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Mówmy jednym g³osem

añskie nazwisko to marka, zarówno 

w biznesie, jak i w polityce. Co P
powoduje, ¿e dzia³a pan równie¿ 

w samorz¹dzie gospodarczym?

 Izby przemys³owo-handlowe wszê-

dzie na œwiecie pe³ni¹ ogromn¹ rolê 

w kszta³towaniu obrazu i wp³ywu na roz-

wój gospodarczy danego kraju. Chcê 

czynnie uczestniczyæ i mieæ jakiœ wp³yw 

na pozytywne przemiany w Polsce. Do-

skona³ym przyk³adem na znacz¹c¹ rolê 

izb mog¹ byæ Niemcy, tzw. wzorzec nie-

miecki, gdzie przynale¿noœæ przedsiê-

biorstwa do odpowiedniej terytorialnie iz-

by jest obligatoryjna, wynika z mocy pra-

wa. Jest tam tak od pó³tora wieku…  

·

…i ka¿dy widzi, w jakiej kondycji jest 

gospodarka niemiecka. 

 W³aœnie! W Polsce jednak nie da siê 

tego przeprowadziæ, mimo ¿e obecne roz-

wi¹zania s¹ z³e, wypaczaj¹ istotê, samo 

j¹dro pojêcia samorz¹du gospodarczego. 

Wynika to z niezrozumienia tej istoty 

w³aœnie. Otó¿ mamy wiele organizacji, 

które tak naprawdê nikogo nie reprezen-

tuj¹. Ja, dla przyk³adu, nie reprezentujê 

wielkopolskich przedsiêbiorców, repre-

zentujê cz³onków WIPH. Do „mojej” izby 

nale¿¹ co prawda najwiêkszy wielkopol-

ski pracodawca Volkswagen, Solaris czy

Cegielski…  

·

…ongiœ najwiêkszy pracodawca…

 …zgadza siê, ale to nie jest reprezen-

tacja wielkopolskiej gospodarki. Mogê 

jedynie mówiæ w imieniu 200–300 przed-

siêbiorców, co stanowi u³amek promila 

w stosunku do tysiêcy dzia³aj¹cych w re-

gionie. I tak jest w ca³ym kraju. W efekcie 

w³adze – od wójta po marsza³ka i ministra  

– tak naprawdê nie wiedz¹, z kim maj¹ roz-

mawiaæ. A jest o czym! Istnieje obecnie 

ogromna szansa dla przedsiêbiorstw i re-

gionów. S¹ programy unijne, du¿e œrodki 

wspieraj¹ce firmy i organizacje. Ale nie 

ma powa¿nego partnera do rozmów 

z zarz¹dcami tych œrodków. Organizacje 

s¹ s³abe, rozproszone, ka¿dy lobbuje na 

·

Rozmowa z dr. Wojciechem Krukiem, 
prezydentem Wielkopolskiej Izby Przemys³owo-Handlowej w Poznaniu
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Wojciech Kruk 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 

G³ówny akcjonariusz Firmy W. Kruk. W latach 

1991–2001 senator RP II, III i IV kadencji. 

Obecnie przewodnicz¹cy Rad Nadzorczych 

W. KRUK SA i Deni Cler SA. Prezydent 

Wielkopolskiej Izby Przemys³owo-Handlowej, 

wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, od 2005 roku 

przewodnicz¹cy Rady Krajowej Izby 

Gospodarczej, najwiêkszej 

organizacji polskich przedsiêbiorców. Pracê 

zawodow¹ od wczesnej m³odoœci zwi¹za³ 

z rodzinn¹ firm¹ jubilersk¹. Przeszed³ wszystkie 

stanowiska – od ucznia do prezesa firmy. 

Zajmowa³ siê tak¿e projektowaniem firmowych 

kolekcji bi¿uterii srebrnej. 

Hobby: sztuka, malarstwo, literatura (g³ównie 

historyczna, historia wojskowoœci i dyplomacji 

polskiej), turystyka, narty, tenis, bryd¿, golf. 

¯ona Ewa. Córka Anna i syn Wojciech jr. 
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rzecz swoich, wycinkowych interesów. 

S³owem – nie ma jednolitego stanowiska

polskiej gospodarki.  

My w Wielkopolsce mamy chocia¿ 

sejmik gospodarczy.

 I dobrze, ¿e go mamy. Ale w skali kra-

ju izby gospodarcze zosta³y wykluczone 

z ogólnopolskiego dialogu spo³ecznego, 

nie ma ich w komisji trójstronnej, gdzie 

dyskutuje siê bud¿et. Brakuje pomys³u 

na demokratyczne wy³onienie reprezen-

tantów przedsiêbiorstw w pañstwie de-

mokratycznym.

Co w tej sytuacji robi pañska izba?

 Dajemy wiele naszym cz³onkom – 

szczególnie tym œrednim i ma³ym, gdy¿ ci 

wielcy radz¹ sobie sami – a tak¿e firmom 

z zewn¹trz. Trzeba tylko chcieæ i umieæ 

z tej oferty korzystaæ. Obecnie realizuje-

my kilka ambitnych projektów wspó³fi-

·

·

nansowanych ze œrodków Unii Europej-

skiej. Szczególnie chcia³bym zwróciæ uwa-

gê na projekt promocji przedsiêbiorczoœci 

wœród m³odzie¿y akademickiej studiuj¹-

cej na wy¿szych uczelniach Wielkopolski. 

Robimy wiele szkoleñ, organizujemy mi-

sje gospodarcze, udzielamy bezp³atnych 

informacji z wielu dziedzin w naszym pun-

kcie konsultacyjnym, trzeba tylko – po-

wtarzam – umieæ z tego korzystaæ. Staje-

my siê izb¹ coraz bardziej europejsk¹, na 

coraz wy¿szym poziomie merytorycznym, 

z coraz bogatsz¹ ofert¹ us³ug dla swoich 

cz³onków i dzia³aj¹cych w regionie przed-

siêbiorstw.  

Przy izbie dzia³a s¹d arbitra¿owy. Czy 

cieszy siê on du¿¹ popularnoœci¹?

 Niestety, nie. To kwestia œwiadomo-

œci przedsiêbiorców. Mamy w regionie 

S¹d Arbitra¿owy Izb i Organizacji Gospo-

darczych Wielkopolski, którego prezesem 

jest prof. dr hab. Zbigniew Janku z Wydzia-

·

³u Prawa i Administracji UAM. Dzia³aj¹ 

tam wiêc ludzie o najwy¿szych kwalifika-

cjach zawodowych. Wszystkie sporne 

kwestie gospodarcze rozstrzyga siê tam 

zdecydowanie szybciej ni¿ w „zakorkowa-

nych” s¹dach powszechnych, op³aty s¹ 

znacznie ni¿sze, a orzeczenia tak samo 

wi¹¿¹ce jak orzeczenia s¹du powszech-

nego. Jednak w dalszym ci¹gu wszyscy 

narzekaj¹ na s¹downictwo gospodarcze, 

jednoczeœnie „broni¹c” siê przed s¹dow-

nictwem polubownym. Wierzê, ¿e to siê 

zmieni, ¿e œwiat biznesu coraz czêœciej 

bêdzie korzysta³ z tej drogi rozwi¹zywa-

nia sporów, a popularnoœæ s¹dów arbitra-

¿owych z czasem osi¹gnie taki poziom jak 

w wielu innych rozwiniêtych pañstwach.   

Rozmawia³ 

EDWARD MODELEWSKI

Œ W I A T  B I Z N E S UŒ W I A T  B I Z N E S U



Ostatnio ca³a Polska ¿y³a wydarzeniami 

zwi¹zanymi z wyborami do Sejmu 

i Senatu. Znamy ju¿ zwyciêzcê  – 

Platformê Obywatelsk¹, która 

stworzy³a koalicyjny rz¹d z Polskim 

Stronnictwem Ludowym. Wybór nowego 

rz¹du i jego pierwsze decyzje maj¹ 

kolosalne znaczenie dla powodzenia 

projektu Euro 2012. 

o tej pory dzia³ania rz¹du pozostawia-

³y wiele do ¿yczenia. Brak zdecydo-D
wania, zmiany na kluczowych stanowi-

skach, brak jasnych kryteriów przy podej-

mowaniu decyzji o dotowaniu projektów 

Euro 2012 oraz zbyt wolne zmiany usta-

wodawcze to g³ówne grzechy, które spo-

wodowa³y opóŸnienie w realizacji przygo-

towañ do najwiêkszego wydarzenia spor-

towego w historii Polski. 

Nowy rz¹d stoi przed bardzo trudnym 

zadaniem. Po pierwsze, powinien jeszcze 

raz zastanowiæ siê nad redystrybucj¹ œrod-

ków dla rzeczywistych organizatorów za-

wodów Euro 2012. Do tej pory œrodki, któ-

re mia³y byæ przyznane Poznaniowi, Wro-

c³awiowi lub Gdañskowi, przyznawano 

miastom czy regionom np. ze wschodniej 

Polski, gdzie – jak wiadomo – nie bêd¹ 

rozgrywane mecze Mistrzostw Europy. 

Po drugie, trzeba rozwa¿yæ zmiany w pro-

gramie budowy dróg w Polsce. Dla Po-

znania i Wielkopolski, ale tak¿e dla Gdañ-

ska czy Wroc³awia, a przede wszystkim 

dla powodzenia ca³ej imprezy w Polsce, 

nale¿y wybudowaæ drogi ekspresowe S5 

i S11 oraz odcinek autostrady ³¹cz¹cej 

Nowy Tomyœl ze Œwieckiem. Po trzecie, 

wa¿nym sygna³em dla inwestorów, bez 

których œrodków nie uda siê zbudowaæ 

wszystkich dróg i byæ mo¿e nowoczes-

nych stadionów, bêdzie zmiana ustawy 

o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ka-

pita³ prywatny gwarantuje ukoñczenie 

wiêkszoœci projektów na czas; bez niego 

bud¿et pañstwa i bud¿ety samorz¹dów 

nie wystarcz¹ na dokoñczenie wszystkich 

zamierzonych inwestycji. Po czwarte, 

nowy rz¹d powinien powierzyæ profe-

sjonalnym firmom marketingowym czy 

PR budowê wizerunku Polski jako kraju 

otwartego na cudzoziemców i wartego 

odwiedzenia. Spowoduje to nap³yw wie-

lu kibiców nie tylko na same mecze 

Mistrzostw Europy, ale ugruntuje pozy-

cjê Polski jako kraju ciekawego i nowo-

czesnego. Na koniec krótkiej analizy war-

to podkreœliæ, ¿e kraje, które by³y opóŸnio-

ne rozwojowo przed organizacj¹ tak wiel-

kich imprez, odnios³y ogromny sukces

inwestycyjny, finansowy i PR. 

Wa¿ne, aby w pracach nowego rz¹du 

nad strategi¹ przygotowañ do Euro 2012 

nie zapomniano o zdrowym rozs¹dku, 

a przede wszystkim o najlepiej przygoto-

wanym do organizacji Euro – Poznaniu. 

SEBASTIAN BEDEKIER

Specjalista ds. promocji
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Pierwsza wzmianka o funkcjonowaniu 

wodoci¹gu w Poznaniu pojawi³a siê 

w XIII wieku. Od tego czasu wiele siê 

zmieni³o. Dzisiaj sieæ wodoci¹gowo-

-kanalizacyjn¹ w stolicy Wielkopolski 

obs³uguje Aquanet, wykorzystuj¹c 

nowoczesny sprzêt i wykwalifikowan¹ 

kadrê specjalistów.

odstawowym zadaniem spó³ki wodo-

ci¹gowo-kanalizacyjnej jest uzdat-P
nianie i doprowadzenie wody oraz odbie-

ranie i oczyszczanie œcieków. Aquanet 

obs³uguje w tym zakresie blisko 755 ty-

siêcy mieszkañców Poznania oraz oko-

licznych gmin. Nie jest to jednak jedyna 

dzia³alnoœæ spó³ki. Wa¿n¹ czêœci¹ oferty 

Aquanetu s¹ us³ugi dodatkowe. Zaplecze 

techniczne i kadrowe, daj¹ce gwarancjê 

sprawnego funkcjonowania sieci wo-

doci¹gowej i kanalizacyjnej, umo¿liwia 

œwiadczenie us³ug dla podmiotów indy-

widualnych i gospodarczych. Wœród nich 

s¹ badania laboratoryjne, monitoring, usu-

wanie awarii czy doradztwo technolo-

giczne.

 

Laboratoria badawcze

Aquanet posiada dwie jednostki ba-

dawcze – Akredytowane Laboratorium 

Badañ Œcieków i Laboratorium Badañ Wo-

dy. Pierwsze zapobiega ska¿eniu œrodo-

wiska naturalnego poprzez nieustanne 

monitorowanie trafiaj¹cych do oczy-

szczalni œcieków. Laboratorium wyposa-

¿one jest w specjalistyczn¹ aparaturê ana-

lityczn¹, tak¹ jak chromatografy czy spek-

trometr do identyfikowania substancji 

ropopochodnych. Do analiz hydrobiolo-

gicznych, bakteriologicznych czy fizyczno-

-chemicznych laboratorium wykorzystuje 

nowoczesne mikroskopy umo¿liwiaj¹ce 

cyfrowy zapis obrazu oraz sprzêt do pobo-

8
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Aquanet na szóstkê

ru próbek. W Laboratorium Badañ Œcie-

ków wykonywane s¹ tak¿e badania obej-

muj¹ce analizy œcieków komunalnych, 

przemys³owych, deszczowych, osadów 

œciekowych i gleb. Potwierdzeniem wy-

sokiej jakoœci us³ug œwiadczonych przez 

laboratorium by³o uzyskanie w 2006 roku 

certyfikatu Akredytacji, który wydawany 

jest przez Polskie Centrum Akredytacji.

Druga jednostka badawcza – Labo-

ratorium Badañ Wody – dba o jakoœæ wo-

dy dostarczanej mieszkañcom Poznania 

i okolic. Wyposa¿one równie¿ w naj-

nowoczeœniejszy sprzêt: chromatografy, 

spektrometry, analizatory i wiele innych 

urz¹dzeñ, a wszystko to, by jak najdo-

k³adniej analizowaæ sk³ad chemiczny wo-

dy, której u¿ywamy w naszych mieszka-

niach. Laboratorium wspó³pracuje z Gdañ-

sk¹ Fundacj¹ Wody, jest cz³onkiem Klubu 

Laboratoriów Polskich POLLAB i jest 

w trakcie przygotowañ do procesu uzy-

skania akredytacji.

Ekonomiczny monitoring

Budowa i modernizacja sieci kanaliza-

cyjnej to zadanie kosztowne. Podjêcie de-

cyzji o wymianie odcinka sieci czy ode-

branie ju¿ wykonanej instalacji zawsze 

zwi¹zane jest z ryzykiem. Mo¿na je jednak 

obni¿yæ dziêki zastosowaniu zaawanso-

wanej technologii wizyjnej i tym sposo-

Fo
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bem dokonaæ inspekcji sieci kanalizacyjnej od œrodka. Jak to wygl¹da 

w praktyce? W kanale porusza siê specjalnie skonstruowany robot 

wyposa¿ony w kamerê, a obraz odbierany i nagrywany jest przez 

operatora znajduj¹cego siê w samochodzie. Dziêki temu mo¿na pod-

j¹æ szybk¹ decyzjê o tym, w którym miejscu nale¿y wykonaæ prace 

remontowe, czy te¿ poznaæ stan techniczny okreœlonego odcinka 

sieci kanalizacyjnej. Poza tym jest to rozwi¹zanie bardzo op³acalne. 

W zale¿noœci od œrednicy i warunków gruntowych przeciêtny koszt 

budowy metra kana³u wynosi od 1000 do 10 000 z³otych. Monitoro-

wanie sieci kanalizacyjnej kamer¹ kosztuje ok. 200 z³otych za godzinê 

pracy urz¹dzenia. A w ci¹gu godziny mo¿na zbadaæ 40–50 metrów 

kana³u. To oznacza, ¿e koszt przegl¹du metra wynosi oko³o 5 z³otych. 

Pozwala to zaoszczêdziæ pieni¹dze zwi¹zane z ewentualnymi napra-

wami niew³aœciwie wykonanego odcinka. Jeszcze bardziej op³acalne 

jest u¿ywanie kamery w przypadku awarii sieci kanalizacyjnej. 

Zapadniêcie drogi i wyciek nie zawsze precyzyjnie wskazuj¹ miejsce 

uszkodzenia rury. Szybka lokalizacja uszkodzenia pozwala na znacz¹-

ce obni¿enie kosztów i swobodê w wyborze optymalnego sposobu

usuniêcia awarii. 

Inwestycje

W 2006 roku Aquanet wykona³ 31 km sieci wodoci¹gowych oraz 

34 km sieci kanalizacyjnej, usun¹³ ponad 1000 awarii i zrealizowa³ kilka 

projektów remontowo-budowlanych w oczyszczalniach œcieków. 

Wybudowano kanalizacjê sanitarn¹ na osiedlu Zdroje w Czerwonaku, 

rozpoczêto budowê kanalizacji na osiedlu Rudniczym w Poznaniu 

i wodoci¹gu do Kórnika. Przebudowano równie¿ fragmenty magistrali 

wodoci¹gowej pod ulic¹ G³ogowsk¹ w Poznaniu. Najwiêksz¹ inwe-

stycj¹ by³a jednak modernizacja Stacji Uzdatniania Gruszczyn. Dziêki 

niej mieszkañcy gminy Czerwonak i Swarzêdz odczuj¹ poprawê w do-

stawie wody. W 2006 roku firma wykona³a tak¿e szereg tzw. us³ug 

dodatkowych – oczyszcza³a œcieki przemys³owe Unilever Polska, 

Zak³adów Chemicznych UNIA, Remondisu czy te¿ firmy Bio-Win. 

Zwiêkszy³a przy tym sprzeda¿ us³ug doradczych, w tym obszarze 

kompleksowych audytów technicznych. Warto dodaæ, ¿e Aquanet 

wdro¿y³ system zarz¹dzania jakoœci¹, potwierdzony certyfikatem

ISO 9001:2000.  

£UKASZ OSIÑSKI



Nie obra¿am siê 
na dziennikarzy

im jest rzecznik prasowy? Wiêcej      

w nim „piarowca” czy K
dziennikarza?

 To profesja z pogranicza public rela-

tions i dziennikarstwa. Rzecznik prasowy 

jest poœrednikiem pomiêdzy instytucj¹ 

i redakcj¹. Tak wiêc powinien znaæ specy-

fikê i metody pracy dziennikarzy, a jedno-

czeœnie wiedzieæ, jak realizowaæ dobry 

PR. W koñcu odpowiada za informacje na 

temat firmy lub urzêdu, które przedosta-

j¹ siê do mediów. Przez wiele lat by³am 

dziennikark¹ „G³osu Wielkopolskiego”. 

Mia³am kontakt z rzecznikami prasowymi 

ró¿nych instytucji i firm. Wszystkie wczeœ-

niejsze doœwiadczenia pomagaj¹ mi teraz.  

Co jest specyficznego w pracy rzecznika 

prasowego tak du¿ej instytucji jak urz¹d 

marsza³kowski? 

 Najlepiej to wyjaœniæ na przyk³adzie. 

Rzecznik prasowy reprezentuj¹cy firmê, 

która produkuje samochody, musi byæ 

zorientowany w bran¿y motoryzacyjnej. 

Rzecznik prasowy urzêdu udziela wszyst-

kich informacji zwi¹zanych z funkcjo-

nowaniem swojej „firmy”. W urzêdzie 

jest kilkanaœcie departamentów, a ka¿dy 

z nich zajmuje siê inn¹ dziedzin¹. Trzeba 

mieæ ogóln¹ wiedzê o ka¿dej z nich – go-

spodarce, kulturze, infrastrukturze czy 

ochronie zdrowia. Ka¿dego dnia odbieram 

œrednio kilkanaœcie telefonów od dzien-

nikarzy. Jednych interesuje infrastruktura 

drogowa, innych sprawy zwi¹zane ze s³u¿-

b¹ zdrowia. Muszê znaæ odpowiedzi na 

te wszystkie pytania lub wiedzieæ, gdzie 

ich szukaæ.   

Czy mo¿emy mówiæ o czymœ takim, jak 

etyka pracy rzecznika prasowego? 

·

·

·

·

 Nigdy nie zastanawia³am siê nad po-

jêciem etyki pracy rzecznika prasowego. 

Pewnie polega na tym samym, co 

w dziennikarstwie. Zabrzmi to patetycz-

nie, ale w tym zawodzie najwa¿niejsze s¹ 

uczciwoœæ i profesjonalizm. Choæ s¹ tytu³y 

prasowe, które lubiê bardziej ni¿ inne, to 

w pracy nigdy nie kierujê siê sympatiami. 

W dodatku prawo dostêpu do informacji 

publicznej nak³ada na instytucje obowi¹-

zek udzielenia informacji i tymi przepisami 

muszê siê kierowaæ. Pracuj¹c jako dzien-

nikarz, s³ysza³am kilkakrotnie z ust rzecz-

ników s³ynne „nie potwierdzam i nie za-

przeczam”, ale nigdy z tego wybiegu nie 

skorzysta³am. Niestety, sporadycznie zda-

rza siê, ¿e o etyce dziennikarskiej zapo-

minaj¹ redaktorzy. Kontaktuj¹c siê ze mn¹, 

maj¹ ju¿ postawion¹ tezê artyku³u, z któ-

rej nie zamierzaj¹ rezygnowaæ. To trudna 

sytuacja, z jak¹ przychodzi mierzyæ siê 

w tej profesji. Czasem rzecznik prasowy 

jest bezsilny – gdy ze strony dziennikarza 

nie ma dobrej woli. Mam tu na myœli media, 

które „¿yj¹” z sensacji. Nie nale¿y siê jed-

nak z tego powodu obra¿aæ na dziennikarzy, 

ale cierpliwie odpowiadaæ i wyjaœniaæ. 

A jeœli komuœ zale¿y na sensacji, no có¿… 

to pojêcie bardzo wzglêdne. 

Chcia³bym poznaæ pani zdanie 

w kwestii autoryzacji. Pojawiaj¹ siê 

g³osy, ¿e to relikt minionej epoki, który 

pozwala na wycofanie siê 

z wypowiedzianych pochopnie s³ów. 

Niektórzy chcieliby wykreœliæ 

autoryzacjê z prawa prasowego.

 W pewnych sytuacjach autoryzacja 

jest niezbêdna, dla dobra obu stron – gdy 

ka¿de wypowiedziane s³owo jest wa¿ne.

W takich sytuacjach o ni¹ proszê – przez 

telefon lub e-mail. Czasem sprawa jest na 

tyle skomplikowana, ¿e proœba o auto-

ryzacjê nie wynika z braku zaufania, ale 

z troski o to, czy zosta³o przekazane me-

ritum danej sprawy. Najczêœciej jednak 

informacji udzielanych na bie¿¹co nie 

autoryzujê. To kwestia indywidualnego 

podejœcia. Czêsto dziennikarze sami pro-

sz¹ mnie o autoryzowanie moich wypo-

wiedzi. Nie widzê w tym nic z³ego. 

A jaka jest rola rzecznika w tak zwanych 

sytuacjach kryzysowych? 

 Najgorsz¹ form¹ reakcji jest chowa-

nie g³owy w piasek i unikanie kontaktu 

z dziennikarzami. To obni¿a wiarygodnoœæ, 

a ka¿da godzina dzia³a na niekorzyœæ 

instytucji, któr¹ rzecznik reprezentuje. 

W literaturze mo¿na znaleŸæ wiele przy-

k³adów dotycz¹cych zachowania w sytu-

acji krytycznej, zarówno w³aœciwego, jak 

i nieodpowiedniego. Zawsze jednak wy-

grywa siê na podniesieniu rêkawicy. Nale-

¿y reagowaæ mo¿liwie szybko i wytrwale 

t³umaczyæ zaistnia³¹ sytuacjê, punkt wi-

dzenia czy powody danej decyzji. Choæ 

muszê przyznaæ, ¿e w urzêdzie marsza³-

kowskim, na szczêœcie, takich sytuacji jest 

niewiele. Mierzymy siê od czasu do czasu 

z efektem kuli œnie¿nej – jeden ze œrod-

ków przekazu porusza temat, który na-

tychmiast zaczyna interesowaæ ca³y wiel-

kopolskich „rynek” medialny. Wtedy nie

odrywam siê od telefonu.  

·

Rozmowa z Krystyn¹ Czajk¹, rzecznikiem prasowym 
marsza³ka województwa wielkopolskiego
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W Wielkopolsce tytu³y prasowe 

pojawiaj¹ siê i znikaj¹, dzia³aj¹ lokalne 

telewizje i rozg³oœnie radiowe. Jak 

ocenia pani regionalny „rynek” 

mediów?

 Uwa¿am go za bardzo ciekawy. Bar-

dzo czêsto deprecjonuje siê prasê lokaln¹, 

zapominaj¹c, ¿e pracuje w niej wielu zna-

komitych dziennikarzy. Rokrocznie na 

konkurs dziennikarski o nagrodê marsza³-

ka województwa wielkopolskiego nadsy-

³ane s¹ prace ze wszystkich zak¹tków wo-

jewództwa. Nagrody odbieraj¹ znakomi-

te pióra z mediów spoza Poznania. Naj-

obszerniejszy jest rynek prasy – szacujê, 

¿e to kilkaset tytu³ów. Nawet w niewiel-

kich gminach istniej¹ lokalne gazety, które 

maj¹ u mieszkañców du¿e powodzenie. Ta

ró¿norodnoœæ cieszy. 

Co mo¿na poradziæ osobom, które 

zaczynaj¹ pracê w pani zawodzie?

 By potrafi³y wczuæ siê w rolê drugiej 

strony i stara³y siê poznaæ specyfikê pracy 

w redakcjach. Pocz¹wszy od gazet, po-

·

·

przez radio, telewizjê i Internet. Co wa¿ne, 

¿eby identycznie traktowa³y ka¿dego 

dziennikarza, niezale¿nie od tego, czy jest 

zwi¹zany z ogólnopolskim tytu³em, czy te¿ 

reprezentuje lokalne pismo o niewielkim 

nak³adzie. Takich rzeczy, jak choæby umie-

jêtnoœæ szybkiego przetwarzania infor-

macji, te¿ trzeba siê uczyæ. I æwiczyæ styl

dziennikarski. 

Jak wyobra¿a sobie pani przysz³oœæ 

zawodu rzecznika prasowego? Czy 

konferencje prasowe bêd¹ odbywa³y siê 

przez Internet? I czy rzecznicy prasowi 

bêd¹ zawsze potrzebni?

 Bêd¹ potrzebni rzecznicy, tak jak 

i konferencje prasowe. Nie wyobra¿am 

sobie, ¿e znikn¹ papierowe gazety. Tak jak 

nie wyobra¿am sobie „œmierci” papie-

rowej ksi¹¿ki. Nic nie zast¹pi równie¿ kon-

taktu osobistego dziennikarza z przedsta-

wicielem okreœlonej firmy czy urzêdu. 

Szefowie instytucji powinni spotykaæ siê 

z dziennikarzami, a rzecznik prasowy jest 

tutaj poœrednikiem. Takie kontakty buduj¹ 

pozytywne relacje i wiarygodnoœæ. Byæ 

mo¿e bêdziemy pos³ugiwaæ siê w naszej 

·

pracy czêœciej komputerem i Internetem.

Czas poka¿e. 

Rozmawia³ 

£UKASZ OSIÑSKI
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Konstrukcje wyró¿nione
za jakoœæ

irma MF KONSTRUKCJE BU-FDOWLANE Sp. z o.o. powsta³a 

w 2005 roku w wyniku po³¹czenia firm 

MUROTECH Romuald Mudziejewski 

i FAPOL Henryk Fabiœ. Wczeœniej firmy 

te powi¹zane by³y z UNIM¥ Sp. z o.o.,

UNIM¥ SA. 

Funkcjê Prezesa Zarz¹du pe³ni in¿. 

Romuald Mudziejewski. MF KONSTRUK-

CJE BUDOWLANE to firma m³oda, ale 

bardzo ambitna, posiadaj¹ca bogate doœ-

wiadczenie techniczne i organizacyjne

wniesione przez jej za³o¿ycieli.

Firma buduje w³asn¹ markê opart¹ 

na zasadach rzetelnoœci, wiarygodnoœci, 

przedsiêbiorczoœci, etyki gospodarczej

oraz profesjonalizmie.

Specjalizuje siê w produkcji, dystrybu-

cji oraz monta¿u œlusarki budowlanej ot-

worowej przeciwpo¿arowej i bez od-

pornoœci ogniowej, ze szczególnym 

uwzglêdnieniem kompleksowej obs³u-

gi budownictwa mieszkaniowego.

Firma oferuje szereg produktów, na 

które posiada wymagane w budownictwie

aprobaty techniczne:

· drzwi profilowe stalowe 

z naœwietlami,

· drzwi profilowe stalowe

przeciwpo¿arowe z naœwietlami,

· drzwi profilowe stalowe 

dymoszczelne,

· okna profilowe stalowe,  poziome 

i skoœne,

· œwietliki przeciwpo¿arowe.

sprawiaj¹, ¿e nawet najbardziej inten-

sywna eksploatacja nie powoduje ich 

szybkiego zu¿ycia. MF KONSTRUKCJE 

BUDOWLANE Sp. z o.o. zapewniaj¹ gwa-

rancjê ze wzglêdu na trwa³oœæ konstruk-

cji i niezmiennoœæ wymiarów drzwi na-

wet do 10 lat! W oparciu o powy¿sze 

profile produkowane s¹ drzwi do tra-

fostacji, iskrobezpieczne, powietrzno-

szczelne.

Ponadto firma oferuje:

· fasady przeszklone VISS FIRE 

EI 30/60 lub E 30/60,

· œwietliki poziome i skoœne VISS

FIREE TVS EI 30, E30 lub E45,

· drzwi stalowe przeciwpo¿arowe

p³aszczowe: EI30 i EI60,

· do pomieszczeñ technicznych,

· bramy przeiwpo¿arowe przesuwane:

RPS 60 EI 30 i EI 60, 

jednoskrzyd³owe, dwuskrzyd³owe,

teleskopowe, z drzwiami

ewakuacyjnymi.

Firma MF KONSTRUKCJE BUDOW-

LANE Sp. z o.o. zaprasza do wspó³pracy.

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

MF KONSTRUKCJE BUDOWLANE SP. Z O.O. 
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Ponadto firma posiada bogat¹ ofertê

produkcji specjalnej:

· drzwi iskrobezpieczne,

· drzwi powietrznoszczelne,

· drzwi dŸwiêkoszczelne,

· drzwi kuloodporne,

· drzwi do trafostacji.

Najbardziej atrakcyjnym wyrobem fir-

my s¹ drzwi i œcianki profilowe szklane, 

wykonane z profili stalowych wg aprobaty 

technicznej COBR AT-06-039/2005, ze 

wzglêdu na wysok¹ jakoœæ i przystêpn¹ 

cenê. Sztywnoœæ konstrukcji stalowej

i niezawodnoœæ po³¹czeñ spawanych 
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Starania firmy o zachowanie wysokiego standardu i jakoœci produkcji zosta³y dostrze¿one przez 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Badañ nad Jakoœci¹ w Poznaniu i nagrodzone przez Kapitu³ê Programu

„Najwy¿sza Jakoœæ” dzia³aj¹cego  pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.

Podczas Gali Najwy¿szej Jakoœci w Teatrze Nowym 

w Poznaniu, 1 paŸdziernika 2007 r., prezes firmy Romuald 

Mudziejewski odebra³ certyfikat za najwy¿szy standard 

produkcji metalowych elementów stolarki budowlanej, 

wytwarzanych w oparciu o najnowoczeœniejsze technolo-

gie oraz wysoko kwalifikowan¹ kadrê techniczn¹ i pro-

dukcyjn¹.

MF KONSTRUKCJE BUDOWLANE Sp. z o.o. 
z siedzib¹ w Komornikach przy ul. Jeziornej 1,

tel. (0-61) 832-11-12, fax (0-61) 832-11-60
www.konstrukcjebudowlane.pl

e-mail: mf@konstrukcjebudowlane.pl



Gospodarka rynkowa jest nastawiona 

na efektywnoœæ mikroekonomiczn¹. 

W tej gospodarce liczy siê przede 

wszystkim du¿a liczba przedsiêbiorstw, 

ale przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych 

efektywnie. Nastawienie 

przedsiêbiorstw na efektywn¹ 

dzia³alnoœæ zwiêkszy³o istotnie rolê 

rachunkowoœci w ich funkcjonowaniu.

achunkowoœæ jest w literaturze ró¿-  

nie definiowana. Najczêœciej podkreœ-R
la siê, ¿e rachunkowoœæ to szczególny 

system ewidencji dzia³alnoœci jednostek 

gospodarczych. Czêsto wskazuje siê tak-

¿e na rachunkowoœæ jako na system in-

formacyjno-kontrolny. Coraz czêœciej 

rachunkowoœæ okreœla siê jako jê-

zyk biznesu, poniewa¿ wspiera pro-

ces komunikowania siê ludzi i firm 

poprzez dostarczanie informacji 

niezbêdnych do podejmowania de-

cyzji.

Dostêp do informacji o rozmiarach ma-

j¹tku przedsiêbiorstwa, jego sytuacji fi-

nansowej i osi¹gniêtych rezultatach dzia-

³alnoœci w rozpatrywanym okresie jest 

bardzo wa¿ny dla wszystkich, którzy s¹ 

zainteresowani tym przedsiêbiorstwem 

i którzy maj¹ podejmowaæ decyzje z nim 

zwi¹zane. Z informacji dostarczanych 

przez rachunkowoœæ korzystaj¹ ró¿ni u¿yt-

kownicy. Dlatego maj¹ zró¿nicowane po-

trzeby informacyjne, które przygotowuje 

i emituje rachunkowoœæ. Spoœród zbioru 

ró¿nych informacji, informacje sporz¹-

dzane przez rachunkowoœæ maj¹ znacze-

nie szczególne.

U¿ytkownicy informacji emitowanych 

przez rachunkowoœæ

Spoœród u¿ytkowników informacji ra-

chunkowych bardzo wa¿ni s¹ inwestorzy. 

Uwa¿a siê, ¿e je¿eli rachunkowoœæ, a zw³a-

szcza sprawozdania finansowe spe³niaj¹ 

potrzeby inwestorów, to informacje te 

powinny satysfakcjonowaæ tak¿e pozosta-

³ych u¿ytkowników.

Inwestorów interesuj¹ dane rachun-

kowe potrzebne do podjêcia decyzji zwi¹-

zanych z nabyciem ca³ego przedsiêbior-

stwa lub ewentualnym nabyciem jego czê-

œci kapita³owych w postaci udzia³ów lub 

akcji. Inwestorzy s¹ wiêc zainteresowani:

· op³acalnoœci¹ inwestycji 

kapita³owych,

· stopniem ryzyka zwi¹zanego 

z inwestowaniem kapita³u w dane

przedsiêbiorstwo,

· ocen¹ efektywnoœci dzia³alnoœci

przedsiêbiorstwa i mo¿liwoœciami 

jego rozwoju w przysz³oœci.

Kredytodawców interesuje g³ównie 

zdolnoœæ kredytowa przedsiêbiorstwa. 

Chc¹ oni wiedzieæ, czy uzyskaj¹ zwrot 

po¿yczonych pieniêdzy wraz z odsetkami 

w ustalonym terminie. Analizuj¹ g³ównie 

informacje zawarte w sprawozdaniu fi-

nansowym przed udzieleniem kredytu 

oraz monitoruj¹ kszta³towanie siê tej sy-

tuacji w okresie jego sp³aty.

Dostawcy i inni wierzyciele handlowi 

chc¹ wiedzieæ, czy nale¿ne im kwoty za 

dostarczone produkty lub towary zostan¹ 

sp³acone w terminie i czy bêd¹ mogli kon-

tynuowaæ wspó³pracê gospodarcz¹.

Odbiorców interesuj¹ informacje 

o mo¿liwoœciach rozwoju przedsiêbior-

stwa i dostarczaniu coraz bardziej atrak-

cyjnych surowców, produktów i towarów.

Pracownicy i reprezentuj¹ce ich grupy 

zawodowe zainteresowani s¹ przede 

wszystkim stabilnoœci¹ zatrudnienia, wy-

sokoœci¹ wynagrodzenia, warunkami pra-

cy i œwiadczeniami socjalnymi.

Kierownictwo przedsiêbiorstwa na bie-

¿¹co rozpatruje i analizuje informacje do-

tycz¹ce stopnia realizacji przyjêtych za-

dañ, oceny efektywnoœci ich realizacji, 

a tak¿e gromadzi  informacje dotycz¹ce 

kszta³towania dzia³alnoœci w przysz³oœci.

Wœród odbiorców informacji emitowa-

nych przez rachunkowoœæ mo¿na wy-

mieniæ dwie podstawowe grupy, a miano-

wicie odbiorców zewnêtrznych i odbior-

ców wewnêtrznych. Wraz z wyodrêbnie-

niem tych dwóch grup odbiorców zazna-

cza siê coraz wyraŸniejszy podzia³ ra-

chunkowoœci na:

· rachunkowoœæ finansow¹,

· rachunkowoœæ zarz¹dcz¹.

Rachunkowoœæ finansowa

Celem rachunkowoœci finansowej jest 

gromadzenie i systematyzowanie infor-

macji na temat maj¹tku przedsiêbiorstwa, 

Ÿróde³ jego sfinansowania oraz uzyska-

nych rezultatów dzia³alnoœci przedsiêbior-

stwa  w rozpatrywanym okresie. Informa-

cje te rachunkowoœæ finansowa prezen-

tuje w rocznym sprawozdaniu finanso-

wym (jednostkowym lub skonsolidowa-

nym) obejmuj¹cym bilans, rachunek zy-

sków i strat, rachunek przep³ywów pie-

niê¿nych, zestawienie zmian w kapitale 

w³asnym oraz informacjê dodatkow¹ sk³a-

daj¹c¹ siê z wprowadzenia do sprawo-

zdania finansowego oraz dodatkowych

informacji i objaœnieñ.

Fakt, ¿e z informacji zawartych w spra-

wozdaniu finansowym korzystaj¹ ró¿ni 

u¿ytkownicy zewnêtrzni, ma istotny 

wp³yw na wymagania stawiane rachun-

kowoœci finansowej. Musi ona odpowia-

daæ jakoœciowym standardom rzetelnoœci, 

obiektywnoœci i porównywalnoœci. Stan-

dardy te s¹ okreœlone przez krajowe pra-

wo bilansowe ka¿dego kraju. W Polsce 

reguluje je ustawa o rachunkowoœci. Zo-

bowi¹zuje ona przedsiêbiorstwa do spo-

rz¹dzenia sprawozdania finansowego 

zgodnie z zasad¹ wiernego i rzetelnego 

obrazu, bo tylko na podstawie rzetelnie 

sporz¹dzonego sprawozdania finanso-

wego inwestorzy, wierzyciele handlowi 

i kredytodawcy bêd¹ mogli podj¹æ pra-

wid³owe decyzje. Dla ochrony interesów 

u¿ytkowników zewnêtrznych i dla zapew-

nienia bezpieczeñstwa obrotu gospo-

darczego wprowadzono obowi¹zek au-
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Rachunkowoœæ w biznesie
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dytu sprawozdañ finansowych dla przed-

siêbiorstw o wiêkszym znaczeniu gospo-

darczym i og³oszenia ich zawartoœci przez

opublikowanie.

Sprawozdania finansowe sporz¹dza 

przedsiêbiorstwo w mierniku pieniê¿nym. 

Oznacza to, ¿e ujête s¹ w nim tylko te zda-

rzenia, które mo¿na wyraziæ wartoœciowo. 

Nie jest wiêc w nich ujêta wartoœæ kapita-

³u intelektualnego, wartoœæ znaku firmo-

wego, wartoœæ pozycji firmy na rynku. 

Brak mo¿liwoœci wyra¿enia wartoœci czê-

œci aktywów przedsiêbiorstwa w bilansie 

mo¿e spowodowaæ istotne ró¿nice miê-

dzy ich wartoœci¹ ksiêgow¹ a wartoœci¹ 

rynkow¹, np. akcji notowanych na gie³dzie

papierów wartoœciowych.

Rachunkowoœæ finansowa ujmuje 

w sprawozdaniu finansowym zdarzenia 

gospodarcze maj¹ce miejsce w tym 

okresie, za który jest sporz¹dzone spra-

wozdanie finansowe i dotycz¹ce tego 

okresu, a nie okresu, w którym œrodki 

pieniê¿ne wp³yn¹ na rachunek bankowy 

przedsiêbiorstwa. Powoduje to rozbie¿-

noœæ pomiêdzy œrodkami pieniê¿nymi wy-

kazanymi w bilansie i wielkoœci¹ zysku 

wykazanego w tym sprawozdaniu. Dlate-

go zysku nie mo¿na traktowaæ jako mier-

nika p³ynnoœci finansowej, czy te¿ mo¿li-

woœci p³atniczych przedsiêbiorstwa.

Wa¿n¹ cech¹ rachunkowoœci finan-

sowej jest to, ¿e prezentuje ona maj¹tek 

przedsiêbiorstwa i jego wyniki w okresie 

poprzednim. Rejestruje wiêc przesz³oœæ 

przedsiêbiorstwa, a nie jego przysz³oœæ.

Dla poprawy wiarygodnoœci informacji 

zawartych w sprawozdaniu finansowym 

przedsiêbiorstwa wymaga siê, aby od-

powiada³y one nie tylko krajowym stan-

dardom jakoœciowym, lecz tak¿e stan-

dardom miêdzynarodowym. Dlatego te¿ 

skonsolidowane sprawozdania finanso-

we polskich przedsiêbiorstw, których  

akcje s¹ notowane na gie³dzie papierów 

wartoœciowych, musz¹ byæ od 2005 roku 

sporz¹dzane zgodnie z Miêdzynarodowy-

mi Standardami Sprawozdawczoœci Fi-

nansowej.

Rachunkowoœæ zarz¹dcza

W porównaniu z rachunkowoœci¹ fi-

nansow¹ ca³kiem inny charakter ma ra-

chunkowoœæ zarz¹dcza. Jest ona nasta-

wiona na potrzeby zarz¹du przedsiê-

biorstwa. Dostarcza tych informacji, któ-

rych nie dostarcza rachunkowoœæ finan-

sowa ze wzglêdu na swój uniwersalny 

charakter. Rachunkowoœæ zarz¹dcza jest 

rachunkowoœci¹ œciœle zindywidualizo-

wan¹. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest tyle 

rachunkowoœci zarz¹dczych, ile jest firm, 

poniewa¿ ka¿da ma zindywidualizowane 

potrzeby informacyjne. Rachunkowoœæ 

zarz¹dcza ma jednak wypracowany ze-

staw procedur przygotowuj¹cych potrze-

bne zarz¹dowi informacje. Rachunko-

woœæ zarz¹dcz¹ mo¿na okreœliæ ja-

ko zespó³ metod i dzia³añ anali-

tyczno-rachunkowych maj¹cych na 

celu zebranie, uporz¹dkowanie 

i dostarczenie kierownictwu przed-

siêbiorstwa niezbêdnych infor-

macji do podejmowania decyzji. 

Celem rachunkowoœci zarz¹dczej jest 

wiêc systematyczne dostarczanie kierow-

nictwu przedsiêbiorstwa informacji u³at-

wiaj¹cych podejmowanie najbardziej ra-

cjonalnych decyzji w trudnych warunkach

zewnêtrznych  i wewnêtrznych.

Treœci¹ rachunkowoœci zarz¹dczej s¹ 

informacje i zarz¹dzanie. Informacje maj¹

na celu:

· wyjaœniæ w¹tpliwoœci zwi¹zane 

z wyborem okreœlonej decyzji,

· u³atwiæ dokonanie wyboru,

· rozwi¹zaæ problem, który 

z mo¿liwych sposobów  wykonania

zadania jest najlepszy.

Rachunkowoœæ zarz¹dcza s³u¿y wiêc 

w podejmowaniu decyzji. Jest zatem ukie-

runkowana na przysz³oœæ przedsiêbior-

stwa, na kszta³towanie  dobrych wyników 

finansowych przedsiêbiorstwa w przysz³o-

œci. Dlatego najlepszym weryfikatorem 

rachunkowoœci zarz¹dczej s¹ wyniki fi-

nansowe przedsiêbiorstwa. Je¿eli s¹ one 

korzystne, to znaczy, ¿e przedsiêbiorstwo 

jest dobrze zarz¹dzane na podstawie in-

formacji dostarczanych przez rachunko-

woœæ zarz¹dcz¹.

Prof. dr hab. 

WIKTOR GABRUSEWICZ

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

      Katedra Rachunkowoœci

Nastawienie przedsiêbiorstw na efektywn¹ 

dzia³alnoœæ zwiêkszy³o istotnie rolê 

rachunkowoœci w ich funkcjonowaniu
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W lipcu 2007 r. minê³o piêæ lat od dnia, 

gdy w ramach struktur Unii Europejskiej 

funkcjonowaæ zacz¹³ system SOLVIT 

(„rozwi¹¿ to”). Po formalnej integracji 

Polski z UE w maju 2004 r. ruszy³ on 

równie¿ u nas. Czym jest SOLVIT, jak 

dzia³a, w czym i komu mo¿e pomóc?

OLVIT jest systemem nieformalnego Srozwi¹zywania problemów transgra-

nicznych, na jakie natrafiaj¹ uczestnicy 

rynku wewnêtrznego UE, wynikaj¹cych 

z niew³aœciwego stosowania prawa wspól-

notowego przez organy administracji pu-

blicznej pañstw cz³onkowskich Unii oraz 

Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. Po-

wsta³ z inicjatywy Komisji Europejskiej na 

podstawie Komunikatu i Zalecenia z 27

listopada 2001 r.

Funkcjonuje w oparciu o sieæ Centrów 

Koordynacyjnych utworzonych przez pañ-

stwa cz³onkowskie w strukturach admini-

stracji krajowej, wspó³pracuj¹cych ze sob¹ 

za poœrednictwem internetowej bazy 

danych. Takie Centrum Koordynacyjne sy-

stemu SOLVIT w Polsce znajduje siê w Mi-

nisterstwie Gospodarki – w Departamen-

cie Spraw Europejskich.

System SOLVIT nie zastêpuje istnie-

j¹cych ju¿ formalnoprawnych mechaniz-

mów rozwi¹zywania problemów trans-

granicznych. Stanowi wy³¹cznie alter-

natywê dla czêsto d³ugotrwa³ego i zawsze 

kosztownego postêpowania s¹dowego na 

szczeblu krajowym lub wspólnotowym. 

Zasad¹ jest bowiem, ¿e rozwi¹zanie za-

istnia³ego problemu w ramach systemu 

SOLVIT winno trwaæ maksymalnie 10 ty-

godni (wyj¹tkowo, w sprawach bardziej 

skomplikowanych, 14 tygodni). Podkreœ-

lenia wymaga równie¿ to, ¿e  skorzysta-

nie z us³ug systemu jest bezp³atne.

Jak zatem dzia³a system?

Rynek wewnêtrzny UE oferuje jego 

uczestnikom – przedsiêbiorcom, przedsiê-

biorstwom i obywatelom – wiele mo¿li-

woœci. Obecnie nie ma wiêkszych prze-

szkód, aby w jego ramach zmieniæ miejsce 

zamieszkania i przeprowadziæ siê do in-

nego pañstwa Unii, podj¹æ tam naukê czy 

studia, zatrudniæ siê, za³o¿yæ w³asn¹ firmê, 

sprzedawaæ swoje produkty czy œwiad-

czyæ us³ugi b¹dŸ te¿ po prostu spêdzaæ 

czas po przejœciu na emeryturê.

Zazwyczaj rynek ten funkcjonuje pra-

wid³owo, jednak czasem pojawiaj¹ siê pro-

blemy z w³aœciwym interpretowaniem pra-

wa wspólnotowego dotycz¹cego upraw-

nieñ przys³uguj¹cych osobom czy pod-

miotom gospodarczym przez organy ad-

ministracji publicznej okreœlonego pañ-

stwa cz³onkowskiego. Pojawia³y siê zatem 

w przesz³oœci trudnoœci z uzyskiwaniem 

zezwolenia na pobyt, uznawaniem dyplo-

mów czy kwalifikacji zawodowych, k³opo-

ty z rejestracj¹ pojazdu silnikowego, pro-

blemy w zakresie praw pracowniczych, 

zabezpieczenia spo³ecznego, podatków 

czy praw wyborczych – mo¿liwoœci g³oso-

wania. 

Przedsiêbiorcy z kolei napotykali utrud-

nienia natury administracyjnej, zw³asz-

cza dotycz¹ce przedstawianych im dodat-

kowych wymogów krajowych w stosunku 

do produktów wprowadzonych ju¿ do 

obrotu w innym pañstwie cz³onkowskim, 

czy problemy ze zwrotem podatku VAT.

Osoba posiadaj¹ca pe³n¹, wczeœniej 

uzyskan¹ wiedzê na temat przys³uguj¹-

cych jej na rynku wewnêtrznym praw, 

ci¹¿¹cych na niej obowi¹zków i w³aœci-

wych procedur obowi¹zuj¹cych w innym 

pañstwie cz³onkowskim w danej, kon-

kretnej sytuacji, która bezskutecznie pró-

bowa³a z nich korzystaæ w innym kraju UE, 

mo¿e – dla szybkiego rozwi¹zania zaistnia-

³ego problemu – uzyskaæ pomoc poprzez

system SOLVIT.

Zainteresowany zg³asza zatem za-

istnia³y problem do Centrum SOLVIT 

w swym pañstwie ojczystym, zwanym 

Zg³aszaj¹cym Centrum SOLVIT. Dok³adnie 

opisuje go na specjalnym formularzu i wraz 

z kopiami zwi¹zanych ze spraw¹ doku-

mentów przesy³a wniosek poczt¹ elektro-

niczn¹, poczt¹ tradycyjn¹ b¹dŸ te¿ faksem.

Zg³aszaj¹ce Centrum SOLVIT w pierw-

szej kolejnoœci, korzystaj¹c z opinii eks-

pertów, sprawdza i analizuje informa-

cje zawarte we wniosku pod k¹tem ich 

zwi¹zku z niew³aœciwym stosowaniem 

przepisów rynku wewnêtrznego i kom-

pletnoœci przekazanych informacji. Po 

pozytywnej weryfikacji wstêpnej wniosku 

sprawa zostaje wprowadzona do interne-

towej bazy danych, co umo¿liwia automa-

tyczne przekazanie jej do Centrum SOLVIT 

w pañstwie cz³onkowskim, w którym 

wyst¹pi³ okreœlony problem, zwanego

Prowadz¹cym Centrum SOLVIT.

Prowadz¹ce Centrum SOLVIT w ter-

minie jednego tygodnia potwierdza, czy 

zajmie siê przedstawion¹ spraw¹. Uzale¿-

nione jest to od uznania danej sprawy za 

nale¿ycie uzasadnion¹, a tak¿e prawdopo-

dobieñstwa jej praktycznego rozwi¹zania. 

Zdarza siê bowiem i tak, ¿e to nie niew³a-

œciwe stosowanie przepisu przez organ 

administracji publicznej stanowi problem, 

ale sam przepis jest sprzeczny czy nie-

zgodny z prawem wspólnotowym. Gdy 

oka¿e siê, ¿e dla rozwi¹zania danego pro-

blemu konieczne jest formalne uchylenie 

okreœlonego przepisu, sprawa taka mo¿e 

potrwaæ nawet klika miesiêcy b¹dŸ nawet 

d³u¿ej. W takiej sytuacji, niestety, SOLVIT 

W ramach UE ka¿dy mo¿e mieszkaæ, uczyæ siê 
i pracowaæ, gdzie chce. Obywatele pañstw Unii

maj¹ te same prawa
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niewiele mo¿e pomóc, choæ w przesz³oœci 

zdarza³o siê ju¿, ¿e pañstwo cz³onkowskie, 

które zgodzi³o siê na zmianê zakwestio-

nowanej normy, w wyniku interwencji 

jeszcze przed formalnoprawnym uchy-

leniem mocy obowi¹zuj¹cej przepisu,

odstêpowa³o od jego stosowania.

Jak to ju¿ zosta³o zaznaczone, oba 

Centra Systemu SOLVIT – œciœle ze sob¹ 

wspó³pracuj¹ce, szukaj¹ce rozwi¹zania 

problemu przy pomocy ekspertów z danej 

dziedziny i na bie¿¹co informuj¹ce siebie 

nawzajem i wnioskodawcê (Zg³aszaj¹ce 

Centrum SOLVIT) o postêpach sprawy – na 

znalezienie w³aœciwego rozwi¹zania pro-

blemu daj¹ sobie oko³o 10 tygodni.

NajpóŸniej po tym terminie wniosko-

dawcy przedstawia siê proponowane roz-

wi¹zanie problemu. Ostateczne zapro-

ponowane rozwi¹zanie nie jest dla wnios-

kodawcy wi¹¿¹ce i nie istnieje ¿adna 

mo¿liwoœæ jego formalnego zakwestiono-

wania (odwo³ania siê od niego). Je¿eli 

problem pozostaje nierozwi¹zany b¹dŸ 

proponowane rozwi¹zanie jest przez 

wnioskodawcê nieakceptowane, mo¿e 

on nadal odwo³aæ siê na drogê s¹dow¹ 

przed s¹dem krajowym albo wnieœæ for-

maln¹ skargê do Komisji Europejskiej.

W tym miejscu podkreœliæ nale¿y, ¿e 

z pomocy systemu SOLVIT nie mo¿e sko-

rzystaæ wnioskodawca, który w³aœciwe 

postêpowanie s¹dowe ju¿ wszcz¹³. Poza 

tym zg³oszenie zaistnia³ego problemu do 

systemu nie wstrzymuje biegu ¿adnych 

terminów wynikaj¹cych z prawa kra-

jowego, od których dotrzymania zale¿y 

zachowanie okreœlonych uprawnieñ (przy-

k³adowo: prawa do z³o¿enia odwo³ania od 

decyzji administracyjnej do organu wy¿-

szego stopnia).

Zg³aszana do systemu SOLVIT sprawa 

nie mo¿e dotyczyæ relacji miêdzy dwoma 

przedsiêbiorstwami (przedsiêbiorcami) 

ani miêdzy przedsiêbiorc¹ a konsumen-

tem. W takich przypadkach w³aœciwe s¹ 

inne organizacje powo³ane do rozwi¹zy-

wania takich specyficznych problemów. 

Sprawa zatem mo¿e dotyczyæ wy³¹cznie 

sytuacji zaistnia³ej na styku przedsiêbiorca 

lub obywatel z jednej, a organ krajowej 

administracji publicznej pañstwa obcego 

z drugiej strony.

Dotychczas SOLVIT zajmowa³ siê g³ów-

nie problemami pojawiaj¹cymi siê w ob-

szarach: zezwolenia na pobyt, dostêpu do 

edukacji, uznawania kwalifikacji zawo-

dowych i dyplomów, praw pracowni-

czych, zabezpieczenia spo³ecznego, pra-

wa do g³osowania, praw jazdy i rejestracji 

pojazdów silnikowych, kontroli granicz-

nych, dostêpu do rynku us³ug, podjêcia 

dzia³alnoœci gospodarczej na w³asny ra-

chunek, zwrotu podatku VAT, dostêpu 

produktów do rynku, podatków, zamó-

wieñ publicznych oraz swobodnego prze-

p³ywu kapita³u lub p³atnoœci. Powy¿szy 

katalog spraw nie jest zamkniêty. System 

SOLVIT mo¿e zaj¹æ siê ka¿d¹ spraw¹, o ile 

tylko spe³nia wskazane wczeœniej kryteria.

Jakie s¹ efekty stosowania systemu 

SOLVIT w praktyce?  

Zgodnie z informacj¹ Komisji Euro-

pejskiej z maja 2007 r. unijna sieæ rozstrzy-

gania problemów nadal dostarcza szyb-

kich i skutecznych rozwi¹zañ, ale potrze-

buje wiêcej wsparcia na poziomie kra-

jowym w celu pe³nego wykorzystania swo-

jego potencja³u. Chodzi miêdzy innymi 

o zwiêkszenie liczby pracowników-specja-

listów krajowych centrów SOLVIT. W spra-

wozdaniu podkreœlono ponadto, ¿e w sy-

tuacji, gdy roczna liczba rozpatrywanych 

przypadków pozosta³a na niezmiennym 

poziomie (467 spraw), wspó³czynnik 

spraw rozwi¹zanych pozosta³ na wysokim 

poziomie, a œredni okres rozpatrywania 

jednej sprawy znacznie siê skróci³. Innym 

efektem funkcjonowania systemu jest 

impuls dla pañstw cz³onkowskich do 

wiêkszej aktywnoœci w kwestii dostoso-

wywania przepisów krajowych do prawa

europejskiego.

W 2006 r. ca³kowita liczba rozpatrzo-

nych spraw, po gwa³townym ich wzroœcie 

o ponad 60 proc. w 2005 r., pozosta³a na 

sta³ym poziomie, z liczb¹ 467 spraw uzna-

nych za sprawy podlegaj¹ce kompeten-

cjom SOLVIT. Œredni poziom rozwi¹zy-

walnoœci spraw w 2006 r. wyniós³ 82 proc. 

Okres rozpatrywania spraw zdecydowa-

nie skróci³ siê, ze œrednio 74 dni w 2005 r. 

do 54 dni w 2006 r. Ze wszystkich roz-

wi¹zanych spraw 73 proc. rozpatrzono 

w przewidzianym terminie 10 tygodni. 69 

proc. ogó³u spraw przedstawili obywatele. 

G³ówne obszary stwarzaj¹ce problemy dla 

obywateli to ubezpieczenia spo³eczne (23 Fo
t.
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proc.), podatki (16 proc.) oraz uznawanie 

kwalifikacji zawodowych (15 proc.). Przed-

siêbiorstwa i przedsiêbiorcy przedstawili 

31proc. spraw. Najwa¿niejsze obszary, 

w których napotykaj¹ oni trudnoœci, to 

dostêp produktów do rynku (8 proc.) oraz 

œwiadczenie us³ug i zak³adanie przedsiê-

biorstw (11 proc.).

W podsumowaniu raportu komisarz 

UE ds. rynku wewnêtrznego i us³ug 

Charlie McCreevy stwierdzi³, ¿e: „ SOLVIT 

jest doskona³ym przyk³adem konkretne-

go rezultatu oferowanego obywatelom 

i przedsiêbiorstwom przez Uniê Europej-

sk¹ i jej pañstwa cz³onkowskie. Jest to 

szybkie, bezp³atne i nieformalne podej-

œcie, które pozwala na rozwi¹zywanie 

faktycznych problemów jednolitego ryn-

ku. Nasze wysi³ki powinny teraz spo-

wodowaæ, ¿e sieæ SOLVIT przejdzie do na-

stêpnego etapu, tak aby wiêcej osób mo-

g³o korzystaæ z tej innowacyjnej us³ugi”.

Efekty dzia³ania systemu SOLVIT 

– przyk³ady

Polski obywatel prowadz¹cy w Austrii 

dzia³alnoœæ gospodarcz¹ od jesieni 2005 r. 

bezskutecznie ubiega³ siê o zasi³ek ro-

dzinny na dzieci. Polski urz¹d trzykrotnie 

wysy³a³ do urzêdu austriackiego informa-

cje dotycz¹ce sytuacji rodzinnej wniosko-

dawcy, które s¹ niezbêdne do wydania 

przez ten¿e urz¹d ostatecznej decyzji 

w sprawie przyznania ewentualnego 

zasi³ku. Polski obywatel nie otrzyma³ je-

dnak od urzêdu austriackiego ani osta-

tecznej decyzji, ani ¿adnego pisma z wy-

jaœnieniami. W wyniku interwencji SOLVIT 

wyjaœniono, ¿e czêœæ informacji przeka-

zanych przez polski urz¹d przez pomy³kê 

nie trafi³a do odpowiedniego dzia³u

austriackiego urzêdu. 

Austriackie Centrum SOLVIT przeka-

za³o ponadto informacjê o dodatkowych 

dokumentach, które polski obywatel wi-

nien z³o¿yæ, aby urz¹d austriacki wyda³ 

decyzjê w tej sprawie. Po otrzymaniu 

potrzebnych dokumentów urz¹d austriac-

ki zobowi¹za³ siê wydaæ ostateczn¹ de-

cyzjê w jak najszybszym terminie.

Polka pracuj¹ca w Szwecji ubiega³a siê 

o szwedzki zasi³ek rodzinny na dzieci 

przebywaj¹ce w Polsce. W polskiej in-

stytucji zosta³a poinformowana, ¿e po-

winna z³o¿yæ wniosek w instytucji szwedz-

kiej, która przeœle do Polski wype³nio-

ne w odpowiedniej czêœci formularze. 

Szwedzka instytucja stwierdzi³a nato-

miast, ¿e wnioskodawczyni powinna naj-

pierw zwróciæ siê do polskiej instytucji 

o wydanie formularzy i przed³o¿yæ je w in-

stytucji szwedzkiej. W zwi¹zku ze sprzecz-

nymi informacjami udzielanymi przez 

instytucje zainteresowana nie mog³a 

otrzymaæ zasi³ku. W wyniku interwencji 

SOLVIT szwedzka instytucja zgodzi³a siê

przes³aæ formularze do Polski.

Polski obywatel prowadz¹cy dzia³al-

noœæ gospodarcz¹ w Polsce w zakresie 

us³ug ogólnobudowlanych chcia³ œwiad-

czyæ takie us³ugi w Niemczech. Niemiecka 

izba rzemios³ odmówi³a mu rejestracji, 

poniewa¿ zgodnie z § 1 ust.1 EU/EWR-

Handwerk-Verordnung (art. 4 ust. 1 a) 

dyrektywy 1999/42/EC) do wydania ta-

kiego zaœwiadczenia wymagane jest udo-

kumentowanie nieprzerwanej, 6-letniej 

dzia³alnoœci w danej dziedzinie jako osoba 

samozatrudniona lub zarz¹dzaj¹ca przed-

siêbiorstwem, a wnioskuj¹cy tego wa-

runku nie spe³nia³. Niemiecka instytucja 

nie uwzglêdni³a pozosta³ych postanowieñ 

EU/EWR-Handwerk-Verordnung, zgodnie 

z którymi przedmiotowe zezwolenie po-

winna otrzymaæ równie¿ osoba, która 

ukoñczy³a co najmniej 3-letnie szkolenie 

w danej dziedzinie oraz przez trzy kolejne 

lata prowadzi³a w tej dziedzinie dzia³alnoœæ 

gospodarcz¹. Warunki te wnioskuj¹cy 

spe³nia³. W wyniku interwencji SOLVIT 

niemiecka izba rzemios³ poinformowa³a, 

¿e jeœli wnioskodawca przedstawi odpo-

wiednie zaœwiadczenia, wyda mu zezwo-

lenie umo¿liwiaj¹ce wpis na listê rzemios³.

Polski obywatel za³o¿y³ przedsiêbior-

stwo we W³oszech. W maju 2004 r. z³o¿y³ 

do w³aœciwego organu w³oskiego wniosek 

o wydanie karty pobytu, legitymuj¹c siê 

przy tym dowodem osobistym. Urz¹d od-

mówi³ wydania karty pobytu, podaj¹c jako 

powód koniecznoœæ legitymowania siê 

paszportem, mimo ¿e od dnia 1 maja 

2004 r. dowód osobisty jest wa¿nym do-

kumentem to¿samoœci dla obywateli UE. 

Aplikuj¹cy zosta³ równie¿ poinformowa-

ny, ¿e dowód osobisty jest wa¿nym 

dokumentem to¿samoœci dla osób prze-

bywaj¹cych we W³oszech jedynie w ce-

lach turystycznych. Urzêdnicy przytaczali 

tak¿e mylnie fakt istnienia 2-letniego 

okresu przejœciowego w odniesieniu do 

zasady swobodnego zak³adania przedsiê-

biorstw i pobytu na terytorium innego 

pañstwa cz³onkowskiego, podczas gdy 

wynikaj¹ce z traktatu akcesyjnego okresy 

przejœciowe maj¹ zastosowanie w stosun-

kach z tym pañstwem wy³¹cznie w odnie-

sieniu do swobody przep³ywu pracowni-

ków.

Dzia³ania w³adz w³oskich naruszy³y 

prawo zak³adania przedsiêbiorstw przez 

obywateli pañstw cz³onkowskich na te-

rytorium Unii (art. 43 TWE) oraz prawo do 

swobodnego poruszania siê i przebywa-

nia na terytorium pañstw nale¿¹cych do 

Unii Europejskiej (art. 18 TWE). Po inter-

wencji SOLVIT obywatel polski uzyska³ 

kartê pobytu na podstawie polskiego

dowodu osobistego.

Obywatel polski, który pracowa³ od 

dwóch lat w Portugalii w oparciu o nastê-

puj¹ce po sobie umowy o pracê na czas 

okreœlony, odprowadza³ przez ten czas 

w tym pañstwie sk³adki na ubezpieczenie 

zdrowotne. W zwi¹zku z planowanym wy-

jazdem na wakacje do Hiszpanii zwróci³ 

siê do kompetentnych w³adz portugal-

SOLVIT to jedna z wielu us³ug maj¹cych pomóc
obywatelom i przedsiêbiorcom. Tak¿e prowadz¹cym

ma³e poczty w Wielkiej Brytanii, które mo¿na tam dzier¿awiæ Fo
t.
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skich o wystawienie zaœwiadczenia po-

twierdzaj¹cego jego ubezpieczenie (for-

mularz E-111 lub jego odpowiednik 

– Europejska Karta Zdrowia). Spotka³ siê 

z odmow¹ ze wzglêdu na fakt, ¿e posiada³ 

kartê pobytu wa¿n¹ tylko do koñca aktual-

nie trwaj¹cej umowy o pracê. Zgodnie zaœ 

z Rozporz¹dzeniem 1408/71 prawo do 

korzystania z bezp³atnej opieki medycznej 

w czasie pobytu w innym pañstwie cz³on-

kowskim nie jest uzale¿nione od posiada-

nia sta³ego miejsca zamieszkania (sta³ej 

karty pobytu) w pañstwie, w którym od-

prowadzane s¹ sk³adki. Po interwencji 

SOLVIT aplikuj¹cy uzyska³ wiêc Kartê 

Zdrowia i móg³ wyjechaæ na wakacje do

Hiszpanii. 

Obywatelka polska chc¹ca prowadziæ 

samodzieln¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 

w Hiszpanii zakupi³a tam salon piêknoœci 

i zarejestrowa³a dzia³alnoœæ. W³adze hisz-

pañskie odmówi³y jej jednak wydania 

pozwolenia na pobyt, argumentuj¹c, ¿e 

obywatele polscy dopiero w dniu 1 maja 

2006 r. bêd¹ mieli prawo ubiegania siê 

o kartê pobytu. Ponadto poinformowa³y, 

¿e bêdzie musia³a ubiegaæ siê o wizê i po-

zwolenie na pracê. Dziêki interwencji 

SOLVIT, który poinformowa³ w³adze hisz-

pañskie, ¿e powy¿sze wymogi s¹ nie-

zgodne z prawem wspólnotowym, oby-

watelka polska otrzyma³a pozwolenie na 

pobyt i mog³a bez przeszkód rozpocz¹æ

dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Polska studentka podejmuj¹ca studia 

we Francji stara³a siê o uzyskanie karty 

pobytu. W³aœciwy urz¹d w tym pañstwie 

poinformowa³ j¹ jednak, ¿e obowi¹zuj¹ j¹ 

procedury przewidziane dla obywateli 

spoza UE. Z uwagi na fakt, ¿e traktat ak-

cesyjny nie przewiduje ogólnych okresów 

przejœciowych dla swobodnego przep³y-

wu osób, a okresy przejœciowe w zakresie 

swobodnego przep³ywu pracowników nie 

dotycz¹ studentów, dzia³anie organów 

administracji tego pañstwa by³o sprzecz-

ne z art. 18 TWE i SOLVIT doprowadzi³ do

wydania karty pobytu.

Jak widaæ z kilku wy¿ej przywo³anych 

przyk³adów, system SOLVIT sprawdza siê 

i pozwala niejednokrotnie na szybkie uzys-

kanie zadowalaj¹cego obywatela zjedno-

czonej Europy rozwi¹zania, zw³aszcza 

w zderzeniu z czêsto bezduszn¹ i nieprzy-

jazn¹ obywatelowi biurokratyczn¹ machi-

n¹ pañstwa obcego. SOLVIT to jednak tyl-

ko jedna z wielu us³ug maj¹cych na celu 

pomóc obywatelom i przedsiêbiorstwom 

w jak najlepszym korzystaniu ze swoich 

praw europejskich. Do innych tego typu 

us³ug nale¿¹ tak¿e Europe Direct, portal

informacyjny Twoja Europa 

– www.ec.europa.eu/youreurope – czy

Biuro Porad Dla Obywatela  

– www.ec.europa.eu/citizensrights – za-

pewniaj¹ce indywidualne porady eksper-

tów z dziedziny prawa.

PAWE£ D¥BROWSKI
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W Poznaniu odby³o siê pierwsze 

z oœmiu spotkañ z cyklu tegorocznych 

Ogólnopolskich Konferencji Kobiet 

Przedsiêbiorczych®. To ju¿ czwarta 

edycja spotkañ kobiet biznesu, której 

has³em w tym roku s¹ „Pasje w ¿yciu

i biznesie”. 

 ramach poznañskiej konferencji 

spotka³o siê ponad 200 w³aœcicie-W
lek firm, kobiet na stanowiskach mene-

d¿erskich i dyrektorskich. W przestrze-

niach Starego Browaru, którego w³aœci-

cielka Gra¿yna Kulczyk jest patronem 

Ogólnopolskich Konferencji Kobiet Przed-

siêbiorczych®, poruszano tematy bli-

skie ka¿dej kobiecie sukcesu. Mówiono 

o wizerunku kobiety przedsiêbiorczej, 

o umiejêtnoœci ³¹czenia ¿ycia prywatnego                               

i zawodowego oraz nawi¹zywano nowe

kontakty. 

Konferencjê otworzy³a  Gra¿yna Kul-

czyk, która przyzna³a, ¿e intuicja i wyczu-

cie sprawiaj¹, ¿e kobiety prowadz¹ biznes 

znakomicie. Mówi³a, ¿e jest szczêœliwa, 

¿e to Stary Browar goœci przedsiêbiorcze

panie.

Pierwszy temat dotyczy³ zdrowia 

kobiet. O profilaktyce raka szyjki macicy 

mówili: za³o¿ycielka fundacji Kwiat Ko-

biecoœci Ida Karpiñska, ambasadorka pro-

gramu profilaktyki szyjki macicy Jolanta 

Fajkowska oraz ginekolog po³o¿nik dr 

Jacek Tulimowski. 

Gra¿yna Bia³opiotrowicz, specjalistka 

z zakresu kreowania wizerunku, doradza³a 

przedsiêbiorczym paniom, na co zwracaæ 

uwagê w swoim wygl¹dzie i jak prezen-

towaæ swoj¹ osobê. Mówi³a o stroju, 

butach, fryzurze i bi¿uterii – elementach, 

z których o kobiecie mo¿na wyczytaæ

wszystko.

W przerwie, przy kawie, uczestniczki 

konferencji rozmawia³y o… biznesie, 

a prelegentki na dziedziñcu Starego Bro-

waru udziela³y wywiadów. Potem Anna 

Szeligowska, trener rozwoju osobistego, 

doradza³a, jak umiejêtnie korzystaæ 

z umys³u. Na koniec prelekcji „porwa³a” 

panie do tañca, który mia³ wyzwoliæ po-

zytywn¹ energiê. Roztañczony t³um pañ 

œwiadczy³, ¿e istotnie, energiê wyzwoli³.

Kolejnym goœciem by³a Maria Pas³o-

-Wiœniewska, jedna z najbardziej cenio-

nych kobiet biznesu w Polsce. Dzieli³a siê 

doœwiadczeniem zdobytym na stanowi-

skach dyrektorskich w najwiêkszych in-

stytucjach finansowych w Polsce. Mó-

wi³a o koniecznoœci wyznaczania jasnych 

celów i pozwalaniu pracownikom na dzia-

³anie. Kobietom chc¹cym byæ doskona³y-

mi liderami radzi³a, by zawsze pamiêta³y 
o szacunku dla pracowników, motywowa-

niu ich i dialogu z nimi. 

Ostatni¹ prezentacjê przygotowa³a 

Ewa Wycichowska, dyrektor Teatru Tañca, 

tancerka, choreograf i pedagog. Tematem 

wyst¹pienia by³ taniec, pasja, która dla 

Ewy Wycichowskiej sta³a siê prac¹ i mi-

³oœci¹ na ca³e ¿ycie. Mówi³a, ¿e Teatr 

Tañca jest miejscem, gdzie obok siebie

wspó³graj¹ sztuka i biznes. 

Na zakoñczenie rozlosowano upomin-

ki: kamery internetowe, ksi¹¿ki i bilety do

kina.

AGNIESZKA GAJEWSKA

Grupa Tempo

dla Vision Consulting Group

Pasje w ¿yciu i biznesie





Targi musz¹ byæ sexy

a pocz¹tku tego roku rozwi¹zano 

Polsk¹ Korporacjê Targow¹, N
powo³uj¹c w jej miejsce Polsk¹ Izbê 

Przemys³u Targowego. Dlaczego?

 Z powodów prawnych. Tak jest ko-

rzystniej dla œrodowiska targowego. Swo-

j¹ organizacjê przekszta³ciliœmy bowiem 

z formy stowarzyszenia w izbê gospodar-

cz¹, jako kontynuatorkê dobrych tradycji 

korporacji. Wiele st¹d wynika. Otó¿ jako 

izba mo¿emy korzystaæ z uprawnieñ, jakie 

niesie ustawa z 30 maja 1989 roku o iz-

bach gospodarczych. Nak³ada ona na w³a-

dze parlamentarne i rz¹dowe obowi¹zek 

konsultacji z izbami przy kszta³towaniu 

prawa dotycz¹cego œrodowisk reprezen-

towanych przez izbê. Ponadto status izby 

pozwala nam na cz³onkostwo w innych 

organizacjach samorz¹du gospodarcze-

go o charakterze ogólnokrajowym, jak na 

przyk³ad Krajowa Izba Gospodarcza – ju¿ 

niebawem! – Polska Konfederacja Praco-

dawców Prywatnych czy Konfederacja

Pracodawców Polskich.  

Kto nale¿y do izby? 

 Mamy ponad 130 cz³onków. S¹ wœród 

nich tak¿e firmy, w danym regionie ¿yj¹ce 

z targów, które dotychczas nie by³y nig-

dzie reprezentowane. To dla nich bardzo 

wa¿ne. Generalnie mamy teraz mo¿li-

woœæ poprawiania i tak niez³ej sytuacji 

polskiego przemys³u targowego oraz lob-

bowania na rzecz jego dalszego rozwoju.   

Czy nie mamy w Polsce nadprodukcji 

targów? Jak to uporz¹dkowaæ? 

 Kierujemy siê zasad¹ – „nic na si³ê”. 

Rynek jest porz¹dkowany nieustannie 

i obiektywnie – poprzez odbiorców us³ug 

targowych. To oni decyduj¹ o rozwoju lub 

stagnacji naszego rynku targowego. Mno-

¿enie analogicznych produktów ponad 

faktyczne potrzeby rynku jest nieop³acal-

ne, a tak¿e nie przysparza nikomu presti-

¿u. Spodziewaæ siê zatem nale¿y ró¿nych 

form wspó³dzia³ania na rynku targowym, 

aliansów strategicznych i podnoszenia

jakoœci organizacji targów.

·

·

·

Czy da siê czymœ zast¹piæ targi?

 Nie, to niemo¿liwe. Targi s¹ jedyn¹, 

unikatow¹ platform¹ komunikacji i nie-

zast¹pionym narzêdziem marketingu bez-

poœredniego, którego celem jest efek-

tywnoœæ i obopólna satysfakcja ze spot-

kañ wystawców i zwiedzaj¹cych. Orga-

nizator targów musi profesjonalnie trak-

towaæ publicznoœæ targow¹, zapewniæ 

wystawcom oczekiwanych klientów – od-

biorców ich oferty. To warunkuje istnie-

nie targów. Jedynie tutaj partnerzy spo-

tykaj¹ siê „twarz¹ w twarz”, bezpoœred-

nio i na ¿ywo, wykorzystuj¹c jednoczeœ-

nie wszystkie piêæ zmys³ów do oceny 

danego produktu, us³ugi, rozwi¹zania 

czy… interlokutora. Na targach siê uwia-

rygodniamy, poznajemy ludzi, nawi¹zu-

jemy kontakty, budujemy zaufanie lub je

tracimy… 

…robimy dobre pierwsze wra¿enie, 

którego nie da siê zrobiæ za drugim 

razem, jak mawiaj¹ Anglicy?

 W³aœnie! Dlatego do uczestnictwa 

w targach wystawca przygotowuje siê 

wiele miesiêcy wczeœniej, jeœli chce od-

nieœæ tu sukces i spodziewane korzyœci. 

Natomiast organizator targów ma zapew-

niæ dobre kontakty w dobrych technicznie 

warunkach, ma znaæ potrzeby obu stron, 

precyzyjnie zaplanowaæ program pobytu, 

zapewniæ uczestnikom nowoœci i nieza-

pomniane prze¿ycia, nierzadko z domiesz-

k¹ adrenaliny, sprawiæ, by targi, jego targi

by³y sexy, atrakcyjne, wrêcz porywaj¹ce.  

Czy takie s¹ Miêdzynarodowe Targi 

Poznañskie?

 Myœlê, ¿e w du¿ym stopniu tak. Ma-

my bardzo rozbudowany marketing bez-

poœredni, kompetentnych i kreatywnych 

dyrektorów projektów poszczególnych 

targów. MTP to niekwestionowany lider 

przemys³u wystawienniczego w Polsce

oraz Europie Œrodkowo-Wschodniej.

Targi umocni³y tê pozycjê za pana 

wieloletniego im prezesowania?

·

·

·

·

·

 Znalaz³em zrozumienie dla wizji 

rozwoju MTP wœród ca³ego podleg³ego 

mi zespo³u wspó³pracowników. Wiêk-

szoœæ projektów rodzi³a siê w dyskusjach, 

podczas „burzy mózgów”, a przy ich re-

alizacji dominowa³a synergia. MTP s¹ 

klasyfikowane jako 36. na œwiecie, a nie-

kiedy nawet wy¿ej. Poznañ nie zajmuje 

chyba takiej pozycji. 90 proc. publicznoœci 

jest spoza Poznania, „t³ucze” siê do nas 

po naszych drogach z najdalszych krañców 

kraju. Nale¿y jej siê wysi³ek z naszej stro-

ny, aby nie jecha³a tu na darmo.

Nadal utrzymuje siê opinia, ¿e MTP s¹ 

najdro¿sze…

 Z sukcesem walczymy z opini¹ naj-

dro¿szych targów w Polsce  ceny wynaj-

mu powierzchni MTP w porównaniu z ce-

nami oferowanymi przez inne firmy tar-

gowe s¹ bardzo konkurencyjne. Dodat-

kowo oferujemy ró¿nego rodzaju rabaty 

i upusty. Nadal w przemyœle targowym 

obowi¹zuj¹ cenniki za wynajem powierz-

chni wystawienniczej. Lecz tak naprawdê 

ten miernik nie przystaje do wspó³czes-

nych czasów. My oferujemy kontakty, 

mo¿liwoœæ dobrych kontaktów, przestrze-

nie komunikacji, wydarzenia etc. Za to p³a-

ci wystawca i nabywca biletu. S¹ rozwa-

¿ane na œwiecie ró¿ne koncepcje mierze-

nia oraz wyceny tych wartoœci. Na razie 

pozostaje op³ata za staroœwiecki metr 

kwadratowy powierzchni ekspozycyjnej.

Rozmawia³     

EDWARD MODELEWSKI

Rozmowa z Bogus³awem Zalewskim, prezesem Rady Polskiej Izby 
Przemys³u Targowego i dyrektorem ds. rozwoju produktów MTP

T A R G IT A R G I

PROMOCJA  PRZEMYS£U  TARGOWEGO
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Dobry ksiêgowy to 

warunek konieczny 

prowadzenia ka¿dego 

biznesu. Zawi³oœci 

przepisów prawnych 

s¹ tak du¿e, ¿e to 

w³aœnie 

niejednokrotnie 

on decyduje 

o powodzeniu firmy. 

Jak wybraæ 

najodpowiedniejszego 

buchaltera? Czym 

przedsiêbiorcy powinni 

siê kierowaæ przy 

wyborze dostawcy 

us³ug ksiêgowych?

oraz wiêcej firm dostrzega korzyœci Cp³yn¹ce z zastosowania zewnêtrznej 

ksiêgowoœci (outsourcing ksiêgowy). Nie-

stety, niejednokrotnie zamiast korzyœci jej 

wydzielenie przynosi problemy i rozcza-

rowanie. Choæ symptomy b³êdów po-

jawiaj¹ siê po pewnym czasie, zazwyczaj 

pope³niono je ju¿ na etapie wyboru do-

stawcy us³ug. Na co zatem nale¿y zwró-

ciæ uwagê, wybieraj¹c firmê zewnêtrzn¹ 

i przed czym siê ustrzec, aby w pe³ni wy-

korzystaæ potencja³ zewnêtrznego ksiê-

gowego?

Cena to nie wszystko

Najbardziej brzemiennym w skutki b³ê-

dem jest przyk³adanie nadmiernej wagi do 

ceny us³ug ksiêgowych przy jednoczes-

nym zani¿aniu znaczenia innych kryteriów. 

W œwiecie biznesu obowi¹zuje funda-

mentalna zasada „coœ za coœ”, co w tym 

wypadku oznacza, ¿e z obni¿k¹ ceny wi¹-

zaæ siê bêdzie ni¿sza jakoœæ us³ug i wiêk-

sze ryzyko b³êdu. W d³u¿szym czasie wy-

bór tañszego dostawcy zazwyczaj anga-

¿uje znacznie wiêcej czasu w³asnych pra-

cowników, sprawuj¹cych nadzór nad wy-

nikami prac dostawcy i rozwi¹zuj¹cych 

konflikty. Ostatecznie mo¿e to doprowa-

dziæ do dodatkowych kosztów zwi¹zanych 

ze zmian¹ dostawcy lub powrotem do 

wewnêtrznej realizacji funkcji. Przed pod-

pisaniem umowy warto sprawdziæ refe-

rencje firmy zewnêtrznej i jej doœwiad-

czenia w bran¿y. 

Ksiêgowy to korzyœci

Ksiêgowoœæ wci¹¿ nader czêsto bywa 

traktowana przede wszystkim jako Ÿród³o 

kosztów, wymuszone przepisami prawa. 

Tymczasem mo¿e siê okazaæ, ¿e praca 

ksiêgowego przynosi wymierne korzyœci 

w postaci oszczêdnoœci, a nawet wy¿-

szych przychodów. Aby tak siê sta³o, jego 

zadania powinny byæ œciœle zintegrowane 

z celem firmy poprzez wspieranie innych 

procesów w niej zachodz¹cych, m.in.

controllingu czy planowania. 

Dostosowanie procesów ksiêgowoœci 

zarz¹dczej do indywidualnych wymogów 

organizacji (np. do generowania okreœlo-

nych raportów) wymaga wysokiego po-

ziomu know-how. Tego rodzaju korzyœæ 

biznesowa mo¿liwa jest zatem do osi¹g-

niêcia tylko w wypadku wspó³pracy 

z profesjonalnym outsourcerem, o du-

¿ym doœwiadczeniu w bran¿y i najlepiej 

wspieranym przez swe w³asne s³u¿by 

konsultingowe. Zatrudniaj¹c tak¹ firmê, 

zmniejszamy ryzyko b³êdu, a przy tym 

oszczêdzamy czas i pieni¹dze niezbêdne 

do wyszkolenia w³asnych s³u¿b ksiêgo-

wych.  

Przy wyborze firmy nale¿y zdiagnozo-

waæ jej potencja³ w sferze IT. Niew¹tpli-

wie musi ona dysponowaæ odpowiednio 

zaawansowanym oprogramowaniem. Na-

le¿y wymagaæ, aby dostêp do danych ksiê-

gowych (w tym raportów zarz¹dczych)

mo¿liwy by³ w trybie on-line.

Wdro¿enie to sztuka

Doœwiadczenie uczy, ¿e kluczowym 

czynnikiem sukcesu d³ugoletniej wspó³-

pracy outsourcingowej jest proces wdro-

¿enia us³ugi. Przeprowadzony zgodnie 

z wymogami sztuki oraz dobrymi prakty-

kami generuje pewne pocz¹tkowe koszty, 

które jednak¿e nale¿y traktowaæ jako wy-

soce op³acaln¹ inwestycjê w przysz³oœæ.

Na etapie wdro¿enia firma zewnêtrzna 

powinna m.in. opracowaæ instrukcje obie-

gu dokumentów ksiêgowych oraz proce-

dury ksiêgowe dopasowane do charakte-

rystyki przedsiêwziêcia handlowego – je-

go wielkoœci, asortymentu, formy prawnej 

itp. Nale¿y te¿ œciœle okreœliæ warunki 

wspó³pracy, aby w przysz³oœci unikn¹æ

nieporozumieñ.
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Dostawca powinien mieæ kompeten-

cje w zarz¹dzaniu zmian¹ wywo³an¹ out-

sourcingiem. Dotyczy to zw³aszcza wra¿-

liwych kwestii spo³ecznych. Firma ze-

wnêtrzna powinna wiêc np. w razie po-

trzeby zatrudniæ kluczowych pracowni-

ków, zwalnianych z powodu korzystania 

z jej us³ug. Do jej potencjalnych zadañ na-

le¿y te¿ œwiadczenie us³ug doradczych 

w zakresie outplacementu oraz we-

wnêtrznego public relations.

Outsourcing to mniej ryzyka

Wspó³czeœnie outsourcing traktowany 

jest jako integralny element procesu za-

rz¹dzania ryzykiem organizacji. Firma ksiê-

gowa przejmuje tutaj ryzyko niewystar-

czaj¹cej jakoœci dostarczanych przez sie-

bie us³ug. Dotyczy to nie tylko ponoszenia 

konsekwencji finansowych za niezgodno-

œci z przepisami prawa, ale te¿ kar umow-

nych za odstêpstwa od zapisów w kon-

trakcie, takich jak np. za nieprawid³owoœæ 

lub nieterminowoœæ raportów zarz¹d-

czych. Dostawca zapewniaj¹cy faktyczn¹ 

redukcjê ryzyka musi zatem posiadaæ za-

soby kadrowe o wystarczaj¹cych kompe-

tencjach (aby zminimalizowaæ prawdo-

podobieñstwo wyst¹pienia nieprawid³o-

woœci) oraz odpowiednio wysok¹ polisê 

ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cy-

wilnej na wypadek, gdyby jednak dosz³o do 

ponoszenia konsekwencji finansowych. 

Wspó³praca to przysz³oœæ

Najbardziej korzystne relacje outsour-

cingowe to alianse d³ugookresowe, choæ-

by ze wzglêdu na koszty zmiany dostawcy. 

Wybieraj¹c outsourcera, nale¿y zatem za-

stanowiæ siê, czy jego potencja³ zapewnia 

mo¿liwoœæ wspó³pracy z nim w d³ugim

horyzoncie czasu. 

Dostawca powinien oferowaæ skalo-

walnoœæ (ang. scalability) swych us³ug, czy-

li mo¿liwoœæ elastycznego dostosowywa-

nia ich do rosn¹cych potrzeb i wymogów 

partnera korzystaj¹cego z jego us³ug (nie 

tylko z tytu³u rosn¹cej skali dzia³alnoœci). 

Warto w tym kontekœcie zwróciæ uwagê 

na listê referencyjn¹ dostawcy, jego zaso-

by kadrowe oraz informatyczne. Zalet¹ 

outsourcera bêdzie zatem posiadanie 

know-how w zakresie us³ug wykracza-

j¹cych poza nasze aktualne potrzeby, ale 

mo¿liwe do pojawienia siê w przysz³oœci. 

Dotyczyæ to mo¿e kompetencji w zakresie 

m.in. kontroli wewnêtrznej przeprowa-

dzanej zgodnie z Sarbenes-Oxley Act 

(SOX) lub Raportem COSO czy te¿ contro-

llingu (np. doradztwo w sferze rachunku

kosztów czy bud¿etowania).
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czenia ró¿nego rodzaju kredytów.

MACIF ¯ycie TUW zapewnienia ³atwy dostêp do ubezpieczeñ, dziêki produktom jasnym, prostym 
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Grzejemy 
z Viessmannem

³asny salon, uznanie na rynku, 

otrzymane nagrody. Sk¹d pomys³ W
na ¿ycie i pracê w bran¿y instalacyjnej?

Pochodzê z rodziny o tradycjach in-

¿ynierskich. Ju¿ jako ma³y ch³opiec z uwa-

g¹ œledzi³em rozwój kariery mojego ojca od 

projektanta instalacji do w³aœciciela du¿ej 

firmy budowlanej. Zawsze pasjonowa³a 

mnie jego praca, której oddawa³ siê z du-

¿ym zaanga¿owaniem. Po ukoñczeniu stu-

diów technicznych na Politechnice Poz-

nañskiej rozpocz¹³em pracê w pracowni 

projektowej. Praca ta oraz praktyki na wie-

lu realizowanych inwestycjach umo¿liwi³y 

mi zdobycie du¿ego doœwiadczenia. Uzys-

kanie uprawnieñ budowlanych pozwoli³o 

mi myœleæ o podjêciu samodzielnej dzia-

³alnoœci. Pocz¹tki by³y trudne – wynajête 

pomieszczenie, kilkunastoletni samochód 

dostawczy i jeden pracownik do pomocy. 

Osi¹gniêcie sukcesu rynkowego wyma-

ga³o du¿o wysi³ku i zaanga¿owania.

Na rynku istnieje wielu uznanych 

producentów systemów grzewczych, 

dlaczego wybra³ pan firmê Viessmann 

jako partnera do wspó³pracy?

Pocz¹tkowo wspó³pracowa³em z wie-

loma mniej lub bardziej renomowanymi 

producentami bran¿y grzewczej. Jednak 

w miarê zdobywanego doœwiadczenia 

ogranicza³em ofertê do urz¹dzeñ spraw-

dzonych, gwarantuj¹cych ekonomicznoœæ 

i niezawodnoœæ. Firma Viessmann zawsze 

by³a dla mnie przyk³adem profesjonaliz-

mu, jak równie¿ najwy¿szej jakoœci urz¹-

dzeñ grzewczych. Podjêcie wspó³pracy 

zaowocowa³o dynamicznym rozwojem 

przedsiêbiorstwa. Korzystamy z ogrom-

nego doœwiadczenia firmy Viessmann. 

Szkolenia dla kadry technicznej pozwalaj¹ 

zdobywaæ nowe doœwiadczenia i pozna-

waæ kierunki rozwoju bran¿y grzewczej. 

Bardzo du¿ym uznaniem cieszy siê rów-

nie¿ Policealna Szko³a Technik Grzew-

czych, w której zaocznie dokszta³ca siê kil-

ku naszych instalatorów.

·

·

Do kogo firma kieruje swoj¹ ofertê? Czy 

zarówno przedsiêbiorstwa, jak i klienci 

indywidualni mog¹ liczyæ na pe³n¹ 

obs³ugê – czyli od kupna urz¹dzenia do 

jego za³o¿enia i uruchomienia?

Zarówno przedsiêbiorstwa, jak i klienci 

indywidualni mog¹ liczyæ na kompleksow¹ 

i profesjonaln¹ obs³ugê. Posiadaj¹c salon 

firmowy, zapewniamy szeroki zakres us³ug 

obejmuj¹cy doradztwo techniczne, pro-

jektowanie, monta¿ instalacji oraz serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny urz¹dzeñ

grzewczych. 

Coraz czêœciej z naszych us³ug korzy-

staj¹ ma³e i œrednie firmy instalacyjne. 

S³u¿ymy tutaj pomoc¹ w projektowaniu 

oraz doborze i sprzeda¿y elementów in-

stalacji i urz¹dzeñ. Dziêki du¿emu do-

œwiadczeniu doradców technicznych je-

steœmy w stanie zagwarantowaæ obs³ugê 

techniczn¹, zw³aszcza w przypadku trud-

niejszych zagadnieñ, takich jak instalacje 

solarne czy kot³ownie zasilane pompami 

ciep³a. Istotn¹ zalet¹ wspó³pracy z fir-

mami instalacyjnymi jest te¿ zapewnienie 

serwisu gwarancyjnego zainstalowanych

przez nie urz¹dzeñ grzewczych.

W dzisiejszych czasach liczy siê 

ró¿norodnoœæ oferty i szybkoœæ dostar-

czenia klientowi zamówionego towaru. 

Czy w zwi¹zku z tym firma INSIDE 

oferuje pe³n¹ gamê urz¹dzeñ z katalogu 

Viessmanna i czy zawsze te urz¹dzenia 

s¹ u was w magazynach?

Oczywiœcie ma pan racjê, mówi¹c, ¿e 

ró¿norodnoœæ oferty jest bardzo wa¿na. 

Czasami zwracano mi uwagê na to, ¿e  

wspó³praca tylko z jednym producentem 

urz¹dzeñ grzewczych bardzo ograniczy 

ofertê. Jednak nigdy nie ¿a³owa³em pod-

jêtej decyzji. Jako salon firmowy oferuje-

my wszystkie dostêpne na rynku polskim 

urz¹dzenia i materia³y instalacyjne firmy 

Viessmann, a dziêki doskona³ej znajomo-

œci produktu gwarantujemy profesjonalny 

dobór urz¹dzenia. Niektóre firmy handlo-

·

·

we, pomimo ¿e oferuj¹ produkty wielu 

firm, maj¹ znacznie bardziej ograniczon¹

ofertê od naszej.

 Pyta³ pan o dostêpnoœæ urz¹dzeñ. 

Uwa¿am, ¿e w przypadku urz¹dzeñ ma³ej 

mocy oraz podstawowych materia³ów 

instalacyjnych posiadanie odpowiednich 

stanów magazynowych jest warunkiem 

prowadzenia dzia³alnoœci, zw³aszcza gdy 

firma równoczeœnie prowadzi dzia³alnoœæ 

us³ugow¹ – monta¿ instalacji i urz¹dzeñ. 

Ponadto nie wyobra¿am sobie sytuacji, 

aby nasz klient – firma instalacyjna – ka¿-

dorazowo czeka³ na zamówiony towar. 

Obecnie, jeœli chodzi o urz¹dzenia firmy 

Viessmann, jesteœmy z pewnoœci¹ najle-

piej zaopatrzonym przedsiêbiorstwem 

na rynku wielkopolskim.

 Oczywiœcie w naszej ofercie s¹ rów-

nie¿ produkty zamówieniowe, takie jak 

grzejniki kreatywne, ceramika i armatura 

sanitarna, a tak¿e wyposa¿enie instalacji 

przemys³owych, które czêsto wymagaj¹

d³u¿szego terminu oczekiwania. 

Modne ostatnio okreœlenie – odna-

wialne Ÿród³a energii – nie zawsze 

wiele mówi klientom. Jak móg³by ich 

pan zachêciæ, aby zainwestowali 

w ekologiczne systemy grzewcze?                     

Rzeczywiœcie, odnawialne Ÿród³a ener-

gii czêsto s¹ tematem artyku³ów praso-

wych i konferencji poœwiêconych ochro-

nie œrodowiska. Firma INSIDE ma du¿e 

doœwiadczenie w projektowaniu i monta-

¿u instalacji wykorzystuj¹cych odnawial-

ne Ÿród³a energii, takie jak systemy solar-

ne, kot³ownie zasilane pompami ciep³a, 

czy te¿ instalacje wentylacji z odzyskiem 

ciep³a.  Myœlê, ¿e gwa³towny rozwój tej 

bran¿y œwiadczy nie tylko o chêci zaosz-

czêdzenia na kosztach ogrzewania i pod-

grzewania ciep³ej wody u¿ytkowej, ale 

równie¿ pokazuje wzrost œwiadomoœci 

ekologicznej spo³eczeñstwa. Prognozy na 

nastêpne lata s¹ bardzo obiecuj¹ce. Firma 

INSIDE jest na to przygotowana, zw³asz-

cza ¿e zawsze byliœmy otwarci na nowe 

technologie. Zapraszam do wspó³pracy.

·

Z w³aœcicielem firmy INSIDE Piotrem Kramerem rozmawia Piotr Laskowski

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

CIEP£O  NIE  TYLKO  W  DOMU
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W  E U R O P I EW  E U R O P I E

PROMOCJA  BANKOWOŒCI

Dobra kondycja gospodarki, wzrost 

inwestycji zagranicznych, optymizm 

przedsiêbiorców sprawiaj¹, ¿e roœnie 

w naszym kraju sk³onnoœæ polskich 

przedsiêbiorców do rozpoczynania 

procesów inwestycyjnych. Dodatkowym 

impulsem s¹ œrodki strukturalne z Unii 

Europejskiej, o które aplikowaæ bêdzie 

mo¿na w najbli¿szej przysz³oœci. Firmy 

o du¿ym potencjale ekonomicznym 

i innowacyjnym, planuj¹ce 

przedsiêwziêcia inwestycyjne o du¿ej 

wartoœci, bêd¹ stara³y siê uzyskaæ 

œrodki dostêpne m.in. w Programie 

Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 

lub Programie Operacyjnym 

Infrastruktura i Œrodowisko. Podmioty 

œrednie, ma³e i mikroprzedsiêbiorstwa 

siêgn¹ po dotacje dostêpne 

w 16 Regionalnych Programach 

Operacyjnych, w tym w Wielkopolskim 

Regionalnym Programie Operacyjnym. 

Z naszych kontaktów z przedsiêbiorcami 

wynika, ¿e liczba sk³adanych wniosków 

bêdzie bardzo du¿a. 

pecyfika dofinansowania ze œrodków Sstrukturalnych jest jednak taka, ¿e 

najpierw nale¿y wydatki ponieœæ, a dopiero 

potem nast¹pi ich czêœciowa refundacja. 

Niektórzy przedsiêbiorcy sfinansuj¹ inwe-

stycje ze œrodków w³asnych, ale przewa-

¿aj¹ca czêœæ bêdzie poszukiwa³a zew-

nêtrznego Ÿród³a finansowania. Otwieraj¹ 

siê w tym momencie wielkie mo¿liwoœci 

dla wszystkich banków. Korzyœci wynika-

j¹ce z finansowania rozwoju tzw. kapita-

³em obcym oraz niskie stopy procentowe 

bêd¹ zachêca³y do skorzystania z oferty 

kredytowej. Dla banku klient ubiegaj¹cy 

siê o dotacjê z funduszy strukturalnych 

jest potencjalnie bardzo atrakcyjny. Na 

etapie sk³adania wniosku przedsiêbior-

stwu aplikuj¹cemu o dotacjê niezbêdna 

jest promesa kredytowa. Uruchomienie 

œrodków nastêpuje w momencie, gdy 

dany podmiot otrzymuje decyzjê o zakwa-

lifikowaniu do wsparcia œrodkami struktu-

ralnymi UE. Przyznanie dofinansowania 

sprawia, ¿e ryzyko banku ulega znaczne-

mu obni¿eniu. Projekt ubiegaj¹cy siê 

o wsparcie podlega dodatkowej ocenie 

przez instytucjê zajmuj¹c¹ siê dystrybucj¹ 

œrodków pomocowych, co pozwala wy-

chwyciæ jego ewentualne mankamenty. 

Z drugiej strony wniosek, który uzyska³ 

promesê bankow¹, zyskuje na wiarygod-

noœci przy ocenie przez odpowiedni¹ 

instytucjê poœrednicz¹c¹. Fakt, ¿e kredyt 

ma s³u¿yæ przedsiêwziêciu, które bêdzie 

dofinansowane ze œrodków UE, mo¿e 

mieæ znaczenie podczas negocjowania 

zabezpieczeñ kredytu. Praktyka pokazuje, 

¿e zabezpieczenia stanowi¹ czêsto klu-

czow¹ barierê przy pozyskaniu zew-

nêtrznych Ÿróde³ finansowania rozwoju. 

Konkurencja pomiêdzy bankami powinna 

sprawiæ, ¿e oferty dla ubiegaj¹cych siê 

o dotacje mog¹ byæ bardzo atrakcyjne. 

Mo¿na przewidywaæ, ¿e specjalnymi 

wzglêdami cieszyæ siê bêd¹ te podmioty, 

które skutecznie skorzysta³y z dofinan-

sowania w poprzednim okresie progra-

mowania. Przedsiêbiorstwo, które prze-

brnê³o przez procedurê aplikacyjn¹, zre-

alizowa³o inwestycjê i dokona³o jej roz-

liczenia, zebra³o wielki baga¿ doœwiad-

czeñ, u³atwiaj¹cy wnioskowanie o kolejne

pieni¹dze. 

Nie powinni siê jednak martwiæ ci, któ-

rzy siêgn¹ po wsparcie po raz pierwszy. 

Zgodnie z za³o¿eniami nowego okresu 

programowania na lata 2007–2013 pro-

cedury pozyskiwania œrodków powinny 

zostaæ w istotny sposób uproszczone. Na 

rynku funkcjonuje tak¿e wielu doœwiad-

czonych doradców wspieraj¹cych firmy 

w kontaktach zarówno z bankami, jak 

i instytucjami poœrednicz¹cymi w przeka-

zywaniu dotacji. 

Jest prawdopodobne, ¿e banki bêd¹ 

przedstawia³y klientom wariantowe ofer-

ty. Pierwszy wariant, zak³adaj¹cy otrzy-

manie dotacji, bêdzie niew¹tpliwie ko-

rzystniejszy dla klienta ze wzglêdu na 

mniejszy stopieñ ryzyka. Wariant drugi, 

w którym przedsiêbiorca nie otrzymuje 

dotacji, mo¿e byæ nieco dro¿szy, ale za-

pewni przynajmniej mo¿liwoœæ zrealizo-

wania zaplanowanego przedsiêwziêcia.  

Analizuj¹c mo¿liwoœæ pozyskania œrodków 

strukturalnych, warto na pewno rozeznaæ 

ofertê banków. Czêsto bowiem koszt ka-

pita³u obcego okazuje siê ni¿szy od kosz-

tu finansowania rozwoju kapita³em w³as-

nym.    

JAROGNIEW PODESZWA

Zastêpca Dyrektora

Departamentu Funduszy Europejskich

F5 Konsulting Sp. z o.o.
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W sierpniu br. Zarz¹d Województwa 

Wielkopolskiego zakoñczy³ negocjacje 

z Komisj¹ Europejsk¹ Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007–2013. Dokument ten 

przedstawia zakres i zasady wdra¿ania 

inwestycji, które bêd¹ realizowane na 

terenie naszego regionu przy 

wspó³udziale œrodków z UE.  

iekawym zagadnieniem w WRPO jest Cujêcie w jego ramach listy projektów 

kluczowych, czyli inwestycji, które maj¹ 

charakter priorytetowy dla rozwoju Wiel-

kopolski. Obejmuj¹ one  bardzo ró¿ne dzie-

dziny, m.in.:

· innowacyjnoœæ i rozwój 

nowoczesnych technologii,

· transport szynowy i drogownictwo,

· ochronê œrodowiska,

· szkolnictwo wy¿sze,

· dziedzictwo kulturowe,

· spo³eczeñstwo informacyjne.

Ujêcie projektów na liœcie zadañ 

kluczowych oznacza wy³¹cznie wstêpn¹ 

deklaracjê ich dofinansowania ze œrodków 

WRPO, aczkolwiek bez koniecznoœci wziê-

cia udzia³u w procedurze konkursowej na-

boru wniosków, gdy¿ ten etap maj¹ ju¿ za 

sob¹. Po przejœciu kryteriów formalnych 

i merytorycznych beneficjenci realizuj¹cy 

projekty kluczowe otrzymaj¹ dofinanso-

wanie ze œrodków unijnych. Maksymalna 

wartoœæ dofinansowania z Unii Europej-

skiej dla projektów kluczowych wynosi 

85 proc. wartoœci zadania. 

Zachêcam zatem do lektury listy pro-

jektów kluczowych dla naszego regionu.

BARTOSZ ZAWIEJA

Specjalista ds. pozyskiwania 

funduszy unijnych
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PROGRAMY OPERACYJNE

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

Wielkopolska do przodu!

Lp. Nazwa projektu Beneficjent

Szacunkowa 
wartoœæ proj.

[mln euro]

1 Budowa Wielkopolskiego Centrum 
Zaawansowanych Technologii 
Informacyjnych (konsorcjum 

Politechniki Poznañskiej 
z Instytutem Chemii Bioorganicznej 

PAN – Poznañskiego Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowego) 

(IChB PAN-PCSS) 

Politechnika Poznañska 
(w konsorcjum z Instytutem Chemii 
Bioorganicznej PAN – Poznañskim 

Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowym) 

49,000

2 Inkubator Technologiczny w Kaliszu Fundacja Kaliski Inkubator
Przedsiêbiorczoœci 

5,090

3 Regionalny Instytut 
Transferu Technologii

Fundacja Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3,974

4 Droga nr 434 odc. od drogi nr 36 
do m. Œrem – przebudowa drogi 

na odcinku o d³. 38,5 km

Wielkopolski Zarz¹d Dróg 
Wojewódzkich

30,120

5 Droga nr 434  budowa II etapu 
obwodnicy m. Œrem i m. Zbrudzewo 

o d³. 3,12 km

3,470Wielkopolski Zarz¹d Dróg 
Wojewódzkich

6 Droga nr 196 obwodnica 
m. Murowana Goœlina – budowa 

obwodnicy o d³. 9,3 km

24,190Wielkopolski Zarz¹d Dróg 
Wojewódzkich

7 Droga nr 434 – budowa 
obwodnicy m. Krobia o d³. 1,9 km

3,990Wielkopolski Zarz¹d Dróg 
Wojewódzkich

8 Rewitalizacja regionalnych linii 
kolejowych na terenie województwa 

wielkopolskiego (linia kolejowa 
357 na odc. Wolsztyn – Luboñ)

PKP Polskie Linie Kolejowe SA 
Oddzia³ Regionalny w Poznaniu

20,000

9 Rewitalizacja regionalnych linii 
kolejowych na terenie województwa 
wielkopolskiego (linia kolejowa 356 
na odc. Poznañ Wsch. – Golañcz)

PKP Polskie Linie Kolejowe SA 
Oddzia³ Regionalny w Poznaniu

46,000

10 Zakup taboru kolejowego dla 
regionalnych pasa¿erskich 

przewozów kolejowych

Urz¹d Marsza³kowski 
Województwa Wielkopolskiego, 

Departament Transportu

84,094

11 Przed³u¿enie trasy tramwajowej 
od Zawad do stacji kolejowej 

Poznañ Wschód

Miasto Poznañ 28,000

12 Budowa trasy tramwajowej 
Os. Lecha – Franowo wraz z now¹ 
zajezdni¹ tramwajow¹ na Franowie 

oraz modernizacja trasy tramwajowej 
Kórnicka – Os. Lecha – Rondo ¯egrze 

w Poznaniu.

Miasto Poznañ 38,000

13 Przed³u¿enie trasy Poznañskiego 
Szybkiego Tramwaju (PST) 

do Dworca Zachodniego w Poznaniu

Miasto Poznañ 15,000

14 Budowa Wielkopolskiej 
Sieci Szerokopasmowej

Poznañskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe 
we wspó³pracy z jednostkami 

samorz¹dów gminnych, powiatowych 
i województwa wielkopolskiego

33,934
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PROGRAMY OPERACYJNE

15 Wzmocnienie potencja³u 
rozwojowego Wielkopolski poprzez 

zastosowanie technologii 
informacyjnych w dzia³alnoœci 
instytucji publicznych na rzecz 

budowania infrastruktury spo³ecznej 
i gospodarczej regionu

Komenda Wojewódzka Policji 
w Poznaniu

16

17

18

19

20

3,915

Urz¹d Miasta Poznania 8,353Poznañska Elektroniczna 
Karta Aglomeracyjna

Ochrona wód zlewni rzeki Noteæ Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Nadnoteckich w Pile

30,859

Modernizacja Kana³u Œlesiñskiego 
w km 0,00 do 32,00 poprzez remont 

œluz w Koszewie,Gawronach, 
P¹tnowie i Morzys³awiu oraz 

roboty pog³êbiarsko-udro¿nieniowe

Regionalny Zarz¹d Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu

4,385

Adaptacja obiektów powojskowych 
na potrzeby kszta³cenia medycznego 

i oko³omedycznego w PWSZ 
im. S.Staszica w Pile

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a 
Zawodowa im. Stanis³awa Staszica 

w Pile

2,088

21

22

23

24

Adaptacja obiektów pokoszarowych 
na potrzeby dydaktyczno-naukowe 

uczelni

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a 
Zawodowa w GnieŸnie

4,437

Adaptacja obiektów 
powojskowych na potrzeby 

dydaktyczno-laboratoryjne i socjalne

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a 
Zawodowa im. Prezydenta Stanis³awa 

Wojciechowskiego w Kaliszu

4,379

Budowa auli wielofunkcyjnej 
z zespo³em sal wyk³adowych 
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y 

Zawodowej im. J.A. Komeñskiego 
w Lesznie

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a 
Zawodowa im. J.A. Komeñskiego 

w Lesznie

5,000

Budowa obiektu 
dydaktyczno-konferencyjnego

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a 
Zawodowa w Koninie

2,088

Budowa budynku dydaktycznego Akademia Wychowania Fizycznego 
im. Eugeniusza Piaseckiego 

w Poznaniu

19,321

25

26

27

Poprawa wykrywalnoœci i standardów 
diagnostyki nuklearnej nowotworów 

w Wielkopolsce

Wielkopolskie Centrum Onkologii 5,221

Poprawa jakoœci us³ug medycznych 
w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Koninie

Urz¹d Marsza³kowski 
Województwa Wielkopolskiego

18,272

Rozbudowa Teatru Wielkiego Teatr Wielki im. St. Moniuszki 
w Poznaniu

8,000

28

29

30

Rewaloryzacja Wzgórza Lecha 
w GnieŸnie

Archidiecezja GnieŸnieñska 1,563

Budowa nowego obiektu 
kulturowego na Ostrowie 

Tumskim w Poznaniu

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu

2,050

Rezerwaty Archeologiczne 
dot. Pocz¹tków Pañstwa 

Polskiego – Ostrów Lednicki, 
Giecz, Grzybowo.

Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy

3,120

Materia³y do artyku³u pochodz¹ 
ze strony internetowej: 
www.wrpo.wielkopolskie.pl
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Ko³a 
Ishikawy

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

Kaoru Ishikawa by³ pierwszym 

teoretykiem zarz¹dzania, który zwraca³ 

uwagê na istotne ró¿nice miêdzy kultur¹ 

zachodni¹ a azjatyck¹. Wdro¿y³ do 

japoñskiej gospodarki ideê tzw. kó³ 

jakoœci, która jest do dziœ jedn¹ 

z najpopularniejszych metod 

zarz¹dzania jakoœci¹. 

aponia lat 50. XX w.uczyni³a niebywa-    

³y krok na drodze do stania siê ekono-J
miczn¹ potêg¹. Rozpoczê³a kolejny „pod-

bój œwiata” i pod koniec lat 60. kraj 

wschodz¹cego s³oñca by³ drug¹ gospo-

dark¹ w œwiecie. Nic nie dzieje siê bez 

przyczyny, a cud ekonomiczny nie móg³ 

dokonaæ siê bez amerykañskiej pomocy 

i takich teoretyków zarz¹dzania jakoœci¹, 

jak Deming czy Shewhart. Bohater tego 

artyku³u, podobnie jak wielu japoñskich 

naukowców i przedsiêbiorców w tamtych 

czasach, metod sterowania jakoœci¹ 

nauczy³ siê od Amerykanów. Co wiêcej 

– zaj¹³ siê ich udoskonaleniem i dlatego 

znamy go do dziœ. Kaoru Ishikawa w 1939 

roku ukoñczy³ Uniwersytet w Tokio i zo-

sta³ oficerem technicznym Imperialnej 

Marynarki Wojennej Japonii, a w roku 

1941 zacz¹³ pracowaæ dla Nissana. Ju¿ 

wtedy interesowa³ siê nowoczesnym, 

projakoœciowym podejœciem do zarz¹-

dzania przedsiêbiorstwem. Po wojnie kon-

tynuowa³ karierê naukow¹ na uniwer-

sytecie w Tokio. Obserwowa³ odbudowê 

japoñskiego przemys³u, rozbudowê sek-

tora prywatnego i prowadzi³ badania nad 

technikami zarz¹dzania. Od Amerykanów 

uczy³ siê statystycznej kontroli jakoœci 

i nowoczesnego podejœcia do gospodarki. 

Na pocz¹tku lat 60. by³ ju¿ znanym nau-

kowcem, który zrewolucjonizowa³ japoñ-

skie spojrzenie na ekonomiê i zarz¹dza-

nie. W 1978 roku zosta³ prezesem presti-

¿owego, istniej¹cego do dziœ, Musashi 

Institute of Technology. Wczeœniej stwo-

rzy³ narzêdzia zarz¹dzania jakoœci¹, które 

rozpowszechni³y siê na ca³ym œwiecie 

i wykorzystywane s¹ do dzisiaj w koncep-

cji Total Quality Management. 

Rybi diagram

Pocz¹tek sukcesów naukowych Ishi-

kawy, który burzy³ linearne myœlenie 

charakterystyczne dla dotychczasowych 

teorii zarz¹dzania, przypada jeszcze na lata 

wojny. W 1943 roku, w trakcie realizacji 

programu jakoœci w Kawasaki Steel Work, 

Ishikawa po raz pierwszy zastosowa³ dia-

gram przyczyn i skutków (ang. cause and 

effect diagram), s³u¿¹cy do analizowania 

problemów pojawiaj¹cych siê w przedsiê-

biorstwie. Diagram zwany jest równie¿ 

wykresem rybiej oœci (ang. fishbone 

diagram), ze wzglêdu na swój charaktery-

styczny wygl¹d przypominaj¹cy szkielet 

ryby. W ten sposób Kaoru Ishikawa stwo-

rzy³ jedno z najczêœciej stosowanych na-

rzêdzi zarz¹dzania jakoœci¹. Wykres to gra-

ficzna analiza wp³ywu ró¿nych czynników 

oraz ich wzajemnych powi¹zañ, które obni-

¿aj¹ jakoœæ dzia³ania przedsiêbiorstwa, 

produktów i us³ug. Pozwala zgromadziæ 

i usystematyzowaæ wiedzê, dziêki której 

mo¿na rozwi¹zaæ pojawiaj¹ce siê w firmie 

problemy. Wœród czterech podstawowych 

grup przyczyn Ishikawa wymienia si³ê 

robocz¹, maszyny, metody i materia³y. Jak 

dotrzeæ do wiedzy o przyczynach pro-

blemów? Ishikawa podkreœla³, ¿e sku-

teczn¹ technik¹ zbierania informacji w ze-

spole jest burza mózgów. Tylko praca ze-

spo³owa mo¿e doprowadziæ do rozwi¹za-

nia problemu, a wiêc wa¿ne jest zaufa-

nie miêdzy pracownikami. Pocz¹tkowo 

diagram Ishikawy by³ wykorzystywany 

tylko w przemyœle, lecz w krótkim czasie 

okaza³o siê, ¿e jest przydatny w wielu 

innych dziedzinach – w us³ugach, admini-

stracji czy zarz¹dzaniu projektami. Przy-

datny do dziœ. 

Ko³a jakoœci

To jednak nie diagram uznawany jest 

za najwa¿niejsz¹ czêœæ dorobku nauko-

wego Ishikawy. Jeden z elementów sk³a-

dowych TQM stanowi koncepcja tzw. kó³ 

jakoœci (ang. quality circles), za której 

twórcê uwa¿a siê powszechnie Josepha 

Jurana. Ten amerykañski naukowiec nie 

wyszed³ jednak poza teoriê, a na spraw-

dzenie w praktyce kó³ jakoœci przysz³o 

czekaæ do pocz¹tku lat 60., i to na innym 

kontynencie. Wtedy to Ishikawa dopra-

cowa³, przystosowa³ i zacz¹³ wdra¿aæ kon-

cepcjê Jurana na wyspach Japonii. Ko³o 

jakoœci to, najproœciej mówi¹c, grupa pra-

cowników, którzy spotykaj¹ siê poza prac¹ 

i analizuj¹ funkcjonowanie przedsiêbior-

stwa. W sk³ad kó³ wchodz¹ specjaliœci 

z wielu dziedzin, pracownicy ró¿nych 

szczebli, a cel wydaje siê prosty – popra-

wiæ efektywnoœæ firmy zarówno pod 

wzglêdem organizacyjnym, jak i produk-

cyjnym. Pracownicy sygnalizuj¹ zaob-

serwowane w przedsiêbiorstwie proble-

my i dyskutuj¹ nad ich rozwi¹zaniem. Wa-

runkiem powodzenia jest dobrowolne 

uczestnictwo, wydaje siê jednak oczy-

wiste, ¿e wystêpuje (zw³aszcza w Japonii) 

nieformalna presja wspó³pracowników 

do uczestniczenia w spotkaniach. Ko³a 

jakoœci nie maj¹ liderów i staraj¹ siê sy-

stematycznie doskonaliæ dzia³anie, czemu 

s³u¿y dokszta³canie siê uczestników. Ten 

sposób zarz¹dzania, który promowa³ Ja-

poñczyk, w gospodarce Nipponu trafi³ na 

podatny grunt i odniós³ wielki sukces. 

Ishikawa pocz¹tkowo s¹dzi³, ¿e koncep-

cja mo¿e funkcjonowaæ tylko w specy-

ficznych warunkach japoñskiej kultury 

korporacyjnej. Przekona³ siê jednak, ¿e 

znakomicie sprawdza siê w praktyce tak-

¿e na Tajwanie i w Korei Po³udniowej i do-

szed³ do wniosku, ¿e ko³a jakoœci mog¹ 

dzia³aæ tylko w krajach, w których u¿ywany 

jest chiñski alfabet. Wed³ug niektórych ba-

dañ neurofizjologicznych u¿ywanie chiñ-

skiego pisma anga¿uje – w przeciwieñ-

stwie do pisma alfabetycznego – obie 

pó³kule mózgowe, co ma siê przyczyniaæ 

m.in. do niewielkiej przewagi w testach IQ 

i zdolnoœciach analitycznych, któr¹ osi¹ga-

j¹ Azjaci w porównaniu z Europejczykami. 

Wydaje siê, ¿e Ishikawa tym pocz¹tkowo 

t³umaczy³ sobie obecnoœæ kó³ jakoœci tylko 

w Azji. Nie czeka³ jednak d³ugo na wery-

fikacjê b³êdnych za³o¿eñ. Ko³a wkrótce 

przetoczy³y siê na inne kontynenty i dziœ 

wykorzystywane s¹ w ponad 50 krajach, 

a w samej Japonii uczestniczy w nich po-

nad 20 milionów ludzi. S¹ symbolem 

zespo³owej pracy, doskonalenia i jakoœci. 

W 1980 roku, w przedmowie do angiel-

skiego t³umaczenia chiñskiego pisma, 

Ishikawa napisa³ o nich: „Wherever they 

are, human beings are human beings”. 

Sam zosta³ bohaterem narodowym Ja-

ponii. 

£UKASZ OSIÑSKI
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poziomu odzysku 
i recyklingu odpadów
opakowaniowych 
wprowadzonych na rynek

 krajowy
• Doradztwo z zakresu

ochrony œrodowiska
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Zobaczymy jesieni¹

Witamy USB 3.0

Na konferencji Intel Developer Forum 

w San Francisco 18 wrzeœnia br. Pat 

Gelsinger, wieloletni dyrektor ds. techno-

logii Intela, zademonstrowa³ projekt tech-

nologii USB 3.0. Wczeœniej Intel i inne fir-

my stworzy³y grupê, która promuje now¹, 

superszybk¹ magistralê. Technologia roz-

wijana jest we wspó³pracy z HP, NEC 

Corporation, Microsoft Corporation, NXP 

Semiconductors oraz Texas Instruments 

Incorporated. Trzecia generacja Universal 

Serial Bus umo¿liwi transfery z prêdkoœci¹ 

4,8 Gb/s (600 MB/s), a wiêc z dziesiêæ razy 

wiêksz¹ ni¿ obecny standard USB 2.0. 

Nowa magistrala ma byæ gotowa na po-

cz¹tku 2008 roku. Nowy port bêdzie 

kompatybilny z wczeœniejszymi techno-

logiami USB 1.0 i 2.0. Jak informuje Intel, 

nowe urz¹dzenia zgodne ze standardem 

USB 3.0 bêd¹ zasilane niewielk¹ moc¹ 

elektryczn¹. £¹cznoœæ bêdzie mog³a byæ 

realizowana za pomoc¹ kabli miedzianych 

i optycznych. A dziêki temu w przysz³oœci 

bêdzie mo¿liwe dalsze zwiêkszanie prêd-

koœci transferu danych. Warto przypom-

nieæ, ¿e na rynku coraz popularniejsza sta-

je siê technologia bezprzewodowego 

przesy³u danych WUSB (Wireless USB) 

o takiej samej przepustowoœci jak USB 2.0

(480 Mb/s; 60MB/s). 

iPhone w Europie

Znamy trzech operatorów sieci ko-

mórkowych, którzy bêd¹ oferowaæ w Eu-

ropie telefon Apple iPhone – urz¹dzenie 

posiadaj¹ce równie¿ funkcje odtwarza-

cza MP3 i komunikatora internetowego. 

W Wielkiej Brytanii produkt pojawi siê 

w ofercie O , za sprzeda¿ w Niemczech 2

bêdzie odpowiada³ T-Mobile, a we Francji 

telefon trafi do oferty sieci Orange. Pre-

mierê iPhone we wszystkich trzech kra-

jach zaplanowano na ten sam dzieñ – 9 

listopada br. Ceny bêd¹ zbli¿one i wynios¹ 

oko³o 400 euro za wersjê 8 GB (plus umo-

wa z operatorem na 2 lata). Przypomnijmy, 

¿e iPhone w USA wszed³ do sprzeda¿y 29 

czerwca 2007 roku w wersjach 4 GB pamiê-

ci po $499 i 8 GB pamiêci po $599. W ci¹-

gu pierwszych trzech dni sprzedano 525 

tys. egzemplarzy i wkrótce iPhone sta³ siê 

po drugiej stronie oceanu kultowym ga-

d¿etem. Mimo swoich minusów (koniecz-

noœæ podpisania dwuletniej umowy 

z operatorem AT&T, niewymienna bateria, 

brak obs³ugi MMS-ów, flasha, brak mo¿-

liwoœci nagrywania plików wideo, brak 

slotu na karty pamiêci) cieszy siê nies³ab-

n¹c¹ popularnoœci¹. Warto pamiêtaæ, ¿e 

europejski iPhone obs³uguje tylko techno-

logie GSM, GPRS, EDGE oraz WiFi, brak 

jest jednak wsparcia standardu UMTS. 

Nowa Opera

Przez blisko rok programiœci norwes-

kiej firmy Opera Software pracowali nad 

now¹ wersj¹ przegl¹darki. Od niedawna 

mo¿na wypróbowaæ jej mo¿liwoœci 

w testowej wersji alpha. I jest co testo-

waæ, bo Opera 9.50 to wiêcej zmian ni¿ 

móg³by sugerowaæ numer wersji. Nowa 

przegl¹darka ma ca³kowicie nowy silnik 

JavaScript ze wsparciem dla ECMAScript 

4, lepsze CSS3 i SVG (Scalable Vector 

Graphics), bardziej przejrzysty interfejs 

i jest szybsza. Wprowadzono takie udogo-

dnienia, jak choæby synchronizacja za-

k³adek czy wyszukiwanie historii ogl¹-

danych stron nie tylko po adresie, ale tak-

¿e po ich zawartoœci. Po wpisaniu w polu 

adresu pocz¹tku s³owa lub kilku pe³nych 

s³ów, jakie znajdowa³y siê na stronie, któ-

r¹ odwiedzaliœmy, a której adresu nie pa-

miêtamy, przegl¹darka odnajdzie w³aœci-

wy adres. Z myœl¹ o osobach niepe³no-

sprawnych poprawiono nawigacjê za po-

moc¹ klawiatury i skrótów klawiszowych. 

Opera Software ju¿ zapowiedzia³a, ¿e 

kolejna wersja przegl¹darki pojawi siê 

wiosn¹ 2008 roku. W wersji Opera 10.0 

„Peregrine” bêdzie istnia³a m.in. mo¿li-

woœæ pisania wiadomoœci w formacie

HTML. 
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Ostatnie miesi¹ce 2007 roku w IT zapowiadaj¹ siê doœæ ciekawie – Intel bêdzie pracowa³ 

nad nowym standardem USB 3.0, Steve Jobs z Apple wprowadza³ w Europie swoje 

„najm³odsze dziecko” iPhone, a internauci na ca³ym œwiecie przetestuj¹ now¹ Operê.
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„Ksero-translator” Fuji

WyobraŸ sobie kserokopiarkê, która 

podczas powielania dokumentów... t³u-

maczy je na inny jêzyk. To nie science 

fiction, tylko nowy projekt Fuji Xerox. 

Prototyp urz¹dzenia, który zaprezentowa-

³a ostatnio japoñska firma, nie ró¿ni siê 

wygl¹dem od zwyk³ej kserokopiarki. Po-

trafi jednak kopiowane dokumenty t³u-

maczyæ z jêzyka japoñskiego na chiñski, 

koreañski czy angielski. Urz¹dzenie pod-
opracowa³y now¹ metodê wytwarzania 

zapisywalnych p³yt Blue-ray, która znacz-

nie obni¿a koszty produkcji. Nowa tech-

nologia wykorzystuje organiczn¹ sub-

stancjê w warstwie zapisywalnej, co owo-

cuje mo¿liwoœci¹ wytwarzania nowych 

kr¹¿ków na liniach do produkcji p³yt CD 

i DVD (po niewielkich modyfikacjach). 

Przypomnijmy, ¿e format zapisu Blue-ray 

wyró¿nia siê wiêksz¹ pojemnoœci¹ od p³yt 

DVD, co jest mo¿liwe dziêki zastosowaniu 

niebieskiego lasera. Obecnie pojemnoœæ 

2-warstwowych p³yt dochodzi do 50 GB. 

Niestety, nowa technologia ma jedn¹ wa-

dê – prawdopodobnie nie bêdzie kom-

patybilna ze starszymi nagrywarkami oraz 

wiêkszoœci¹ stacjonarnych odtwarzaczy 

Blue-ray. Dlatego trudno w tej chwili wy-

rokowaæ, czy nowy format trafi do produk-

cji i sprzeda¿y. 

Olimpijskie Lenovo

Firma Lenovo wprowadzi³a do sprze-

da¿y komputery z serii Lenovo 3000, które 

zosta³y stworzone w nawi¹zaniu do zbli-

¿aj¹cych siê Igrzysk Olimpijskich. Nowe, 

czarno-srebrne „pecety” Lenovo 3000 

J200, J205 i S200 s¹ pierwszymi kompu-

terami z naniesionym na ich obudowê lo-

go chiñskiego producenta oraz Igrzysk 

Olimpijskich. Ma to podkreœliæ globalne 

zaanga¿owanie Lenovo w dzia³ania spon-

soringowe na rzecz olimpiady, która od-

bêdzie siê w 2008 roku w Pekinie. Kom-

putery stacjonarne J200p zawieraj¹ pro-

cesory Intel Core 2 Quad, modele J200 

oraz S200 wyposa¿ono w procesory ba-

zuj¹ce na rozwi¹zaniach Intela, a kompu-

tery J205 – w procesory firmy AMD. No-

wa seria Lenovo 3000 wyposa¿ona jest 

w gigabajtowy Ethernet, szeœæ por-

tów USB, zabezpieczenie przed dostêpem 

do wnêtrza komputera oraz specjalne 

gniazdo zabezpieczaj¹ce przed kradzie¿¹ 

komputera (PC lock slot). Seria skierowa-

na jest do w³aœcicieli ma³ych i œrednich 

firm, dlatego wyposa¿ona zosta³a w ze-

staw narzêdzi Lenovo Care Tools, który 

pozwala zarz¹dzaæ komputerami za po-

moc¹ automatycznych aktualizacji czy 

przywracania systemu i zarz¹dzania ha-

s³ami za pomoc¹ jednego przycisku. 

£UKASZ OSIÑSKI

I TI T

NOWE  TECHNOLOGIE

czas powielania komunikuje siê ze spe-

cjalnym serwerem, który dziêki algo-

rytmom potrafi odró¿niæ tekst od obrazków 

i linii. Na razie Fuji Xerox nie informuje 

o skutecznoœci t³umaczeñ i pozostaje mieæ 

nadziejê, ¿e nie bêdzie to coœ na kszta³t

Google Translate. 

Nowy Blue-ray

Pionier Corporation, japoñska firma 

specjalizuj¹ca siê w produktach elektro-

nicznych, oraz Mitsubishi Chemical Media 



Rozrastaj¹ce siê z coraz wiêksz¹ 

dynamik¹ œrodowiska naszych 

serwerowni wymagaj¹ zwiêkszonych 

nak³adów na administracjê. Stajemy 

przed koniecznoœci¹ podjêcia decyzji, 

czy mo¿emy zaspokajaæ potrzeby 

biznesu bez jednoczesnego zwiêkszania 

œrodków na IT, czy te¿ wydatki powinny 

byæ proporcjonalne. 

ocz¹cy siê od wielu lat spór o to, czy 

technologia ma s³u¿yæ celom bizne-T
sowym, czy te¿ ma stymulowaæ zarz¹-

dzaj¹cych do stawiania nowych celów, do 

wprowadzania zmian w organizacji, które 

wp³ywaj¹ na sposób prowadzenia biznesu, 

zdaje siê nie mieæ koñca. Rosn¹ca presja na 

zwiêkszanie konkurencyjnoœci sprawia, ¿e 

przedsiêbiorstwa coraz czêœciej Ÿród³o 

przewagi upatruj¹ w³aœnie w przewadze 

technologicznej nad konkurencj¹. Od spo-

sobu wykorzystania dostêpnych techno-

logii w wielu wypadkach zale¿eæ bêd¹ 

szybkoœæ podejmowania decyzji, mo¿li-

woœæ przeanalizowania wiêkszej iloœci 

danych czy te¿ zwyk³e obni¿enie kosztów 

IT na sprzêt i administracjê. Nowoczesne 

technologie wirtualizacyjne pozwalaj¹ 

wprowadziæ do organizacji us³ugi zare-

zerwowane dotychczas jedynie dla naj-

wiêkszych i najbardziej wymagaj¹cych 

klientów. Tymi us³ugami s¹ wysoka do-

stêpnoœæ i ci¹g³oœæ dzia³ania. 

Czas to pieni¹dz

Powszechnie u¿ywane stwierdzenie 

wydaje siê oczywiste i zrozumia³e. Ale czy 

dotyczy tak¿e naszego podejœcia do za-

pewnienia ci¹g³oœci dzia³ania w przypadku 

nieplanowanego przestoju w funkcjono-

waniu œrodowiska IT? Czy jesteœmy przy-

gotowani na niespodziewan¹ przerwê 

kilku- lub kilkunastogodzinn¹ w dzia³aniu 

kluczowych aplikacji biznesowych, z któ-

rych korzystaj¹ nasi pracownicy? Jak 

wyobra¿asz sobie pracê biura bez dostêpu 

do poczty elektronicznej, bez dostêpu do 

systemu ERP, CRM, bez mo¿liwoœci 

przyjêcia i wydania towaru z magazynu? 

Czy uwzglêdni³eœ, ¿e nawet godzina prze-

stoju to w skali firmy nawet kilkaset 

bezproduktywnych godzin wielu pra-

cowników? Mówisz: nam siê to nie przy-

trafi, nas to nie dotyczy. Ale czy rze-

czywiœcie? 

Nieplanowane awarie s¹ przyczyn¹ 

zaledwie kilkunastu procent ogó³u prze-

stojów œrodowisk IT. Blisko 90 proc. sta-

nowi¹ przestoje planowane: konserwacja 

sprzêtu, aktualizacja oprogramowania, 

wykonywanie kopii zapasowych. Tych 

przestojów doœwiadczamy na co dzieñ. 

Byæ mo¿e nie uœwiadamiamy sobie ich 

biznesowych konsekwencji, co nie ozna-

cza, ¿e straty s¹ niepoliczalne. Jak zatem 

mo¿emy zagwarantowaæ ci¹g³oœæ dzia-

³ania? Sposobów jest wiele, a ich dobór 

zale¿ny od naszych wymagañ i dostêp-

nych bud¿etów.

Wirtualne serwery – rzeczywiste 

korzyœci

Jedn¹ z metod budowy œrodowiska 

odpornego na awarie jest wykorzystanie 

zaawansowanych mo¿liwoœci rozwi¹zañ 

wirtualizacyjnych VMware – lidera na ryn-

ku oprogramowania do wirtualizacji ser-

werów. Obok mo¿liwoœci uruchamiania 

wielu maszyn wirtualnych na pojedyn-

czym serwerze fizycznym, VMware po-

zwala budowaæ bardziej zaawansowane 

œrodowiska (tzw. farmy) sk³adaj¹ce siê 

z wielu serwerów fizycznych i kilkunastu, 

kilkudziesiêciu serwerów wirtualnych 

uruchomionych na tym sprzêcie. Jak sku-

tecznie zarz¹dzaæ tak rozbudowanym 

œrodowiskiem? VMware daje rozwi¹zanie

 – VirtualCenter – graficzn¹ konsolê, za 

której poœrednictwem administrator bez 

trudu jest w stanie zarz¹dzaæ kilkudzie-

siêcioma serwerami. VirtualCenter pozwa-

la monitorowaæ obci¹¿enie serwerów fi-

zycznych, logowaæ siê z poziomu konsoli 

do poszczególnych serwerów wirtual-

nych, wstrzymywaæ b¹dŸ restartowaæ 

poszczególne maszyny wirtualne, uru-

chamiaæ i konfigurowaæ kolejne w czasie 

kilku minut. Dziêki mechanizmowi VMo-

tion ca³e maszyny wirtualne przenoszone 

s¹ „w locie” z jednego serwera fizycznego 

na drugi, a u¿ytkownicy pracuj¹cy na apli-

kacjach nie doœwiadczaj¹ jakichkolwiek

przerw w dzia³aniu. 

VMware poszed³ krok dalej, daj¹c na-

rzêdzia zapewniaj¹ce w pe³ni automa-

tyczne równowa¿enie obci¹¿enia na far-

mie serwerów fizycznych – Distributed 

Resource Scheduling (DRS). System po-

zwala automatycznie wykryæ, ¿e któraœ 

z maszyn wirtualnych zg³asza zwiêkszone 

zapotrzebowanie na moc obliczeniow¹ 

serwera lub jego pamiêæ operacyjn¹. 

W takim przypadku DRS potrafi przenieœæ 

za pomoc¹ VMotion serwery wirtualne 

z tej maszyny fizycznej na pozosta³e, 

mniej obci¹¿one serwery, daj¹c jedno-

czeœnie priorytet do wykorzystania 

wszystkich zasobów danej maszynie wir-

tualnej. VMware podejmuje te decyzje 
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ca³kowicie automatycznie, gwarantuj¹c

optymalne wykorzystanie zasobów. 

Zero przestojów

Dla przedsiêbiorstw, dla których nie-

przerwane dzia³anie aplikacji ma znacze-

nie krytyczne, VMware wprowadzi³ roz-

wi¹zanie High Availability (HA). VMware 

HA gwarantuje automatyczny restart ma-

szyny wirtualnej na innym serwerze 

w przypadku awarii serwera fizycznego, 

na którym siê znajduje. Dziêki temu 

zamiast wielogodzinnych przestojów 

w dzia³aniu systemów doœwiadczamy co 

najwy¿ej kilkuminutowych przerw, co 

dla zdecydowanej wiêkszoœci przedsiê-

biorstw jest do zaakceptowania. Rozwi¹-

zanie VMware ma dodatkowo tê zaletê, ¿e 

pozwala obj¹æ ci¹g³oœci¹ dzia³ania wszyst-

kie serwery wirtualne pracuj¹ce w œro-

dowisku infrastruktury wirtualnej, i to 

niezale¿nie od uruchamianego tam sy-

stemu operacyjnego czy aplikacji. W tra-

dycyjnych rozwi¹zaniach ci¹g³oœæ dzia³a-

nia by³a domen¹ jedynie absolutnie kry-

tycznych aplikacji. Tutaj zaœ nie ma 

dodatkowych kosztów zwi¹zanych z de-

dykowanym sprzêtem dla klastra, licen-

cjami oraz z³o¿onoœci¹ konfiguracji – HA 

konfiguruje siê automatycznie i nie ogra-

nicza u¿ytkownika w sensie liczby ser-

werów,  którym chcemy zapewniæ wyso-

k¹ dostêpnoœæ.

Brak przestojów oznacza w przypadku 

VMware Infrastructure 3 – najnowszej 

generacji kompleksowego podejœcia do 

wirtualizacji – nieprzerwan¹ pracê serwe-

rów tak¿e w trakcie wykonywania kopii 

bezpieczeñstwa. Tradycyjne rozwi¹zania 

backupowe powodowa³y krótsze lub d³u¿-

sze przerwy w dostêpnoœci systemów, 

dlatego najczêœciej przeprowadzane s¹ 

w godzinach nocnych b¹dŸ w weekendy. 

W rozwi¹zaniu VMware Consolidated 

Backup proces archiwizacji mo¿e byæ 

przeprowadzony w dowolnej chwili, gdy¿ 

wymaga wstrzymania systemu zaledwie 

na u³amek sekundy – co jest z regu³y 

niezauwa¿alne dla u¿ytkowników. Tyle 

bowiem czasu trwa zrobienie „migawki” 

– obrazu aktualnego stanu systemu, któ-

ry nastêpnie archiwizowany jest ju¿ bez 

wiedzy i udzia³u danej maszyny wirtualnej. 

Oznacza to znacz¹ce poszerzenie okien na 

wykonywanie kopii (w praktyce 24 h na 

dobê), a jednoczeœnie nie powoduje 

zwiêkszenia obci¹¿enia lokalnej sieci, po-

przez któr¹ tradycyjnie odbywa siê trans-

port archiwizowanych danych. W VMware 

Consolidated Backup ca³y ruch odbywa 

siê po szybkich, œwiat³owodowych sie-

ciach pamiêci masowej (SAN). Ponadto 

liczba licencji na agentów systemu 

backupu nie zale¿y od liczby maszyn wir-

tualnych – potrzeba tylko jednej licencji na 

tzw. serwerze VCB Proxy, który tê funkcjê 

realizuje dla wszystkich systemów i apli-

kacji.

Wirtualizacja pozwala kompleksowo 

unowoczeœniæ œrodowisko IT, daj¹c 

ogromn¹ elastycznoœæ w zakresie pro-

wadzonego biznesu. VMware Infrastruc-

ture 3 posiada zaawansowane cechy, któ-

re mog¹ staæ siê atutem biznesowym nie 

tyle samego œrodowiska IT, co ca³ej firmy:

· elastycznoœæ w serwisowaniu (brak 

przestoju aplikacji mimo przestoju

serwera) to podwy¿szona 

produktywnoœæ, zero nadgodzin 

administratorów, którzy 

do tej pory wykonuj¹ wiele zadañ 

w weekendy lub po godzinach pracy;

· optymalne wykorzystanie zasobów 

(DRS) to wiêcej systemów na 

mniejszej liczbie serwerów,

uruchomienie nowych maszyn 

w ci¹gu minut, a nie tygodni, 

mniejsze op³aty za energiê,

wiêcej miejsca w serwerowi;

· wysoka dostêpnoœæ na wypadek

awarii sprzêtu (VMware HA) oraz

szybki backup realizowany przez 24 h

na dobê (VCB) to du¿y margines

bezpieczeñstwa na wypadek

nieprzewidzianych sytuacji, pewna 

i szybka kopia danych. 

Od czego zacz¹æ?

By przekonaæ siê, jak daleko wirtu-

alizacja zmieni infrastrukturê IT w przed-

siêbiorstwie, skorzystaj z bezp³atnego 

30-dniowego okresu ewaluacji licencji 

VMware. Takie licencje mo¿e przekazaæ 

tobie Enterprise Partner VMware. Czas 

ju¿ przekonaæ siê, ile na wirtualizacji mo¿e

zyskaæ twoja firma.

S£AWOMIR OCZKOWSKI

Dyrektor Dzia³u Technologii 

Informatycznych

http://vmware.talex.pl
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rogram dla nowych firm nazwano 

„Startup-IT”. Obejmuje on  warsztaty, P
seminaria i techniczne wsparcie dla stu-

dentów i m³odych naukowców, którzy wy-

najduj¹ nowe rozwi¹zania w obszarze high-

-tech. Podstawowym celem tego pro-

gramu jest nie tylko inspiracja dla m³odych 

przedsiêbiorców w sferze technologii lub 

zarz¹dzania, ale przede wszystkim pre-

zentowanie nowego podejœcia do prowa-

dzenia w³asnego biznesu, zarówno na glo-

baln¹, jak i lokaln¹ skalê. Najlepszym przy-

k³adem mo¿e byæ tu wspó³praca z global-

nym programem Microsoft pn. „Rising 

Stars”; pierwszy warsztat odby³ siê 

w czerwcu w Poznaniu (Polskê i projekt 

„Startup-IT” wybrano jako jeden z 5 kra-

jów Unii Europejskiej obok Danii, Niemiec,

Hiszpanii i Portugalii).

Wielkopolska kuŸnia IT

Sam projekt „Startup-IT” bardzo zwi¹-

zany jest z tradycj¹ i aspiracjami Wiel-

kopolski do pe³nienia roli jednego z g³ów-

nych regionów w kraju. To st¹d pochodz¹ 

takie znane marki, jak: Solaris, Allegro, 

One-2-One, Alma czy Centrum Innowacji 

Microsoft. Wiele ma³ych firm zaczê³o 

swoj¹ dzia³alnoœæ w ostatnich latach. 

Studenci Politechniki Poznañskiej wygry-

waj¹ wiêkszoœæ zawodów krajowych, 

a tak¿e  niektóre miêdzynarodowe. Z dru-

giej strony, PCSS prowadzi zaawanso-

wane badania dobrze znane w Europie 

i w USA – przede wszystkim ze wzglêdu na 

rozwój technologii gridowych. To s¹ przy-

k³ady olbrzymiego potencja³u Wielko-

polski.

Szansa w konkursie

Jednym z podstawowych instrumen-

tów motywuj¹cych do zak³adania firm w ra-

mach programu „Startup-IT” s¹ równie¿ 

konkursy na najciekawsze rozwi¹zania 

i pomys³y w zakresie IT. Bardzo istotne 

jest to, ¿e partnerami tych konkursów s¹ 
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Od 2006 roku Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych prowadzi cykliczne spotkania dla 

studentów, absolwentów i pracowników naukowych zainteresowanych tworzeniem w³asnych firm w bran¿y IT w Wielkopolsce. 

W 2007 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego zdecydowa³o siê wesprzeæ wysi³ki Centrum, aby daæ impuls do 

rozwoju nowych firm wykorzystuj¹cych innowacyjne rozwi¹zania w dziedzinie IT. Centrum dzia³a jako konsorcjum dwóch 

g³ównych oœrodków IT w regionie: Poznañskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (koordynator) oraz Politechniki 

Poznañskiej (szczególnie Instytutu Informatyki). 

G³ówna nagroda przypad³a
zespo³owi z Politechniki Poznañskiej
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czêsto czo³owe firmy z bran¿y IT. W 2007 

roku zorganizowano ju¿ drugi konkurs 

–  tym razem skupiono siê na wykorzysta-

niu technologii mobilnych, st¹d nazwa 

konkursu: „Mobile Startup-IT”. Nagrody 

sponsorowa³a firma One-2-One.

27 paŸdziernika odby³ siê fina³ „Mobile 

Startup-IT”. Kapitu³a konkursu w sk³adzie: 

prof. Aleksandra Rakowska – prorektor 

Politechniki Poznañskiej, prof. Jan Wêglarz 

– przewodnicz¹cy Rady WCZTI i przewod-

nicz¹cy kapitu³y, Piotr D³ugiewicz – dy-

rektor zarz¹dzaj¹cy Grupy One-2-One oraz 

dr in¿. Maciej Stroiñski – dyrektor tech-

niczny PCSS niezale¿nie oceni³a wszyst-

kie zg³oszone prace i wy³oni³a trzech zwy-

ciêzców. 

Konkurs i g³ówn¹ nagrodê – 5000 z³ 

bezkonkurencyjnie wygra³ projekt pn. 

„e-park” stworzony przez zespó³ z Po-

litechniki Poznañskiej w sk³adzie: Jacek 

Jelonek, Olgierd Stankiewicz, Wojciech 

Œwita³a. Drugie miejsce i nagrodê 3000 z³ 

przyznano projektowi wykorzystuj¹cemu 

technologiê RFID pt. „Wykorzystanie te-

chnologii RFID w organizacji Euro 2012”, 

którego autorem jest Tomasz Drabarek 

z Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 

Trzecie miejsce i nagrodê 2000 z³ zdoby³ 

projekt pn. „Innowacyjny system badania 

opinii publicznej wykorzystuj¹cy telefony 

komórkowe”, którego autorem jest Marek 

Nadra z Akademii Ekonomicznej w Po-

znaniu i Politechniki Poznañskiej. 

e-park

Projekt „e-park” stanowi alternatywê 

dla klasycznego systemu taryfikacji miejsc 

postojowych, opartego na biletach dru-

kowanych przez parkomaty. G³ówn¹ ko-

rzyœci¹ zaproponowanego rozwi¹zania 

jest aktywacja i dezaktywacja naliczania 

op³at za parkowanie w Strefie Ograni-

czonego Postoju za pomoc¹ SMS-ów. 

Kierowca korzystaj¹cy z systemu „e-park” 

nie bêdzie musia³ szukaæ drobnych ani 

traciæ czasu na dojœcie do parkomatu 

i powrót z wydrukowanym biletem. Nie 

bêdzie musia³ równie¿ kontrolowaæ czasu, 

na jaki zaparkowa³ pojazd. Ze strony za-

rz¹dcy SOP system „e-park” nie wymaga 

¿adnych inwestycji instalacyjno-budowla-

nych. Informacja o zaparkowanych poja-

zdach jest przechowywana w bazie da-

nych dedykowanego serwera. Sprawdze-

nie zaparkowanych pojazdów przez kon-

trolerów Strefy Ograniczonego Postoju 

bêdzie mo¿liwe dziêki wyposa¿eniu ich 

w terminale, które automatycznie ziden-

tyfikuj¹ dany pojazd na podstawie winiety 

przyklejonej do przedniej szyby (zawiera-

j¹cej unikalny kod kreskowy) i dziêki bez-

przewodowej komunikacji z serwerem 

(GPRS) zasygnalizuj¹ kontrolerowi bie¿¹-

cy status op³aty parkingowej.

RFID dla Euro 2012

Przy charakterystyce drugiego projek-

tu warto jednym zdaniem wspomnieæ 

o technologii RFID. Radio Frequency Iden-

tification, czyli zdalna identyfikacja radio-

wa, to typowe konfiguracje przypisuj¹ce 

specyficzny kod do danego obiektu, który 

mo¿e byæ automatycznie odczytywany 

i wykorzystywany przez systemy przetwa-

rzania. Nagrodzony system sk³ada siê 

z taga/transpondera (rodzaj chipa umiesz-

czonego w skanowanym obiekcie), czyt-

nika (nadajnik, dekoder i antena) oraz 

systemu odpowiedzialnego za groma-

dzenie i przetwarzanie zebranych danych. 

Tag – umieszczony na identyfikatorze ki-

bica (w oryginalnym projekcie za³o¿ono 

równie¿ mo¿liwoœæ podskórnego wszcze-

pienia taga) odwiedzaj¹cego stadion, bê-

dzie przesy³a³ kod danej osoby do syste-

mu, który zostanie automatycznie porów-

nany z innymi, wczeœniej zgromadzony-

mi w bazie danych. W ten sposób system 

pozwoli wykryæ niepo¿¹dany element, 

który ze wzglêdu na naganne zachowanie 

w trakcie innych imprez nie zostanie

wpuszczony na obiekt. 

Opinie z komórki

Trzeci z projektów zak³ada wykorzy-

stanie telefonów komórkowych w bada-

niach opinii publicznej. Rozwój technolo-

giczny telefonii komórkowej sprawia, ¿e 

ceny przesy³u danych malej¹ w zawrot-

nym tempie, a telefon sta³ siê w³asnoœci¹ 

niemal ka¿dego cz³owieka. Prosta aplika-

cja klient – serwer napisana w Javie po-

zwoli na sprawne badanie opinii publicz-

nej. Sukces przedsiêwziêcia zale¿y od kilku 

istotnych czynników – dostêpnoœci pro-

duktu – ca³oœæ rozpowszechniana natu-

ralnie bezp³atnie wszelkimi kana³ami ko-

munikacji, np. pobranie z Internetu. Je-

dnym z kluczowych elementów bêdzie na 

pewno motywacja do u¿ywania aplikacji 

i udzielania prawid³owych odpowiedzi  – je-

dnym z motywatorów mo¿e byæ te¿ sys-

tem punktowy wymienny na inne korzyœci, 

losowanie nagród wœród badanych czy 

zwyk³e tapety i dzwonki do naszego te-

lefonu. Problemem bêdzie niew¹tpliwie 

wiarygodnoœæ uzyskanej wiedzy i w³aœnie 

z tego wzglêdu powsta³o wiele mechaniz-

mów zabezpieczaj¹cych, takich jak wspó³-

czynnik wiarygodnoœci, pytania kontrolne, 

pytania przerywnikowe oraz minimalny 

czas na pytanie. System bêdzie w stanie 

pozyskiwaæ opinie precyzyjnie okreœlonej 

grupy docelowej, np. mê¿czyŸni w wieku 

20–25 lat uprawiaj¹cy sport. System jest 

niezwykle skalowalny, przy zwiêkszaniu 

odbiorców koszty przedsiêwziêcia pozo-

staj¹ niemal niezmienne.
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3 paŸdziernika br. w³adze urzêdu 

marsza³kowskiego zaprezentowa³y 

now¹ nagrodê marsza³ka województwa 

wielkopolskiego, która premiuje 

innowacyjne firmy i wspó³pracê 

oœrodków badawczych 

z przedsiêbiorstwami. Zwyciêzców 

poznamy jeszcze w tym roku. 

o krok w kierunku realizacji zamierzeñ 

Strategii Lizboñskiej, przyjêtej przez T
Radê Europejsk¹ w 2000 roku – mówi 

marsza³ek województwa wielkopolskiego 

Marek WoŸniak. – Chcemy uczyniæ z Wiel-

kopolski dynamiczny i konkurencyjny re-

gion gospodarczy w Polsce i Unii Euro-

pejskiej. Promuj¹c najlepszych, zachê-

camy do dzia³ania innych.

Przypomnijmy, ¿e jednym z za³o¿eñ 

tzw. Strategii Lizboñskiej jest rozwój go-

spodarek pañstw UE w oparciu o wiedzê, 

a co za tym idzie – wzrost konkurencyjno-

œci w skali globalnej. Ma siê to przejawiaæ 

w finansowaniu szeroko zakrojonych ba-

dañ naukowych, zw³aszcza w nowoczes-

nych dziedzinach wiedzy. Tê strategiê 

chce równie¿ realizowaæ, ustanawiaj¹c 

nagrodê „i-wielkopolska – Innowacyjni dla 

Wielkopolski”, Urz¹d Marsza³kowski Wo-

jewództwa Wielkopolskiego. Chce promo-

waæ nowoczesne przedsiêbiorstwa, które 

nie boj¹ siê wyzwañ, nowych rozwi¹zañ 

technologicznych i zmian w organizacji

pracy. 

Mikro i makro

A jest o co walczyæ w konkursie „i-wiel-

kopolska” – przewidziano nagrody o ³¹cz-

nej wartoœci 200 tysiêcy z³otych. – By nie 

stawiaæ na straconej pozycji ma³ych firm, 

których w Wielkopolsce jest najwiêcej, 

wyodrêbniliœmy dwie kategorie konkur-

sowe – t³umaczy wicemarsza³ek woje-

wództwa wielkopolskiego Leszek Woj-

tasiak. – Innowacja nie jest zarezerwowa-

na dla du¿ych firm dysponuj¹cych wiêk-

szym kapita³em i si³¹ przebicia. Bardzo

liczymy na tych mniejszych. 

Wiêksi wystartuj¹ w „Innowacyjnej In-

wencji” – wspólnej kategorii dla wielko-

polskiego zespo³u badawczego oraz przed-

siêbiorstwa z Wielkopolski. Nagrodzeni 

zostan¹ ci, którzy najpierw opracowali, 

a potem wdro¿yli rozwi¹zania procentuj¹-

ce innowacyjnym produktem, us³ug¹ lub 

procesem. – Druga kategoria,  „Mikro Przy-

sz³oœæ”, skierowana jest do firm, które 

zatrudniaj¹ nie wiêcej ni¿ 9 osób i wprowa-

dzi³y na rynek nowatorskie produkty, us³u-

gi czy w³asne rozwi¹zania – dodaje wice-

marsza³ek. Oceniana innowacyjnoœæ musi 

iœæ w parze z zyskiem ekonomicznym 

(zw³aszcza z eksportu). Ze wspomnianej 

puli 200 tysiêcy z³otych laureaci pierw-

szego miejsca w kategorii „Innowacyjna 

Inwencja” podziel¹ siê sum¹ 150 tysiêcy. 

„Mikro Przedsiêbiorstwo” otrzyma resz-

tê – 50 tysiêcy z³otych. – To nie tyle po-

moc finansowa, co mo¿liwoœæ dofinanso-

wania jakiegoœ projektu – uwa¿a Omar 

Saudi, dyrektor Departamentu Gospodar-

ki Urzêdu Marsza³kowskiego Wojewódz-

twa Wielkopolskiego. – Wierzymy, ¿e na-

grodzeni bêd¹ umieli te pieni¹dze w³a-

œciwie zainwestowaæ. Oprócz tego zwy-

ciêzcy bêd¹ mogli, na koszt urzêdu mar-

sza³kowskiego, uczestniczyæ w wybranej 

imprezie gospodarczej na terenie Unii 

Europejskiej – dodaje. Co wiêcej, bêd¹ te¿ 

goœæmi dwóch zagranicznych wyjazdów 

oficjalnej delegacji gospodarczej woje-

wództwa. Ponadto bêd¹ mieli prawo do 

reklamy w materia³ach promocyjnych

urzêdu marsza³kowskiego. 

Zadecyduj¹ uczeni

Organizatorzy konkursu szczególnie 

licz¹ na zg³oszenia firm spoza wiêkszych 

oœrodków miejskich, dla których wygrana 

mo¿e byæ rzeczywiœcie du¿¹ szans¹. 

W piêtnastoosobowej kapitule pod prze-

wodnictwem wicemarsza³ka Leszka Woj-

tasiaka zasiada 4 przedstawicieli urzêdu. 

Pozostali jurorzy to 6 naukowców z UAM, 

Uniwersytetu Medycznego, Akademii Eko-

nomicznej, Politechniki Poznañskiej oraz 

5 przedsiêbiorców reprezentuj¹cych naj-

wiêksze firmy dzia³aj¹ce w naszym regio-

nie – BZ WBK, Volkswagen, Galaxo-

SmithKline, Philips Lightining oraz 

Microsoft. Propozycje nominacji do na-

grody mog¹ zg³aszaæ m.in. gminy i powia-

ty, sejmik gospodarczy, agencje rozwoju 

w Pile oraz w Koninie, izby gospodarcze 

i rzemieœlnicze, inkubatory i oœrodki przed-

siêbiorczoœci, uczelnie wy¿sze i placówki 

badawcze, Miêdzynarodowe Targi Poznañ-

skie, fundacje, stowarzyszenia i oœrodki 

wspomagania rozwoju ma³ych i œrednich 

przedsiêbiorstw. Do koñca listopada br. 

kapitu³a spoœród nades³anych zg³oszeñ 

wybierze nominowane firmy. Jeszcze 

przed okresem œwi¹tecznym poznamy 

zwyciêzców, a na pocz¹tku 2008 roku 

na uroczystej gali kapitu³a wrêczy im

nagrody. 

£UKASZ OSIÑSKI
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TERAZ KLESZCZEWOTERAZ KLESZCZEWO

Mieszkaj i inwestuj

Kleszczewo jest gmin¹, w której warto za-

mieszkaæ – potwierdzeniem tej tezy s¹  dy-

namiczny rozwój budownictwa mieszka-

niowego i szybki wzrost liczby mieszkañ-

ców, którzy z gmin¹ wi¹¿¹ swoj¹ przy-

sz³oœæ. Równolegle nastêpuje rozwój ko-

lejnych szlaków komunikacyjnych, a wraz 

z nim stopniowo wzrasta zainteresowanie 

terenem gminy jako dobr¹ lokalizacj¹ dla 

inwestycji produkcyjno-przemys³owych. 

Dla inwestorów wa¿ne s¹ ulgi podatkowe 

oraz plan zagospodarowania przestrzen-

nego, który jako jeden z nielicznych w skali

kraju obejmuje obszar ca³ej gminy. 

Blisko aglomeracji

Poznañ zapewnia mieszkañcom dostêp 

do pe³nego spektrum placówek oœwiato-

wych i naukowych, miejsc pracy, instytucji 

kultury i biznesu, centrów handlu, banko-

woœci czy rozrywki, a tak¿e miêdzyna-

rodowych szlaków komunikacyjnych oraz 

lotniska. Z miastem ³¹czy gminê linia

gminnej komunikacji autobusowej.
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Blisko aglomeracji

Kleszczewo jest gmin¹, w której warto za-

mieszkaæ – potwierdzeniem tej tezy s¹  dy-

namiczny rozwój budownictwa mieszka-

niowego i szybki wzrost liczby mieszkañ-

ców, którzy z gmin¹ wi¹¿¹ swoj¹ przy-

sz³oœæ. Równolegle nastêpuje rozwój ko-

lejnych szlaków komunikacyjnych, a wraz 

z nim stopniowo wzrasta zainteresowanie 

terenem gminy jako dobr¹ lokalizacj¹ dla 

inwestycji produkcyjno-przemys³owych. 

Dla inwestorów wa¿ne s¹ ulgi podatkowe 

oraz plan zagospodarowania przestrzen-

nego, który jako jeden z nielicznych w skali

kraju obejmuje obszar ca³ej gminy. 

Poznañ zapewnia mieszkañcom dostêp 

do pe³nego spektrum placówek oœwiato-

wych i naukowych, miejsc pracy, instytucji 

kultury i biznesu, centrów handlu, banko-

woœci czy rozrywki, a tak¿e miêdzyna-

rodowych szlaków komunikacyjnych oraz 

lotniska. Z miastem ³¹czy gminê linia

gminnej komunikacji autobusowej.

Z infrastruktur¹ ³atwiej  

Kolejny atut to wysoki poziom rozwoju 

infrastruktury technicznej i spo³ecznej. 

Gmina jest zwodoci¹gowania, zgazyfi-

kowana, stelefonizowana, oœwietlona 

i w znacz¹cym stopniu skanalizowana. 

W³adze lokalne przyk³adaj¹ te¿ wagê do 

dzia³añ proekologicznych, w tym miêdzy 

innymi do sprawnie zorganizowanego 

systemu gospodarki odpadami, opalania 

budynków gazem oraz zwiêkszania liczby 

terenów zielonych. Systematycznej po-

prawie ulega tak¿e stan dróg – poza 

modernizacj¹ ju¿ istniej¹cych szlaków, 

z udzia³em œrodków bud¿etu gminnego

budowane s¹ kolejne.  

Oœwiata, kultura i wiêcej...

Wiele uwagi poœwiêca siê w Gminie 

Kleszczewo rozwojowi ¿ycia kulturalnego 

mieszkañców, ich bezpieczeñstwu, zdro-

wiu, warunkom ¿ycia i rozwojowi intelek-

tualnemu. Szko³y gminne wyposa¿one s¹ 

w nowoczesne hale sportowe, pracownie 

komputerowe i jêzykowe, ogólnodostêp-
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w nowoczesne hale sportowe, pracownie 

komputerowe i jêzykowe, ogólnodostêp-

ne biblioteki i czytelnie. S¹ te¿ strzelnica, 

klub fitness i si³ownia oraz kawiarenki

internetowe. 

Poza walorami przyrodniczymi i dobrze 

rozwiniêt¹ infrastruktur¹ spo³eczn¹ i tech-

niczn¹, ogromn¹ wartoœæ dla gminy maj¹ 

obiekty historyczne,  w tym  m. in. koœcio³y 

z XIII, XVI i XVIII w., które od niedawna war-

to zobaczyæ tak¿e w porze nocnej, jako ¿e 

zosta³y piêknie podœwietlone. Za realiza-

cjê tej inwestycji Gmina Kleszczewo otrzy-

ma³a tytu³ Najlepiej Oœwietlonej Gminy 

2007 r. w grupie gmin do 70 tys. miesz-

kañców w kategorii „Oœwietlenie wybra-

nej przestrzeni lub obiektu”. Pere³kami 

architektury s¹ te¿ urokliwe zespo³y pa-

³acowo-parkowe z pocz¹tków XX w. 

w Krerowie, Tulcach i Nagradowicach. 

Dla tych, którzy lubi¹ spêdzaæ czas 

aktywnie, w ruchu i wœród znajomych, 

atrakcj¹ bêdzie wype³niony po brzegi ka-

lendarz imprez kulturalnych i sportowych. 

Mniej aktywni mog¹ spokojnie pospace-

rowaæ b¹dŸ z dobr¹ ksi¹¿k¹ spêdziæ czas 

na ³onie natury.
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prawie ulega tak¿e stan dróg – poza 
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z udzia³em œrodków bud¿etu gminnego

budowane s¹ kolejne.  
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namiczny rozwój budownictwa mieszka-

niowego i szybki wzrost liczby mieszkañ-

ców, którzy z gmin¹ wi¹¿¹ swoj¹ przy-

sz³oœæ. Równolegle nastêpuje rozwój ko-

lejnych szlaków komunikacyjnych, a wraz 

z nim stopniowo wzrasta zainteresowanie 

terenem gminy jako dobr¹ lokalizacj¹ dla 

inwestycji produkcyjno-przemys³owych. 

Dla inwestorów wa¿ne s¹ ulgi podatkowe 

oraz plan zagospodarowania przestrzen-

nego, który jako jeden z nielicznych w skali

kraju obejmuje obszar ca³ej gminy. 

Blisko aglomeracji

Poznañ zapewnia mieszkañcom dostêp 

do pe³nego spektrum placówek oœwiato-

wych i naukowych, miejsc pracy, instytucji 

kultury i biznesu, centrów handlu, banko-

woœci czy rozrywki, a tak¿e miêdzyna-

rodowych szlaków komunikacyjnych oraz 

lotniska. Z miastem ³¹czy gminê linia

gminnej komunikacji autobusowej.
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Kolejny atut to wysoki poziom rozwoju 

infrastruktury technicznej i spo³ecznej. 

Gmina jest zwodoci¹gowania, zgazyfi-

kowana, stelefonizowana, oœwietlona 

i w znacz¹cym stopniu skanalizowana. 

W³adze lokalne przyk³adaj¹ te¿ wagê do 

dzia³añ proekologicznych, w tym miêdzy 

innymi do sprawnie zorganizowanego 

systemu gospodarki odpadami, opalania 

budynków gazem oraz zwiêkszania liczby 

terenów zielonych. Systematycznej po-

prawie ulega tak¿e stan dróg – poza 

modernizacj¹ ju¿ istniej¹cych szlaków, 

z udzia³em œrodków bud¿etu gminnego

budowane s¹ kolejne.  
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Wiele uwagi poœwiêca siê w Gminie 

Kleszczewo rozwojowi ¿ycia kulturalnego 

mieszkañców, ich bezpieczeñstwu, zdro-

wiu, warunkom ¿ycia i rozwojowi intelek-

tualnemu. Szko³y gminne wyposa¿one s¹ 

w nowoczesne hale sportowe, pracownie 

komputerowe i jêzykowe, ogólnodostêp-
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to zobaczyæ tak¿e w porze nocnej, jako ¿e 

zosta³y piêknie podœwietlone. Za realiza-

cjê tej inwestycji Gmina Kleszczewo otrzy-

ma³a tytu³ Najlepiej Oœwietlonej Gminy 

2007 r. w grupie gmin do 70 tys. miesz-

kañców w kategorii „Oœwietlenie wybra-

nej przestrzeni lub obiektu”. Pere³kami 

architektury s¹ te¿ urokliwe zespo³y pa-

³acowo-parkowe z pocz¹tków XX w. 

w Krerowie, Tulcach i Nagradowicach. 

Dla tych, którzy lubi¹ spêdzaæ czas 

aktywnie, w ruchu i wœród znajomych, 

atrakcj¹ bêdzie wype³niony po brzegi ka-

lendarz imprez kulturalnych i sportowych. 

Mniej aktywni mog¹ spokojnie pospace-

rowaæ b¹dŸ z dobr¹ ksi¹¿k¹ spêdziæ czas 

na ³onie natury.
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Wœród jezior i lasów

Gmina Sieraków le¿y w zachodniej 

czêœci województwa wielkopolskiego, 

w powiecie miêdzychodzkim, na skraju 

Puszczy Noteckiej, w dorzeczu Warty, na 

terenie Sierakowskiego Parku Krajobra-

zowego. To rejon o wyj¹tkowych walorach 

turystyczno-rekreacyjnych. Liczne, ma-

lowniczo po³o¿one wœród rozleg³ych la-

sów czyste jeziora przyci¹gaj¹ rzesze

turystów i wczasowiczów.

Sieraków znajduje siê w centrum Sie-

rakowskiego Parku Krajobrazowego. Park 

utworzono w 1991 r. w celu ochrony kraj-

obrazu wyrzeŸbionego przez lodowiec, 

pe³nego wzgórz morenowych, wydm, je-

zior, poprzecinanego licznymi rzekami 

i strumieniami.

Atrakcyjne turystycznie okolice Sie-

rakowa sprzyjaj¹ uprawianiu wycieczek 

pieszych, rowerowych, kajakowych, a tak-

¿e samochodowych.

Miasto z bogat¹ histori¹

Pierwsza pisemna wzmianka o Sie-

rakowie powsta³a w po³owie XIII w., 

a przed 1388 r. gród uzyska³ prawa miej-

skie. W 1591 r. miasto kupuje Piotr Opa-

liñski, wojewoda poznañski, za kwotê

60.000 florenów. Ci¹gn¹c w¹tek „w³as-

noœciowy” – w 1695 r. Sieraków drog¹ 

ma³¿eñstwa przechodzi na w³asnoœæ króla 

Stanis³awa Leszczyñskiego, a nastêpnie 

jego córki Marii, królowej Francji. Ona 

z kolei w 1749 r. sprzedaje miasto za mi-

lion z³otych polskich Henrykowi Bruhlowi,

ministrowi Augusta III.

W 1619 r. rozpoczêto budowê koœ-

cio³a pobernardyñskiego fundacji Opaliñ-

skich, najcenniejszego zabytku w mieœ-

cie, który poœwiêcono w 1625 r. W XVI–

–XVII w. Sieraków rozwija siê gospodar-

czo – znajduje siê tu komora celna, a licz-

ne jarmarki nadaj¹ têtno jego ¿yciu. Jed-

nak¿e kataklizmy nie ominê³y tego grodu, 

jak wielu jemu podobnych. W 1710 r.za-

raza wyludnia miasto, w 1770 – wielki 

po¿ar wywo³any przez Moskali je niszczy, 

a w 1817 – w wielkim po¿arze p³onie 

prawie ca³e miasto. Jakby tego by³o

ma³o, w 1832 r. miasto ogarnia epidemia 

cholery (póŸniej tak¿e w 1848 i 1873). 

Sierakowianie jednak siê nie poddaj¹. 

Rozwijaj¹ rzemios³o i manufaktury, w efek-

cie czego w XIX w. Sieraków staje siê 

ponad lokalnym oœrodkiem drobnego 

przemys³u. W 1829 r. za³o¿one zostaje 

s³ynne Poznañskie Stado Ogierów. Pra-

wie wiek póŸniej, w 1924 r. – powstaje 

huta szk³a, obecnie Huta Szk³a „Siera-

ków” S.A., najwiêkszy zak³ad pracy Sie-

rakowa. W 1929 r., nad Jeziorem Jaro-

szewskim, powstaje oœrodek sportowy 

przygotowuj¹cy m.in. reprezentantów 

kraju do Igrzysk Olimpijskich. Obserwuje 

siê pocz¹tek ruchu turystycznego. Po 

wojnie, w 1957 r. powstaje pierwszy re-

zerwat przyrody w gminie Sieraków: 

Czaple Wyspy na Jeziorze K³osowskim; 

potem kolejne: Buki nad Jeziorem Lu-

tomskim – 1958 r., Cegliniec – 1960 r. oraz 

Mszar nad Jeziorem Mnich – 1967 r. 

1990 r. – nastêpuje odrodzenie samorz¹-

du lokalnego. 1991 r. – wojewoda poz-

nañski podpisuje rozporz¹dzenie powo-

³uj¹ce Sierakowski Park Krajobrazowy. 

1995 r. – szcz¹tki Opaliñskich zostaj¹ 

uroczyœcie przeniesione do Zamku Opa-

liñskich, który po odbudowaniu zaczy-

na funkcjonowaæ jako Muzeum. 1997 r.

– w Chalinie rozpoczyna dzia³alnoœæ

Oœrodek Edukacji Przyrodniczej.

 

Warto zobaczyæ w mieœcie

Wielu osobom Sieraków kojarzy siê 

przede wszystkim z koñmi. Od 150 lat bo-

wiem dzia³a tu Stado Ogierów prowa-

dz¹ce hodowle koni rasy wielkopolskiej 

oraz koników polskich. Co roku odwiedza-

j¹ stado tysi¹ce turystów chc¹cych sko-

rzystaæ z uroków przeja¿d¿ki bryczk¹, jaz-

dy wierzchem czy uczestniczyæ w jesien-

nych biegach œw. Huberta. Stado mo¿na 

zwiedzaæ. Interesuj¹cymi miejscami s¹: 
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powozownia (kolekcja powozów z prze-

³omu XIX i XX w.) oraz szorownie (kolek-

cja uprzê¿y). Na terenie Stada rosn¹ im-

ponuj¹ce okazy drzew – w parku 700-

-letni d¹b, cztery stare dêby na œrodku 

g³ównego placu, a przed dawnym pa³a-

cem rzadkie cyprysy nutkajskie. Dobrym 

uzupe³nieniem wycieczki jest przejazd

bryczk¹.

Nastêpna atrakcja, to Muzeum – Za-

mek Opaliñskich. W latach 1993–1994 

przeprowadzono badania archeologiczne 

ruin znajduj¹cego siê nad Wart¹ Zamku. 

Odbudowano jego po³udniowe (jedno 

z dwóch) skrzyd³o – z przeznaczeniem na 

muzeum – odtwarzaj¹c wygl¹d z czasów 

Opaliñskich. Dla zwiedzaj¹cych otwarte 

w czerwcu 1995 r. W kaplicy zamku znaj-

duje siê muzeum rodziny Opaliñskich, 

z przeniesionymi z kaplicy parafialnej 

szcz¹tkami rodziny umieszczonymi w zdo-

bionych sarkofagach. Obejrzeæ mo¿na 

równie¿ znaleziska z prac wykopalis-

kowych prowadzonych przed odbudow¹

zamku oraz przedmioty zwi¹zane z histori¹ 

Sierakowa. W sali reprezentacyjnej urz¹-

dzane s¹ uroczyste sesje Rady Miejskiej, 

tutaj te¿ udziela œlubów Urz¹d Stanu 

Cywilnego. Na ostatniej kondygnacji eks-

pozycja poœwiêcona przyrodzie Sierakow-

skiego Parku Krajobrazowego. Na zamku 

odbywaj¹ siê liczne wystawy, tradycj¹ sta-

³y siê koncerty muzyki klasycznej.

Pobernardyñski koœció³ para-

fialny nazywany jest s³usznie per³¹ 

Sierakowa. Ufundowany w 1619 r. przez 

wojewodê poznañskiego Piotra Opaliñ-

skiego. Zbudowany na planie krzy¿a z ko-

pu³¹, manierystyczny, z fasad¹ z 1865 r. 

Wystrój wnêtrza manierystyczny i wczes-

nobarokowy.  Wnêtrze zachwyca unikato-

wym zdobnictwem – m.in. usytuowa-

nym w centrum o³tarza obrazem „Zdjêcie 

z krzy¿a” namalowanym przez znanego 

malarza flamandzkiego Artusa Wolfforta 

oraz z rzadkiej urody stallami (³awy dla 

duchowieñstwa ustawione wzd³u¿ prez-

biterium) – najpiêkniejszymi w Polsce, 

ukoñczonymi w 1641 r. przez brata Hilario-

na z Poznania. Warto ponadto obejrzeæ

nagrobek Piotra Opaliñskiego z bia³ego 

alabastru i czarnego marmuru oraz na-

grobki teœciów króla Stanis³awa Lesz-

czyñskiego – Jana i Zofii Opaliñskich. 

Równie ciekawe s¹ umiejscowione 

w koœciele o³tarze. W podziemiach koœ-

cio³a do 1991 r. spoczywa³y prochy rodu

Opaliñskich. 

Na trzy strony œwiata
 

Mo¿na poleciæ trzy kierunki podró¿o-

wania po Gminie Sieraków. Pierwszy 

z nich, wschodni, wiedzie w kierunku ryn-

nowego Jeziora Lutomskiego, nad którym 

znajduje siê rezerwat „Buki nad Jezio-

rem Lutomskim”, a dalej zmierza do 

„Diabelskiego Kamienia” w okolicach Lu-

tomia. Drugi kierunek, pó³nocny, zawar-

ciañski, to poroœniêta jednolitym borem 

sosnowym Puszcza Notecka, jeden 

z najwiêkszych kompleksów leœnych 

w Polsce (135 tys. ha!), poroœniêta g³ów-

nie borem sosnowym, stanowi¹ca wyd-

mowy obszar w wid³ach Warty i Noteci. 

Piaszczyste drogi puszczy, ogromne ob-

szary leœne, cisza œródleœnych jezior: 

Lichwin, Kubek, Mnich i Barlin – zostaj¹ 

na d³ugo w pamiêci. Atrakcyjnoœæ terenu 

polodowcowego podwy¿szaj¹ istniej¹ce 

tam trzy rezerwaty przyrody i pomnikowy 

d¹b w Marianowie. Stacje turystyczne 

w Bucharzewie i B³otach oferuj¹ noclegi 

i jazdê konn¹. Kierunek trzeci, zachodni, to 
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niezwykle malowniczy obszar poroœniêty 

w czêœci starym, fragmentami dzikim la-

sem. Teren ten urozmaicony jest sze-

regiem piêknych i czystych jezior, z któ-

rych ka¿de ma odrêbny charakter i swois-

ty urok. Jezioro Jaroszewskie – naj-

bardziej zagospodarowane turystycznie; 

Œremskie – latem o niezwyk³ym seledyno-

wym kolorze wody, z rzadkimi gatunkami 

ryb, z kryptodepresj¹; £awickie – o czys-

tych wodach, czekaj¹ce ci¹gle na „odkry-

cie” przez turystów; Janukowo – najbar-

dziej dzikie.

Warto zobaczyæ w gminie

Góra G³azów to punkt widokowy na 

Puszczê Noteck¹ i dolinê Warty zlokalizo-

wany przy szosie do Kwilcza, na szczycie 

znajduj¹cego siê 104 m n.p.m. wzgórza 

morenowego. Jego centralne miejsce 

zajmuje g³az granitowy o obwodzie ok. 

9 m. Obok le¿y kilka mniejszych g³azów 

narzutowych. D¹b w Marianowie roœ-

nie na skraju Puszczy Noteckiej, blisko 

Warty. To najwiêksze drzewo puszczy, 

pomnik przyrody – d¹b o obwodzie ok. 

780 cm. Trwaj¹ spekulacje, ile ma lat. 

Obok dêbu stoi budynek dawnej ³uszczar-

ni, w której pozyskiwano nasiona z szy-

szek sosnowych. Diabelski kamieñ to 

wielki g³az narzutowy o obwodzie ok. 

11 m – w pobli¿u szlaku turystycznego 

³¹cz¹cego Sieraków z Lutomiem. Buki 

nad Jeziorem Lutomskim stanowi¹ 

rezerwat przyrody najbli¿szy oœrodkom 

wczasowym. Jego œrodkiem przebiega 

czêsto uczêszczany szlak turystyczny. 

Po³o¿ony na zachodnim brzegu Jeziora 

Lutomskiego, d³ugi na 3,5 km rezerwat 

chroni stary las bukowy poprzecinany 

jarami i licznymi strumieniami. ¯yj¹ tu 

rzadkie okazy zwierz¹t, g³ównie ptaków. 

Przebycie „Buków nad Jeziorem Lutom-

skim” pozostawia wspomnienie obco-

wania z dzik¹ przyrod¹. Rezerwat 

Cegliniec zosta³ utworzony w celu och-

rony fragmentu boru sosnowego ocala³e-

go z klêski strzygoni choinówki, która 

w latach 1922–1924 zniszczy³a drzewo-

stan puszczy. „Cegliniec” znajduje siê na 

wschodnim brzegu Jeziora Mnich. W re-

zerwacie rosn¹ nie tylko 150-letnie sosny, 

ale i dêby, topole, osiki, a z rzadszych roœ-

lin berberys, tarnina, ja³owiec. ¯yj¹ tu dzi-

ki, sarny, jelenie i – od niedawna – bobry.

Dêby Robin Hooda w Chalinie

W piêknie odrestaurowanym XIX-

-wiecznym dworze urz¹dzono pogl¹dow¹ 

ekspozycjê przyrodnicz¹ oraz nowoczes-

ny Oœrodek Edukacji Przyrodniczej 

z dobrze wyposa¿onymi salami dydak-

tycznymi. S¹ tu te¿ pokoje goœcinne 

o wysokim standardzie. W parku podwor-

skim mo¿na zobaczyæ jedyne w Polsce 

sadzonki dwóch dêbów pochodz¹cych 

z Puszczy Sherwood z hrabstwa Notting-

ham w Anglii. Sadzonki rozmno¿ono we-

getatywnie z dêbu s³ynnego Robin Hooda 

z Sherwood. Maj¹ nadane certyfikaty 

potwierdzaj¹ce ich oryginalnoœæ. To praw-

dziwe œwiatowe unikaty objête zakazem 

reprodukcji. Zaczyna siê tu œcie¿ka dy-

daktyczna do „Jarów ko³o Chalina”, 

prowadz¹ca przez najdziksze i najbardziej 

urokliwe zak¹tki Sierakowskiego Parku

Krajobrazowego.

Centrum wypoczynku

Miêdzy Jeziorami Lutomskim a Jaro-

szewskim znajduje siê kompleks oœrod-
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ków wypoczynkowych i szkoleniowych: 

k¹pieliska, kampingi, domki letniskowe, 

wypo¿yczalnie, obiekty sportowe i rekre-

acyjne, restauracje, bary, sklepy; miejsce 

zawodów sportowych, spacerów. Na 

terenie oœrodka TKKF mamy p³ywalniê 

oddan¹ do u¿ytku w 2000 r. Wewn¹trz

– dwa baseny i 50-metrowa zje¿d¿al-

nia; tak¿e sauna i si³ownia.  W oœrodku 

„Natura-Tour” zbudowano nowoczes-

n¹, skomputeryzowan¹, czterotorow¹ krê-

gielniê, miejsce treningów i sportowych

zabaw.

Opracowa³

EDWARD MODELEWSKI

URZ¥D GMINY SIERAKÓW

ul. 8 Stycznia 38
64-410 SIERAKÓW
tel.(0-61) 29 53-011
fax. (0-61) 29 53-480

e-mail: urzad@sierakow.pl
www.sierakow.pl
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tel.(0-61) 29 53-011
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komputerowe

noœniki danych, 
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œrodki czyszcz¹ce

organizacja i archiwizacja 
dokumentów

albumy ofertowe, 
koszulki, 

segregatory, 
szaty archiwizacyjne
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galanteria skórzana

galanteria biurowa
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i konferencja

tablice, ekrany, 
rzutniki, folie

akcesoria kreœlarskie, 
pióra, d³ugopisy

przybory do pisania 
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i wyposa¿enie gospodarcze,
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i œrodki czystoœci

urz¹dzenia 
i wyposa¿enie biura

kopiarki, drukarki, 
skanery, telefony, 

niszczarki

i wiele wiêcej...
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warzêdz le¿y kilka kilometrów na Swschód od centrum Poznania. Po³o-

¿enie gminy przy drogach krajowych nr 92 

i nr 5 oraz szlaku kolejowym Berlin–War-

szawa–Moskwa korzystnie wp³ywa na jej 

rozwój. Miasto zajmuje powierzchniê 
28,24 km , a ca³a gmina z 20 wsiami so³ec-

2kimi 101,24 km . Zamieszkuje j¹ ponad 

40 tys. mieszkañców, z czego ponad 30

tys. mieszka w mieœcie.

...miasto z tradycjami

Pierwsza wzmianka o Swarzêdzu 

w Ÿród³ach pisanych pojawi³a siê w roku 

1366. Od drugiej po³owy XIV wieku 

Swarzêdz by³ dobrze rozwiniêt¹ osad¹ 

wiejsk¹ le¿¹c¹ na szlaku z Poznania na 

Mazowsze. Na prze³omie XVI i XVII wieku 

wieœ Swarzêdz przesz³a w rêce Zygmunta 

Grudziñskiego, który w 1638 roku uloko-

wa³ na jej gruntach miasto. Od pocz¹t-

ku istnienia Swarzêdza rozwija³o siê tu 

rzemios³o. W XVII wieku powsta³ cech 

wspólny dla kupców i rzemieœlników. Mia-

sto by³o wówczas jednym z wa¿niejszych 

oœrodków w³ókienniczych w Wielkopol-

sce. Koniec XIX wieku to okres najwiê-

kszego rozkwitu swarzêdzkiego stolar-

stwa. Wtedy to powstawa³y dziesi¹tki 

nowych warsztatów. W 1934 roku odby³y 

siê pierwsze Swarzêdzkie Targi Meblo-

we, a od 1936 roku do dnia dzisiejsze-

go Swarzêdzki Cech Stolarzy prezentuje 

meble we w³asnym pawilonie przy uli-

cy Wrzesiñskiej.

...wiele atrakcji turystycznych

· Skansen i Muzeum Pszczelar-

stwa im. prof. R. Kosteckiego – naj-

wiêksze w Europie plenerowe muzeum 

etnograficzne, poœwiêcone historii pol-

skiego pszczelarstwa i bartnictwa. Skan-

sen powsta³ w 1963 roku z inicjatywy pro-

fesora Ryszarda Kosteckiego. Zgromadzo-

no w nim unikatow¹ kolekcjê uli licz¹c¹ 

ponad 230 obiektów, od barci leœnych, uli 

figuralnych i architektonicznych do uli 

skrzynkowych. Eksponaty obrazuj¹ rozwój 

polskiego pszczelarstwa od czasów naj-

dawniejszych, a¿ po wspó³czesnoœæ. Po-

nadto na terenie skansenu usytuowana 

jest wystawa poœwiêcona owadom u¿yt-

kowym oraz historii jedwabnictwa w Pol-

sce i na œwiecie. Skansen mieœci siê w par-

ku o powierzchni 4,5 ha, który powsta³ 

w II po³owie XIX wieku. Na jego terenie stoi

stylowy pa³acyk myœliwski. 

· Uzarzewo – w parku krajobrazowym 

znajduje siê zabytkowy dworek – siedziba 

Muzeum Przyrodniczo-£owieckie-

go z eksponatami przyrodniczymi, unika-

towymi trofeami i akcesoriami myœliw-

skimi. W pobli¿u muzeum znajduje siê 

szachulcowy koœció³ œw. Micha³a Archa-

nio³a z XVIII wieku. 

· Wierzenica – wieœ o XII-wiecznym 

rodowodzie, nale¿¹ca niegdyœ do zas³u-

¿onej dla Wielkopolski rodziny Cieszkow-

skich – warto zwiedziæ piêkny, drewniany, 

kryty gontem koœció³ek œw. Miko³aja z dru-

giej po³owy XVI wieku. Przez pó³nocno-

-wschodni¹ czêœæ gminy przebiega trasa 

rowerowa rozpoczynaj¹ca siê w Poznaniu, 

nad Jeziorem Malta, wiod¹ca wzd³u¿ Je-

ziora Swarzêdzkiego, dalej przez Uza-

rzewo, Biskupice, Park Krajobrazowy 

Promno z Rezerwatem Jezioro Dêbiniec, 

a koñcz¹ca siê w Pobiedziskach.
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Dobre miejsce – Swarzêdz

Marka zobowi¹zuje

Swarzêdz to gmina przyjazna mie-

szkañcom i inwestorom. To miejsce, 

w którym dobrze siê mieszka i do którego

chêtnie siê przyje¿d¿a.

Dziêki meblarzom Swarzêdz jest znany 

i dobrze kojarzony daleko poza granicami 

kraju, dlatego gmina nie ma problemów 

z pozyskiwaniem powa¿nych inwesto-

rów.  Z myœl¹ o nich powsta³a Specjalna 

Strefa Ekonomiczna, gdzie zatrudnienie 

znalaz³y ju¿ tysi¹ce swarzêdzan i przy-

jezdnych.

Inwestycje godne gminy

Za najwiêkszy sukces gminy w tym ro-

ku mo¿na  uznaæ oddanie do u¿ytku dwu-

poziomowego skrzy¿owania ul. Kirkora 

z lini¹ kolejow¹ E20. Zbudowany w tym 
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miejscu tunel pod torami kolejowymi jest 

wspóln¹ inwestycj¹ Gminy Swarzêdz 

i PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dziê-

ki tej inwestycji radykalnie poprawi³ siê 

uk³ad komunikacyjny Swarzêdza, a miesz-

kañcy po³udniowych osiedli zapomnieli 

o zmorze opuszczonych szlabanów na 

kolejowym przejeŸdzie. W po³owie przy-

sz³ego roku miêdzy Swarzêdzem a Poz-

naniem zacznie kursowaæ szynobus. Koñ-

cowy przystanek w Swarzêdzu urz¹dzony 

zostanie na terenie Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej, sk¹d z ³atwoœci¹ bêdzie mo¿na

dojechaæ do stacji Poznañ G³ówny.

Du¿ym udogodnieniem komunikacyj-

nym bêdzie przed³u¿enie linii poznañskie-

go autobusu nr 55. Korzysta z niej wielu 

mieszkañców po³udniowych osiedli Swa-

rzêdza, którzy dotychczas skazani byli na 

odbywanie dalekich wêdrówek z koñco-

wego przystanku.

miejscu tunel pod torami kolejowymi jest 
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i PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dziê-
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kañcy po³udniowych osiedli zapomnieli 

o zmorze opuszczonych szlabanów na 

kolejowym przejeŸdzie. W po³owie przy-

sz³ego roku miêdzy Swarzêdzem a Poz-

naniem zacznie kursowaæ szynobus. Koñ-

cowy przystanek w Swarzêdzu urz¹dzony 

zostanie na terenie Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej, sk¹d z ³atwoœci¹ bêdzie mo¿na

dojechaæ do stacji Poznañ G³ówny.

Du¿ym udogodnieniem komunikacyj-

nym bêdzie przed³u¿enie linii poznañskie-

go autobusu nr 55. Korzysta z niej wielu 

mieszkañców po³udniowych osiedli Swa-

rzêdza, którzy dotychczas skazani byli na 

odbywanie dalekich wêdrówek z koñco-

wego przystanku.

¹ inwestycj¹
Z myœl¹ o mieszkañcach

Dla wygody mieszkañców stworzono

Biuro Obs³ugi Interesanta. Wszystkie sta-

nowiska wyposa¿one zosta³y w kompu-

tery po³¹czone z sieci¹ i bazami danych 

urzêdu. Pomieszczenia biura s¹siaduj¹ 

z oddzia³em bankowym, który przej¹³ ob-

s³ugê kasow¹ urzêdu. Bez ¿adnych op³at 

mo¿na regulowaæ wszelkie nale¿noœci wo-

bec gminy, ale te¿ korzystaæ z us³ug ban-

kowych. W Biurze Obs³ugi Interesanta 

przewidziane s¹ tak¿e dy¿ury prawni-

ka, który raz w tygodniu bêdzie udziela³ 

mieszkañcom bezp³atnych porad praw-

nych. Od przysz³ego roku wszystkie spra-

wy zwi¹zane z rejestracj¹ pojazdów swa-

rzêdzanie bêd¹ mogli za³atwiaæ u sie-

bie, bez koniecznoœci udawania siê do 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

W Swarzêdzu utworzony zostanie bo-

wiem oddzia³ Wydzia³u Komunikacji. 

Z myœl¹ o mieszkañcach
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Biuro Obs³ugi Interesanta. Wszystkie sta-
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urzêdu. Pomieszczenia biura s¹siaduj¹ 

z oddzia³em bankowym, który przej  ob-
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ka, który raz w tygodniu bêdzie udziela³ 

mieszkañcom bezp³atnych porad praw-

nych. Od przysz³ego roku wszystkie spra-

wy zwi¹zane z rejestracj¹ pojazdów swa-

rzêdzanie bêd¹ mogli za³atwiaæ u sie-

bie, bez koniecznoœci udawania siê do 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

W Swarzêdzu utworzony zostanie bo-

wiem oddzia³ Wydzia³u Komunikacji. 

¹³
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…i woda, i niebo

· Jeziora Swarzêdzkie i Uzarzew-

skie, po³¹czone przez rzekê Cybinê p³y-

n¹c¹ malownicz¹ dolin¹. Swarzêdz le¿y na 

skraju Parku Krajobrazowego Puszcza

Zielonka i okolicznych terenów rekre-

acyjnych. 

· „Wodny Raj” – p³ywalnia z nowocze-

snym kompleksem basenów .

· sportowe lotnisko Aeroklubu Po-

znañskiego w Kobylnicy, gdzie odbywaj¹ 

siê zawody, pokazy, loty widokowe i lekcje

pilota¿u.

... idealne miejsce dla biznesu

Swarzêdz wybra³y ju¿ wielkie firmy: 

Volkswagen, Mercedes Benz, British Pe-

troleum, Deceuninck, Vox, Poz-Bruk, 

Panopa Logistik, Arvin Meritor, Stena 

Z³omet, a tak¿e setki œrednich i ma³ych 

przedsiêbiorstw. W po³udniowej czêœci 

miasta, przy drodze nr 92 i linii kolejowej 

powsta³a du¿a, nadal rozbudowuj¹ca siê,

strefa aktywizacji gospodarczej.

Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na 

stronie internetowej 

Serdecznie zapraszamy!

www.swarzedz.pl

Urz¹d Miasta i Gminy 

w Swarzêdzu

Rynek 1, 62–020 Swarzêdz

tel. (0–61) 651-20-00, 

fax.(0–61) 651-22-11

e-mail: umig   swarzedz.pl

www.swarzedz.pl

Wiêcej mieszkañ 

W Swarzêdzu, zw³aszcza w po³udnio-

wej czêœci, intensywnie rozwija siê budo-

wnictwo mieszkaniowe i przybywaj¹ no-

wi mieszkañcy. W rozpoczêtym niedaw-

no roku szkolnym nie zabrak³o miejsc 

w przedszkolach, otworzono bowiem trzy

nowe. 

Swarzêdz przystêpuje te¿ do budowy 

domów komunalnych – za rok przybêdzie 

kilkadziesi¹t mieszkañ dla najbardziej po-

trzebuj¹cych mieszkañców. 

Spo³eczeñstwo informatyczne

Za kilka miesiêcy udostêpniony zo-

stanie mieszkañcom bezp³atny dostêp do 

szerokopasmowego Internetu. Tzw. hot-

-spoty, czyli miejsca, gdzie bezprzewo-

dowo mo¿na ³¹czyæ siê z Internetem, 
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pojawi¹ siê w okolicy ratusza, p³ywalni 

„Wodny Raj”, hali sportowej „Unia” 

i dworca kolejowego. Zamiarem w³adz 

jest, aby stopniowo sieæ hot-spotów ob-

jê³a teren ca³ej gminy. Natomiast z myœl¹ 

o osobach, które nie maj¹ jeszcze w³a-

snych komputerów – w publicznych miej-

scach powstan¹ wkrótce kolejne info-

kioski. W Swarzêdzu bêdzie te¿ bezpie-

czniej, gdy¿ gmina przystêpuje do roz-

budowy sieci miejskiego monitoringu.

Wzmacniaj¹c etatowo Stra¿ Miejsk¹, 

wprowadzony zostanie, wzorem Pozna-

nia, program „stra¿nika szkolnego” na-

kierowany na poprawê bezpieczeñstwa

uczniów szkó³. 
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Za wykonan¹ pracê (czasem równie¿ za 

gotowoœæ jej œwiadczenia) nale¿y siê 

pracownikowi wynagrodzenie. Za pracê 

ponad normê – wynagrodzenie 

dodatkowe. Co do tych zasad zwykle 

istnieje zgodnoœæ miêdzy pracodawc¹ 

a pracownikiem. Problem pojawia siê, 

gdy jedna ze stron tego stosunku 

uwa¿a, ¿e zosta³a skrzywdzona 

(pracownik) b¹dŸ wykorzystana 

(pracodawca). A przecie¿ przepisy 

stosowane w tej materii (kodeks pracy), 

po dok³adnej analizie, s¹ jasne.

ajwa¿niejszym zagadnieniem przy 

przyznawaniu i obliczaniu wynagro-N
dzenia za godziny przepracowane przez 

pracownika ponad normê jest kwestia 

wymiaru czasu pracy konkretnego pra-

cownika.

Czasem pracy jest – zgodnie z art. 

128 § 1 kodeksu pracy – czas, w którym 

pracownik pozostaje w dyspozycji praco-

dawcy w zak³adzie pracy lub w innym 

miejscu wyznaczonym do wykonywania 

pracy. Do celów rozliczeniowych przyjêto 

równie¿ pojêcie doby – przez któr¹ rozu-

mieæ nale¿y 24 kolejne godziny, poczyna-

j¹c od godziny, w której pracownik rozpo-

czyna pracê zgodnie z obowi¹zuj¹cym go 

rozk³adem czasu pracy – oraz tygodnia 

– czyli 7 kolejnych dni kalendarzowych, 

poczynaj¹c od pierwszego dnia okresu

rozliczeniowego.

Pracê w godzinach nadlicz-

bowych z kolei stanowi praca wykony-

wana ponad obowi¹zuj¹ce pracownika 

normy czasu pracy, a tak¿e praca wyko-

nywana ponad przed³u¿ony dobowy wy-

miar czasu pracy, wynikaj¹cy z obowi¹zu-

j¹cego pracownika systemu i rozk³adu cza-

su pracy. Jest ona dopuszczalna wy³¹cznie 

w sytuacji, gdy wystêpuje koniecznoœæ 

prowadzenia akcji ratowniczej w celu 

ochrony ¿ycia lub zdrowia ludzkiego, 

ochrony mienia lub œrodowiska albo usu-

niêcia awarii, b¹dŸ  te¿ w razie szczegól-

nych potrzeb pracodawcy (sytuacja naj-

czêstsza).

Na marginesie warto w tym miejscu 

zaznaczyæ, ¿e praca w godzinach nadlicz-

bowych zwi¹zana ze szczególnymi potrze-

bami pracodawcy jest niedozwolona m.in. 

dla pracowników zatrudnionym na sta-

nowiskach pracy, na których wystêpuj¹ 

przekroczenia najwy¿szych dopuszczal-

nych stê¿eñ lub natê¿eñ czynników szkod-

liwych dla zdrowia.

Liczba godzin nadliczbowych przepra-

cowanych przez poszczególnego pracow-

nika w zwi¹zku ze szczególnymi potrze-

wa norma czasu pracy) w przyjêtym 

okresie rozliczeniowym nieprzekracza-

j¹cym 4 miesiêcy. W pewnych przypad-

kach okres ten mo¿e byæ inny (patrz. art. 

129 § 2 oraz art. 135–138, 143 i 144 kodek-

su pracy).

Powstaje pytanie, jak za przekroczenie 

obu powy¿szych norm pracodawca zobo-

wi¹zany jest pracownika wynagrodziæ, 

gdy¿ za pewne godziny nadliczbowe pra-

cownikowi przys³uguje wynagrodzenie 

z dodatkiem 50-proc., a za inne zaœ – 

100-proc.

Najproœciej rozpocz¹æ od ustalenia 

nominalnego czasu pracy pracownika 

w konkretnym okresie rozliczeniowym. 

Oblicza siê, go mno¿¹c 40 godzin przez 

liczbê tygodni przypadaj¹cych w okresie 

rozliczeniowym, a nastêpnie dodaj¹c do 

otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin 

i liczby dni pozosta³ych do koñca okresu 

rozliczeniowego, przypadaj¹cych od po-

niedzia³ku do pi¹tku (art. 130 § 1 kodeksu 

pracy). Pamiêtaæ nale¿y przy tym, ¿e ka¿de 

œwiêto wystêpuj¹ce w okresie rozlicze-

niowym i przypadaj¹ce w innym dniu ni¿ 

niedziela obni¿a wymiar czasu pracy 

o 8 godzin.

Nastêpnie ustalamy rzeczywisty czas 

pracy danego pracownika (wynikaj¹cy 

z ewidencji czasu pracy prowadzonej 

w zak³adzie). Od niego odejmujemy go-

dziny nadliczbowe z przekroczenia dobo-

wego (dobowej normy czasu pracy – tj. 

powy¿ej oœmiu godzin na dobê). Otrzyma-

ny wynik porównujemy z nominalnym cza-

sem pracy, a odnotowana dodatnia ró¿nica 

stanowi przekroczenie œredniotygodnio-

wej normy czasu pracy.

Za ka¿d¹ tak¹ godzinê pracownikowi 

przys³uguje normalne wynagrodzenie ze

100-proc. dodatkiem.

Za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê po-

nad dobow¹ normê czasu pracy, zasadni-

czo oprócz normalnego wynagrodzenia, 

przys³uguje dodatek w wysokoœci 50 proc. 

W przypadku zaœ, gdy przypadaj¹ one na 

porê nocn¹ (8 godzin miêdzy godzin¹ 

21.00 a 7.00), w niedziele i œwiêta niebê-

d¹ce dla pracownika dniami pracy (zgod-

nie z obowi¹zuj¹cym go rozk³adem czasu 
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Wynagrodzenie za godziny
nadliczbowe

bami pracodawcy zasadniczo nie mo¿e 

przekroczyæ 150 godzin w roku kalenda-

rzowym. Inna maksymalna liczba godzin 

nadliczbowych w roku kalendarzowym 

(np. wy¿sza od kodeksowej) mo¿e byæ 

ustalona w uk³adzie zbiorowym pracy lub 

w regulaminie pracy, albo w umowie 

o pracê, je¿eli pracodawca nie jest objêty 

uk³adem zbiorowym pracy lub nie jest 

obowi¹zany do ustalenia regulaminu pra-

cy. Górn¹ granicê stanowi wymiar 416

godzin nadliczbowych w roku.

Co do zasady, czas pracy nie mo¿e 

przekraczaæ 8 godzin na dobê (tzw. dobo-

wa norma czasu pracy) i przeciêtnie 

40 godzin w przeciêtnie piêciodniowym 

tygodniu pracy (tzw. œredniotygodnio-
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pracy) b¹dŸ w dniu wolnym od pracy 

udzielonym pracownikowi w zamian za 

pracê w niedzielê lub w œwiêto (zgodnie 

z obowi¹zuj¹cym go rozk³adem czasu 

pracy) – wynagrodzenie normalne plus 

100-proc. dodatek.

Wynagrodzenie stanowi¹ce podstawê 

obliczania dodatku obejmuje wynagro-

dzenie pracownika wynikaj¹ce z jego oso-

bistego zaszeregowania okreœlonego 

stawk¹ godzinow¹ lub miesiêczn¹, a je¿eli 

taki sk³adnik wynagrodzenia nie zosta³ 

wyodrêbniony przy okreœlaniu warunków 

wynagradzania – 60 proc. wynagrodzenia
1(art. 151  § 3 kodeksu pracy).

Powy¿sze obliczenia znajduj¹ zastos-

owanie do najczêœciej spotykanego 

podstawowego systemu czasu pracy.

Nieco inaczej obliczeñ tych dokonuje siê 

w przypadku tzw. równowa¿nego sy-

stemu czasu pracy – w którym jest do-

puszczalne przed³u¿enie dobowego wy-

miaru czasu pracy, nie wiêcej jednak ni¿ do 

12 godzin, w okresie rozliczeniowym nie-

przekraczaj¹cym 1 miesi¹ca. Przed³u¿ony 

dobowy wymiar czasu pracy jest równo-

wa¿ony krótszym dobowym wymiarem 

czasu pracy w niektórych dniach lub dniami

wolnymi od pracy.

Analogicznie – w pierwszej kolejnoœci 

ustalamy nominalny czas pracy pracow-

nika w konkretnym okresie rozlicze-

niowym – zgodnie z ustalonym harmono-

gramem czasu pracy. Harmonogram ten 

jest niezbêdny przy stosowaniu równo-

wa¿nego systemu czasu pracy.

Nastêpnie ustalamy przekroczenia 

dobowej normy czasu pracy poprzez po-

równanie rzeczywistego czasu pracy pra-

cownika z zaplanowanym harmonogra-

mem. Przekroczeniem dobowym w tym 

przypadku bêdzie ka¿da przepracowana 

godzina ponad wymiar wynikaj¹cy z har-

monogramu, pod warunkiem ¿e jest ona 

dziewi¹t¹ lub kolejn¹ godzin¹ pracy w da-

nym dniu.

Za ka¿d¹ tak¹ godzinê pracownikowi 

nale¿y siê normalne wynagrodzenie z 50-

-proc. dodatkiem, z zastrze¿eniem pory 

nocnej, niedziel i œwi¹t oraz dni wolnych, 

za które dodatek ten wynosi 100 proc.

wynagrodzenia.

Po odjêciu od rzeczywistego czasu 

pracy przekroczeñ dobowych, wynik po-

równujemy z nominalnym czasem pracy 

wynikaj¹cym z harmonogramu w danym 

okresie rozliczeniowym. Przekroczeniem 

œredniotygodniowym bêd¹ w tym przy-

padku godziny wykraczaj¹ce ponad no-

minalny wymiar czasu pracy. Za te godziny 

1– zgodnie z art. 151  § 2 kodeksu pracy 

– przys³uguje poza normalnym wynagro-

dzeniem dodatek w wysokoœci 100 proc.

Sposób obliczania wymiaru godzin 

nadliczbowych i przys³uguj¹cego za nie 

wynagrodzenia naj³atwiej zilustrowaæ na

przyk³adzie.

Za³ó¿my zatem, ¿e pracownik X, za-

trudniony w ramach podstawowego sy-

stemu czasu pracy, w styczniu 2007 r. 

przepracowa³ 200 godzin. Przyjêty w jego 

zak³adzie okres rozliczeniowy to jeden 

miesi¹c. Nominalny czas pracy w styczniu 

2007 r. wyniós³ 176 godzin. Z ewidencji 

czasu pracy wynika, ¿e w dniach od 02.01 

do 05.01 pracowa³ po 9 godzin na dobê, od 

godziny 07.00 do 16.00, 13.01 (sobota) 

przepracowa³ 8 godzin, od godziny 07.00 

do 15.00, a 21.01 (niedziela) przepraco-

wa³ 12 godzin, od godziny 07.00 do 19.00.

Godzinami nadliczbowymi z przekro-

czenia dobowego s¹ 4 godziny, po jednej 

za okres miêdzy 02.0–05.01 oraz kolejne 

4 godziny ponad normê 8 godzin z dnia 

20.01. £¹cznie 8 godzin z przekroczenia 

dobowego. Za pierwsze 4 godziny (okres 

02.01–05.01) przys³uguje pracownikowi 

normalne wynagrodzenie z 50-proc. do-

datkiem. Za kolejne 4 (przypadaj¹ce 

w niedzielê 21.01) – normalne wynagro-

dzenie wraz ze 100-proc. dodatkiem

Od rzeczywiœcie przepracowanego 

czasu pracy (200 godzin) odejmujemy 

powy¿sze 8 godzin przekroczenia dobo-

wego. Otrzymane 192 godziny porównu-

jemy z nomina³em, który w styczniu 2007 r. 

wynosi³ 176 godzin. Ró¿nica w wysokoœci 

16 godzin stanowi przekroczenie œrednio-

tygodniowej normy czasu pracy. Za ka¿d¹ 

tak¹ godzinê pracownik ma (poza nor-

malnym wynagrodzeniem) prawo do 100

proc. dodatku.

W przypadku zaœ równowa¿nego sy-

stemu czasu pracy na podkreœlenie za-

s³uguje fakt, ¿e za przekroczenie dobowe 

uwa¿a siê dopiero godziny wykraczaj¹ce 

ponad harmonogram, chyba ¿e pracownik 

w danym dniu mia³ zaplanowan¹ pracê 

w wymiarze mniejszym ni¿ 8 godzin. 

W takim przypadku godzinami nadlicz-

bowymi z przekroczenia dobowego s¹ 

dopiero godziny dziewi¹ta i nastêpne. 

Wczeœniejsze zaœ – ponad zaplanowany 

harmonogram, ale do ósmej ³¹cznie – bê-

d¹ stanowi³y przekroczenie œredniotygo-

dniowe.

Przyk³adowo: pracownik w danym dniu 

mia³, zgodnie z harmonogramem, prze-

pracowaæ 6 godzin, a w rzeczywistoœci 

pracowa³ 10 godzin. Za dwie godziny (dzie-

wi¹t¹ i dziesi¹t¹) otrzyma on normalne 

wynagrodzenie wraz z 50-proc. dodat-

kiem (zak³adamy, ¿e nie by³y to godziny 

przepracowane w nocy), z tytu³u przekro-

czenia dobowej normy czasu pracy. Z ko-

lei za siódm¹ i ósm¹ godzinê pracy pracow-

nikowi przys³ugiwaæ bêdzie normalne 

wynagrodzenie ze 100-proc. dodatkiem 

z tytu³u przekroczenia œredniotygo-

dniowego.

O godzinach nadliczbowych wynikaj¹-

cych z dwukrotnego przyjœcia pracownika 

do pracy w tej samej dobie oraz o mo¿liwo-

œci rozliczania godzin nadliczbowych cza-

sem wolnym, co wyklucza obowi¹zek wy-

p³aty dodatkowego wynagrodzenia (dodat-

ku), przy nastêpnej okazji.

PAWE£ D¥BROWSKI

PRAWO W FIRMIEPRAWO W FIRMIE

Czas pracy nie mo¿e przekraczaæ 8 godzin na dobê
i 40 godzin w piêciodniowym tygodniu pracy



Fabryka nagradzana 
za jakoœæ

 paŸdzierniku  Fabryka Mebli 

BODZIO zosta³a uhonorowana W
certyfikatem „Najwy¿szej Jakoœci 

w Ochronie Œrodowiska” w ramach 

programu organizowanego pod patro-

natem Ministerstwa Œrodowiska. Jakie 

znaczenie ma dla pana to wyró¿nienie?

 Wœród ogromnej liczby nagród otrzy-

manych na przestrzeni lat w³aœnie ten 

certyfikat ma dla nas szczególn¹ wartoœæ. 

Poczyniliœmy wiele starañ w zakresie 

poprawy standardów ochrony œrodowiska 

w naszym przedsiêbiorstwie, st¹d te¿ 

wyró¿nienie to traktujemy jako swego ro-

dzaju uwieñczenie dzia³añ na rzecz popra-

wy kondycji naturalnego œrodowiska. Jest 

ono tak¿e dowodem na to, ¿e mo¿na 

pogodziæ dzia³alnoœæ tak du¿ego przed-

siêbiorstwa, jakim jesteœmy, z dba³oœci¹ 

o otoczenie, na które mamy wp³yw.

Oprócz szeregu inwestycji proekolo-

gicznych uda³o nam siê po³o¿yæ silny ak-

cent na zwiêkszenie wiedzy naszych pra-

cowników z zakresu problematyki œrodo-

wiska naturalnego oraz bezpieczeñstwa 

i kultury pracy. Niezwykle pomocne w tym 

s¹ organizowane przez nas szkolenia, se-

minaria czy spotkania integracyjne pra-

cowników na których poruszamy tego ty-

pu zagadnienia.

Uczestnictwo programach i konkur-

sach to tak¿e œwietna promocja, nie tylko 

przedsiêbiorstwa, ale tak¿e naszego re-

gionu. Niezmiernie zale¿y nam, aby nasza 

dzia³alnoœæ kojarzona by³a nie tylko z wy-

sok¹ jakoœci¹, ale tak¿e z promowaniem 

rozwi¹zañ proekologicznych. Ka¿da plano-

wana przez nas inwestycja jest rozpa-

trywana w³aœnie pod k¹tem dba³oœci o na-

sze naturalne œrodowisko. Ekologiczna 

kot³ownia, przyzak³adowa oczyszczalnia 

œcieków, zakup nowoczesnych, bezpiecz-

niejszych i bardziej ekonomicznych ma-

szyn i urz¹dzeñ – to tylko czêœæ dzia³añ, ja-

kie ju¿ podjêliœmy, a w planach mamy ko-

·

lejne, które sk³adaj¹ siê na szeroko rozu-

miany program modernizacji przedsiê-

biorstwa. Od dawna ju¿ wdra¿amy pro-

gramy optymalnego wykorzystania odpa-

dów poprodukcyjnych. Wykorzystujemy 

je w kolejnych, ponownych procesach 

obróbki, a ewentualny ich recykling po-

wierzamy wysoko wyspecjalizowanym 

i uprawnionym do tego podmiotom.    

Pañski sukces to tak¿e wizytówka 

regionu, w którym pan prowadzi 

swoje interesy...  

 Myœlê, ¿e otrzymany certyfikat ochro-

ny œrodowiska to tak¿e po czêœci sukces 

w³adz lokalnych, jako swego rodzaju po-

dziêkowanie za wspó³dzia³anie z lokal-

nymi przedsiêbiorcami i kreowanie po-

zytywnego wizerunku powiatu na zew-

n¹trz. W pewnym zwi¹zku z otrzymanym 

certyfikatem pozostaje tak¿e wyró¿nie-

nie za udzia³ w konkursie organizowanym 

przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy w ka-

tegorii „Pracodawca – Organizator Pracy 

Bezpiecznej”, które by³o nagrod¹ dla nas

za wprowadzane rozwi¹zañ zmierzaj¹-

cych do poprawy warunków i bezpie-

czeñstwa pracy w naszej firmie.   

Coraz czêœciej Fabryka Mebli BODZIO 

jest postrzegana jako firma, która sta³a siê 

lokalnym liderem w dzia³aniach na rzecz 

poprawy standardów ochrony œrodowiska 

i przestrzegania zasad BHP.   

Coraz czêœciej firma BODZIO obecna 

jest  w mediach. Budzi zainteresowanie 

i jest ju¿ dobrze kojarzona przez 

klientów. Czy w tym kontekœcie bie¿¹cy 

rok by³ jakimœ szczególnym okresem dla 

przedsiêbiorstwa?

 Rosn¹ce zainteresowanie nasz¹ dzia-

³alnoœci¹ bardzo nas cieszy i wydaje mi 

siê, ¿e ma to swoje uzasadnienie. Mam tu 

na myœli przede wszystkim ogóln¹ kon-

·

·

dycjê przedsiêbiorstwa, która jest nie-

zwykle korzystna i wszystko wskazuje na 

to, ¿e ta tendencja utrzyma siê w kolej-

nych latach. Na nasz medialny, bardzo 

pozytywny wizerunek sk³adaj¹ siê przy-

znane ostatnio nagrody i wyró¿nienia 

za jakoœæ, rozwój firmy, innowacyjnoœæ,  

wprowadzane rozwi¹zania w zakresie po-

prawy bezpieczeñstwa i warunków pracy 

czy wspomniana wczeœniej nagroda za 

dzia³ania na rzecz ochrony œrodowiska. Za 

sprawne i skuteczne zarz¹dzanie spó³-

k¹, podwy¿szanie standardów w jakoœci 

otrzymaliœmy tak¿e kilka bardzo presti-

¿owych wyró¿nieñ, jak choæby: „Mened¿er 

Najwy¿szej Jakoœci”, „Dolnoœl¹ski Certy-

fikat Gospodarczy”, „Dolnoœl¹ski Gryf” 

czy wreszcie nagrodê „Najwy¿sza Polska 

Jakoœæ 2007”. Oprócz niew¹tpliwej sa-

tysfakcji, jak¹ daje mi rozwój mojej firmy 

i jej potencja³u, wszystkie te nagrody s¹ 

mi mi³e osobiœcie. Powody do zadowole-

nia mo¿e mieæ tak¿e ca³a za³oga, która 

przecie¿ jest wspó³autorem ka¿dego suk-

cesu mojego czy firmy. 

W tym roku uda³o nam siê tak¿e znacz-

nie poszerzyæ i urozmaiciæ gamê naszych 

mebli o kilka bardzo ciekawych projektów, 

które sta³y siê przys³owiowym strza³em 

w dziesi¹tkê, a nied³ugo wprowadzimy

nowe, uwa¿am równie udane kolekcje.

Na tle tych dokonañ niezwykle obiecu-

j¹co wygl¹daj¹ wskaŸniki ekonomiczne 

przedsiêbiorstwa, które obrazuj¹ jego 

ogóln¹ kondycjê. Mam tu na myœli przede 

wszystkim wzrost zatrudnienia i p³ac, 

Rozmowa z w³aœcicielem Fabryki Mebli BODZIO 
Bogdanem Szewczykiem
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poziom przychodów oraz rentownoœci 

spó³ki przy jednoczesnym zwiêkszeniu 

nak³adów na inwestycje, z których do 

najwiêkszych nadal nale¿y budowa sa-

lonów firmowych oraz systematyczna roz-

budowa hal produkcyjnych i magazyno-

wych.

S¹dzê wiêc, ¿e bez obaw mo¿emy

myœleæ o przysz³oœci. 

A jak  pan zamierza podtrzymaæ tê 

dobr¹ passê BODZIA? Pañska firma jest 

najwiêkszym pracodawc¹ w regionie, 

mówi³ pan o jej sukcesach 

i wyró¿nieniach,  to dobry kapita³ na 

dalsz¹ ekspansjê...

  Umocniliœmy swoj¹ pozycjê na ryn-

ku, rozpoczêliœmy wreszcie realizacjê d³u-

go oczekiwanych inwestycji, które mog¹ 

staæ siê punktem zwrotnym w dalszym 

rozwoju naszej firmy. Mijaj¹cy rok to tak¿e 

okres kompleksowej modernizacji naszej 

linii technologicznej, przeorganizowanie 

i usprawnienie systemu pracy, co pozwo-

li³o nam zwiêkszyæ wydajnoœæ i jakoœæ 

naszych produktów. Najbardziej chyba 

jednak cieszy ci¹g³y wzrost zatrudnienia 

w naszej fabryce, który przy widocznych 

·
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ju¿ problemach kadrowych innych produ-

centów pozwala s¹dziæ, ¿e nasza polityka 

w tym wzglêdzie odpowiada bie¿¹cym 

potrzebom. Co do samych planów, to ma-

my ich ca³kiem sporo, czêœæ z nich jest ju¿ 

nawet w trakcie realizacji. Zawsze wy-

chodzi³em z za³o¿enia, ¿e rozs¹dne pla-

nowanie maj¹ce realne pokrycie w mo¿-

liwoœciach finansowych przedsiêbiorstwa 

mo¿e w perspektywie przynieœæ wymier-

ne korzyœci. Wszystko to pozawala mieæ 

nadziejê, ¿e zmierzamy w dobrym kierun-

ku i wiele jeszcze sukcesów przed nami.

Rozmawia³ 

PIOTR LASKOWSKI

55

Fabryka Mebli BODZIO swymi korzeniami siêga jeszcze po³owy lat osiemdziesi¹tych XX w. Sanowi specyficzny przyk³ad tego, w jaki sposób 

ma³a, startuj¹ca niemal od zera firma przeobrazi³a siê w potê¿n¹ fabrykê, która jest dziœ potentatem na krajowym rynku meblarskim i nale¿y do œcis³ego 

grona w swej bran¿y. Twórc¹ tego fenomenu jest Bogdan Szewczyk – za³o¿yciel, a tak¿e Dyrektor Generalny Fabryki; cz³owiek, którego ogromny 

wk³ad w rozwój i sukces firmy jest niekwestionowany. Produkty Fabryki Mebli BODZIO to funkcjonalne, wygodne oraz nowoczesne meble, które 

trafiaj¹ nawet w najbardziej wymagaj¹ce gusty klientów. Asortyment oferowanych produktów jest bardzo szeroki, od mebli pokojowych, kuchennych,

sypialnych do mebli tapicerowanych czy systemowych. 

O poziomie rozwoju firmy niech œwiadcz¹ wskaŸniki, których niektóre wartoœci s¹ naprawdê imponuj¹ce. Tak na przyk³ad powierzchnia u¿ytkowa 
2 2przedsiêbiorstwa wynosi w chwili obecnej 60 tys. m , a ³¹cznie z powierzchni¹ salonów firmowych jest to ponad 90 tys. m . Sukcesywnie 

zwiêksza siê poziom zatrudnienia, siêgaj¹cy teraz 1500 pracowników, co  w zestawieniu z latami poprzednimi oraz innymi podmiotami w tej bran¿y

uprawnia do stwierdzenia, ¿e jest to jeden z najwy¿szych wskaŸników przyrostu zatrudnienia, o czym zreszt¹ niejednokrotnie pisa³a lokalna 

i ogólnopolska  prasa o tematyce gospodarczej.

Kluczowym parametrem jest oczywiœcie wielkoœæ sprzeda¿y. Jej stopniowe zwiêkszanie pozwala nie tylko na utrzymywanie silnej pozycji na 

rynku, ale tak¿e daje szansê  realizacji strategii rozwoju firmy. Jeden z podstawowych filarów przedsiêbiorstwa to zwiêkszanie sieci salonów 

firmowych, która ju¿ dawno przekroczy³a 100 punktów. Nie tylko u³atwia to skuteczne konkurowanie na rynku i „zbli¿enie” siê do klienta, ale tak¿e 

obni¿anie kosztów dzia³alnoœci, co w efekcie ma przecie¿ wp³yw na ceny oferowanych mebli.

Kolejny, niezmiernie wa¿ny atut fabryki stanowi bardzo nowoczesna i silnie rozbudowana baza transportowa licz¹ca 200 samochodów 

dostawczych. Jest ona poniek¹d wizytówk¹ Fabryki Mebli BODZIO. Daje gwarancjê dostawy mebli w dowolne miejsce na terenie kraju w iœcie 

kurierskim tempie, co stawia potencjalnych klientów fabryki w niezwykle uprzywilejowanej sytuacji. Niebagatelny jest fakt zainwestowania sporych

œrodków finansowych na gruntown¹ wymianê parku maszynowego oraz ci¹g³¹ modernizacjê linii technologicznej.

Dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa jest bardzo czêsto zauwa¿ana i doceniana, czego przejawem s¹ przyznane mu liczne presti¿owe nagrody 

i wyró¿nienia. Potwierdzaj¹ one nie tylko ugruntowan¹ pozycjê fabryki, ale tak¿e sukcesywne podnoszenie jakoœci oferowanych produktów. Warto 

tu wymieniæ chocia¿by uczestnictwo w latach 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 w Programie Gospodarczo-Konsumenckim „Bia³a Lista Solidna 

Firma”, przyznanie przez Przegl¹d Gospodarczy „Z³otego Lauru Konsumenta”, otrzymanie „Mened¿era Najwy¿szej Jakoœci” czy wreszcie „Dolno-

œl¹skiego Gryfa”, „Dolnoœl¹skiego Certyfikatu Gospodarczego” oraz dziesi¹tki innych cennych nagród i certyfikatów wpisuj¹cych siê w naprawdê 

bogaty dorobek firmy pod tym wzglêdem.

 Bior¹c pod uwagê bardzo dynamiczny rozwój przedsiêbiorstwa, jego niezwyk³¹ odpornoœæ na wahania koniunktury oraz nieustann¹ ekspansjê 

na rynku, mo¿na œmia³o za³o¿yæ, ¿e Fabryka Mebli BODZIO ma przed sob¹ obiecuj¹ce perspektywy rozwoju i szansê odegrania jeszcze 

powa¿niejszej roli w bran¿y meblarskiej.                

Fabryka Mebli 



Kolejny tekst naszych rozwa¿añ 

poœwiêconych komunikacji 

interpersonalnej bêdzie odwo³ywa³ 

siê ponownie do podœwiadomego 

procesu kodowania. Naukowcy 

formu³uj¹ tezê, ¿e mamy zapisane 

w naszych umys³ach wszystko to, 

czego doœwiadczyliœmy. Problemy 

z odtwarzaniem pojawiaj¹ siê 

wówczas, gdy siêgamy po konkretne 

informacje – gdy próbujemy je sobie 

przypomnieæ. Oznacza to, ¿e jeœli 

chcemy, aby inni pamiêtali, co do 

nich mówimy, musimy zwróciæ uwagê 

na to, w jaki sposób przekazujemy 

informacje i co sprawia, ¿e 

informacje zapamiêtujemy.

zeœæ zasad rz¹dz¹cych            Szapamiêtywaniem

1. Informacje podane na pocz¹tku

2. Informacje podane na koñcu 

Wszyscy mamy sk³onnoœæ do zapamiê-

tywania wydarzeñ rozpoczynaj¹cych i koñ-

cz¹cych ka¿d¹ sytuacjê. Zak³adam, ¿e mo-

¿ecie sobie Pañstwo przypomnieæ pierw-

szy dzieñ w pracy i z pewnoœci¹ dosko-

nale odtworzycie równie¿ dzieñ ostatni. 

Wysoce prawdopodobne jest tak¿e, ¿e 

pamiêtacie swoj¹ pierwsz¹ dziewczynê 

lub ch³opaka, a ostatnie tego typu przygo-

dy s¹ wci¹¿ ¿ywe i obecne w pamiêci. 

Jednak mo¿e siê zdarzyæ i tak, ¿e nie 

zdo³acie sobie przypomnieæ wszystkich 

partnerek lub partnerów, z którymi siê 

spotykaliœcie. Jest to mo¿liwe. Prawdo-

podobnie równie¿ nie potraficie wróciæ 

pamiêci¹ do wszystkich dni pomiêdzy

pierwszym i ostatnim dniem w pracy. 

Jeœli zamierzacie zaprezentowaæ coœ 

grupie, to starajcie siê Pañstwo wystê-

powaæ pierwsi lub ostatni. 

3. Informacje podane w niezwyk³y 

sposób

Ludzie ³atwiej zapamiêtuj¹ rzeczy nie-

zwyk³e. WyobraŸcie sobie Pañstwo, ¿e po 

wejœciu do restauracji dostrzegacie przy 

barze mê¿czyznê ubranego w b³yszcz¹cy 

zielony garnitur, czerwon¹ pelerynê i nie-

bieski kapelusz. Zapewne bêdziecie umie-

li go opisaæ równie¿ wiele lat póŸniej, a to 

po prostu dlatego, ¿e jego ubiór by³ nie-

zwyk³y. 

Jeœli zamierzacie zaprezentowaæ coœ 

grupie ludzi i chcecie, aby oni zapamiêtali 

to, co im przekazujecie, sposób przeka-

zywania informacji powinien byæ napraw-

dê wyj¹tkowy. Postarajcie siê, aby Wa-

sza prezentacja by³a niezwyk³a, a wtedy

grupa ³atwiej j¹ zapamiêta. 

4. £¹czenie

Jeœli prezentowane informacje maj¹ 

jakiœ zwi¹zek z zagadnieniami, o których 

ju¿ coœ wiemy, to z pewnoœci¹ ³atwiej je 

zapamiêtamy, gdy¿ obowi¹zuje tutaj tzw. 

zasada skojarzeñ. Na tym w³aœnie polega-

j¹ dowcipy. WyobraŸcie sobie Pañstwo, ¿e 

ktoœ opowiada anegdotê np. o tenisie 

ziemnym. Tych, którzy znaj¹ tê grê z w³as-

nego doœwiadczenia, dowcip ten z pew-

noœci¹ rozœmieszy. Dla osób, które nie-

wiele wiedz¹ o tym sporcie, ¿art mo¿e nie 

byæ zbyt œmieszny. Zatem dostarczaj¹c 

nowych informacji, zadbajcie o to, aby 

nawi¹zywaæ do spraw, o których s³uchacz 

ju¿ coœ wie. Albo, u¿ywaj¹c podobnie jak 

w poprzednim artykule analogii do kompu-

tera, otwórzcie odpowiedni zbiór i wpro-

wadŸcie do niego informacje. 

A oto przyk³ad. Odpowiedzcie na py-

tania zaraz po ich przeczytaniu.

Pytanie 1: Czy kiedykolwiek chodzi³eœ po

linie?

Pytanie 2: Czy kiedykolwiek widzia³eœ na

w³asne oczy kogoœ, kto 

chodzi³ po linie?

Pytanie 3: Czy wiesz, ¿e w czerwcu

1859 roku Charles Blondin

przeszed³ po linie

zawieszonej nad 

wodospadem Niagara?

Oto jak przebiega³ proces myœlenia

w tym konkretnym przypadku.

Pierwsze pytanie otworzy³o plik – „cho-

dzenie po linie”. Za spraw¹ drugiego py-

tania zosta³ otwarty plik – „moje obser-

wacje chodz¹cych po linie”, a trzecie 

pytanie wprowadzi³o informacjê dotycz¹-

c¹ Charlesa Blondina i jego wyczynu, 

którego dokona³ w czerwcu 1859 roku. 

Podejœcie to wykorzystuje koncepcjê ³¹-

czenia nowych informacji z wiadomoœcia-

mi ju¿ przyswojonymi. W wyniku tego 

przyk³adu macie Pañstwo ju¿ zatem pew-

n¹ wiedzê o chodzeniu po linie, która na 

gruncie Waszych obserwacji akrobaty 

w cyrku, zosta³a uzupe³niona o informacjê

na temat wyczynu Charlesa Blondina. 

5. Powtarzanie

£atwo zapamiêtujemy równie¿ infor-

macje lub czynnoœci, które s¹ przez nas 

czêsto powtarzane. Wiêkszoœæ z nas na-

uczy³a siê tabliczki mno¿enia dziêki czê-

stemu powtarzaniu jej. 

WyobraŸcie sobie Pañstwo, ¿e pewne-

go dnia wracacie póŸno do domu. Gdy 

jesteœcie ju¿ blisko, to zdajecie sobie 

sprawê z tego, ¿e wy³¹czono pr¹d i w do-

mu nie œwieci siê ¿adne œwiat³o. Nie bê-

dziecie jednak czekaæ pod drzwiami do ra-

na, lecz wejdziecie do œrodka i bêdziecie 

siê tam sprawnie poruszaæ. Wynika to z tej 

prostej przyczyny, ¿e dobrze znacie w³as-

ny dom, a sposób poruszania siê po nim 

jest zakodowany w Waszym umyœle. Po-
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wtarzanie informacji pomaga zapisywaæ 

dane w „pamiêci procesora”. Dlatego tak 

wa¿ne jest otwieranie na zasadzie skoja-

rzeñ odpowiedniego pliku, aby wyci¹gn¹æ

potrzebne informacje. 

Mo¿ecie wykorzystaæ Pañstwo ten fakt 

podczas prezentacji, regularnie podsumo-

wuj¹c informacje przekazywane w trakcie 

wyk³adu, jak równie¿ koñcz¹c go krótkim 

omówieniem wszystkich poruszonych

zagadnieñ. 

6. Entuzjazm

Kiedy podchodzimy do przekazywanej 

informacji entuzjastycznie, wówczas bez

problemu j¹ zapamiêtujemy. 

Jeœli macie Pañstwo dzieci w wieku 

szkolnym, z pewnoœci¹ niejednokrotnie 

zauwa¿yliœcie, ¿e kiedy póŸnym wieczo-

rem pytacie dziecko, co jad³o na obiad, 

czêsto nie mo¿e ono sobie tego przypo-

mnieæ, chocia¿ minê³o zaledwie kilka go-

dzin od momentu spo¿ywania posi³ku. 

Jeœli jednak zapytacie o nazwiska graczy 

jego ulubionej dru¿yny, na pewno odpo-

wie na to pytanie. Je¿eli zapytacie o imio-

na ulubionych bohaterów, to nie tylko je 

wymieni, ale wyjawi równie¿ wszelkie do-

tycz¹ce ich szczegó³y. A dzieje siê tak dla-

tego, ¿e Wasze dziecko entuzjastycznie

podchodzi do tego tematu. 

W czasie prezentacji postarajcie siê 

Pañstwo przekazywaæ informacje entu-

zjastycznym tonem, tak aby Wasz nastrój

udzieli³ siê s³uchaczom. 

Niezale¿nie od tego, czy mówicie 

Pañstwo do du¿ej grupy czy do kilku osób, 

pamiêtajcie o podanych w tym artykule 

zasadach, które sprawi¹, ¿e to, co mówicie, 

zostanie zapamiêtane. A to ju¿ po³owa

sukcesu.

Podsumujmy na zakoñczenie raz jesz-

cze te elementy, które sprawiaj¹, ¿e prze-

kaz odnosi swój skutek, czyli zapisuje siê 

w pamiêci odbiorców. S¹ to elementy, któ-

re pojawi³y siê zarówno w tym, jak i w po-

przednim artykule. A mianowicie:

a) starajcie siê wystêpowaæ na

pocz¹tku

b) lub na koñcu;

c) najwa¿niejsze informacje 

przekazujecie na pocz¹tku lub na

koñcu prezentacji;

d) zadbajcie o to, aby Wasz wyk³ad by³

niezwyk³y;

e) ³¹czcie nowe informacje 

z wiadomoœciami, które s¹ 

s³uchaczom znane, otwieraj¹c

w³aœciwe pliki;

f) regularnie powtarzajcie najwa¿niejsze

informacje;

g) b¹dŸcie entuzjastyczni i starajcie siê,

aby Wasz nastrój udzieli³ siê 

s³uchaczom;

h) u¿ywajcie pytañ zarówno istotnych,

jak i retorycznych;

i) u¿ywajcie zwrotów sk³aniaj¹cych do

pozytywnej odpowiedzi;

j) przygotujcie i przeæwiczcie pytania

przed prezentacj¹;

k) podsumujcie najwa¿niejsze 

informacje pod koniec prezentacji. 

To wszystko, co mam do przekazania 

Pañstwu w tym artykule, ale to nie jest 

nasze ostatnie spotkanie na gruncie ko-

munikacji interpersonalnej. W nastêp-

nych artyku³ach publikowanych na ³a-

mach magazynu „Biznes Wielkopolska” 

odkryjemy wspólnie jeszcze wiele fa-

scynuj¹cych elementów, które sk³adaj¹ 

siê na skuteczny przekaz informacji, bo 

przecie¿ zasad komunikacji interper-

sonalnej i retoryki naprawdê mo¿na siê

nauczyæ.   

Dr S£AWOMIR HINC

Socjolog

£atwo zapamiêtujemy informacje lub 
czynnoœci, które s¹ przez nas czêsto powtarzane. 
Wiêkszoœæ z nas nauczy³a siê tabliczki mno¿enia

dziêki czêstemu powtarzaniu jej
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Knowledge management 
jako narzêdzie doskonalenia jakoœci pracy

Doskonalenie jakoœci jest procesem, 

który odnosi siê do wszystkich 

obszarów dzia³alnoœci organizacji. 

Zaprojektowany, wdro¿ony 

i utrzymywany system zarz¹dzania 

jakoœci¹, bêd¹cy szans¹ na sukces 

rynkowy, zak³ada poszukiwanie 

sposobów i narzêdzi sta³ego 

doskonalenia organizacji.

 procesie doskonalenia jakoœci 

ogromna rola przypada pracowni-W
kom, którzy stanowi¹ najcenniejszy zasób 

ka¿dej organizacji. Musz¹ oni mieæ œwia-

domoœæ koniecznoœci sta³ego doskonale-

nia jakoœci, a poprzez to ca³ej organizacji. 

By skutecznie realizowaæ proces dosko-

nalenia jakoœci, konieczna jest wiedza, 

któr¹ mo¿na okreœliæ jako uporz¹dkowa-

ne odwzorowanie stanu rzeczywistoœci 

w umyœle cz³owieka, postawa twórczej 

pracy, kreowanie nowych rozwi¹zañ oraz 
1procesów . Knowledge Management (za-

rz¹dzanie wiedz¹) stanowi podstawê 

twórczego myœlenia umo¿liwiaj¹c¹ prze-

niesienie organizacji na wy¿szy szczebel 

funkcjonowania i daj¹c¹ przewagê w wa-

runkach nasilaj¹cej siê konkurencji. Nauka 

i wiedza warunkuj¹ rozwój gospodarczy 

i cywilizacyjny oraz podnosz¹ presti¿ kraju 

we wspó³czesnym œwiecie. Ju¿ dawno 

W. Churchill stwierdzi³, ¿e „bogaczami

przysz³oœci bêd¹ bogaci w intelekt”. 

Do narzêdzi umo¿liwiaj¹cych dosko-

nalenie jakoœci nale¿¹ nie tylko wiedza, ale 

tak¿e proces zarz¹dzania wiedz¹ i infor-

macjami. We wspó³czesnym œwiecie wie-

dza rozumiana jest jako akumulacja wiedzy 

podstawowej, technicznej oraz umiejêt-

noœci spo³ecznych. Wiedza ma charakter 

dynamiczny i staje siê najbardziej poszu-

kiwanym towarem i kapita³em. Jest czymœ 

wiêcej ni¿ informacj¹, poniewa¿ noœni-

kiem informacji mo¿e byæ np. komputer, 

wiedza natomiast jest tylko w cz³owieku. 

Tylko cz³owiek potrafi wiedzê zdobywaæ, 

doskonaliæ, przetwarzaæ i przekazywaæ

innym. 

Dewiz¹ naszych czasów staje siê brak 

szans na zatrudnienie i osi¹gniêcie prze-

wagi konkurencyjnej bez dostatecznej 

wiedzy. O wartoœci rynkowej przedsiê-

biorstwa decyduj¹ dziœ nie kapita³ rze-

czowy, lecz intelektualny, wartoœæ pra-

cowników, ich wiedza i umiejêtnoœci. Na 

miêdzynarodowej konferencji nt. „Globa-

lizacja zarz¹dzania zasobami ludzkimi” 

w Londynie w kwietniu 1999 roku stwier-

dzono, ¿e wiek XXI oraz nadchodz¹ce ty-

si¹clecie bêdzie milenium mózgu. To 

wiek oparty na wiedzy i informacji. Za-

sadniczym problemem stanie siê tworze-

nie warunków rozwoju potencja³u tkwi¹-

cego w ka¿dym cz³owieku, rozwój oraz 

uczenie siê sposobów wykorzystania in-

telektu. Kapita³ rzeczowy i finansowy sta-

nowi³ bêdzie tylko narzêdzie kapita³u ludz-

kiego. Zatem najbli¿sza przysz³oœæ to efek-

tywne zarz¹dzanie w³asnym zasobem

intelektualnym.

Knowledge Management, czyli zarz¹-

dzanie wiedz¹, powinno byæ instrumen-

tem zarz¹dzania przysz³oœci¹, a tak¿e efek-

tywnym i skutecznym narzêdziem do-

skonalenia jakoœci. Nowe produkty i us³ugi 

na rynku oferowane konsumentom oraz 

nowe sposoby funkcjonowania przedsiê-

biorstw bêd¹ powodowa³y stawianie ci¹g-

le nowych wymagañ pracownikom. Bêd¹ 

oni musieli nad¹¿yæ za nieustannym pod-

noszeniem swoich kwalifikacji, a co pe-

wien czas g³êboko siê przekwalifikowy-

waæ, a¿ do zmiany zawodu w³¹cznie. Ze 

wzglêdu na gwa³towny i sta³y postêp nau-

kowo-techniczny w spo³eczeñstwie infor-

macyjnym nieodzowne bêdzie uczenie siê 

przez ca³e ¿ycie, a nie g³ównie w m³odoœci. 

Uwa¿a siê, ¿e co 5–10 lat konieczna bê-

dzie zmiana zawodu, a nie tylko miejsca

pracy. 

1 E. Skrzypek: Jakoœæ i efektywnoœæ, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Sk³odowskiej, Lublin 2000, s. 282.

Cykl doskonalenia PDCA wed³ug E. Deminga �ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie 
materia³ów szkoleniowych TÛV Akademia 
Polska Sp. z o.o., Podstawy zarz¹dzania, s. 26.
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Zapotrzebowanie na pracê w global-

nym spo³eczeñstwie informacyjnym bê-

dzie kszta³towane w du¿ym stopniu przez 

konfrontacjê cz³owiek – komputer. Podob-

nie jak maszyny wyeliminowa³y z rynku 

pracy wielu ludzi wykonuj¹cych czynnoœci 

fizyczne, tak komputery w du¿ym stopniu 

wyeliminuj¹ tak zwanych pracowników 

umys³owych, którzy wykonuj¹ prace ru-

tynowe. Spo³eczeñstwo informacyjne bê-

dzie na tyle konkurencyjne, na ile jego go-

spodarka bêdzie oparta na wiedzy. Prze-

kszta³cenia dokonuj¹ce siê w gospodarce 

œwiatowej prze³omu stuleci okreœlane s¹ 

mianem transformacji w kierunku gospo-

darki opartej na wiedzy. 

Kluczem do sukcesu i s³owem podsta-

wowym odnosz¹cym siê do ci¹g³ego do-

skonalenia jest uczenie siê. By przekazaæ 

te idee swoim s³uchaczom, E. Deming 

dokona³ modyfikacji cyklu doskonalenia

PDCA z: 

planuj – wykonaj – sprawdŸ – dzia³aj 

na:

planuj – wykonaj 

– przestudiuj i wyci¹gnij wnioski 

– dzia³aj

Jeœli chcemy w³aœciwie zarz¹dzaæ wie-

dz¹, to osoba ucz¹ca siê musi przejœæ 

wszystkie fazy przedstawionego powy¿ej 

cyklu doskonalenia Deminga. Dla skutecz-

nego doskonalenia ka¿dy cykl PDCA musi 

byæ kompletny i nieprzerwany. W cyklu 

E. Deminga plan definiuje proces uczenia, 

zapewnia dokumentacjê i zestaw mierzal-

nych celów. Wykonanie oznacza przepro-

wadzenie procesu oraz zgromadzenie wy-

maganych informacji i wiedzy. Sprawdze-

nie to analiza informacji wed³ug stoso-

wanego schematu. Dzia³anie jest akcj¹ 

koryguj¹c¹, pos³uguj¹c¹ siê technikami 

uczenia, a tak¿e oszacowuje przysz³e pla-

ny. Na zakoñczenie ka¿dego cyklu albo pro-

ces ulega standaryzacji, albo koryguje siê 

cele uczenia i cykl trwa nadal. Cykl ci¹g-

³ego doskonalenia i cykl uczenia siê mog¹ 

siê nak³adaæ na siebie, tj. mog¹ byæ zin-

tegrowane w zaplanowanej strategii po-

prawy jakoœci. Aby to osi¹gn¹æ, nale¿y zde-

finiowaæ ucz¹cych siê i ich potrzeby oraz

przygotowaæ plan uczenia.

Przed opracowaniem realnego planu 

trzeba przeanalizowaæ zarówno potrzeby 

osób, jak i po¿¹dane rezultaty uczenia siê 

tych osób. Dla okreœlenia potrzeb uczenia 

siê osób trzeba przede wszystkim ustaliæ 

poziom wiedzy, umiejêtnoœci i postawy, 

jakie s¹ wymagane w celu poprawnego 

wykonania okreœlonej pracy lub funkcji. 

Trzeba je zestawiæ z poziomem wiedzy, 

umiejêtnoœciami i postawami, jakie po-

siada dana osoba. Ró¿nica miêdzy tymi 

dwiema listami okreœla potrzeby (lukê) 

uczenia siê. Czêœæ procesu identyfikacji 

powinna przebiegaæ w trybie otwartej 

dyskusji i uzgodnieñ z zainteresowanymi. 

Nale¿y ustaliæ po¿¹dany standard, by mo¿-

na by³o mierzyæ efektywnoœæ szkolenia 

i zakres wiedzy. Trzeba równie¿ okreœliæ 

horyzont czasowy procesu uczenia. Plan 

uczenia jest wiêc zebraniem w ca³oœæ po-

trzeb szkoleniowych i oczekiwanych re-

zultatów szkolenia. Plan powinien byæ 

przedstawiony na piœmie i uzgodniony 

zarówno przez osoby zainteresowane, jak 

i prze³o¿onego. Do przeprowadzenia zmian 

w organizacji potrzebna jest zmiana œwia-

domoœci naczelnego kierownictwa, a na-

stêpnie poprzez w³aœciwe oddzia³ywanie 

zespo³u kierowniczego nale¿y wdra¿aæ 

pracowników ni¿szych szczebli do nowe-

go rozumienia jakoœci i ci¹g³ego doskona-

lenia.

W czasach dynamicznego rozwoju no-

wych technologii konieczna jest umiejêt-

noœæ tworzenia, przekazywania i wyko-

rzystania wiedzy. Istniej¹ cztery powody, 

dla których inwestowanie w wiedzê pra-
2cowników jest op³acalne :

· pracownik wykszta³cony jest bardziej

wydajny i szybciej potrafi adaptowaæ

siê do zmian,

· lepsze kwalifikacje pozwalaj¹ 

pracownikom na szybsze uczenie siê

i efektywniejsze wykorzystanie 

nowej wiedzy,

· wykszta³ceni pracownicy s¹ bardziej

ch³onni na innowacje,

· wykszta³cone spo³eczeñstwo bêdzie

mia³o wy¿szy odsetek naukowców 

w stosunku do krajów mniej 

wykszta³conych.

Warunkiem sprawnego zarz¹dzania 

przez wiedzê jest jej przep³yw. Gdy pra-

cownik nie dzieli siê wiedz¹ z innymi, ta sta-

je siê wiedz¹ martw¹. Organizacja traci nie 

tylko pieni¹dze na szkolenie pracownika, 

ale równie¿ szansê podniesienia poziomu 

intelektualnego ogó³u pracowników. Inwe-

stowanie przez pracodawców w wiedzê 

pracowników traktuje siê obecnie jako 

prawdziwy intelektualny kapita³ firmy. Naj-

bli¿sza przysz³oœæ to efektywne zarz¹dza-

nie w³asnym zasobem intelektualnym, 

a kapita³ rzeczowy i finansowy stanowiæ 

bêd¹ tylko jego narzêdzie. Bardzo czêsto 

barier¹ dla rozwoju i reorganizacji jest nie

tyle brak wiedzy, co „stara” wiedza.

W organizacji mo¿na rozró¿niæ dwa 

podstawowe rodzaje wiedzy: wiedzê for-

maln¹ (ang. explicite knowledge) i wiedzê 
3cich¹ – ukryt¹ (ang. tacit knowledge) . 

Sposób tworzenia wiedzy, jak i jej wyko-

rzystanie s¹ ogromnie zró¿nicowane, za-

le¿nie od umiejêtnoœci kadry kierowniczej, 

specyfiki dzia³ania danego przedsiêbior-

stwa, jego tradycji, kultury, organizacji i me-

tod zarz¹dzania oraz otoczenia:

a) wiedza formalna (explicite 

knowledge) – zwana równie¿ 

uzewnêtrznion¹ (jawn¹), jest jasno
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We wspó³czesnym œwiecie wiedza rozumiana 
jest jako akumulacja wiedzy podstawowej, 
technicznej oraz umiejêtnoœci spo³ecznych

2 J. ¯uchowski, E. £agowski: Narzêdzia i metody 
doskonalenia jakoœci, Wydawnictwo Politechniki 
Radomskiej, Radom 2004, s. 20.
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precyzuje wymagania dotycz¹ce kompe-

tencji, œwiadomoœci i szkolenia pracowni-

ków. Organizacja powinna:

a) okreœliæ niezbêdne kompetencje

personelu wykonuj¹cego czynnoœci

maj¹ce wp³yw na jakoœæ wyrobu,

b) zapewniæ szkolenie lub podj¹æ inne

dzia³ania w celu zaspokojenia tych

potrzeb,

c) oceniæ skutecznoœæ podjêtych

dzia³añ,

d) sprawiæ, aby personel organizacji by³

œwiadomy istoty i wa¿noœci swoich

dzia³añ i tego, jak przyczynia siê do

osi¹gania celów dotycz¹cych jakoœci,

e) utrzymywaæ odpowiednie zapisy

dotycz¹ce wykszta³cenia, szkolenia,

umiejêtnoœci i doœwiadczenia.

Wiek XXI jest okresem przechodzenia 

z gospodarki industrialnej (przemys³owej) 

do gospodarki opartej na wiedzy. Zasoby 

wiedzy, jakimi dziœ dysponuje spo³eczeñ-

stwo, co kilka lat ulegaj¹ niemal¿e ca³ko-

witej dezaktualizacji. W tej sytuacji po-

wstaje koniecznoœæ ustawicznego samo-

kszta³cenia i podnoszenia kwalifikacji. Za-

le¿eæ na tym bêdzie zarówno pracodaw-

com, jak i samym pracownikom. Peter 

Drucker w swojej ksi¹¿ce „Zarz¹dzanie 

XXI wieku” wyraŸnie stwierdza, ¿e „za-

daniem organizacji XXI wieku jest przewo-

dzenie ludziom, a nie kierowanie nimi”. 

Ka¿dy pracownik powinien d¹¿yæ do 

mistrzostwa w tym, co robi i za co odpo-

wiada. Z kolei dyrektor musi byæ g³ównym 

strategiem, widzieæ ca³oœæ i dzia³aæ ho-

listycznie. Budowanie wspólnej wizji przy-

sz³oœci wymaga tworzenia po¿¹danego 

obrazu przysz³oœci, stawiania wyzwañ zro-

zumia³ych dla wszystkich pracowników. 

Tylko wspólna wizja motywuje ludzi, ge-

neruje ich autentyczne zaanga¿owanie 

i powoduje, ¿e pracownicy chc¹ siê uczyæ 

i podnosiæ swoje kwalifikacje, nie dlatego, 

¿e im tak nakazano – lecz dlatego, ¿e traktu-

j¹ to jako mo¿liwoœæ rozwoju. Dobry sys-

tem motywacyjny powinien zapewniaæ in-

dywidualizacjê i zró¿nicowanie w stosun-

ku do poszczególnych pracowników. Z³a 

motywacja prowadzi do wypalenia za-

wodowego lub syndromu bezradnoœci, co 

przek³ada siê na pogorszenie jakoœci pracy

organizacji. 

EL¯BIETA MACIAK

sprecyzowana i usystematyzowana.

Mo¿na j¹ przedstawiæ w sposób

formalny za pomoc¹ s³ów, liczb,

znaków i symboli. Stanowi¹ j¹

g³ównie dokumenty, bazy danych 

i inne rodzaje zapisanych informacji,

maj¹ce na celu pomoc w podjêciu

w³aœciwych decyzji;

b) wiedza cicha, ukryta (tacit

knowledge) – to wiedza, z której

istnienia zdajemy sobie sprawê,

wykorzystujemy j¹ w codziennym

dzia³aniu, ale nie potrafimy jej do

koñca sprecyzowaæ. Wiedza cicha

gromadzi siê wraz z doœwiadczeniem

w ka¿dym cz³owieku, bêd¹c jego

prywatnym os¹dem oraz intuicj¹, tak

wiêc jest bardzo trudna do 

magazynowania czy przekazania.

Tradycyjna wiedza cicha jest 

przekazywana s³ownie i poprzez

wspólne doœwiadczenia. Wiedza

cicha stanowi oko³o 80 proc. wiedzy

organizacji.

Zgodnie z Norm¹ PN-EN ISO 9001:

2001, pkt 6.2.1 Postanowienia ogólne: 

„Personel wykonuj¹cy pracê wp³ywaj¹c¹ 

na jakoœæ wyrobu powinien byæ kompe-

tentny na podstawie odpowiedniego wy-

kszta³cenia, szkolenia, umiejêtnoœci i do-
4œwiadczenia” . Równie¿ pkt 6.2.2 jasno 

3 W. Grudzewski, I. Hejduk: Zarz¹dzanie wiedz¹ 
w przedsiêbiorstwach, Wydawnictwo Difin, 
Warszawa 2004, s. 78.

4 Norma PN-EN ISO 9001:2001, System 
zarz¹dzania jakoœci¹ – wymagania, Polski 
Komitet  Normalizacyjny 2001, pkt 6.2.1.
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dotycz¹ce wykszta³cenia, szkolenia,

umiejêtnoœci i doœwiadczenia.

Wiek XXI jest okresem przechodzenia 

z gospodarki industrialnej (przemys³owej) 

do gospodarki opartej na wiedzy. Zasoby 

wiedzy, jakimi dziœ dysponuje spo³eczeñ-

stwo, co kilka lat ulegaj¹ niemal¿e ca³ko-

witej dezaktualizacji. W tej sytuacji po-

wstaje koniecznoœæ ustawicznego samo-

kszta³cenia i podnoszenia kwalifikacji. Za-

le¿eæ na tym bêdzie zarówno pracodaw-

com, jak i samym pracownikom. Peter 

Drucker w swojej ksi¹¿ce „Zarz¹dzanie 

XXI wieku” wyraŸnie stwierdza, ¿e „za-

daniem organizacji XXI wieku jest przewo-

dzenie ludziom, a nie kierowanie nimi”. 

Ka¿dy pracownik powinien d¹¿yæ do 

mistrzostwa w tym, co robi i za co odpo-

wiada. Z kolei dyrektor musi byæ g³ównym 

strategiem, widzieæ ca³oœæ i dzia³aæ ho-

listycznie. Budowanie wspólnej wizji przy-

sz³oœci wymaga tworzenia po¿¹danego 

obrazu przysz³oœci, stawiania wyzwañ zro-

zumia³ych dla wszystkich pracowników. 

Tylko wspólna wizja motywuje ludzi, ge-

neruje ich autentyczne zaanga¿owanie 

i powoduje, ¿e pracownicy chc¹ siê uczyæ 

i podnosiæ swoje kwalifikacje, nie dlatego, 

¿e im tak nakazano – lecz dlatego, ¿e traktu-

j¹ to jako mo¿liwoœæ rozwoju. Dobry sys-

tem motywacyjny powinien zapewniaæ in-

dywidualizacjê i zró¿nicowanie w stosun-

ku do poszczególnych pracowników. Z³a 

motywacja prowadzi do wypalenia za-

wodowego lub syndromu bezradnoœci, co 

przek³ada siê na pogorszenie jakoœci pracy

organizacji. 
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sprecyzowana i usystematyzowana.

Mo¿na j¹ przedstawiæ w sposób

formalny za pomoc¹ s³ów, liczb,

znaków i symboli. Stanowi¹ j¹

g³ównie dokumenty, bazy danych 

i inne rodzaje zapisanych informacji,

maj¹ce na celu pomoc w podjêciu

w³aœciwych decyzji;

b) wiedza cicha, ukryta (tacit

knowledge) – to wiedza, z której

istnienia zdajemy sobie sprawê,

wykorzystujemy j¹ w codziennym

dzia³aniu, ale nie potrafimy jej do

koñca sprecyzowaæ. Wiedza cicha

gromadzi siê wraz z doœwiadczeniem

w ka¿dym cz³owieku, bêd¹c jego

prywatnym os¹dem oraz intuicj¹, tak

wiêc jest bardzo trudna do 

magazynowania czy przekazania.

Tradycyjna wiedza cicha jest 

przekazywana s³ownie i poprzez

wspólne doœwiadczenia. Wiedza

cicha stanowi oko³o 80 proc. wiedzy

organizacji.

Zgodnie z Norm¹ PN-EN ISO 9001:

2001, pkt 6.2.1 Postanowienia ogólne: 

„Personel wykonuj¹cy pracê wp³ywaj¹c¹ 

na jakoœæ wyrobu powinien byæ kompe-

tentny na podstawie odpowiedniego wy-

kszta³cenia, szkolenia, umiejêtnoœci i do-
4œwiadczenia” . Równie¿ pkt 6.2.2 jasno 

3 W. Grudzewski, I. Hejduk: Zarz¹dzanie wiedz¹ 
w przedsiêbiorstwach, Wydawnictwo Difin, 
Warszawa 2004, s. 78.

4 Norma PN-EN ISO 9001:2001, System 
zarz¹dzania jakoœci¹ – wymagania, Polski 
Komitet  Normalizacyjny 2001, pkt 6.2.1.





Kto nie lubi wygodnego, obszernego 

samochodu z mocnym, ekonomicznym 

silnikiem, którym bez specjalnego 

wysi³ku przemierzaæ mo¿na setki 

kilometrów? Z pewnoœci¹ do takich 

zaliczaj¹ siê rodzinne auta klasy 

œredniej produkowane przez Peugeota. 

dy pojawi³ siê na rynku, szokowa³ Gswoj¹ odwa¿n¹ stylistyk¹. Ale ta od-

waga siê op³aci³a. Nadwozie Peugeota 

407 – choæ od jego premiery up³ynê³y po-

nad dwa lata – jest nadal bardzo oryginal-

ne i przyci¹ga uwagê klientów. W zamie-

rzeniu producenta model 407 SW jest 

obszernym, komfortowym kombi, ale za-

chowuj¹cym cechy auta dynamicznego, 

wrêcz sportowego. Mocno pochylona, 

ogromnych rozmiarów szyba przednia, 

zdecydowanie wysuniêta przed oœ przed-

ni¹ maska i znacznych rozmiarów wlot 

powietrza przypominaj¹cy ten w autach 

Maseratti dodaj¹ wyj¹tkowej dynamiki. 

Tylna klapa Peugeota otwiera siê z czêœ-

ci¹ dachu, a linia dachu opada ku ty³o-

wi, poddaj¹c siê niejako aerodynamice. 

Mimo ¿e auto mierzy 476 cm d³ugoœci 

i 181 cm szerokoœci, nie jest „przyciê¿-

kie”. Nisko poprowadzona linia dachu 

spowodowa³a, i¿ siedzi siê w nim ni¿ej ni¿ 

w innych kombi klasy œredniej. Ale jazda 

tym samochodem to prawdziwa przy-

jemnoœæ. Nie tylko dziêki ogromnym fo-

telom, pokrytym przyjemnym w dotyku 

aksamitem, regulowanym na wszelkie 

sposoby elektrycznymi silniczkami. Ten 

komfort to przede wszystkim zas³uga 

– przez lata dopracowanego – zawiesze-

nia. Przenosi ono wszelkie nierównoœci 

jezdni, a samochód prowadzi siê pewnie. 

Auta Peugeota, szczególnie te klasy 

œredniej, od lat s³ynê³y z „francuskiego

komfortu”. 

Moc diesla

Mocnym punktem Peugeota 407 SW 

2.2. HDI jest silnik. I tutaj mo¿na powie-

dzieæ o nim to samo, co o zawieszeniu: 

w dieslach firma by³a i jest œwietna, lep-

sza ni¿ w jednostkach benzynowych, 

choæ i tutaj w ostatnich latach firma nad-

robi³a zaleg³oœci. 2.2-litrowy diesel osi¹-

ga moc 170 KM przy 4000 obrotów i ma 

wysoki moment obrotowy równy 370 Nm 

osi¹gany przy zaledwie 1500 obrotach. 

Wa¿¹ce – bagatela – blisko 1,7 tony auto 

przyspiesza do setki w 9 sekund i robi to 

bez wiêkszego wysi³ku i... ha³asu. Co 

wa¿niejsze, w mieœcie spala przeciêtnie 

niewiele ponad 8 litrów oleju napêdowe-

62

SAMOCHÓD  DLA  MENED¯ERA

P E U G E O TP E U G E O T

Peugeot 407SW 2.2 HDI Sport 
Auto dla biznesmena... ale i na dalekie wakacyjne woja¿e
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go. Gdy jedziemy spokojnie,  poza mias-

tem mo¿na zejœæ do 5–6 litrów. Przy 

66-litrowym zbiorniku nietrudno obliczyæ, 

¿e bez tankowania pokonamy trasê licz¹c¹

1000–1100 km. 

Bezpiecznie w podró¿

Tylko ³adowaæ walizki i ruszaæ w dale-

k¹ podró¿. Do tego ten model Peugeota 

jest jakby stworzony. Co prawda jego ba-

ga¿nik móg³by byæ nieco wiêkszy (ma 

448 litrów), ale sytuacjê ratuj¹ sk³adane, 

dzielone oparcia tylnej kanapy oraz relin-

gi, do których warto zamontowaæ – gdy 

w podró¿ wybieramy siê ca³¹ rodzin¹ 

– baga¿nik dachowy. Na pochwa³ê za-

s³uguj¹ dobre hamulce – z prêdkoœci 

100 km/h auto zatrzymuje siê na odcin-

ku poni¿ej 40 metrów. Wyposa¿enie 

standardowe Peugeota 407 SW 2.2 HDi 

Sport jest bogate, szczególnie gdy chodzi 

o elementy podnosz¹ce bezpieczeñstwo 

jazdy. Bez dop³aty otrzymujemy panora-

miczny dach zasuwany elektryczn¹ role-

t¹, dwustrefow¹ klimatyzacjê, elektrycz-

nie regulowane i sk³adane lusterka, cen-

tralny zamek, komputer pok³adowy, sys-

tem audio oraz praktyczne w du¿ym kom-

bi czujniki parkowania. Z elementów 

wp³ywaj¹cych na bezpieczeñstwo pod-

ró¿nych wymieniæ trzeba przednie i bocz-

ne poduszki powietrzne, kurtyny, oraz 

ABS i ESP.

Cenny

I dochodzimy do ceny. Bogato wypo-

sa¿one, z nowoczesnym, spe³niaj¹cym 

normê Euro 4 turbodieselm auto klasy 

œredniej nie mo¿e byæ tanie. W opisywa-

nej tutaj wersji Sport z silnikiem 2.2 HDi 

kosztuje 130.500 z³. Dla tych, dla których 

dynamika nie ma tak du¿ego znaczenia, 

proponujemy tê sam¹ wersjê Sport, ale 

z silnikiem 2.0HDi, w kieszeni pozostanie

15 tys. z³.

Natomiast 407 sedan mo¿na ju¿ kupiæ 

za 71.400 z³.
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Koncepcja utworzenia Lech Business 

Club zrodzi³a siê, kiedy „Kolejorz” gra³ 

jeszcze w drugiej lidze. Lech Poznañ  

boryka³ siê wtedy z ogromnymi 

problemami finansowymi. Jego 

sytuacja by³a naprawdê trudna, na 

wszystko brakowa³o pieniêdzy. Wtedy to 

kilkunastu przedstawicieli firm 

postanowi³o pomóc klubowi.

a pocz¹tku stowarzyszenie by³o or-

ganizacj¹ nieformaln¹ – nale¿eli do N
niego przedsiêbiorcy-kibice, którzy posta-

nowili wspieraæ finansowo Lecha Poznañ. 

Z czasem stowarzyszenie uzyska³o tak¿e 

ramy prawne. W chwili obecnej posiada 

swój w³asny statut, demokratycznie wy-

brany zarz¹d, jest wpisane do KRS-u. Oso-

by zaanga¿owane w dzia³alnoœæ stowa-

rzyszenia na co dzieñ zarz¹dzaj¹ firmami, 

wiedz¹ wiêc, jak zarabiaæ pieni¹dze i jak je 

wykorzystaæ w sporcie. Dlatego Zarz¹d 

LBC wraz z ówczesnymi w³adzami klubu 

postawi³y sobie za cel skupienie wokó³ 

Lecha Poznañ jak najwiêkszej liczby przed-

siêbiorców sk³onnych ze sob¹ wspó³-

pracowaæ i jednoczeœnie partycypowaæ 

w finansowaniu dru¿yny. Wspó³praca 

z klubem nie polega³a tylko na sponsoro-

waniu pi³karzy i p³aceniu im pensji, ale tak-

¿e na zakupie niezbêdnego sprzêtu czy 

finansowaniu odnowy biologicznej na

bardzo wysokim poziomie.

Teraz, kiedy sytuacja finansowa klubu 

jest ju¿ stabilna, zmianie uleg³a równie¿ ro-

la LBC. Stowarzyszenie Lech Business 

Club nale¿y w tej chwili do grona 

„Sponsorów Biznes” Klubu KKS Lech 

Poznañ. G³ównym celem stowarzyszenia 

jest obecnie stworzenie platformy bizne-

sowej umo¿liwiaj¹cej stymulowanie kon-

taktów gospodarczych pomiêdzy cz³on-

kami i partnerami Lech Business Club. 

Aby to osi¹gn¹æ, LBC gwarantuje swoim 

cz³onkom dostêp do bazy danych i ofert 

LBC, poœredniczy w nawi¹zywaniu kon-

taktów, urz¹dza spotkania robocze i im-

prezy towarzyskie oraz prezentacje firm 

cz³onkowskich. Firmy zrzeszone w LBC 

osi¹gaj¹ wymierne efekty w postaci wzro-

stu liczby kontaktów handlowych, korzy-

staj¹c jednoczeœnie z mo¿liwoœci aktyw-

nej wspó³pracy z najpopularniejszym klu-

bem sportowym w Wielkopolsce – czyli 

z Lechem Poznañ. LBC swoim partnerom 

oferuje tak¿e mo¿liwoœæ dotarcia do sze-

rokiej rzeszy kibiców. Ka¿dy mecz na sta-

dionie Lecha ogl¹da kilkanaœcie tysiêcy 

widzów; mo¿na do nich dotrzeæ bezpo-

œrednio w czasie widowiska i umocniæ 

wizerunek swojej firmy oraz jej markê. 

Ponadto cz³onkowie mog¹ wymieniaæ siê 

doœwiadczeniami oraz pakietami us³ug 

i towarów.

Wiêkszoœæ cz³onków LBC to kibice, 

których spotyka siê na wszystkich me-

czach, jednak oferta LBC jest skonstru-

owana tak, by ka¿dy w³aœciciel firmy wi-

dzia³ realne korzyœci promocyjne i marke-

tingowe wynikaj¹ce z przynale¿noœci do 

stowarzyszenia. Zatem dziêki LBC ka¿da, 

nawet najmniejsza firma mo¿e zostaæ 

sponsorem Lecha Poznañ. Œrodki, jakie 

przekazuje, mo¿e uwzglêdniæ w kosztach 

prowadzonej dzia³alnoœci, traktuj¹c je jako 

us³ugê marketingow¹. Dziêki temu ob-

ci¹¿enie firmy dodatkowymi kosztami jest 

naprawdê niewielkie. Ide¹ LBC jest tak¿e 

wspó³praca firm partnerskich zrzeszo-

nych w stowarzyszeniu, zatem miesiêcz-

n¹ sk³adkê mo¿na ³atwo wypracowaæ,

wspó³dzia³aj¹c z innymi podmiotami.

By zostaæ cz³onkiem LBC, nale¿y wy-

kupiæ jeden z 6 pakietów znajduj¹cych siê 

w ofercie stowarzyszenia. Najni¿szy wy-

nosi 200 z³ miesiêcznie, natomiast war-

toœæ najwy¿szego pakietu to wydatek rzê-

du 5000 z³ na miesi¹c. Dla firm wybie-

raj¹cych wy¿szy pakiet przygotowana jest 

specjalna oferta obejmuj¹ca prezentacje 

na stadionie pe³nym kibiców, spotkania 

z pi³karzami czy prezentacje firmy na spot-

kaniach roboczych.

Stowarzyszenie organizuje tak¿e kon-

ferencje z udzia³em w³adz miasta, przed-

stawicieli klubu, œwiata nauki i publicy-

stów. Ostatnia tego typu konferencja pod 

has³em „Wykorzystanie marketingu spor-

towego w strategii rozwoju miasta i bizne-

su w Poznaniu” odby³a siê  w czerwcu te-

go roku w Hotelu Trawiñski. Dla najwiêk-

szych sympatyków „Kolejorza” organizo-

wane s¹ spotkania ze sztabem szkolenio-

wym oraz z zawodnikami Lecha. Uczest-

nicy tego typu spotkañ maj¹ œwietn¹ oka-

zjê, by wzi¹æ udzia³ w dyskusji z trenerem 

i zawodnikami, zebraæ autografy oraz 

zrobiæ pami¹tkowe zdjêcia.

Oferta stworzona przez Lech Business 

Club jest bez w¹tpienia doskona³ym po-

mys³em zarówno dla pasjonatów futbolu 

i wiernych kibiców Lecha Poznañ, jak i dla 

tych, którzy w niekonwencjonalny sposób 

pragn¹ wypromowaæ swoje przedsiê-

biorstwo.

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na 

stronie internetowej 

LBC

www.lbc.poznan.pl

Wszystko  dla Lecha Poznañdla Lecha Poznañ





K S I ¥ ¯ K IK S I ¥ ¯ K I

Kevin Hogan, Nauka 

Perswazji, seria 

Poradniki 

biznesowe, str. 248, 

ok³adka twarda, 

Dom Wydawniczy 

Rebis 2007

Wywieranie wp³ywu na ludzi to nie tyl-
ko sztuka, ale równie¿ nauka. Prezen-
towana ksi¹¿ka to œwiêty Graal w dzie-
dzinie perswazji – udowodniony nauko-
wo, poparty wynikami najnowszych ba-
dañ psychologicznych system, który poz-
woli ci „nie“ rozmówcy zamieniæ w jego
„tak“. 

To nie tylko poradnik dla ludzi biznesu, 
polityków, nauczycieli itp. – praca ta zmie-
ni sposób, w jaki siê porozumiewasz 
ze wspó³pracownikami b¹dŸ klientami, 
ale te¿ z rodzin¹ i przyjació³mi. To róg ob-
fitoœci rozmaitych porad i rewolucyjnych 
technik, które pomog¹ ci otworzyæ drzwi 
umys³u potencjalnego oponenta i zyskaæ
jego przychylnoœæ. 

Z  NAJWY¯SZEJ  PÓ£KI

Jacek Kutzner, 

Zwyciêstwa pilotów 

myœliwskich 

Polskich Si³ 

Powietrznych na 

Zachodzie 

1940–1945, format 

A-4, oprawa miêkka, 

skrzyde³ka,  str. 392 

plus fotografie (36

stron na papierze kredowym), Oficyna

Wydawnicza „Adiutor”, Warszawa 2007,

www.adiutor-mars.com.pl

Jacek Kutzner (dobry rocznik 1966) od 
kilku lat próbuje utorowaæ sobie drogê 
do zajêcia w Polsce pozycji publicysty-
-historyka, który z Polskich Si³ Powietrz-
nych na Zachodzie uczyni³ g³ówny obszar 
swoich zainteresowañ (choæ s¹ one 
o wiele szersze – pracuje tak¿e nad histo-
ri¹ 1. Dywizji gen. Maczka). I trzeba przyz-
naæ, ¿e powoli mu siê to udaje mimo 
kontrowersyjnych nieraz opinii o jego 
badaniach. Ale o kontrowersje czêsto 
w historii chodzi. Wielu znawcom lot-
nictwa nie wystarczaj¹ ju¿ prace Jerzego 
B. Cynka, który, niestety, pisze do nas 
z oddali Albionu i przez polskich badaczy 
nie do koñca jest uznawany za autorytet, 
choæby ze wzglêdu na nienaukowy cha-
rakter jego publikacji. Kutzner jest m³ody 
i ma jeszcze chêæ szukaæ i sprawdzaæ 
w archiwach, co w historii piszczy. Czês-
to nie zadowala siê utartymi opiniami, 
szuka i bywa, ¿e je podwa¿a. To nie podo-
ba siê jego kolegom po fachu, którzy 
niejednokrotnie wol¹ korzystaæ z utar-
tych w historii szlaków. Ceniê go za 
list, jaki opublikowa³ i wys³a³ do pro-
niemieckiego w swych pogl¹dach ba-
dacza lotnictwa Wrzeœnia 1939 r., Mariu-
sa Emmerlinga. Da³ wtedy odpór ger-
manofilskim zapêdom mieszkaj¹cego
w Niemczech autora. 

Prezentowana publikacja to efekt ciê¿-
kiej pracy, której wynikiem jest ciekawy 
zbiór dokumentów i zestawieñ dotycz¹-
cych PSP na Zachodzie. Polecam. 

jest tañcem „Tak i „Nie”. To, czy i jak 
mówimy „Nie” wp³ywa na jakoœæ nasze-
go ¿ycia. 
William Ury to œwiatowej s³awy specja-
lista w zakresie negocjacji. Bra³ udzia³ 
w mediacjach w czasie wojny w Czecze-
nii, Jugos³awii i pomaga³ w rozwi¹zy-
waniu kryzysowych sytuacji na ca³ym
œwiecie.
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Bo¿ena Gostkowska, 

Tolo Muszkieter 

z Dywizjonu 303, 

Wspomnienia 

o Witoldzie 

£okuciewskim, 

ok³adka twarda, 

obwoluta, format B5,  

312 stron, 123 

zdjêcia, wydawca: 

Andrzej Findeisen

– AMF Plus Group, www.amfplus.com.pl

Takiej ksi¹¿ki o lotnictwie i polskich 
lotnikach jeszcze nie by³o. Historia Tola 
£okuciewskiego, ostatniego dowódcy 
Dywizjonu 303, widziana z perspektywy 
najbli¿szej rodziny. Kim by³ Tolo? Dramat 
wojny i dalszy ci¹g dramatu – po wojnie, 
ju¿ w Polsce. Powrót do normalnoœci 
po roku 1956… Zaczê³o siê od ogl¹da-
nia z wnuczkami rodzinnych albumów, 
a w nich zdjêæ wuja autorki i zarazem ojca 
chrzestnego, Witolda £okuciewskiego
 – Tola. Opowiedzia³a wiêc rodzinie o Tolu, 
o jego domu rodzinnym, który by³ rów-
nie¿ jej domem, o Kresach i Wileñszczy-
Ÿnie, sk¹d wywodz¹ siê £okuciewscy. 
Tolo £okuciewski kojarzy siê przede 
wszystkim z bitw¹ o Angliê i Dywizjo-
nem 303. I s³usznie – by³ przecie¿ jego 
pilotem i ostatnim dowódc¹. Niew¹tpli-
wie wojna i s³u¿ba w dywizjonie to 
ogromnie wa¿na, mo¿e nawet najwa¿-
niejsza, a z pewnoœci¹ najbardziej burz-
liwa czêœæ jego biografii. Uczestniczy³ te¿ 
w kampanii wrzeœniowej w Polsce, wal-
czy³ we Francji, trafi³ do niemieckiego 
stalagu. Ale by³o jeszcze wiele innych 
wa¿nych wydarzeñ, przedtem i potem  
– nauka w „Szkole Orl¹t” w Dêblinie, 
dramatyczna przerwa w wojskowym ¿y-
ciorysie po powrocie do kraju, szy-
kanowanie przez w³adze PRL, z zakazem 
zbli¿ania siê do lotniska w³¹cznie, powrót 
do wojska i latania po PaŸdzierniku 1956, 
a nawet krótki epizod dyplomatyczny. 
I by³a rodzina: rodzice, rodzeñstwo, ¿ona, 
córki, wnuki. O tym wszystkim stara³a 
siê autorka wspomnieñ opowiedzieæ. 
Unikatow¹ wartoœci¹ ksi¹¿ki, szczególnie 
dla czytelników interesuj¹cych siê histo-
ri¹ lotnictwa i Dywizjonu 303, jest seria 
123 zdjêæ, w wiêkszoœci nigdzie po-
przednio niepublikowanych.

Redaktor
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W dzisiejszym œwiecie pe³nym stre-
sów i koniecznoœci dokonywania nieus-
tannych wyborów presja, by ustêpowaæ 
i mówiæ „Tak”, ca³y czas roœnie. Efektem 
tego s¹ stres, przepracowanie i zanik za-
sad etycznych. Sztuka mówienia „Nie” 
nigdy nie by³a tak potrzebna jak dziœ.
Niew³aœciwie powiedziane „Nie” ma 
czêsto wielk¹ si³ê niszcz¹c¹, zra¿a ludzi 
i wywo³uje ich gniew. Dlatego tak wa¿ne 
jest, by mówiæ je w odpowiedni sposób. 
Sekret kryje siê w Pozytywnym „Nie”, 
prostej, sprawdzonej metodzie, której
ka¿dy mo¿e siê nauczyæ.

Ta niezast¹piona ksi¹¿ka pokazuje trzy 
proste etapy Pozytywnego „Nie”, uczy, 
jak broniæ swoich interesów, przeciw-
stawiaæ siê agresji i manipulacji ze stro-
ny tych, którym odmawiamy, a przede 
wszystkim, jak dojœæ do „Tak”. Ca³e ¿ycie 






