektórych po-

gl¹dów osobami dopuszczaj¹cymi siê tej 

formy dyskryminacji mog¹ byæ tak¿e osoby 

trzecie, np. klienci. Nic nie stoi te¿ na

przeszkodzie, aby konkretne zachowania 

pracowników mo¿na by³o uznaæ za sto-

sowanie mobbingu wobec prze³o¿onego.

Znamiona mobbingu posiadaj¹ dzia-

³ania lub zachowania polegaj¹ce na upor-

czywym lub d³ugotrwa³ym nêkaniu lub za-

straszaniu pracownika. Cech¹ wyró¿nia-

j¹c¹ mobbingu jest zatem ci¹g³oœæ oddzia-

³ywania na pracownika, co w praktyce eli-

minuje z zakresu tego pojêcia czyny o cha-

Wiele nowych s³ów w jêzyku polskim robi ostatnio zawrotne kariery, zw³aszcza ró¿nego rodzaju -filie, -fobie i -ingi. 

Furorê wœród pracowników, zw³aszcza tych niezadowolonych ze swoich prze³o¿onych i szefów (niejednokrotnie 

faktycznie przez nich skrzywdzonych), robi okreœlenie mobbing. Wiedza o treœci, jak¹ niesie to s³owo, jest jednak 

zarówno wœród pracowników, jak i pracodawców wci¹¿ jeszcze niewielka.

Pracodawcy czêsto wymuszaj¹ uczestniczenie w wyjazdach
integracyjnych, to te¿ mo¿e byæ form¹ mobbingu
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rakterze jednorazowym. Dla uznania kon-

kretnego przypadku dyskryminowania 

pracownika za mobbing niezbêdne jest 

wiêc stwierdzenie, ¿e pracownik by³ 

poddany nêkaniu lub zastraszaniu przez 

odpowiedni okres. Jak d³ugi i kiedy jest ju¿ 

wystarczaj¹cy, aby mo¿na by³o mówiæ 

o zjawisku mobbingu, pozostaje kwesti¹ 

oceny s¹du. Niektórzy komentatorzy, opie-

raj¹c siê na badaniach przeprowadzonych 

na reprezentatywnej grupie ankietowa-

nych polskich pracowników, za taki od-

powiedni okres przyjmuj¹ co najmniej pó³ 

roku z intensywnoœci¹ wystêpowania zja-

wiska minimum raz w tygodniu, choæ mo-

¿e wydawaæ siê, ¿e w stosunku do niektó-

rych wyj¹tkowo wra¿liwych osób jest to

czas zbyt d³ugi. 

Zatem ocena zarówno uporczywoœci, 

jak i d³ugotrwa³oœci szkodliwego oddzia-

³ywania na pracownika ma charakter 

zindywidualizowany i musi byæ odnoszo-

na do ka¿dego konkretnego przypadku. 

Zwi¹zane jest to z koniecznoœci¹ rozwa-

¿enia, czy okres ten by³ na tyle d³ugi, ¿e 

móg³ spowodowaæ u pracownika skutki 

w postaci zani¿onej oceny przydatnoœci 

zawodowej, poni¿enia lub oœmieszenia 

pracownika, izolacji lub wyeliminowania 

go z zespo³u wspó³pracowników.

Dla uznania okreœlonego zachowania 

za mobbing kodeks pracy nie wymaga, aby 

po stronie sprawcy (przeœladowcy) stwier-

dzony zosta³ konkretny zamiar, dzia³anie 

ukierunkowane na osi¹gniêcie celu czy 

wyst¹pienia skutku. Wystarczy jedynie, ¿e 

pracownik sta³ siê obiektem oddzia³ywa-

nia, które obiektywnie mo¿e zostaæ oce-

nione za wywo³uj¹ce jeden ze wspomnia-

nych wy¿ej skutków. Co istotne, zw³asz-

cza w œwietle codziennej praktyki s¹dow-

niczej, niezbêdne okazuje siê w takim 

przypadku stworzenie w miarê obiektyw-

nego wzorca ofiary rozs¹dnej, aby z za-

kresu mobbingu mo¿na by³o wyelimino-

waæ przypadki wynikaj¹ce z nadmiernej

wra¿liwoœci pracownika.

Dzia³anie wobec pracownika uznane 

za mobbing nie musi byæ sprzeczne z pra-

wem w rozumieniu innych przepisów. Mo-

¿e nawet chodziæ o stosowanie œrodków 

dozwolonych przez prawo pracy, aczkol-

wiek u podstaw ich stosowania nie le¿y 

cel konkretnego przepisu, lecz jedynie 

chêæ szykanowania pracownika. Przyk³a-

dem takiego dzia³ania mo¿e byæ zastoso-

wanie instytucji czasowego powierzenia 

pracownikowi innej pracy ni¿ okreœlona 

w umowie o pracê w drodze jednostron-

nego oœwiadczenia pracodawcy. Nawet 

jeœli zmiana rodzaju pracy, miejsca pracy 

b¹dŸ jakiegokolwiek innego warunku pra-

cy uzasadniona jest potrzebami praco-

dawcy, odpowiada kwalifikacjom pracow-

nika i nie powoduje obni¿enia jego wy-

nagrodzenia, to i tak mo¿e stanowiæ ukry-

t¹ formê znêcania siê psychicznego.

Nie pozwalaj sobie

Do najczêstszych dzia³añ mieszcz¹-

cych siê w zakresie mobbingu nale¿¹: ci¹g-

³e krytykowanie wykonywanej pracy lub 

¿ycia prywatnego pracownika, ustne groŸ-

by i pogró¿ki, ró¿nego rodzaju aluzje, uni-

kanie przez prze³o¿onego rozmów z ofiar¹, 

mówienie Ÿle za plecami danego pracow-

nika, rozsiewanie plotek, zmuszanie do 

wykonywania prac naruszaj¹cych god-

noœæ osobist¹ b¹dŸ te¿ zlecanie prac 

bezsensownych, poni¿ej umiejêtnoœci 

pracownika, lub dawanie zadañ przerasta-

j¹cych mo¿liwoœci i kompetencje pracow-

nika w celu jego zdyskredytowania, 

kwestionowanie decyzji podejmowanych

przez pracownika itp.

Dzia³ania te musz¹ zatem nale¿eæ do 

grupy uznawanych za naganne, niema-

j¹cych usprawiedliwienia w normach mo-

ralnych lub zasadach wspó³¿ycia spo³ecz-

nego. W zwi¹zku z tym za dzia³anie 

mobbingowe nie zostanie przez s¹d uzna-

ne ignorowanie pracownika przez wspó³-

pracowników (np. przez nieodzywanie siê 

do niego czy niepodawanie mu rêki) 

w przypadku stwierdzenia wczeœniejsze-

go jego nielojalnego zachowania wobec

nich.

Negatywnemu zjawisku mobbingu 

sprzyjaj¹ niejasne kryteria oceny pracow-

ników, oderwanie wynagrodzenia od wy-

ników pracy, a zw³aszcza koncentracja 

w³adzy w rêkach prze³o¿onego. Znaczenie 

ma te¿ z pewnoœci¹ sytuacja na rynku pra-

cy. Za najbardziej nara¿one na mobbing 

bran¿e od lat uznaje siê us³ugi, handel, 

s³u¿bê zdrowia, oœwiatê oraz administra-

cjê publiczn¹. 

Efektem nêkania pracownika okazuj¹ 

siê czêsto mniejsza efektywnoœæ jego pra-

cy, brak motywacji, nierzadko zmiana pra-

codawcy. Ten ostatni, na co zwykle nie 

zwraca siê uwagi, równie¿ ponosi ujemne 

skutki mobbingu – spada efektywnoœæ 

pracy, nastêpuje fluktuacja kadry, cierpi

na tym wizerunek firmy.

Mo¿na zap³aciæ karê

3Przepis art. 94  § 3 kodeksu pracy 

przyznaje pracownikowi, u którego mob-

bing wywo³a³ rozstrój zdrowia, prawo do 

zadoœæuczynienia pieniê¿nego za doznan¹ 

krzywdê od pracodawcy, w odpowiedniej 

wysokoœci. Warunkiem niezbêdnym naby-

cia tego prawa jest doznanie rozstroju 

zdrowia kwalifikowanego w kategoriach 

medycznych. Niewystarczaj¹ce zatem 

jest wykazywanie wy³¹cznie nastêpstw 

w sferze psychicznej poszkodowanego, 

takich jak uczucie smutku, przygnêbienia,

¿alu i innych negatywnych emocji.

Do zadoœæuczynienia pieniê¿nego, 

zw³aszcza w kwestii ustalenia „odpo-

wiednioœci” wysokoœci ¿¹danego odszko-

dowania, zastosowanie znajduj¹ regulacje 

i dorobek judykatury zwi¹zany z przepisa-

mi kodeksu cywilnego.

Odpowiednie zadoœæuczynienie ma 

mieæ zatem charakter kompensacyjny, je-

go wysokoœæ nie mo¿e stanowiæ wiêc 

zap³aty symbolicznej, ale winno przed-

stawiaæ ekonomicznie odczuwaln¹ war-
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toœæ. Jednoczeœnie zap³ata nie mo¿e byæ 

równie¿ nadmierna w stosunku do do-

znanej krzywdy. Musi byæ „odpowiednia” 

w tym znaczeniu, jak to stwierdzi³ S¹d 

Najwy¿szy, ¿e powinna byæ – uwzglêdnia-

j¹c krzywdê poszkodowanego – utrzyma-

na w rozs¹dnych granicach, odpowiadaj¹-

cych aktualnym warunkom i przeciêtnej

stopie ¿yciowej spo³eczeñstwa.

Je¿eli mobbing stanowi³ przyczynê 

rozwi¹zania przez pracownika stosunku 

pracy, pracownik mo¿e dochodziæ od pra-

codawcy stosownego odszkodowania. 

Tak¿e i ono ma charakter kompensacyjny 

(wyrównuj¹cy) i ma na celu naprawienie 

szkody, jak¹ pracownik poniós³ wskutek 

mobbingu. Wysokoœæ odszkodowania wy-

znaczona jest przede wszystkim uszczerb-

kiem powsta³ym w zwi¹zku z rozwi¹za-

niem przez pracownika stosunku pracy 

(mierzona wartoœci¹ utraconego wyna-

grodzenia) oraz innymi szkodami ponie-

sionymi przez pracownika – przyk³adowo 

koszty zwi¹zane z rozstrojem zdrowia

wywo³anym mobbingiem.

Wysokoœæ odszkodowania okreœla 

w ¿¹daniu zap³aty sam poszkodowany 

pracownik, a w razie sporu o jego wysoko-

œci decyduje s¹d pracy, przy czym nie mo¿e 

ono byæ ni¿sze ni¿ minimalne wynagro-

dzenie za pracê, ustalane na podstawie

odrêbnych przepisów.

Ta kwota nale¿y siê pracownikowi nie-

zale¿nie od odszkodowania za ciê¿kie na-

ruszenie podstawowych obowi¹zków wo-
1bec pracownika (art. 55 § 1  kodeksu pra-

cy). W takim przypadku pracownikowi 

przys³uguje odszkodowanie w wysokoœci 

wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, 

a je¿eli umowa o pracê zosta³a zawarta na 

czas okreœlony lub na czas wykonania 

okreœlonej pracy – w wysokoœci wyna-

grodzenia za okres 2 tygodni. Dodatkowo 

pracownik ma prawo równie¿ dochodziæ 

odszkodowania z tytu³u naruszenia dóbr 

osobistych na podstawie przepisów ko-

deksu cywilnego.

Podstaw¹ przewidzianej w art. 448 

kodeksu cywilnego odpowiedzialnoœci 

sprawcy (w tym równie¿ pracodawcy sto-

suj¹cego mobbing) naruszenia dobra oso-

bistego pracownika jest ka¿de jego dzia-

³anie zawinione, niezale¿ne od stopnia 

winy, a wiêc zarówno w wypadku winy 

umyœlnej (w przypadku mobbingu bezpo-

œredniego pracodawcy), jak i winy nieu-

myœlnej (niedbalstwa), w tym tak¿e lekko-

myœlnoœci i niedbalstwa sensu stricto, gdy 

pracodawca przez z³¹ organizacjê zak³adu 

pracy b¹dŸ cich¹ akceptacjê u³atwia wy-

st¹pienie mobbingu w miejscu pracy

(mobbing poœredni).

Warunkiem powstania roszczenia od-

szkodowawczego jest rozwi¹zanie przez 

pracownika stosunku pracy uzasadnione 

mobbingiem (podana na piœmie przyczyna 

rozwi¹zania stosunku pracy). Musi on byæ 

faktyczn¹ przyczyn¹ rozwi¹zania stosun-

ku pracy, co podlega ocenie pracodawcy, 

a w razie sporu – s¹du pracy. To na po-

szkodowanym pracowniku spoczywa ciê-

¿ar udowodnienia faktów œwiadcz¹cych 

o mobbingu. Pracodawca dla uwolnienia 

siê od odpowiedzialnoœci powinien z ko-

lei udowodniæ, ¿e fakty te nie istniej¹ lub 

¿e nie stanowi¹ one mobbingu, wzglêdnie 

gdy wynikaj¹ one z si³y wy¿szej lub s¹ spo-

wodowane wy³¹cznie przez wystêpuj¹-

cego z roszczeniem pracownika.

Kodeks pracy nie okreœla terminu na 

z³o¿enie przez pracownika oœwiadczenia 

woli o wypowiedzeniu lub rozwi¹zaniu 

umowy bez wypowiedzenia uzasadnio-

nego mobbingiem. Na podstawie jednak 

orzecznictwa S¹du Najwy¿szego przy-

jmuje siê, ¿e je¿eli okolicznoœæ uzasadniaj-

¹ca wypowiedzenie (konkretnie: mob-

bing) na skutek up³ywu czasu przesta³a 

byæ aktualna (mobbing usta³), to wypo-

wiedzenie mo¿e zostaæ uznane zarówno 

przez pracodawcê, jak i s¹d pracy za nie-

uzasadnione z punktu widzenia tej przy-

czyny, co mo¿e mieæ swoje dalsze konse-

kwencje w orzeczeniu o przyznaniu b¹dŸ 

nie zadoœæuczynienia (lub te¿ jego wyso-

koœci).

Stosuj¹c na zasadzie analogii regulacje 

dotycz¹ce rozwi¹zania przez pracownika 

umowy o pracê bez wypowiedzenia z uwa-

gi na ciê¿kie naruszenie podstawowych 

obowi¹zków wobec pracownika, przyj¹æ 

ponadto nale¿y, ¿e pracownik mo¿e z³o¿yæ 

oœwiadczenie woli w tym przedmiocie 

najpóŸniej w ci¹gu miesi¹ca od zakoñcze-

nia stosowania wobec niego mobbingu.

Z roszczeniem o odszkodowanie pra-

cownik mo¿e wyst¹piæ w terminie do 

trzech lat od dnia jego wymagalnoœci, czyli

od dnia rozwi¹zania umowy o pracê.

Na podkreœlenie ponadto zas³uguje 

okolicznoœæ odpowiedzialnoœci równie¿ 

samego sprawcy mobbingu (innego ni¿ 

pracodawca). Czyn jego mo¿e bowiem wy-

pe³niaæ znamiona przestêpstw okreœlo-

nych przepisami kodeksu karnego, np. art. 

151 – namowa lub udzielenie pomocy do 

targniêcia siê na w³asne ¿ycie, art. 156 

– spowodowanie ciê¿kiego uszczerbku na 

zdrowiu, art. 190 – groŸba pope³nienia 

przestêpstwa na szkodê pracownika lub 

szkodê osoby mu najbli¿szej, je¿eli groŸba 

wzbudza w zagro¿onym uzasadnion¹ oba-

\wê, ¿e bêdzie spe³niona, art. 212 – poma-

wianie innej osoby o takie postêpowanie 

lub w³aœciwoœci, które mog¹ poni¿yæ j¹ 

w opinii publicznej lub naraziæ na utratê 

zaufania potrzebnego dla danego stano-

wiska, zawodu lub rodzaju dzia³alnoœci itp.

Mobbing, którego sprawc¹ jest inny pra-

cownik, narusza obowi¹zek przestrzega-

nia w zak³adzie pracy zasad wspó³¿ycia 

spo³ecznego i w zale¿noœci od okoliczno-

œci mo¿e uzasadniaæ ukaranie pracownika 

kar¹ porz¹dkow¹, rozwi¹zanie stosunku 

pracy za wypowiedzeniem lub te¿ bez 

wypowiedzenia z winy pracownika z po-

wodu ciê¿kiego naruszenia podstawo-

wych obowi¹zków pracowniczych.

SprawdŸ, czy tak nie dzia³asz

Podsumowuj¹c, mobbing w miejscu 

pracy lub w zwi¹zku z prac¹ polega na wro-

gim i nieetycznym, systematycznie powta-

rzaj¹cym siê zachowaniu skierowanym 

wobec jednej lub kilku osób, którego re-

zultatem jest psychiczne, psychosoma-

tyczne i spo³eczne „wyniszczenie” pra-

cownika. Szczególnie wa¿ny jest w tym 

przypadku aspekt zdrowotny, co odró¿nia 

zjawisko mobbingu od zwyczajnego kon-

fliktu. Pod wp³ywem mobbingu osoby po-

szkodowane zostaj¹ zepchniête w bez-

nadziejnoœæ, bezradnoœæ oraz trac¹ mo¿-

liwoœæ obrony. Tego rodzaju dzia³ania 

charakteryzuj¹ siê du¿¹ czêstotliwoœci¹ 

wystêpowania i utrzymywaniem siê przez 

d³u¿szy okres. St¹d m.in. brak znamion 

mobbingu w nag³oœnionych nie tak daw-

no w mediach dzia³aniach pewnego pra-

cownika publicznego radia w stosunku do 

zwalnianych z pracy wieloletnich pracow-

ników tej instytucji. Mimo moralnie ne-

gatywnej oceny jego zachowañ w³aœnie 

aspekt czasowy stan¹³ na przeszkodzie 

uznaniu ich za mobbing, co jednak nie stoi 

na przeszkodzie stwierdzeniu dyskrymi-

nacji wskazanych pracowników z innej 

równie niedopuszczalnej  przyczyny, a co 

za tym idzie, równie¿ i koniecznoœci za-

doœæuczynienia. Zawsze jednak w odpo-

wiedniej, stosownej (na pewno nie ame-

rykañskiej) wysokoœci.

PAWE£ D¥BROWSKI

54

F I R M AF I R M A

PRACODAWCY I PRACOWNICY





KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

56

Podœwiadome  
kodowanie

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

Kolejny temat naszych rozwa¿añ 

z zakresu sposobów komunikacji 

interpersonalnej bêdzie naprawdê 

fascynuj¹cym zagadnieniem. Zjawisko 

to nazywam podœwiadomym procesem 

kodowania (PPK). Na potrzeby naszych 

rozwa¿añ przyjmijmy, ¿e ludzie maj¹ 

dwa poziomy funkcjonowania umys³u

–  œwiadomy i podœwiadomy. 

Przedstawiê je w tym artykule, 

pos³uguj¹c siê przyk³adem komputera. 

asz umys³ mo¿na porównaæ z budow¹ 

tego urz¹dzenia. Znajduj¹ siê w nim N
czêœci odpowiadaj¹ce g³ównym elemen-

tom komputera: ekran, klawiatura, cen-

tralny procesor i drukarka lub inne urz¹-

dzenie wyjœciowe. Aby u³atwiæ nasze roz-

wa¿ania, przyjmijmy, ¿e umys³ œwiadomy to 

ekran, a centralny procesor to umys³ 

nieœwiadomy. Umys³ œwiadomy, ekran, 

jest sêdzi¹ oceniaj¹cym wiadomoœci, któ-

re docieraj¹ do nas poprzez zmys³y. Choæ 

mówi siê, ¿e umys³ œwiadomy potrafi 

zajmowaæ siê kilkoma informacjami na-

raz, na potrzeby naszych rozwa¿añ przyj-

mijmy, przez analogiê do komputera, ¿e 

koncentruje siê na jednej rzeczy. Central-

ny procesor to umys³ podœwiadomy, który  

– podobnie jak w przypadku komputera – 

gromadzi wspomnienia. Nie ocenia on 

informacji, po prostu je magazynuje. Nie 

czyni¹c zbyt daleko posuniêtych po-

równañ, klawiaturê mo¿emy wyobraziæ 

sobie jako nasze zmys³y, tj. urz¹dzenia 

wejœcia, a drukarkê jako nasze usta, tj. 

urz¹dzenia wyjœcia. Oto, na czym polega

taka analogia. 

Kiedy zadajemy komuœ pytanie, nie ma 

on wyboru i musi na nie odpowiedzieæ. 

Byæ mo¿e nie udzieli werbalnej odpowie-

dzi, lecz zawsze – w jakiœ sposób – usto-

sunkuje siê do naszego pytania. Oto pro-

sty przyk³ad. Zadaj sobie pytanie: „Czy 

umiesz prowadziæ samochód?”. Twój 

umys³ z du¿ym prawdopodobieñstwem 

szym proœbom, zanim ich m³ode umys³y 

przetworz¹ informacje przedstawione ne-

gatywnie. Przyjrzyjcie siê dziecku ogl¹-

daj¹cemu telewizjê. Rodzice mówi¹ do 

niego: „Nie siedŸ tak blisko telewizora”. 

Dziecko najpierw przysunie siê do te-

lewizora, zanim uœwiadomi sobie, ¿e tak 

naprawdê chodzi³o wam o coœ prze-

ciwnego. 

Rozkazy, które wydajemy samym sobie

Kiedy próbujemy nak³oniæ innych do 

podjêcia okreœlonych dzia³añ, musimy byæ 

œwiadomi skutków wprowadzania ne-

gatywnych stwierdzeñ do tego, co prze-

kazujemy. 

Na przyk³ad w przypadku palacza, który 

chce zerwaæ z na³ogiem, stwierdzenie: 

„NIE bêdê pali³” to rozkaz, który dla jego 

mózgu jest trudny do spe³nienia. Umys³ 

otrzymuje informacjê: „Bêdê pali³, NIE”, 

poniewa¿, aby pomyœleæ o niepaleniu, 

nale¿y najpierw pomyœleæ o paleniu. 

Stwierdzenie: „NIE bêdê jad³ czekolady” 

niewiele siê przyda osobie, która chce siê 

odchudziæ, rezygnuj¹c z jedzenia cze-

kolady. Umys³ dostaje informacjê: „Bêdê 

jeœæ czekoladê, NIE”, po prostu dlatego, 

¿e wiadomoœæ o NIEjedzeniu czekolady 

automatycznie wywo³uje myœl o jej kon-

sumpcji. 

Wszelkie nakazy czy afirmacjê stoso-

wane wobec w³asnej osoby nale¿y od-

powiednio sformu³owaæ. Musz¹ siê one 

koncentrowaæ na rezultacie, a nie na mo-

mencie, od którego chcielibyœmy zacz¹æ 

nasz¹ wypowiedŸ. Na przyk³ad palaczom 

radzi siê, aby mówili: „Wdycham czyste, 

œwie¿e powietrze, dbam o cia³o, jestem 

zdrowy”. W przypadku osoby odchu-

dzaj¹cej siê lepszym sformu³owaniem 

by³oby: „Jem zdrow¹ ¿ywnoœæ, sa³atki 

i œwie¿e owoce”. Nale¿y koncentrowaæ 

siê na rezultacie lub oczekiwanym wyniku. 

Jeœli stosujemy metodê perswazji, nie-

zale¿nie od tego, czy przekonujemy sa-

mych siebie, stosuj¹c wewnêtrzny dialog, 

odpowiedzia³ „tak” lub „nie”. WyobraŸ 

sobie, ¿e rozmawiasz ze mn¹ i ja zadajê 

Tobie pytanie: „Jakiego koloru s¹ Twoje 

oczy?”. Z pewnoœci¹ przysz³a Tobie do

g³owy konkretna odpowiedŸ. 

Pozostañmy przez chwilê przy pro-

blemie odpowiedzi. Koncepcja, któr¹ chcê 

tutaj przedstawiæ, jest prosta, lecz ogrom-

nie wa¿na. Kiedy odpowiadamy twier-

dz¹co, przewa¿nie przyjmujemy pozytyw-

n¹ postawê lub wpadamy w dobry nastrój.

Kiedy odpowiadamy przecz¹co, przyj-

mujemy postawê, któr¹ mo¿na okreœliæ 

mianem trybu negatywnego. Ta zasada 

odnosi siê do wszystkich ludzi. Kiedy 

chcemy, aby nasz rozmówca by³ w po-

zytywnym nastroju, musimy formu³owaæ 

pytania w taki sposób, aby odpowiedzi na 

nie brzmia³y twierdz¹co. Gdy wiemy 

o istnieniu tej zasady, zaczynamy zwracaæ 

szczególn¹ uwagê na to, w jaki sposób 

zadajemy pytania sobie samym, a tak¿e

innym ludziom. 

Przyk³ad: Nie lubisz niebieskiego ko-

loru? Je¿eli pytany rzeczywiœcie nie lubi 

niebieskiego, to odpowiedŸ brzmi: NIE. 

Aby zmieniæ pytanie na pozytywne, na-

le¿a³oby po prostu zapytaæ: „Wolisz kolo-

ry inne ni¿ niebieski?”. W tej sytuacji

odpowiedŸ bêdzie brzmia³a: TAK.

Zadawanie pytañ, jak i proszenie innych 

o wykonywanie pewnych czynnoœci lub 

instruowanie wymaga starannego prze-

myœlenia. 

Jeœli mamy dzieci, to z ³atwoœci¹ mo-

¿emy sobie przypomnieæ nastêpuj¹ce sy-

tuacje. Mówimy do dziecka: „Nie upuœæ 

talerzy!”, prosz¹c, aby przynios³o je np. 

do kuchni. Co siê dzieje w jego umyœle? 

Musi pomyœleæ o ich upuszczeniu, aby na-

stêpnie pomyœleæ o tym, ¿eby ich NIE

upuœciæ.

Ma³y ch³opiec wdrapuje siê na drzewo, 

a jego rodzice krzycz¹: „Uwa¿aj, nie spad-

nij!”. Co siê dzieje, zanim dziecko pomyœli 

o tym, ¿eby NIE spaœæ? Musi pomyœleæ 

o spadaniu!

Ma³e dzieci zaczn¹ dzia³aæ wbrew wa-
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czy staramy siê sk³oniæ innych do spe³nie-

nia naszych próœb, szanse na sukces 

zwiêksza w³aœciwe, pozytywne przeka-

zanie informacji.

„Trzymaj siê mocno” jest lepsze ni¿ 

„Uwa¿aj, ¿ebyœ nie spad³!”. „Trzymaj ta-

lerze” jest lepsze ni¿ „Nie upuœæ talerzy!”. 

„Usi¹dŸ tutaj” jest lepsze ni¿ „Nie siedŸ 

tak blisko telewizora!”.

Zwróæmy uwagê na to, jak zwracamy 

siê do dzieci. Wiêkszoœæ przekazywanych 

im treœci jest sformu³owana w trybie ne-

gatywnym.

S³uchajmy jêzyka, którego u¿ywamy, 

prowadz¹c dialog wewnêtrzny i starajmy 

siê tak budowaæ wypowiedŸ, aby odzwier-

ciedla³a oczekiwane rezultaty. Znacznie 

lepiej jest pogratulowaæ sobie tego, ¿e siê 

coœ pamiêta, ni¿ krytykowaæ za to, ¿e 

o czymœ siê zapomnia³o. O wiele korzyst-

niej jest mówiæ sobie: „Z biegiem czasu 

pamiêtam wszystko coraz lepiej”, ni¿ u¿y-

waæ powszechnego stwierdzenia g³o-

sz¹cego, ¿e: „Z up³ywem lat moja pamiêæ

siê pogarsza”. 

Si³a ukryta w pytaniach

Powróæmy do problemu zadawania py-

tañ. WyobraŸmy sobie, ¿e chcemy zapytaæ 

kogoœ o pewne doœwiadczenia z jego ¿y-

cia. Jeœli sformu³ujemy pytanie w taki spo-

sób: „Czy móg³byœ opowiedzieæ mi o so-

bie coœ fascynuj¹cego?”, wiêkszoœæ ludzi 

bêdzie mia³a du¿e trudnoœci ze znale-

zieniem zadowalaj¹cej odpowiedzi. Sta-

nie siê tak dlatego, ¿e sposób, w jaki 

zadaliœmy pytanie, wymaga od osoby od-

powiadaj¹cej dostêpu do bazy danych 

obejmuj¹cej ca³¹ historiê jej ¿ycia. Gdy 

jednak zadamy to samo pytanie, zacho-

wuj¹c odpowiedni¹ kolejnoœæ, znacznie

u³atwimy odpowiedŸ. 

Wróæmy na chwilê do porównania 

z komputerem, aby lepiej zrozumieæ, o co 

chodzi. WyobraŸmy sobie, ¿e siedzimy 

przed komputerem i pracujemy w pro-

gramie Windows. W takiej sytuacji zo-

baczymy na ekranie ikony, ma³e obrazki 

przedstawiaj¹ce ró¿ne pliki w naszym 

komputerze. Niech jeden z tych obrazków 

reprezentuje plik – sport. Aby go otwo-

rzyæ, nale¿y dwa razy „klikn¹æ” na dan¹ 

ikonê – wtedy program sam siê uruchomi. 

Najprawdopodobniej na ekranie uka¿e siê 

zbiór nowych ikon. W naszym przypadku 

bêd¹ one przedstawiaæ ró¿ne dyscypliny 

sportowe, na przyk³ad koszykówkê, golfa 

czy sporty wodne. Jeœli chcemy dowie-

dzieæ siê czegoœ wiêcej o golfie, musimy 

dwa razy „klikn¹æ” na przedstawiaj¹c¹ go 

ikonê, aby otworzyæ plik, w którym umie-

szczona jest lista zagadnieñ zwi¹za-

nych z tym sportem. W tym zbiorze 

mo¿emy wybraæ funkcjê „otwórz doku-

ment” – „profesjonalna gra w golfa”, 

z którego wybierzemy potrzebne in-

formacje. 

DOK£ADNIE w ten sam sposób dzia³a 

umys³ cz³owieka. „Podwójne klikniêcie” 

jest pytaniem otwieraj¹cym dany plik. 

Kiedy zadajemy komuœ pytanie, wiemy, 

¿e musi on na nie odpowiedzieæ. Jeœli 

bêdzie zbyt trudne, jeœli sformu³ujemy je, 

nie otworzywszy najpierw odpowiednie-

go zbioru, nasz rozmówca mo¿e udzieliæ 

odpowiedzi, która nas nie zadowoli. Po 

prostu wybierze naj³atwiejsz¹ do odszu-

kania informacjê. 

Zatem, jeœli chcemy poznaæ czyjeœ do-

œwiadczenia zwi¹zane z profesjonaln¹ gr¹ 

w golfa, powinniœmy zadawaæ pytania 

w taki mniej wiêcej sposób. 

Pytanie 1: Czy uprawiasz sport? Tak. 

Otwiera siê plik – sport.

Pytanie 2: Jakie sporty uprawiasz? 

Koszykówkê, golfa i sporty 

wodne.

Pytanie 3: Czy lubisz graæ w golfa? Tak. 

Otwieramy plik – golf. 

Pytanie 4: Czy kiedykolwiek pobiera³eœ 

lekcje u nauczyciela golfa? 

Tak. Otwieramy plik  

– profesjonalna gra w golfa.

Pytanie 5: Czego interesuj¹cego nauczy³ 

ciê instruktor?

Mam nadziejê, ¿e mechanizm przed-

stawiony w powy¿szym przyk³adzie jest 

dla wszystkich Czytelników zrozumia³y. 

Zadaj¹c pytania we w³aœciwej kolejnoœci, 

u³atwimy rozmówcy udzielanie odpo-

wiedzi. Otwieramy w ten sposób dostêp 

do informacji, których potrzebujemy. 

To wszystko, co chcia³bym Pañstwu 

przekazaæ na temat zasad komunikacji 

interpersonalnej w tym artykule, ale to 

z pewnoœci¹ nie jest nasze ostatnie spot-

kanie zwi¹zane z t¹ kwesti¹. W nastêp-

nych numerach magazynu „Biznes Wiel-

kopolska” zajmiemy siê kolejnymi ob-

szarami tego zagadnienia, by zbudowaæ 

sobie kompleksow¹ wizjê tego, jak dzia-

³aæ powinien cz³owiek, który mia³by do-

celowo byæ specjalist¹ w zakresie retoryki 

i komunikacji interpersonalnej. 

Dr S£AWOMIR HINC

Socjolog

Umiejêtne zadanie pytania gwarantuje sukces.
Wiedz¹ o tym pracownicy Airbusa i tworz¹ konstrukcje,

które podbijaj¹ rynek lotniczy

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
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W zwi¹zku z tym, ¿e Poznañ chce zabiegaæ o miano  Europejskiej 

Stolicy Kultury, zachêcam do zapoznania siê z moimi 

propozycjami koncertów. 

ako doœwiadczony producent muzycz-

ny, który od czterdziestu lat „wymy-J
œla” i – co najistotniejsze – doprowadza 

do realizacji najró¿niejsze projekty festi-

walowe (Wielkopolskie Rytmy M³odych 

w Jarocinie, Reggae nad Wart¹ w Gorzo-

wie Wielkopolskim, Festiwal z Przes³a-

niem we Wrzeœni, Etno Eko Fest w Ostro-

wie Wielkopolskim) i koncertowe (Poznañ-

skie Muzykalia, Country nad Wart¹, Dobry 

wieczór Mr Blues, Poznaniacy Pamiêtaj¹ 

Presleya, Muzyka w poznañskiej Farze, 

W 65. rocznicê urodzin Niemena), mam 

nieodpart¹ potrzebê jeszcze bardziej roz-

win¹æ dzia³alnoœæ, aby kultura w najszer-

szym tego s³owa znaczeniu zaakcentowa-

³a swoj¹ obecnoœæ w sto³ecznym mieœcie 

Poznaniu – i to nie bynajmniej za miliony, 

jakie nie tak dawno wydano w ramach 

obchodów 750-lecia Lokacji Miasta Po-

znania.

Jeœli te imprezy zostan¹ zrealizowane 

i spe³ni¹ stawiane im wymagania, to nie 

tylko wplot¹ siê w pejza¿ imprez miasta, 

lecz nareszcie umo¿liwi¹ poznañskim wy-

konawcom, solistom i zespo³om œpiewanie 

i granie dla ich znajomych, przyjació³, s¹-

siadów, rodzin. W ten sposób dziwaczny 

zwyczaj niedostrzegania lokalnych ar-

tystów zostanie zmieniony i pójdzie 

w niepamiêæ. Nadszed³ czas, aby czêœciej 

zauwa¿aæ i promowaæ (je¿eli to s³owo 

jeszcze cokolwiek znaczy) poznañskich 

wykonawców w Poznaniu. Z³ym zwycza-

jem, dotychczas podtrzymywanym, by³o 

zapraszanie np. na zabawy sylwestrowe 

do Poznania zespo³ów z innych miast, a do 

Warszawy, Wroc³awia, Gdañska, Raci-

borza – poznañskich orkiestr i muzyków. 

Podobnie jest z akcj¹ w ramach Wielkiej 

Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy – na g³ów-

nej scenie graj¹ „emigranci”, a poznañ-

skie zespo³y wyje¿d¿aj¹ do innych miast.

Aby uzdrowiæ sytuacjê, proponujê po-

wierzenie mi, Krzysztofowi Wodniczako-

wi, prezesowi PTAAAK-a – Polskiego Towa-

rzystwa Artystów, Autorów, Animatorów 

Kultury – przygotowania cyklu koncertów 

pt. „Niedziela bêdzie dla nas” (mam zgo-

dê od Franciszka Walickiego, autora s³ów 

„Niedziela bêdzie dla nas”, na wykorzy-

stanie tego szlagieru podczas naszych

spotkañ muzycznych).

Idealnym miejscem by³by amfiteatr na 

Cytadeli. Imprezy bêd¹ ogólnodostêpne, 

o rodzinnym charakterze.

Oto przygotowana przeze mnie pro-

pozycja z koncertami tematycznymi:

  · DROGA DO GWIAZD, musical dzieci 

i m³odzie¿y pod kierunkiem Jadwigi 

Janikowskiej;

  · BRZMIENIA WSPÓLNEJ EUROPY, 

konfrontacja muzyków EL

mieszkaj¹cych w Poznaniu z ró¿nych 

krajów (Holandia – Nicolas Schroten, 

Niemcy – Mark Blumschal, Polska 

– Krzysztof Jarmu¿ek, Rosja – Andriej 

Batkow);

  · DZIEÑ DOBRY MR BLUES, koncert 

poznañskich grup i solistów 

(Wojciech Wiêckowski, Piotr Ka³u¿ny, 

Piotr Schulz, Hot Water, Pati Blues, 

Wielka £odŸ);

  · ORATORIUM POZNAÑSKI 

CZERWIEC '56, z librettem Józefa 

Ratajczaka i muzyk¹ Piotra 

Ka³u¿nego;

  · NA ŒMIESZNIE I NA WESO£O, 

poznañskie kabarety w akcji (Afera, 

Gzik, Czes³af, Wstêp Wolny, Grzechu 

Warty);

  · KORZENIE ROCKA, poznañskie 

zespo³y uprawiaj¹ce takie gatunki 

muzyczne, jak: country, rock and roll, 

rockabilly);

  · ZIELONA MUZYKA, czyli ETNO EKO 

FEST – festiwal etniczno-ekologiczny, 

granie na „naturalnych” instrumen-

tach, zio³ach (np. lubczyku, czarnym 

bzie itp.);

  · PIOSENKI Z LAT PIÊÆDZIESI¥TYCH, 

zespo³y Konsonans, PeeReLik oraz 

soliœci: Teresa Fajfer, Anna 

Polowczyk, Filip Bogusz, Tadeusz Lis;

  · FLAMENCO NIEJEDNO MA IMIÊ, 

Przemys³aw Ha³uszczak, Witold 

£ukaszewski, Acid Flamenco;

  · COUNTRY A MO¯E SZANTY, 

poznañskie zespo³y Rodeo, Milady, 

Moby Dick, Sailor;

  · KONCERT Z PRZES£ANIEM, czyli 

Ekumeniczny Przegl¹d Muzyki 

Chrzeœcijañskiej, zespo³y Brama, 

Emaus, Ogród Jordana;

  · POZNANIACY PAMIÊTAJ¥ 

PRESLEYA, w 30. rocznicê œmierci 

Króla rock and rolla, Piotr Bugzel, 

Tomasz Dziubiñski, Józef Kolesiñski, 

Wojciech Korda wykonaj¹ najpopu-

larniejsze utwory z jego repertuaru;
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  · POZNAÑSKIE MUZYKALIA, konfron-

tacja uznanych zespo³ów i nowych 

twarzy (Lombard i Fatum, Turbo 

i Morrion);

  · JAZZOWANIE PO POZNAÑSKU, 

prezentacja poznañskich zespo³ów 

uprawiaj¹cych jazz w ró¿nych stylach.

Czêsto zdarza siê, ¿e przyjaciele po 

œmierci artysty staraj¹ siê przed³u¿yæ 

pamiêæ o nim. St¹d pomys³y na ró¿ne 

wspominkowe koncerty: Memory of, 

Tribute of, Tym którzy odeszli, Muzyka, 

która trwa, Czy umiemy pamiêtaæ? itp. 

Chcia³bym te¿  przygotowaæ cykl imprez 

upamiêtniaj¹cych wa¿ne postaci poznañ-

skiego œrodowiska artystycznego – bo

tego jeszcze nie by³o.

A przecie¿ muzyka i teksty tak wielkich 

osobowoœci nie wybrzmia³y i bêd¹ w nas 

– o ile zechcemy – gra³y do koñca. 

Ws³uchiwaæ siê bêdziemy w szlagiery 

i mniej znane utwory, które inspirowa³y 

kolejnych i – mam nadziejê – wielu z nas. 

St¹d pomys³ na muzyczne wspominki 

w znakomitej scenerii podwórca pojezu-

ickiego. Zagraj¹ ró¿ni muzycy, zaœpiewaj¹ 

œpiewacy, wokalistki, refreniœci, a my po-

s³uchamy i przypomnimy sobie tamte tak-

ty, spotkania i pozamuzyczn¹ atmosferê 

lat 60. i 70. XX wieku.

Towarzystwo Przyjació³ Poznañskiej 

Fary zaakceptowa³o mój projekt i w mie-

si¹cach letnich w obiekcie pojezuickim, 

czyli na dziedziñcu przy placu Kolegiackim 

w Poznaniu, w soboty odbêd¹ siê koncer-

ty pt. „Czy umiemy pamiêtaæ?”.

Krystyna Feldman, Antonina Kawecka, 

Anna Jantar Szmeterling, Kazimiera I³³a-

kowiczówna, Ada Rusowicz, Jerzy Fech-

ner, Kazimerz Grzeœkowiak, Jerzy Grze-

wiñski, Eugeniusz Ha³as, Marek Janicki, 

Krzysztof Komeda Trzciñski, Milan Kwiat-

kowski, Leszek Malicki, W³odzimierz 

Maliszewski, Józef Ratajczak, Ryszard 

Sarbak, Wojciech Skowroñski – to im bê-

d¹ poœwiêcone tematyczne wieczory przy 

poznañskiej Farze. O wykonawcach po-

wiem jedno: bêd¹ godnie, ale czêsto we 

w³asnej interpretacji prezentowaæ utwory, 

które najmocniej zapad³y nam w pamiêæ.

Maj¹c mo¿liwoœæ czynnego uczestnictwa 

w tak rozleg³ym i nieodp³atnym programie 

(dla ka¿dego coœ mi³ego), poznaniacy nie 

bêd¹ musieli kupowaæ biletów kolejowych 

na trasie na przyk³ad Poznañ–Wroc³aw–

–Poznañ, ¿eby pos³uchaæ miejscowego 

artysty, bowiem sk³adam im propozycjê 

nie do odrzucenia – tu na miejscu. Bêdzie 

siê dzia³o.

KRZYSZTOF WODNICZAK

Autor w ostatnich latach 

¿ycia Czes³awa Niemena 

by³ jego mened¿erem.

Dzieñ z Presleyem  

Na ca³ym œwiecie w po³owie sierpnia 2007 roku, w 30. rocznicê œmierci Elvisa 

Presleya, Króla Rock and Rolla, bêd¹ organizowane koncerty poœwiêcone jego 

pamiêci, przypominaj¹ce niezwyk³y dorobek twórczy tego artysty – piosenki, które 

zyska³y s³awê i popularnoœæ wœród  mieszkañców niemal wszystkich zak¹tków 

ziemi, jak równie¿ niezapomniane  kreacje estradowe.

W Polsce jedyne takie przedsiêwziêcie przygotowuje Stowarzyszenie Mu-

zyczne BRZMIENIA, maj¹ce ju¿ doœwiadczenie w organizacji koncertów, festiwali, 

imprez, w tym tak¿e  presleyowskich. Postanowi³o ono do³¹czyæ do œwiatowych 

producentów i promotorów i zorganizowaæ mityng muzyczny z udzia³em wielu 

solistów i zespo³ów, zagranicznych i polskich (Magda Piskorczyk, Piotr Bugzel, 

Wojciech G¹sowski, Wojciech Korda, Micha³ Milowicz, zespo³y SHAKIN DUDI, 

INSPIRO ENSEMBLE, THE WAY VOICES ), a tak¿e sobowtórów i debiutantów 

(karaoke). 

Koncert  Dzieñ z Presleyem zaplanowano na sobotê 18 sierpnia 2007 roku na 

stadionie Olimpii w Poznaniu w godzinach od 12.00 do 22.00. Na ¿ywo bêdzie go 

mog³o obejrzeæ ponad 10 tysiêcy widzów oraz oko³o 100 tysiêcy dziêki przekazowi 

telewizyjnemu. Stowarzyszenie Muzyczne BRZMIENIA jako organizator mityngu

zaprasza na to wyj¹tkowe œwiêto poœwiêcone Elvisowi Presleyowi.

Taki prezent chcemy podarowaæ 

pokoleniu, dla którego Elvis Presley by³ 

kimœ wa¿nym, ludziom, którym jego mu-

zyka pomaga³a w dojrzewaniu do rze-

czy wielkich.  

Dobrym zwiastunem niech bêdzie 

grana od pó³ wieku piosenka „Thats all 

Right”, która jest impulsem nie tylko dla 

rówieœników Elvisa. Liczymy na nie-

zawodn¹ pomoc i obecnoœæ. Spotkaj-

my siê, zaœpiewajmy, wzruszmy siê i... 

nie zapomnijmy – zachêca producent.

                               KW
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Pi³ka dla tolerancji

BIZNES  DZIECIOMBIZNES  DZIECIOM

POD  NASZYM  PATRONATEM

18 sierpnia 2007 roku Stowarzyszenie 

M³ode Centrum we wspó³pracy 

z niemieck¹ Fundacj¹ 

Brandenburgische Sportjugend 

zorganizuje na placu Wolnoœci 

w Poznaniu pierwszy, adresowany do 

dzieci i m³odzie¿y, turniej ulicznej pi³ki 

no¿nej. Tegoroczna impreza to wstêpny 

krok w kierunku stworzenia prê¿nego 

systemu rozgrywek, który w kontekœcie 

Euro 2012 ma w stolicy Wielkopolski 

spore szanse na powodzenie. 

k¹d pomys³?„Football la Paz” – tak Snazywa siê pierwsza idea projektu

pi³ki ulicznej.

Powsta³a w latach 90. w Kolumbii, 

gdzie pi³karz zosta³ zamordowany wy³¹cz-

nie przez to, ¿e strzeli³ bramkê samobójcz¹

w trakcie meczu wyjazdowego.

W Europie football uliczny od 2000 ro-

ku propaguje niemiecka organizacja Bran-

denburgische Sportjugend. Idea prze-

dostawa³a siê kolejno do Danii, Szwecji, 

Irlandii, Hiszpanii, Szkocji, a¿ wreszcie

trafi³a do Polski.

Schemat nawi¹zywania wspó³pracy 

wygl¹da zawsze bardzo podobnie. Pra-

cownicy biura w Brandenburgii wyszukuj¹ 

w innych krajach organizacje partnerskie, 

które s¹ zainteresowane krzewieniem idei 

u siebie. – Nie inaczej by³o w przypadku 

Polski. Kiedy wyjecha³em do Niemiec, 

wiedzia³em, ¿e bêdê zajmowa³ siê pi³k¹ 

uliczn¹. Po jakimœ czasie zacz¹³em zasta-

nawiaæ siê, dlaczego by nie spróbowaæ 

w Polsce. Dosta³em zgodê mojego szefa, 

skontaktowa³em siê z poznañskim Stowa-

rzyszeniem M³ode Centrum i 18 sierpnia 

wspólnymi si³ami zorganizujemy pierwszy 

turniej dla oko³o 350 dzieciaków na g³ów-

nym placu Poznania – mówi Arkadiusz 

Mierkowski, wolontariusz, a dziœ pracow-

nik B.S.

Oczywiœcie pocz¹tkowo nie wszystko 

malowa³o siê w ró¿owych barwach. Po-

zyskanie œrodków, a przede wszystkim 

zaufania sponsorów, zajê³o organizatorom 

najwiêcej czasu. Pierwsze trudnoœci s¹ ju¿ 

za nimi, g³ównie dziêki uprzejmoœci nie-

mieckich partnerów, którzy znali ideê 

wczeœniej. – Niedawno nasz projekt zo-

sta³ objêty patronatem przez Prezydenta 

Miasta Poznania, ponadto wspó³pracu-

jemy z Urzêdem Miasta oraz staramy siê 

o patronaty medialne i sponsorów po pol-

skiej stronie – mówi Aleksandra Bart-

kowiak, przewodnicz¹ca MC w Poznaniu.  

– Oczywiœcie wszystkich zainteresowa-

nych wsparciem nas w jakikolwiek sposób 

serdecznie zapraszam do wspó³pracy

– dodaje.

O co tak naprawdê chodzi w footballu 

ulicznym? Na pewno nie tylko o krzewie-

nie sportu. Pi³ka no¿na jest w tym wypad-

ku przydatnym, bo atrakcyjnym dla m³o-

dzie¿y narzêdziem, dziêki któremu pro-

muje siê tolerancjê, integracjê, dialog 

i zasady fair play. Doskonale widaæ to za 

zachodni¹ granic¹, kiedy mali Niemcy 

i Turcy w trakcie meczu nagle zaczynaj¹ 

traktowaæ siê jak koledzy i kole¿anki z jed-

nej dru¿yny, a nie „obcy”. Co wa¿ne, dru-

¿yny s¹ koedukacyjne. – Dziewczynki ³ago-

dz¹ obyczaje – œmiej¹ siê organizatorzy. 

W meczu nie ma sêdziego – zastêpuje go 

tzw. teamer, ktoœ w rodzaju starszego bra-

ta, siostry, który w rozmowie stara siê 

podsun¹æ rozwi¹zanie konfliktowej sy-

tuacji. Warto podkreœliæ, ¿e ka¿de spot-

kanie rozpoczyna siê i koñczy w specjal-

nej „Strefie Dialogu”. To tutaj dzieciaki 

z dwóch przeciwnych dru¿yn wypraco-

wuj¹ wspólnymi si³ami dodatkowe zasa-

dy, którymi bêd¹ kierowa³y siê w trakcie 

gry; tutaj te¿ spotykaj¹ siê po jej zakoñ-

czeniu, ¿eby podsumowaæ mecz i rozdzie-

liæ punkty.

Czy projekt ma szanse na powodzenie 

w Wielkopolsce? Wydaje siê, ¿e jak naj-

bardziej tak. W koñcu nie od dziœ wiado-

mo, ¿e Poznañ stawia na sport, ponadto 

dogodniejszego czasu na rozpoczêcie 

wspó³pracy po prostu nie mo¿na by sobie 

wymarzyæ. Kilka lat przed Euro, oczy-

wiœcie przy wsparciu ze strony sponso-

rów, to idealny moment, ¿eby w 2012 ro-

ku przygotowaæ w Poznaniu turniej nie dla 

350, ale przynajmniej 1000 osób, jak to ju¿

teraz ma miejsce  w Poczdamie.

G³ównym sponsorem przedsiêwziêcia 

zosta³o PPHU Fordex, generalny dystry-

butor marek Mitre i Wilson.

JOANNA GRABARCZYK

Wszystkich zainteresowanych wspó³-

prac¹ odsy³amy bezpoœrednio do Orga-

nizatorów. Kontakt:

Stowarzyszenie M³ode Centrum 

Stary Rynek 27/28, 

61-722 Poznañ, 

poznañ@mc.org.pl, 

www.poznan.mc.org.pl
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SAMOCHÓD  DLA  MENED¯ERA

Subaru B9 Tribeca zosta³o 

skonstruowane w oparciu o koncepcjê 

SUV, która reprezentuje now¹ generacjê 

pojazdów tzw. crossover

– samochodów przekraczaj¹cych 

granice klas. 

9 Tribeca jak wszystkie samochody      

z modelowej linii Subaru charaktery-B
zuje siê symetrycznym napêdem na 

wszystkie ko³a w po³¹czeniu z przeciwsob-

nym silnikiem typu bokser, co zapewnia

zwinnoœæ, ³atwoœæ manewrowania, sta-

bilnoœæ i kontrolê. B9 Tribeca to pierwszy 

w historii Subaru samochód oferuj¹cy 

miejsca a¿ siedmiu pasa¿erom. Siedzenia 

u³o¿one w trzech rzêdach pozwalaj¹ na 

elastyczne aran¿owanie przestrzeni. 

Sportowy i dynamiczny wygl¹d nadwozia 

kontrastuje z wyrafinowanym projektem 

wnêtrza, który podkreœla stylowy komfort 

i bezpieczeñstwo.

Subaru zosta³o uznane za pioniera 

w segmencie pojazdów „crossover” od 

momentu wprowadzenia przez Fuji Heavy 

Industries Ltd. w 1995 roku w Ameryce 

Pó³nocnej modelu Subaru Outback – wa-

riantu Legacy o bardziej sportowym cha-

rakterze. Samochody kategorii „cross-

over” z jednej strony oferuj¹ pasa¿e-

rom wyj¹tkowy komfort jazdy, z drugiej 

– wszechstronne mo¿liwoœci u¿ytkowa-

nia, w tym mo¿liwoœci terenowe. Subaru 

B9 Tribeca jest rozwiniêciem linii Su-

baru w kategorii „crossover”.

Wyj¹tkowe prowadzenie

Przeciwsobny, szeœciocylindrowy sil-

nik typu bokser zapewnia minimalne 

wibracje i p³ynne przyœpieszenie. System 

napêdu wszystkich kó³ AWD stale dosto-

sowuj¹cy rozdzia³ momentu napêdowego 

pomiêdzy ko³ami oraz system zawieszenia 

zapewniaj¹ niezawodne prowadzenie. 

Subaru B9 Tribeca oferuje mo¿liwoœæ wy-

konywania manewrów i wysoki przeœwit, 

to typowe dla pojazdów typu SUV, a jed-

noczeœnie komfortowe, zwinne i stabilne 

prowadzenie, jak w sportowym sedanie

– osi¹gniête dziêki niskiemu œrodkowi 

ciê¿koœci symetrycznego uk³adu napê-

dowego.

  · Trzylitrowy, szeœciocylindrowy prze-

ciwsobny bokser zapewnia p³aski 

moment obrotowy, a¿ do wysokich 

obrotów. Minimalne wibracje silnika, 

to p³ynne przyœpieszenie i komfor-

towa jazda.

  · Zwinnoœæ w pokonywaniu zakrêtów 

oraz stabilnoœæ Subaru B9 Tribeca 

zawdziêcza lekkiej i kompaktowej 

konstrukcji silnika oraz dobrze 

zrównowa¿onej jednostce napê-

dowej.

  · Du¿e mo¿liwoœci przyœpieszania 

– dziêki p³ynnemu przyœpieszaniu od 

momentu ruszenia, jak równie¿ 

podczas wyprzedzania innego 

samochodu przy wysokich prêd-

koœciach.

  · Przeœwit o wysokoœci 213 mm oraz 

zawieszenie o du¿ym skoku zapew-

niaj¹ komfort jazdy nawet na nie-

równym pod³o¿u.

  · Zupe³nie nowa konstrukcja pod-

wójnych wahaczy poprzecznych 

tylnego zawieszenia zapewnia 

przestrzeñ w kabinie, jednoczeœnie 
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Podstawowa charakterystyka

  · Subaru Symmetrical AWD – symetryczny uk³ad napêdowy Subaru

  · System dynamicznej kontroli trakcji (Vehicle Dynamics Control)

  · Elektrycznie uchylany i przesuwany szyberdach

  · Podgrzewane przednie siedzenia

  · Elektroluminescencyjny panel przyrz¹dów

  · Alarm z czujnikami drzwiowymi

  · Radioodtwarzacz z MP3 oraz CD i 6 g³oœnikami

  · Centralny zamek z pilotem

  · Aktywowane obecnoœci¹ pasa¿era dwustopniowe poduszki powietrzne

  · Kurtyny powietrzne

  · Przednie poduszki powietrzne

  · Czujnik kontroli ciœnienia w ko³ach

  · Wspomaganie uk³adu kierowniczego

  · 4-kana³owy, 4-czujnikowy ABS z elektronicznym podzia³em si³y sterowania

  · Sk³adane, w kolorze nadwozia, boczne lusterka wsteczne 

z wmontowanymi kierunkowskazami

  · Poczwórne reflektory halogenowe

  · Przednie œwiat³a przeciwmgielne

  · Filtr przeciwpy³kowy

  · Podgrzewane lusterka boczne, odmra¿acz wycieraczek

  · 10 uchwytów na napoje
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redukuj¹c wibracje i uderzenia od kó³ 

oraz podnosz¹c dynamikê i komfort 

jazdy.

  · Piêciobiegowa automatyczna skrzynia 

biegów umo¿liwia  ich ³agodn¹ 

zmianê oraz sportow¹ jazdê.

Obszerne wnêtrze

Subaru B9 Tribeca jest wszechstron-

nym siedmioosobowym samochodem. 

Piêæ doros³ych osób mieœci siê swobod-

nie na siedzeniach z przodu i w drugim 

rzêdzie, trzeci zaœ rz¹d zapewnia miejsce 

dla kolejnych dwóch osób (w ofercie jest 

równie¿ piêcioosobowe Subaru B9 Tribe-

ca, które nie posiada trzeciego rzêdu sie-

dzeñ). Siedzenia mog¹ byæ dostosowy-

wane do iloœci pasa¿erów czy baga¿u.

  · Drugi rz¹d siedzeñ przesuwa siê do 

ty³u o 200 mm, zapewniaj¹c du¿¹ 

przestrzeñ.

  · Drugi rz¹d siedzeñ sk³ada siê 

w stosunku 60/40, a trzeci w sto-

sunku 40–20–40 z mo¿liwoœci¹ 

uzyskania p³askiej powierzchni. 

  · Du¿y, dziwiêciocalowy ekran zamon-

towany w suficie, odtwarzacz DVD 

z konsol¹ gier i kamer¹ wideo s¹ 

dostêpne jako akcesoria dodatkowe.

Œmia³y wygl¹d

Wygl¹d nadwozia Subaru B9 Tribeca 

wyra¿a jego sportowy i dynamiczny cha-

rakter oraz  podkreœla oryginalnoœæ, któ-

ra wyró¿nia go spoœród innych SUV. 

Wnêtrze oferuje podró¿uj¹cym poczucie 

bezpieczeñstwa w samochodzie wysokiej

jakoœci i radoœæ z jazdy.

  · Dynamiczna sylwetka i mocna 

konstrukcja nadkoli sprawiaj¹ atle-

tyczne wra¿enie. Dobrze zaprojekto-

wany ty³ samochodu potêguje jeszcze 

wra¿enie dynamizmu.

  · Przedni wlot powietrza jest pod-

kreœlony konstrukcj¹ grilla, którego 

wygl¹d nawi¹zuje do skrzyde³ samo-

lotu. Ilustruje to in¿ynieryjn¹ dos-

kona³oœæ, której wierne jest Subaru,  

historycznie Fuij Heavy Industry, 

producent samolotów.

  · Obrotomierz i szybkoœciomierz 

umieszczone s¹ niezale¿nie, co 

podkreœla trójwymiarowoœæ deski 

przyrz¹dów.

  · Ró¿norodne oœwietlenie zapewnia 

ciep³¹ i przyjazn¹ atmosferê wnêtrza 

oraz jest bardzo funkcjonalne, np. 

w nocy.

Bezpieczeñstwo

Wyj¹tkowo zwinne prowadzenie i dos-

kona³e osi¹gi Subaru B9 Tribeca to nie 

wszystko. Karoseria skonstruowana jest 

w taki sposób, by minimalizowaæ obra¿e-

nia podczas wypadków.

  · Oprócz sta³ego napêdu wszystkich 

kó³ w po³¹czeniu z nisko po³o¿onym 

œrodkiem ciê¿koœci (dziêki zasto-

sowaniu le¿¹cych silników przeciw-

sobnych), system dynamicznej kon-

troli trakcji (Vehicle Dynamics Control) 

koordynuje jednoczeœnie pracê na-

pêdu na cztery ko³a z systemem ABS 

oraz elektronicznym systemem sta-

bilizacji toru jazdy. W ten sposób mo-

ment obrotowy przekazywany na 

poszczególne osie oraz si³a hamo-

wania s¹ regulowane automatycznie. 

Pozwala to na unikniêcie zablokowa-

nia kó³ podczas hamowania i zwiêk-

szenie przyczepnoœci samochodu.

  · Struktura nadwozia efektywnie 

absorbuje energiê uderzenia z ka¿dej 

strony. Wysoki poziom bezpieczeñ-

stwa pasa¿erów osi¹gniêty zosta³ 

dziêki przystosowaniu równie¿ 

elementów wykoñczenia do poch³a-

niania energii powstaj¹cej w wyniku 

uderzenia. Pozosta³e elementy bez-

pieczeñstwa w standardzie obejmuj¹ 

dwustopniowe poduszki pasa¿erów 

i kierowcy, jak równie¿ boczne po-

duszki w fotelach i kurtyny boczne.
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SUBARU B9 TRIBECA

Rozstaw osi 2,749 m

D³ugoœæ 4,822 m

Szerokoœæ 1,878 m

Wysokoœæ 1,686 m
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Siedziba oraz serwis:

KOCAR W£.M.P.P. KOCIA£KOWSCY SP.J.

ul. Lipowa 9

62-081 Baranowo

tel.: 061 814 20 19

fax: 061 814 13 98

Salon:

ul. D¹browskiego 529 A

60-451 Poznañ

tel.: 061 842 03 69

fax: 061 842 05 27

dealer e-mail: kocar@subaru.pl 

serwis e-mail: serwis_kocar@subaru.pl 

www.kocar.subaru.pl 
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Pi³eœ – nie idŸ

P R A W OP R A W O

Pijani kierowcy to plaga na polskich 

drogach. Ka¿dego roku w Polsce policja  

zatrzymuje tysi¹ce pijanych kierowców. 

Kodeks karny za prowadzenie 

samochodu w stanie nietrzeŸwoœci 

przewiduje karê nawet do 2 lat 

pozbawienia wolnoœci. Dodatkowo 

orzeka siê, na podstawie art. 42 § 1 

i 2 kk, wobec nietrzeŸwego kieruj¹cego 

zakaz prowadzenia pojazdów 

mechanicznych – wszelkich lub 

okreœlonego rodzaju – od roku 

do lat 10. 

rzyjê³o siê, ¿e czas trwania zakazu Puzale¿niony jest od stopnia nietrzeŸ-

woœci: do jednego promila – 1 rok, powy¿ej 

jednego do 2 promili – 2 lata itd. Uza-

sadnienie takiego œrodka jest oczywi-

ste i powszechnie akceptowane. Chodzi 

o wykluczenie z ruchu drogowego tych 

kierowców, którzy wykazali, ¿e zagra¿aj¹ 

bezpieczeñstwu w komunikacji. Jednak¿e 

powo³ywany uprzednio przepis karny nie 

odnosi siê tylko do kierowcy pojazdu, 

który bêd¹c nietrzeŸwym, pope³ni³ prze-

stêpstwo przeciwko bezpieczeñstwu 

w komunikacji. Przepis odnosi siê bowiem 

do osoby uczestnicz¹cej w ruchu. Zgodnie

 z art. 2 pkt 17 i 18 Prawa o ruchu drogo-

wym uczestnikiem ruchu jest tak¿e pie-

szy znajduj¹cy siê poza pojazdem. 

Pijani równi wobec prawa

Pieszy jest zatem uczestnikiem ruchu 

podobnym do rowerzysty czy kierowcy 

samochodu. Oznacza to, ¿e jako podmiot 

ruchu mo¿e pope³niæ przestêpstwo prze-

ciwko bezpieczeñstwu w komunikacji. 

Przestêpstwa takie zawarte s¹ w rozdziale 

XXI kodeksu karnego. Pieszy mo¿e np. 

sprowadziæ katastrofê w ruchu l¹dowym, 

wodnym lub powietrznym lub bezpoœred-

nie niebezpieczeñstwo sprowadzenia 

takiej katastrofy. Je¿eli takie przestêpstwo 

pieszy pope³ni w stanie nietrzeŸwoœci, 

a wiêc maj¹c ponad 0,5 promila alkoholu 

we krwi albo maj¹c stê¿enie prowadz¹ce 

do przekroczenia tej wartoœci, s¹d obliga-

toryjnie orzeknie wobec niego zakaz pro-

wadzenia pojazdów. S¹d Najwy¿szy ro-

zwa¿a³ przypadek Miros³awa L., który „zo-

sta³ w niniejszej sprawie skazany za to, ¿e 

bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci, naruszy³ 

zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogo-

wym w ten sposób, ¿e jako pieszy porusza³ 

siê w warunkach nocnych praw¹ stron¹ 

jezdni i po prawym pasie jezdni, przy real-

nej mo¿liwoœci poruszania siê lewym 

poboczem, przez co doprowadzi³ do zde-

rzenia z motocyklem kierowanym przez 

pokrzywdzonego, który w wyniku upadku 

dozna³ obra¿eñ cia³a naruszaj¹cych czyn-

noœci narz¹dów jego cia³a na okres powy¿ej 

7 dni” (wyrok SN, sygn. IV KK 277/04). 

Pieszy mia³ we krwi 2,4 promila alkoholu 

i w takim stanie porusza³ siê noc¹ niepra-

wid³ow¹ stron¹ jezdni. W wyniku tego mo-

tocyklista nie dostrzeg³ w porê pijanego 

piechura i wjecha³ na pobocze, prze-

wracaj¹c siê wraz motocyklem MZ. Obra-

¿enia motocyklisty by³y na tyle powa¿ne, 

¿e zdarzenie zakwalifikowano jako wypa-

dek, za którego sprawcê zosta³ uznany 

pieszy Miros³aw L. S¹d w pierwszej in-

stancji co prawda skaza³ pieszego za ten 

czyn na karê 1 roku pozbawienia wolnoœci 

z warunkowym zawieszeniem wykonania 

tej kary na okres 3 lat, jednak nie orzek³ 

zakazu prowadzenia pojazdów przez oskar-

¿onego. S¹d Najwy¿szy w powy¿szej spra-

wie jednoznacznie uzna³, ¿e oskar¿ony 

Miros³aw L. jako nietrzeŸwy uczestnik 

ruchu doprowadzi³ do wypadku, a zatem 

wobec niego obligatoryjnie nale¿y orzec 

zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów 

mechanicznych lub pojazdów okreœlonego 

rodzaju na podstawie art. 42 § 1 i 2 kk. 

Czy zatem pieszy nie mo¿e „po kie-

liszku” poruszaæ siê po drodze? Mo¿e, 

sama przechadzka w stanie nietrzeŸwym 

nie jest zabroniona, jednak trzeba siê li-

czyæ z tym, ¿e kiedy pope³nimy w takim 

stanie przestêpstwo w ruchu drogowym, 

to obligatoryjnie stracimy prawo jazdy. 

Typowym przypadkiem takiego stanu rze-

czy jest opisywany powy¿ej kazus Miro-

s³awa L. Pijany pieszy swoim niew³aœ-

ciwym zachowaniem na drodze dopro-

wadza do wypadku.  

Przy okazji trzeba zwróciæ uwagê na to, 

¿e mo¿emy spowodowaæ wypadek, p³y-

n¹c np. kajakiem. Gdy taki wypadek spo-

wodujemy w stanie nietrzeŸwoœci, rów-

nie¿ stracimy prawo jazdy. Pamiêtajmy 

o tym podczas wakacji, ¿eby szalona im-

preza nie pozostawi³a po sobie konsek-

wencji na kilka lat w postaci utraty mo¿li-

woœci prowadzenia samochodu. 
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Salman Rushdie, 

Grimus, str. 368, 

ok³adka miêkka, Dom 

Wydawniczy Rebis 

2007, cena 14,90 z³ 

B³yskotliwa po-
wieœæ o samotno-
œci cz³owieka we 
wspó³czesnym œwie-
cie i têsknocie do 
w³asnego miejsca na 
ziemi. Grimus, po-

wieœæ zarazem zabawna i zmuszaj¹ca do 
refleksji, przeœmiewcza i dotykaj¹ca naj-
powa¿niejszych ludzkich bol¹czek, jest 
jak wielka stara komoda z mnóstwem 
szufladek i tajemnych schowków. Salman 
Rushdie ze zrêcznoœci¹ prestidigita-

Lucía Etxebarría, 

Mi³oœæ, ciekawoœæ, 

prozac i w¹tpli-

woœci, seria 

Salamandra, str. 

296, ok³adka 

miêkka, Dom 

Wydawniczy Rebis 

2007, cena 25,90 z³

Cristina studiuje, jak szalona uprawia 
seks i czasem bierze dzia³kê. Ana, za-
niedbywana ¿ona i niedoceniana matka, 
popada coraz g³êbiej w depresjê. Rosa 
osi¹gnê³a sukces – ma œwietn¹ pracê, 
mnóstwo pieniêdzy, BMW i... pustkê 
w sercu.

Niczym u Czechowa, trzy siostry i, ni-
czym w muzyce Bacha, rozpisana mis-
ternie na g³osy opowieœæ o mieszkaj¹-
cych w Madrycie kobietach. Etxebarría 
doskonale radzi sobie z t¹ polifoni¹ 
wspomnieñ, przedstawiaj¹c nie tylko lo-
sy swych bohaterek, ale te¿ najwa¿niej-
sze problemy wszystkich Hiszpanek: kult 
macho, patriarchalny model rodziny, nie-
równe prawa mê¿czyzn i kobiet rzutu-
j¹ce na wszystkie dziedziny ¿ycia spo-
³ecznego.

Lucía Etxebarría (ur. 1966) to hisz-

pañska pisarka, poetka, eseistka i scena-
rzystka. Debiutowa³a w 1996 roku bio-
grafi¹ Kurta Cobaina, pierwsz¹ powieœæ  
– Mi³oœæ, ciekawoœæ, prozac i w¹tpliwoœci  
– wyda³a w roku 1997. Jest laureatk¹ na-
gród Nadal, Primavera i Planeta, a jej dzie-
³a prze³o¿ono na czternaœcie jêzyków. 
W Polsce dotychczas ukaza³ siê Cud
równowagi.

Z NAJWY¯SZEJ PÓ£KI

Aleksander 

Litwinienko, Jurij 

Felsztinski, 

Wysadziæ Rosjê, 

seria Historia, 

str. 352, ok³adka 

twarda, Dom 

Wydawniczy Rebis 

2007, cena 36,00 z³

Budz¹cy grozê obraz Rosji – zniewolo-
nej i skorumpowanej przez s³u¿by spe-
cjalne. To tak¿e oskar¿enie Putina i si³, któ-
re wynios³y go do w³adzy. Litwinienko, 
któremu za g³oszenie prawdy przysz³o 
zap³aciæ najwy¿sz¹ cenê, podaje nazwiska 
zabójców, kwoty, które im zap³acono 
i grupy mafijne, jakie reprezentuj¹. Ksi¹¿-
ka dotyczy serii zamachów bombowych 
z 1999 roku, w których zginê³o ponad 300 
osób. Opisane w najmniejszych detalach 
zamachy, o które oskar¿ono Czeczeñców, 
spowodowa³y wybuch drugiej wojny cze-
czeñskiej i utorowa³y Putinowi zwyciês-
two w wyborach prezydenckich.

Aleksander Litwinienko i wspó³au-

tor, historyk Jurij Felsztinski, oskar¿aj¹ 

rosyjskie s³u¿by specjalne o zorganizo-
wanie zamachów na budynki mieszkalne 
w 1999 r. i obci¹¿enie odpowiedzialnoœci¹
za nie czeczeñskich bojowników.

tora wyci¹ga z niej a to archaiczny mit, a to 
lusterko, w którym mo¿emy dojrzeæ nasze 
œmiesznoœci i s³abostki, a to magiczne 
zaklêcie czy rekwizyt rodem z kultury 
masowej. Za tymi b³yskotkami kryje siê 
jednak coœ g³êbszego – samotnoœæ cz³o-
wieka we wrogim mu œwiecie i têsknota 
do w³asnego miejsca na ziemi.

Daniel Goleman, 

Inteligencja 

spo³eczna, seria 

Poradniki, str. 480, 

ok³adka miêkka, 

Dom Wydawniczy 

Rebis 2007, 

cena 39,90 z³ 

Daniel Goleman jest autorem œwia-
towego bestsellera – Inteligencji emocjo-
nalnej – który zmieni³ nasze spojrzenie na 
rolê samoœwiadomoœci. W Inteligencji 
spo³ecznej idzie jeszcze dalej: stawia te-
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Barbara Killinger, 

Pracoholicy, seria 

Poradniki 

biznesowe, str. 268, 

ok³adka twarda, 

Dom Wydawniczy 

Rebis 2007, 

cena 35,90 z³

Pracoholizm to chyba jedyne uzale¿-
nienie spotykaj¹ce siê z aprobat¹ spo-
³eczn¹. W cieniu rozwijaj¹cej siê z szyb-
koœci¹ œwiat³a kariery czêsto nie zauwa-
¿amy, ¿e praca 24 h na dobê rujnuje nasze 
¿ycie osobiste i w efekcie nas uniesz-
czêœliwia. Barbara Killinger dowodzi 
w swej ksi¹¿ce, ¿e pod³o¿em tego 
uzale¿nienia jest obsesyjno-kompulsyw-
ny pêd do zdobycia akceptacji i sukcesu 
poprzez zapewnianie sobie kontroli i w³a-
dzy. Jej propozycje strategii odzyskiwa-
nia wewnêtrznej równowagi oraz sposo-
by podniesienia jakoœci ¿ycia rodzinnego 
i zawodowego, przydatne zarówno dla 
osób uzale¿nionych, jak i ich krewnych, s¹ 
efektem wielu lat pracy terapeutycznej 
z pracoholikami. 

Barbara Killinger jest psychologiem 

klinicznym i znanym ekspertem w dzie-
dzinie pracoholizmu. W obszarze jej zain-
teresowañ znajduj¹ siê tak¿e badania nad 
wykorzystywaniem poczucia humoru 
w psychoterapii. 

zê, ¿e jesteœmy zaprogramowani na 
zwi¹zki spo³eczne i ¿e zwi¹zki maj¹ zas-
kakuj¹co g³êbokie znaczenie dla wszel-
kich aspektów naszego ¿ycia.

Nasze reakcje na zachowania innych 
oraz ich reakcje na nasze zachowania wy-
wieraj¹ przemo¿ny wp³ywa na biologiê 
naszego organizmu, inicjuj¹c z³o¿one re-
akcje hormonalne, które reguluj¹ wszyst-
ko: od pracy serca po uk³ad odpornoœ-
ciowy. A zatem dobre stosunki z innymi 
s¹ jak witaminy, a z³e – jak trucizna.

Goleman podpowiada nam, jak lepiej 
¿yæ: natura da³a nam sk³onnoœæ do empatii 
i wspó³pracy – musimy jednak rozwijaæ 
w sobie inteligencjê spo³eczn¹, aby pozy-
tywnie rozwi¹zywaæ problemy wspó³-
istnienia z innymi.

Daniel Goleman jest psychologiem, 

konsultantem wielkich firm, popularyza-
torem nauki. Doktoryzowa³ siê na Harvar-
dzie. Przez kilkanaœcie lat pisa³ artyku³y 
do „New York Timesa“ na temat nauk 
o mózgu i nauk o zachowaniu. 
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