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Komentarz
Henryk BEDNARCZYK
Orodek Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr
InstytutTechnologii Eksploatacji  PIB
Radom

Europejskie partnerstwa sieciowej przedsiêbiorczoci
The european partnerships of network entrepreneurship
Pisz¹c o europejskiej przestrzeni badañ i edukacji, otwieramy nasz kwartalnik coraz wiêksz¹ iloci¹
streszczeñ i tekstów w jêzyku angielskim na wspó³pracê miêdzynarodow¹. Dzisiaj dokonujemy kolejnego
kroku.Wydajemy numer powiêcony specjalnie jednemu z projektów realizowanych w programie EQUAL.
Jest kilka powodów, dla których chcemy podzieliæ siê dowiadczeniami budowy europejskiej sieci. Chcemy
pokazaæ jak z 7 partnerstw w 7 krajach Europy stworzono dwa ponadnarodowe porozumienia, umo¿liwiaj¹ce
wymianê dobrych praktyk i tworzenie wartoci dodanej. W sumie s¹ to partnerstwa 71 instytucji z 7 krajów,
w tym 12 instytucji polskich.
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL realizowana jest w Polsce od 2004 roku i obejmuje swoim zakresem
piêæ obszarów tematycznych. EQUAL jest platform¹ umo¿liwiaj¹c¹ poszukiwanie i uczenie siê nowych sposobów osi¹gania celów polityki Europejskiej Strategii Zatrudnieniai Procesu Integracji Spo³ecznej. W Polsce
realizowanych jest 107 projektów w ramach IW EQUAL. Nasz kwartalnik zawiera podsumowanie prac
zrealizowanych w Dzia³aniu 1 Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Przedsiêbiorczoæ w sieci  Internet szans¹
na wzrost konkurencyjnoci realizowanego w obszarze tematycznym: F Wspieranie zdolnoci przystosowawczych przedsiêbiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informatycznych i innych nowych technologii.Celem projektu jest zwiêkszenie konkurencyjnoci mikroprzedsiêbiorstw przez zastosowanie technologii informacyjnych do podnoszenia jakoci i powszechnej
dostêpnoci us³ug wspieraj¹cych mikroprzedsiêbiorstwa.
W Dzia³aniu 1 utworzono Krajowe Partnerstwo na Rzecz Rozwoju, w które zaanga¿owanych jest
12 instytucji krajowych o ró¿nym statusie prawnym. Liderem projektu jest InstytutTechnologii Eksploatacji 
Pañstwowy Instytut Badawczy w Radomiu. Jest to jeden z 9 projektów miêdzynarodowych realizowanych
przez ITeE  PIB w 2005 r. Utworzono tak¿e dwa partnerstwa ponadnarodowe: TENKO  Miêdzynarodowa
Sieæ Wiedzy, Dowiadczenia i Organizacji i E.N.T.E.R.P.R.I.S.E. for Europe  Przedsiêbiorczoæ dla Europy.
Nakrelono strategie i szczegó³owy program dzia³añ realizacji projektu w Dzia³aniu 2, którego kluczowym
zadaniem jest stworzenie mo¿liwoci zapewniaj¹cych szybki, prosty i nie wymagaj¹cy du¿ych nak³adów
finansowych dostêp do us³ug wspieraj¹cych funkcjonowanie mikroprzedsiêbiorstw, uznanych tu za grupê
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dyskryminowan¹ na rynku pracy, poprzez stworzenieWortalu dla Mikroprzedsiêbiorstw, uwzglêdniaj¹c wiedzê i dowiadczenia partnerów miêdzynarodowych. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju zaplanowa³o obj¹æ wsparciem 400 mikroprzedsiêbiorstw z grup bran¿owych: poligrafia, obuwie, odzie¿, fotografia, bran¿a drzewna
i inne.
Zdobyte dowiadczenia i nawi¹zana wspó³praca krajowa i miêdzynarodowa, mo¿liwoæ korzystania
ze Wspólnej Bazy Danych EQUAL (ECDB), bazy danych rejestruj¹cej wszystkie PRR zatwierdzone
w ramach EQUAL oraz bazy ReferNet  Europejskiej Sieci Danych i Ekspertyz utworzonej przezEuropejskie
Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Cedefop), u³atwi dalszy rozwój prac badawczych w projektach
europejskich, wspieraj¹cych sektor ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
W nastêpnym numerze odniesiemy siê do moralnych, naszym zdaniem, wyników pierwszej zewnêtrznej
matury i skutków dla edukacji doros³ych. Bliskie zakoñczenia s¹ prace legislacyjne nad now¹ ustaw¹
o szkolnictwie wy¿szym. Trzeba zauwa¿yæ równie¿ postêp w Procesie Boloñskim. Wa¿ne dla aktywizacji
zawodowej s¹ kolejne konkursy i granty na rozwój Gminnych Centrów Informacji, Szkolnych Orodków
Kariery i Akademickich Biur Karier. Og³oszono przetarg na dofinansowanie studiów podyplomowych dla
konsorcjów szkó³ wy¿szych.
Zachêcam do zapoznania siê z informacjami o planowanych na drugie pó³rocze br. ogólnopolskimi
i miêdzynarodowymi konferencjami, dotycz¹cymi problematyki edukacji doros³ych, rynku pracy, doradztwa
zawodowego i wdra¿ania innowacji w obszarze budowy i eksploatacji maszyn stanowi¹cych podstawê rozwoju gospodarczego.
Polecam publikacje PARP I SGH, traktuj¹ce o mo¿liwoci wykorzystaniu instrumentów finansowych,
programów wsparcia, wykorzystaniu technologii informacyjnych w dzia³alnoci ma³ych, rednich przedsiêbiorstw.
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Dorota KOPROWSKA
InstytutTechnologii Eksploatacji  PIB
Radom

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
dla Polski 200420061
EQUAL Community Initiative Programme
for Poland 20042006
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL (EQUAL) jest czêci¹ strategii Unii Europejskiej, maj¹cej na celu
tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy oraz zapewnienia, by nikogo nie pozbawiono do nich dostêpu. Jako
inicjatywa wspólnotowa finansowana z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS), EQUAL jest platform¹
umo¿liwiaj¹c¹ poszukiwanie i uczenie siê nowych sposobów osi¹gania celów polityki Europejskiej Strategii
Zatrudnienia i Procesu Integracji Spo³ecznej. EQUAL ró¿ni siê od programów g³ównego nurtu EFS tym, ¿e
jest to instrument s³u¿¹cy wypracowywaniu nowych sposobów zwalczania dyskryminacji i nierównoci na
rynku pracy. EQUAL dostarcza przyk³ady dobrej praktyki w zakresie nowatorskich podejæ, k³ad¹c nacisk na
aktywn¹ wspó³pracê miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi, zapewniaj¹c tym samym stosowanie oraz upowszechnianie na terenie Unii Europejskiej najbardziej pozytywnych rozwi¹zañ.
Podstawowe zasady EQUAL s¹ nastêpuj¹ce: podejcie tematyczne, partnerstwo, zaanga¿owanie grup
dyskryminowanych (ang. empowerment), wspó³praca ponadnarodowa, innowacyjnoæ oraz w³¹czanie rezultatów do g³ównego nurtu polityki (ang. mainstreaming).
EQUAL dla Polski obejmuje swoim zakresem piêæ obszarów tematycznych:
• U³atwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy dla tych, którzy maj¹ problemy z integracj¹ i ponown¹
integracj¹ na tym rynku, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
• Wzmocnienie krajowej gospodarki spo³ecznej (trzeciego sektora), a w szczególnoci us³ug na rzecz spo³ecznoci lokalnych oraz poprawa jakoci miejsc pracy.
• Wspieranie zdolnoci przystosowawczych przedsiêbiorstw i pracowników do zmian strukturalnych
w gospodarce oraz wykorzystania technologii informatycznych i innych nowych technologii.
• Godzenie ¿ycia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja mê¿czyzn i kobiet, którzy opucili
rynek pracy, poprzez wdra¿anie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz us³ug
towarzysz¹cych.
• Pomoc w spo³ecznej i zawodowej integracji osób ubiegaj¹cych siê o status uchodcy.
Tematy realizowane w Polsce w ramach EQUAL s¹ uzupe³nieniem dzia³añ realizowanych w ramach
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjêcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 20042006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1743), zwanego dalej SPO
RZL oraz rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjêcia Zintegro1

Na podstawie Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 20042006; http://www.bkkk-cofund.org.pl/download/
equal-piw.pdf.
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wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 20042006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), zwanego
dalej ZPORR. Podstawowe ró¿nice pomiêdzy Programem EQUAL a g³ównymi programami EFS (SPO
RZL i ZPORR) s¹ nastêpuj¹ce:
• EQUAL jest realizowany poprzez Partnerstwo na rzecz Rozwoju  innowacyjny instrument w rozwi¹zywaniu problemów rynku pracy,
• Dzia³ania w ramach EQUAL zmierzaj¹ do rozwi¹zywania problemów dyskryminacji i nierównoci,które
dotykaj¹ najs³absze grupy na rynku pracy czêsto zagro¿one wykluczeniem spo³ecznym,
• EQUAL w³¹cza grupy w niekorzystnej sytuacji w proces poszukiwania rozwi¹zañ problemów, z którymi
siê borykaj¹,
• Dodatkowe korzyci wynikaj¹ ze wspó³pracy ponadnarodowej, powstaj¹ nowe rodzaje partnerstw ponadnarodowych, nastêpuje wymiana dowiadczeñ i upowszechnianie dobrych praktyk w wymiarze ogólnoeuropejskim,
• EQUAL umo¿liwia testowanie nowych rozwi¹zañ oraz ukazanie zalet testowanych rozwi¹zañ innowacyjnych,
• EQUAL zak³ada wypracowanie nowych form postêpowania oraz wspó³pracy przy upowszechnianiu
i w³¹czaniu dobrych rozwi¹zañ do g³ównego nurtu polityki (ang. mainstreaming).
EQUAL odnosi siê bezporednio do takich dokumentów, jak Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia 2000 2006, Wspólna Ocena Za³o¿eñ Polskiej Polityki Zatrudnieniaoraz Wspólne Memorandum na rzecz
Integracji Spo³ecznej. Opieraj¹c siê na wyzwaniach sformu³owanych w tych dokumentach EQUAL ma za
zadanie wesprzeæ realizacjê polityki zatrudnienia i polityki spo³ecznej poprzez wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnych metod i narzêdzi oddzia³ywania. Wspó³praca Partnerstw na forum Unii Europejskiej
w ramach ponadnarodowych sieci wspó³pracy bêdzie mia³a wp³yw na rozwój Europejskiej Strategii Zatrudnienia.
Za zarz¹dzanie programem w Polsce odpowiada Ministerstwo Gospodarki i Pracy we wspó³pracy
z Fundacj¹ Fundusz Wspó³pracy  Biuro Koordynacji Kszta³cenia Kadr, która jako Krajowa Struktura
Wsparcia (KSW) zapewnia pomoc partnerstwom podczas ca³ego okresu realizacji programu2.
Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL jest realizowany przez wybrane w drodze konkursu Partnerstwa na rzecz Rozwoju. W Polsce do realizacji zakwalifikowano 107 z 751 przedstawionych projektów. Na
wdra¿anie programu w Polsce w latach 20042008 przewidziano ³¹cznie 133,99 mln euro z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego i 44,64 mln euro z bud¿etu krajowego.
Wskanikami skutecznoci programu EQUAL nie bêdzie liczba objêtych wsparciem beneficjentów,
tylko jakoæ wypracowanych innowacyjnych modeli (metod), które zostan¹ wprowadzone do powszechnego
zastosowania w polityce i praktyce krajowej.

2

107 Partnerstw na Rzecz Rozwoju w Polsce; Biuro Koordynacji Kszta³cenia Kadr, Fundacja FunduszWspó³pracy,Warszawa 2005,
www.equal.org.pl
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Konkurencyjnoæ ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw w Polsce
Magdalena TRZOS, Beata POTERALSKA
InstytutTechnologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut Badawczy
Radom

Rozwój innowacyjnoci ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw
Innovativeness development of the small and medium
enterprises

S³owa kluczowe: sektor MSP, wskaniki innowacyjnoci, innowacyjnoæ gospodarki
Key words: SME sector, innovativeness indexes, economy innovativeness
Summary
The purpose of the article is to analyse SMEs innovativeness in Poland. The article presents the SME sector characteristics according to Oslo Manual definitions. The analysis concerns the main areas of small and medium enterprise activity
in Poland and their role in domestic economy. On the basis of the carried out analysis proposals of methods concerning
increase of the SME sector enterprises innovativeness are proposed. The article has been prepared within the framework
of the COSTA17 project Procedures of the SME sector support with R&D results, executed in the years 20012004.

Charakterystyka sektora MSP w Polsce
Dobra kondycja i zapewnienie odpowiednich warunków daj¹cych korzystne perspektywy rozwoju
sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw daj¹ podstawowe gwarancje rozwoju gospodarki. Jakkolwiek
potrzeba budowy silnego sektora MSP w Polsce od d³u¿szego czasu wydaje siê byæ ogólnie znana i podnoszona na forum politycznym, to w praktyce warunki i stan funkcjonowania firm zatrudniaj¹cych do 250 osób
trudno uznaæ za zadowalaj¹cy.
Na koniec 2002 roku ma³e firmy zatrudniaj¹ce do 49 osób stanowi³y w Polsce 99,08% (1719615), firmy
rednie od 50 do 249 osób  0,75% wszystkich aktywnych przedsiêbiorstw. Liczba pracuj¹cych w sektorze
rynkowym (sekcje gospodarki oprócz rolnictwa, lenictwa, rybo³ówstwa i rybactwa, administracji publicznej,
edukacji i ochrony zdrowia) MSP stanowi³a 69,3% ogó³u pracuj¹cych w sektorze rynkowym gospodarki,
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 2/2005
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z czego najliczniejsz¹ grupê  ok. 50,1% stanowili pracuj¹cy w ma³ych przedsiêbiorstwach (do 49 osób) [1].
Pocz¹wszy od 1997 roku obserwowane by³o malej¹ce tempo wzrostu liczby przedsiêbiorstw zarejestrowanych, a liczba aktywnych MSP w Polsce wzros³a w 2002 r. po okresie dwuletniego spadku.
Na rys. 1 zaprezentowano udzia³ pracuj¹cych w poszczególnych obszarach dzia³alnoci ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
Inne us³ugi
12%
Obs³uga
nieruchomoci
i firm; nauka
12,3%
Transport
i ³¹cznoæ
5,7%

Przemys³
27,5%

Budownictwo
10,6%
Handel
i naprawy
31,9%

Rys. 1. Struktura zatrudnienia w obszarach dzia³alnoci sektora MSPna koniec 2002 r. [1]
Fig. 1. Employment structure in the areas of the SME sector activity at the end of year 2002

Przeprowadzone badania [1] wykaza³y, ¿e w 2002 r. zatrudnienie w ma³ych i rednich przedsiêbiorstwach spad³o. Stanowi to szczególnie niepokoj¹cy sygna³, zw³aszcza w sytuacji utrzymuj¹cego siê wysokiego
bezrobocia.

Stan innowacyjnoci sektora MSP w Polsce
Udzia³ przedsiêbiorstw innowacyjnych
Zagadnienie innowacyjnoci zyska³o w Polsce popularnoæ w drugiej po³owie lat 90. Zanotowane
rednie roczne wydatki sektora produkcyjnego na innowacje wynosi³y ponad 4% obrotów tego sektora, co
by³o porównywalne z udzia³em tego typu wydatków w krajach Unii Europejskiej (15tka). Jednak, jak
wynika z danych opublikowanych przez GUS, w 2000 roku zaledwie 16% przedsiêbiorstw us³ugowych
zatrudniaj¹cych ponad 9 osób potwierdzi³o wprowadzenie innowacji technologicznych w okresie trzyletnim,
co stanowi³o wynik daleko odbiegaj¹cy od redniej w krajach Unii Europejskiej, w której wskanik ten
wyniós³ 41%. W przypadku dzia³alnoci produkcyjnej ró¿nica miêdzy Polsk¹, a Uni¹ Europejsk¹ by³a znacznie mniejsza, ni¿ zanotowano to dla sektora us³ug i wynios³a ok. 14pp. W 2002 r. 59,3% du¿ych i 32,9%
rednich przedsiêbiorstw przemys³owych ponios³o nak³ady na innowacje. W przypadku du¿ych przedsiêbiorstw odnotowano tendencje malej¹c¹ w porównaniu z poprzednim rokiem, a w przypadku rednich rosn¹c¹
w porównaniu z latami 2000 i 2001.
W Polsce podobnie jak w innych krajach Unii najwy¿szy udzia³ przedsiêbiorstw innowacyjnych notowany jest w grupie przedsiêbiorstw du¿ych i znacznie wy¿szy poziom innowacyjnoci wykazuje dzia³alnoæ
produkcyjna w porównaniu z sektorem us³ug. Ró¿nica wskanika innowacyjnoci miêdzy przedsiêbiorstwami
licz¹cymi do 50 osób i du¿ymi zatrudniaj¹cymi ponad 249 w Polsce w 2002 r. w dzia³alnoci produkcyjnej
10
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siêga ponad 47 pp., podczas gdy dla krajów Unii ogó³em wynosi ona 37 pp, a w najbardziej innowacyjnej
Irlandii 17 pp.
Analizuj¹c innowacyjnoæ przedsiêbiorstw, mo¿na wnioskowaæ o znacznie mniejszym zró¿nicowaniu
innowacyjnoci pomiêdzy przedsiêbiorstwami o ró¿nej wielkoci w sektorze prywatnym, ni¿ ma to miejsce
w odniesieniu do sektora publicznego. Jakkolwiek przedsiêbiorstwa rednie i du¿e sektora publicznego wykazuj¹ wy¿szy poziom innowacyjnoci w stosunku do przedsiêbiorstw sektora prywatnego, to ró¿nice te siêgaj¹
zaledwie 3%. Zupe³nie inna sytuacja obserwowana jest wród przedsiêbiorstw ma³ych  sektor prywatny
charakteryzuje blisko dwukrotnie wiêksza innowacyjnoæ przedsiêbiorstw ni¿ sektor publiczny.
Nak³ady na dzia³alnoæ innowacyjn¹
W strukturze nak³adów na innowacje w Polsce zauwa¿alny jest bardzo niski udzia³ wydatków na dzia³alnoæ badawczo-rozwojow¹.Wydatki na B+R stanowi³y w 2002 poni¿ej 6% nak³adów na dzia³alnoæ innowacyjn¹, a na w³asne prace badawcze  poni¿ej 5% [1]. Jednoczenie nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e czêciej
rodki na prace badawczo-rozwojowe przeznacza³y firmy z bran¿y produkcyjnej i czêciej przedsiêbiorstwa
zatrudniaj¹ce ponad 50 pracowników. Ma³e nak³ady na opracowanie innowacji z udzia³em B+R wiadcz¹
o zbyt niskim zainteresowaniu generowaniem nowej wiedzy ukierunkowanej na bezporednie wdro¿enie
w praktyce. Przedsiêbiorstwa najwiêcej wyda³y na inwestowanie w komputery i systemy komputerowe (62,4%
inwestycji rozwojowych) oraz nowe maszyny, nowe urz¹dzenia (54%). Popularnymi rodzajami inwestycji
by³y tak¿e obiekty produkcyjne, handlowe i magazynowe (31,6%) oraz rodki transportu (44,8%). Jednoczenie blisko 70% przedsiêbiorstw sektora MSP nie dokona³o ¿adnej inwestycji w nowe technologie.
Wspó³praca z orodkami naukowymi, instytutami badawczymi, uczelniami
Wspó³praca z innymi jednostkami w zakresie dzia³alnoci innowacyjnej stanowi jeden z g³ównych warunków powodzenia przedsiêwziêæ.Wymiana dowiadczeñ i wiedzy wp³ywa na obni¿enie zarówno kosztów,
jak i ryzyka dzia³añ innowacyjnych. Przedsiêbiorstwa polskie wspó³pracuj¹ w ramach dzia³alnoci innowacyjnej g³ównie z innymi przedsiêbiorstwami z tej samej grupy (25%), firmami konsultingowymi (27%) oraz
przede wszystkim z dostawcami wyposa¿enia, materia³ów, komponentów lub oprogramowania.
W Polsce przedsiêbiorstwa przemys³owe wykorzystywa³y g³ównie informacje wewnêtrzne (ok. 80%),
pochodz¹ce ze róde³ rynkowo-handlowych (ok. 60%) oraz informacje ogólnie dostêpne (ok. 53%) [2].
Bardzo ma³y odsetek przedsiêbiorstw wykorzystywa³ informacje pochodz¹ce ze szkó³ wy¿szych (2,4%) oraz
jednostek badawczo-rozwojowych (1,2%).
Komputery i Internet w firmach
Dostêp do Internetu jest skorelowany dodatnio z wielkoci¹ przedsiêbiorstwa. Na pocz¹tku 2001 roku
(rys. 2) 82% rednich firm i tylko 20% firm zatrudniaj¹cych do 5 osób posiada³o dostêp do Internetu. W grupie
przedsiêbiorstw rednich 99% na prze³omie lat 1999 2000 posiada³o przynajmniej jeden komputer, podczas
gdy w grupie firm zatrudniaj¹cych do 5 osób tylko 27% [3]. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na przypieszenie
tempa uzyskiwania dostêpu do Internetu w grupie mikroprzedsiêbiorstw (zatrudniaj¹cych do 5 osób), od
stycznia do kwietnia 2001 roku nast¹pi³ przyrost w tej grupie z 20% do 26% firm posiadaj¹cych dostêp do
Internetu.
W Polsce sytuacja z rozpowszechnieniem komputerów i dostêpu do Internetu przedstawia siê najgorzej
w przedsiêbiorstwach dzia³aj¹cych w otoczeniu rolnictwa, tylko 2% przedsiêbiorstw tego typu posiada dostêp
do sieci, a 94% nie posiada w ogóle komputera. Najlepiej sytuacja przedstawia siê w firmach produkcyjnych
i budowlanych.
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Rys. 2. Dostêp firm do Internetu z uwzglêdnieniem wielkoci firmy [4]
Fig. 2. Access of enterprises to Internet according to the enterprise size

Jak wykazuj¹ badania, posiadanie komputerów i dostêpu do Internetu jest pozytywnie skorelowane
z wykszta³ceniem w³aciciela. Oko³o 15% firm, których w³aciciel posiada³ wykszta³cenie wy¿sze, nie mia³o
komputera i ponad 90% firm, gdzie w³aciciel mia³ wykszta³cenie podstawowe. Dostêp do Internetu zanotowany zosta³ w ponad 90% firm, których w³aciciel mia³ wykszta³cenie wy¿sze lub rednie.

Propozycje sposobów zwiêkszania innowacyjnoci przedsiêbiorstw sektora MSP
Zagadnienie poprawy innowacyjnoci ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w Polsce stanowi istotny
problem, który wymaga wprowadzenia rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na wytworzenie rodowiska sprzyjaj¹cego
wdra¿aniu nowych rozwi¹zañ oraz mechanizmów zapewniaj¹cych sta³e monitorowanie poziomu innowacyjnego przedsiêbiorstw oraz rozwój metod poprawy stanu sektora MSP w tym zakresie. Kolejny problem dla
MSP stanowi wykorzystanie najnowszych rozwi¹zañ technicznych. Przedsiêbiorstwa takie czêsto nie zatrudniaj¹ pracowników dysponuj¹cych odpowiedni¹ wiedz¹ dla kreowania nowych rozwi¹zañ swoich wyrobów,
poprawiania efektywnoci produkcji czy te¿ podnoszenia poziomu technologicznego, nie maj¹ odpowiednich
rodków dla zlecania rozwi¹zania problemów jednostkom zewnêtrznym na zasadach komercyjnych, ma³e
i rednie firmy jako g³ówn¹ przeszkodê zaopatrywania siê w know-how wskazuj¹ zbyt du¿e koszty transakcji.
Wskazane jest wiêc tworzenie cis³ych powi¹zañ pomiêdzy sfer¹ naukowo-badawcz¹ i sfer¹ ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw, zapewniaj¹cych przep³yw wiedzy i myli naukowo-technicznej oraz transferu
technologii. Nieformalne tego rodzaju powi¹zania ju¿ w wielu miejscach istniej¹, powsta³y one przede wszystkim na gruncie realizacji wspólnych projektów.
Efektywne dzia³anie sektora MSP w Polsce wymaga istotnego wsparcia zewnêtrznych organizacji,
o charakterze regionalnym, krajowym lub miêdzynarodowym, zw³aszcza w transferze technologii i wdra¿aniu
rozwi¹zañ z udzia³em B+R, jak równie¿ dostarczaniu istotnych dla MSP informacji dotycz¹cych róde³ po12
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zyskiwania rodków finansowych. W krajach wysokorozwiniêtych struktury takie charakteryzuje znaczne
dowiadczenie w efektywnym wspieraniu MSP, przejawiaj¹ce siê systematycznym podwy¿szaniem konkurencyjnoci wyrobów, podejmowaniem projektów o du¿ym ryzyku kapita³owym ,ale prognozowanych znacznych efektach finansowych, organizacyjnych czy spo³ecznych. Podejmowana w tych krajach tematyka prac
badawczych i rozwojowych jest cile ukierunkowana na zastosowania w gospodarce. Bardzo mocno zarysowane jest sprzê¿enie zwrotne pomiêdzy sfer¹ B+R a praktyk¹, sprzyjaj¹ce komercjalizacji wyników badañ
i wspieraniu innowacyjnoci. Znaczna czêæ nowych propozycji innowacyjnych, a tak¿e informacji o pewnych
rozwi¹zaniach specjalistycznych udostêpniana jest bezp³atnie poprzez specjalne serwisy informacyjne.
Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa w Polsce potrzebuj¹ wsparcia obejmuj¹cego rozszerzenie zakresu informacji dotycz¹cych innowacji wykorzystywanych w tego typu firmach.
W sektorze ma³ych i rednich przedsiêbiorstw wykorzystywane s¹ g³ównie informacje operacyjne odgrywaj¹ce istotn¹ rolê w realizacji bie¿¹cych zadañ. Przedsiêbiorstwa tego typu zazwyczaj nie posiadaj¹
odpowiednio rozbudowanej infrastruktury informatycznej, a czêsto równie¿ nie zatrudniaj¹ kadry odpowiednio przygotowanej do opracowania analiz czy przygotowania prognoz przy wykorzystaniu np. gotowego
oprogramowania. Zatrudnienie za ekspertów z zewn¹trz czy te¿ sfinansowanie badañ le¿y poza mo¿liwociami finansowymi ma³ych firm.
Formy pomocy kierowanej do grupy MSP zale¿¹ od rodzaju przedsiêbiorstwa, posiadanej przez niego
bazy technicznej, mo¿liwoci finansowych, kadrowych itd. Grupa polskich MSP, na obecnym poziomie
rozwoju tego sektora, ró¿ni siê zasadniczo od przedsiêbiorstw MSP w krajach wysoko rozwiniêtych, gdzie
nawet najmniejsze z przedsiêbiorstw zazwyczaj posiadaj¹ dobrze zorganizowane zaplecze techniczne, odpowiednio przygotowan¹ kadrê i dostêp do Internetu. W Polsce najwiêksz¹ grupê stanowi¹ przedsiêbiorstwa
s³abe, nie posiadaj¹ce wysoko kwalifikowanej kadry, maj¹ce do dyspozycji przestarza³y sprzêt o niskim
poziomie technologicznym.Wa¿nym problemem jest wiêc dotarcie do tych przedsiêbiorstw z nowymi rozwi¹zaniami ukierunkowanymi na podniesienie jakoci ich wyrobów, zidentyfikowanie potrzeb technicznych,
technologicznych i organizacyjnych, zaktywizowanie ich dzia³alnoci innowacyjnej, tak aby stworzyæ warunki
do rozwoju tych przedsiêbiorstw i przechodzenia ich do grupy przedsiêbiorstw wy¿szego poziomu.

Podsumowanie
Na podstawie zaprezentowanych wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e polskie przedsiêbiorstwa, w szczególnoci MSP charakteryzuje niski poziom innowacyjnoci, spowodowany g³ównie ich zbyt ograniczonymi
mo¿liwociami finansowymi, utrudniaj¹cymi podejmowanie i realizacjê projektów innowacyjnych. Z drugiej
strony jednak¿e nie jest mo¿liwe podniesienie konkurencyjnoci i efektywnoci oraz utrzymanie zyskownoci
przedsiêbiorstwa na odpowiednim poziomie bez wdra¿ania innowacyjnych rozwi¹zañ. Mo¿liwoæ poprawy
tej trudnej sytuacji dotycz¹cej niskiego poziomu innowacyjnoci ma³ych i rednich przedsiêbiorstw zale¿y od
stworzenia odpowiedniego systemu zapewniaj¹cego lepsze wykorzystanie zasobów finansowych przeznaczonych na dzia³alnoæ innowacyjn¹.
Obecny stan innowacyjnoci polskich przedsiêbiorstw sektora MSP nie nastraja zbyt optymistycznie,
jednak wydaje siê, ¿e szans¹ na jego poprawê mo¿e byæ cilejsza wspó³praca tej grupy przedsiêbiorstw
z jednostkami powo³anymi w celu wspierania przedsiêbiorstw sektora MSP, a tak¿e ich uczestnictwo
w specjalnie uruchomionych dla nich programach. Jedn¹ z wa¿nych mo¿liwoci daje udzia³ w projektach
finansowanych z funduszy strukturalnych, zw³aszcza w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych
Wzrost Konkurencyjnoci Przedsiêbiorstw i Rozwój Zasobów Ludzkich.
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Wspomaganie rozwoju przedsiêbiorstw
funduszami strukturalnymi
Support for development of the enterprises
with the structural funds
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Key words:SME, structural funds, direct support, indirect support
Summary
The article presents the issue of activities supporting the competitiveness development of SMEs in Poland. Because of
a significant number of micro-enterprises number and their importance for economy, the types of support addressed to
this group of enterprises are described. The distinction between direct and indirect supporting instruments that exist as
means of public support within the framework of structural funds is proposed. The set of instruments for the support of
innovative activities, presented in the article, is addressed mainly to the SME sector in order to encourage entrepreneurs
to take advantage of public support resources.

Wprowadzenie
Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa (MSP) odgrywaj¹ istotn¹ rolê w rozwoju gospodarki, s¹ wrêcz uznawane za stymulator rozwoju gospodarki. Wsparcie w ramach funduszy strukturalnych uwzglêdnia potrzeby
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (g³ównie mikroprzedsiêbiorstw), w zakresie zastosowania technik informacyjnych, s³u¿¹ce podniesieniu konkurencyjnoci sektora. W artykule przedstawiono wspomaganie rozwoju
sektora MSP w aspekcie wymiaru bezporedniego i poredniego. Dokonany wybór adresowanej pomocy
publicznej do sektora MSP nie wyczerpuje pe³nego zasiêgu, ze wzglêdu na rozmiar artyku³u, ale powinien
przyczyniæ siê do wyzwolenia rezerw inwencji przedsiêbiorców sektora MSP w przygotowaniu oferowanych
us³ug.
Do poprawy pozycji konkurencyjnej sektora MSP i dostosowania go do wymogów prawodawstwa
unijnego w du¿ej mierze przyczynia siê polityka strukturalna UE. Instrumentem polityki strukturalnej UE,
maj¹cej na celu wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz wzmocnienie spójnoci gospodarczej i spo³ecznej s¹ fundusze strukturalne. Wszystkie regiony Polski, w których produkt krajowy brutto na
1 mieszkañca nie przekracza wiêcej ni¿ 75% redniej europejskiej, realizuj¹ Cel 1 funduszy strukturalnych, tj.
promocjê rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów opónionych w rozwoju. W Celu 1 koncentruj¹ siê
na trzy rodzaje zadañ:
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• infrastruktura, z czego po³owê rodków pomocowych przeznaczono na infrastrukturê transportu i ochronê
rodowiska,
• zasoby ludzkie, przy czym priorytetowe znaczenie maj¹ tu polityki na rzecz zatrudnienia oraz rozwoju
systemów edukacji i szkolenia,
• interwencje podejmowane na rzecz sektora produkcji.
G³ównym dokumentem, na podstawie którego ka¿de pañstwo cz³onkowskie programuje rozwój i przedstawia Komisji Europejskiej jest Narodowy Plan Rozwoju (NPR). NPR jest strategicznym, redniookresowym dokumentem planistycznym, który scala na poziomie krajowym horyzontalne, sektorowe i regionalne
dzia³ania interwencyjne pañstwa. Okrela najwa¿niejsze dzia³ania strukturalne, które Polska zamierza uruchomiæ w latach 20042006 z wykorzystaniem rodków pomocowych UE i na podstawie którego stworzone
zosta³y Podstawy Wsparcia Wspólnoty1.

Bezporednie wsparcie sektora MSP
Pomoc uwzglêdniaj¹ca potrzeby ma³ych i rednich przedsiêbiorstw mawymiar bezporedniego wsparcia poprzez Sektorowy Program Operacyjny  Wzrost Konkurencyjnoci Przedsiêbiorstw (SPO-WKP).
Bezporednie wsparcie sektora MSP posiada równie¿ wymiar regionalny poprzez Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Ponadto wzrost konkurencyjnoci sektora MSP bêdzie siê
odbywa³ poprzez wykonawstwo wielu us³ug i inwestycji w wyniku wsparcia poredniego (wsparcie kierowane do innych odbiorców ostatecznych w ramach pozosta³ych Sektorowych Programów Operacyjnych
trafiaæ bêdzie de facto do sektora MSP).
W Narodowym Planie Rozwoju przypisuje siê du¿¹ wagê do rozwoju gospodarczego sektora MSP,
który dotyczy nastêpuj¹cych obszarów:
• poprawy konkurencyjnoci gospodarki poprzez modernizacjê i strukturalne dopasowanie przemys³u
i us³ug (g³ówny obszar wsparcia MSP odbywa³ siê w latach 2000-2003 w ramach programu Phare),
• rozwoju zasobów ludzkich i zatrudnienia, a w nim szczególnie wspieranie kszta³cenia ustawicznego
i rozwoju kadr przedsiêbiorczoci,
• wzmocnienia potencja³u rozwojowego regionów i przeciwdzia³ania marginalizacji niektórych obszarów.
Rysunek 1 przedstawia rozmiar pomocy kierowanej, miêdzy innymi do ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, w ramach funduszy strukturalnych. Lini¹ przerywan¹ zaznaczono dwa Sektorowe Programy, których
dzia³ania s¹ kierowane jako bezporednie wsparcie MSP [4, s. 44].
Bezporednia pomoc dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw realizowana jest w nastêpuj¹cych dziedzinach interwencji [3]:
161
Inwestycje w kapita³ rzeczowy (budynki i wyposa¿enie, wspó³finansowanie pomocy pañstwa),
162
Technologie przyjazne rodowisku, czyste i oszczêdne technologie energetyczne,
163
Us³ugi doradztwa dla przedsiêbiorstw (informacja, planowanie dzia³alnoci, us³ugi konsultingowe,
marketing, projekty, umiêdzynarodowienie dzia³alnoci, wywóz i zarz¹dzanie przegl¹dem rodowiskowym, zakup technologii),
164
Wspólne us³ugi dla przedsiêbiorców (parki, inkubatory przedsiêbiorczoci, stymulacja, us³ugi promocyjne, sieci, konferencje, targi handlowe),
165
Monta¿ finansowy,
166
Us³ugi spo³eczne dla pracowników (opieka dla osób pozostaj¹cych na utrzymaniu, zdrowie bezpieczeñstwo, dzia³alnoæ kulturowa),
167
Kszta³cenie zawodowe dla MSP oraz dla sektora rzemielniczego.
1

Dokument okrelaj¹cy kierunki i wysokoæ wsparcia ze strony Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnoci.
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Fig. 1. The National Development Plan as a programming element of structural funds and cohesion fund in Poland [4]
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Wsparcie bezporednie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, odbiorców ostatecznych w ramach SPOWKP i ZPORR, adresowane jest do wszystkich przedsiêbiorstw z zachowaniem zasady konkurencyjnoci.
Bezporednie wsparcie przedsiêbiorstw jest ukierunkowane na zwiêkszenie konkurencyjnoci przedsiêbiorstw poprzez u³atwienie dostêpu do wysokiej jakoci us³ug doradczych, wsparcie inwestycji,
w tym w zakresie ochrony rodowiska oraz promocjê internacjonalizacji przedsiêbiorstw [8]. Wsparcie
to przyczyni siê do:
• zwiêkszenia nak³adów inwestycyjnych w przedsiêbiorstwach,
• poprawy konkurencyjnoci przedsiêbiorstw poprzez inwestycje w wiedzê,
• dostosowania przedsiêbiorstw do wymogów prawodawstwa unijnego.
Szczególnie wa¿ne dla MSP jest udzielanie pomocy w postaci dotacji na inwestycje unowoczeniaj¹ce
ich ofertê produktow¹ i/lub technologiczn¹. W ramach SPO-WKP przewiduje siê wsparcie projektów w zakresie [8]: modernizacji MSP, dostosowania technologii i produktów do wymogów dyrektyw unijnych,
zw³aszcza norm zharmonizowanych, wdra¿ania i komercjalizacji technologii i produktów innowacyjnych,
zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w procesach zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej (w przedsiêbiorstwach), promocji, wdra¿ania wspólnych
przedsiêwziêæ inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiêbiorstwa (jako dope³nienie wsparcia dla tworzenia ró¿nych form kooperacji miêdzy przedsiêbiorstwami).
Bior¹c pod uwagê niski poziom wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych oraz uzyskiwania praw w³asnoci przemys³owej przez przedsiêbiorstwa, wsparciem objête bêd¹ projekty uwzglêdniaj¹ce
zakup wyników tych prac.
Zatem uwzglêdniaj¹c rozleg³e potrzeby sektora MSP bardzo wa¿nym jest bezporednie wsparcie dla
przedsiêbiorców, w zakresie dofinansowania projektów inwestycyjnych, bêd¹cego kontynuacj¹ dofinansowania nowych inwestycji, polegaj¹cych na utworzeniu lub rozbudowie przedsiêbiorstwa zarówno w sferze
produkcyjnej, jak równie¿ us³ugowej oraz na rozpoczêciu w przedsiêbiorstwie dzia³alnoci, obejmuj¹cej dokonywanie zasadniczych zmian produktu, produkcji lub procesu produkcyjnego. Inwestycje te mog¹ obejmowaæ
rodki trwa³e oraz wartoci niematerialne i prawne, polegaj¹ce na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub
nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarz¹dzania.
Bezporednie wsparcie dla MSP, w ramach SPO-WKP, obejmuje nastêpuj¹ce dzia³ania [8]:
• Dzia³anie 2.1 Wzrost konkurencyjnoci ma³ych i rednich przedsiêbiorstw poprzez doradztwo, a w tym
projekty:
 doradztwa w zakresie prowadzenia przedsiêbiorstwa na Jednolitym Rynku Europejskim;
 doradztwa w zakresie jakoci, dotycz¹cego w szczególnoci projektów obejmuj¹cych us³ugi doradcze
w obszarze projektowania, wdra¿ania i doskonalenia systemów zarz¹dzania jakoci¹, zarz¹dzania
rodowiskiem oraz bezpieczeñstwem i higien¹ pracy, jak równie¿ w zakresie zasad uzyskiwania certyfikatów zgodnoci dla wyrobów, us³ug, surowców, maszyn i urz¹dzeñ, aparatury kontrolno-pomiarowej i kwalifikacji personelu;
 doradztwa zwi¹zanego z innowacjami i nowymi technologiami, obejmuj¹cego w szczególnoci projekty doradcze z zakresu:
 wdra¿ania strategii rozwoju przedsiêbiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwi¹zania innowacyjne,
 powstawania firm opartych na zaawansowanych technologiach lub zamierzaj¹cych podj¹æ dzia³alnoæ
gospodarcz¹, polegaj¹c¹ na wytwarzaniu wyrobów lub us³ug nowych na rynku polskim albo znacz¹co
ulepszonych w porównaniu z wystêpuj¹cymi na rynku,
 zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiêbiorstwie,
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 doradztwa eksportowego, obejmuj¹cego w szczególnoci projekty doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania dzia³alnoci eksportowej,
 doradztwa zwi¹zanego z tworzeniem sieci kooperacyjnych przedsiêbiorstw,
 doradztwa zwi¹zanego z po³¹czeniami przedsiêbiorstw, obejmuj¹cego projekty doradcze dotycz¹ce
po³¹czeñ dokonuj¹cych siê pomiêdzy ma³ymi i rednimi przedsiêbiorstwami.
• Dzia³anie 2.2Wsparcie konkurencyjnoci produktowej i technologicznej przedsiêbiorstw, kierowanego do
MSP i du¿ych przedsiêbiorstw,
• Dzia³anie 2.3 Wzrost konkurencyjnoci ma³ych i rednich przedsiêbiorstw poprzez inwestycje, w tym
projekty w zakresie:
 dostosowania technologii i produktów do wymagañ dyrektyw unijnych, zw³aszcza norm zharmonizowanych,
 wdra¿ania i komercjalizacji technologii i produktów innowacyjnych,
 wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej w przedsiêbiorstwach,
 zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w procesach zarz¹dzania przedsiêbiorstwem,
 a ponadto wspólne projekty inwestycyjne przedsiêbiorstw, obejmuj¹ce w szczególnoci projekty maj¹ce na celu wdra¿anie wspólnych przedsiêwziêæ inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiêbiorstwa,
 projekty modernizacyjne w ma³ych i rednich przedsiêbiorstwach,
 zakup wyników prac badawczo-rozwojowych, obejmuj¹cy projekty zwi¹zane z zakupem wyników
prac badawczo-rozwojowych i/lub praw w³asnoci przemys³owej przez przedsiêbiorstwa,
 projekty promocyjne, obejmuj¹ce projekty przedsiêbiorstw w zakresie promocji.
• Dzia³anie 2.4 Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowywania przedsiêbiorstw do wymogów ochrony
rodowiska.
W staraniu o wsparcie przedsiêbiorstwa powinny dok³adnie zapoznaæ siê z kryteriami wyboru stosowanymi do projektów w poszczególnych dzia³aniach oraz wysokoci¹ mo¿liwego dofinansowania. Wniosek
nale¿y kierowaæ do odpowiedniej instytucji wdra¿aj¹cej.
Zgodnie z wynikami negocjacji dotycz¹cych polityki konkurencji wsparcie dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, w zakresie ochrony rodowiska ustalone jest na poziomie pu³apu pomocy regionalnej [2, s. 201].
Wsparcie bezporednie sektora MSP, posiadaj¹ce wymiar regionalny, realizowane jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwój Regionalny (ZPORR). Najwa¿niejszym jego dzia³aniem, kierowanym jako pomoc dla MSP, jest dzia³anie 3.4. Mikroprzedsiêbiorstwa. Skierowane jest ono bezporednio
do przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych poni¿ej 10 pracuj¹cych i funkcjonuj¹cych nie d³u¿ej ni¿ trzy lata, w dwóch
aspektach:
• wsparcia doradczego, maj¹cego im pomóc w pokonaniu barier rozwoju,
• wsparcia finansowego ukierunkowanego na zwiêkszenie zdolnoci inwestycyjnej przedsiêbiorstwa
w pocz¹tkowym okresie funkcjonowania.
Dla mikroprzedsiêbiorstw w ramach EFRR przewidziano dwie formy wsparcia. Pierwsza to Specjalistyczne Us³ugi Doradcze i Szkoleniowe dla Mikroprzedsiêbiorstw, której bezporednimi beneficjentami
ostatecznymi bêd¹ mikroprzedsiêbiorstwa korzystaj¹ce z us³ug wyspecjalizowanych firm. Dla tej formy wsparcia
wartoæ dotacji nie mo¿e przekroczyæ 50% kosztów kwalifikowanych stanowi¹cych wartoæ us³ugi i kwoty
5 tys. euro.
Druga forma przewiduje Dotacje Inwestycyjne dla Mikroprzedsiêbiorstw. Celem tego typu projektów
jest zwiêkszenie zdolnoci przetrwania i konkurencyjnoci polskich mikroprzedsiêbiorstw poprzez dofinansowanie inwestycji w nastêpuj¹cych obszarach [10]:
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•
•
•
•
•
•

rozszerzenie zakresu dzia³alnoci gospodarczej,
podjêcie dzia³añ ukierunkowanych na wprowadzenie istotnych zmian w procesie produkcji,
unowoczenienie produktu,
rozszerzenie zasobów niezbêdnych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej i wzrostu firmy,
modernizacji rodków produkcji,
utworzenie nowych stanowisk pracy.
Dla tej grupy projektów inwestycyjnych okrelone zosta³y szczegó³owo koszty kwalifikuj¹ce siê do
refundacji w ramach EFRR oraz maksymalny udzia³ dotacji w ich finansowaniu. Musz¹ one byæ oszacowane
realnie i mieæ pokrycie w rzeczywistoci (zafakturowane przez zewnêtrznych dostawców). Dotycz¹ za:
• nowych maszyn i urz¹dzeñ z oprzyrz¹dowaniem, wymienione w grupie 3, 4, 5, 6; nowych rodków
transportu wymienionych w podgrupie 76 z grupy 7 oraz nowego wyposa¿enia, aparatów i sprzêtu
wymienionych w rodzajach 801, 802 podgrupy 80, grupy 8 Klasyfikacji rodków Trwa³ych,
• nowego oprogramowania,
• nowych rodków transportu drogowego wymienionych w grupie 7, podgrupie 74, rodzajów: 742 (samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 t, o których mowa w Ustawie z dnia
6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym z póniejszymi zmianami, (Dz.U.01.125.1371), 743, 744
(autobusy i autokary przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu wiêcej ni¿ 9 osób ³¹cznie z kierowc¹
w zarobkowym przewozie osób, o których mowa w Ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym z póniejszymi zmianami, (Dz.U.01.125.1371), 746, 747, 748 Klasyfikacji rodków Trwa³ych,
• nowych mebli, ale tylko w przypadku przedsiêwziêæ inwestycyjnych realizowanych w ramach prowadzonej przez przedsiêbiorcê dzia³alnoci z zakresu hoteli i restauracji, wymienione w grupie 8, podgrupie 80,
rodzaju 808 Klasyfikacji rodków Trwa³ych,
• innych wydatków bezporednio zwi¹zanych z prawid³ow¹ instalacj¹ i uruchomieniem wy¿ej wymienionego sprzêtu do 15% ca³kowitych kosztów kwalifikowanych [9].
Zasady udzielania wsparcia s¹ zgodne z zasadami udzielania pomocy publicznie okrelonymi w rekomendacji 70/2001 Komisji Europejskiej. Ponadto wszelkie dzia³ania inwestycyjne wskazane we wniosku
musz¹ uwzglêdniaæ zasady wydatkowania rodków publicznych okrelone w Ustawie Prawo zamówieñ
publicznych.

Porednie wsparcie sektora MSP
Porednie wsparcie dla sektora MSP realizowane jest poprzez wiele dziedzin interwencji, skierowanych
do sektora produkcyjnego, zasobów ludzkich i infrastruktury podstawowej. Sporód nich wyró¿niæ nale¿y
nastêpuj¹ce dziedziny:
23
Rozwój kszta³cenia i szkolenia zawodowego (ustawiczne kszta³cenie zawodowe),
24
Promocjê potencja³u adaptacyjnego przedsiêbiorstw i ich pracowników (doskonalenie kadr, rozwój
przedsiêbiorczoci, innowacyjnoæ, nowe technologie, pozyskiwania i przekazywania informacji),
182 Innowacyjnoæ i transfer technologii, ustanawianie wzajemnych powi¹zañ i nawi¹zywanie wspó³pracy pomiêdzy przedsiêbiorstwami i/lub instytutami badawczymi,
324 Us³ugi i projekty wdro¿eniowe dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (handel i transakcje elektroniczne, edukacja i szkolenia, osieciowanie).
MSP w wiêkszoci programów Narodowego Planu Rozwoju, w ramach poredniego wsparcia, traktowane jest jako sektor wykonawczy oraz ostateczny beneficjent: baz, portali, systemów on-line i specjalistycznych us³ug wiadczonych przez instytucje otoczenia biznesu.
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Najwa¿niejszym priorytetem poredniego wsparcia dla MSP jest rozwój przedsiêbiorczoci i wzrost
innowacyjnoci poprzez wykorzystanie instytucji otoczenia SPO-WKP, kierowanym do instytucji otoczenia
biznesu, a realizuj¹cym nastêpuj¹ce cele cz¹stkowe [8]:
• pobudzenie przedsiêbiorczoci i dzia³alnoci innowacyjnej MSP poprzez dostêp do wysokiej jakoci us³ug
wiadczonych przez instytucje otoczenia biznesu,
• u³atwienie mo¿liwoci finansowania inwestycji,
• przygotowanie nowoczesnej infrastruktury dla prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zgodnie z zasad¹
zrównowa¿onego rozwoju oraz z uwzglêdnieniem zasad bezpieczeñstwa pracy, a tak¿e wymagañ ochrony
rodowiska,
• rozwój przedsiêbiorczoci poprzez wzmocnienie powi¹zañ miêdzy sektorem B+R i przedsiêbiorstwami,
• zwiêkszanie sprawnoci wdra¿ania i komercjalizacji innowacji, w tym transfer technologii,
• rozwój i zwiêkszanie dostêpu przedsiêbiorców do informacji i us³ug publicznych on-line.
Przewiduje siê stworzenie usieciowionej bazy us³ug specjalistycznych, u³atwiaj¹cej, m.in. MSP:
• uzyskiwanie certyfikatów zgodnoci dla wyrobów, us³ug, surowców, maszyn i urz¹dzeñ, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz kwalifikacji personelu,
• doskonalenie wiedzy nt. systemów zarz¹dzania jakoci¹, rodowiskiem oraz bezpieczeñstwem i higien¹
pracy.
W Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL) do dzia³añ poredniego wsparcia mo¿na zaliczyæ [6, s. 36]:
• Dzia³anie 1.2 Perspektywy dla m³odzie¿y, w którym ze wsparcia korzysta 21 kategoria interwencji Aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu, a planowanymi projektami mo¿e byæ opracowywanie i rozpowszechnianie informacji promuj¹cej ród³a i miejsca dostêpu do informacji o:
 ofertach zatrudnienia ze szczególnym uwzglêdnieniem sektora MSP,
 formach zatrudnienia ze szczególnym uwzglêdnieniem sektora MSP,
• Dzia³anie 2.2. Podniesienie jakoci edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy, którego celem zasadniczym jest dostosowanie kszta³cenia zawodowego, szczególnie w kszta³ceniu ustawicznym (dziedzina
interwencji  23).
• Dzia³anie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, w którym ze wsparcia korzysta 24 kategoria Promocja potencja³u adaptacyjnego przedsiêbiorstw i ich pracowników. W ramach tego dzia³ania ze wsparcia
skorzystaj¹ instytucje otoczenia biznesu realizuj¹ce projekty, których celem jest podnoszenie jakoci szkolenia i wiadczenie us³ug doradczych dla przedsiêbiorstw.
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego  Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora
¯ywnociowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO-Rol) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
przygotowa³o 13 dzia³añ (dla ka¿dego dzia³ania opracowano odrêbny podrêcznik). ród³em finansowania
bêd¹ rodki publiczne: bud¿etu pañstwa, bud¿etów samorz¹dów regionalnych i lokalnych oraz Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie  Sekcja Orientacji (EAGGF), jak równie¿ rodki inwestorów
prywatnych. W SPO-Rol przewidziano do realizacji dzia³ania w ramach: Poprawy konkurencyjnoci gospodarki rolno-¿ywnociowej i Zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich.
Aby przybli¿yæ dzia³ania, które porednio dotycz¹ sektora MSP, jako podwykonawcy wielu projektów,
zaprezentowano dwa przyk³adowe dzia³ania. Jednym z nich zapewne jest Ró¿nicowanie dzia³alnoci rolniczej i zbli¿onej do rolnictwa w celu zapewnienia ró¿norodnoci dzia³añ lub alternatywnych róde³
dochodów. W ramach niniejszego dzia³ania wspierane bêd¹ projekty dotycz¹ce realizacji inwestycji s³u¿¹cych podejmowaniu przez rolników i domowników dodatkowej dzia³alnoci zbli¿onej do rolnictwa. Wspierane bêd¹ projekty realizowane w zwi¹zku z uruchomieniem lub rozwojem dzia³alnoci dodatkowej w zakresie
[5]: agroturystyki, us³ug zwi¹zanych z turystyk¹ i wypoczynkiem, us³ug na rzecz rolnictwa i gospodarki
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lenej, pierwotnego przetwórstwa i przygotowania produktów rolnych do sprzeda¿y, sprzeda¿y bezporedniej
produktów pochodz¹cych w wiêkszoci z w³asnego gospodarstwa, dzia³alnoci zwi¹zanej z wytwarzaniem
materia³ów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie s³omy, odpadów ³¹kowych, lenych), rzemios³a
i rêkodzielnictwa, drobnych us³ug na rzecz mieszkañców wsi, e-commerce (us³ugi wiadczone za porednictwem Internetu).
Dzia³anie to stwarza du¿e mo¿liwoci dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê:
• rozbudow¹ i adaptacj¹ istniej¹cych budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele agroturystyczne oraz
ich wyposa¿eniem,
• urz¹dzaniem miejsc do wypoczynku, w tym wyposa¿eniem i sprzêtem turystycznym lub rekreacyjnym dla
dzia³alnoci agroturystycznej,
• remontem, budow¹ lub adaptacj¹ obiektów budowlanych,
• produkcj¹ maszyn, urz¹dzeñ, narzêdzi i wyposa¿enia do ww. celów,
• handlem (i produkcj¹) sprzêtu komputerowego i oprogramowania,
• sprzeda¿¹ rodków transportu na potrzeby prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
• zagospodarowaniem terenu na potrzeby prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
• planowaniem wstêpnym, w tym przygotowaniem dokumentacji technicznej i ekonomicznej projektu.
Drugim takim przyk³adem jest Dzia³anie Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej zwi¹zanej
z rolnictwem. Dzia³anie to równie¿ stwarza ogromne szanse dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw  producentów, us³ugodawców i wykonawców infrastruktury technicznej dla rolnictwa. Dla tego dzia³ania przewidziano projekty w zakresie [5]:
1. Budowy lub modernizacji dróg wewnêtrznych, w tym:
 budowa lub modernizacja dróg wewnêtrznych, nie zaliczanych do ¿adnej z kategorii dróg publicznych,
 utwardzanie placów manewrowych, dojazdów itp. na terenie prowadzonej przez osoby fizyczne lub
prawne dzia³alnoci rolniczej.
2. Budowy lub modernizacji urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê, w tym dotycz¹ce:
 ujêcia wód,
 urz¹dzeñ s³u¿¹cych do magazynowania i uzdatniania wód,
 sieci wodoci¹gowych,
 urz¹dzeñ reguluj¹cych cinienie wody.
3. Budowy lub modernizacji urz¹dzeñ do odprowadzania i oczyszczania cieków, w tym:
 urz¹dzeñ do gromadzenia cieków,
 urz¹dzeñ odprowadzania cieków,
 urz¹dzeñ do przesy³ania cieków,
 urz¹dzeñ do oczyszczania cieków.
4. Budowy lub modernizacji sieci i urz¹dzeñ zaopatrzenia w energiê, w tym przy³¹czenia do istniej¹cej sieci:
 energetycznej,
 elektroenergetycznej,
 gazowej,
 cieplnej, a tak¿e:
 budowa lub modernizacja instalacji elektroenergetycznej,
 budowa indywidualnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w energiê ze róde³ skojarzonych i odnawialnych.
5. Instalacji indywidualnych sta³ych ³¹czy internetowych, w tym:
 budowa i monta¿ instalacji indywidualnych sta³ych ³¹czy internetowych, kablowych, wiat³owodowych, radiowych, satelitarnych itp.,
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 konfiguracja sprzêtu komputerowego i zakup oprogramowania komputerowego w zakresie niezbêdnym do uruchomienia sta³ego dostêpu do Internetu.
Beneficjentami pomocy w ramach niniejszego dzia³ania s¹ osoby fizyczne i osoby prawne2, prowadz¹ce
dzia³alnoæ rolnicz¹, a tak¿e mieszkañcy obszaru wiejskiego. Potencjalni wykonawcy us³ug, w tym MSP,
powinni przygotowaæ, z zachowaniem zasady konkurencji odpowiednie oferty us³ug, uwzglêdniaj¹ce prace
z wymienionego zakresu.
Nale¿y przy tym dodaæ, i¿ MRiRW okreli³o górne granice wysokoci pomocy finansowej w zale¿noci
od rodzaju projektu. W Dzia³aniu Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej zwi¹zanej z rolnictwem
wynosz¹ one dla:
• budowy lub modernizacji dróg wewnêtrznych  200 tys. z³,
• budowy lub modernizacji urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê  40 tys. z³,
• budowy lub modernizacji urz¹dzeñ do odprowadzania i oczyszczania cieków  80 tys. z³,
• budowy lub modernizacji sieci i urz¹dzeñ zaopatrzenia w energiê  120 tys. z³,
• instalacji indywidualnych sta³ych ³¹czy internetowych  5 tys. z³.
Pomoc finansowa w ramach SPO-Rol, podobnie jak w przypadku wszystkich programów finansowanych przez fundusze strukturalne, udzielana jest w formie refundacji (zwrotu) czêci poniesionych przez beneficjenta pomocy kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalny poziom pomocy
finansowej wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Zainteresowani odbiorcy bezporedni pomocy
powinni dok³adnie zapoznaæ siê z wymaganiami i kryteriami wyboru projektów oraz ledziæ og³aszanie konkursów w ramach SPO-Rol. W zwi¹zku z tym, ¿e pomoc dotyczy ca³ego rolnictwa, stwarza to ogromn¹ szansê
dla porednich odbiorców pomocy jako wykonawców poszczególnych robót, miêdzy innymi ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. Podmioty wykonawcze powinny przygotowaæ specjalne oferty dla rolnictwa w ww.
zakresie.
Celem generalnym Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT) jest zwiekszenie spójnosci transportowej kraju oraz polepszenie dostêpnoci przestrzennej miast, obszarów i regionów Polski
w uk³adzie Unii Europejskiej, co przyczyni sie do osiagniêcia celu strategicznego PWW3 [7].
Dzia³ania sieci transportowej stwarzaj¹ mo¿liwoæ wygenerowania dodatkowej produkcji i zwiêkszenia
zatrudnienia w regionach s³abiej rozwiniêtych gospodarczo. Niezale¿nie od rodków przeznaczonych bezporednio dla przedsiêbiorstw, inwestycje infrastrukturalne s¹ szans¹ rozwoju nie tylko dla MSP budowlanych,
które wystêpuj¹ w charakterze podwykonawców. W otoczeniu takich inwestycji powstaje popyt na obs³ugê
hotelow¹, ¿ywieniow¹, stacji paliw, stacji obs³ugi pojazdów.

Podsumowanie
Zaprezentowany artyku³ przybli¿y³ problematykê bezporedniego i poredniego wsparcia sektora MSP
w ramach funduszy strukturalnych. W spo³eczeñstwie wiedzy informacja rozproszona jest w wielu ród³ach.
W odniesieniu do wsparcia adresowanego do beneficjentów pomocy publicznej w ramach funduszy strukturalnych informacja dla u¿ytkowników Internetu zosta³a zagregowana w portalach regionów i instytucji zarz¹dzaj¹cych w Systemie Zarz¹dzania Wiedz¹ o Projektach Funduszy Strukturalnych. Mali i redni przedsiêbiorcy powinni szczegó³owo zapoznaæ siê z informacjami zamieszczonymi w broszurach, w portalach wiedzy
powiêconych funduszom strukturalnym oraz z Uzupe³nieniami do poszczególnych Sektorowych Programów
Operacyjnych, a tak¿e uczestniczyæ w cyklach szkoleñ adresowanych do przedsiêbiorstw. Zawarte tam infor2
3

Zgodnie z wpisem w Ewidencji Dzia³alnoci Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze S¹dowym.
PodstawWsparciaWspólnoty.
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macje precyzuj¹ kategorie interwencji, rodzaj pomocy, odbiorców ostatecznych pomocy, niezbêdne uzasadnienie pomocne w planowanym projekcie, spodziewane rezultaty i efekty makroekonomiczne, a ponadto kryteria
formalne i merytoryczne do ka¿dego dzia³ania i poddzia³ania w poszczególnych priorytetach i programach.
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Instytucjonalne formy wsparcia MSP
Institutional support for SME development
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Summary
This article describes the structure and tasks of the Domestic Services System for SME, as a form of SME support that
is carried out by the PolishAgency for Enterprise Development. It presents programs for economic development carried
out by theAgency. The article also describes centers promoting innovations and new technologies that were set-up in
Poland in recent years.

Wprowadzenie
Polityka pañstwa wobec MSP zmierza w kierunku likwidacji istniej¹cych barier i tworzenia dogodnych
warunków rozwoju tych firm, z pomoc¹ instrumentów: prawnych, finansowych, organizacyjnych i edukacyjnych (informacyjno-szkoleniowych), a tak¿e poprzez rozszerzenie instytucjonalnej pomocy nastawionej na
promocjê przedsiêbiorczoci. Dzia³ania pañstwa zmierzaj¹ w kierunku ustabilizowania warunków funkcjonowania MSP (tj.: stabilny system podatkowy, zapewnienie równego dostêpu do rodków rozwojowych itp.)
oraz dostosowanie prawa polskiego do standardów UE, co w konsekwencji prowadzi do:
• wzrostu liczby ma³ych i rednich firm, szczególnie w regionach zagro¿onych wystêpowaniem bezrobocia
strukturalnego,
• wzrostu zatrudnienia,
• zwiêkszenia iloci inwestycji w te firmy,
• zwiêkszenia konkurencyjnoci polskich towarów i us³ug.
W Polsce funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce instytucje wspomagaj¹ce rozwój sektora MSP na poziomie szczebla
centralnego:
• Ministerstwo Gospodarki i Pracy,
• Ministerstwo Nauki i Informatyzacji,
• Agencja Rozwoju Przemys³u S.A.,
• Krajowa Izba Gospodarcza,
• Naczelna OrganizacjaTechniczna,
• Polska Akademia Nauk,
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci,
• Polskie Centrum Badañ i Certyfikacji,
• Zagraniczne programy pomocowe (m.in. PHARE, fundusze strukturalne).
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Krajowy System Us³ug dla MSP
W Polsce funkcjonuje Krajowy System Us³ug dla Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw, obejmuj¹cy sieci
i struktury organizacyjne oraz instytucjonalne. Z jego udzia³em nastêpuje wdra¿anie programów wspieraj¹cych rozwój sektora MSP. System opiera siê na wspó³pracy instytucji zajmuj¹cych siê niesieniem pomocy dla
MSP na trzech poziomach: centralnym (poprzez Polsk¹Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci), regionalnym
(poprzez Regionalne Instytucje Finansuj¹ce) i bezporednich us³ugodawców (Punkty konsultacyjno-doradcze; us³ugodawcy akredytowani do programów Phare, sieæ Krajowy System Us³ug dla MSP). Krajowy
System Us³ug ma nastêpuj¹ce zadania: gromadzenie informacji dotycz¹cych przepisów prawa o dzia³alnoci
gospodarczej w Polsce i UE, prowadzenie szkoleñ, seminariów, konferencji, targów, rozpowszechnianie
publikacji, czyli wiadczenie us³ug doradczych ma³ym i rednim przedsiêbiorcom, promowanie instytucji
wspieraj¹cych przedsiêbiorczoæ i innowacyjnoæ. Dziêki konsolidacji ró¿nych agencji powsta³a jedna instytucja, która podlega Ministrowi Gospodarki i Pracy i jest odpowiedzialna za zarz¹dzanie wdra¿aniem rodków
pomocowych na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoci pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa oraz z UE. Po utworzeniu
agencji rz¹dowej nast¹pi³o po³¹czenie wszelkich dzia³añ pomocowych na rzecz MSP w jednym miejscu,
a ponadto dok³adne informowanie przedsiêbiorców o mo¿liwociach uzyskania pomocy.
Strukturê Krajowego Systemu Us³ug przedstawia rysunek 1.
POZIOM CENTRALNY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIÊBIORCZOCI
Instytucja rz¹dowa  odpowiedzialna za wdra¿anie polityki sektorowej

POZIOM REGIONALNY
REGIONALNE INSTYTUCJE FINANSUJ¥CE (RIF)
Jedna w ka¿dym województwie, zarz¹dza wdra¿aniem programów
regionalnych dla MSP

POZIOM BEZPOREDNICH US£UGODAWCÓW
US£UGODAWCY
(us³ugi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, finansowe i innowacyjne)

PUNKTY KONSULTACYJNO-DORADCZE
(bezp³atne porady dotycz¹ce prowadzenia firmy)

KRAJOWY SYSTEM US£UG DLA MSP

PUNKTY KONSULTACYJNO-DORADCZE
Us³ugodawcy akredytowani do programów Phare

Rys. 1. Struktura Krajowego Systemu Us³ug (KSU) [2]
Fig. 2. The structure of the National Service System (KSU) [2]

Organizacje zrzeszone w KSU nie s¹ nastawione na zysk i posiadaj¹ du¿e dowiadczenie w wiadczeniu
us³ug na rzecz sektora MSP. Wród tych organizacji znajduj¹ siê tak¿e instytuty badawczo-rozwojowe, organizacje pracodawców, fundacje i stowarzyszenia.
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Wszystkie orodki KSU objête s¹ systemem akredytacji, co gwarantuje okrelony standard wykonywanych us³ug dla przedsiêbiorców w jednej z piêciu kategorii:
• Us³ugi doradcze: podstawowe, specjalistyczne;
• Us³ugi doradcze proinnowacyjne;
• Us³ugi szkoleniowe: specjalistyczne, bran¿owe, ogólne;
• Us³ugi informacyjne: kojarzenie partnerów gospodarczych, informacja dla inwestorów zagranicznych,
wywiadownie gospodarcze itp.;
• Us³ugi finansowe: udzielanie porêczeñ, udzielanie po¿yczek.
Poziom trzeci w KSUstanowi¹ orodki zajmuj¹ce siê wiadczeniem us³ug doradczych, informacyjnych,
szkoleniowych i finansowych dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. Wykonawcami us³ug na tym poziomie
jest tak¿e sieæ firm (g³ównie komercyjnych), które mog¹ byæ dofinansowane ze rodków programu Phare
2000.
Na poziomie regionalnym KSU utworzono 16 Regionalnych Instytucji Finansuj¹cych (RIF), które s¹
przedstawicielami PARP-u w regionach. RIF-y s¹ to wojewódzkie instytucje zarz¹dzaj¹ce realizacj¹ programów regionalnych, skierowanych do sektora przedsiêbiorstw oraz wspó³pracuj¹ z PARP przy realizacji programów krajowych. Zasadniczym celem ich dzia³alnoci jest wspieranie polityki sektorowej w odniesieniu
do MSP oraz wobec samorz¹dowych w³adz regionalnych w czêci dotycz¹cej MSP. Polityka wsparcia MSP
w regionach realizowana jest w RIF-ach poprzez sieæ Punktów Konsultacyjno-Doradczych oraz Punktów
Refundacji Szkoleñ. Do podstawowych zadañ RIF-ów nale¿y:
• wiadczenie us³ug konsultacyjno-doradczych,
• diagnozowanie potrzeb przedsiêbiorstwa, definiowanie rodzaju i zakresu potrzebnej pomocy, dostêpnych
instrumentów wsparcia (dotacje),
• udzielanie informacji o dostêpnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa,
• pomoc w wyborze wykonawcy dotowanych us³ug doradczych i szkoleniowych,
• obs³uga administracyjna programów Phare 2000,
• promocja programów adresowana do potencjalnych wykonawców us³ug doradczych i szkoleniowych,
• promocja programów adresowana do potencjalnych beneficjentów (przedsiêbiorców),
• przyjmowanie i ocena wniosków o udzielenie dotacji w zakresie zgodnoci administracyjnej i spe³niania
kryteriów kwalifikacyjnych,
• przekazywanie wniosków o udzielenie dotacji do PARP do oceny technicznej i finansowej,
• przyjmowanie i ocena wniosków o wyp³atê dotacji,
• przekazywanie do PARP prawid³owych wniosków o wyp³atê dotacji z rekomendacj¹ p³atnoci,
• wspó³praca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdra¿anych programów,
• sporz¹dzanie raportów merytorycznych i finansowych,
• prowadzenie bazy danych o uczestnikach programów [12].
W ramach tych punktów wiadczone s¹ bezp³atne us³ugi doradcze i rozwijana jest baza danych teleadresowych do instytucji i organizacji, gdzie mo¿na uzyskaæ pomoc dla ma³ej i redniej przedsiêbiorczoci.
Poziom Centralny systemu to PolskaAgencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci (PARP)1 powo³ana w 2001 r.,
bêd¹ca instytucj¹ rz¹dow¹ szczebla centralnego, a odpowiedzialna jest za zarz¹dzanie wdra¿aniem rodków
pomocowych na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoci, pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa oraz rodkami z Unii
1

Rz¹d ustali³ zasady, na jakich w 2003 i 2004 r. PolskaAgencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci mo¿e przyznawaæ w³acicielom ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw dotacje z bud¿etu pañstwa oraz ze rodków pomocowych Phare. Nowe rozporz¹dzenie (z dn. 20 lutego
2003 r.) reguluje warunki ubiegania siê o dotacje z ok. 20 programów pomocowych.
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Europejskiej. Celem dzia³aniaAgencji, zgodnie z pakietem Przede wszystkim przedsiêbiorczoæ, jest udzia³
w realizacji programów rozwoju gospodarki, w szczególnoci w zakresie wspierania [4]:
• rozwoju ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
• eksportu,
• rozwoju regionalnego,
• wykorzystania nowych technik i technologii,
• tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdzia³ania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich.
Programy rozwoju gospodarczego realizowane przez Agencjê odbywaj¹ siê m.in. poprzez [4]:
• wiadczenie us³ug doradczych i eksperckich dla przedsiêbiorców, bezrobotnych, organów administracji
rz¹dowej oraz samorz¹dowej,
• u³atwienie przedsiêbiorcom dostêpu do wiedzy, szkoleñ oraz informacji gospodarczej,
• opracowywanie i udostêpnianie analiz dotycz¹cych zjawisk zachodz¹cych w gospodarce,
• organizowanie przedsiêwziêæ informacyjnych i promocyjnych,
• wydawanie opinii o technicznych i ekonomicznych perspektywach, mo¿liwociach i warunkach wykorzystywania w gospodarce nowych technik i technologii,
• dofinansowywanie ww. dzia³añ prowadzonych przez inne podmioty,
• dofinansowanie polskich przedsiêbiorców w miêdzynarodowych przedsiêwziêciach promocyjnych, targowych i wystawienniczych, a tak¿e w miêdzynarodowych programach, obejmuj¹cych badania naukowe
oraz prace rozwojowe i wdro¿eniowe.
W Agencji stworzono, w porozumieniu z Kompass Poland sp. z o. o., mo¿liwoæ kojarzenia partnerów.
Powsta³a Baza Danych Kompass pozwala nawi¹zaæ wspó³pracê z 1,6 mln firm z 72 krajów (z czego polskie
przedsiêbiorstwa licz¹ 43 tysi¹ce), która umo¿liwia dostêp do blisko 23 mln produktów [8]. Baza ta oprócz
mo¿liwoci poszukiwania partnerów daje równie¿ szansê dopisania siê do niej, co powinno znacznie u³atwiæ
polskim MSP kontakty w wiecie (patrz: [10], [11]).
PARP realizowa³o szereg programów pomocowych, na przyk³ad w roku 2004 r. realizowano nastêpuj¹ce programy:
• Phare 2000,
• Phare 2001  SSG (SPÓJNOÆ GOSPODARCZA i SPO£ECZNA),
• e-MSP,
• SAPARD,
• Wieloletni na lata 20012005,
• VI Program Ramowy,
• SME Finance Facility,
• Program Ma³ych Grantów,
• ProgramAktywizacji ObszarówWiejskich,
• Pomoc dla poszkodowanych MSP.
MSP mog³y siê ubiegaæ o dotacje w ka¿dym z powy¿szych programów, które w zale¿noci od priorytetu
kierowane by³y do okrelonej grupy przedsiêbiorstw.
Na uwagê zas³uguj¹ dotacje PARP w ramach programu Unii Europejskiej Phare 2000.Wród realizowanych w latach 20002003 znalaz³y siê nastêpuj¹ce programy [10] [11]: Program Promocji Eksportu, Wstêp do
jakoci, Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiêbiorstw, Przygotowanie do dzia³alnoci na rynku europejskim, Program Rozwoju Przedsiêbiorstw, Program Rozwoju Przedsiêbiorstw Eksportowych, Fundusz
Dotacji Inwestycyjnych, Dotacje dla Organizacji Wspierania Biznesu.
Programem zas³uguj¹cym na uwagê jest Wieloletni Program na Rzecz Przedsiêbiorstw i Przedsiêbiorczoci zaproponowany przez Komisjê Europejsk¹ na lata 20012005.Wed³ug tego programu Europa powinna
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siê staæ najbardziej konkurencyjn¹ i opart¹ na wiedzy gospodark¹ na wiecie. W zwi¹zku z tym, ¿e miejsca
pracy we wspó³czesnej gospodarce najczêciej tworzone s¹ przez ma³e i rednie przedsiêbiorstwa, oczekiwania
i nadzieje gospodarki skierowane s¹ do tego sektora. Program polega na przygotowaniu rodowiska, sprzyjaj¹cego rozwojowi innowacji, pomaganiu w tworzeniu instytucji kapita³u wysokiego ryzyka oraz efektywnej
polityki wspierania innowacji i badañ, g³ównie dla sektora MSP. Idea tego programu polega na tym, aby
stworzyæ firmom ³atwy dostêp do rynków zarówno wewnêtrznego UE, jak i zewnêtrznego.
Generalnie nowy Wieloletni Program na Rzecz Przedsiêbiorstw i Przedsiêbiorczoci skupia siê na [13]:
1) promowaniu przedsiêbiorczoci jako cennej i produktywnej umiejêtnoci ¿yciowej, bazuj¹cej na orientacji na klienta i wy¿szej kulturze us³ug,
2) wspieraniu prawodawstwa i rodowiska biznesowego w zrównowa¿onym rozwoju, w badaniach, proinnowacyjnoci i przedsiêbiorczoci,
3) poprawianiu otoczenia finansowego ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
4) zwiêkszaniu konkurencyjnoci ma³ych i rednich firm w gospodarce opartej na wiedzy,
5) zapewnianiu wysokiej jakoci us³ug poprzez skoordynowane dzia³ania sieci wspieraj¹cych przedsiêbiorczoæ.
W realizacji Wieloletniego Programu na Rzecz Przedsiêbiorstw i Przedsiêbiorczoci swoiste znaczenie
zosta³o nadane stworzonej sieci 12 orodków centrów Euro Info [8].
W ramach Euro Info Centre (EIC) powsta³a baza, która stwarza mo¿liwoæ nawi¹zania kontaktów przez
firmy zagraniczne i poszukiwania partnerów polskich do dystrybucji ich wyrobów i us³ug2 . Baza ta poredniczy w przekazywaniu informacji o programach dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, których jednostk¹
wdra¿aj¹c¹ jest PARP. Do najwa¿niejszych z nich zaliczymy: SAPARD, Phare, granty w ramach programów
wspólnotowych. Program wieloletni obejmuje nastêpuj¹ce dzia³ania cz¹stkowe [7]:
• udzielanie szczegó³owych informacji o podstawach prawnych i zasadach funkcjonowania UE:
 formalno-prawne zasady wspó³pracy gospodarczej z partnerami z Unii,
 normy i standardy towarowe,
 regulacje prawa handlowego,
• informowanie o programach UE dostêpnych dla polskich firm,
• przekazywanie informacji o rynkach UE,
• informowanie przedsiêbiorców UE o formalnoprawnych warunkach prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w Polsce,
• organizowanie wyjazdów polskich firm na targi kooperacyjne i misje handlowe w celu o¿ywienia wspó³pracy miêdzyregionalnej i miêdzynarodowej.
W ramach KSU dla MSP mo¿na wyodrêbniæ grupy orodków, które cile ze sob¹ wspó³pracuj¹,
w formie sieci czy stowarzyszeñ, odpowiadaj¹cych kategoriom us³ug i specjalizacji (wg stanu na 2004 r.):
• Sieæ Informacji dla Biznesu (BIN)  22 orodki,
• Centra Euro Info (EIC)  11 orodków KSU sporód 12 dzia³aj¹cych EIC w Polsce,
• Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Porêczeniowych  12 orodków KSU sporód 25 lokalnych i regionalnych Funduszy Porêczeniowych w Polsce,
• Stowarzyszenie Funduszy Po¿yczkowych  ponad po³owa sporód blisko 70 Funduszy Po¿yczkowych
[2].

2

Oprócz EIC w znalezieniu partnerów polskim MSP pomaga równie¿ Business Partner Search Database Komisji Europejskiej.
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Inne formy instytucjonalnego wsparcia dla MSP
Pomoc dla MSP realizowana jest nie tylko w ramach KSU. Zgodnie z inicjatywami podejmowanymi
w UE, tak¿e w Polsce powstaj¹ orodki promuj¹ce nowoczesne technologie, innowacje. Program Innowacyjny Komisji Europejskiej zainicjowa³ powo³anie Sieci Centrów Przekazu Innowacji (IRC) [10]. W Polsce
dzia³aj¹ trzy niezale¿ne orodki:
• IRC Polska Zachodnia, reprezentowana przezWroc³awskie CentrumTransferuTechnologii i Poznañski
Park Naukowo-Technologiczny,
• IRC Polska Wschodnia, z siedzib¹ wWarszawie,
• IRC Polska Po³udniowa, reprezentowana przez Centrum TransferuTechnologii Politechnika Krakowska.
W obszarze Europy stworzono Sieæ IRC, powo³an¹ do zwiêkszenia miêdzynarodowego transferu technologii. Celem Sieci IRC jest promowanie innowacji, wspieranie wymiany wyników badawczych miêdzy
organizacjami w Europie i zapewnianie wsparcia w zakresie doradztwa, konsultacji i szkolenia, odpowiadaj¹cych specyficznym potrzebom zw³aszcza ma³ego i redniego przedsiêbiorstwa i jego lokalnej przedsiêbiorczoci przemys³owej.
Pomocn¹ baz¹ w kojarzeniu inwestycji zagranicznych obejmuj¹cych znaczne obszary dzia³alnoci MSP
mo¿e byæ baza istniej¹cego Centrum Statystyki Regionalnej (CSR) przyAkademii Ekonomicznej w Poznaniu,
która stanowi Internetow¹ Panoramê Miast i Gmin. Obejmuje swoim zasiêgiem gminy i powiaty. Centrum
powsta³o w porozumieniu tej Uczelni z GUS. Centrum rozwija g³ównie metodologiê badañ regionalnych.
Dowiadczenia badawcze Centrum obejmuj¹ m.in. metodologiê estymacji poredniej ze szczególnym uwzglêdnieniem statystyki ma³ych obszarów (small area estimation), nowe wykorzystanie róde³ statystyki publicznej
oraz rejestrów administracji publicznej, przetwarzanie danych w systemach informacji geograficznej. Baza
Centrum stanowi doskona³e ród³o informacji o aktywnoci gospodarczej, jakoci lokalnej infrastruktury,
a tak¿e o atrakcyjnoci gminy, miasta, powiatu [1].
Na zlecenie PolskiejAgencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci (PARP) powsta³a baza internetowa przeznaczona dla MSP (e-MSP), stworzona w ramach programu Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw do 2002 roku, a finansowana ze rodków bud¿etu pañstwa. G³ównym celem bazy e-MSP
by³o zachêcenie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do wejcia na rynek publiczny zarówno gie³dowy, jak
i pozagie³dowy, poprzez przybli¿enie regulacji i zasad funkcjonowania rynku papierów wartociowych, a tak¿e
przedstawienie korzyci i obowi¹zków wynikaj¹cych z osi¹gniêcia statusu spó³ki publicznej. W menu e-MSP
zawarte s¹ nastêpuj¹ce pakiety: informacyjny, pakty prawne, katalog firm, cele polityki rz¹du, doradcy e-MSP,
propozycje szkoleñ [5].
Du¿e znaczenie dla rozwoju MSP i wsparcia ich dzia³alnoci posiadaj¹ INFOBAZY, które zawieraj¹
bogate serwisy tematyczne, po³¹czenia z innymi bazami i portalami. Dla ma³ego przedsiêbiorcy bardzo przydatnym portalem jest m.in. PIT.pl i VAT.pl [9], [14].
Pierwszy zawiera najbardziej aktualne informacje o istotnych, z punktu widzenia dzia³alnoci gospodarczej, wzorach deklaracji podatkowych, druków ZUS, GUS i innych przydatnych drukach, stawkach sk³adek
ZUS, podatków i innych stawek pomocnych w prowadzeniu przedsiêbiorstwa. Ponadto serwis ten to ród³o
obowi¹zuj¹cych przepisów, baza adresowa instytucji obs³uguj¹cych przedsiêbiorstwa, bogata baza cennych
informacji dla MSP (a w tym szczególnie katalogi: praca, reklama, wa¿ne linki itd.).
Drugi portal powsta³ jako integralna czêæ PIT.pl. Zagadnieniom podatku poredniegoVAT w Polsce
powiêca siê du¿o uwagi w wielu serwisach prawnych, bowiem jest bardzo trudny do objêcia w ca³oci
i sprawia wiele problemów i nieporozumieñ. Serwis jest wa¿nym portalem Podatkowej Strefy Informacji,
zawieraj¹cym bogate ród³o wyjanieñ i odpowiedzi na nurtuj¹ce przedsiêbiorców pytania. Zamieszczona
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zosta³a bran¿owa wyszukiwarka3  o produktach i us³ugach, w specyficznych dzia³ach gospodarki, maj¹cych
lune powi¹zania z Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoci [9].
Wa¿n¹ rolê w pe³nieniu pomocy dla ma³ych firm odgrywaj¹ tak¿e organizacje pracodawców. W Polsce
funkcjonuje kilka organizacji zrzeszaj¹cych pracodawców, a najwiêksze znaczenie maj¹:
• Konfederacja Pracodawców Polskich, powo³ana w 1989 r., skupiaj¹ca ok. 40 regionalnych i bran¿owych
zwi¹zków pracodawców oraz przedsiêbiorstwa o znaczeniu ogólnopolskim. Zrzesza ok. 3 tysi¹ce przedsiêbiorstw, skupiaj¹cych ok. 15% ogó³u zatrudnionych w Polsce poza rolnictwem. Reprezentuje interesy
pracodawców wobec rz¹du, w³adz publicznych oraz partnerów spo³ecznych.
• Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, istniej¹ca od 1999 r. jako ogólnopolska reprezentacja
pracodawców, zrzeszaj¹ca 24 zwi¹zki bran¿owe i 19 regionalnych. Konfederacja wspiera codzienn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ zrzeszonych w niej cz³onków, poprzez doradztwo, organizowanie szkoleñ, interwencje w prawach bie¿¹cych problemów pracodawców.
• Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego, funkcjonuj¹cy od 1933 r. jako ogólnopolska spo³eczno-zawodowa i gospodarcza organizacja samorz¹du rzemios³a, zrzeszaj¹ca ok. 300 tysiêcy zak³adów rzemielniczych, gdzie
zatrudnionych jest ok. 1,5 mln osób. Zwi¹zek zapewnia zrzeszonym w nim organizacjom pomoc
w realizacji zadañ statutowych, w rozwijaniu dzia³alnoci gospodarczej i spo³eczno-kulturalnej rzemios³a
i ma³ej przedsiêbiorczoci, udziela wszechstronnego wsparcia i ochrony prawnej, reprezentuje interesy
rzemios³a i ma³ej przedsiêbiorczoci w kraju i za granic¹.
• Business Centre Club, powsta³ w 1991 r. jako organizacja indywidualnych, prywatnych przedsiêbiorców
z ponad 1200 firm polskich i zagranicznych. BCC promuje swoje firmy, pozyskuje kontrahentów, prowadzi dzia³alnoæ szkoleniow¹ i edukacyjn¹, udziela pomocy prawnej.
Obok wymienionych wy¿ej, do najwa¿niejszych organizacji o zasiêgu krajowym nale¿¹ równie¿ Naczelna Rada Zrzeszeñ Handlu i Us³ug oraz Krajowa Izba Gospodarcza.
Poni¿ej wymienione zosta³y wybrane inicjatywy centralne w dziedzinie stymulowania innowacji i transferu technologii, szczególnie w odniesieniu do firm innowacyjnych:
a. Podjêcie przez Fundacjê na Rzecz Nauki Polskiej programu INCOME (w roku 1996), którego celem
jest stymulowanie transferu i komercjalizacji (sprzeda¿y) nowoczesnych, zaawansowanych technologii do
ma³ych firm (zatrudniaj¹cych do 50 pracowników). Realizacja programu odbywa siê za porednictwem
sieci centrów transferu technologii powo³anych przy inkubatorach przedsiêbiorczoci.Tworzone s¹ Centra
TransferuTechnologii uzyskuj¹ce od Fundacji pomoc kadrow¹, eksperck¹, w celu tworzenia baz danych.
W 1996 roku utworzono dwa centra transferu technologii: Centrum Technologiczne przy Politechnice
Warszawskiej oraz Fundacjê Inkubator w £odzi, w dalszej kolejnoci utworzonoWroc³awskie Centrum
transferu Technologii przy PolitechniceWroc³awskiej oraz orodek Biotechnologii przy Uniwersytecie
Gdañskim;
b. Utworzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych, powsta³ych na mocy Ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych [3]. Celami powo³ania strefy by³y:
• rozwój nowych rozwi¹zañ technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce
narodowej;
• zwiêkszenie konkurencyjnoci wytwarzanych wyrobów i wiadczonych us³ug.
Podmioty gospodarcze funkcjonuj¹ce w obszarze strefy maj¹ nastêpuj¹ce przywileje:
• ca³kowite zwolnienie od podatku dochodowego osób prawnych oraz osób fizycznych w okresie
równym po³owie okresu, na jaki zosta³a ustanowiona strefa,
3
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• zwolnienie do 50% wysokoci od podatku dochodowego w pozosta³ym okresie, na jaki zosta³a ustanowiona strefa,
• mo¿liwoæ zaliczania wydatków inwestycyjnych zwi¹zanych bezporednio z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym zosta³y poniesione,
• mo¿liwoæ podwy¿szania stawek amortyzacji rodków trwa³ych, s³u¿¹cych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
Podmioty gospodarcze korzystaj¹ z tych ulg pod warunkiem spe³nienia okrelonych ustawowo wymogów, dotycz¹cych: wielkoci obrotów, wielkoci zatrudnienia czy udzia³u w eksporcie.
c. Utworzenie Parków Nauki, umo¿liwiaj¹cych bezporedni kontakt ma³ym i rednim firmom z efektami
badañ prowadzonych przez naukowców, a jest to bardzo istotne ze wzglêdu na fakt, i¿ na skutek braku
funduszy ma³e firmy nie s¹ w stanie prowadziæ w³asnych badañ, tak jak to dzieje siê w wielkich koncernach. Wród Parków Nauki funkcjonuj¹:
• parki naukowo-przemys³owe  s¹ to przedsiêwziêcia kojarz¹ce potencja³ naukowy regionu ze sfer¹
produkcji. Ich bazê materialn¹ stanowi¹ zazwyczaj wydzielone nieruchomoci; uczestnikami za s¹
uniwersytety i inne orodki naukowo-badawcze, w³adze lokalne i regionalne, banki oraz przedsiêbiorstwa publiczne i prywatne. Inicjatywa okrelana mianem parku naukowo-przemys³owego musi spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
 utrzymywanie formalnych i operacyjnych zwi¹zków z uniwersytetem lub inn¹ szko³¹ wy¿sz¹;
 zachêcanie do zak³adania i rozwoju firm dzia³aj¹cych w oparciu o wiedzê;
 wspó³uczestniczenie i zarz¹dzanie transferem technologii i umiejêtnociami wprowadzania biznesu do przedsiêbiorstw w swoim regionie;
• parki technologiczne  s¹ to instytucje, których zadaniem jest skupianie dzia³añ innowacyjnych i technologicznych oraz kojarzenie firm w celu rozwijania kooperacji. Parki s¹ wa¿nym elementem procesów restrukturyzacji i modernizacji regionów. Wspieraj¹ gospodarkê poprzez: tworzenie miejsc pracy
dla wysoko kwalifikowanej kadry, oferowanie firmom tanich pomieszczeñ biurowych, badawczych
i produkcyjnych oraz profesjonalne doradztwo. Najwydajniej parki technologiczne funkcjonuj¹
w sieciach, które umo¿liwiaj¹ wymianê dowiadczeñ i informacji;
• Zielone Parki Przedsiêbiorczoci (ZPP)  to idea ³¹cz¹ca cechy tradycyjnych parków przemys³owych
z dzia³aniami prorodowiskowymi. Najwa¿niejsze elementy ZPP to:
 wspó³praca firm zlokalizowanych na terenie Parku, samorz¹du lokalnego, organizacji wspierania
biznesu, organizacji pozarz¹dowych, przedstawicieli spo³ecznoci lokalnych i innych zainteresowanych partnerów;
 dzia³ania na rzecz ochrony rodowiska, podejmowane wspólnie przez firmy z terenu ZPP, ograniczaj¹ce ich negatywne oddzia³ywanie na rodowisko oraz podnosz¹ce ich konkurencyjnoæ (wspólna gospodarka odpadami w zakresie zgodnym z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi);
 atrakcyjnie zagospodarowany teren parku  jednolite i czytelne oznakowanie, dobra infrastruktura
drogowa, transport publiczny, cie¿ki rowerowe, odpowiednie owietlenie, ogrodzenie itp.
W Polsce funkcjonuj¹ takie parki miêdzy innymi w: Knurowie,Tarnowie, Katowicach, Zakopanem, Bielsku-Bia³ej.
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Model marketingowy struktury doradczej wspieraj¹cej
dzia³alnoæ przedsiêbiorstw
The marketing model of advisory structure functioning
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Summary
This article presents a marketing model of regional advisory structure, which operates for the purpose of dissemination and
implementation of innovative solutions in small and medium enterprises. The article describes goals, structure and activity
scope of the model advisory structure. The model comprises of segments for advisory services, pricing policy and relations
with clients.Aproposal on how to find and involve contractors in the advisory structure is presented in a segment for
advisory services.Amethod for setting service prices is described in the pricing policy segment, and the methodology of
identifying potential clients of the advisory structure, as well as rules and means of establishing and shaping relations with
clients that support selling of advisory services are presented in the segment for relations with clients.

Wprowadzenie
Model marketingowy struktury doradczej stanowi istotny element modelu struktury doradztwa na potrzeby wspierania projektów innowacyjnych sektora MSP zrealizowanego w ramach programu COSTAction
A17 Small and Medium Enterprises, Economic Development and Regional Convergence in Europe.
Zasadniczym celem budowy i wdro¿enia modelu struktury doradztwa jest wspieranie rozwoju ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw poprzez tworzenie modelowych struktur oko³obiznesowych, stymuluj¹cych
i wspomagaj¹cych procesy innowacyjne o charakterze technologicznym, technicznym i organizacyjnym.
Punktem wyjcia budowy struktury doradczej by³o opracowanie mapy us³ug doradczych wp³ywaj¹cych
na wzrost innowacyjnoci sektora MSP. Podstaw¹ do opracowania mapy us³ug by³a identyfikacja elementów
otoczenia ogólnego i operacyjnego przedsiêbiorstw MSP oraz analiza ich wp³ywu na dzia³ania s³u¿¹ce wzrostowi innowacyjnoci. Do identyfikacji i analizy wykorzystano model ³añcucha wartoci M. Portera [1 ].
Efektem przeprowadzonej identyfikacji by³a inwentaryzacja procesów i dzia³añ biznesowych jako obszarów
dzia³ania struktury doradczej. Za najwa¿niejsze obszary dzia³ania struktury doradczej uznano:
• diagnozowanie potrzeb technologicznych sektora MSP,
• promowanie innowacyjnych technologii i rozwi¹zañ organizacyjnych oferowanych przez jednostki naukowe oraz badawczo-rozwojowe danego regionu,
• wiadczenie us³ug doradczych i ekspertyz w zakresie transformacji wiedzy oraz transferu technologii,
• podejmowanie dzia³añ w zakresie wdra¿ania technologii na rzecz MSP i jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych,
• tworzenie i pomoc w powstawaniu nowych, innowacyjnych projektów gospodarczych.
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W tych obszarach zosta³y wyodrêbnione grupy procesów doradczych, obejmuj¹cych wszystkie istotne
procesy wewnêtrzne przedsiêbiorstwa, w których zastosowanie rozwi¹zañ innowacyjnych mo¿e w istotny
sposób przyczyniæ siê do zwiêkszania jego konkurencyjnoci.
Regionalny charakter struktury doradczej oraz koniecznoæ wykorzystania zewnêtrznych ekspertów
w roli us³ugodawców, spowodowa³o przyjêcie za³o¿enia budowy struktury doradczej w formie organizacji
sieciowej. Funkcjê integratora struktury doradczej mo¿e pe³niæ samodzielna, specjalnie do tego celu powo³ana
jednostka, tworz¹ca biuro struktury lub jednostka wydzielona z instytucji o du¿ym potencjale innowacyjnym,
dzia³aj¹cym w danym regionie oraz mog¹ca rozszerzyæ swoj¹ dzia³alnoæ na wiadczenie us³ug doradczych.
Podstaw¹ dzia³ania integratora struktury doradczej jest dobrze sformu³owana strategia dzia³ania struktury oraz
umiejêtnoci nawi¹zywania i utrzymywania zrównowa¿onych relacji (informacyjnych, prawnych, finansowych, operacyjnych itp.) pomiêdzy uczestnikami dzia³alnoci doradczej. Budowa i dzia³anie struktury doradczej wymaga tworzenia i rozwoju baz klientów oraz partnerów (doradców, ekspertów i dostawców niezbêdnych zasobów).
Struktura doradcza jako struktura sieciowa bêdzie wykorzystywa³a: elektroniczn¹ wymianê danych,
programy pracy grupowej oraz sieæ WWW jako konieczne rodki rozwoju przedsiêbiorczoci wirtualnej oraz
system zarz¹dzania wykorzystuj¹cy podejcie procesowe zarz¹dzania jakoci¹ oparte na normie ISO 9001:2000.

Za³o¿enia modelu marketingowego struktury doradczej
Model marketingowy struktury doradczej dzia³aj¹cej na rzecz MSP pozwala na skuteczne i efektywne
dotarcie do przedsiêbiorstw, wyzwalanie w nich dynamizmu innowacyjnego równoczenie stwarzaj¹c szanse
rozwoju struktury doradczej. W tym celu podstawow¹ ide¹ dzia³añ marketingowych powinno byæ zainteresowanie potencjalnych odbiorców us³ug doradczych korzyciami wynikaj¹cymi z faktu dostarczania wartoci
dodanej w ³añcuchu wartoci prowadzonej dzia³alnoci. Podstaw¹ realizacji tej idei jest wysoka jakoæ wiadczonych us³ug doradczych, oferowanie konkurencyjnych cen oraz budowanie zaufania i przestrzeganie etyki
w dzia³alnoci doradczej.
Jako punkt wyjcia budowy modelu marketingowego struktury doradczej przyjêto cel, przeznaczenie
i zasady dzia³ania struktury doradczej oraz dzia³ania wynikaj¹ce z marketingowego ukierunkowania budowanego modelu.
Wobec wielu definicji marketingu, ró¿ni¹cych siê zakresem znaczeniowym oraz interpretacj¹ dzia³añ
objêtych tym terminem [2 , 3 , 4 , 5 , 6 ], na potrzeby budowy modelu marketingowego struktury doradczej
wykorzystano definicjê T. Sztuckiego [4], wed³ug którego marketing jest to system osi¹gania sukcesów na
rynku dziêki orientacji na nabywców, ci¹g³emu badaniu i poznawaniu ich potrzeb, wytwarzaniu produktów
najlepiej zaspokajaj¹cych istniej¹ce oraz pobudzone potrzeby i dostarczaniu produktów nabywcom  wraz
z informacj¹ i promocj¹  we w³aciwym miejscu, w³aciwym czasie i po odpowiednich cenach. Sformu³owanie to wyznacza dzia³aniowy charakter modelu marketingowego i stanowi punkt wyjcia do okrelenia jego
elementów, struktury i dzia³añ.
Zgodnie z tym za³o¿eniem model marketingowy struktury doradczej zbudowano jako system obejmuj¹cy
ró¿nego rodzaju instrumenty ekonomiczne, organizacyjne i techniczne, maj¹ce na celu maksymalne zaspokojenie potrzeb ma³ych i rednich przedsiêbiorstw na us³ugi doradcze w zakresie wdra¿ania rozwi¹zañ innowacyjnych, przy zapewnieniu op³acalnoci wiadcz¹cej je strukturze doradczej. Model marketingowy struktury
doradczej tworz¹ trzy zasadnicze segmenty: us³ugi doradcze, polityka cenowa i relacje z klientami.

Us³uga doradcza
W przypadku omawianego modelu marketingowego struktury doradczej oferowanym produktem s¹
us³ugi doradcze, które mo¿na zinterpretowaæ jako przekazanie okrelonej wiedzy umo¿liwiaj¹cej klientowi
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rozwi¹zanie problemu (podjêcie decyzji). Skorzystanie z us³ugi doradczej wynika z przekonania klienta
o braku wiedzy wystarczaj¹cej dla prawid³owego (efektywnego, skutecznego, terminowego, optymalnego, ...)
rozwi¹zania danego zagadnienia. W omawianym modelu przedmiotem us³ugi s¹ problemy zwi¹zane z wykorzystaniem rozwi¹zañ innowacyjnych w ma³ych i rednich przedsiêbiorstwach.
Podmiot dzia³ania wiadczenia us³ug doradczych tradycyjnie nazywany jest doradc¹ lub konsultantem,
mo¿e to byæ pojedyncza osoba lub zespó³ osób. Istotnymi w³aciwociami charakteryzuj¹cymi doradcê s¹ jego
kompetencje w zakresie objêtym doradztwem. Kompetencje te wynikaj¹ z jego wiedzy, dowiadczenia, zdolnoci i cech charakterologicznych.
Zamierzonym skutkiem us³ugi doradczej jest rozwi¹zanie problemu, który by³ przyczyn¹ skorzystania
z us³ugi. Dodatkowym skutkiem us³ugi doradczej powinno byæ zwiêkszenie wiedzy us³ugobiorcy. Jako po¿¹dany globalny i d³ugofalowy wynik us³ug doradczych dotycz¹cych wspierania projektów innowacyjnych
zak³ada siê wzrost konkurencyjnoci przedsiêbiorstw, które skorzysta³y z oferowanych us³ug. Negatywne
skutki dzia³añ struktury doradczej, polegaj¹ce na b³êdnym rozwi¹zaniu problemu mog¹ wyst¹piæ w przypadku
nierzetelnego wiadczenia us³ug na niskim poziomie merytorycznym przez niekompetentnych ekspertów. Przy
czym nale¿y tu wyranie rozró¿niæ rozwi¹zanie b³êdne od rozwi¹zania nie spe³niaj¹cego oczekiwañ us³ugobiorcy, poprawnego ze wzglêdu na zastosowane metody i narzêdzia, którego zastosowanie nie da³o oczekiwanych wyników z powodu wyst¹pienia czynników i oddzia³ywañ niemo¿liwych do przewidzenia. Wyst¹pienie
tego typu sytuacji wymaga uprzedzenia o takiej mo¿liwoci w momencie oferowania us³ugi.
Ze wzglêdu na rolê eksperta oraz koniecznoæ wyeliminowania negatywnych skutków dzia³ania struktury doradczej niezbêdnym jest uwzglêdnienie w modelu marketingowym procedury pozyskiwania kompetentnych doradców. Przeprowadzona analiza w³asnoci us³ugi wskazuje, ¿e dobór us³ugodawców jest jednym
z najwa¿niejszych zagadnieñ, którego w³aciwe rozwi¹zanie rzutuje na jakoæ wiadczonych us³ug, ich cenê
a tym samym jest istotnym czynnikiem decyduj¹cym o sukcesie struktury doradczej jako przedsiêwziêcia
gospodarczego. W omawianym modelu marketingowym na potrzeby rozwi¹zania tego zagadnienia opracowano metodykê doboru us³ugodawców. Wed³ug opracowanej metodyki buduj¹c strukturê doradcz¹ jako organizacjê sieciow¹ o charakterze regionalnym w celu zagwarantowania prawid³owej wspó³pracy ze specjalistami
nale¿y:
• precyzyjnie zdefiniowaæ obszary dzia³ania struktury doradczej,
• opracowaæ kryteria i wymagania wobec us³ugodawców,
• rozpoznaæ zbiór potencjalnych us³ugodawców w danym regionie,
• nawi¹zaæ kontakty z wybranymi osobami,
• zweryfikowaæ ich przydatnoæ,
• w³¹czyæ do struktury doradczej.

Polityka cenowa
Z³o¿onoæ zagadnienia ustalania cen us³ug oraz ich wp³yw nie tylko na sukces, ale tak¿e na mo¿liwoæ
rozpoczêcia dzia³ania i przetrwania struktury doradczej na rynku wymaga³a szczególnie uwa¿nego rozwi¹zania
tego problemu. Przy ustalaniu cen us³ug doradczych przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia polityki cenowej struktury
doradczej:
• brak nastawienia na zysk (zasada non profit),
• sprzeda¿ us³ug, objêcie systemem doradztwa jak najszerszej grupy przedsiêbiorców poprzez odpowiedni¹
politykê promowania i zachêt,
• zapewnienie wysokiej jakoci oferowanych us³ug, gwarancja stosowania przejrzystych procedur realizacji
us³ugi (rzetelna i profesjonalna informacja, dobór odpowiednich partnerów),
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• zapewnienie konkurencyjnego poziomu cen poprzez system ulg i promocji, ustalenie w³aciwego poziomu
ceny (ani za wysokiej, ani za niskiej, bowiem klient na podstawie ceny prowadzi rachunek ekonomiczny
i podejmuje decyzje dotycz¹ce zakupu us³ugi), stosowanie techniki ró¿nicowania cen (np. przy realizacji
³¹cznie us³ugi doradczej informacyjnej z opracowaniem projektu b¹d us³uga polegaj¹ca na kojarzeniu
partnerów ³¹cznie z koordynacj¹ ), czyli stosowanie systemu ulg i promocji w przypadku realizacji pakietu
us³ug,
• otwartoæ na zmiany cen w efekcie negocjacji z klientem.
Przy tak sformu³owanych za³o¿eniach najlepsz¹ do ustalenia ceny us³ugi doradczej okaza³a siê technika
wartoci oczekiwanej [7 ], pozwalaj¹c na uzyskanie rzetelnych informacji na temat oceny klientów wartoci
produktu i zbudowanie w ich oparciu ceny, korzystnej zarówno dla firmy, jak i jej klientów.

Relacje z klientami
Podstawowe zadania tego segmentu modelu marketingowego wi¹¿¹ siê z identyfikacj¹ potencjalnych
us³ugobiorców oraz opracowaniem metod nawi¹zywania i kszta³towania relacji ³¹cz¹cych potencjalnych klientów ze struktur¹ doradcz¹, które umo¿liwi¹ zaoferowanie im us³ug doradczych, które zostan¹ przez nich
zaakceptowane i przyjête w stopniu umo¿liwiaj¹cym dzia³anie i rozwój struktury doradczej.
W omawianym modelu marketingowym okrelono obszar poszukiwania potencjalnych klientów struktury oraz dokonano przegl¹du mo¿liwych róde³ informacji o klientach. Jako podstawowe przyjêto katalogi,
rejestry i spisy przedsiêbiorstw zarówno w klasycznej formie ksi¹¿kowej, jak i w postaci udostêpnianych
elektronicznie baz danych oraz wskazano miejsca ich pozyskania. Do informacji, niezbêdnych ze wzglêdu na
tworzenie bazy klientów, zaliczono: nazwê, profil dzia³ania, dane adresowe i wielkoæ przedsiêbiorstwa.
Za³o¿ono ci¹g³y charakter procesu tworzenia bazy klientów poprzez skupienie uwagi na nowych podmiotach
gospodarczych, pojawiaj¹cych siê w regionie dzia³ania struktury.
Jako nastêpny etap przyjêto skomunikowanie siê ze zidentyfikowanymi podmiotami zarówno w celu
przekazania informacji o celach, przeznaczeniu, zakresie dzia³ania i potencjalnych korzyciach budowanej
struktury jak i zebrania informacji potrzebnych do identyfikacji i oceny dzia³ania przedsiêbiorstwa pod k¹tem
sformu³owania oferty us³ug wspieraj¹cych innowacyjnoæ przedsiêbiorstwa.
Do nawi¹zania w³aciwych, sprzyjaj¹cych wiadczeniu us³ug doradczych relacji pomiêdzy struktur¹
doradcz¹ a przedsiêbiorstwami  potencjalnymi klientami, w modelu przewidziano wykorzystanie nastêpuj¹cych instrumentów komunikacji marketingowej:
• kontakty osobiste,
• ró¿ne formy reklamy (w otoczeniu, prasowa, radiowa i telewizyjna),
• Internet,
• wystawy i targi.
Najbardziej skutecznym instrumentem komunikacji marketingowej jest kontakt osobisty z potencjalnym
klientem.Warunkiem tej skutecznoci jest profesjonalnie przygotowane i dobrze przeprowadzone spotkanie.
W modelu marketingowym zaproponowano metodykê przygotowania i nawi¹zywania kontaktów osobistych.
Zwrócono uwagê na mo¿liwoci wykorzystania ró¿nego rodzaju materia³ów reklamowo-informacyjnych (wizytówki i bizneskarty firmy doradczej, plakaty, kalendarza, ulotki reklamowe, broszury), ró¿nego rodzaju
gad¿etów itp. Sformu³owano zasady dotycz¹ce treci i formy przygotowania materia³ów, zwiêkszaj¹ce ich
przydatnoæ w kszta³towaniu i utrzymywaniu w³aciwych relacji z klientami oraz sposoby i kana³y ich upowszechniania.
Na potrzeby planowania i prowadzenia akcji reklamowych struktury doradczej przyjêto nastêpuj¹ce cele
prowadzenia tego typu przedsiêwziêæ:
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• uwiadomienie potrzeby zwiêkszania innowacyjnoci w³asnych przedsiêbiorstw;
• propagowanie wizji struktury doradczej jako najlepszego ród³a informacji o rozwi¹zaniach innowacyjnych dla przedsiêbiorstw w regionie;
• wywo³anie i utrzymanie wyobra¿enia o skutecznoci us³ug doradczych w znajdowaniu i absorpcji rozwi¹zañ innowacyjnych u znanych i potencjalnych us³ugobiorców (przedsiêbiorstw sektora MSP);
• informowanie o nowych us³ugach proponowanych przez strukturê;
• przypominanie potencjalnym klientom o istnieniu, dzia³aniu i ofercie struktury doradczej.
Szczególn¹ uwagê zwrócono na wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w dzia³aniach reklamowych. Opracowano metody wykorzystania poczty elektronicznej w celu efektywnego wykorzystania e-mail marketingu dla utrzymywania kontaktów z klientami struktury doradczej. Zwrócono szczególn¹
uwagê na koniecznoæ uzyskania zgody na wysy³anie maili wyra¿onej wprost przez potencjalnego klienta.
Maj¹c wiadomoæ koniecznoci zaistnienia w przestrzeni wirtualnej opracowano za³o¿enia budowy witryny
internetowej struktury doradczej jako jednego z najwa¿niejszych kana³ów komunikacji marketingowej. Opracowano strukturê witryny, zakres udostêpnianych informacji oraz plan dzia³añ zwi¹zanych z zaprojektowaniem i uruchomieniem stronny WWW struktury doradczej.

Podsumowanie
Propozycja budowy modelu marketingowego zosta³a szczegó³owo przedstawiona w sprawozdaniu
z realizacji projektu pt. Model struktury doradztwa na potrzeby wspierania projektów innowacyjnych sektora
MSP [8] i wraz z zawartym tam modelem funkcjonowania struktury doradczej stanowi podstawê metodologiczn¹ do podjêcia dzia³añ zwi¹zanych z tworzeniem regionalnej struktury doradczej. Bior¹c pod uwagê
intensywny rozwój technologii informacyjnych oraz ich innowacyjny charakter w odniesieniu do wiêkszoci
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw najbardziej obiecuj¹cym obszarem dzia³ania, od którego nale¿y rozpocz¹æ
budowanê struktury doradczej jest upowszechnianie i wdra¿anie technologii informacyjnych przede wszystkim w ma³ych i w mikro przedsiêbiorstwach.
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Standardy kwalifikacji zawodowych a kszta³cenie
dla europejskiego rynku pracy
Vocational qualification standards and education for european
labour market
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Summary
The article refers to a report presented by the author on an international seminar The professional perspectives of educated
Europeans - education for the European labour market that was organized by the Ministry of National Education and
Sport (MNES) onApril 15-16 2005, during the Polish presidency of the Council of Europe.The article reviews papers
and projects on vocational qualification standards of the last 10 years in Poland, as well as outlines the perspectives and
directions for further development of occupational standardization in the context of implementing system solutions by
the MNES. The article also contains explanations to the questions that are most often asked by different, potential users
of descriptions of vocational qualification standards.

Wprowadzenie
Artyku³ nawi¹zuje do referatu Standardy kwalifikacji zawodowych wyg³oszonego przez autora na miêdzynarodowym seminarium zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w dniach
1516 kwietnia 2005 r., w ramach przewodniczenia Polski w Radzie Europy. Seminarium pn. Perspektywy
zawodowe wykszta³conych Europejczyków  kszta³cenie dla europejskiego rynku pracy odby³o siê w Centrum
Kongresowo-Wystawienniczym GROMADA wWarszawie, a jego uczestnikami byli przedstawiciele ró¿nych
rodowisk zwi¹zanych z edukacj¹ szkoln¹, pozaszkoln¹ i rynkiem pracy. G³ówny nurt wyst¹pieñ dotyczy³
problematyki edukacji i rynku pracy, która by³a rozpatrywana z perspektywy rozwoju systemu edukacji
w Polsce, po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej. Program seminarium uwzglêdnia³ m.in. tematykê:
• Spo³eczeñstwo i gospodarka oparta na wiedzy  rola edukacji (prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski
Dyrektor Instytutu Badañ Edukacyjnych);
• Proces Boloñski (prof.Tadeusz Szulac  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu);
• Jakoæ kszta³cenia w szkolnictwie wy¿szym (dr hab. Andrzej Jamio³owski  Przewodnicz¹cy Pañstwowej
KomisjiAkredytacyjnej);
• Aktywna polityka zatrudnienia  (LechAntkowiak  Dyrektor Departamentu Rynku Pracy  MGiP);
• Standardy kwalifikacji zawodowych (dr Krzysztof Symela  InstytutTechnologii Ekspolotacji  PIB);
• Europejskie portfolio jêzykowe (Maria Gorzelak  Centralny Orodek Doskonalenia Nauczycieli);
• Badania PISA  wnioski dla decydentów politycznych (prof. Ireneusz Bia³ecki  UniwersytetWarszawski).
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Rozwój standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce
Prace badawczo-rozwojowe nad standardami kwalifikacji zawodowych w Polsce trwaj¹ ju¿ ponad 10
lat. Mo¿emy wyró¿niæ trzy etapy rozwojowe i g³ówne projekty zwi¹zane z t¹ problematyk¹:
• Etap I (19931997)  Poszukiwania i badania rozpoznawcze
 Miêdzynarodowe seminarium pn. System standardów kwalifikacji zawodowych, zorganizowane
w 1993 r. w Miedzeszynie przez Biuro Koordynacji Kszta³cenia Kadr we wspó³pracy Instytutu Badañ
Edukacyjnych wWarszawie;
 Projekt Badawczy KBN (1 P113 001 06), pn. Model polskich standardów kwalifikacji zawodowych
realizowany w latach 19941995 (EiP  M. Butkiewicz);
 Projekt badawczy KBN 448 (H01)96/11, pn. Unowoczenianie kszta³cenia zawodowego,publikacja
Standaryzacja kszta³cenia zawodowego realizowany w latach 19961997 (IBE  B. Baraniak).
• Etap II (19982000)  Projektowanie i testowanie metodologii tworzenia standardów kwalifikacji
zawodowych w Polsce
 Projekt realizowany ze rodków Phare na zlecenie Europejskiej Fundacji Szkolenia (ETF) Analiza
potrzeb szkoleniowych, który mia³ na celu m.in. opracowanie metodologii okrelania standardów
kwalifikacji zawodowych i przetestowanie jej. Rezultatem projektu by³a: przygotowana metodologia
projektowania standardów kwalifikacji zawodowych, ³¹cznie z zestawem narzêdzi badañ oraz przeprowadzane badania w przedsiêbiorstwach i opracowane standardy kwalifikacji dla 8 zawodów, okrelonych przez resort pracy, który by³ g³ównym beneficjentem wyników.
• Etap III (20012003)  Rozwój metodologii i opracowanie krajowych standardów kwalifikacji
zawodowych
 Projekt celowy zamawiany (001 16/01) Rynek Pracy wobec integracji europejskiej, subprojekt IV:
Analiza edukacji z uwzglêdnieniem potrzeb rynku pracy i kompatybilnoci ze standardami Unii Europejskiej. Okrelenie kierunków zmian (IPiSS, IBE, ITeE, 19992001).
 Projekt KBN SPUB miêdzynarodowy,Akcja COSTA11 Rozwój metod badañ standardów kwalifikacji zawodowych oraz standardów edukacyjnych (IBE 20012002);
 Projekt PHARE 2000  Krajowy System Szkolenia Zawodowego, Dzia³anie 2: Opracowanie zbioru
krajowych standardów kwalifikacji zawodowych, opartych o analizê wymogów stanowisk pracy. Efektem realizacji projektu jest, m.in. opracowanie 40 standardów kwalifikacji zawodowych oraz informatycznej bazy danych.

Aktualna sytuacja w zakresie prac nad standardami kwalifikacji zawodowych
w Polsce
• Funkcjonowanie standardów kwalifikacji zawodowych w naszym kraju jest faktem niezaprzeczalnym,
bowiem odpowiednie zapisy w nw. dokumentach o randze pañstwowej o tym wiadcz¹, tj.:
 Strategia rozwoju kszta³cenia ustawicznego do roku 2010 (Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu, 2003 r.);
 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Ministerstwo Gospodarki i Pracy,
2004 r.).
• Minister w³aciwy do spraw pracy odpowiada za koordynowanie opracowania standardów kwalifikacji
zawodowych dla zawodów wystêpuj¹cych w klasyfikacji zawodów i specjalnoci oraz prowadzenie baz
danych o standardach kwalifikacji zawodowych (fragment zapisu z Ustawy).
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Standard kwalifikacji zawodowych jest zdefiniowany jakoAkceptowana przez przedstawicieli pracodawców, pracobiorców i innych kluczowych partnerów spo³ecznych partycypuj¹cych w gospodarce
i rynku pracy norma minimalnych wymagañ kwalifikacyjnych, w uk³adzie piêciu poziomów kwalifikacji,
z podzia³em na kwalifikacje zwi¹zane z typowymi stanowiskami pracy lub zadaniami zawodowymi,
kwalifikacje ponadzawodowe, ogólnozawodowe, podstawowe i specjalistyczne dla zawodu, opisuj¹ce
zbiory niezbêdnych umiejêtnoci, wiadomoci i cech psychofizycznych odpowiadaj¹cych zadaniom zawodowym i kwalifikacjom wyodrêbnionym w zawodzie i gwarantuj¹cych jakoæ wykonywania zawodu (Kwiatkowski S. M., Woniak I., 2003).
Opracowana i zatwierdzona jest przez MGiP metodologia tworzenia standardów kwalifikacji zawodowych. Ju¿ teraz mo¿na stwierdziæ, ¿e wypracowana w Polsce metodologia budowania standardów kwalifikacji zawodowych przesz³a pomyln¹ próbê skutecznego i prawid³owego opisywania bardzo zró¿nicowanych i specyficznych wymagañ kwalifikacyjnych, dotycz¹cych czasami odleg³ych od siebie bran¿
i zawodów (patrz: lista standardów w za³¹czeniu).
Zaprojektowana i wdro¿ona jest informatyczna, ogólnodostêpna baza danych dla standardów kwalifikacji
zawodowych (adres: www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl ). Baza danych jest zarz¹dzana i aktualizowana przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
£¹cznie opracowanych jest 48 standardów kwalifikacji zawodowych, które zaprojektowano z udzia³em
pracodawców, na podstawie analizy treci wymagañ stanowisk pracy w okrelonych zawodach (w za³¹czeniu wykaz standardów).
Opracowany jest model rozwi¹zañ organizacyjno-prawnych okrelaj¹cych tryb tworzenia, zatwierdzania
i wykorzystania krajowych standardów kwalifikacji zawodowych.
W Krajowym planie dzia³añ na rzecz zatrudnienia na rok 2005 (MGiP, wrzesieñ 2004 r.) jest zapowied
opracowania kolejnych standardów kwalifikacji zawodowych oraz ich szerokie upowszechnianie.
W ramach projektu Phare 2001  Publiczne S³u¿by Zatrudnienia (PSP)  Doskonalenie Kwalifikacji PSZ
w celu wdro¿enia europejskiej strategii zatrudnienia oraz uczestnictwa w systemie EURES, opracowane
zosta³y standardy kwalifikacji zawodowych dla 7 zawodów i zakresów pracy PSZ.

Standardy kwalifikacji zawodowych  przysz³oæ i nowe wyzwania
• Ranga dokumentu, jakim jest standard kwalifikacji zawodowych, wymaga szerokiej, ogólnopolskiej
promocji i upowszechniania informacji (seminaria, konferencje, wydawnictwa, materia³y metodyczne
adresowane do ró¿nych rodowisk i potencjalnych u¿ytkowników standardów), czym jest i do czego mo¿e
s³u¿yæ ten dokument.
• Istnieje potrzeba upowszechniania informacji o polskich standardach kwalifikacji zawodowych w innych
jêzykach europejskich. Dotyczy to metodologii, publikacji, interfejsu bazy danych o standardach kwalifikacji zawodowych.
• Przysz³oæ rozwoju standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce zwi¹zana jest z realizacj¹ projektów
finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Sektorowy Program Operacyjny  Rozwój
Zasobów Ludzkich). W bie¿¹cym roku zostanie uruchomiony przez MGiP projekt dotycz¹cy opracowania
kolejnego zestawu standardów kwalifikacji zawodowych. Szacuje siê, ¿e opracowanie ok. 300-400 standardów kwalifikacji umo¿liwizbudowanie systemu, który zabezpieczy najwa¿niejsze obszary zawodowe,
maj¹c na wzglêdzie ich u¿ytecznoæ dla edukacji zawodowej i mobilnoci zatrudnienia.
• Poniewa¿ standardy kwalifikacji zawodowych mog¹ byæ wykorzystywane przez ró¿ne rodowiska, powinny uzyskaæ status dokumentu o randze pañstwowej (np. rozporz¹dzenie).
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• W przysz³oci inicjatorami prac nad projektowaniem standardów kwalifikacji zawodowych powinny byæ
(poza resortami gospodarczymi) stowarzyszenia i zwi¹zki zawodowe, organizacje pracodawców oraz
inne podmioty zainteresowane rozwojem kwalifikacji zawodowych.
• Nale¿y przewidzieæ w planach rozwojowych placówek edukacyjnych, systemie egzaminów zawodowych,
doradztwie zawodowym, planowaniu rozwoju zawodowego, ocen pracowniczych, zapewnieniu jakoci
kszta³cenia, tworzeniu i aktualizacji oferty kszta³cenia i szkolenia zawodowego itp. szerokie wykorzystanie treci ju¿ opracowanych standardów kwalifikacji zawodowych oraz tych, które pojawi¹ siê w przysz³oci.
• Poniewa¿ na zaprojektowanie jednego standardu kwalifikacji zawodowych potrzeba oko³o 1 roku czasu
(przy za³o¿eniu pozytywnego wp³ywu dowiadczenia na sprawnoæ pracy zespo³ów autorskich, czas ten
mo¿na skróciæ do 9 miesiêcy), nale¿y przewidzieæ wyszkolenie nowych, potencjalnych autorów standardów kwalifikacji dla zawodów wystêpuj¹cych w gospodarce (na dzieñ dzisiejszy w klasyfikacji wystêpuje
1707 zawodów i specjalnoci). Miêdzy innymi warto rozwa¿yæ udzia³ doradców zawodowych w pracach
badawczych zwi¹zanych z analiz¹ treci pracy, co bardziej zbli¿y³oby tê grupê zawodow¹ do realnego
rodowiska pracy.
• Wydaje siê zasadne korzystanie z wymagañ okrelonych w standardzie kwalifikacji zawodowych przez
instytucje i zespo³y, które opracowuj¹ i wdra¿aj¹ standardy us³ug (edukacyjnych, poradnictwa zawodowego i inne).Wymagania te równie¿ powinny byæ uwzglêdnione przy aktualizacji wymagañ podstaw programowych kszta³cenia w zawodach oraz przy opracowywaniu standardów egzaminacyjnych.

Odpowied na najczêciej zadawane pytania
Czy standard kwalifikacji mo¿e zast¹piæ podstawê programow¹?
Nie ma potrzeby, aby standard kwalifikacji zawodowych zast¹pi³ dokument, jakim jest podstawa programowa kszta³cenia w zawodzie. Te dokumenty mog¹ egzystowaæ niezale¿nie, tym bardziej ¿e podstawy
programowe dotycz¹ rodowiska edukacyjnego, a standardy kwalifikacji zawodowych rodowiska pracy.
Inne s¹ zatem funkcje tych dwóch dokumentów. Tym niemniej wymagania standardu kwalifikacji powinny byæ
uwzglêdniane przy aktualizacji b¹d opracowywaniu nowych podstaw programowych dla zawodów szkolnych. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e kszta³cenie zawodowe przygotowuje do dalszej kariery edukacyjnej oraz do
wejcia na rynek pracy (zatrudnia). St¹d nie zawsze 100% wymagañ standardu kwalifikacji zawodowych
przek³ada siê na to, czego nale¿y uczyæ w szkole zawodowej, bowiem do wielu kwalifikacji dochodzi siê
dopiero poprzez ró¿ne formy edukacji ustawicznej.
Czy standardy mog¹ byæ przenoszone pomiêdzy krajami?
Standardy kwalifikacji zawodowych s¹ odzwierciedleniem tego, co siê dzieje w gospodarce danego
kraju. Zatem odnosz¹ siê one bezporednio do wymagañ konkretnych stanowisk pracy w zawodach i specjalnociach okrelonych w klasyfikacji gospodarczej. Zatem przenoszenie wprost standardów kwalifikacji
zawodowych z jednego kraju do drugiego nie jest celowe, gdy¿ poziom i stan gospodarek, np. krajów europejskich, jest zró¿nicowany. Oczywicie standardy kwalifikacji zawodowych mo¿emy wykorzystywaæ do celów
porównawczych pomiêdzy krajami w ró¿nych zakresach. Niezale¿nie od tego wystêpuj¹ takie dziedziny zawodowe, gdzie przenoszenie standardów jest mo¿liwe pomiêdzy krajami, jak np. informatyka, co wynika z faktu,
¿e informatyka ma wymiar globalny (ujednolicony software i hardware). Przyk³adem mo¿e byæ standard
ECDL (komputerowe prawo jazdy). Podobnie jest równie¿ w zawodach zwi¹zanych ze spawaniem i wielu
innych dziedzinach.
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Czy czêstotliwoæ aktualizacji standardów nie bêdzie uci¹¿liwa dla ich u¿ytkowników?
Standardy kwalifikacji zawodowych podobnie jak i klasyfikacja zawodów jest struktur¹ dynamiczn¹,
zmieniaj¹c¹ siê wraz ze zmianami rodowiska pracy, technologii, nauki, techniki itp. Zatem aktualizacjê standardów (zak³ada siê, ¿e co 3 lata) nale¿y traktowaæ jako zjawisko naturalne, które zwi¹zane jest z rozwojem
danej dziedziny zawodowej.W wielu przypadkach zmieniaj¹ siê równie¿ podstawy prawne dotycz¹ce okrelonego zawodu, co podlega równie¿ weryfikacji w opisie standardu kwalifikacji zawodowych.
Czy standardy kwalifikacji zawodowych bêd¹ obligatoryjne?
W obecnym stanie prawnym standardy kwalifikacji zawodowych nie s¹ obligatoryjnym dokumentem.
Funkcjonuj¹ one na zasadzie dokumentu rekomendowanego przez MGiP do wykorzystania przez zainteresowanych, który ma na tym etapie rozwoju prac, rangê projektu. Docelowo przewiduje siê, ¿e standardy kwalifikacji zawodowych bêd¹ posiadaæ rangê dokumentu pañstwowego. Jaki to bêdzie dokument, zadecyduje
minister w³aciwy do spraw pracy.
Kto mo¿e wykorzystywaæ standardy kwalifikacji zawodowych?
Lista u¿ytkowników mo¿e byæ bardzo d³uga i ró¿norodna. Przyk³adowo w Wielkiej Brytanii odnotowano ponad 80 zastosowañ standardów kwalifikacji zawodowych. Standardy kwalifikacji to normy zawodowe
definiuj¹ce kwalifikacje w kategoriach dobrych efektów pracy zawodowej. S¹ one obiektywnym i wymiernym
wskanikiem tego, czy za³o¿ona efektywnoæ pracy zosta³a osi¹gniêta. Normy te mog¹ byæ wykorzystywane
w systemie potwierdzania kwalifikacji i przyznawania uprawnieñ zawodowych oraz w wielu innych dziedzinach, np.:
• utworzenie systemu rejestracji zawodowej, odpowiadaj¹cego wymogom danej organizacji i kszta³cenia jej
pracowników, wspomagaj¹cego kulturê ukierunkowanego rozwoju pracowniczego i kompetencji opartej
o normy zawodowe;
• stworzenie zakresu obowi¹zków w oparciu o kwalifikacje, stanowi¹ce obiektywn¹ podstawê oceniania
pracowników, okrelania potrzeb szkoleniowych i samooceny, a tak¿e tworzenia i restrukturyzacji stanowisk oraz okrelania umiejêtnoci daj¹cych siê transferowaæ;
• opracowanie systemu oceny pracy, umo¿liwiaj¹cego oszacowanie jakoci pracy za pomoc¹ obiektywnych
kryteriów, stanowi¹cych podstawê sprawdzania kwalifikacji, weryfikowania osi¹gniêæ, okrelania potencja³u, wyznaczania celów, sondowania opinii i motywowania pracowników;
• umo¿liwienie wy³onienia priorytetów szkolenia i rozwoju zawodowego, a tak¿e zagwarantowanie, ¿e
inwestycje danej organizacji w zasoby ludzkie nastawione s¹ na podnoszenie jakoci pracy; jest to mo¿liwe
dziêki strukturalnemu podejciu do skutecznego i wydajnego szkolenia i rozwoju oraz obiektywnej podstawie oceniania tych szkoleñ i tego rozwoju;
• stworzenie obiektywnej bazy wewnêtrznego oceniania pracowników, dbaj¹c o to, by ocena odbywa³a siê
w oparciu o wysokie standardy jakoci i k³ad¹c nacisk na kompetencje osób odpowiedzialnych za dokonywanie takiej oceny;
• stwarzanie poszczególnym osobom mo¿liwoci udowodnienia ich umiejêtnoci poprzez kompletowanie
dokumentów potwierdzaj¹cych ich osi¹gniêcia i odpowiadaj¹cych wymogom norm opartych na kwalifikacjach, a tak¿e wspieranie sta³ego profesjonalnego rozwoju pracowników i poprawa ich szans w sytuacjach
awansu b¹d transferu;
• pomaganie poszczególnym osobom w systematycznym kierowaniu ich profesjonalnym rozwojem  tak,
aby zaspokoiæ ich aspiracje i profesjonalne wymagania, jednoczenie realizuj¹c priorytety oraz zwiêkszaj¹c
mo¿liwoci zatrudnienia i awansu;
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 2/2005

43

• wspomaganie samooceny (poprzez umo¿liwienie poszczególnym osobom obiektywnego spojrzenia na
w³asne umiejêtnoci, dowiadczenie, motywacjê i zdolnoæ uczenia siê), maj¹ce na celu u³atwienie pracownikom zaplanowania i zrealizowania ich profesjonalnego rozwoju, poprawê wydajnoci i zwiêkszenie
korzyci wyp³ywaj¹cych z mo¿liwoci pracy i nauki;
• tworzenie i aktualizacja oferty edukacyjnej w systemie szkolnym i pozaszkolnym.
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Dorota KOPROWSKA
Kierownik Projektu
InstytutTechnologii Eksploatacji  PIB
Radom

Przedsiêbiorczoæ w sieci  Internet szans¹ na wzrost
konkurencyjnoci
Entrepreneurship in the Network  Internet the opportunity
for the growth of competitiveness

S³owa kluczowe:przedsiêbiorczoæ, Internet, konkurencyjnoæ, mikroprzedsiêbiorstwo, Inicjatywa Wspólnotowa
EQUAL
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Summary
In the framework of the Community Initiative EQUALDevelopment Partnership, the Institute forTerotechnology - the
project leader is implementing theActivity 1 in the framework of the project Entrepreneurship in the web  Internet the
opportunity for growth of competitiveness. The project is addressed to entrepreneurs and employees of microenterprises
and is in line with the activities supporting the competitiveness of microenterprises on the national and international
market.The article presents goals, assumptions, tasks and results of activities in the framework of theAction 1 of the
project. It also shows the planned activities in the framework of theAction 2, as well as presents, in detail, the
characteristics of the final beneficiaries

W rezultacie transformacji model gospodarki oparty na instytucjach centralnego sterowania zast¹piony
zosta³ przez mechanizmy wolnorynkowe. Proces ten spowodowa³ szereg zmian o charakterze strukturalnym,
m.in. wzrost inicjatyw gospodarczych, prowadz¹cych do powstawania przedsiêbiorstw, w szczególnoci
ma³ych, rednich oraz mikro. Obecnie, na skutek za³amania wzrostu gospodarczego na rynku krajowym oraz
w wyniku koniecznoci dostosowania jakoci i standardów dzia³ania do wymogów unijnych, mikroprzedsiêbiorstwa prze¿ywaj¹ najwiêkszy kryzys. Ich zdolnoæ wychodzenia z trudnej sytuacji jest ni¿sza ni¿ firm
wiêkszych  lepiej dofinansowanych i zorganizowanych, dysponuj¹cych wysokiej jakoci technologiami
i zasobami ludzkimi. Obok wy¿ej wymienionych, wród przyczyn ograniczaj¹cych rozwój i konkurencyjnoæ
mikroprzedsiêbiorstw na coraz bardziej wymagaj¹cym rynku wystêpuj¹ najczêciej: niedostosowanie systemu
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podatkowego do specyfiki i zasad dzia³ania mikrofirm, trudny dostêp do kredytów, ma³y zakres gwarancji
i porêczeñ, niespójne przepisy reguluj¹ce dzia³anie firm i nadmiern¹ regulacjê prawno-administracyjn¹, a tak¿e
niedostosowanie przepisów we wszystkich dziedzinach do specyfiki i odmiennoci funkcjonowania mikrofirm. Jedn¹ z najwa¿niejszych barier w rozwoju mikroprzedsiêbiorczoci stanowi równie¿ ograniczona wiedza
na temat zak³adania i prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, co powoduje, ¿e jakoæ zasobów ludzkich oraz
zwi¹zana z nimi wydajnoæ pracy s¹ niskie. Jeli chodzi o dyskryminacjê mikroprzedsiêbiorców, nierównoci
generowane s¹ nie tylko z zewn¹trz, ale równie¿ p³yn¹ z wnêtrza grupy beneficjentów. Mikroprzedsiêbiorstwa
charakteryzuj¹ siê wysokim odsetkiem zatrudnialnoci osób o najni¿szym wykszta³ceniu i kwalifikacjach, co
wi¹¿e siê z niskim poziomem aktywnoci w zakresie docierania do wiedzy i informacji. Powoduje to u nich
barierê psychologiczn¹, wi¹¿¹c¹ siê z przekonaniem o tym, ¿e pewne us³ugi szkoleniowe i doradcze s¹ dla nich
niedostêpne ze wzglêdu na niewystarczaj¹ce przygotowanie merytoryczne, którym dysponuj¹.
Spo³eczne i gospodarcze znaczenie mikroprzedsiêbiorstw w rozwijaj¹cej siê gospodarce wolnorynkowej
zosta³o docenione, znalaz³o to odzwierciedlenie w wielu dokumentach rz¹dowych, zawieraj¹cych dyrektywy
zwi¹zane z programami wspierania i rozwoju sektora MSP (Narodowy Plan Rozwoju; Kierunki dzia³añ
Rz¹du wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw od 20032006, Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa w gospodarce narodowej. Polityka wobec MSP).Wynika to przede wszystkim z przekonania, ¿e rozwój wspomnianego sektora stanowi klucz do ograniczenia dysproporcji rozwojowych pomiêdzy Polsk¹ a starymi krajami
cz³onkowskimi, ale równie¿ ze struktury wielkociowej polskich firm, z których wiêkszoæ to firmy mikro.
Obecna kondycja polskich mikroprzedsiêbiorstw, maj¹cych za sob¹ lata dynamicznego rozwoju w pocz¹tkowym okresie transformacji, jest bardzo trudna, wiele z nich jest zagro¿onych, co ma swoje ród³o w procesach
zwi¹zanych z za³amaniem wzrostu gospodarczego na lokalnym rynku oraz z akcesj¹ naszego kraju do struktur
unijnych.Ten ostatni czynnik sprawia, ¿e od maja 2004 polskie firmy, równie¿ mikro, dzia³aj¹ na Jednolitym
Rynku Europejskim, co wi¹¿e siê z nowymi wymogami, które dla wielu z nich oznaczaj¹ wzrost presji na
podnoszenie konkurencyjnoci. St¹d niezwykle istotne wydaj¹ siê wszelkie formy wspomagania mikroprzedsiêbiorstw i zapewnienie maksymalnej pomocy w postaci zapewnienia us³ug wspieraj¹cych: profesjonalnych
szkoleñ, doradztwa finansowego, prawnego, platformy wymiany informacji i pozyskiwania partnerów. Tego
rodzaju dzia³ania maj¹ ju¿ w naszym kraju pewne tradycje, jednak nadal prowadzone s¹ w stopniu niewystarczaj¹cym. Z danych pochodz¹cych z raportu Instytutu Badañ nad Gospodark¹ (Us³ugi wspieraj¹ce mikroprzedsiêbiorstwa, ma³e przedsiêbiorstwa i samozatrudnionych Instytut Badañ nad Gospodark¹ dla Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci, Warszawa 2003) wynika, ¿e udzia³ mikroprzedsiêbiorstw w ogólnej
liczbie firm korzystaj¹cych z us³ug wsparcia kszta³tuje siê na poziomie ni¿szym ni¿ 13%, a najczêciej korzystaj¹ z nich przedsiêbiorcy legitymuj¹cy siê najwy¿szym poziomem wykszta³cenia oraz ci, których zmusza do
tego fatalna kondycja firmy i bezporednie zagro¿enie jej likwidacji.
Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Przedsiêbiorczoæ w sieci  internet szans¹ na wzrost
konkurencyjnoci realizowany jest w obszarze tematycznym: F Wspieranie zdolnoci przystosowawczych
przedsiêbiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informatycznych i innych nowych technologii.
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju sk³ada siê z dwunastu partnerów/ instytucji. InstytutTechnologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut Badawczy w Radomiu jest liderem/ administratorem projektu. Pozostali partnerzy
to: Szyd³owieckie Forum Gospodarcze w Szyd³owcu,Wojewódzki Urz¹d Pracy wWarszawie,Towarzystwo
ALTUM w Rzeszowie, Eduserwis sp. j. w Poznaniu, Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci w Suwa³kach,
Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego w Warszawie, DEMOS Polska Sp. z o.o., Politechnika Radomska im.
K. Pu³askiego w Radomiu, Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Przemys³u Poligraficznego wWarszawie, Gmina Miasta Radom, Fundacja Rozwoju Regionów i Przedsiêbiorczoci w Mogilnie.
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Celem projektu jest wzrost konkurencyjnoci mikroprzedsiêbiorstw poprzez implementacjê modelu
zastosowania technologii informatycznych do podnoszenia jakoci i powszechnej dostêpnoci us³ug wspieraj¹cych.
Punktem kluczowym jest stworzenie mo¿liwoci zapewniaj¹cych w szybki, prosty i nie wymagaj¹cy
du¿ych nak³adów finansowych dostêp do us³ug wspieraj¹cych funkcjonowanie mikroprzedsiêbiorstw. Spe³nione s¹ wiêc warunki, zmierzaj¹ce do dzia³añ na rzecz rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego. Wspieranie
mikroprzedsiêbiorstw nie pozostanie równie¿ bez pozytywnego wp³ywu na rozwój lokalny. W wielu regionach kraju stanowi¹ ogromny procent wszystkich miejsc pracy, generuj¹c zyski o charakterze zarówno ekonomicznym, jak spo³ecznym.
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju polega na wspieraniu zdolnoci dostosowawczych mikroprzedsiêbiorstw
i zatrudnionych w nich pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce poprzez wykorzystywanie
technologii informatycznych i nowych technologii. W ramach tak zdefiniowanego tematu Partnerstwa, jego
celem g³ównym bêdzie opracowanie i przetestowanie modelu transferu wiedzy i rozmaitych us³ug wspomagaj¹cych dla mikroprzedsiêbiorstw w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne. Stworzy to mo¿liwoæ
dostosowania mikroprzedsiêbiorstw do zasad spo³eczeñstwa informacyjnego i gospodarki rynkowej oraz
rozwinie u pracodawców i pracobiorców zatrudnionych w tym sektorze wiadomoæ potrzeby ustawicznego
kszta³cenia w celu zwiêkszenia konkurencyjnoci firm ró¿nych sektorów i bran¿. Wartoæ dodana projektu
polega na wykorzystaniu przez przedsiêbiorcê zdobytej wiedzy zarówno z zakresu przedsiêbiorczoci, jak
i obs³ugi sprzêtu komputerowego w celu rozwoju w³asnej firmy w kierunku pocz¹tkowo nie za³o¿onym
w kontekcie aplikacji modelu, lecz wytyczonym przez samego beneficjenta. Wartoci¹ dodan¹ jest równie¿
wzrost kompetencji beneficjentów i ich rozwój osobowy.
Projekt realizowany w latach 20042007 sk³ada siê z trzech dzia³añ.

DZIA£ANIE 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W ramach Dzia³ania 1  realizowanego do maja 2005 roku zrealizowano nastêpuj¹ce zadania:
Identyfikacja kompetencji uczestników Partnerstwa w kontekcie przysz³ej wspó³pracy;
Opracowanie struktury zarz¹dzania finansami, systemu monitoringu, ewaluacji i promocji projektu;
Okrelenie strategii i mechanizmów wprowadzania zasad polityki horyzontalnej;
Diagnoza barier prowadz¹cych do wykluczenia cyfrowego, dyskryminacji na rynku pracy zarówno
w zakresie dostêpnoci do wiedzy, jak i w zakresie wykorzystywania nowych technologii informatycznych;
Identyfikacja grupy docelowej dla opracowania i testowania rozwi¹zañ oraz okrelenie roli grupy docelowej w pracach i dzia³aniach Partnerstwa;
Konsultacje rodowiskowe;
Opracowanie za³o¿eñ modelu zastosowania technologii informatycznych do podnoszenia jakoci i powszechnej dostêpnoci us³ug wspieraj¹cych mikroprzedsiêbiorczoæ;
Podpisanie umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju;
Zawarcie umowy o Partnerstwie Ponadnarodowym, w tym opracowywanie strategii wspó³pracy ponadnarodowej;
Przygotowanie miêdzyorganizacyjnej mobilnej struktury wspó³pracy zdolnej do opracowania modelu
promuj¹cego kszta³cenie ustawiczne w zakresie wykorzystywania nowych technologii informatycznych
przez beneficjentów;
Okrelenie strategii i szczegó³owego programu dzia³añ oraz bud¿etu do Dzia³añ 2 i 3.
Szczegó³owy opis Dzia³ania 1 zamieszczono w dalszej czêci publikacji.
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DZIA£ANIE 2
W ramach Dzia³ania 2 planowane jest opracowanie i przetestowanie modelu oraz promocja rezultatów.
Planuje siê, ¿e Dzia³anie 2 bêdzie realizowane w okresie czerwiec 2005  czerwiec 2007 r.
Beneficjenci ostateczni
Podstawow¹ grup¹ beneficjentów wskazanych przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju s¹ mikroprzedsiêbiorcy, których uznano tu za grupê dyskryminowan¹ na rynku pracy. Grupa ta, charakteryzuj¹ca siê wysok¹
w porównaniu z innymi aktywnoci¹, zapewniaj¹ca zatrudnienie sobie i innym, napotyka w swym funkcjonowaniu na wiele barier. Mikroprzedsiêbiorstwa dysponuj¹ zazwyczaj niewielkimi rodkami, skutecznie blokuj¹cymi mo¿liwoæ inwestowania i rozwoju.Te i inne trudnoci wynikaj¹ w du¿ym stopniu z ograniczonego
dostêpu do profesjonalnych us³ug informacyjnych i doradczych, czego przyczynami s¹ takie zjawiska jak:
• brak wystarczaj¹cej wiedzy na temat mo¿liwoci skorzystania z nich,
• niewielkie w porównaniu z du¿ymi firmami zasoby ludzkie i czasowe, umo¿liwiaj¹ce korzystanie z us³ug
wspieraj¹cych,
• bariera psychologiczna wywo³ana przekonaniem du¿ej czêci s³abo wykszta³conych przedstawicieli grupy
mikroprzedsiêbiorców o tym, ¿e pewne us³ugi wymagaj¹ gruntowniejszego przygotowania merytorycznego ni¿ to, którym dysponuj¹.
Sektor us³ugowy mikroprzedsiêbiorców jest najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cym siê rynkiem. Us³ugi
wsparcia kierowane do tego sektora spowoduj¹ wzrost konkurencyjnoci mikroprzedsiêbiorstw i mog¹ wp³yn¹æ na wzrost zatrudnienia. Zastosowanie Internetu bêdzie mia³o rewolucyjne znaczenie w kontaktach business
to business i od ka¿dego przedsiêbiorstwa bêdzie wymagaæ nowego zachowania siê na rynku. Polskie
przedsiêbiorstwa, aby sprostaæ tym wymogom, bêd¹ musia³y nauczyæ siê funkcjonowaæ w nowym rodowisku i wprowadziæ szereg innowacji.
Jak wykazuj¹ wczeniejsze badania, potrzeby informacyjne MSP s¹ w powa¿nym stopniu niezaspokojone. Wród wielu mo¿liwoci dostêpu do informacji istotn¹ rolê, równie¿ i w Polsce zaczyna pe³niæ Internet.
Internet umo¿liwia:
• dostêp do rozproszonej po ca³ym wiecie informacji,
• tanie przesy³anie danych,
• prowadzenie handlu elektronicznego.
Firmy potrafi¹ pos³ugiwaæ siê Internetem przy pozyskiwaniu informacji rynkowych, natomiast czêæ
z nich ma póniej trudnoci w praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy do poprawy efektywnoci dzia³ania
firmy.
Jak wynika z badania zrealizowanego przez Gemius SA we wspó³pracy z Katedr¹ Przedsiêbiorczoci
i InnowacjiAkademii Ekonomicznej w Krakowie, dla prawie 60% obecnych i przysz³ych przedsiêbiorców
serwisy internetowe stanowi¹ istotn¹ pomoc w procesie zdobywania i podnoszenia kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych. Opracowany na podstawie badania raport pt.: Przedsiêbiorczoæ w Internecie wskazuje
na wysok¹ u¿ytecznoæ Internetu zarówno w planowaniu przedsiêwziêæ biznesowych, jak i w samym zarz¹dzaniu firm¹. Zainteresowanie informacjami dostêpnymi w Internecie w postaci np. biuletynu elektronicznego
czy przegl¹dania stron internetowych organizacji wspieraj¹cych rozwój przedsiêbiorczoci jest tañsze oraz
sprawia wra¿enie ród³a najbardziej aktualnego i ³atwo dostêpnego. W efekcie Internet jest najczêciej wykorzystywanym codziennym ród³em informacji.
Sporód respondentów grupy celowej1 81,1 proc. deklarowa³o, ¿e internetowe serwisy informacyjne
dla przedsiêbiorstw pomagaj¹ w zdobywaniu wiedzy i dokszta³caniu siê. Nieznacznie mniej osób stwierdzi³o,
1

Badania zrealizowane przez Gemius SA we wspó³pracy z Katedr¹ Przedsiêbiorczoci i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie
11 padziernika13 grudnia 2004.
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¿e zawartoæ omawianych serwisów u³atwia gromadzenie informacji rynkowych (78,3 proc. tej grupy). Najmniejszy odsetek przedstawicieli grupy celowej zgodzi³ siê ze stwierdzeniem, ¿e witryny informacyjne dla
przedsiêbiorstw pomagaj¹ w rozwi¹zywaniu konkretnych problemów przedsiêbiorstwa (40,8 proc.), co jednoczenie uznaæ mo¿na za deklaracjê zapotrzebowania na us³ugi consultingowe oferowane on-line, skierowane do zarz¹dzaj¹cych mikroprzedsiêbiorstwami. W grupie celowej wród najistotniejszych korzyci p³yn¹cych
z wykorzystania treci i us³ug dostêpnych w Internecie dla przedsiêbiorców wymieniano:
• ca³odobowy dostêp do informacji (58,2 proc. respondentów),
• oszczêdnoæ czasu w zbieraniu informacji (55,2 proc.),
• odnajdywanie niezbêdnych informacji i us³ug (40,6 proc),
• ni¿sze koszty zdobywania informacji (34,7 proc.).
Najistotniejszym problemem pojawiaj¹cym siê przy wykorzystywaniu internetowych treci i us³ug dla
przedsiêbiorstw w tej grupie  wskaza³o go 52,2 proc. respondentów  jest niewystarczaj¹ce wykorzystywanie elektronicznego kana³u komunikacji przez organizacje i urzêdy.
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju proponuje w ramach projektu wypracowanie modelu o charakterze
profilaktycznym, zapobiegaj¹cemu dyskryminacji mikroprzedsiêbiorców i ich pracowników na rynku pracy
dziêki powszechnej dostêpnoci do us³ug doradczych i informacyjnych na wysokim poziomie. W du¿ym
stopniu pozwoli to zapobiegaæ kryzysom firm i w konsekwencji ich likwidacji, zwi¹zanej z utrat¹ pracy
zarówno przez w³acicieli firm, jak i pozosta³ych pracowników. Co wiêcej, zapewnienie us³ug wspomagaj¹cych ma szanse spowodowaæ wzrost aktywnoci wród przedsiêbiorców. Firmy korzystaj¹ce z takiej formy
pomocy odnotowuj¹ bowiem wiêksz¹ dynamikê wzrostu.Tak wiêc grupa potencjalnych odbiorców programu
zostaje poszerzona o osoby zatrudnione w mikroprzedsiêbiorstwach teraz i w przysz³oci.
Pilota¿ bêdzie prowadzony dla mikroprzedsiêbiorstw w grupach bran¿owych: poligrafia, obuwie, odzie¿,
fotografia, bran¿a drzewna i innych. Planujemy pilota¿em obj¹æ ok.400 mikroprzedsiêbiorstw z zastosowaniem kryterium: 50% firmy bran¿owe, 50% inne mikroprzedsiêbiorstwa us³ugowo-produkcyjne.
Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego na koniec III kw. 2004 r. dzia³alnoæ fotograficzn¹
prowadzi³y 7583 firmy zatrudniaj¹ce do 9 osób. W grupie zak³adów posiadaj¹cych od 10 do 49 pracowników
by³o 70 zak³adów, powy¿ej 50 pracowników tylko 3 podmioty. Czêæ z ogólnej liczby zak³adów fotograficznych zrzeszonych jest w strukturach samorz¹du rzemios³a  cechach rzemios³ ró¿nych i bran¿owych cechach
fotografów. Wiêkszoæ firm fotograficznych, poza dzia³alnoci¹ w zakresie zdjêæ reporta¿owych (studia),
obróbki zdjêæ amatorskich oraz sprzeda¿y artyku³ów foto zajmuje siê równoczenie wykonywaniem zdjêæ
do dokumentów. Ze wzglêdu na rozwój techniki cyfrowej i zwi¹zany z tym spadek ogólnej iloci zlecanych
odbitek amatorskich, czêæ firm nie zajmuj¹cych siê dotychczas fotografi¹ do dokumentów urzêdowych
w ci¹gu ostatnich kilku lat poszerzy³a swoj¹ dzia³alnoæ w tym zakresie. Jest tak¿e znaczna grupa, niewielkich
zak³adów po³o¿onych najczêciej w pobli¿u urzêdów, utrzymuj¹ca siê wy³¹cznie z fotografii do dokumentów
personalizowanych. Zdjêcia do dokumentów, w zale¿noci od zak³adu, stanowi¹ od 10% do 70% ogólnych
obrotów. Rozwój techniki cyfrowej i coraz wiêksze wymagania klientów zmusza zak³ady fotograficzne do
sta³ego inwestowania i doskonalenia siê w zakresie wykorzystania technik teleinformatycznych. Zak³ady
fotograficzne to w wiêkszoci zak³ady rodzinne, zatrudniaj¹ce maksymalnie do 9 osób (typowe mikroprzedsiêbiorstwa). Wiêkszoæ ma³ych firm zajmuj¹cych siê us³ugami fotograficznymi korzysta z rycza³towej formy
op³acania podatku dochodowego w formie karty podatkowej.
Mikroprzedsiêbiorstwa odzie¿owe i obuwnicze to pó³przemys³owe i cha³upnicze zak³ady, wytwarzaj¹ce
gotowy wyrób, a w bran¿y obuwniczej niekiedy tylko poszczególne elementy. Funkcjonowanie i ich rozwój
jest utrudniony ze wzglêdu na brak wiedzy z zakresu: przedsiêbiorczoci, sposobu pozyskiwania funduszy,
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w³aciwoci nowych materia³ów oferowanych przez firmy krajowe i zagraniczne oraz prawid³owego sposobu
ich przetwarzania, korzystania z Internetu i programów komputerowych z zakresu projektowania, konstrukcji
elementów oraz technologii produkcji odzie¿y i obuwia. Dodatkowo brak funduszy oraz ogromny nap³yw
wyrobów odzie¿owych i obuwniczych z Dalekiego Wschodu powoduj¹ stagnacjê w rozwoju tych firm.
Wed³ug danych statystycznych w bran¿y poligraficznej jest ponad18000 podmiotów, w tym ok. 17000
podmiotów zatrudniaj¹cych do 9 pracowników, czyli mikroprzedsiêbiorstw. Z uwagi na du¿¹ konkurencyjnoæ na rynku us³ug poligraficznych, czêæ przedsiêbiorstw ma³ych, ukierunkowanych na jeden rodzaj us³ug
znalaz³a siê w trudnej sytuacji finansowej. Czêæ firm zosta³o zlikwidowanych. Znaczna czêæ wymaga przeorganizowania i dostosowania do nowych praw rynkowych i wymagañ prawnych. Istnieje równie¿ potrzeba
rozwoju dokszta³cania zawodowego w bran¿y poligraficznej.
W bran¿y drzewnej sprawozdawczoæ GUS nie obejmuje tartaków zatrudniaj¹cych do 5 pracowników.
Wprowadzenie do tartacznictwa traków tamowych i tarczowych, które s¹ stosunkowo tanie i nie wymagaj¹
du¿ych powierzchni produkcyjnych oraz kosztownego fundamentowania  spowodowa³o rozwój ma³ych
przetwórni drewna okr¹g³ego (23 osoby). Zak³ady te powsta³y na terenach wiejskich i zajmuj¹ siê dzia³alnoci¹ us³ugow¹ na potrzeby lokalne lub s¹ podwykonawcami (elementy palet, drewno ogrodowe) innych
producentów. Oprócz du¿ych fabryk mebli i redniej wielkoci zak³adów produkcj¹ mebli zajmuj¹ siê ma³e
zak³ady stolarskie zatrudniaj¹ce (w zale¿noci od iloci zamówieñ) od 2 do 5 pracowników. Podstawowy
profil produkcji tych stolarni to meble kuchenne, zabudowy wnêk, szafy itp.  wraz z monta¿em w domu
klienta. Stosunkowo nowy rodzaj produkcji drzewnej to produkcja drewna ogrodowego (meble ogrodowe,
p³oty, palisady, pergole). Pocz¹tkowo zak³ady te produkowa³y wy³¹cznie na potrzeby rynku zachodniego
(g³ównie niemieckiego). Produkcja ta ma jednak charakter sezonowy. Zak³ady te czêsto wspó³pracuj¹ z minitartakami. Przemys³ drzewny, a zw³aszcza niewielkie, rodzinne zak³ady maj¹ problemy z wykorzystaniem
nowoczesnych technik informatycznych i nieznajomoci¹ zasad marketingu.
Pilota¿ w planowanym projekcie bêdzie zorganizowany w dwóch etapach:
Pierwszy etap zostanie przeprowadzony na grupie 60 mikroprzedsiêbiorstw (województwa mazowieckiego, reprezentuj¹ca wszystkie bran¿e stanowi¹ce punkt zainteresowania w projekcie  po 10 firm z bran¿y:
obuwniczej, odzie¿owej, fotograficznej, drzewnej, poligraficznej oraz 10 mikroprzedsiêbiorstw reprezentuj¹cych inne bran¿e), które bêd¹ testowe dla sprawdzenia wstêpnego wszystkich narzêdzi, jakie zostan¹ opracowane w ramach dzia³ania 2 i które zostan¹ wprowadzone do zasadniczego pilota¿u. Grupa ta tak¿e bêdzie obok
klasycznych badañ socjologicznych bezporednim ród³em wiedzy o szansach i zagro¿eniach dla projektu oraz
potrzebach i mo¿liwociach mikroprzedsiêbiorców. Wyniki przedpilota¿u bêd¹ stanowi³y wstêpn¹ ocenê dzia³añ, które zostan¹ podjête w pilota¿u w³aciwym. W tym wstêpnym (przedpilota¿u) dzia³aniu zostanie w pe³ni
wykorzystana zasada empowermentu, czyli udzia³ bezporednich beneficjentów w tworzeniu skutecznych
rozwi¹zañ na ka¿dym etapie budowania i zastosowania narzêdzia.Ta grupa mikroprzedsiêbiorstw zostanie
równie¿ w pe³ni wyposa¿ona w sprzêt niezbêdny do przeprowadzenia dzia³ania. Oznacza to, ¿e ka¿da firma
otrzyma laptopa lub komputer, pe³ne oprogramowanie niezbêdne do wziêcia udzia³u w programie. Zostanie te¿
op³acony Internet. Grupa ta zostanie najd³u¿ej w projekcie i bêdzie w okresie prowadzenia pilota¿u grup¹
kontroln¹ dla w³aciwej grupy pilota¿owej. Przedstawiciele tej grupy wezm¹ równie¿ czynny udzia³ we wdra¿aniu produktów, opracowanych narzêdzi w grupie zasadniczej. Stan¹ siê swoistymi liderami dla swojego
rodowiska, bêd¹ te¿ gotowi do tworzenia w³asnych, lokalnych sieci wspó³pracy.
Drugi etap pilota¿u zostanie przeprowadzony na min. 400 mikroprzedsiêbiorstwach z czterech województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego z zachowaniem na etapie
rekrutacji reprezentacji wszystkich zaplanowanych bran¿. Ta grupa zostanie wyselekcjonowana w okresie
prowadzenia badañ i sprawdzania wszystkich narzêdzi na grupie kontrolnej. Zostanie w projekcie przez okres
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ok. 12 15 miesiêcy. W programie zostanie im op³acony Internet, dokupione oprogramowanie do posiadanych
ju¿ komputerów.
Zak³adanymi rezultatami Dzia³ania 2 s¹:
1. Okrelenie potrzeb w zakresie wiedzy w mikroprzedsiêbiorstwach niezbêdnej do podnoszenia konkurencyjnoci firmy.
2. Okrelenie barier w zakresie dostêpu do wiedzy, wykorzystania technologii informatycznej w dostêpie do
wiedzy, wykorzystania technologii informatycznej w zarz¹dzaniu firm¹, które mog¹ zwiêkszaæ ryzyko
wykluczenia cyfrowego.
3. Wdro¿enie narzêdzia umo¿liwiaj¹cego wykorzystanie technologii informatycznych do podnoszenia jakoci i powszechnej dostêpnoci us³ug wspieraj¹cych takich jak e-learning na bazie modu³ów samokszta³ceniowych, doradztwo biznesowe czy aktualny informator oraz pasa¿ handlowy.
4. Opracowanie na bazie potrzeb pakietów do kszta³cenia modu³owego z wykorzystaniem Internetu.
5. Podniesienie aktywnoci w zakresie wykorzystania komputera i Internetu jako narzêdzi s³u¿¹cych do
rozwoju mikroprzedsiêbiorstw.
6. Wzrost konkurencyjnoci w mikrofirmach uczestnicz¹cych w projekcie.
7. Podniesienie poziomu wiedzy ogólnej i bran¿owej wród w³acicieli i pracowników mikroprzedsiêbiorstw.
8. Wzrost znaczenia profesjonalnego doradztwa dla rozwoju firmy.
9. Udzia³ mikroprzedsiêbiorców w wizytach studyjnych w ramach Partnerstw Ponadnarodowych.
10. Wypracowanie dobrych wzorców samodzielnego korzystania z platform informacyjno-szkoleniowych
oferowanych przez inne orodki (centra podobne do tworzonego w ramach projektuWortalu dla Mikroprzedsiêbiorstw. Zak³ada siê, ¿e uczestnicy szkoleñ realizowanych w ramach projektu, po jego zakoñczeniu bêd¹ przygotowani do samodzielnego zdobywania wiedzy w ten sposób.
11. WytworzenieWortalu dla Mikroprzedsiêbiorstw, który bêdzie naturalnym narzêdziem upowszechniania
i wdra¿ania najlepszych wzorców opracowanych w ramach projektu.Wortal bêdzie u¿ywany do wymiany
informacji zarówno pomiêdzy instytucjami wchodz¹cymi w sk³ad partnerstwa, jak i grup¹ docelow¹.
Ponadto uczestnicy szkolenia bêd¹ w³anie poprzez platformê logowaæ siê do systemu, w którym udostêpniane bêd¹ kursy e-learning.
DZIA£ANIE 3 to dzia³ania na rzecz upowszechniania modelu i promocji rozwi¹zañ wród beneficjentów.
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Krajowe Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
Iwona KACAK
InstytutTechnologii Eksploatacji  PIB
Radom

Organizacja partnerstwa
Organization of Partnership

Zgodnie z zasad¹ partnerstwa obowi¹zuj¹c¹ przy realizacji projektów w ramach IW EQUAL, projekty
realizowane s¹ nie przez pojedynczych projektodawców, ale przez partnerstwo kilku organizacji i instytucji,
tzw. Partnerstwo na rzecz Rozwoju.
Krajowe Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Przedsiêbiorczoæ w sieci  Internet szans¹ na wzrost
konkurencyjnoci zosta³o utworzone w drodze konkursu ofert wspó³pracy, w ramach otwartego naboru
partnerów do Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, organizowanego w terminie od 25 lutego 2005 roku do 20 marca
2005 roku.
Z³o¿one oferty rozpatrzy³ powo³any Zespó³ Opiniuj¹cy, sk³adaj¹cy siê z trzech osób zarz¹dzaj¹cych
projektem, przedstawicieli instytucji Lidera  InstytutuTechnologii Eksploatacji  PIB w Radomiu.
Zespó³ dokona³ wyboru nades³anych ofert (czternastu instytucji) wg nastêpuj¹cych kryteriów:
Kryterium
Zgodnoæ dzia³añ potencjalnego partnera z celami Partnerstwa
Oferowany wk³ad potencjalnego partnera w realizacjê celu Partnerstwa (np.
zasoby kadrowe i rzeczowe wskazuj¹ce na mo¿liwoæ realizacji dzia³ania itp.)
Dowiadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów, przedsiêwziêæ
o podobnym charakterze, w obszarze projektu Partnerstwa
Wspó³praca z Instytutem Technologii Eksploatacji, Orodkiem Kszta³cenia
i Doskonalenia Kadr w Radomiu w trakcie opracowywania wniosku do PIW
EQUAL, w tym o dofinansowanie Dzia³ania 1
Dowiadczenie w zarz¹dzaniu i wydatkowaniu rodków publicznych
w ramach projektów, w tym wspó³finansowanych ze rodków UE oraz
projektów wspó³pracy ponadnarodowej
£¹czna iloæ punktów
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Rys. 1. Instytucje/partnerzy uczestnicz¹cy w Partnerstwie na Rzecz Rozwoju Przedsiêbiorczoæ w sieci  Internet szans¹
na wzrost konkurencyjnoci
Fig. 1. Institutions/partners participating in the partnership for developmentEntrepreneurship in the WEB  Internet
the opportunity for growth of competitiveness

W wyniku formalnej i merytorycznej oceny ofert wspó³pracy dokonanej przez Zespó³ Oceniaj¹cy, wy³oniono do Partnerstwa na Rzecz Rozwoju instytucje, które uzyska³y ponad 70 punktów. S¹ to:
1. TowarzystwoALTUM, Rzeszów, ul.Warszawska 5/7
99 pkt.
2. EDUSERWIS Laks i Marciniak Spó³ka Jawna, Poznañ, ul. Kramarska 13
91 pkt.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stowarzyszenie Szyd³owieckie Forum Gospodarcze, Szyd³owiec, ul. Kociuszki 170
Wojewódzki Urz¹d Pracy, Warszawa, ul. M³ynarska 16
Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci, Suwa³ki, ul. Kociuszki 62
Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego,Warszawa, ul. Miodowa 14
DEMOS Polska Sp. z o.o, Warszawa, ul. Emilii Plater 53
Politechnika Radomska im. K. Pu³askiego, Radom, ul. Malczewskiego 29
Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Przemys³u Poligraficznego,
Warszawa, ul. Miedziana 11
10. Gmina Miasta Radom, Radom, ul. Kiliñskiego 30
11. Fundacja Rozwoju Regionów i Przedsiêbiorczoci, Mogilno, ul. Narutowicza 1

84 pkt.
81 pkt.
77 pkt.
76 pkt.
76 pkt.
75 pkt.
74 pkt.
71 pkt.
71 pkt.

Dane korespondencyjne autora:
Iwona KACAK
Instytut Technologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut Badawczy, Radom
e-mail:iwona.kacak@itee.radom.pl
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Instytut Technologii Eksploatacji
 Pañstwowy Instytut Badawczy
w Radomiu
Institute for Terotechnology
 National Research Institute
in Radom
Lider, Administrator Projektu

Instytut Technologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut Badawczy w Radomiu (ITeE  PIB) zosta³
za³o¿ony w 1986 roku. Od grudnia 2004 posiada status pañstwowego instytutu badawczego (Rozporz¹dzenie
Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004. Dz.U. nr 247 poz. 2474).Instytut zajmuje siê kompleksowym
rozwojem naukowym i badawczym, jak równie¿ wdra¿aniem projektów. Posiada najwy¿sz¹ kategoriê
w polskiej klasyfikacji instytucji naukowych, otrzymywanej przez Pañstwowy Komitet Badañ Naukowych.
ITeE  PIB posiada Certyfikaty Systemu Zapewnienia Jakoci: certyfikat PCA NrAB 112 PN-EN ISO
/IEC 17025:2001i certyfikat TÛV Nr 041009040 ISO 9001 : 2001 / EN ISO 9001 : 2000 oraz Certyfikat ISO
9001: 2000 / EN ISO 9001: 2000 TÜV w zakresie us³ug proinnowacyjnych, ustawicznej edukacji zawodowej,
dzia³alnoci wydawniczej i poligraficznej. ITeE  PIB posiada akredytacjê PARP Krajowy System Us³ug dla
MSP w zakresie us³ug doradczych o charakterze proinnowacyjnym i w zakresie us³ug szkoleniowych (nr 07/
12/2005/147).
Instytut Technologii Eksploatacji realizuje badania naukowe oraz prace rozwojowe w zakresie
zaawansowanych technologii z obszaru budowy i eksploatacji maszyn. Badania obejmuj¹ fizykochemiczne, techniczne, organizacyjne, informatyczne i ekonomiczne problemy procesów technologicznych i eksploatacyjnych, z uwzglêdnieniem wymogów ochrony rodowiska, a tak¿e problemy kszta³cenia i doskonalenia
zawodowego. Potencja³ naukowy Instytutu z nowoczesn¹ baz¹ laboratoryjn¹, certyfikowan¹ zgodnie z Europejsk¹ Norm¹ EN 45001, umo¿liwia kompleksowe podejmowanie i rozwi¹zywanie zagadnieñ naukowych,
rozwojowych oraz wdro¿eniowych. Materializacjê uzyskanych w ramach prac badawczych rozwi¹zañ technicznych umo¿liwiaj¹ nowoczesne zak³ady dowiadczalne: mechaniczny i elektroniczny, z wdro¿onymi systemami jakoci wg ISO 9001.

Zakres dzia³alnoci Instytutu obejmuje:
• badania naukowe: problemy modelowania systemów technologicznych i eksploatacyjnych, optymalizacja systemów sterowania, fizyczne podstawy trwa³oci maszyn i urz¹dzeñ, badania tribologiczne, problemy in¿ynierii warstwy wierzchniej, badania p³ynów eksploatacyjnych, diagnostyka, metodologia badañ
empirycznych, wspomaganie informacyjne systemów technicznych i organizacyjnych, transformacja wyników badañ naukowych do praktyki,
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• prace rozwojowe: materia³o- i energooszczêdne technologie wytwarzania i eksploatacji, technologie
i urz¹dzenia proekologiczne, mikroprocesorowe systemy sterowania maszyn, procesów i ci¹gów technologicznych, aparaturê do eksperymentalnych badañ naukowych, urz¹dzenia kontrolno-pomiarowe, testowe,
diagnostyczne i naprawcze oraz urz¹dzenia wspomagaj¹ce u¿ytkowanie obiektów technicznych, komputerowe systemy wspomagania zarz¹dzania,
• badania dotycz¹ce kszta³cenia i doskonalenia kadr eksploatacyjnych, naukowe podstawy i metody
projektowania treci kszta³cenia zawodowego oraz elastyczne technologie edukacyjne,
• dzia³alnoæ wydawnicza i poligraficzna, ukierunkowana g³ównie na literaturê naukow¹ i dydaktyczn¹,
• prace eksperckie, obejmuj¹ce raporty o stanie obiektów technicznych, raporty o stanie edukacji zawodowej, raporty o stanie wiedzy w poszczególnych obszarach techniki, studia dotycz¹ce transformacji wyników badañ do praktyki i transferu nowoczesnych technologii oraz aplikacje wielkich baz danych.
Instytut Technologii Eksploatacji Pañstwowy Instytut Badawczy jest realizatorem PROGRAMU
WIELOLETNIEGO PW-004 Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjnoci w produkcji i eksploatacji w latach 2004  2008.
Celem Programu jest tworzenie systemowych uwarunkowañ i generowanie technicznych i organizacyjnych rozwi¹zañ innowacyjnych w obszarze zaawansowanych produktów oraz technologii wytwarzania
i eksploatacji.
Urz¹d Patentowy RP od 1989 r. wyda³ decyzjê o udzieleniu patentu 96 rozwi¹zaniom technicznym
zg³oszonym przez Instytut.
Prowadzone w Instytucie badania w zakresie zaawansowanych technologii produkcji, innowacji oraz
dostosowania wiedzy i umiejêtnoci zawodowych pracowników do nowych wymagañ pracodawców, rynku
pracy, wykorzystuj¹ce dowiadczenia innych krajów sprzyjaj¹ rozwojowi sektora MSP. Wyniki badañ s¹
upowszechniane wród przedstawicieli ró¿nych dziedzin gospodarki na organizowanych przez Instytut szkoleniach, seminariach, konferencjach, wystawach krajowych i miêdzynarodowych.

Siedziba Instytutu Technologii Eksploatacji Pañstwowego Instytutu Badawczego w Radomiu
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Orodek Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr jest wyspecjalizowan¹ jednostk¹ zajmuj¹c¹ siê problemami rodowiska pracy oraz badaniami rynku pracy. Orodek prowadzi szkolenia z u¿yciem nowoczesnych
technologii i metod edukacyjnych w zakresie kszta³cenia zawodowego, a tak¿e doskonali jakoæ pracy
w edukacji. Opracowuje curricula modu³owe zgodnie z metodologi¹ MES, zajmuje siê standardami kwalifikacji zawodowych, publikuje ksi¹¿ki i czasopisma. Dzia³alnoæ naukowa i badawcza prowadzona jest przez
szereg wydzia³ów Instytutu,reprezentuj¹cych ró¿ne obszary specjalizacji.Tymi wydzia³ami s¹: Zak³ad Badañ
Edukacji Zawodowej, Zak³ad Doskonalenia Kadr, Wydawnictwo i Zak³ad Poligrafii.
Prowadzone prace programowe, metodyczne, nowe propozycje programów kszta³cenia i doskonalenia
zawodowego, prace nad standardami kszta³cenia zawodowego, systemami i organizacj¹ edukacji ustawicznej
doros³ych zgodne s¹ z celami i kierunkami rozwoju sektora MSP, Narodowym Programem Rozwoju 2004
2006, Strategi¹ Rozwoju Kszta³cenia Ustawicznego do roku 2010.

Realizacja programów miêdzynarodowych
Instytut ma bogate dowiadczenie w koordynacji i realizacji du¿ych miêdzynarodowych programów
badawczych, które zosta³y wskazane wToR jako Zwi¹zane programy i inne formy dzia³alnoci:
PHARE:
• SPREAD  Reforma irozwój polityki spo³ecznej w projekcie opracowano ca³ociowy zestaw instrumentów do racjonalnego zarz¹dzania personelem. Te instrumenty pozwalaj¹ na tworzenie systemu karier
zawodowych w urzêdach pracy. Opracowano i wdro¿ono system regularnych szkoleñ dla pracowników
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej. System gwarantuje umiejêtnoæ sta³ego doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju cech osobowych, które charakteryzuj¹ profil urzêdnika
pañstwowego;
• TERM  Szkolenie w zakresie zarz¹dzania reform¹ owiatow¹, Sieci  Sieci Powi¹zañ Zarz¹dzania
Edukacj¹, IAE  Doskonalenie administracji owiatowej; opracowano program i materia³y szkoleniowe dla pracowników nastêpuj¹cych instytucji: wydzia³ owiaty, wojewódzkie centra metodyczne, personel
w³adz samorz¹dowych; przeszkolono stu szeædziesiêciu trenerów w trakcie szkoleñ opartych na materia³ach szkoleniowych wymienionych powy¿ej; zorganizowano sesje szkoleniowe dla szesnastu instytucji
edukacyjnych, opracowano i zainstalowano program komputerowy umo¿liwiaj¹cy tworzenie bazy danych;
• Program IMPROVE  Wdro¿enie zmodernizowanych programów kszta³cenia zawodowego;
• TOR #9 Edukacja Doros³ych  Program Banku wiatowego dotycz¹cy projektu: Promocja i us³ugi
zatrudnienia;
• TESSA  Trening i edukacja w obszarach istotnych strategicznie;
• Phare 2000 CVT  Krajowy System Szkolenia Zawodowego  (zadania dla ITeE: Zorganizowanie szkolenia dla szeciuset specjalistów w obszarze edukacji doros³ych, zaanga¿owanych w organizowanie edukacji/szkoleñ zawodowych oraz w planowanie doskonalenia personelu w obszarze: wykorzystanie programów szkolenia modu³owego; opracowanie i wdro¿enie systemu komputerowego z³o¿onego z bazy danych obejmuj¹cej krajowe standardy kwalifikacji zawodowych oraz z bazy danych obejmuj¹cej modu³owe
szkolenie zawodowe).
Wybrane projekty Unii Europejskiej realizowane przez Orodek Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr ITeE
PIB:
• Europejski Bank Rozwoju Modu³owych Programów i Technologii Edukacyjnych  EMCET de Bank
(Leonardo daVinci; projekt pilota¿owy);
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• Porównywalnoæ kwalifikacji zawodowych na polskim i europejskim rynku pracy; (Jean Monnet);
• Elastycznoæ, przekazywalnoæ, mobilnoæ jako cele edukacji i szkolenia zawodowego(COSTAkcja 11),
³¹cznie z nastêpuj¹cymi projektami:Porównanie wymagañ w zakresie kwalifikacji oraz kwalifikacji zawodowych w zjednoczonej Europie, Kompleksowe nauczanie-uczenie siê z u¿yciem elastycznych technologii
w edukacji i szkoleniu zawodowym.
• Motywacja do kszta³cenia wród osób nisko wykwalifikowanych (Leonardo da Vinci, projekt badañ
i analiz);
• System kompetencji szkoleniowców edukacji ustawicznej(Leonardo daVinci, budowa opartego na kompetencjach systemu zarz¹dzania dla trenerów ustawicznej edukacji zawodowej, projekt pilota¿owy);
• Model elastycznego szkolenia dla przemys³u MoFIT (Leonardo da Vinci, projekt pilota¿owy);
• Modularyzacja kszta³cenia doros³ych  dowiadczenia Europejskiej Sieci (Socrates Grundtvig 2);
• Europejski program szkoleñ eLearningowych w dziedzinie przetwarzania danych i multimediów (Soctrates Minerva).
Zespó³ Technologii Informatycznych opracowa³ i wdro¿y³ bazy danych w instytucjach szkoleniowych
(w ramach programu SPREAD realizowanego dla MGPiPS) oraz bazê danych obejmuj¹c¹ instytucje szkoleniowe dla pracowników administracji rz¹dowej (dla Departamentu Rady Ministrów), szczególnie za na
potrzeby pañstwowego Komitetu Badañ Naukowych.
Orodek opracowa³ szereg raportów i ekspertyz dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, MGPiPS,
Ministerstwa Gospodarki, Instytutu Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Pañstwowego Komitetu Badañ Naukowych. Orodek prowadzi dzia³ania w wielu ró¿nych obszarach zainteresowañ, miêdzy innymi w:
• specyfikacji kwalifikacji absolwentów;
• opracowywaniu curriculów dla specjalistów z zakresu zagadnieñ zawodowych;
• opracowywaniu i wdro¿eniu systemu szkoleniowego dla personelu Ministerstwa Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej;
• wypracowywaniu relacji miêdzy wymaganiami pracodawców a programami kszta³cenia zawodowego;
• wypracowywaniu definicji form doradztwa i wsparcia dzia³añ SME, odnosz¹cych siê do stosowania
i rozwoju programu dla Pañstwowego Komitetu Badañ Naukowych w obszarach systemów informatycznych, szkolenia i doradztwa;
• ocenie funkcjonowania i efektów pracy centrów ustawicznego kszta³cenia zawodowego;
• rozwoju systemu akredytacji ibadaniu efektywnoci dzia³ania orodków ustawicznej edukacji zawodowej
doros³ych;
• budowie wielopoziomowego systemu ustawicznej edukacji zawodowej doros³ych.
Przy ITeE funkcjonuje Polska Sieæ Kszta³cenia Modu³owego zrzeszaj¹ca 70 placówek edukacyjnych
z terenu ca³ego kraju.
Ponadto, Instytut wspó³pracuje z ponad czterdziestoma krajowymi i zagranicznymi instytucjami w obszarze badañ oraz dzia³alnoci metodologicznej i publikacyjnej.

Personel
Wród dwustu piêædziesiêciu osób zatrudnionych w ITeE PIB, praca naukowa i badawcza prowadzona
jest przez omiu profesorów, trzydziestu czterech doktorów, stu dwudziestu czterech asystentów i specjalistów.
Sto dwanacie osób posiada dyplom i kwalifikacje pedagogiczne. Ponadto ITeE wspó³pracuje z ponad trzystoma ekspertami z ponad czterdziestu europejskich naukowych instytucji badawczych, przedsiêbiorstw oraz
szkó³ wy¿szych.
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Kadra Orodka Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji  PIB prowadzi
badania dotycz¹ce m.in. wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie zarz¹dzania
i nauczania; efektywnoci wykorzystania multimedialnych pakietów edukacyjnych w procesie dydaktycznym;
budowy wielopoziomowego modu³owego systemu ustawicznej edukacji zawodowej, w zakresie projektowania i konstruowania podstaw programowych, programów nauczania i pakietów edukacyjnych kszta³cenia
zawodowego; budowy standardów kwalifikacji zawodowych; systemów zarz¹dzania jakoci¹ w edukacji.
Kadra orodka wspó³pracowa³a w projekcie TOR#9 w charakterze g³ównych ekspertów, nadzoruj¹c
prowadzenie ewaluacji programów szkolenia doros³ych, w projekcie Phare 2000 Krajowy System Szkolenia
Zawodowego jako eksperci ds. standardów kwalifikacji zawodowych ds. modu³owych programów kszta³cenia zawodowego, ds. szkoleñ zawodowych oraz jako eksperci w realizacji szkoleñ organizowanych w ramach
programu Phare 2001 Promocja Zatrudnienia Rozwój Zasobów Ludzkich w województwach: lubelskim,
wiêtokrzyskim, wielkopolskim, podlaskim.
Wydawnictwo publikuje oko³o 120 tytu³ów rocznie (miêdzy innymi monografie i poradniki), sporód
których osiem to polskie periodyki naukowe. Dwie serie monograficzne publikowane s¹ w naszej w³asnej
drukarni  s¹ to: Pedagogika Pracy oraz Studia Pedagogiczne. Miêdzy publikacjami znajduje siê tak¿e znany
naukowy periodyk edukacyjny Edukacja Ustawiczna Doros³ych.

Dzia³alnoæ szkoleniowa
Zak³ad Doskonalenia Kadr prowadzi dzia³alnoæ naukowo-badawcz¹ i edukacyjn¹, dzia³a w strukturze
Orodka Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr  wyodrêbnionej jednostki Instytutu Technologii Eksploatacji.
W Zak³adzie prowadzone s¹ prace badawcze nad:
• budow¹ wielopoziomowego systemu ustawicznej edukacji zawodowej;
• systemami kszta³cenia i doskonalenia doros³ych;
• zarz¹dzania jakoci¹ w edukacji i ewaluacj¹ procesu dydaktycznego;
• modelami zawodów uwzglêdniaj¹cymi europejskie standardy kwalifikacji i umiejêtnoci praktycznych
absolwentów;
• wdra¿aniem w procesie dydaktycznym metod aktywizuj¹cych uczestników oraz modu³owych programów
doskonalenia zawodowego wraz z opracowanymi materia³ami dydaktycznymi;
• modelami orodków ustawicznej edukacji doros³ych, zmierzaj¹cymi do udoskonalenia istniej¹cych zasad
funkcjonowania i struktury.
Zak³ad Doskonalenia Kadr wprowadzi³ i stosuje
system zarz¹dzania jakoci¹ w zakresie ustawicznej edukacji zawodowej,
spe³niaj¹cy wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001
(Certyfikat ISO 9001: 2000 / EN ISO 9001: 2000 TÜV; Nr rej. 04100 19990040)
Zak³ad prowadzi dzia³alnoæ dydaktyczn¹ w zakresie organizacji konferencji, seminariów, studiów podyplomowych, kursów. W ostatnich czterech latach Orodek zorganizowa³ oko³o stu piêædziesiêciu seminariów, naukowych konferencji metodologicznych, krajowych i miêdzynarodowych sympozjów, kursów i szkoleñ. Uczestnikami kursów by³y osoby bezrobotne, osoby zmieniaj¹ce pracê, przedstawiciele administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej, mened¿erowie przedsiêbiorstw, personel kierowniczy owiaty, nauczyciele, wy¿szy
personel techniczny. Organizowane formy kszta³cenia i doskonalenia zawodowego dotyczy³y miêdzy innymi:
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• Wykorzystania komputerów w dzia³alnoci zawodowej w specjalnociach administracyjnych, zarz¹dzaniu, ksiêgowoci, wydawnictwach oraz wspomaganiu prac projektowych;
• Nowoczesnych technologii eksploatacji,
• Zagadnieñ badañ edukacji zawodowej, kszta³cenia doros³ych oraz programów naukowych i miêdzynarodowych;
• Projektowania, wdra¿ania i zapewnienia systemu jakoci;
• Usprawniania procesu zarz¹dzania.
W ramach wdro¿eñ próbnych nowych dokumentacji programowych Orodek przeszkoli³ dyrektorów
ponad 100 szkó³ zawodowych na terenie kraju. Problematyka szkoleñ obejmowa³a organizacjê i realizacjê
nowych treci kszta³cenia w szko³ach zawodowych oraz oceny nowych programów nauczania.

Potencja³ i pomieszczenia
Dzia³alnoæ edukacyjna prowadzona jest z wykorzystaniem nowoczesnej bazy lokalowo-technicznej,
w sk³ad której wchodz¹:
• klimatyzowana sala konferencyjna (Aula), mieszcz¹ca 160 osób, z bezprzewodowym wzmocnieniem
dwiêku;
• klimatyzowana sala wyk³adowa dla 60 osób,
• pracownia komputerowa z 15 stanowiskami,
• 5 sal seminaryjnych mieszcz¹cych ok. 20 osób ka¿da,
• pracowania technik multimedialnych z dwoma stanowiskami roboczymi, przystosowanymi w szczególnoci do edycji filmów VHS, cyfrowego zapisu dwiêku, fotoedycji, sekwencji audio wideo oraz produkcji multimedialnej,
• bogato wyposa¿ona biblioteka z czytelni¹ (ok. 12 000 woluminów oraz 66 tytu³ów polskich i zagranicznych czasopism fachowych), z której mog¹ skorzystaæ uczestnicy organizowanych przez nas kursów,
• wydzielone miejsce przeznaczone na organizacjê przerw dla uczestników szkolenia wraz z zapleczem
kuchennym.
Wszystkie sale wyposa¿one s¹ w sprzêt audiowizualny oraz nowoczesne pomoce konieczne w kszta³ceniu/doskonaleniu.

Sala konferencyjna (160 osób)
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Sala konferencyjna (60 osób)
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Sala konferencyjna (20 osób)

Pracownia komputerowa

Pracownia technik multimedialnych

Biblioteka (czytelnia)

Hol z mo¿liwoci¹ organizowania wystaw

Instytut Technologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut Badawczy
26-600 Radom, ul. Pu³askiego 6/10, tel. cent. 0 48/ 364 42 41, fax. 048/ 364 47 65
http://www.itee.radom.pl
e-mail: instytut@itee.radom.pl
Opracowanie:
Iwona Kacak
ITeE  PIB, Radom
e-mail:iwona.kacak@itee.radom.pl
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EDUSERWIS Laks i Maciniak
Spó³ka Jawna
EDUSERWIS Laks and Marciniak
 General Company
EDUSERWIS jest firm¹ informatyczno-doradcz¹ z siedzib¹ w Poznaniu, która zajmuje siê szeroko
pojêtymi us³ugami zwi¹zanymi z kszta³ceniem na odleg³oæ (ang. Distance Learning). Firma zrzesza grono
profesjonalistów, którzy od pocz¹tku wspó³tworz¹ polski rynek e-learning. Korzystaj¹c z dowiadczenia
zdobytego w trakcie realizacji licznych projektów EDUSERWIS oferuje swoim Klientom kompleksowe wsparcie
na ka¿dym etapie realizacji przedsiêwziêæ z zakresu wykorzystania rozwi¹zañ e-learning w procesie edukacyjnym. Kompleksowoæ us³ug gwarantuje poprawn¹ realizacjê przedsiêwziêæ e-learning w trzech podstawowych obszarach: technologicznym, metodycznym i finansowym. Dodatkowym atutem firmy EDUSERWIS
jest dowiadczenie we wspó³pracy z klientami korporacyjnymi, firmami szkoleniowymi oraz z partnerami
w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Bardzo dobre rozeznanie procedur pozyskiwania
i rozliczania rodków pomocowych Unii Europejskiej sprawia, ¿e EDUSERWIS jest partnerem, który aktywnie wspomaga realizacje projektów równie¿ w aspektach pozamerytorycznych.

Misja firmy
Misj¹ firmy EDUSERWIS jest wspieranie kadry zarz¹dzaj¹cej i szkoleniowej ró¿nego szczebla w procesie wprowadzania rozwi¹zañ e-learning do ich organizacji w oparciu o nowatorskie koncepcje biznesowe.
Nadrzêdnym celem, który przywieca dzia³alnoci firmy, jest: Oferowaæ edukacjê na najwy¿szym poziomie,
dostêpn¹ w dowolnym miejscu i czasie.
Dzia³alnoæ firmy Eduserwis skupia siê na:
1. Produkcji multimedialnych kursów e-learning, zgodnych ze wiatowymi standardami opisu treci dydaktycznej (SCORM/AICC),
2. Us³ugi doradcze  wszechstronny konsulting obejmuj¹cy aspekt biznesowy i merytoryczny, szkolenia,
ekspertyzy z zakresu e-learning oraz pe³ne wsparcie metodyczne i techniczne na ka¿dym etapie wspó³pracy,
3. Konsulting metodyczny dotycz¹cy realizacji szkoleñ internetowych,
4. Organizacji szkoleñ internetowych,
5. Organizacji egzaminów internetowych,
6. Dzier¿awie lub wdro¿eniu systemu do zdalnego kszta³cenia klasy LMS/LCMS, dziêki któremu mo¿liwa
jest realizacja szkoleñ z zastosowaniem technologii e-learning.
Firma Eduserwis zapewnia efektywn¹ realizacjê projektów e-learning zatrudniaj¹c:
• Dowiadczonych konsultantów biznesowych, zapewniaj¹cych wsparcie na etapie konstruowania za³o¿eñ
projektu i okrelania zasad wprowadzania e-learningu do firmy, doradzaj¹cych w procesie wyboru najkorzystniejszych rozwi¹zañ dostosowanych do indywidualnych potrzeb organizacji,

EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 2/2005

63

• Wykwalifikowanych metodyków kszta³cenia na odleg³oæ, posiadaj¹cych rozleg³¹ wiedzê z zakresu wytwarzania kursów e-learning, organizacji szkoleñ internetowych oraz metodyki prowadzenia procesu nauczania w rodowisku Internetu,
• Kierowników projektów koordynuj¹cych realizacjê projektu, sprawuj¹cych bezporedni nadzór nad prowadzonymi pracami i wspieraj¹cych Klientów na ka¿dym etapie realizacji projektu e-learning,
• Dowiadczony zespó³ projektowy i wykonawczy odpowiedzialny za realizacjê przedsiêwziêæ multimedialnych, w sk³ad którego wchodz¹ specjalici pochodz¹cy z bran¿y informatycznej, graficy oraz specjalici z zakresu technologii multimedialnych,
• Zespó³ specjalistów ds. technologii informatycznych dbaj¹cy o prawid³owy przebieg wdro¿enia oraz
sprawne funkcjonowanie infrastruktury w przypadku dzier¿awy systemu w trybieASP (Application
Service Provider).
Klienci
Firma EDUSERWIS kieruje swoje us³ugi do tych podmiotów, które zauwa¿aj¹ potrzebê uzupe³nienia
swojej dzia³alnoci o unikaln¹, atrakcyjn¹, wygodn¹ i ciekaw¹ formê dystrybucji wiedzy, jak¹ jest kszta³cenie
na odleg³oæ za porednictwem sieci Internet.Tym samym stwarzamy dogodne szanse dla wszystkich poszukuj¹cych wiedzy dostêpnej wszêdzie i zawsze, oferuj¹c jednoczenie Klientom us³ugi na najwy¿szym wiatowym poziomie. Ofertê kierujemy do nastêpuj¹cych grup odbiorców:
• Korporacje, ma³e i rednie przedsiêbiorstwa, instytucje oraz urzêdy, którym proponowane s¹ rozwi¹zania pozwalaj¹ce szybko i skutecznie podnosiæ kompetencje pracowników oraz efektywnie zarz¹dzaæ
wiedz¹ zgromadzon¹ w organizacji. Oferta firmy Eduserwis pozwala rozwi¹zaæ problemy zwi¹zane
z kosztami i czasoch³onnoci¹ szkoleñ, jak równie¿ rozwiaæ dylematy zwi¹zane z d¹¿eniem do ujednolicenia poziomu wiedzy wszystkich pracowników oraz usprawnienia systemu dokszta³cania licznej i rozproszonej grupy zatrudnionych.
• Firmy szkoleniowe, którym proponujemy rozwi¹zania pozwalaj¹ce utworzyæ orodki kszta³cenia na
odleg³oæ i rozszerzyæ ofertê o nowe i atrakcyjne formy kszta³cenia, tym samym stwarzaj¹c mo¿liwoæ
poszerzenia rynku zbytu us³ug edukacyjnych.
G³ówni klienci firmy EDUSERWIS to urzêdy, firmy szkoleniowe i korporacje. Zespó³ EDUSERWIS
realizowa³ projekty miêdzy innymi dla:
• Kulczyk Tradex  dystrybutora samochodówVW, Audi i Porsche,
• Pa³ac Muzeum w Wilanowie,
• Wielkopolska Izba Przemys³owo-Handlowa, Poznañ,
• TP.S.A.,
• Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna,
• Arthur Edukacja Biznesu,Warszawa,
• Specialists and Friends,Warszawa (szkolenie dla Citroen Polska),
• projekt e-learning w ramach grantu NBP pod nazw¹ Zostanê przedsiêbiorc¹  na Bank.

Metodyka szkolenia internetowego
Do efektywnej realizacji szkolenia internetowego niezbêdne s¹ nastêpuj¹ce elementy:
• Kurs e-learning w postaci multimedialnej i interaktywnej, zapisany w standardzie opisu treci dydaktycznej SCORM (Sharable Content Object References Model),
• system informatyczny klasy LMS/LCMS (Learning Management System/Learning Content Management
System) wspieraj¹cy organizacjê szkoleñ w Internecie,
64

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 2/2005

• trener wspieraj¹cy i kontroluj¹cy proces realizacji szkoleñ (o ile kurs e-learning nie jest realizowany
w trybie samokszta³cenia),
Szkolenia na odleg³oæ mog¹ byæ realizowane w nastêpuj¹cych trybach:
• samokszta³cenia  szkolenie zak³adaj¹ce ca³kowity brak kontaktu uczestnika z trenerem i innymi studentami,
• tryb asynchroniczny  szkolenie zak³adaj¹ce udzia³ w procesie szkoleniowym trenera, który odpowiada na
pytania szkol¹cych siê i kontroluje ich postêpy w realizacji materia³u. Kontakt z trenerem oraz innymi
uczestnikami szkolenia realizowany jest za pomoc¹ asynchronicznych narzêdzi komunikacyjnych systemu
LCMS (takich jak e-mail, forum),
• tryb synchroniczny  uczestnicy oraz trener komunikuj¹ siê swobodnie, tak jakby siedzieli obok siebie
w jednym pomieszczeniu (tzw. wirtualna klasa). Komunikacja realizowana jest za pomoc¹ narzêdzi
systemu LCMS takich, jak np. czat lub wideokonferencje,
• szkolenia mieszane  szkolenie mieszane ³¹czy elementy szkoleñ tradycyjnych (np. warsztaty, seminaria)
ze szkoleniem internetowym prowadzonym pod kontrol¹ systemu LCMS.
Materia³ realizowany w ramach kursów e-learning mo¿e stanowiæ uzupe³nienie lub utrwalenie wiedzy
przekazanej przez eksperta na spotkaniach tradycyjnych. Kursy e-learning mog¹ równie¿ wprowadzaæ nowy
materia³ szkoleniowy, który jest nastêpnie omawiany w trakcie warsztatów lub seminariów.
Gwarantem osi¹gniêcia sukcesu w procesie dydaktycznym jest odpowiedni poziom multimedialnoci
i interaktywnoci kursu e-learning. Przez kszta³cenie multimedialne rozumiane jest kszta³cenie wielokodowe,
uruchamiaj¹ce szereg kana³ów komunikacyjnych, s³u¿¹cych do przekazywania treci dydaktycznych. Odbiorca komunikatu multimedialnego, poprzez recepcjê ró¿norodnych bodców uruchamia wiele rodzajów aktywnoci. £¹czenie ró¿nych rodków przekazu, kana³ów komunikacyjnych (multimedialnych) zwiêksza efektywnoæ uczenia siê. Interaktywnoæ to proces wysy³ania i odbierania informacji podejmowany w celu wywo³ania
zmiany na linii nadawca  odbiorca. Materia³ dydaktyczny charakteryzuj¹cy siê wysokim stopniem interaktywnoci dziêki strukturze rozga³êzionej zarówno wertykalnie, jak i horyzontalnie, pozwala na wybór cie¿ki
edukacyjnej w zale¿noci od uzyskanych wyników interakcji. Interaktywnoæ rozumiemy jakonaukê poprzez
dzia³anie (ang. learning by doing) oraz czêste testowanie ucz¹cego siê. S¹ to równie¿ dowiadczenia i symulacje, których nie mo¿na zrealizowaæ w tradycyjnej sali wyk³adowej ze wzglêdu na skomplikowany charakter
badanych procesów. U¿ycie w kursach e-learning elementów multimedialnych i interaktywnych ma za zadanie
aktywizowanie uczestników procesu szkoleniowego. Zastêpuj¹ one brak interakcji bezporedniej w sali wyk³adowej tradycyjnej pomiêdzy trenerem a studentem.
Do prowadzenia szkoleñ internetowych niezbêdny jest równie¿ system informatyczny do zdalnego
kszta³cenia klasy LMS/LCMS.Tego typu systemy umo¿liwiaj¹:
 publikowanie i zarz¹dzanie treci¹ dydaktyczn¹ w formie kursów e-learning,
 organizacjê szkoleñ internetowych oraz rejestracjê jego uczestników,
 udostêpnianie kursów e-learning uczestnikom szkolenia za porednictwem sieci Internet lub Intranet,
 zarz¹dzanie procesem dydaktycznym, a w szczególnoci umo¿liwianie organizacji zajêæ w sieci,
 kontrolowanie przebiegu szkolenia oraz weryfikacja stopnia opanowania materia³u szkoleniowego.
W ramach g³ównych funkcjonalnoci system tego typu oferuje:
 mechanizmy pozwalaj¹ce na weryfikacjê wiedzy uczestników szkoleñ (np. self-test, prace kontrolne,
zadania domowe, egzaminy),
 narzêdzia pozwalaj¹ce u¿ytkownikom na interakcjê z trenerami i innymi uczestnikami szkolenia (chat,
forum, e-mail, terminarz),
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 mechanizmy kontroli aktywnoci u¿ytkowników (np. kontrola czasu spêdzonego w kursie) dziêki dostêpnemu zestawowi raportów.
Kszta³cenie na odleg³oæ ma wiele zalet:
• Dowolnoæ czasu szkoleñ (materia³ dydaktyczny realizowany jest w czasie dogodnym dla ucznia),
• Dowolnoæ miejsca szkoleñ (kurs dostêpny jest dla ucznia niezale¿nie od miejsca, w którym siê znajduje),
• Skalowalnoæ szkoleñ (zwiêkszanie liczby uczniów nie wymaga ponoszenia dodatkowych nak³adów
zwi¹zanych z prowadzeniem szkoleñ i wytwarzaniem multimedialnych kursów e-learning),
• Gwarancja przeszkolenia du¿ych grup pracowników w mo¿liwie najkrótszym czasie,
• Scentralizowane zarz¹dzania zawartoci¹ (kursy e-learning sk³adowane w systemie LCMS),
• Wysoki poziom bezpieczeñstwa treci zawartych w kursie e-learning (autoryzacja praw dostêpu do treci
dydaktycznych, identyfikacja u¿ytkownika),
• Indywidualizacja szkoleñ (dostarczanie okrelonych treci dydaktycznych odpowiednim grupom odbiorców; dostosowanie narzêdzi oraz trybu szkolenia na odleg³oæ do potrzeb okrelonej grupy odbiorców),
• Gwarancja aktualnoci przekazywanych treci (szybka i ci¹g³a aktualizacja zawartoci kursu e-learning),
• Gwarancja dotarcia z niezmienn¹ treci¹ kursu do szerokiego grona uczestników w tym samym czasie,
• Pe³na kontrola przebiegu szkolenia (ci¹g³a kontrola stopnia zaawansowania ucznia w realizacji materia³u),
• Pe³na weryfikacja kompetencji uczniów poprzez wykorzystanie mechanizmów kontroli wiedzy (prace
kontrolne, self-testy),
• Gwarancja sta³ego wspó³dzielenia wiedzy z nauczycielem i innymi uczestnikami szkolenia (dostêp do
narzêdzi komunikacyjnych).

Dowiadczenie Eduserwis w projektach unijnych
Firma Eduserwis posiada dowiadczenie w realizacji projektów wspó³finansowanych z funduszy unijnych. W chwili obecnej Eduserwis bierze aktywny udzia³ jako partner w projekcie pn. Centrum Edukacji
E-learning dla MSP (www.elearning.org.pl) realizowanym w ramach programu STIMENT INTERREG
IIIC. W sk³ad partnerstwa wchodz¹ cztery organizacje z trzech krajów UE: Finlandii, Szwecji oraz Polski.
Partnerami s¹: Wielkopolska Izba Przemys³owo-Handlowa (Partner Wiod¹cy), Eduserwis Sp. J., Hameelinna
Technology Centre (Finlandia), FR Service iAC Lan Ab (Szwecja). Eduserwis jest jedynym partnerem
technologicznym odpowiedzialnym za wdro¿enie rozwi¹zañ e-learning oraz nadzór nad techniczn¹ i metodyczn¹ stron¹ zastosowanych rozwi¹zañ.
G³ównym celem projektu jest przetestowanie mo¿liwoci stosowania rozwi¹zañ e-learning do realizacji
szkoleñ w sektorze MSP. Szkolenia realizowane w ramach projektu dotycz¹ grupy pracowników z wybranych
przedsiêbiorstw z bran¿y metalowej i metalurgicznej zlokalizowanych w ka¿dym kraju partnerskim projektu.
Na podstawie analizy potrzeb przeprowadzonej w pocz¹tkowej fazie projektu ustalono, i¿ tematyk¹ kursu
e-learning bêdzie zarz¹dzanie ryzykiem.
Szczegó³owe cele projektu s¹ nastêpuj¹ce:
• organizacja szkolenia internetowego dotycz¹cego zarz¹dzania ryzykiem;
• stymulacja przedsiêbiorczoci poprzez podniesienie kompetencji pracowników;
• organizacja miêdzynarodowej platformy do wymiany informacji;
• popularyzacja e-learningu jako metody kszta³cenia ustawicznego;
• opracowanie skutecznej metodologii organizacji centrów e-learning.
Szkolenia odbywaj¹ siê w trybie mieszanym (ang. blended learning), tj. dwie z szeciu faz procesu
szkoleniowego realizowane s¹ z zastosowaniem rozwi¹zañ e-learning. Pozosta³e etapy szkolenia realizowane
s¹ w ramach wewnêtrznych spotkañ personelu w przedsiêbiorstwie z udzia³em eksperta. Uczestnicy szkolenia
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maj¹ równie¿ mo¿liwoæ konsultacji z ekspertem poprzez dostêpne w systemie narzêdzia komunikacji: forum,
e-mail lub czat.
Zadania firmy Eduserwis w ramach realizowanego projektu sprowadzaj¹ siê do:
• opracowania za³o¿eñ technologicznych dotycz¹cych infrastruktury Centrum Edukacji E-learning uwzglêdniaj¹cych potrzeby grupy docelowej pracowników z sektora MSP,
• przygotowania infrastruktury technologicznej centrum,
• udostêpnienia systemu do zdalnego kszta³cenia,
• wytworzenia kursów e-learning, na bazie których realizowane s¹ szkolenia internetowe,
• opracowania metodyki prowadzenia szkoleñ internetowych w oparciu o zasoby technologiczne Centrum
Edukacji E-learning,
• opracowania za³o¿eñ dotycz¹cych metodyki prowadzenia szkoleñ bazuj¹cych na rozwi¹zaniach e-learning
dla pracowników sektora MSP,
• wsparcia technologicznego podczas realizacji projektu oraz podczas szkoleñ internetowych.
Dziêki realizacji projektu w ramach programu Stiment, firma Eduserwis zdoby³a dowiadczenie
w nastêpuj¹cych obszarach:
• budowanie centrów e-learning dla MSP
• zasady rozliczania projektów unijnych oraz raportowania,
• regulacje prawne dotycz¹ce realizacji projektów finansowanych w ramach funduszy unijnych,
• wspó³praca w ramach partnerstwa miêdzynarodowego  praca na odleg³oæ z poszczególnymi partnerami.
Wypracowanie modelu szkoleñ z zastosowaniem rozwi¹zañ e-learning jest szczególne istotne w przypadku MSP. Zastosowanie w procesie szkoleniowym rozwi¹zañ bazuj¹cych na sieci Internet gwarantuje
prze³amanie barier odleg³oci i utrudnionego dostêpu do najnowszej wiedzy przez beneficjentów pracuj¹cych
w miejscowociach oddalonych od du¿ych centrów edukacyjnych, dysponuj¹cych ograniczeniami czasowymi, wynikaj¹cymi z realizacji obowi¹zków zawodowych. Masowoæ Internetu gwarantuje dotarcie do du¿ej
grupy odbiorców bez koniecznoci konstruowania infrastruktur technologicznych przeznaczonych jedynie do
realizowania celów dydaktycznych oraz minimalizuje koszty organizacji szkoleñ eliminuj¹c wydatki zwi¹zane
z podró¿¹, noclegami, wy¿ywieniem i dietami pracowników oddelegowanych na szkolenie.
Dla wielu przedsiêbiorstw (szczególnie z grupy MSP) delegowanie pracowników na kursy szkoleniowe
jest utrudnione ze wzglêdu na zak³ócenie rytmu pracy firmy. Osoby delegowane na szkolenia s¹ czêsto
pracownikami kluczowymi w firmie, mocno ob³o¿onymi obowi¹zkami zawodowymi. Z drugiej strony musz¹
one uzupe³niaæ i rozwijaæ swój warsztat zawodowy, aby sprostaæ ci¹gle zmieniaj¹cym siê wymaganiom rynku
i technologii. St¹d te¿ wykorzystanie rozwi¹zañ e-learning gwarantuje dostêp do wiedzy w dowolnym miejscu,
dogodnym dla beneficjenta czasie oraz na interesuj¹cy go temat. Eliminacja bariery odleg³oci i niedoboru
czasu poprawia skutecznoæ procesu dydaktycznego oraz wyrównuje szanse dostêpu do najnowszych rozwi¹zañ przez beneficjentów z ró¿nych regionów geograficznych i sektorów przedsiêbiorstw.
Eduserwis Sp. j.
ul. Kramarska 13, 61-765 Poznañ
tel. 61-662 97 75; fax.: 61- 662 97 77
www.eduserwis.pl
e-mail: office@eduserwis.pl
Opracowanie:
Ireneusz Laks, Jacek Marciniak, Sabina Siemaszko
Eduserwis Sp. j., Poznañ
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Towarzystwo ALTUM
w Rzeszowie
ALTUM Association

Historia i misja Towarzystwa ALTUM
TowarzystwoALTUM jest organizacj¹ pozarz¹dow¹ o charakterze niedochodowym, dzia³aj¹c¹ na rzecz
wspierania rozwoju w ró¿nych dziedzinach ¿ycia spo³ecznego. Nasze dzia³ania koncentrujemy g³ównie na
stymulowaniu rozwoju przedsiêbiorczoci, inicjowaniu w rodowiskach lokalnych dzia³añ zapobiegaj¹cych
wykluczeniu oraz kreowaniu postaw demokratycznych i samorz¹dnoci obywatelskiej.
TowarzystwoALTUM powsta³o w 1994 niejako w odpowiedzi na przemiany, jakie objê³y nasze spo³eczeñstwo na prze³omie lat 80. i 90. Pocz¹tkowo by³o inicjatyw¹ osób zwi¹zanych z PolskimTowarzystwem
Psychologicznym, które sformalizowa³y swoj¹ dzia³alnoæ, powo³uj¹c do istnieniaTowarzystwoWspierania
Rozwoju Dzieci i M³odzie¿yALTUM.Wówczas dzia³alnoæ stowarzyszenia koncentrowa³a siê na problematyce wychowawczej dzieci i m³odzie¿y.
Formu³a pracy psychologicznej w dynamicznie zmieniaj¹cej siê rzeczywistoci  okresie g³êbokiej zmiany spo³ecznej i gospodarczej, przynosz¹cej problemy zwi¹zane z bezrobociem, wzrostem poziomu patologizacji i ubo¿eniem du¿ych grup ludnoci okaza³a siê jednak niewystarczaj¹ca. W celu dostosowania dzia³alnoci
organizacji do rzeczywistych potrzeb spo³ecznych, organizacja poszerzy³a swoj¹ ofertê i zwiêkszy³a grupê
odbiorców docelowych.
W roku 2001, w zwi¹zku z rozszerzeniem misji organizacji i jej celów statutowych, stowarzyszenie
przyjê³o nazwê TowarzystwoALTUM. Od tego czasu dzia³alnoæ organizacji koncentruje siê w wiêkszym
stopniu na stymulowaniu rozwoju przedsiêbiorczoci, przeciwdzia³aniu bezrobociu oraz szeroko rozumianej
aktywizacji osób i rodowisk w kierunku kreowania postaw demokratycznych i samorz¹dnoci obywatelskiej.

Sposób realizacji celów stowarzyszenia
•
•
•
•
•
•
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TowarzystwoALTUM realizuje swoje cele poprzez nastêpuj¹ce dzia³ania:
szkolenia, poradnictwo i konsultacje
prowadzenie dzia³añ informacyjnych
prowadzenie dzia³añ profilaktycznych i terapeutycznych
tworzenie i wspieranie placówek realizuj¹cych dzia³ania zgodne z celamiALTUM
tworzenie koncepcji rozwi¹zywania problemów
budowanie programów dzia³añ o charakterze pilota¿owym i wdro¿eniowym
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Dyrektor Mazowieckiego Oddzia³u RegionalnegoTowarzystwaALTUMIreneusz Kubi
podczasszkoleniadlasamorz¹dowców

Struktura organizacyjna i kadra
Na prze³omie 1999/2000 roku, w zwi¹zku z dynamicznym rozwojem organizacji oraz planami rozszerzenia dzia³añ na wiêkszy terytorialnie obszar, TowarzystwoALTUM powo³a³o do istnienia trzy przedstawicielstwa regionalne (o statusie oddzia³u b¹d orodka)  jeden na Mazowszu i dwa na terenie Polski po³udniowowschodniej. Ka¿dy z orodków/oddzia³ów prowadzi 13 podleg³e sobie punkty, zatrudniaj¹c psychologów,
pedagogów, socjologów, ekonomistów oraz mened¿erów, posiadaj¹cych dowiadczenie pedagogiczne oraz
umiejêtnoci w zakresie ewaluacji, poradnictwa i metodyki prowadzenia zajêæ, a tak¿e dowiadczenie
w prowadzeniu, realizacji i rozliczaniu projektów.

Reprezentacja kadry Towarzystwa ALTUM podczas spotkania zespo³u
Oprócz sta³ego zespo³u, ALTUM wspó³pracuje z kilkudziesiêcioma specjalistami  realizatorami dzia³añ
projektowych. Ka¿dy z orodków/oddzia³ów dysponuje lokalami wyposa¿onymi w sprzêt techniczno-biurowy, w tym komputery, Internet itp. Pracê orodków/oddzia³ów nadzoruje Orodek Koordynacyjny z siedzib¹
w Rzeszowie.

Projekty
Zespó³ TowarzystwaALTUM ma na swoim koncie realizacjê ponad 150 projektów i koordynacjê licznych dzia³añ pozaprojektowych. Swymi dzia³aniami obejmujemy 1517 tys. odbiorców rocznie, w tym:
samorz¹dy (1050), przedsiêbiorstwa (500800), organizacje pozarz¹dowe (50-60), bezrobotnych (5060),
m³odzie¿ (800014000) oraz nauczycieli (300500).
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G³ówne obszary projektoweTowarzystwaALTUM koncentruj¹ siê wokó³ nastêpuj¹cej problematyki:
Kszta³towanie postaw, aktywizacja spo³eczna i zawodowa
m ³ o d z i e ¿ y:
Przyk³adowe projekty:
• Inkubator Kreatywnoci 2002/2003 oraz 2003/2004 (projekt w zakresie tworzenia m³odzie¿owych
miniprzedsiêbiorstw oraz klubów przedsiêbiorczoci, liczba odbiorców  544), finansowany przez Narodowy Bank Polski),
• Edukacja ekonomiczna i przedsiêbiorczoæ w powiecie brzozowskim 2003/2004 (program dla szkó³
z dotacjami na wdro¿enie najlepszych biznesplanów, liczba odbiorców  645, finansowany przez Narodowy Bank Polski).
A k t y wi z a c j a z a w o d o w a d o r o s ³ y c h :
Przyk³adowe projekty:
• CentraAktywizacji Zawodowej na Podkarpaciu 2004/2005 (doradztwo, sta¿e, porednictwo pracy,
liczba odbiorców  210 osób, finansowanie PARP w ramach PHARE 2002),
• Regionalne Centra WspomaganiaAktywnoci Zawodowej 2001/2002 (szkolenia 315 osób, miejsca
pracy 49% odbiorców, powstanie orodków doradztwa zawodowego na terenie Rzeszowa, Leska, Ustrzyk
Dln. I Kolbuszowej; finansowanie Polsko-Amerykañska FundacjaWolnoci),
• Program outplacementu 2003 (program dotycz¹cy reintegracji zespo³ów pracowniczych, szkolenia dla
kadry kierowniczej, finansowanie  PLL LOT).
W s p i e r a n i e p r z e d s i ê b i o r c z o  c i:
Przyk³adowe projekty:
• CentrumAktywizacji Zawodowej iWspierania Przedsiêbiorczoci w Radomiu 2004/2005 (cel projektu
 utworzenie orodka dzia³aj¹cego na rzecz przeciwdzia³ania bezrobociu i wspierania przedsiêbiorczoci,
finansowanie PARP w ramach PHARE 2002),
• Rozszerzenie oferty us³ug o doradztwo inwestycyjne 2004 (cel: opracowanie nowej oferty us³ug dla
przedsiêbiorców z terenu Podkarpacia, finansowanie  Agencja Rozwoju Regionalnego w Mielcu
w ramach PHARE 2001),
• Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoci 2002/2003 (szkolenia i doradztwo w zakresie zak³adania
i prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, liczba odbiorców  215, rezultat: powstanie 13 przedsiêbiorstw;
finansowanie WUP Rzeszów w ramach PAOW).
P r o f i l a k t y k a u z a l e ¿ n i e ñ:
Przyk³adowe projekty:
• Regionalne pracownie profilaktyki 2003 (poradnictwo, interwencje, szkolenia, terapia, 13 seminariów
oraz konferencja promocyjna dla samorz¹dowców, liczba odbiorców 911).
E d u k a c j a e u r o p e j s k a:
Przyk³adowe projekty:
• Integracja europejska w oczach m³odzie¿y pochodz¹cej ze wsi  Inkubator Nowych Spojrzeñ,
• 1999/2000 (utworzenie 4 klubów europejskich w 4 gminach, 8 konferencji, odbiorcy programu:
240 uczniów, porednio 10 000 osób).
70

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 2/2005

Nagrody/certyfikaty
D¹¿¹c do sta³ego podnoszenia jakoci wiadczonych us³ug,TowarzystwoALTUM d¹¿y do spe³niania
warunków niezbêdnych do certyfikacji i standaryzacji prowadzonych przez siebie dzia³añ. Postawa ta zaowocowa³a uznaniem licznych instytucji i organizacji, wyra¿aj¹cym siê miêdzy innymi zaliczeniem organizacji
w poczet cz³onków Podkarpackiego Klubu Biznesu, nadaniem Certyfikatu przez Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej zezwalaj¹cego na prowadzenie porednictwa pracy, otrzymaniem mo¿liwoci legitymowania siê systemem zarz¹dzania KSU.
Profesjonalizm dzia³añ zosta³ równie¿ nagrodzony nadaniemTowarzystwu ALTUM przez Krajow¹ Izbê
Gospodarcz¹ certyfikatu Przedsiêbiorstwo Fair Play za rok 2003 i za rok 2004.

Wrêczanie certyfikatów podczas gali Przedsiêbiorstwo Fair Play Warszawa 2003

Inne osi¹gniêcia
Niezwykle istotnym polem dzia³alnociTowarzystwaALTUM jest tworzenie modelowych programów
na rzecz rozwi¹zywania problemów lokalnych czy regionalnych. Jednym z tego rodzaju dzia³añ by³a adaptacja
programu outplacementu do warunków aktywizacji zawodowej bezrobotnych z ma³ych rodowisk oraz opracowanie modelu outplacementu klasycznego, zaadaptowanego i rodowiskowego. Jako jedna z 5 organizacji
wziêlimy udzia³ w ogólnopolskim programie promocji outplacementu.
Mo¿emy pochwaliæ siê równie¿ pilota¿owym wdro¿eniem lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia
w 2 gminach (2002) oraz powiecie brzozowskim (2003).
Wypracowalimy autorskie metody pracy w kontekcie rozwi¹zywania problemów poprzez integrowanie rodowisk, grup, osób zainteresowanych. Jestemy twórcami systemu wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych przy wymianie dowiadczeñ i wspólnym pozyskiwaniu rodków finansowych i wygrywaniu kontraktów /Podkarpacka Sieæ Wspó³pracy  wspólne szkolenia i pozyskanie ok. 2 mln PLN, konsorcja  7 wygranych kontraktów dla samorz¹dów i du¿ych przedsiêbiorstw na sumê 850 000 PLN/.
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Posiadamy równie¿ bogate dowiadczenia w konstruowaniu oraz prowadzeniu badañ
i ewaluacji. Jestemy autorami modelu i opartych na nim badañ rynku pracy w oparciu
o analizê zapotrzebowania przedsiêbiorstw (2001).
Wypracowane przez nas standardy jakoci pracy profilaktycznej uznawane s¹ za wzorcowe
i s¹ rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii.

Towarzystwo ALTUM
35-205 Rzeszów, ul.Warszawska 5/7
tel. +48 17 852-27-60, 860-25-95/96, fax.+48 17 860-25-97
www.altum.org.pl,
e-mail: altum@altum.pl, altum@altum.org.pl

Opracowanie:
Ireneusz Kubi
TowarzystwoALTUM, Rzeszów
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Stowarzyszenie Szyd³owieckie
Forum Gospodarcze
Stowarzyszenie
SZYD£OWIECKIEFORUM GOSPODARCZE

26-500 Szyd³owiec, ul.Kociuszki 170
Tel. 048/6170467, fax. 048/61704 67
e-mail: sfg@szydlowiec.org.pl
www.szydlowiec.org.pl
KRS 0000091710

Association Economic Forum
of Szyd³owiec

Jednym z wielu uczestników lokalnego ¿ycia spo³eczno-gospodarczego s¹ organizacje pozarz¹dowe.
Czêsto ich potencja³ jest nie wykorzystywany, a dzia³alnoæ marginalizowana. Z chwil¹ wst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej rola tych organizacji wzros³a, gdy¿ zwiêkszy³a siê iloæ i dostêpnoæ rodków, przeznaczonych na cele spo³eczne, które mog¹ byæ realizowane przez te organizacje.
Przyk³adem takiej organizacji o wzmo¿onej aktywnoci spo³ecznej i bardzo dobrej dzia³alnoci jest
Stowarzyszenie Szyd³owieckie Forum Gospodarcze (SFG) maj¹ce siedzibê w Szyd³owcu  region radomski.
SFG zosta³o zarejestrowane w listopadzie 1999 roku z potrzeby wy³onienia lokalnej organizacji samorz¹du gospodarczego  reprezentuj¹cej przedsiêbiorców. Du¿y wp³yw na jego powo³anie mia³ drastyczny
wzrost bezrobocia w regionie. SFG jest stowarzyszeniem osób fizycznych g³ównie z terenu powiatu szyd³owieckiego. G³ówne cele statutowe stowarzyszenia to miêdzy innymi integracja rodowiska producentów,
us³ugodawców i pracodawców, wspieranie inicjatyw gospodarczych, pozyskiwanie partnerów krajowych
i zagranicznych, wspó³praca z towarzystwami i klubami o podobnym zakresie dzia³ania w kraju i za granic¹,
organizowanie dzia³alnoci na rzecz konkretnych inicjatyw gospodarczych.
W pierwszych miesi¹cach dzia³alnoci stowarzyszenie podjê³o wspó³pracê na forum samorz¹dowym
Szyd³owca, uczestnicz¹c w pracach komisji rad: gminnej i powiatowej. Poprzez swoich przedstawicieli pracowa³o nad strategi¹ rozwoju powiatu szyd³owieckiego, wysokoci¹ podatków lokalnych, ulgami i preferencjami dla podmiotów zwiêkszaj¹cych zatrudnienie.
Statut SFG umo¿liwi³ nawi¹zanie wspó³pracy mened¿erskiej pomiêdzy stowarzyszonymi przedsiêbiorcami a ekspertami holenderskimi w zakresie zarz¹dzania. Program rz¹du holenderskiego NMCP skierowany
do ma³ych, rednich przedsiêbiorstw zaowocowa³ studyjnymi wyjazdami przedsiêbiorców do Holandii oraz
licznymi spotkaniami roboczymi. Wspó³praca opiera³a siê na wymianie dowiadczeñ, kontaktów i adaptacj¹
rozwi¹zañ z zakresu marketingu i zarz¹dzania w lokalnych firmach. Da³a te¿ opracowanie rozwoju turystyki
w Gminie Szyd³owiec.
Nowe mo¿liwoci w dzia³alnoci stowarzyszenia stworzy³o uczestnictwo w programie ,,Agroalternatywa Mazowsze 2000, w którym jednostk¹ kontraktuj¹c¹ by³Wojewódzki Urz¹d Pracy wWarszawie.Wykorzystuj¹c swój potencja³ organizacyjny, zaplecze administracyjne oraz spo³eczn¹ pracê Zarz¹du, SFG zorganizowa³o szkolenia dla osób bezrobotnych z zakresu nowoczesnego pszczelarstwa.
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Pan Andrzej Wróblewski z przedsiêbiorcami

Poprzez realizacjê projektów takich jak Gminne Infocentrum w Szyd³owcu, Organizator Obs³ugi
Turystycznej, Okresowe Zatrudnienie czy Przedsiêbiorczoæ M³odych SFG wspiera³o ludzi przedsiêbiorczych. Ukoronowaniem tych postaw jest cykliczna impreza wpisana w tradycjê tej organizacji pod nazw¹
Dzieñ przedsiêbiorcy  organizowana corocznie w maju. Impreza ta jest zawsze bogata w aktualne informacje na temat mo¿liwego wsparcia ludzi aktywnych. Przekaz tych informacji jest zazwyczaj wzbogacony doborem odpowiedniego miejsca konferencji, to jest zabytkow¹ sceneri¹ zwi¹zan¹ z histori¹ ziemi szyd³owieckiej.
Projekt Gminne Centrum Informacji realizowany przez SFG na zlecenie Wojewódzkiego Urzêdu
Pracy zakoñczy³ siê powstaniem pierwszej w Polsce tego typu placówki, a powsta³a w czasie realizacji projektu
publikacja jest podrêcznikiem wykorzystywanym do tworzenia podobnych placówek w ca³ym kraju.

Konferencja realizowana w ramach Dnia przedsiêbiorcy w Pa³acu Odrow¹¿a w Chlewiskach
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Nale¿y jednoznacznie stwierdziæ, ¿e aktywnoæ organizacji jest to¿sama z aktywnoci¹ osób j¹ tworz¹cych. Ciê¿ar dzia³alnoci spoczywa na Zarz¹dzie stowarzyszenia, który jest zgodnie ze statutem tej organizacji
corocznie weryfikowany w drodze udzielania absolutorium za wykonanie planowanych dzia³añ. SFG to
przedsiêbiorcy, którzy pracuj¹ spo³ecznie dla regionu, ale równie¿ borykaj¹ siê z problemami dnia codziennego
we w³asnych firmach.Ta sytuacja sprawia, ¿e to w³anie ci ludzie s¹ najlepszym ród³em informacji z zakresu
mo¿liwoci diagnozowania, a porednio tworzenia miejsc pracy na rynku lokalnym. Sytuacjê tê wykorzystano
do celów programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, który jest partnerstwem ró¿nych (co do reprezentowanych rodowisk) podmiotów realizuj¹cych wspólny cel pn. Przedsiêbiorczoæ w sieci  Internet szans¹ na
wzrost konkurencyjnoci.
Opisuj¹c dzia³alnoæ SFG nie sposób pomin¹æ pewnego zjawiska, które jest konsekwencj¹ przeprowadzonych szkoleñ z zakresu nowoczesnego pszczelarstwa. Efektem tych szkoleñ by³o powstanie nowych
pasiek, których w³aciciele (przedsiêbiorcy choæ nie w dos³ownym rozumieniu tego s³owa) zasilili szeregi
stowarzyszenia. Organizacja sta³a siê miejscem koncentruj¹cym pszczelarzy oraz podmiotem aktywnie wspieraj¹cym dalszy rozwój pasiek (aktualnie skupia 60 pszczelarzy posiadaj¹cych ³¹cznie 800 uli). S³u¿y swoim
zapleczem administracyjnym i technicznym tej grupie, porednio zabezpieczaj¹c rodki finansowe na doszkalanie i bie¿¹c¹ dzia³alnoæ pasiek. Jest równie¿ kuni¹ planowania, organizowania i kontrolowania, podejmowanych dzia³añ przez ludzi, którzy stali siê aktywni zawodowo. Udostêpniaj¹c tym osobom sprzêt komputerowy, bêd¹cy na wyposa¿eniu Infocentrum, wymusza naukê pos³ugiwania siê komputerem, tworzenia dokumentów, korzystania z Internatu w organizowaniu pracy.
W bie¿¹cym roku SFG prócz partnerstwa we wspomnianym wy¿ej ju¿ PIW EQUAL realizuje ca³y cykl
projektów tworz¹cych Inkubator pszczelarstwa dzia³ania maj¹ce na celu wsparcie techniczne pszczelarzy
przy prowadzeniu gospodarstw pasiecznych. Pszczelarze prócz wiedzy dotycz¹cej prowadzenia nowoczesnych pasiek otrzymuj¹ wsparcie w walcez chorobami pszczó³ oraz przemieszczaniem pasiek na po¿ytki. Jest
to bardzo wa¿ne dzia³anie zmierzaj¹ce do podniesienia produkcji pszczelej. Dzia³anie to jest kontraktowane
przezAgencjê Rynku Rolnego, a finansowane ze rodków Unii Europejskiej.
Równie¿ w tym roku SFG na zlecenie Urzêdu Marsza³kowskiego wdra¿a projekt uruchomienia punktu
konsultacyjno-wdro¿eniowego dla mikroprzedsiêbiorców. Projekt obejmuje wsparcie osób maj¹cych pomys³ na samozatrudnienie. Bud¿et projektu to niemal 1 mln z³ i prócz przekazania wiedzy bêdzie równie¿ wspiera³
finansowo nowe przedsiêwziêcia.
Przez pryzmat tych dzia³añ mo¿na stwierdziæ, ¿e tak pojmowana dzia³alnoæ organizacji pozarz¹dowych
jest spo³ecznie u¿yteczna, zatem powinna byæ wspierana, a podobne inicjatywy zauwa¿ane i szeroko promowane.
Stowarzyszenie
Szyd³owieckie Forum Gospodarcze
26-500 Szyd³owiec, ul. Kociuszki170
tel. 048/ 617 04 67, fax. 048/ 617 04 67
e-mail: sfg@szdlowiec.org.pl
http://www.szydlowiec.org.pl
Opracowanie:
Piotr Adamski
Stowarzyszenie Szyd³owieckie Forum Gospodarcze
Szyd³owiec
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Wojewódzki Urz¹d Pracy
w Warszawie
Voivodeship Work Office
in Warsaw

Wojewódzki Urz¹d Pracy w Warszawie zosta³ powo³any do ¿ycia uchwa³¹ Sejmiku Mazowieckiego
w czerwcu 2000 roku. Zadania urzêdu zapisano w statucie w trzynastu punktach: pocz¹wszy od opracowywania analiz, ocen, statystyk dotycz¹cych mazowieckiego rynku pracy, do organizowania porednictwa pracy
w skali wojewódzkiej i miêdzywojewódzkiej oraz organizowania i koordynowania rozwoju us³ug poradnictwa zawodowego. Oprócz tego,WUP w Warszawie realizuje zadania zlecone przez wojewodê: ustala kryteria
i wydaje zezwolenia w sprawach zatrudniania cudzoziemców. Jest tak¿e jednostk¹, na której barkach spoczywa
obowi¹zek organizowania, inicjowania i wspó³finansowania lokalnych programów maj¹cych na celu tworzenie nowych miejsc pracy i likwidacjê negatywnych skutków bezrobocia lub wspierania rz¹dowych programów restrukturyzacyjnych. WUP inicjuje równie¿ przedsiêwziêcia w zakresie udzielania pomocy przewidzianym do zwolnienia pracownikom, równie¿ za porednictwem pracodawców, w przypadku gdy te zwolnienia
maj¹ znacz¹cy wp³yw na lokalny rynek pracy. Nie mo¿na równie¿ przeceniæ znaczenia WUP w realizacji
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i programu PHARE, dziêki którym tysi¹ce mieszkañców Mazowsza
maj¹ mo¿liwoæ znacz¹cego podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.
W Wojewódzkim Urzêdzie Pracy wWarszawie (³¹cznie z 5 filiami) pracuje 241 osób.
W poszczególnych filiach zatrudnionych jest:
• Filia Ciechanów  16 osób,
• Filia Ostro³êka  13 osób,
• Filia P³ock  19 osób,
• Filia Radom  17 osób,
• Filia Siedlce  16 osób.

Zadania realizowane przez WUP
Zadania spoczywaj¹ce naWojewódzkim Urzêdzie Pracy wykonuj¹ merytorycznie przygotowane komórki organizacyjne: wydzia³y, oddzia³y i zespo³y.
Jednym z najwa¿niejszych dla spo³ecznoci lokalnych jestWydzia³ Porednictwa Pracy, zajmuj¹cy siê
porednictwem krajowym i zagranicznym. Pracownicy tej komórki dzia³aj¹ na rzecz mieszkañców Mazowsza
poprzez:
• prowadzenie Sklepu z prac¹, gdzie osoby bezrobotne i poszukuj¹ce pracy mog¹ skorzystaæ z ofert pracy
sta³ej, czasowej lub krótkoterminowej;
• obs³ugê pracodawców, którzy s¹ zainteresowani doborem kandydatów  urzêdnicy WUP zapewniaj¹
m.in. szybkie dotarcie oferty do szerokiej grupy osób poszukuj¹cych pracy oraz mo¿liwoæ zapoznania siê
z ankietami osób poszukuj¹cych pracy;
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upowszechnianie informacji o jednostkach uprawnionych do prowadzenia porednictwa pracy;
organizacjê oraz uczestnictwo w targach i gie³dach pracy;
opiniowanie wniosków dotycz¹cych zatrudnienia obcokrajowców;
prowadzenie naboru pracowników (Polaków) zainteresowanych zatrudnieniem d³ugoterminowym b¹d
sezonowym za granic¹;
• wdra¿anie systemu EURES (Europejskie S³u¿by Zatrudnienia) na terenie Mazowsza; system ma na celu
u³atwienie swobodnego przep³ywu pracowników w krajach nale¿¹cych do EEA (Europejskiego Obszaru
Ekonomicznego).

Wydzia³ Migracji Zarobkowej
Jako jedyny w Polsce Wojewódzki Urz¹d Pracy w Warszawie posiada pe³nomocnictwo (na mocy
porozumienia zawartego miêdzy wojewod¹ mazowieckim a zarz¹dem województwa) do wydawania przyrzeczeñ i zezwoleñ na zatrudnienie cudzoziemców.
Ubieganie siê o zezwolenie na pracê odbywa siê w dwóch etapach. W pierwszym pracodawca otrzymuje
przyrzeczenie zezwolenia (promesê), które stanowi dla cudzoziemca podstawê do ubiegania siê o wizê pobytow¹ z prawem do pracy. Po jej uzyskaniu cudzoziemiec otrzymuje wWojewódzkim Urzêdzie Pracy zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium Polski.
Decyzja w sprawie przyrzeczenia wydawana jest po uwzglêdnieniu sytuacji na lokalnym rynku pracy
oraz kryteriów wydawania zezwoleñ. Pozwolenie wydawane jest tylko wówczas, gdy na rynku pracy nie ma
odpowiedniego na dane stanowisko kandydata  bezrobotnego obywatela polskiego.
Na mocy porozumienia zawartego miêdzy wojewod¹ Mazowieckim a zarz¹dem województwa wWojewódzkim Urzêdzie Pracy wWarszawie funkcjonuje tak¿e Wydzia³ Kontroli Legalnoci Zatrudnienia.
Wydzia³ zajmuje siê kontrolowaniem, czy pracodawcy zatrudniaj¹ pracowników w sposób zgodny
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z prawem, sprawdza tak¿e uczciwoæ firm zajmuj¹cych siê porednictwem pracy. Ka¿dego roku inspektorzy
pracy dokonuj¹ kilku tysiêcy kontroli w ca³ym województwie, z których wiele koñczy siê postêpowaniem
s¹dowym przeciwko nieuczciwemu pracodawcy.
Wojewódzki Urz¹d Pracy wWarszawie jest beneficjentem koñcowym i instytucj¹ wdra¿aj¹c¹ Europejski
Fundusz Spo³eczny na Mazowszu. Zajmuje siê tym Wydzia³ Obs³ugi EFS. Wdra¿anie EFS odbywa siê
poprzez dwa programy: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich i Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.W sk³adWydzia³u Obs³ugi EFS wchodz¹ cztery oddzia³y: do spraw
projektów, monitoringu, kontroli i rozliczeñ.
Wydzia³ przeprowadza procedurê wyboru projektów do realizacji, monitoring i kontrolê realizowanych
projektów oraz ich rozliczenia. Wnioski na realizacjê projektów, w standardzie wniosku aplikacyjnego dla
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego s¹ przygotowywane przez potencjalnych koñcowych odbiorców (projektodawców) i sk³adane wWojewódzkim Urzêdzie Pracy.
W ramach Wydzia³u Obs³ugi EFS zosta³ utworzony Punkt Informacyjny, którego g³ównym zadaniem
jest informowanie o mo¿liwociach korzystania ze wsparcia, dystrybuowanie formularzy wniosków o finansowanie projektów oraz udzielanie odpowiedzi na najczêciej zadawane pytania dotycz¹ce wype³niania formularzy, terminach i trybie sk³adania wniosków.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
CIiPKZ ukierunkowane jest na wiadczenie pomocy w zakresie poradnictwa zawodowego dla osób
doros³ych, które:
• zosta³y zwolnione i musz¹ znaleæ nowe miejsce pracy,
• s¹ zatrudnione, ale przygotowuj¹ siê do przekwalifikowania b¹d zmiany miejsca pracy.
Ponadto klientami CIiPKZ s¹:
• absolwenci, przygotowuj¹cy siê do podjêcia pracy zawodowej,
• studenci stoj¹cy przed wyborem specjalizacji,
• uczniowie szkó³ rednich stoj¹cy przed wyborem zawodu / kierunku dalszego kszta³cenia.
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Poradnictwo zawodowe stanowi proces, w którym doradca pomaga swoim klientom w osi¹gniêciu
lepszego zrozumienia siebie w odniesieniu do rodowiska pracy.
Do podstawowych obszarów pomocy w poradnictwie zawodowym nale¿¹:
• pomoc w sytuacji podejmowania decyzji zawodowych,
• kszta³towanie postaw i umiejêtnoci niezbêdnych w sytuacji poszukiwania pracy,
• emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych zwi¹zanych z ¿yciem zawodowym,
• udostêpnianie informacji zawodowej.
Zmiany, jakie maj¹ miejsce na rynku pracy, stwarzaj¹ koniecznoæ czêstego podejmowania decyzji zawodowych, nawet przez osoby posiadaj¹ce wieloletnie dowiadczenie zawodowe. Stajemy czêsto przed koniecznoci¹ uszczegó³owienia lub zmiany wytyczonych wczeniej celów zawodowych. S¹ to sytuacje przekwalifikowania, wyboru odpowiedniego szkolenia zawodowego, zmiany charakteru lub miejsca pracy. Potrzeba
podjêcia pewnych decyzji wi¹¿e siê równie¿ z dokonaniem bilansu posiadanych kompetencji. Kontakt
z doradc¹ zawodowym zmniejsza ryzyko pope³nienia b³êdów zwi¹zanych ze zbyt subiektywn¹ ocen¹ w³asnego potencja³u zawodowego. W procesie doradczym istnieje mo¿liwoæ wykorzystania równie¿ metod testowych. wiadomoæ posiadanych przez siebie wartoci i postaw, preferencji zawodowych, cech i uzdolnieñ
pomaga podejmowaæ trafne decyzje zawodowe, co zwiêksza szanse nie tylko na znalezienie zatrudnienia, ale
równie¿ ma wp³yw na przysz³e sukcesy i zadowolenie z pracy.
Podczas spotkania z doradc¹ zawodowym poruszane s¹ nastêpuj¹ce zagadnienia:
• odkrywanie wartoci zwi¹zanych z prac¹,
• wp³yw preferencji zawodowych na zatrudnienie,
• zasady sporz¹dzania dokumentów aplikacyjnych: CV, listu motywacyjnego,
• sposoby docierania do wolnych miejsc pracy,
• rozmowa kwalifikacyjna jako istotny element w procesie rekrutacji.
W Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, w tzw. sali informacji zawodowej gromadzone
s¹ i uaktualniane informacje zwi¹zane ze wiatem pracy. Nale¿¹ do nich m.in.:
• charakterystyki zawodów  opisy zawodów zawieraj¹ce takie elementy, jak: zadania i czynnoci, materialne i spo³eczne rodowisko pracy, wymagania psychologiczne, warunki podjêcia pracy w zawodzie, zawody pokrewne i adresy instytucji, stowarzyszeñ, gdzie mo¿na zdobyæ dodatkowe informacje o zawodzie,
• informatory o mo¿liwociach edukacyjnych dla m³odzie¿y i osób doros³ych,
• wzory ¿yciorysów i listów motywacyjnych,
• filmy powiêcone tematyce poszukiwania pracy,
• informacje o innych instytucjach oferuj¹cych pomoc w zakresie rozwi¹zywania problemów zawodowych
i poszukiwania pracy.
Us³ugi wiadczone przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej s¹ bezp³atne i maj¹
charakter otwarty, tzn. s¹ dostêpne dla wszystkich osób bez wzglêdu na miejsce zamieszkania czy zameldowania, narodowoæ, wyznanie, przynale¿noæ do organizacji politycznych czy spo³ecznych. Podstawow¹ zasad¹
obowi¹zuj¹c¹ w poradnictwie zawodowym jest dobrowolnoæ. Rezultat porady zale¿y zarówno od przygotowania merytorycznego oraz umiejêtnoci doradcy, jak i od zaanga¿owania klienta. Osoba, która zg³asza siê do
doradcy, powinna odczuwaæ wewnêtrzna potrzebê zrozumienia swojej sytuacji zawodowej oraz d¹¿yæ do
rozwi¹zania swojego problemu, dlatego kontakt ten nie mo¿e wynikaæ ze stosowania jakichkolwiek rodków
przymusu administracyjnego, powinien wynikaæ z inicjatywy tej osoby.
Pomoc w ramach poradnictwa zawodowego wiadczona jest w formie indywidualnej i grupowej.
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Wydzia³ Wspó³pracy i Partnerstwa Lokalnego
Do zadañ tego wydzia³u nale¿y w szczególnoci:
1) bie¿¹ca wspó³praca z powiatami realizuj¹cymi program Wdra¿ania Modelu Partnerstwa Lokalnego,
2) inicjowanie i wdra¿anie partnerstwa lokalnego na terenie województwa mazowieckiego,
3) prowadzenie sta³ego monitoringu realizacji programu Wdra¿ania Modelu Partnerstwa Lokalnego.
W 1998 roku Polska rozpoczê³a realizacjê polsko-amerykañskiego Programu Wdra¿ania Modelu Partnerstwa Lokalnego, pocz¹tkowo pilota¿owo w dwóch województwach, a nastêpnie sukcesywnie na terenie
ca³ego kraju. Program ten zosta³ opracowany przez Departament Pracy USA na podstawie dowiadczeñ
zdobytych podczas restrukturyzacji przemys³u wAmeryce Pó³nocnej i skutecznie wdro¿ony naWêgrzech,
w Rumunii, Bu³garii, Macedonii na Ukrainie.
Do g³ównych celów programu nale¿y zaliczyæ budowanie trwa³ego partnerstwa pomiêdzy samorz¹dem,
instytucjami rz¹dowymi, lokalnymi przedsiêbiorstwami, organizacjami pozarz¹dowymi, instytucjami infrastruktury oraz mieszkañcami na rzecz o¿ywienia gospodarczego oraz poprawy sytuacji na rynku pracy poprzez
podejmowanie wspólnych partnerskich inicjatyw.
W marcu 2003 r. program zaczêto wdra¿aæ tak¿e na terenie województwa mazowieckiego. 26 padziernika 2004 r. Wojewódzki Urz¹d Pracy zorganizowa³ I Mazowieckie Forum Partnerstwa Lokalnego, którego
celem by³o rozpropagowanie idei partnerstwa lokalnego na terenie naszego województwa, a tym samym
zachêcenie powiatów do zaanga¿owania siê w realizacjê ww. programu.

Wydzia³ Regionalnej Polityki Rynku Pracy
Wydzia³ zajmuje siê tworzeniem i realizowaniem programów s³u¿¹cych aktywnemu przeciwdzia³aniu
bezrobociu, rozwoju ma³ej przedsiêbiorczoci oraz wspieraniem zadañ na rzecz zatrudniania osób niepe³nosprawnych.
ZadaniaWydzia³u koncentruj¹ siê w szczególnoci na:
• okrelaniu i koordynowaniu regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu
do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizacjê regionalnego planu dzia³añ na rzecz
zatrudnienia;
• wspieraniu rozwoju ma³ej przedsiêbiorczoci poprzez udzielanie informacji z zakresu zak³adania w³asnej
dzia³alnoci gospodarczej i zewnêtrznych ród³ach jej finansowania osobom zainteresowanym ww. tematyk¹;
• ocenie wniosków, w ramach konkursu og³aszanego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, na rozwój
dzia³alnociAkademickich Biur Karier i tworzenie Gminnych Centrów Informacji, a nastêpnie przyznawanie rodków finansowych, monitorowanie i tworzenie sprawozdañ koñcowych z realizacji projektu.
• sta³ej wspó³pracy zABK i GCI w celu podniesienia jakoci wiadczonych us³ug;
• programowaniu i realizacji programów regionalnych i projektów lokalnych finansowanych ze rodków
krajowych i Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
W ramach Wydzia³u funkcjonuje Zespó³ ds.Aktywizacji Zawodowej Osób Niepe³nosprawnych,
który zajmuje siê:
• opracowaniem i realizacj¹ wojewódzkiego programu pomocy w realizacji zadañ na rzecz zatrudnienia osób
niepe³nosprawnych;
• udzielaniem zak³adom pracy chronionej jednorazowej po¿yczki w celu ochrony istniej¹cych w zak³adzie
miejsc pracy osób niepe³nosprawnych;
80

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 2/2005

• zwrotem kosztów za szkolenie zatrudnionych osób niepe³nosprawnych w zak³adzie pracy chronionej,
w zwi¹zku z koniecznoci¹ zmiany profilu produkcji;
• dzia³alnoci¹ kontroln¹ polegaj¹c¹ na monitorowaniu prawid³owoci realizacji zadañ wynikaj¹cych z podpisanych umów;
• wspó³prac¹ z administracj¹ pañstwow¹ publiczn¹ i centraln¹ dzia³aj¹c¹ na rzecz zwiêkszenia aktywnoci
zawodowej osób niepe³nosprawnych;
• wspó³prac¹ z organizacjami pozarz¹dowymi dzia³aj¹cymi w imieniu i na rzecz zwiêkszenia aktywnoci
zawodowej osób niepe³nosprawnych.

Wojewódzki Urz¹d Pracy
01-205 Warszawa, ul. M³ynarska 16
t. 022/ 578 44 89, fax. 022/ 578 44 18
e-mail: sekretariat@wup.mazowsze.pl

Opracowanie:
Aleksander Kornatowski  Rzecznik Prasowy
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Warszawie
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Politechnika Radomska
im. K. Pu³askiego w Radomiu
The Casimir Pulaski
Technical University
in Radom

Politechnika Radomska, jedyna pañstwowa szko³a wy¿sza w regionie radomskim, jest uczelni¹ w pe³ni
nowoczesn¹, kszta³c¹c¹ studentów na piêciu wydzia³ach: Ekonomicznym, Materia³oznawstwa iTechnologii
Obuwia, Mechanicznym, Nauczycielskim iTransportu.Trzy wydzia³y Uczelni: Mechaniczny, Ekonomiczny
i Transportu maj¹ prawo doktoryzowania. Politechnika Radomska stanowi nie tylko miejsce zdobywania
wiedzy i podwy¿szania kwalifikacji; jest te¿ instytucj¹ pe³ni¹c¹ funkcjê kulturotwórcz¹ zarówno w regionie
radomskim, jak i w województwie mazowieckim.
Wydzia³ Ekonomiczny Kielecko-RadomskiejWy¿szej Szko³y In¿ynierskiej powo³any zosta³ decyzj¹
Ministra Owiaty i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 27 maja 1969 r. i by³ pierwsz¹ jednostk¹ organizacyjn¹
wy¿szych studiów ekonomicznych w Radomiu.

SiedzibaWydzia³u Ekonomicznego Politechniki Radomskiej
82

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 2/2005

Obecnie Wydzia³ Ekonomiczny jest najwiêkszym wydzia³em Politechniki Radomskiej. Na Wydziale
Ekonomicznym zatrudnionych jest 107 nauczycieli akademickich, w tym: profesorowie tytularni  12, profesorowie uczelniani  11, doktorzy i magistrowie  84. Kadra Wydzia³u Ekonomicznego to dowiadczeni
pracownicy naukowo-dydaktyczni, posiadaj¹cy du¿¹ wiedzê teoretyczno-praktyczn¹, uczestnicy wielu projektów badawczych zarówno krajowych, jak i zagranicznych, cz³onkowie miêdzynarodowych stowarzyszeñ
naukowych, PañstwowejAkademii Nauk, zasiadaj¹cy w radach nadzorczych i zarz¹dach wielu spó³ek jako
organy doradcze i analityczne. PracownicyWydzia³u reprezentuj¹cy okrelone dziedziny i specjalnoci naukowe s¹ postrzegani w polskim wiecie nauki, przede wszystkim w takich specjalnociach, jak: zarz¹dzanie
przedsiêbiorstwem, towaroznawstwo, logistyka, finanse, mikrobankowoæ, zarz¹dzanie kadr¹ menad¿ersk¹,
handel wewn¹trzga³êziowy. PracownicyWydzia³u s¹ autorami wielu wdro¿onych ekspertyz (w postaci biznesplanów, programów restrukturyzacyjnych, analiz ekonomicznych i finansowych, m.in.: ekspertyza na temat
rozwoju przemys³u garbarsko-obuwniczego w regionie radomskim [1986], biznesplan i feasibility study dla
przedsiêbiorstwa PTE Jadar w Radomiu [1993], wycena przedsiêbiorstwa Polmetal w Radomiu [1995],
biznesplan przedsiêbiorstwa Garbarni Siwiec Sp. z o.o. w Radomiu [1996], biznesplan i wycena wartoci
przedsiêbiorstwa Intersol S.A. w Radomiu [1998], analiza ekonomiczna Elektrociep³owni Radom  studium
mo¿liwoci zainwestowania w EC Radom [1998], wycena przedsiêbiorstwa Garbarni Siwiec Sp. z o.o.
w Radomiu [1999], wycena, ekspertyza dotycz¹ca wykorzystania skór bydlêcych niegarbowanych na zlecenie
Instytutu przemys³u Skórzanego w £odzi [2000], studium mo¿liwoci inwestycyjnych  rozwój prywatnej
sieci transportu osobowego na zlecenie firmyAction S.A. w Radomiu [2000], analiza ekonomiczna Przedsiêbiorstwa Robót Drogowych w Radomiu na zlecenie firmyAS sp. z o.o. w Radomiu [2001], opracowanie
standardów, kryteriów i jakoci studiów na kierunku Towaroznawstwo na zlecenie Fundacji Promocji
i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych [2003]).
Ponadto DziekanWydzia³u Ekonomicznego prof. zw. dr hab. in¿. Jerzy ¯uchowski jest doradc¹ Prezydenta Miasta Radomia ds. gospodarczych.
Dzia³alnoæ naukowo-badawczaWydzia³u Ekonomicznego skupia siê wokó³ takich g³ównych obszarów
jak:
• badania spo³eczne i socjologiczne,
• badania makroekonomiczne,
• badania przekszta³ceñ i funkcjonowania równych typów przedsiêbiorstw.
Badania prowadzone w katedrach przez poszczególnych pracowników w ramach tzw. prac statutowych
i w³asnych maj¹ walory aplikacyjne. Wyniki tych badañ mog¹ byæ szczególnie przydatne dla polityków
gospodarczych, decydentów poszczególnych resortów edukacji, polityki spo³ecznej i gospodarczej, w szczególnoci na poziomie regionalnym.
Kierunki dzia³alnoci naukowo-badawczejWydzia³u Ekonomicznego w latach 20002005 mo¿na uj¹æ
w dwa g³ówne nurty. S¹ to:
1. Wspó³uczestnictwo w procesach integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹.
2. Wspó³tworzenie strategii spo³eczno-gospodarczego rozwoju regionu.
W ramach tych nurtów wyodrêbniæ mo¿na kierunki prac prowadzonych w ramach instytutu i katedr:
• makroekonomiczne czynniki wzrostu gospodarczego i spo³ecznego,
• zarz¹dzanie i kszta³towanie jakoci procesów, produktów i rodowiska,
• badania regionalne,
• badania prawno-spo³eczne,
• planowanie i ocena przedsiêwziêæ w przemyle lekkim,
• zarz¹dzanie finansami w ma³ych i rednich przedsiêbiorstwach,
• marketing w ma³ych i rednich przedsiêbiorstwach,
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• PR w bankowoci internetowej i wirtualnej w Polsce i na wiecie,
• zarz¹dzanie zasobami ludzkimi w przedsiêbiorstwach,
• systemy rachunkowoci w small businessie.
Wydzia³ Ekonomiczny stale wspó³pracuje ze zrzeszeniami pracodawców i przedsiêbiorców w regionie
radomskim, jak i na poziomie krajowym, reprezentowanym przez Izbê Przemys³owo-Handlow¹ w Radomiu, Centrum Pozyskiwania Inwestora przy Urzêdzie Miejskim w Radomiu oraz Business Centre
Club w zakresie analiz finansowych, strategii rozwojowych przedsiêbiorstw, dzia³alnoci inwestycyjnej oraz
wdra¿aniu innowacji technologicznych ze rodowisk akademickich do poszczególnych ga³êzi gospodarki.
Na Wydziale uruchomiono pierwsze w Europie CentrumAnaliz RynkówWschodz¹cych w porozumieniu z Akademickim Centrum Studiów RynkówWschodz¹cych na Uniwersytecie Stanowym w Kalifornii
(CSEM Fullerton USA). Zadaniem Centrum jest poszukiwanie i kojarzenie partnerów handlowych w transakcjach miêdzynarodowych. Dzia³alnoæ ta oparta jest na funkcjonowaniu specjalnego interaktywnego portalu
internetowego. Akademickie centrum CSEM oraz jego cz³onkowie wspieraj¹ sw¹ ekspertyz¹ przedsiêbiorstwa z takich sektorów jak: biotechnologia, technologie informatyczne, przemys³ tekstylny, przemys³ obuwniczy, informatyka, poligrafia i reklama oraz inne. Pracownicy i studenci zaanga¿owani w funkcjonowanie tego
centrum, s³u¿¹c pomoc¹ przedsiêbiorstwom w ich staraniach o wejcie na rynki miêdzynarodowe, zdobywaj¹
w tym samym czasie dowiadczenie i umiejêtnoci niezbêdne do samodzielnego prowadzenia firmy, a tak¿e
zarz¹dzania dzia³alnoci¹ handlow¹ na rynku krajowym i miêdzynarodowym.
Wydzia³ Ekonomiczny nale¿y do wiod¹cych wydzia³ów Politechniki Radomskiej pod wzglêdem intensywnoci wspó³pracy z zagranic¹. Wspó³praca ta jest realizowana w szczególnoci w ramach programu Socrates-Erasmus  finansowanego ze rodków unijnych. (uczelnie wymienione w pkt. 5). PonadtoWydzia³ Ekonomiczny prowadzi wspó³pracê dydaktyczn¹ i naukowo-badawcz¹ z Tarnopolsk¹Akademi¹ Gospodarki
Narodowej wTarnopolu (Ukraina), z Instytutem Zarz¹dzania i Ekonomii w Iwanofrankowsku (Ukraina) oraz
z California State University w Kalifornii (USA). Wspó³praca ta jest realizowana w oparciu o zawarte umowy
o bezporedniej wspó³pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej miêdzy Politechnik¹ Radomsk¹ i wy¿ej
wymienionymi uczelniami.
W ramach programu Socrates-Erasmus prowadzona jest wymiana wyk³adowców i studentów Politechniki Radomskiej z kierunków Ekonomia iAdministracja w oparciu o umowy bilateralne podpisane z ni¿ej
wymienionymi uczelniami:
• BOKUWiedeñ,Austria,
• Karel de Grote Hogeschool Antwerpia, Belgia,
• University Jean Moulin Lyon 3, Francja,
• Technische Universität Dresden, Niemcy,
• Technological Educational InstitutionThessaloniki, Grecja,
• Uniwersitat de Beira Interior Covilha, Portugalia,
• UIB Palma de Mallorca, Hiszpania,
• Anglia Polytechnic University, Wielka Brytania,
• The Engineering College of Copenhagen, Dania,
• Kanas College, Litwa,
• Uniwersitat Gesamthochschule Kasel, Niemcy.
Ponadto w roku akademickim 2004/2005 podpisano dodatkowe umowy bilateralne z Groupe ISAIPESAIP, Anjou (Francja) i Uniwersitat de les Illes Baleary (Hiszpania).
Pracownicy Wydzia³u realizuj¹ badania w ramach grantów finansowanych przez Ministerstwo Nauki
i Informatyzacji miêdzy innymi: dr hab. Jan L. Bednarczyk, prof. P. Rad . Teoria i polityka stóp procentowych
we wspó³czesnej gospodarce projekt nr 1 HO2C 10927, w Katedrze Nauk o Jakoci badania towaroznawcze
i jakociowe realizowane s¹ w ramach projektu nr 6 P06T 057 21.
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Wydzia³ Ekonomiczny Politechniki Radomskiej posiada znacz¹ce osi¹gniêcia w zakresie badañ nad
funkcjonowaniem ma³ych przedsiêbiorstw w regionie i gospodarce Polski. Posiadamy wieloletnie dowiadczenia dydaktyczne w kszta³ceniu studentów, którzy jako absolwenci trafiaj¹ w wiêkszoci do ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w regionie radomskim. Nasze dowiadczenia dydaktyczne wsparte wynikami badañ nad
ró¿nymi aspektami funkcjonowania przedsiêbiorstw oraz dowiadczenia praktyczne naszych pracowników
pozwalaj¹ nam na podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do podniesienia konkurencyjnoci mikroprzedsiêbiorstw
poprzez profesjonalne doradztwo, ekspertyzy, informacje i szkolenia dla przedsiêbiorców oraz ich pracowników.
Wydzia³ Ekonomiczny posiada 6 sal komputerowych, wyposa¿onych w nowoczesne komputery ze
specjalistycznym oprogramowaniem (programy fachowe i analizatory pozwalaj¹ce prognozowaæ i planowaæ
zjawiska ekonomiczne oraz prowadziæ gry decyzyjne), z dostêpem do Internetu oraz lokalnej sieci akademickiej obs³ugiwanej przez uczelniany serwer. PonadtoWydzia³ posiada salê konferencyjn¹ oraz multimedialn¹
wyposa¿on¹ w projektory multimedialne.
Na zasoby biblioteki oraz czytelni Wydzia³u Ekonomicznego sk³ada siê 47 285 woluminów oraz 195
prenumerat (stan na dzieñ 31.12.2004 r.) tytu³ów czasopism ekonomiczno-prawniczych zarówno ogólnych,
jak i specjalistycznych, w tym 31 tytu³ów obcojêzycznych: angielsko-, niemiecko-, rosyjsko- i francuskojêzycznych. Dostêpne s¹ dzienniki lokalne i ogólnopolskie oraz czasopisma fachowe z dziedzin i specjalnoci
naukowych, takich jak: ekonomia, nauki polityczne, prawo i administracja, ubezpieczenia, informatyka, handel
i gospodarka, polityka spo³eczna, marketing i zarz¹dzanie, bankowoæ, finanse i podatki, rachunkowoæ,
zarz¹dzanie jakoci¹, gospodarka odpadami, ochrona rodowiska, przemys³ rolno-spo¿ywczy, zarz¹dzanie
personelem, zarz¹dzanie mark¹, finanse i gospodarka komunalna, controlling, samorz¹d terytorialny, logistyka, motoryzacja, periodyki rodowisk akademickich i inne. W bibliotece wydzia³owej i salach komputerowych
mo¿na korzystaæ z prawniczego programu Lex Polonica Maxima zawieraj¹cego aktualne akty prawne i rozporz¹dzenia odpowiednich organów.
Oferta dydaktycznaWydzia³u Ekonomicznego obejmuje studia dzienne i zaoczne na dwóch kierunkach:
Ekonomia (magisterskie) iAdministracja (zawodowe).W roku akademickim 2004/2005 w sumie na studiach
dziennych na kierunku EKONOMIA studiowa³o 1470 osób, na studiach zaocznych 812 osób.

Wydzia³ Materia³oznawstwa i Technologii Obuwia
Wydzia³ Materia³oznawstwa iTechnologii Obuwia nale¿y do najstarszych wydzia³ów Politechniki Radomskiej im. K.Pu³askiego.
W ci¹gu ponad 50 lat swego istnieniaWydzia³ zmienia³ swoj¹ strukturê, dostosowuj¹c j¹ do zmieniaj¹cych siê potrzeb kszta³cenia.Aktualnie wydzia³ kszta³ci studentów w dwóch kierunkach:
• technologia chemiczna,
• zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji.
Studia prowadzone s¹ w systemie dwustopniowym na poziomie in¿ynierskim i magisterskim dla kierunku: technologia chemiczna i na poziomie in¿ynierskim dla kierunku zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji.
Dodatkow¹ ofert¹ dla absolwentów studiów zawodowych s¹ uzupe³niaj¹ce studia magisterskie prowadzone w systemie zaocznym.
W ramach kierunku technologia chemiczna wprowadzony zosta³ dwustopniowy system kszta³cenia dla
studiów dziennych i zaocznych. Student mo¿e wybraæ 3,5-letnie studia koñcz¹ce siê prac¹ dyplomow¹ na
poziomie in¿ynierskim lub kontynuowaæ naukê w ci¹gu 5-letnich studiów magisterskich, uzyskuj¹c po obronie pracy dyplomowej tytu³ magistra in¿yniera. Na 5-letnich studiach magisterskich studenci maj¹ do wyboru
7 specjalnoci.
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SiedzibaWydzia³u Materia³oznawstwa iTechnologii Obuwia Politechniki Radomskiej

Technologia i projektowanie odzie¿y
Projektowanie i konstrukcja odzie¿y jest integraln¹ czêci¹ wzornictwa przemys³owego, bêd¹cego równoczenie wstêpn¹ faz¹ procesu wytwarzania. Program studiów obejmuje wybrane zagadnienia z dziedziny
nauk plastycznych, medycznych, technicznych i humanistycznych oraz zajêcia specjalistyczne z rysunku odrêcznego i malarstwa, projektowania odzie¿y, rozwi¹zañ konstrukcyjnych i technologicznych, materia³oznawstwa i obs³ugi programów komputerowych wspomagaj¹cych proces projektowania i konstruowania odzie¿y,
techniki wytwarzania odzie¿y oraz organizacji produkcji odzie¿y. Absolwenci s¹ poszukiwani przez zak³ady
i placówki naukowo-badawcze przemys³u odzie¿owego jako samodzielni projektanci i twórcy modnej
i funkcjonalnej odzie¿y.

Laboratorium komputerowego w spomagania w projektowaniu odzie¿y
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Laboratorium komputerowego wspomagania
w projektowaniu odzie¿y

Laboratorium technologii odzie¿y

Laboratorium Materia³oznawstwaObuwniczegoiOdzie¿owego

Technologia i projektowanie obuwia jest unikatow¹ specjalnoci¹ w skali kraju. Specjalnoæ ma
charakter interdyscyplinarny, ³¹czy ze sob¹ wiele nauk z dziedzin nauk: plastycznych, medycznych, chemicznych, techniki, organizacji i zarz¹dzania, co niew¹tpliwie wp³ywa na jej uniwersalnoæ. Program nauczania

LaboratoriumTechnologii Obuwia
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LaboratoriumTechnologii Obuwia

przedmiotów zawodowych ukierunkowany jest na poznanie zagadnieñ z zakresu in¿ynierii materia³owej
i procesowej, konstrukcji i technologii wytwarzania obuwia oraz projektowania i organizacji procesów produkcyjnych
Technologia skóry
Studenci tej specjalnoci s¹ kszta³ceni w zakresie nowoczesnych technologii wyprawy skór, w tym
równie¿ ekologicznych. Przedmiotem studiów s¹ równie¿ problemy ochrony rodowiska w przemyle garbarskim, w tym procesy oczyszczania cieków i utylizacji odpadów. Absolwenci znajduj¹ zatrudnienie w zak³adach garbarskich jako technolodzy oraz w handlu skórami, odzie¿¹, galanteri¹ skórzan¹ jako rzeczoznawcy
w urzêdach kontroli i nadzoru.
Ochrona rodowiska
Studia na specjalnoci ochrona rodowiska umo¿liwiaj¹ poznanie chemicznych, fizycznych i biologicznych procesów zachodz¹cych w przyrodzie oraz skutków ich zak³ócenia dzia³alnoci¹ cz³owieka. Blok przedmiotów technicznych zapewnia poszerzenie wiedzy o zagadnienia in¿ynierskie, dotycz¹ce: uzdatniania wody,
oczyszczania cieków i gazów odlotowych oraz gospodarki odpadami sta³ymi. Uzupe³nieniem tej wiedzy s¹
zagadnienia prawne i ekonomiczne ochrony rodowiska, wymagaj¹ce dostosowania do prawodawstwa Unii
Europejskiej. Udzia³ w praktykach zawodowych stwarza mo¿liwoæ poznania stanu rodowiska regionu
radomskiego oraz dzia³alnoci instytucji pracuj¹cych na rzecz ochrony rodowiska.Absolwenci tej specjalnoci s¹ przygotowani do pracy w: instytucjach i urzêdach ds. ochrony rodowiska, przy eksploatacji instalacji
ochronnych, w laboratoriach badania rodowiska i stacjach monitoringu.
Chemia i technologia polimerów
Specjalnoæ ta obejmuje ca³okszta³t aktualnej wiedzy na temat naturalnych i syntetycznych zwi¹zków
wielkocz¹steczkowych. W toku kszta³cenia studenci zdobywaj¹ wiedzê z zakresu syntezy monomerów oraz
polimerów, ich w³aciwoci chemicznych, fizycznych i mechanicznych, materia³oznawstwa oraz stosowania
tworzyw sztucznych i kompozytów w ró¿nych ga³êziach przemys³u.Absolwenci uzyskuj¹ kwalifikacje do
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zatrudnienia zarówno w przemyle chemicznym przy wytwarzaniu oraz przetwórstwie materia³ów polimerowych, we wszystkich ga³êziach gospodarki stosuj¹cych tworzywa sztuczne, jak i w placówkach naukowo
-badawczych.Absolwenci maj¹ tak¿e mo¿liwoæ podjêcia pracy w szkolnictwie zawodowym oraz w instytucjach zajmuj¹cych siê ochron¹ rodowiska w zakresie utylizacji tworzyw sztucznych.
Materia³oznawstwo produktów naftowych
Materia³oznawstwo produktów naftowych jest unikaln¹ w Polsce specjalnoci¹ kszta³cenia w dziedzinie
in¿ynierii materia³owej produktów naftowych. Znaczenie i charakter tych wyrobów stworzy³y w warunkach
gospodarki rynkowej zapotrzebowanie na specjalistów o tym profilu. Kszta³cenie obejmuje przedmioty: p³yny
eksploatacyjne, towaroznawstwo, metrologia p³ynów eksploatacyjnych, podstawy tribologii, budowy i eksploatacji obiektów technicznych, uk³ady zasilania p³ynów eksploatacyjnych, gospodarka p³ynami eksploatacyjnymi, uzdatnianie i utylizacja zu¿ytych p³ynów eksploatacyjnych, marketing i obrót towarowy p³ynami
eksploatacyjnymi.Absolwenci przygotowani s¹ do pracy w rafineriach, stacjach paliw i olejów, przedstawicielstwach handlowych, stacjach obs³ugi pojazdów i innych zak³adach.
Technologia kosmetyków i produktów chemii gospodarczej
Specjalnoæ ta przygotowuje fachowców do pracy w produkcji oraz w laboratoriach kontrolnych
i badawczych. Cykl kszta³cenia obejmuje zarówno zagadnienia podstawowe  fizjologiê skóry, zjawiska
powierzchniowe, reologiê wyrobów, jak te¿ zagadnienia zwi¹zane z technologi¹ wytwarzania konkretnych
grup wyrobów  kremów, szamponów, szminek, proszków do prania i p³ynów do mycia.

Kierunek: ZARZ¥DZANIE I IN¯YNIERIA PRODUKCJI
Studia na tym kierunku s¹ 3,5-letnimi studiami in¿ynierskimi prowadzonymi w systemach dziennym
i zaocznym.
Kierunek zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji jest kierunkiem interdyscyplinarnym, ³¹cz¹cym wiedzê merytoryczn¹ z zakresu in¿ynierii chemicznej, obuwniczej, garbarskiej, odzie¿ownictwa i ochrony rodowiska
z wiedz¹ i umiejêtnociami mened¿erskimi.Absolwent tego kierunku bêdzie posiada³ zdolnoæ rozwi¹zywania
problemów techniczno-ekonomicznych, wystêpuj¹cych w procesie zarz¹dzania produkcj¹, a tak¿e umiejêtnoæ
prognozowania kierunku i rodzaju produkcji. Studia przygotowuj¹ absolwenta do pe³nienia funkcji kierowniczej w przemys³ach: lekkim, chemicznym i ochronie rodowiska oraz do prowadzenia samodzielnej, w³asnej
dzia³alnoci gospodarczej w tym zakresie.
Studenci maj¹ do wyboru 3 specjalnoci.
Zarz¹dzanie i in¿ynieria w przemyle lekkim
Absolwent tej specjalnoci posiada szerok¹ wiedzê z zakresu organizacji, zarz¹dzania i ekonomiki przedsiêbiorstw przemys³u lekkiego, po³¹czon¹ ze szczegó³ow¹ wiedz¹ technologiczn¹, obejmuj¹c¹ przetwórstwo
skóry i materia³ów w³ókienniczych.Takie ukierunkowanie programu daje absolwentowi du¿e mo¿liwoci przy
wyborze miejsc pracy. In¿ynierowie tej specjalnoci s¹ przygotowani do pe³nienia funkcji kierowniczych we
wszystkich bran¿ach przemys³u lekkiego i nie tylko, poniewa¿ obszerna wiedza ekonomiczna ma charakter
uniwersalny i mo¿e byæ wykorzystana w wielu dziedzinach dzia³alnoci przemys³owej, handlowej, szkolnictwie i administracji.
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Zarz¹dzanie i in¿ynieria w przemyle chemicznym
Po ukoñczeniu studiów tej specjalnoci absolwent in¿ynier-ekonomista posiada wiedzê z zakresu chemii
i in¿ynierii chemicznej, ekonomiki produkcji, organizacji przemys³u i jego zarz¹dzania.Absolwenci s¹ przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w zak³adach przemys³u chemicznego, kosmetycznego
i wyrobów chemii gospodarczej, a tak¿e do kierowania procesami organizacyjno-technologicznymi szeroko
rozumianej gospodarki paliwowo-smarowniczej. Mog¹ równie¿ byæ zatrudnieni w laboratoriach kontroli
jakoci.
Zarz¹dzanie i in¿ynieria w ochronie rodowiska i zagro¿eniach nadzwyczajnych
Specjalnoæ ta obejmuje aktualn¹ wiedzê na temat przepisów, sposobów zarz¹dzania oraz prowadzenia
i nadzoru instalacji chroni¹cych rodowisko przed dzia³alnoci¹ cz³owieka. Student w toku nauki poznaje
metody dzia³ania w szeroko pojêtym obszarze ochrony rodowiska, w tym ochronie rodowiska pracy. Absolwenci uzyskuj¹ kwalifikacje w zakresie: podstaw prawnych i logistycznych w zakresie ochrony rodowiska
i zagro¿eñ nadzwyczajnych, standardów prawno-ekonomicznych obowi¹zuj¹cych w Polsce i krajach Unii
Europejskiej, podstaw profilaktyki w ochronie rodowiska i zagro¿eñ nadzwyczajnych, podstaw operacyjnego dzia³ania w zagro¿eniach nadzwyczajnych.

Politechnika Radomska im. K. Pu³askiego
26-600 Radom., ul. Malczewskiego 29
tel. 048/ 361 70 10,
fax 048/ 361 70 12
http://www.pr.radom.pl

Opracowanie:
Jerzy ¯uchowski
Politechnika Radomska, Radom
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Gmina Miasta Radom
Radom Commune

Miasto Radom jest drugim pod wzglêdem wielkoci, poWarszawie,
orodkiem us³ugowo-handlowym województwa mazowieckiego. Pod koniec 2004 r. w Radomiu funkcjonowa³o 25 121 podmiotów gospodarki
narodowej  podmioty gospodarcze i zak³ady osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹. Dynamiczny rozwój ma³ych i rednich firm,
które stanowi¹ gros radomskich podmiotów gospodarczych, jest odpowiedzi¹ na problemy restrukturyzacyjne miasta. By zapewniæ dalszy rozwój
firm, w³adze Radomia podejmuj¹ szereg dzia³añ maj¹cych na celu wprowadzenie u³atwieñ dla przedsiêbiorców i inwestorów. Polityka ta jest stosowana m.in. poprzez system ulg wprowadzonych prawem lokalnym dla firm
zdecydowanych na zainwestowanie w Radomiu.
Istotnym czynnikiem dla rozwoju radomskiej gospodarki jest funkSiedziba Gminy Miasta
cjonowanie na terenie miasta Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która oferuje
atrakcyjne warunki lokalizacji inwestycji naszym przedsiêbiorcom. Strefa w Radomiu zosta³a powo³ana decyzj¹ Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 roku na okres 20 lat i zajmuje obecnie 82,5 ha, z czego 30,8 ha
przypada na rejon Radom, 18 ha na obszar Go³êbiowa oraz 13,31 ha na terenie Wólki Klwateckiej1. Ponadto
gmina oferuje równie¿ inne, dobrze przygotowane i uzbrojone rejony inwestycyjne:Woniki  44,82 ha (przy
ulicy Kieleckiej), w centrum miasta  9,3 ha (przy ul. Malczewskiego i Chrobrego) oraz przy ul.Warsztatowej
 5,17 ha.

Rys. 1. Obszar Podstrefy RadomTarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
1

ród³o URL: http://www.tsse.pl/pl/podstrefy_radom.html
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Z uwagi na dotychczasowe tradycje regionu i dostêpnoæ wykwalifikowanej kadry w sektorach obróbki
metali, telekomunikacji, przemys³u obuwniczego, zbrojeniowego i podwykonawstwa przemys³owego preferowane bran¿e w pozyskiwaniu nowych inwestycji obejmuj¹:
• przemys³ elektroniczny, telekomunikacyjny i informatyczny;
• produkcjê wykorzystuj¹c¹ nowoczesne technologie;
• przemys³ elektromaszynowy;
• przemys³ chemiczny i kosmetyczny.
Preferowany charakter inwestycji to przemys³, transport i logistyka. Obecnie w Podstrefie dzia³a 23
inwestorów (stan na 31.12.2004 r.)2. Zatrudnienie w podstrefie Radom znalaz³o 718 osób (stan na dzieñ
31.12.2004 r.), w tym nowe miejsca pracy uzyska³o 662 osoby. Nak³ady inwestycyjne poniesione do koñca
2004 r. wynios³y ok. 62 mln PLN.
W Radomiu funkcjonuje ju¿ sieæ firm i podwykonawców w ró¿nych bran¿ach poszukuj¹cych
mo¿liwoci rozwiniêcia wspó³pracy partnerskiej z potencjalnymi inwestorami w strefie. We wspó³pracy
z inwestorami miasto chcia³oby zrealizowaæ m.in. nastêpuj¹ce projekty:
• budowa du¿ego, regionalnego Centrum Logistycznego,
• utworzenie (na bazie istniej¹cego lotniska wojskowego) cywilnego portu lotniczego na potrzeby przewozów pasa¿erskich i towarowych,
• zbudowanie Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Leczniczego na bazie istniej¹cych obiektów sportowych,
• zagospodarowanie obszernego terenu w centrum miasta pod kompleks obiektów us³ugowo-handlowych
i rekreacyjnych,
• rewitalizacja najstarszej, historycznej dzielnicy miasta.
W ramach Podstrefy gmina dysponuje szeregiem ulg i preferencji dla inwestorów  nawet do 65%
wartoci nak³adów na inwestycje. Miasto oferuje równie¿ zwolnienia z podatku od nieruchomoci dla inwestorów tworz¹cych nowe miejsca pracy. Niew¹tpliwym atutem s¹ tak¿e po³o¿one w miecie i jego okolicach
nieruchomoci i tereny przygotowane do natychmiastowego zagospodarowania.
Od 4.04.2003 r. obowi¹zuje uchwa³a nr 112/2003 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie zwolnieñ
z podatku od nieruchomoci na terenie Radomia. Zwolnienie dotyczy podatników bêd¹cych przedsiêbiorcami
i zwi¹zane jest z nowymi inwestycjami oraz tworzeniem, po zakoñczeniu tych inwestycji, miejsc pracy. Oznacza to, ¿e podatnicy, którzy prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ i po wejciu w ¿ycie uchwa³y nr 112 zrealizuj¹
na terenie Radomia nowe inwestycje, tworz¹c w zwi¹zku z tymi inwestycjami nowe miejsca pracy (minimum
5 miejsc), s¹ zwolnieni z podatku od nieruchomoci. Czas zwolnienia zale¿y od liczby utworzonych stanowisk
pracy. Maksymalnie ulga mo¿e obowi¹zywaæ 5 lat. Szczegó³owe warunki korzystania ze zwolnienia s¹ zawarte
w uchwale nr 112/2003 oraz w Programie pomocy regionalnej dla przedsiêbiorców inwestuj¹cych w Radomiu
z dnia 30.04.2003 r.
W trosce o rozwój Radomia, jego prezydent  pan Zdzis³aw Marcinkowski napisa³ specjalny list do
inwestorów, w którym zachêca ich do inwestowania w miecie. List ten jest dostêpny na stronie internetowej
miasta i w doæ niekonwencjonalny sposób pokazuje walory Radomia3. Na stronie internetowej miasta przedsiêbiorcy mog¹ uzyskaæ wiele przydatnych informacji, m.in. nt. programów wsparcia wspó³finansowanych ze
rodków UE czy funduszy po¿yczkowych b¹d porêczeniowych. Mo¿na tu znaleæ tak¿e oferty dla inwestorów. By u³atwiæ dzia³ania inwestorów na terenie Radomia, w Urzêdzie Miejskim zosta³o specjalnie powo³ane
Centrum Obs³ugi Inwestora, w którym przedsiêbiorcy mog¹ uzyskaæ kompleksowe informacje
i wszelk¹ mo¿liw¹ pomoc. W Urzêdzie udzielane s¹ tak¿e bezp³atne konsultacje dla przedsiêbiorców zaintere2
3

Ibidem.
ród³o: http://www.radom.pl/?news=163
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sowanych funduszami strukturalnymi (w ci¹gu roku cz³onkostwa w UE skorzysta³o z nich ok. 180 osób). Dla
takich firm zosta³y w Urzêdzie zorganizowane równie¿ 2 bezp³atne szkolenia, w których udzia³ wziê³o ³¹cznie
ok. 60 firm. Kolejne bezp³atne szkolenie pt. Moja firma zosta³o zorganizowane dla osób bezrobotnych, które
chc¹ za³o¿yæ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Odby³o siê ono w dniach 2022.04.2005 r. w ramach projektu Zaplanuj swoj¹ karierê. Udzia³ w nim wziê³o 18 osób bezrobotnych, g³ównie m³odzie¿. Czêæ wyk³adowców
stanowili pracownicy Urzêdu (m.in.Wydzia³u Rozwoju i Promocji). Dla 25 przedsiêbiorców, we wspó³pracy
z Instytutem Miêdzynarodowych Finansów i Bankowoci, na dzieñ 1.06.2005 r. zaplanowano pierwsze
z cyklu spotkañ dla firm sektora MSP nt. Finansowanie dzia³alnoci bie¿¹cej i inwestycyjnej przedsiêbiorstw
 osób fizycznych.
W dniu 3.08.2004 r. w Urzêdzie Miejskim powo³ano do ¿ycia Radomski Fundusz Porêczeñ Kredytowych (jako spó³kê gminn¹) z kapita³em zak³adowym w wys. 1,25 mln z³. Fundusz wspiera ma³e i rednie
firmy, które nie maj¹ odpowiednich zabezpieczeñ, aby zaci¹gn¹æ kredyt na rozwój zak³adu.
W celu wspierania radomskich firm gmina podejmuje wspó³pracê z wieloma lokalnymi instytucjami jak
np.: Izb¹ Przemys³owo-Handlow¹ Ziemi Radomskiej, Radomskim Centrum Przedsiêbiorczoci (wspó³praca
m.in. przy projekcie parku przemys³owego), Radomsk¹ Szko³¹ Zarz¹dzania, Politechnik¹ Radomsk¹, Instytutem Technologii Eksploatacji, Zak³adem Doskonalenia Zawodowego i innymi. Ponadto urzêdnicy pozostaj¹
w sta³ym kontakcie z Polsk¹Agencj¹ Rozwoju Przedsiêbiorczoci, a zw³aszcza z Centrum Zarz¹dzania Informacj¹ dla Partnerów, które koordynuje pracê Lokalnych Okienek Przedsiêbiorczoci (gmina jest takim
orodkiem od 2004 r.).
Wysi³ki Radomia  jako miasta przyjaznego dla inwestorów  s¹ widoczne, równie¿ przez niezale¿ne
centra oceny. W III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacyjnego Gmina Fair Play 
Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji Miasto Radom otrzyma³o tytu³ i certyfikat GMINA FAIR PLAY
2004. Potwierdzi³o tym samym tytu³ i certyfikat przyznany w roku 2003. Organizatorami konkursu s¹ Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut Badañ nad Demokracj¹ i Przedsiêbiorstwem Prywatnym. Konkurs promuje przejrzyste relacje z przedsiêbiorcami i spo³ecznoci¹ lokaln¹ oraz wspó³pracê pomiêdzy biznesem a gminami przyjaznymi dla inwestorów. Na ocenê gmin du¿y wp³yw maj¹ sami inwestorzy, którzy zakoñczyli lub
prowadz¹ proces inwestycyjny na terenie danej gminy4.
Gmina Fair Play to gmina, która:
• podejmuje aktywne dzia³ania w celu przyci¹gniêcia inwestorów,
• dotrzymuje podjêtych zobowi¹zañ,
• polepsza swoj¹ infrastrukturê,
• charakteryzuje siê praworz¹dnoci¹ i wysokim poziomem etycznym pracowników gminy,
• promuje proekologiczne inwestycje i obiekty dostosowane do potrzeb osób niepe³nosprawnych5.
W ramach ogólnopolskiej III Edycji Rankingu Profesjonalna Gmina, przyjazna inwestorom
(2004 r.) Miasto Radom zajê³o 5 miejsce w kategorii gmin powy¿ej 100 tys. mieszkañców. Ranking ma na celu
umacnianie profesjonalizmu gmin oraz tworzenie platformy wspó³pracy pomiêdzy najlepiej zarz¹dzanymi
gminami a rodowiskiem inwestorów. Decyzje inwestorów o lokalizacji kapita³u s¹ coraz czêciej oparte na
wynikach analizy jakoci zarz¹dzania gmin¹, na badaniu przygotowania w³adz i aparatu urzêdniczego gminy
do tworzenia stabilnych warunków dla dzia³alnoci gospodarczej. Inwestorzy bardziej ni¿ kiedykolwiek analizuj¹ profesjonalizm obs³ugi procesów wydawania pozwoleñ na budowê, przejrzystoæ dzia³añ urzêdu, posta-

4
5

ród³o: http://www.radom.pl/banerki/certyfikat.html
ród³o: http://www.fairplay.pl/gminafp/start.php
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wy urzêdników6 . Udzia³ w takich konkursach wiadczy najlepiej o tym, ¿e miastu zale¿y na inwestorach. Co
wiêcej, stara siê ono tworzyæ inwestycjom dobre warunki i aktywnie poszukuje kolejnych chêtnych inwestorów.

Podsumowanie
Gmina Miasta Radom docenia znaczenie rozwoju lokalnych przedsiêbiorstw i ich wk³ad w rozbudowê
miasta i chce je maksymalnie wesprzeæ.Aby wspomóc przedsiêbiorców, w roku 2004 prowadzono nastêpuj¹ce dzia³ania:
• usprawniono wewnêtrzne procedury,
• powo³ano Centrum Obs³ugi Inwestora, Biuro Obs³ugi Mieszkañca,
• utworzono Radomski Fundusz Porêczeñ Kredytowych,
• pomiêdzy Izb¹ Przemys³owo-Handlow¹ Ziemi Radomskiej, stowarzyszeniem Radomskie Centrum Przedsiêbiorczoci i UM w dniu 12 sierpnia 2004 r. podpisano umowê maj¹c¹ na celu utworzenie Radomskiego
Parku Przemys³owego. W umowie gmina zobowi¹zuje siê do przekazania podmiotowi zarz¹dzaj¹cemu
etapem inwestycyjnym we w³adanie dwie nieruchomoci: przy ul. Limanowskiego 29 (dawny browar),
i przy ul. Fabrycznej (by³y Radoskór). W sierpniu 2004 r. RCP otrzyma³o w ramach konkursu 129 tys.
PLN na przygotowanie studium wykonalnoci. Rozpoczynaj¹ siê prace nad powo³aniem spó³ki zarz¹dzaj¹cej Parkiem,
• w budynku UM otwarto oddzia³ banku i placówkê pocztow¹.
W chwili obecnej Urz¹d Miejski udziela przedsiêbiorcom pomocy m.in. w zakresie:
• wyboru miejsca na prowadzenie inwestycji,
• szkoleñ dla firm z sektora MSP w zakresie funkcjonowania w UE i pozyskiwania rodków,
• promocji lokalnych firm i kojarzenia partnerów gospodarczych,
• obs³ugi prawnej i doradztwa dla inwestorów,
• monitorowania i upowszechniania informacji o stanie inwestycji na terenie miasta.
Dziêki swojej aktywnoci radomski samorz¹d kolejny raz zosta³ laureatem konkursów GMINA FAIR
PLAY 2004, PROFESJONALNA GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM oraz posiadaczem certyfikatu PN-EN ISO 9001:2001. Aby podnieæ sw¹ wiarygodnoæ, Urz¹d Miejski przyst¹pi³ do akcji spo³ecznej Przejrzysta Polska
Gmina Miasta Radom
26-61 Radom, ul. Kiliñskiego 30
t. 048/ 36 20 201, fax. 048/ 36 26 753
e-mail: prezydent@magistrat.radom.pl
Opracowanie:
Andrzej Stêpnikowski, Rafa³ Grzeszczyk
Wydzia³ Rozwoju i Promocji, Urz¹d Miejski w Radomiu
6

ród³o: http://www.frdl.org.pl/main/ranking_wyniki.htm
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Centralny Orodek
Badawczo-Rozwojowy Przemys³u
Poligraficznego w Warszawie
Research  Development Centre
of the GraphicArts Industry
in Warsaw

Historia Orodka
Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Przemys³u Poligraficznego wWarszawie jest jednostk¹ badawczo-rozwojow¹, prowadz¹c¹ badania oraz prace rozwojowe i wdro¿eniowe, a tak¿e zwi¹zan¹ z nimi dzia³alnoæ edukacyjn¹ i wydawnicz¹ na potrzeby przemys³u poligraficznego.
Historia Orodka rozpoczyna siê od utworzenia zarz¹dzeniem Nr 210 Ministerstwa Kultury i Sztuki
z dnia 18.12.1959 r. w Zjednoczeniu Przemys³u Graficznego  Centralnego Laboratorium Poligraficznego,
które w roku 1971 zosta³o po³¹czone w jeden zak³ad z Centralnym Laboratorium Farb Graficznych w Gdañsku
oraz Centralnym LaboratoriumAkcydensów i Opakowañ w £odzi. Przedmiotem dzia³alnoci Centralnego
Laboratorium od dnia utworzenia by³o przede wszystkim prowadzenie prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdro¿eniowych w dziedzinie poligrafii. By³o ono te¿ jednostk¹ wiod¹c¹ w stosunku do innych
placówek zaplecza naukowo-technicznego w bran¿y poligraficznej  podporz¹dkowanej Ministerstwu Kultury i Sztuki, a cile Departamentowi Produkcji i Zbytu Ksi¹¿ek.

Siedziba Centralnego Orodka Badawczo-Rozwojowego Przemys³u Poligraficznego wWarszawie
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Kolejnym przekszta³ceniem by³o utworzenie z dniem 01.01.1973 r. zarz¹dzeniem Nr 24 Ministra Kultury
i Sztuki z dnia 28.03.1973 r. Orodka Badawczo-Rozwojowego Przemys³u Poligraficznego. Zgodnie z tym
zarz¹dzeniem Orodek powsta³ w drodze przekszta³cenia Centralnego Laboratorium Poligraficznego  na
podstawie uchwa³y Nr 191 Rady Ministrów z dnia 24.11.1970 r. w sprawie tworzenia i zasad dzia³ania
orodków badawczo-rozwojowych (M.P. Nr 43, poz. 340). Zarz¹dzenie Nr 24 Ministra Kultury i Sztukiz dnia
28.03.1973 r. w sprawie utworzenia Orodka Badawczo-Rozwojowego Przemys³u Poligraficznego zosta³o
zmienione zarz¹dzeniem Nr 27 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23.07.1985 r. Zarz¹dzenie powy¿sze miêdzy
innymi zmieni³o nazwê Orodka na Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Przemys³u Poligraficznego,
oraz nast¹pi³a zmiana organu nadzoru nad Orodkiem. Od dnia wejcia w ¿ycie zarz¹dzenia nadzór nad
Orodkiem sprawuje Minister Kultury i Sztuki, który równie¿ powo³ywa³ i odwo³ywa³ dyrektora Orodka.
Z uzasadnienia zarz¹dzenia wynika, ¿e zmiana nazwy na Centralny Orodek wynika³a ze znowelizowanych
przepisów dotycz¹cych orodków badawczo-rozwojowych i koniecznoci podkrelenia wiod¹cej roli Orodka oraz jego faktycznego znaczenia w kraju w dziedzinie poligrafii.
Siedziba Orodka znajduje siê wWarszawie, przy ul. Miedzianej 11. COBRPP posiada równie¿ oddzia³
w £odzi, przy ul. Gdañskiej 80.

Organizacja i zatrudnienie
Zgodnie z ustaw¹ o jednostkach badawczo-rozwojowych organami Orodka s¹: Dyrektor i Rada Naukowa. Przewodnicz¹cym Rady jest prof. dr hab. Andrzej Makowski. W wyniku trzeciej edycji konkursu
og³oszonego przez Ministra Kultury, w 2001 roku na dyrektora Orodka powo³any zosta³ ponownie dr in¿.
Jerzy Hoppe.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni w dzia³alnoci podstawowej posiadaj¹ wy¿sze wykszta³cenie, 4 osoby
posiadaj¹ tytu³ doktora, w tym jedna osoba tytu³ doktora habilitowanego. Orodek wspó³pracuje z wieloma
specjalistami o wysokich kwalifikacjach oraz ze szko³ami wy¿szymi i pokrewnymi Jednostkami Badawczo-Rozwojowymi.
Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Przemys³u Poligraficznego jest cz³onkiem Polskiej Izby
Druku, z któr¹ prowadzi bardzo cis³¹ wspó³pracê.

Kierunki dzia³alnoci podstawowej COBRPP
Dzia³alnoæ badawczo-rozwojowa, wdro¿eniowa oraz edukacyjna i wydawnicza Orodka koncentruje
siê na nastêpuj¹cych kierunkach:
 rozwój istniej¹cych i opracowywanie nowych materia³ów dla przemys³u poligraficznego;
 problematyka bezpieczeñstwa i higieny pracy w przemyle poligraficznym oraz zagadnienia ochrony
rodowiska;
 zagadnienia zarz¹dzania wed³ug wymagañ okrelonych normami ISO z zakresu jakoci, ochrony rodowiska oraz bhp;
 dzia³alnoæ studyjno-analityczna, a w szczególnoci w zakresie uwarunkowañ i rozwoju przemys³u poligraficznego w warunkach integracji z Uni¹ Europejsk¹;
 prace badawcze na zlecenie o charakterze ekspertyz i opinii naukowych;
 prace wynikaj¹ce z aktualnego zainteresowania ze strony zak³adów poligraficznych;
 prace badawczo-rozwojowe finansowane ze rodków w³asnych.
 dzia³alnoæ wydawnicza.
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Prace badawczo-rozwojowe z zakresu technologii i materia³oznawstwa
poligraficznego
Celem podejmowanych prac jest m.in. opracowywanie i wdra¿anie nowoczesnych materia³ów i rodków pomocniczych, czêsto decyduj¹cych o jakoci produktu finalnego.
Sporód dzia³alnoci Orodka w tym zakresie w ostatnich latach wymieniæ nale¿y:
 Opracowanie produkcji ekologicznych, atestowanych rodków zmywaj¹cych dla przemys³u poligraficznego;
 Opracowanie receptur specjalnych klejów dyspersyjnych przeznaczonych do stosowania w procesach
poligraficznych i opakowaniowych;
 Opracowanie kleju do materia³ów trudno klej¹cych siê wystêpuj¹cych w introligatorstwie i opakowalnictwie;
 Opracowanie i uruchomienie produkcji klejów samoprzylepnych dla celów specjalnych;
 Badanie i ocena powtarzalnoci wydruków barwnych uzyskiwanych w ró¿nych systemach proofingu
cyfrowego;
 Analiza wp³ywu poligraficznego procesu technologicznego na jakoæ wydruku kodów kreskowych
i opracowanie metodyki podniesienia tej jakoci;
 Analiza i porównanie warunków wizualnej oceny wielobarwnych odbitek drukarskich wg ró¿nych norm
wiatowych;
 Ustalenie szczegó³owych warunków i przygotowanie dokumentacji dla systemu jakoci drukowania kodów kreskowych.

Prace badawczo-rozwojowe i studyjne w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy
oraz ochrony rodowiska w przemyle poligraficznym
Zagadnieniom poprawy warunków i bezpieczeñstwa pracy oraz ochronie rodowiska powiêcone by³y
prace realizowane w ramach tematu: Zagadnienia ochrony pracy i rodowiska w przemyle poligraficznym. Dokonano miêdzy innymi analizy 91 substancji chemicznych, najczêciej stosowanych w zak³adach
przemys³u poligraficznego, z punktu widzenia charakteru i skutków ich oddzia³ywania na rodowisko pracy
i otoczenie. Okrelono szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia w³aciwoci tych substancji, co stanowi
o szczególnej przydatnoci tych prac. W badaniach maj¹cych na celu zmniejszenie stopnia degradacji ekologicznej rodowiska realizowane s¹ m.in. tematy dotycz¹ce: unieszkodliwiania i utylizacji cieków i odpadów
sta³ych; ochrony powietrza przed skutkami emisji szkodliwych substancji do atmosfery; unieszkodliwiania
i odzyskiwania rozpuszczalników wykorzystywanych w procesach technologicznych.
Orodek przygotowa³ polskie wydanie raportu Integrafu pt. Poligrafia a ochrona rodowiska  Najlepsze DostêpneTechniki (BestAvailableTechniques  BAT). Publiakcja ta jest bardzo wa¿nym ród³em informacji o wymaganiach dotycz¹cych przemys³u poligraficznego w warunkach Unii Europejskiej. Opracowanie
w jêzyku polskim zosta³o nieodp³atnie udostêpnione szko³om i uczelniom poligraficznym. Publikacja w formie
ksi¹¿ki w formacieA4 i objêtoci 400 stron wyczerpuje w pe³nym stopniu zakres zagadnieñ zwi¹zanych
z ochron¹ rodowiska we wszystkich procesach produkcyjnych, wystêpuj¹cych w przemyle poligraficznym.
Opracowanie pozwala zak³adom poligraficznym oceniæ, wybraæ i przygotowaæ efektywny sposób dostosowania siê do wymogów prawa unijnego, dotycz¹cego ochrony rodowiska.
Uzupe³nieniem tego opracowania jest wydawnictwo Orodka pt. Bhp na stanowiskach pracy
w przemyle poligraficznym z uwzglêdnieniem oceny ryzyka zawodowego. Publikacja ta przedstawia
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szczegó³owe omówienie zagadnieñ zwi¹zanych z warunkami bezpieczeñstwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy w zak³adach poligraficznych. W publikacji przedstawiono aktualne przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa i higieny pracy, zasady systemów zarz¹dzania bhp, charakterystykê niebezpiecznych
i szkodliwych czynników wystêpuj¹cych na stanowiskach pracy, ocenê ryzyka zawodowego wystêpuj¹cego
dla poszczególnych stanowisk pracy w technologiach poligraficznych oraz mo¿liwoci wyeliminowania lub
ograniczenia ryzyka zawodowego.Wydawnictwo to jest systematycznie aktualizowane.
Kolejne opracowanie Orodka pt. Gospodarka odpadami w zak³adach poligraficznych praktycznie
wyczerpuje wszystkie zagadnienia dotycz¹ce problematyki rodowiskowej w przemyle poligraficznym wed³ug systematycznie aktualizowanych przepisów prawnych. Publikacja zawiera równie¿ informacje dotycz¹ce
identyfikacji i klasyfikacji odpadów powstaj¹cych zak³adach poligraficznych, a tak¿e wskazówki dotycz¹ce
minimalizacji powstaj¹cych odpadów.

Dzia³alnoæ bie¿¹ca i produkcja dowiadczalna
W Orodku prowadzona jest produkcja dowiadczalna materia³ów pomocniczych dla poligrafii wed³ug
receptur opracowanych w ramach prac badawczych. S¹ to miêdzy innymi preparaty do technologii offsetowej,
sitodrukowej, wklês³odrukowej, jak równie¿ kleje introligatorskie i do laminowania. Receptura kilku preparatów chroniona jest polskimi patentami, których w³acicielem jest COBRPP.
COBRPP wykonuje ekspertyzy i badania materia³ów i wyrobów poligraficznych. Wykonywane s¹
ekspertyzy w przypadku reklamacji zakupionych materia³ów, reklamacji zamówionych druków i innych wyrobów poligraficznych (ksi¹¿ek, broszur, czasopism, opakowañ). Przeprowadzane s¹ analizy i oceny jakoci
druków i wyrobów poligraficznych w celu podnoszenia jakoci produkcji bie¿¹cej zak³adów poligraficznych.
Orodek wspó³pracuje z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu odnonie do systemu
kodów kreskowych EAN od pocz¹tku jego wdra¿ania w Polsce. Przeprowadzono w tym zakresie szereg prac
dotycz¹cych zagadnieñ dok³adnoci odwzorowania symboli kodów kreskowych metodami poligraficznymi,
wymagañ w zakresie drukowania kodów kreskowych, badañ statystycznych jakoci wykonywanych na opakowaniach kodów kreskowych.
COBRPP prowadzi prace us³ugowe polegaj¹ce na wykonywaniu etykiet samoprzylepnych, orygina³ów
kodów kreskowych oraz rejestracji uczestników systemu znakowania towarów kodem kreskowym EAN.

Dzia³alnoæ studyjno-analityczna
W Orodku podejmowane by³y prace studyjno-analityczne, których celem by³o miêdzy innymi:
• dokonanie oceny stanu oraz potrzeb w zakresie kszta³cenia zawodowego kadr dla przemys³u poligraficznego;
• okrelenie potrzeb i mo¿liwoci rozwojowych przemys³u poligraficznego w Polsce w warunkach integracji europejskiej;
• opinie dotycz¹ce innowacyjnoci, wymagane do wniosków o fundusze strukturalne.
COBRPP na zlecenie PARP wykonywa³ analizê stopnia to¿samoci przepisów prawa polskiego z normami Unii Europejskiej w zakresie przemys³u poligraficznego. W analizie tej przedstawiono rodzaje regulacji
prawnych w Unii Europejskiej. Przeanalizowano dyrektywy UE dotycz¹ce rodowiska, bezpieczeñstwa
i higieny pracy. Okrelono stan harmonizacji polskich norm z normami unijnymi. Zestawiono wykaz norm
bran¿y poligraficznej i papierniczej.
COBRPP wspólnie z Instytutem Logistyki i Magazynowania stworzy³ i prowadzi certyfikacjê w zakresie jakoci drukowania kodów kreskowych. W pracach przygotowawczych ustalono wymagania oraz opraco98
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wano zasady certyfikacji. Certyfikat wydany przez niezale¿n¹ Jednostkê Ceryfikuj¹c¹ wiadczyæ bêdzie
o wysokiej jakoci wykonywanych przez zak³ad poligraficzny kodów kreskowych EAN.UCC. Uzyskanie
certyfikatu jest potwierdzeniem kompetencji oraz wiedzy pracowników firmy w zakresie standardów EAN.UCC,
a tak¿e poprawnoci procesu poligraficznego pod wzglêdem jakoci drukowanych kodów kreskowych.

Zarz¹dzanie jakoci¹ i rodowiskiem wg wymagañ okrelanych normami ISO
Od d³u¿szego ju¿ czasu Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy zajmuje siê przygotowaniem firm
poligraficznych do uzyskania certyfikatu z zakresu jakoci. Celem us³ug konsultacyjno-szkoleniowych jest
pe³ne przygotowanie zak³adów do uzyskania certyfikatu ISO 9001, poprzez przeszkolenie pe³nomocników ds.
jakoci, auditorów wewnêtrznych, zapoznanie ich z problematyk¹ zarz¹dzania jakoci¹, opracowanie Ksiêgi
Jakoci, procedur, instrukcji i innych dokumentów. Ju¿ w ponad 50 firmach poligraficznych Orodek prowadzi³ szkolenia, udziela³ konsultacji i nadzorowa³ prace w procesie dostosowywania firmy do wymagañ normy
ISO z serii 9001.
COBRPP przygotowuje firmy tak¿e do uzyskania certyfikatu ISO 14000 i PN-N 18001 z zakresu
ochrony rodowiska oraz bezpieczeñstwa i higieny pracy. Dobrym rozwi¹zaniem jest równoleg³e przygotowanie do uzyskania tych certyfikatów. Taka formu³a zintegrowanego podejcia pozwala zmniejszyæ koszty
i pracoch³onnoæ ca³ego przedsiêwziêcia oraz zmniejszyæ objêtoæ dokumentacji systemów do niezbêdnego
minimum.
Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy inicjowa³ dzia³alnoæ Klubu ISO, który zrzesza firmy
z bran¿y poligraficznej zainteresowane doskonaleniem i rozwojem systemów zarz¹dzania. Celem dzia³alnoci
Klubu ISO jest m.in. popularyzacja systemów zarz¹dzania i wymiana dowiadczeñ wynikaj¹cych z wdro¿enia
i funkcjonowania systemów zarz¹dzania.
W 2004 r. Orodek uzyska³ w PolskiejAgencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci akredytacjê do wiadczenia
us³ug doradczych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego  Wzrost Konkurencyjnoci Przedsiêbiorstw, Dzia³anie 2.1 Wzrost konkurencyjnoci ma³ych i rednich przedsiêbiorstw poprzez doradztwo
w dziedzinie jakoci.

Dzia³alnoæ edukacyjno-promocyjna
COBRPP inicjuje i systematycznie organizuje oraz uczestniczy w sympozjach i konferencjach przeznaczonych dla bran¿y poligraficznej. Znacz¹cy jest udzia³ Orodka w organizowaniu przygotowaniu cyklu
konferencji organizowanych w czasie targów Poligrafia w Poznaniu. Do tradycji nale¿y tak¿e wspó³organizowanie od wielu lat sympozjów poligraficznych w Ko³obrzegu i BukowinieTatrzañskiej.
COBRPP oferuje zorganizowanie szkoleñ tematycznych dla grup pracowników danej firmy. Tematyka
szkolenia pozostaje do indywidualnego uzgodnienia. Przyk³adowa tematyka: standaryzacja w technologii
offsetowej, kontrola densytometryczna druków, zagadnienia barwy w poligrafii i sposoby jej pomiaru, prawid³owa realizacja i odwzorowanie kodów kreskowych, systemy zarz¹dzania ISO 9000.

Dzia³alnoæ wydawnicza
Oprócz wymienionych wy¿ej wydawnictw z zakresu bhp i ochrony rodowiska w ostatnich latach
zosta³y wydane inne publikacje zwi¹zane z technologi¹ poligraficzn¹, tj. Sitodruk, Technologia offsetowa 
zagadnienia standaryzacji, Poligrafia  procesy i technika.
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Pracownicy Orodka publikuj¹ tak¿e artyku³y tematyczne na ³amach czasopism bran¿owych, tj. Poligrafika i wiat Druku.
Orodek jest wydawc¹ Biuletynu informacyjnego Rady G³ównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych.
Biuletyn jest rozpowszechniany w jednostkach badawczo-rozwojowych, szko³ach wy¿szych, placówkach naukowych PAN, w centralnych urzêdach administracji pañstwowej, w redakcjach czasopism i agencjach
informacyjnych.
Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Przemys³u Poligraficznego
00-958Warszawa, ul. Miedziana 11
skr. poczt. 46
cobrpp@cobrpp.com.pl
www.cobrpp.com.pl
Dyrektor: Jerzy Hoppe
Opracowanie:
Jerzy Hoppe, Przemys³aw leboda
COBRPP, Warszawa
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Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego
w Warszawie
Polish Crafts Union
in Warsaw

Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego jest ogólnopolsk¹, spo³eczno-zawodow¹ organizacj¹ pracodawców, dzia³aj¹c¹ od 1933 r. Wraz z organizacjami terenowymi  27 izbami rzemielniczymi, 483 cechami rzemios³, 190
spó³dzielniami tworzy najwiêksz¹ i najstarsz¹ w kraju strukturê samorz¹du gospodarczego. Zrzesza 300
tysiêcy, a reprezentuje interesy blisko 600 tysiêcy mikro, ma³ych i rednich firm dzia³aj¹cych w ponad 100
zawodach rzemielniczych.
Dzia³a na podstawie:
• ustawy z dnia 22.03.1989 r. o rzemiole, znowelizowanej ustaw¹ z dnia 26.07.2001 r.,
• ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 roku, która usankcjonowa³a status organizacji samorz¹du rzemios³a wszystkich szczebli, jako organizacji samorz¹du gospodarczego
• ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji ds. Spo³eczno- Gospodarczych i wojewódzkich
komisjach dialogu spo³ecznego, która nada³a Zwi¹zkowi status partnera dialogu spo³ecznego.

Zadania Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego
• ochrona praw i reprezentowanie interesów rzemios³a wobec organów w³adzy i administracji publicznej, organów
samorz¹du terytorialnego, zwi¹zków zawodowych oraz innych instytucji krajowych i zagranicznych,
• uczestniczenie w dialogu spo³ecznym po stronie pracodawców,
• realizacja zadañ z zakresu owiaty i wychowania oraz innych zadañ o charakterze publiczno-prawnym,
• nadzór nad organizacj¹ i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiole,
• promocja rzemios³a w kraju i za granic¹,
• wspieranie rozwoju ruchu bran¿owego (Rada Bran¿owa Rzemios³a Polskiego),
• instrukta¿, szkolenia, doradztwo,
• upowszechnianie zasad etyki zawodowej i spo³ecznej odpowiedzialnoci przedsiêbiorców.

Organizacje i firmy rzemielnicze

ZRP

27 Izb Rzemios³a i Przedsiêbiorczoci

190 Spó³dzielni

483 Cechy Rzemios³

300 tysiêcy firm rzemielniczych

EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 2/2005

101

Izby rzemios³a i przedsiêbiorczoci
Reprezentuj¹ interesy zrzeszonych organizacji oraz rzemielników wobec organów w³adzy i administracji publicznej, organizacji pracobiorców oraz innych instytucji. Powo³uj¹ komisje egzaminacyjne oraz przeprowadzaj¹ egzaminy kwalifikacyjne, a tak¿e udzielaj¹ pomocy instrukta¿owej i doradczej.

Cechy rzemios³
Reprezentuj¹ interesy zrzeszonych rzemielników wobec organów w³adzy i administracji publicznej
szczebla gminnego i powiatowego oraz zwi¹zków zawodowych. Utrwalaj¹ wiêzi rodowiskowe poprzez
prowadzenie dzia³alnoci spo³eczno-organizacyjnej, owiatowej i kulturalnej. Propaguj¹ postawy zgodne
z zasadami etyki i godnoci zawodowej.

Spó³dzielnie rzemielnicze
Organizacje o charakterze przede wszystkim gospodarczym, u³atwiaj¹ce cz³onkom dzia³alnoæ wytwórcz¹ i us³ugow¹. Zasady ich funkcjonowania reguluje ustawa Prawo spó³dzielcze.

Firmy rzemielnicze
W strukturach rzemios³a zrzeszonych jest ponad 300 tysiêcy przedsiêbiorstw. Wród ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw kolejne kilkaset tysiêcy swój rodowód wywodzi z rzemios³a. Rzemios³em jest wykonywanie
dzia³alnoci gospodarczej przez osobê fizyczn¹ lub wspólników spó³ki cywilnej, z udzia³em kwalifikowanej
pracy w³asnej, we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników.
W firmach rzemielniczych zatrudnionych jest blisko 3 miliony osób, z czego ponad sto tysiêcy to
pracownicy m³odociani, ucz¹cy siê zawodu i zasad prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
Sporód ponad 100 zawodów rzemielniczych warto wymieniæ chocia¿ niektóre  m³ynarze, cukiernicy,
piekarze, rzenicy, wêdliniarze, lusarze, grawerzy, optycy, zegarmistrze, mechanicy, blacharze, lakiernicy,
kamieniarze, dekarze, elektrycy, glazurnicy, parkieciarze, szklarze, ceramicy, witra¿ownicy, stolarze, tapicerzy,
introligatorzy, poligrafowie, krawcy, kapelusznicy, garbarze, obuwnicy, fotografowie, fryzjerzy, kosmetyczki.
Ich przedstawiciele prowadz¹ ma³e, w wiêkszoci us³ugowe firmy, daj¹ce setki tysiêcy miejsc pracy. S¹
elastyczni i umiej¹ przystosowaæ siê do zmiennych warunków ekonomicznych. Maj¹ wielkie dowiadczenie
w przygotowywaniu uczniów do podejmowania dzia³alnoci gospodarczej w tych zawodach, które s¹ najbardziej potrzebne na rynku. Mog¹ wp³ywaæ na z³agodzenie zjawiska bezrobocia oferuj¹c mo¿liwoæ szybkiej
zmiany kwalifikacji.

Kszta³cenie zawodowe w rzemiole
Firmy i organizacje rzemielnicze uczestnicz¹ w procesie kszta³cenia zawodowego poprzez realizacjê
praktycznej nauki zawodu, dokszta³cania teoretycznego uczniów i doskonalenia zawodowego rzemielników.
Zdobyte umiejêtnoci s¹ potwierdzane egzaminami czeladniczymi i mistrzowskimi. Ustawa z dnia 6 wrzenia
2001 roku zagwarantowa³a organizacjom rzemios³a nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego
w rzemiole.
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Blisko 100 tys. uczniów  m³odocianych pracowników zdobywa kwalifikacje w firmach rzemielniczych. W ci¹gu roku ponad 48 tys. osób uzyskuje wiadectwa czeladnicze, a ponad 4 tys. odbiera dyplomy
mistrzowskie zdaj¹c wczeniej egzaminy przed ok. 1000 komisji egzaminacyjnych, w których zasiada kilka
tysiêcy wysokiej klasy specjalistów: mistrzów rzemielników, in¿ynierów, techników i nauczycieli zawodu.
Reprezentanci Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego aktywnie pracuj¹ miêdzy innymi w nastêpuj¹cych gremiach zewnêtrznych:
• Trójstronna Komisja ds. Spo³eczno-Gospodarczych i jej zespo³y ds.: prawa pracy i uk³adów zbiorowych,
ubezpieczeñ spo³ecznych, polityki gospodarczej i rynku pracy, bud¿etu, wynagrodzeñ i wiadczeñ socjalnych, dialogu spo³ecznego, us³ug publicznych, funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, wspó³pracy
z MOP,
• Narodowa Rada Integracji Europejskiej  cia³o opiniodawczo-doradcze, dzia³aj¹ce przy przewodnicz¹cym
Komitetu Integracji Europejskiej,
• Sejmowa Komisja do spraw Unii Europejskiej  Podkomisja Sta³a ds. Jednolitego Rynku,
• Rada Fundacji Polskiego God³a Promocyjnego Teraz Polska,
• Europejska Unia Rzemios³a Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw (UEAPME, Bruksela)  najbardziej
wp³ywowa i licz¹ca siê w Unii Europejskiej organizacja, zrzeszaj¹ca krajowe organizacje rzemios³a i MP
z pañstw cz³onkowskich UE oraz krajów kandyduj¹cych do Unii. RadaAdministracyjna UEAPME jest jej
organem wykonawczym,
• Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny  organ doradczy Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu
Europejskiego,
• Komitet Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
• Europejskie Centrum Rozwoju Kszta³cenia Zawodowego (CEDEFOP)  wspiera Komisjê Europejsk¹
w dzia³aniach dot. edukacji i kultury  na rzecz kszta³towania kierunków i potrzeb kszta³cenia zawodowego
oraz promowania jego rozwoju,
• Krajowa Rada Spó³dzielcza,
• Rada Ubezpieczonych  cia³o spo³eczne o charakterze opiniotwórczym, zajmuj¹ce siê ubezpieczeniami
gospodarczymi,
• Rada Nadzorcza Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
• Rada Ochrony Pracy  ustawowy organ nadzorczy Pañstwowej Inspekcji Pracy powo³ywany przez
Marsza³ka Sejmu na wniosek uprawnionych instytucji i organizacji,
• Naczelna Rada Zatrudnienia  organ doradczy Ministra Pracy,
• Rada Programu Leonardo daVinci (przy MENiS),
• Ogólnopolska RadaTechniczna,
• Rada Nadzorcza PolskiejAgencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci,
• Rada Statystyki  organ opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów,
• Rada Gospodarki ¯ywnociowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi  organ opiniodawczodoradczy Ministra,
• Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepe³nosprawnych  organ doradczy Pe³nomocnika do
Spraw Osób Niepe³nosprawnych w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki,
• Rada Nadzorcza Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób,
• Rada Nadzorcza Polskiej Sieci Doradców Biznesu S.A.  wspiera rozwój sektora szkoleniowo-doradczego, pracuj¹cego na rzecz ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
• Komitety Monitoruj¹ce i steruj¹ce sektorowymi programami operacyjnymi, programami rozwoju regionalnego, Inicjatyw¹ Wspólnotow¹ Equal i innymi,
• Inne.
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Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-950Warszawa
tel. 022 50 44 200, fax 022 50 44 220
www.zrp.pl, zrp@zrp.pl
Zespó³ samorz¹dowo-organizacyjny: 022 50 44 328, samorzad@zrp.pl
Zespó³ ds. Unii Europejskiej i rozwoju przedsiêbiorczoci: 022 50 44 357, nza@zrp.pl
Zespó³ ds. owiaty zawodowej i problematyki spo³ecznej: 022 50 44 397, oswiata@zrp.pl
Zespó³ finansowo-administracyjny: 022 50 44 382, nf@zrp.pl
Samodzielne stanowisko ds. informacji i promocji/rzecznik prasowy: 022 50 44 314, wawer@zrp.pl
Samodzielne stanowisko ds. ekonomiki rzemios³a i podatków: 022 50 44 240, lutow@zrp.pl
Samodzielne stanowisko ds. administrowania domami wczasowymi ZRP: frejer@zrp.pl

Opracowanie:
Norbert Pruszanowski, Edyta Doboszyñska
ZRP, Warszawa
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DEMOS Polska sp. z o.o. GRUPA
DEMOS
DEMOS Poland  Ltd

Grupa podmiotów szkoleniowo-doradczych zosta³a za³o¿ona w roku 1972.
Pierwsz¹ i dominuj¹c¹ spó³k¹ jest DEMOS S.A. powsta³a we Francji jako francuska firma
szkoleniowa.
W Polsce Grupa DEMOS obecna by³a od pocz¹tku procesu polskiej transformacji. W ramach projektów
realizowanych z inicjatywy Unii Europejskiej DEMOS uczestniczy³ w przekszta³caniu POLSKIEGO SYSTEMU GOSPODARCZEGO. W listopadzie 2004 roku, na bazie RÓ¯NORODNYCH dowiadczeñ
w projektach UE zrealizowanych w Polsce przez swoich konsultantów i w celu rozszerzenia us³ug dla swoich
klientów  przedsiêbiorstw i instytucji- DEMOS utworzy³ w Warszawie swoje przedstawicielstwo, które
funkcjonuje jako DEMOS Polska Sp. z o.o.
DEMOS Polska, podobnie jak ca³a Grupa DEMOS, koncentruje swoj¹ dzia³alnoæ na us³ugach doradczych i szkoleniowych, m.in. poprzez wdra¿anie planów i programów szkoleñ dostosowanych do zmian
zachodz¹cych w przedsiêbiorstwach i instytucjach wykorzystuj¹c w swoich dzia³aniach osi¹gniêcia nauki
o cz³owieku i nauk spo³ecznych.
Grupa DEMOS to zespó³ ekspertów, trenerów i konsultantów
tworzony pod k¹tem potrzeb Klientów
Realizuj¹c liczne projekty szkoleniowe i doradcze DEMOS wykorzystuje zaanga¿owanie wszystkich
swoich pracowników. Tworzy siê w ten sposób wielokulturowy multidyscyplinarny zespó³ konsultantów
dysponuj¹cy zasobami ca³ej Grupy DEMOS. Wsparcie ze strony pe³nych wielodyscyplinarnych zasobów
kadrowych DEMOSA oraz dorobku intelektualnego, a tak¿e narz¹dzi, systemów i procedur umo¿liwia DEMOS Polska realizacjê wiêkszoci (je¿eli nie wszystkich) potrzeb i oczekiwañ naszych Klientów.
Obok grona w³asnych trenerów, konsultantów i ekspertów DEMOS Polska wspó³pracuje z liczn¹ grup¹
trenerów europejskich.
Dzisiaj Grupa DEMOS liczy:
• Ponad 1500 konsultantów i trenerów, wybranych zgodnie z funkcjonuj¹c¹ w Grupie DEMOS
procedur¹ ISO 9001;
• Oko³o 250 osób sta³ego personelu, w tym 14 osób kadry kierownictwa wykonawczego odpowiedzialnej za wszystkie dziedziny funkcjonowania Grupy DEMOS;
• A tak¿e 35 osobistoci  wybitnych miêdzynarodowych ekspertów w Radzie Doskonalenia.
W³anie taki zespó³ pozwala Grupie DEMOS osi¹gaæ bardzo dobre wyniki i tym samym wzmacniaæ
swoj¹ pozycjê na europejskim i wiatowym rynku us³ug szkoleniowych i doradczych. Dzisiaj Grupa DEMOS
mo¿e poszczyciæ siê:
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30 000 klientów (przedsiêbiorstw i instytucji) na wiecie
70 000 przeszkolonych osób w 2004 roku
oko³o 1 700 000 tzw. uczestniko-godzin
czy chocia¿by 42 milionami euro obrotu ( co stanowi 20% wzrost w stosunku do 2003 roku).

DEMOS  zasiêg geograficzny

•
•
•
•
•
•
•
•

W dniu dzisiejszym Grupa DEMOS funkcjonuje w nastêpuj¹cych krajach:
POLSKA  Warszawa,
WIELKA BRYTANIA  Londyn,
BELGIA  Bruksela,
NIEMCY  Berlin,
HISZPANIA  Madryt,
MAROCO  Casablanca,
CHINY  Pekin & Szanghaj,
NOWA KALEDONIA  Nouméa.

DEMOS  zakres us³ug dostosowanych do wyzwañ globalizacji
G³ówne obszary funkcjonowania DEMOS obejmuj¹:
• SZKOLENIA:
Szkolenia otwarte
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Szkolenia na miarê
• DORADZTWO (Consulting)
• NOWE TECHNOLOGIE
• DZIA£ALNOÆ WYDAWNICZ¥
Grupa DEMOS to gwarancja wspó³pracy z rzetelnym, godnym zaufania i szacunku partnerem, liderem
w dziedzinie doradztwa i szkolenia zawodowego.
To gwarancja profesjonalizmu i jakoci. DEMOS posiada:
• Certyfikat ISO 9001 w zakresie procedur szkoleniowych wydany przez AFAQ (Francuskie Stowarzyszenie Jakoci) (Wersja 2000),
• Certyfikat OPQF.
Dla wszystkich podmiotów wspó³tworz¹cych Grupê DEMOS nadrzêdnym has³em jest has³o:
JAKOÆ TO NASZ PRIORYTET!
Zwa¿ywszy na powy¿sze Konsultanci, Trenerzy i Pracownicy DEMOS Polska, tak jak w przypadku
ca³ej Grupy DEMOS, stale doskonal¹ i dostosowuj¹ nasz¹ ofertê i metody szkoleniowe do potrzeb, oczekiwañ, wymagañ i sytuacji Klientów.

Instytut DEMOS  Europejski Instytut Badawczo-Rozwojowy
Doskona³ym przyk³adem powy¿szego stwierdzenia jest utworzony w ramach Grupy DEMOS INSTYTUT DEMOS, Europejski Instytutu Badawczo-Rozwojowy i Szkolenia. Struktury Instytutu DEMOS zajmuj¹ siê rozwojem nauk o cz³owieku i nauk spo³ecznych ze szczególnym naciskiem po³o¿onym na spo³eczny
rozwój organizacji i zatrudnionych w nich pracowników.

Celem Instytutu DEMOS jest wykorzystanie, doskonalenie i wdro¿enie wiedzy z dziedziny nauk
spo³ecznych w procesie kszta³cenia ustawicznego pracowników podmiotów gospodarczych, uczestników
rynku pracy, a tak¿e bezrobotnych w ramach systemu funkcjonowania przedsiêbiorstw, instytucji i jednostek.
Europejski Instytut Badawczo-Rozwojowy i Szkolenia, Instytut DEMOS ma za zadanie przenosiæ
wiedzê akademick¹ w obszar funkcjonalny ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego.
Instytut DEMOS  Europejski Instytut Badawczo- Rozwojowy i Szkoleñ wykorzystuj¹c dowiadczenie
i prowadzone badania kszta³tuje nowe wzorce i normy w procesie ustawicznej edukacji doros³ych.Tym samym
Instytut wspó³tworzy metodykê nauczania podnosz¹c ostateczne efekty kszta³cenia, a poprzez to wzmacniaj¹c
wartoæ potencjalnych uczestników.
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Europejski Instytut Badawczo-Rozwojowy i Szkoleñ koncentruje siê na najwa¿niejszych obszarach
¿ycia i powi¹zanych z nimi dziedzinach, jak: edukacja, kszta³towanie, socjologia organizacji, procesy reguluj¹ce zjawiska spo³eczne tak na poziomie spo³eczeñstwa, jak i poszczególnych organizacji, tak¿e satysfakcji
spo³ecznej i efektywnoci rynku pracy.
Instytut DEMOS wykorzystuje w swojej dzia³alnoci dowiadczenia Grupy DEMOS we wszystkich
krajach, gdzie realizowa³ projekty.

DEMOS  zakres us³ug szkoleniowych
Oferta szkoleniowa Grupy Demos sytuuje j¹ wród najwiêkszych ofert szkoleniowych w Europie.
Kluczowe obszary aktywnoci szkoleniowej DEMOS Polska:

1. Struktura oferty szkoleniowej
• Szkolenia otwarte  ponad 1400 rodzajów kursów w 14 obszarach kompetencji:
Rozwój zasobów ludzkich
Metody i techniki zarz¹dzania
Efektywna komunikacja i rozwój osobisty pracowników
Marketing i sprzeda¿
Bankowoæ i finanse
Kontrola procesów przemys³owych i jakoci
Logistyka  transport i zaopatrzenie
Informatyka, obliczenia i przetwarzanie danych
Prace biurowe, sekretariat, recepcja
Doradztwo i szkolenia adresowane do spo³ecznoci lokalnych
Doradztwo i szkolenia w sektorze s³u¿by zdrowia
Zagadnienia ochrony rodowiska
Jêzyki obce
Edukacja z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych  e-learning
• Szkolenia na zamówienie, dostosowane do oczekiwañ przedsiêbiorstw i instytucji
• Programy szkoleniowe zdalnego kszta³cenia w trybie on-line opracowane na zamówienie klienta;
materia³y na CD-ROMach towarzysz¹ce kursom szkoleniowym jako wprowadzenie, jako ich kontynuacja lub jako samodzielne programy samokszta³c¹ce.

2. Rozwijanie i budowanie potencja³u zasobów ludzkich
Dowiadczenia firmy DEMOS obejmuj¹ tak¿e projektowanie i rozbudowêPlanów Rozwoju Zasobów
Ludzkich:
• doradztwo w zakresie organizacji i restrukturyzacji instytucji publicznych oraz przedsiêbiorstw sektora
prywatnego
• projektowanie planów rozwoju zasobów ludzkich, obejmuj¹cych aspekty instytucjonalne, finansowe,
prawne i polityczne
• opisy zadañ zawodowych
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praktyka zarz¹dzania
budowanie grup roboczych w ramach zespo³ów kierownictwa wykonawczego
szkolenie personelu
szkolenie trenerów
rozwijanie umiejêtnoci komunikowania siê
zarz¹dzanie czasem

3. Pomoc techniczna w rozwijaniu krajowych systemów edukacji ustawicznej
i szkolenia zawodowego
W Polsce DEMOS uczestniczy w projektach z zakresu kszta³cenia ustawicznego doros³ych, opracowuje
wspólnie z polskimi agendami rz¹dowymi standardy kompetencyjne, edukacyjne i ewaluacyjne w³aciwe
przedmiotowym zakresom. Na poziomie krajowych systemów edukacyjnych udziela wsparcia merytorycznego w celu unowoczeniania i rozwoju systemów szkolenia zawodowego. Proponowana metodologia dzia³a
wed³ug nastêpuj¹cego schematu:
Diagnoza istniej¹cych systemów
• Wspieranie polityki poszczególnych pañstw w procesie organizowania ich systemów szkolenia zawodowego
• Wspieranie tworzenia struktury prawnej i finansowej (zaanga¿owanie organizacji zawodowych, sektora
prywatnego itd.)
• Opracowywanie i wdra¿anie struktur szkoleniowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym
• Organizowanie centrów badañ rynku pracy i procesów zarz¹dzania, oraz centrów doradztwa
• Wdra¿anie systemów szkoleniowych w zakresie kontroli jakoci szkoleñ
DEMOS Polska wykorzystuje w swoich dzia³aniach koncepcjê zarz¹dzania cyklem procesu (Project
Cycle Management, PCM) wraz ze schematem logicznym (logical framework).
DEMOS Polska adresuje swoje us³ugi do:
• Przedsiêbiorstw i organów administracji lokalnej:
Doradztwo i pomoc techniczna w zakresie:
Rozwoju umiejêtnoci w procesach administracyjnych, handlowych i produkcyjnych
Diagnozowania dzia³alnoci i opracowywania strategii
Wdra¿ania systemów informatycznych
Pomocy w zarz¹dzaniu projektami
• Wielonarodowych korporacji  wdra¿aj¹c okrelone zasady w ich spó³kach afiliowanych
DEMOS oferuje narzêdzia z zakresu doradztwa w zarz¹dzaniu, pomagaj¹c w ten sposób przedsiêbiorstwom w procesie internacjonalizacji, w zarz¹dzaniu zespo³ami, w których znajduj¹ siê przedstawiciele ró¿nych obszarów kulturowych i w upowszechnianiu wspólnej etyki korporacyjnej.
• Instytucji finansuj¹cych (Unia Europejska, Bank wiatowy, Afrykañski Bank Rozwoju itp.) 
w ramach wspomaganych przez nie programów rozwoju i wspó³pracy gospodarczej  wiadczymy us³ugi
doradztwa, pomocy technicznej i szkolenia. Nasze dzia³ania obejmuj¹ piêæ g³ównych dziedzin:
Wspieranie rozwoju sektora prywatnego
Wspieranie decentralizacji oraz wspólnot lokalnych
Doradztwo i szkolenia w sektorze lecznictwa
Doradztwo i szkolenia w dziedzinie ochrony rodowiska
Rozwój zasobów ludzkich i instytucji
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DEMOS szkoli równie¿ pracowników nowych instytucji, np. poprzez cztery Framework Contracts
w Komisji Europejskiej.
• Rozwijamy wspó³pracê partnersk¹ z lokalnymi organizacjami szkoleniowymi w celu optymalizacji
transferu umiejêtnoci i dowiadczenia.
Rozwijanie wspó³pracy z zasobami lokalnymi jest istotnym warunkiem sukcesu miêdzynarodowego
i doskonalenia transferu umiejêtnoci.
Jeli s¹ Pañstwo zainteresowani bardziej szczegó³owymi informacjami na temat naszych dzia³añ, prosimy
o kontakt:
Francja: DEMOS, 20, rue de lArcade 75008 Paris
(33-1-44 94 28 98 FAX: 33-1-44 94 14 42
e-mail: international @demos.fr
DEMOS Polska Sp. z o.o.
00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53
tel. 022/ 370 52 12, fax 022/ 370 52 10
e-mail: mhunin@demospolska.pl
Opracowanie:
Ma³gorzata Hunin
DEMOS Polska,Warszawa
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Fundacja Rozwoju
Przedsiêbiorczoci w Suwa³kach
Fundation for Promotion
of Entrepreneurship

Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci z siedzib¹ w Suwa³kach powsta³a we wrzeniu 1993 roku
z inicjatywy ówczesnych Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej Panów Micha³a Boni oraz Jacka Kuronia.
Ponadto Fundatorami byliWojewoda Suwalski orazAgencja Rozwoju RegionalnegoARES.
Fundacja powsta³a w celu przeciwdzia³ania i ³agodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Intencj¹
fundatorów by³o skupienie w jednym miejscu pe³nego wyboru us³ug dla przedsiêbiorców i bezrobotnych
poszukuj¹cych szans w³asnego rozwoju.
Swoje cele Fundacja realizuje poprzez nastêpuj¹ce dzia³ania:
• Promocjê przedsiêbiorczoci w postaci organizacji konferencji, misji gospodarczych, spotkañ z potencjalnymi kontrahentami, wydawanie biuletynów informacyjnych,
• Szkolenia i seminaria dla kadry zarz¹dzaj¹cej, dla pracodawców, dla bezrobotnych,
• Wspieranie finansowe,
• Doradztwo konsultacyjno-prawno-ekonomiczne i wszelkie inne dzia³ania promuj¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ i rozwój regionalny.
W Radzie Programowej Fundacji zasiadaj¹ przedstawiciele Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spo³ecznej, sprawuj¹c sta³y nadzór nad jej dzia³alnoci¹ i prawid³owym wydatkowaniem powierzonych Fundacji
rodków finansowych.
Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci od pocz¹tku wspó³uczestniczy w tworzeniu i rozwijaniu przedsiêbiorczoci, wspomaga lokalny rozwój gospodarczy. Uczestniczy we wszystkich inicjatywach, maj¹cych na
celu rozbudowanie potencja³u gospodarczego, w wyniku których mog¹ powstaæ nowe miejsca pracy.
Nale¿y stwierdziæ, i¿ zarówno pod wzglêdem organizacyjnym, technicznym i merytorycznym FRP
przygotowana jest do aktywnego uczestnictwa w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym. Nasze dowiadczenia
w zakresie rozwoju lokalnego, wspierania przedsiêbiorczoci, promocji i marketingu, zdobyte w okresie 9 lat
funkcjonowania Fundacji oraz kadra i zespó³ ekspertów, wspó³pracuj¹cych pozwalaj¹ na w³aciwe umiejscowienie Fundacji w dzia³aniach podejmowanych przez w³adze administracyjne zarówno pañstwowe, jak
i samorz¹dowe wszystkich szczebli  w³¹cznie ze szczeblem centralnym.
Fundacja by³a jednym z inicjatorów stworzenia programu rozwoju spo³eczno-gospodarczego dla województwa suwalskiego. Program taki zosta³ zatwierdzony w czerwcu 1997 roku przez Sejmik Samorz¹dowy
Województwa Suwalskiego.
Od momentu powstania województwa podlaskiego Fundacja wspó³pracuje z Zarz¹demWojewództwa
Podlaskiego,Warmiñsko-Mazurskiego. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu lokalnych programów rozwoju
inicjowanych przez samorz¹dy lokalne ró¿nego szczebla.
Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci przy realizacji celów statutowych zwi¹zanych z rozwojem regionalnym i lokalnym wspó³pracuje z:
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•
•
•
•
•
•
•

Biurem Euroregionu Niemen,
Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Niemen,
Stowarzyszeniem GminWigry,
W³adzami samorz¹dowymi województwa podlaskiego i warmiñsko-mazurskiego,
Administracj¹ powiatow¹ i gminn¹ województwa podlaskiego i warmiñsko-mazurskiego,
Zwi¹zkami pracodawców,
Fundacjami i Stowarzyszeniami wspieraj¹cymi ma³e i rednie przedsiêbiorstwa o zasiêgu ogólnokrajowym,
• Zwi¹zkami pracodawców,
• Bankami i innymi instytucjami finansowymi.
Przy realizacji programów wspó³finansowanych ze róde³ Unii Europejskiej wspó³pracujemy miêdzy
innymi z takimi uczelniami jak: Stiftung Grone Schule z Niemiec, Confedration College z Kanady, Stowlan Ltd
z Wielkiej Brytanii,Aarchus Business College z Danii.
Fundacja dysponuje dobrze przygotowan¹ kadr¹ zwi¹zan¹ z realizacj¹ programów ukierunkowanych na
rozwój lokalny, przede wszystkim z zakresu prawa, ekonomii, finansów, bankowoci, marketingu i innych
dziedzin. Wród specjalistów s¹ profesorowie polskich uczelni takich jak: UniwersytetWarszawski, Szko³a
G³ówna Handlowa, Uniwersytet w Bia³ymstoku, Katolicki Uniwersytet Lubelski, UniwersytetWarmiñsko-Mazurski, Wy¿sza Szko³a S³u¿by Spo³ecznej i Zarz¹dzania.
Dla realizacji swoich dzia³añ statutowych Fundacja:
• zosta³a zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Konsultacyjnym w Brukseli (rejestracja ta umo¿liwi³a
Fundacji dostêp do funduszy PHARE),
• zosta³a cz³onkiem Krajowego Systemu Us³ug dla MP,
• dzia³a w ramach projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej i Banku wiatowego TOR # 10
• zosta³a zarejestrowana w ewidencji niepublicznych placówek owiatowych,
• zosta³a cz³onkiem za³o¿ycielskim Sejmiku GospodarczegoWojewództwa Podlaskiego,
• fundacja uczestniczy³a w Zjedzie Za³o¿ycielskim Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Po¿yczkowych.
Celem stowarzyszenia jest:
 wspieranie rozwoju przedsiêbiorczoci na poziomie regionalnym i krajowym,
 reprezentowanie na szczeblu ogólnokrajowym interesów funduszy po¿yczkowych oraz jednoczenie
ich dzia³añ zmierzaj¹cych do rozwoju regionów,
 oddzia³ywanie na kszta³towanie ustawodawstwa gospodarczego wspieraj¹cego rozwój przedsiêbiorczoci,
 organizowanie wymiany dowiadczeñ pomiêdzy instytucjami wspieraj¹cymi rozwój przedsiêbiorczoci z zakresie funduszy po¿yczkowych dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
 wspó³praca z instytucjami rz¹dowymi, samorz¹dowymi pozarz¹dowymi, finansowymi i innymi realizuj¹cymi podobne cele w zakresie rozwoju przedsiêbiorczoci i funduszy po¿yczkowych,
 promocja funduszy po¿yczkowych,
 wspó³dzia³anie z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania rodków, tworzenia warunków finansowania i wymiany dowiadczeñ dotycz¹cych funduszy po¿yczkowych,
 podejmowanie inicjatyw i dzia³añ zmierzaj¹cych do podnoszenia poziomu kwalifikacji i wiedzy polskich ma³ych i rednich przedsiêbiorców,
 wspieranie procesu integracji gospodarczej Polski z Uni¹ Europejsk¹ oraz u³atwianie funduszom
po¿yczkowym wspó³pracy z partnerami zagranicznymi.
Dla zwiêkszenia zakresu swojej dzia³alnoci w lipcu 1995 roku Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci
zg³osi³a swój akces w konkursie na Program Rozwój Ma³ej Przedsiêbiorczoci finansowany z po¿yczki
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Banku wiatowego. Wniosek w sprawie utworzenia Funduszu Rozwoju Przedsiêbiorczoci uzyska³ pozytywn¹ ocenê Komisji oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
W ramach tego projektu Minister zleci³ Fundacji Rozwoju Przedsiêbiorczoci zadanie utworzenia
i prowadzenia Funduszu Rozwoju Przedsiêbiorczoci i przekaza³ rodki finansowe na realizacjê tego projektu.
Fundusz Rozwoju Przedsiêbiorczoci stanowi uzupe³nienie dzia³añ Fundacji i wzbogacenie instrumentów
finansowych oferowanych podmiotom gospodarczym przez Powiatowe Urzêdy Pracy (po¿yczki z Funduszu
Pracy) i banki komercyjne (kredyty bankowe) województwa podlaskiego i warmiñsko-mazurskiego.
W dzia³alnoci Funduszu mo¿na wyró¿niæ 2 g³ówne cele d³ugofalowe.
Pierwszym jest pobudzanie aktywnoci osób bezrobotnych i kreowanie wiadomoci roli przedsiêbiorczoci. Realizacja tego celu pozwoli na rozwój prywatnej przedsiêbiorczoci i wykreowanie maksymalnie
du¿ej liczby osób prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ na w³asny rachunek. Zadania, które konsekwentnie
wykonuje Fundusz Rozwoju Przedsiêbiorczoci, a które s³u¿¹ realizacji tej misji, to udzielanie po¿yczek
i wsparcia kapita³owego osobom bezrobotnym, pomoc w przygotowywaniu wniosków kredytowych oraz
sta³y nadzór nad po¿yczkobiorcami. Wszystko to jest wykonywane zgodnie z wymogami Banku wiatowego
i Regulaminem Funduszu Rozwoju Przedsiêbiorczoci.
Drugim celem jest integrowanie rodowiska lokalnego poprzez zaanga¿owanie jego przedstawicieli
w dzia³alnoæ Fundacji Rozwoju Przedsiêbiorczoci. Zosta³o to osi¹gniête miêdzy innymi poprzez powo³anie
takiego sk³adu komisji po¿yczkowej, w sk³ad której wchodz¹ przedstawiciele czterech ró¿nych instytucji
z terenu Suwa³k.
Fundusz obs³uguje dwie podstawowe grupy klientów:
• przedsiêbiorcy, którzy prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ i chc¹ tworzyæ nowe miejsca pracy.
S¹ to firmy stosunkowo krótko funkcjonuj¹ce na rynku, rozliczaj¹ce siê na podstawie uproszczonych
zasad opodatkowania (rycza³t, karta podatkowa, podatkowa ksiêga przychodów i rozchodów), dla których
barierê rozwoju stanowi brak odpowiedniego zabezpieczenia przy ubieganiu siê o rodki zewnêtrzne na
inwestycje. Dla tej grupy po¿yczkobiorców udzielono 72 po¿yczek na ³¹czn¹ kwotê 2 000 000 z³otych;
• nowo powstaj¹ce podmioty gospodarcze.
Jest to grupa o najwy¿szym poziomie ryzyka, a jednoczenie najkosztowniejsza. Wynika to
z koniecznoci powiêcania im wiêkszej iloci czasu szkoleniowego i konsultacji oraz wiêkszego ryzyka
podejmowanej przez nich dzia³alnoci, z powodu braku dowiadczenia. Do dnia dzisiejszego dla tej grupy
osób zosta³o udzielonych 67 po¿yczek na ³¹czn¹ kwotê 1 320 000 z³otych.
Zgodnie z podpisan¹ 25.04.1996 roku umow¹ z Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej , Fundusz
Rozwoju Przedsiêbiorczoci rozpocz¹³ dzia³alnoæ z kapita³em pocz¹tkowym w wysokoci 850 000 tysiêcy
z³otych. Od momentu powstania Funduszu systematycznie ronie liczba klientów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego. rednio, miesiêcznie zg³asza siê do Funduszu oko³o 100120 klientów. Po
uzyskaniu wstêpnych informacji i przedstawieniu zasad, na jakich mo¿na otrzymaæ po¿yczkê i koniecznoci
przedstawienia zabezpieczenia tylko niewielki procent klientów decyduje siê na z³o¿enie wniosku. Do dnia
dzisiejszego Fundusz rozpatrzy³ 185 wniosków z tego 139 zosta³o zakwalifikowanych pozytywnie na ogóln¹
wartoæ 3 320 000 tysiêcy z³otych, przy redniej wartoci po¿yczki ok. 25 000 tysiêcy z³otych.
Zgodnie z regulaminem Funduszu Rozwoju Przedsiêbiorczoci po¿yczka mo¿e byæ udzielona do wysokoci bêd¹cej wartoci¹ 20 000 USD. Minimalny wk³ad w³asny podmiotu ubiegaj¹cego siê o po¿yczkê
wynosi 20% wartoci przedsiêwziêcia. Maksymalny okres sp³aty wynosi 36 miesiêcy, okres karencji wynosi
3 miesi¹ce  w okresie karencji odsetki od po¿yczki s¹ sp³acane na bie¿¹co.Oprocentowanie jest uzale¿nione
od okresu sp³aty.
Zabezpieczenie sp³aty nale¿noci z tytu³u po¿yczki wynosi minimum 100% kwoty podstawowej po¿yczki. W ka¿dym przypadku po¿yczkobiorca wystawia weksel w³asny in blanco oraz inne dodatkowe
zabezpieczenie w postaci: porêczenia osób trzecich, przew³aszczenia na zabezpieczenie w³asnoci rodków
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trwa³ych zakupionych przez po¿yczkobiorcê lub innych dóbr po¿yczkobiorcy wraz z cesj¹ ubezpieczenia inne
równowa¿ne zabezpieczenie maj¹tkowe.
Udzielenie 139 po¿yczek pozwoli³o na stworzenie 317 nowych miejsc pracy, oraz 67 podmiotów
gospodarczych.
Ze wzglêdu na rodzaj prowadzonej dzia³alnoci struktura udzielonych po¿yczek przedstawia siê nastêpuj¹co:
• dzia³alnoæ produkcyjna  15%,
• dzia³alnoæ us³ugowa  36%,
• dzia³alnoæ handlowa  49%.
Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci w Suwa³kach zosta³a laureatem dwóch, og³oszonych przez Polsk¹ Fundacjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci, konkursów na dotacjê na powiêkszenie kapita³u Funduszu Po¿yczkowego.
Konkursy te, przeprowadzone przez PARP, wynika³y ze spe³nienia zadañ okrelonych w dokumencie
pt. Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do 2002 r. oraz Kierunki dzia³añ
Rz¹du wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do 2006 r. i stanowi realizacjê polityki Rz¹du wobec MSP.
W wyniku wygranych Konkursów, Fundacja nasza otrzyma³a I dotacjê w wysokoci 540 000 PLN oraz
II w wysokoci 850 000 PLN na wsparcie kapita³owe prowadzonego od 8 lat Funduszu Po¿yczkowego.
Zgodnie z regulaminem Fundusz Rozwoju Przedsiêbiorczoci mo¿e dzia³aæ na terenie ca³ego kraju,
jednak¿e w chwili obecnej przedsiêbiorcy uzyskuj¹cy wsparcie finansowe pochodz¹ g³ównie z województwa
podlaskiego i warmiñsko-mazurskiego.
Fundusz Rozwoju Przedsiêbiorczoci prowadzony przez Fundacjê jest jedynym Funduszem tego typu
w województwie podlaskim. Klienci Funduszu to podmioty gospodarcze dzia³aj¹ce na terenie województwa
podlaskiego i warmiñsko-mazurskiego. Dla naszych klientów bardzo wa¿nym atutem jest mo¿liwoæ skorzystania z kompleksowej us³ugi  pocz¹wszy od doradztwa poprzez pomoc w opracowaniu wniosków do
otrzymania wsparcia finansowego.
Informacje o Funduszu Rozwoju Przedsiêbiorczoci s¹ udostêpnione wszystkim zg³aszaj¹cym siê do
Fundacji klientom reprezentuj¹cym podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarz¹dowe i jednostki Samorz¹dowe. Dostêpne s¹ równie¿ w Punktach Konsultacyjno-Doradczych prowadz¹cych przez Fundacjê w Grajewie, E³ku oraz Wêgorzewie.
Punkt Konsultacyjno-Doradczy jest prowadzony w ramach realizowanego przez Polsk¹Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci projektu wynikaj¹cego z realizacji zadañ zapisanych w dokumencie pt. Kierunki
dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do 2006 roku. Program jest wspó³finansowany ze
rodków Ministerstwa Pracy, Gospodarki i Polityki Spo³ecznej. Celem tego projektu jest u³atwienie polskim
ma³ym i rednim przedsiêbiorcom oraz osobom podejmuj¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹ dostêpu do podstawowych us³ug doradczych i informacyjnych zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.
Punkty Konsultacyjno-Doradcze mog¹ byæ prowadzone przez osoby prawne, które:
• dzia³aj¹ na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoci,
• prowadz¹ dzia³alnoæ nie nastawion¹ na zysk,
• nie zalegaj¹ z op³acaniem podatków i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne,
• w zakresie wiadczonych us³ug posiadaj¹ dowiadczenie oraz niezbêdny potencja³ ekonomiczny i techniczny.
W ramach us³ug wiadczone s¹ us³ugi informacyjno-doradcze , dotycz¹ce min. podstaw prawnych
rozpoczêcia dzia³alnoci gospodarczej, podstaw finansowych i zasad opodatkowania prowadzenia dzia³alnoci, mo¿liwoci uzyskania dodatkowych róde³ finansowania dzia³alnoci, administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
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Jednym z priorytetów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego jest tworzenie sprzyjaj¹cych
warunków dla rozwoju ma³ej i redniej przedsiêbiorczoci, miêdzy innymi poprzez stworzenie mechanizmów
wspieraj¹cych rozwój drobnej przedsiêbiorczoci poprzez system szkoleñ i doradztwa, preferencyjnych kredytów, porêczeñ kredytowych, a tak¿e inkubatorów przedsiêbiorczoci.
Fundusz Rozwoju Przedsiêbiorczoci stanowi uzupe³nienie dzia³añ Fundacji i wzbogacenie instrumentów finansowych oferowanych podmiotom gospodarczym przez banki komercyjne (kredyty bankowe)
i Powiatowe Urzêdy Pracy (po¿yczki z Funduszu Pracy). Zadania realizowane w ramach projektu wspieraj¹
i uzupe³niaj¹ dzia³ania administracji pañstwowej i samorz¹dowej w zakresie programu aktywnej walki
z bezrobociem.
Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci w Suwa³kach od pocz¹tku dzia³alnoci pozyskiwa³a i pozyskuje
rodki finansowe na realizacjê programów z dostêpnych róde³ pomocowych polskich i zagranicznych.
Dziêki powo³aniu i obecnoci na naszym terenie Euroregionu Niemen moglimy realizowaæ nasze cele
statutowe i jako jedna z wielu instytucji pozyskiwaæ dotacjê na realizacjê projektów w ramach programów
PHARE Wspó³praca Transgraniczna i Wspó³praca w Rejonie Morza Ba³tyckiego.
Poni¿ej przedstawiamy kilka projektów, które uzyska³y akceptacjê ró¿nych komisji oceniaj¹cych, by³y
lub s¹ obecnie w trakcie realizacji:
Biblioteczka Euroregionu Niemen (w ramach tego projektu zosta³a nawi¹zana wspó³praca z Miastem Druskienniki i zosta³a wydana p³yta CD zawieraj¹ca prezentacjê Polskiej i Litewskiej czêci Euroregionu
Niemen),
Strategia Rozwoju obszarów przygranicznych Euroregionu Niemen (w ramach tego projektu
zosta³a nawi¹zana wspó³praca miêdzy przedstawicielami samorz¹dów z polskiej czêci Euroregionu Niemen
i z Euroregionu Pomerania oraz zosta³a wydana publikacja dotycz¹ca zasad tworzenie strategii rozwoju regionalnego),
Internetowy System Informacji Gospodarczej (w ramach tego projektu zosta³a nawi¹zana wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi z Polskiej i litewskiej czêci Euroregionu Niemen i stworzona internetowa baza podmiotów gospodarczych) ,
Integracja Osób Niepe³nosprawnych w Euroregionie Niemen
Euroregionalny przegl¹dTwórczoci Osób Niepe³nosprawnych
W ramach tych dwóch projektów zosta³a zapocz¹tkowana i jest rozwijana wspó³praca miêdzy instytucjami zajmuj¹cymi siê osobami niepe³nosprawnymi z Polski, Litwy i Niemiec. Odby³y siê plenery malarskie,
garncarskie, wikliniarskie. Zosta³ wydany kalendarz promuj¹cy twórczoæ osób niepe³nosprawnych.
Europa bez granic partnerstwo na rzecz MP  celem projektu jest zbudowanie sieci wspó³pracy
administracji samorz¹dowej i instytucji pozarz¹dowych na rzecz wspierania i rozwoju ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw. Priorytetem naszego programu jest wsparcie tych instytucji poprzez dostarczenie wiedzy na
temat funkcjonowania ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w UE oraz przedstawienie dowiadczeñ na przyk³adzie Szwecji (standardów Unii Europejskiej),
Partnerstwo Lokalne w rozwoju turystyki  celem projektu jest wsparcie i rozwój instytucji
turystycznych poprzez nawi¹zanie lokalnej wspó³pracy. Docelowym za³o¿eniem projektu jest rozwój infrastruktury turystycznej na obszarze ca³ego Euroregionu Niemen. Odbiorcami projektu w pocz¹tkowej fazie
bêd¹ turyci polscy i litewscy, docelowo jednak nasz projekt skierowany jest do lokalnych przedsiêbiorców
zajmuj¹cych siê turystyk¹ oraz do osób, które w wyniku wzrostu zapotrzebowania na infrastrukturê turystyczn¹, zajm¹ siê jej rozwojem,
Euroregionalna Sieæ Partnerów  celem programu jest stworzenie zintegrowanego systemu wspó³pracy instytucji pozarz¹dowych i administracji na rzecz osób niepe³nosprawnych,
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System pomocy osobom niepe³nosprawnym w zakresie pracy zawodowej  celem projektu jest
nawi¹zanie wspó³pracy pomiêdzy partnerami dzia³aj¹cymi na rzecz osób niepe³nosprawnych na terenie polskiej i litewskiej czêci Euroregionu Niemen. Ponadto celem programu jest wymiana dowiadczeñ pomiêdzy
instytucj¹ niemieck¹ a instytucjami polskimi i litewskimi zajmuj¹cymi siê osobami niepe³nosprawnymi,
Bezrobocie co robiæ  edycja 20012004  Fundacja zosta³a wytypowana przez Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoci do zarz¹dzania tym programem w skali ca³ego kraju . Zgodnie z zawart¹ umow¹
Fundacja zosta³a zobowi¹zana do przygotowania i przeprowadzenia programu, którego celem by³o pobudzanie inicjatyw lokalnych i zachêcanie instytucji lokalnych do prowadzenia aktywnych dzia³añ na rzecz zapobiegania i przeciwdzia³ania bezrobociu poprzez realizacjê programów typu outplacement.
Program finansowany ze rodków bezzwrotnej pomocy finansowej, znajduj¹cych siê w dyspozycji
Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci, której celem jest realizacja zadañ okrelonych w Sekcji 201(a)
ustawy Kongresu Stanów Zjednoczonych z 1989 roku o wspieraniu demokracji w Europie Wschodniej.
Realizacja tych projektów i nawi¹zanie za porednictwem Euroregionu Niemen nowych kontaktów
z organizacjami samorz¹dowymi i pozarz¹dowymi pozwoli³o Fundacji na stworzenie równie¿ innych projektów finansowanych ze rodków Unii Europejskich z takich programów jak Leonardo DaVinci, Phare/ ECOS
OUVERTURE i inne.
Wszystkie realizowane dotychczas przez nas programy by³y przeprowadzone w sposób zgodny z za³o¿eniami i rozliczone zgodnie z wymaganiami donatorów. Okres dziewiêciu lat pozwoli³ nam na zdobycie
bardzo du¿ego dowiadczenia w zakresie zarz¹dzania i rozliczania programów pomocowych. wiadczy o tym
równie¿ fakt, i¿ nasi partnerzy z Unii Europejskiej przystêpuj¹c do realizacji nowych projektów zwracaj¹ siê do
naszej fundacji z kolejnymi ofertami wspó³pracy i polecaj¹ nas innym organizacjom.
Na cele statutowe Fundacja otrzyma³a od Fundatorów w 1993 roku jednorazow¹ kwotê  Fundusz
za³o¿ycielski  w wysokoci 1,3 mln z³otych, z czego:
1 200 000 z³ przekaza³ Minister Pracy i Polityki Socjalnej;
100 000 z³ przekaza³Wojewoda Suwalski;
2 000 z³ przekaza³aAgencja Rozwoju RegionalnegoARES.
Przez 12 lat swojej dzia³alnoci Fundacja pozyska³a dodatkowo z ró¿nych róde³ kwotê 8,5 mln z³otych.
£¹cznie w latach 19932004 Fundacja na realizacjê celów statutowych przeznaczy³a kwotê ponad 10 mln
z³otych.
Obecnie Fundacja posiada:
maj¹tek trwa³y wynosz¹cy 1,3 mln z³ (budynek, stanowi¹cy w³asnoæ Fundacji oraz rodki trwa³e
a tak¿e wyposa¿enie), budynek, w którym prowadzony jest Warsztat Terapii Zajêciowej, dzier¿awiony na
okres 10 lat od w³adz samorz¹dowych Gminy Filipów, Fundusz po¿yczkowy w kwocie 3 mln z³ rozdysponowany na wsparcie powstaj¹cych nowych podmiotów gospodarczych.
Szczegó³owe sprawozdania finansowe i merytoryczne z dzia³alnoci Fundacji s¹ corocznie zatwierdzane
przez Radê Programow¹ Fundacji i przekazywane do w³aciwych organów. Zgodnie z zaleceniami Rady
Fundacji corocznie dokonywany jest zewnêtrzny audyt finansowy, badaj¹cy zgodnoæ dzia³ania Fundacji
z obowi¹zuj¹cym prawem. Wyniki audytu wskazuj¹ na wysok¹ rzetelnoæ dzia³ania Fundacji w zakresie
gospodarowania rodkami finansowymi.
Fundacja w wyniku swoich dzia³añ statutowych wypracowa³a bardzo du¿y maj¹tek trwa³y, pozwalaj¹cy
na realizacjê w sposób prawid³owy naszych celów statutowych. Maj¹tek ten to nasza baza szkoleniowa, sale
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wyk³adowe, nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzêt komputerowy ze sta³ym ³¹czem internetowym oraz
przede wszystkim dobrze przygotowana kadra. Programy, które Fundacja realizuje, coraz czêciej wspó³finansowane s¹ ze rodków Unii Europejskiej.
Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci jest instytucj¹ dzia³aj¹c¹ na zasadzie non-profit. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa Fundacja nie mo¿e byæ instytucj¹ dzia³aj¹c¹ dla zysku. Realizowane przez nasz¹
Fundacjê cele statutowe s¹ us³ugami w wiêkszoci nieodp³atnymi. G³ównymi klientami Fundacji s¹ osoby
bezrobotne, w du¿ej mierze bez prawa do zasi³ku. Lokalni przedsiêbiorcy wymagaj¹ ci¹g³ego wspierania
finansowego, wiêc us³ugi przez nas wiadczone nie mog¹ byæ przez nich wspierane.
Przedstawiaj¹c dzia³alnoæ Fundacji Rozwoju Przedsiêbiorczoci z siedzib¹ w Suwa³kach zapraszamy
jednoczenie Pañstwa do wspó³pracy z nasz¹ instytucj¹. Jestemy otwarci na wszelkie pomys³y i wspólne
dzia³ania na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju spo³eczno-gospodarczego.
Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci
16-400 Suwa³ki, ul. T. Kociuszki 62
tel. + 48 87 565 13 86,
fax + 48 87 565 13 86 w. 201
www.frp.pl biuro@frp.pl
Opracowanie:
Andrzej Wasilewski
Prezes Zarz¹du
Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci, Suwa³ki
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Fundacja Rozwoju Regionów
i Przedsiêbiorczoci w Mogilnie
Fundation for Development
of Regions and Entrepreneurship

Fundacja Rozwoju Regionów i Przedsiêbiorczoci jest organizacj¹ pozarz¹dow¹ utworzon¹ przez Rafa³a
Lukstaedt i dzia³aj¹c¹ od 01.01.2005 r. dla rozwoju regionów Rzeczypospolitej Polskiej.
Celami statutowymi Fundacji s¹ miêdzy innymi:
• d¹¿enie do rozwoju gospodarczego regionów,
• inicjowanie, wspieranie i upowszechnianie wiedzy o przedsiêbiorczoci, samorz¹dnoci i demokracji,
skupianie wokó³ idei Fundacji naukowców, dydaktyków, przedsiêbiorców, rolników, dzia³aczy spo³ecznych w kraju i za granic¹,
• inicjowanie i wspieranie dzia³añ spo³ecznych lub gospodarczo u¿ytecznych zwi¹zanych z rozwojem gospodarki i nauki, edukacj¹ i szkoleniami,
• inicjowanie i wspieranie dzia³añ zmierzaj¹cych ku zmniejszeniu bezrobocia, przeciwdzia³aniu jego pog³êbiania oraz dzia³añ zmierzaj¹cych do likwidacji skutków bezrobocia,
• kultywowanie tradycji gospodarnoci oraz propagowanie i wspieranie gospodarnoci obywateli jako
podstawy rozwoju ekonomicznego.

Projekt IT  edukacja realizowany jest poprzez organizacjê szkoleñ i kursów obejmuj¹cych tematykê informatyczn¹.
Realizowany jest dziêki wyposa¿onej w 15 jednostek komputerowych sali szkoleniowej z pe³nym dostêpem do Internetu
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Projekt edukacja realizowany jest poprzez organizacjê szkoleñ i kursów obejmuj¹cych tematykê prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej, kursy jêzykowe i inne.
Fundacja dysponuje w³asn¹ odpowiednio przygotowan¹ sal¹ szkoleniow¹, wyposa¿on¹ dodatkowo w multimedia

Cele i zadania Fundacja realizuje miêdzy innymi poprzez: wspó³dzia³anie z organami w³adzy, administracji samorz¹dowej i rz¹dowej oraz innymi fundacjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
Fundacja Rozwoju Regionów i Przedsiêbiorczoci na co dzieñ wspó³pracuje z mikroprzedsiêbiorstwami
i przedsiêbiorstwami z sektora MSP. wiadczy us³ugi szkoleniowe, organizuje spotkania, konferencje i sympozja, których g³ównym celem jest dystrybucja wiedzy i kompetencji niezbêdnych do wzrostu konkurencyjnoci firm dzia³aj¹cych we wspó³czesnych realiach gospodarki rynkowej. Istotnym zakresem dzia³añ Fundacji
jest niwelacja dysproporcji w dostêpie mikro i ma³ych przedsiêbiorstw do najnowszych rozwi¹zañ wspomagaj¹cych prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej. Fundacja w swej dzia³alnoci informacyjnej wykorzystuje
nowoczesne media teleinformatyczne, np. w formie gazety internetowej- fakty24.pl (http://www.fakty24.pl).

Projekt spo³eczeñstwo informacyjne, który jest realizowany dziêki prowadzeniu gazety internetowej fakty24.pl.

Gazeta jest pilota¿owym projektem, który realizowany jest w powiecie mogileñskim, a po sprawdzeniu efektywnoci bêdzie móg³
byæ wdra¿any na terenie ca³ego kraju
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Projekt Tourrealizowany jest poprzez prowadzenie biura informacji turystycznej.
Informacja turystyczna prezentuje ofertê powiatu mogileñskiego oraz partnerów: GminyTrzebiatów, Powiatu Gryfickiego, PowiatuTatrzañskiego, Gminy Istebna oraz Powiatu remskiego

Osoby pracuj¹ce i wspó³pracuj¹ce z FRRiP posiadaj¹ dowiadczenie zdobyte w realizacji projektu
w ramach rodków PAOW, gdzie prowadzi³yPowiatowe CentrumWspierania Przedsiêbiorczoci. Wspó³pracownicy w ramach pracy zawodowej zajmuj¹ siê przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie dla
Inwestycji Gminnych, Powiatowych oraz przedsiêbiorców w ramach ZPORR. Ponadto byli cz³onkami zespo³u tworz¹cego projekt do EQUAL, którego wnioskodawc¹ by³o Starostwo Powiatowe w Mogilnie. Wspó³pracownicy organizuj¹ i prowadz¹ szkolenia komputerowe dla przysz³ych przedsiêbiorców. Organizuj¹ równie¿
szkolenia i sympozja dla tych grup beneficjentów.

Projekt ZIG (Zespó³ Inicjatyw Gospodarczych) realizowany jest poprzez organizacjê imprez targowych, festynów
gospodarczych takich jak np. festyn ogrodniczy

Opracowanie:
Rafa³ Lukstaedt
Fundacja Rozwoju Regionów i Przedsiêbiorczoci
w Mogilnie
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Ponadnarodowe Partnerstwo
na Rzecz Rozwoju
Organizacja partnerstw1
Organization of Partnership

Wspó³praca ponadnarodowa (Transnational co-operation) jest zasadniczym elementem Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Przyczynia siê ona do powstania znacz¹cej wartoci dodanej dla partnerów, którzy pracuj¹
nad rozwi¹zaniem takich samych lub podobnych problemów. Mo¿e byæ równie¿ ród³em innowacyjnoci.
Ka¿de partnerstwo krajowe musi mieæ przynajmniej jednego partnera z innego kraju cz³onkowskiego. Ogólnie
przyjêt¹ zasad¹ jest, ¿e w ramach EQUAL partnerstwa nawi¹zuj¹ce wspó³pracê ponadnarodow¹ powinny
realizowaæ projekty w ramach tego samego tematu.
Wspó³praca mo¿e przybieraæ ró¿ne formy:
1. Model 1: Wymiana informacji i dowiadczeñ
Ten model czêsto odnosi siê do wstêpnej fazy wspó³pracy miêdzynarodowej. Partnerzy wymieniaj¹
informacje na temat swoich strategii i kontekstu dzia³ania. Na tym etapie partnerzy nie definiuj¹ konkretnych
wspólnych celów swojej wspó³pracy. Przyk³adem mo¿e byæ sytuacja, gdy dwa (lub wiêcej) partnerstwa
w ró¿nych krajach pracuj¹ nad stworzeniem pakietu szkoleniowego dla grup nieuprzywilejowanych w celu
przywrócenia ich na rynek pracy. Ich wspó³praca ponadnarodowa obejmuje w tym przypadku wymianê
informacji o nich samych, ró¿nej sytuacji i podejciu do rozwi¹zywanych problemów. Ciekawe pomys³y rodz¹
siê przewa¿nie w sposób niezamierzony, a w niektórych przypadkach transfer wiedzy, dowiadczeñ, czy
ekspertyz mo¿e okazaæ siê zupe³nie bezu¿yteczny. Takie podejcie do wspó³pracy ponadnarodowej pomaga
partnerstwu znaleæ punkty odniesienia dla swojej dzia³alnoci i osi¹ganych efektów (benchmarking).
2. Model 2: Równoleg³e wypracowywanie innowacyjnego podejcia
W tym modelu partnerzy realizuj¹ konkretny wspólny cel, pracuj¹c niezale¿nie od siebie. Wymiana
dowiadczeñ jest mniej ogólna ni¿ w modelu pierwszym, a bardziej systematyczna i powi¹zana z realizowanym
celem. Maj¹c uzgodniony i wynegocjowany wspólny cel, partnerstwa systematycznie przekazuj¹ sobie wiedzê
i innowacje. Ten model wspó³pracy równie¿ przyczynia siê do ustalenia punktów odniesienia dla swojej
dzia³alnoci i efektów.
3. Model 3: Import, eksport i adaptacja nowych rozwi¹zañ do swojej sytuacji
Ten model jest zazwyczaj wariantem kontynuacji równoleg³ego rozwoju (Model 2). Wystêpuje
w sytuacji, gdy dwa lub wiêcej, partnerstwa dziel¹ siê rezultatami swojej pracy i ka¿de z nich korzysta
1

http/www.equal.gov.pl
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Rys. 1. Partnerstwa Ponadnarodowe
Fig. 1. Partnerships Transnational

z wymiany dowiadczeñ do ulepszenia swojego produktu (np. pakietu szkoleniowego dla grup ryzyka).
Rezultatem takiej wspó³pracy jest modyfikacja, ulepszenie swojego pakietu szkoleniowego poprzez adaptacjê
niektórych rozwi¹zañ zastosowanych przez partnera, który ma czêsto wiêksze dowiadczenie w danej dziedzinie.
4. Model 4: Wspólny produkt lub system pracy  podzia³ zadañ w ramach realizacji wspólnego celu
Ten model wspó³pracy dotyczy najczêciej partnerstw, które tworz¹ siê na okrelony czas w celu rozwi¹zania konkretnego problemu. Partnerów ³¹czy jednakowe postrzeganie problemu i intencja, aby znaleæ jego
rozwi¹zanie ze wiadomym wykorzystaniem swoich mocnych stron. Od pocz¹tku jasno okrelone s¹ etapy
rozwi¹zywania problemu, a wynikaj¹ce z nich zadania rozdzielone pomiêdzy partnerów. W tym modelu
partnerzy dobieraj¹ siê na zasadzie uzupe³nienia swoich dowiadczeñ i umiejêtnoci.Tak rozumiane partnerstwo jest bliskie idei twinningu, czyli zbliniaczenia, gdzie ka¿dy z partnerów osi¹ga wielostronne korzyci ze wspó³pracy z innymi.
5. Model 5: Dodatkowa dzia³alnoæ: wymiana nauczycieli, uczniów, g³ównych aktorów i innych
Wymiana trenerów, osób szkolonych i pracowników jest dodatkow¹ dzia³alnoci¹, która czêsto ma
miejsce równolegle z realizacj¹ czterech poprzednich modeli. Dzia³ania dodatkowe nie obejmuj¹ wizyt studyjnych, gdy¿ nale¿¹ one do pierwszego modelu. W przypadku dzia³añ dodatkowych musi byæ cile okrelony
ich cel w kontekcie g³ównego wspólnego celu wspó³pracy ponadnarodowej. Dzia³ania te s³u¿¹ najczêciej
sprawdzeniu wspólnego produktu, wypróbowaniu stworzonego systemu itp.
Ogólnie rzecz bior¹c p³aszczyzn¹ porozumienia pomiêdzy partnerami nawi¹zuj¹cymi wspó³pracê ponadnarodow¹ mo¿e byæ: realizacja wspólnego tematu, podobny rodzaj organizacji, problem podobnego
rodzaju, praca na rzecz podobnej grupy docelowej. Wszystkie te czynniki powinny byæ wziête pod uwagê
przy planowaniu i poszukiwaniu partnera z innego kraju cz³onkowskiego. Partnera ponadnarodowego mo¿na
szukaæ za porednictwem wspólnej europejskiej bazy danych (ECDB), która dostêpna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej .
Partnertswo na Rzecz Rozwoju Przedsiêbiorczoæ w sieci  Internet szans¹ na wzrost konkurencyjnoci uczestniczy w dwóch Partnerstwach Ponadnarodowych: TENKO i ENTERPRISE for Europe 
rysunek 2.
Dane korespondencyjne autora:
Dorota Koprowska
InstytutTechnologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut Badawczy
Radom
e-mail:dorota.koprowska@itee.radom.pl
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TENKO  Transnational Experience Network:
Knowledge & Organization  Miêdzynarodowa Sieæ
Wiedzy, Dowiadczenia i Organizacji
TENKO Transnational Experience Network:
Knowledge & Organization

Cel g³ówny wspó³pracy ponadnarodowej:
Wymiana dowiadczeñ z zakresu:
diagnozy potrzeb treningowych,
uznawania i certyfikacji nabytych kompetencji,
nowych metod szkoleniowych (w miejscu pracy, nauka na odleg³oæ, nauka samodzielna),
procesów motywacyjnych dla osób o niskich kwalifikacjach oraz znajduj¹cych siê w po³owie kariery
zawodowej,
• zwiêkszania ludzkich mo¿liwoci zarz¹dzania w³asnymi planami ¿yciowymi,
• mobilizacji partnerów spo³ecznych (przedsiêbiorstw, zwi¹zków zawodowych, organizacji spo³ecznych,
stowarzyszeñ korporacyjnych) do przezwyciê¿ania istniej¹cej kultury przedsiêbiorstw wykorzystywania
nisko wykwalifikowanej si³y roboczej.
•
•
•
•

Cele wspólne Partnerstw Krajowych
• Wzajemna pomoc w rozwoju metod wspierania osób pracuj¹cych, przezwyciê¿aj¹cych tradycyjne bariery
szkoleniowe
• Walka przeciwko wszelkim formom wykluczenia oraz definiowanie i realizowanie strategii wcelu zwiêkszenia mo¿liwoci szkoleniowych osób wykluczonych
• Promowanie wykorzystania nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych (m.in. kszta³cenie
mieszane) do podnoszenia kwalifikacji pracowników, wymiany dobrych praktyk oraz przezwyciê¿ania
barier w przeprowadzaniu szkoleñ pracowniczych
• Promowanie spo³ecznej odpowiedzialnoci MSP w kierunku stopniowej poprawy sytuacji osób nieuprzywilejowanych i dyskryminowanych
• Zwiêkszanie konkurencyjnoci MSP jako bazy dla rozwoju spo³ecznego i ekonomicznego prowadz¹cej do
podniesienia poziomu ¿ycia pracowników

Dzia³ania przewidziane do realizacji w ramach partnerstwa ponadnarodowego
• Spotkania ponadnarodowych koordynatorów (1/ 6 miesiêcy)
• Spotkania robocze (1/ 3 miesi¹ce)
• Eksperymentalne Grupy Studyjne (wspólne wizyty i wymiana dowiadczeñ)
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• Konferencje TENKO (w Polsce i Portugalii)
• Dzia³ania realizowane ze rodków wspólnych (t³umaczenia, ewaluacja, edycja wspólnych dokumentów)

Produkty/rezultaty wynikaj¹ce ze wspó³pracy ponadnarodowej
Produkty bêd¹ dostarczone w formie: papierowej, CD-ROM, stron internetowych, magazynów tematycznych itd. Bêd¹ to:
• Zbiór dobrych praktyk (jeden przyk³ad na ka¿dy kraj)
• Zbiór raportów o dobrych praktykach (na poziomie narodowym i ponadnarodowym) zebranych podczas
wizyt studyjnych i konferencji
• Innowacyjne dowiadczenia i metodologie szkoleniowe
• Strona Internetowa TENKO
• Ponadnarodowe Studium Przypadku (temat do ustalenia)
• Dowiadczenia w zakresie odpowiedzialnoci spo³ecznej MSP (równowa¿enie ¿ycia prywatnego i zawodowego, warunki pracy, szkolenia profesjonalne, korzyci socjalne w MSP)
• Metodologia upowszechniania zdobytej wiedzy i dowiadczeñ
• Ponadnarodowy Raport Ewaluacyjny
Liderem Partnerstwa Ponadnarodowego jest: OAKE Europe Ltd., firma konsultingowa, Manchester,
Wielka Brytania

Kraje bior¹ce udzia³ w partnerstwie miêdzynarodowym
• Portugalia (CentrumTechnologiczne Przemys³u Odlewczego iTworzyw Sztucznych; organizacja nonprofit),
• Hiszpania (Ayto. El Provencio, Cuenca; w³adze regionalne),
• Polska (InstytutTechnologii Eksploatacji  PIB, jednostka naukowo-badawcza).
Ka¿dy kraj bior¹cy udzia³ w Partnerstwie Ponadnarodowym jest liderem Partnerstwa Krajowego. Poni¿ej przedstawiono nazwy Krajowych Partnerstw na Rzecz Rozwoju i instytucje w nich uczestnicz¹ce.
Wielka Brytania: ASAPH: UK-gb171
Lider projektu: OAKE Europe Ltd., Manchester, firma konsutingowa
Partnerzy krajowi:
• Airbus UK  przedsiêbiorstwo prywatne, Chester,
• Boys and Girls Clubs ofWales  prywatna organizacja non-profit, Cardiff,
• Business NorthWales  stowarzyszenie, Denbeigshire,
• CareersWalesAssociation - organizacja publiczna,Wrexham,
• Childrens Information Burea/Wrexham CBC  w³adze publiczne,Wrexham,
• Deeside Colleg  uniwersytet, Deeside,
• Denbeighshire County Council  w³adze publiczne, Ruthin,
• Engineering Employers Federation  stowarzyszenie, St.Asaph,
• KADO  przedsiêbiorstwo prywatne, Swansea.
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• RNIB Cymru  organizacja non-profit, Cardiff,
• TRW Training Services  instytucja prywatna,Torfean,
• Toucan  przedsiêbiorstwo prywatne, Swansea,
Cel projektu: g³ównym celem projektu realizowanego w ramach partnerstwa ASAPH jest wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (IT) pod k¹tem umo¿liwienia pracownikom dostêpu do
szkoleñ i podnoszenia ich kwalifikacji. Projekt skierowany jest w szczególnoci do pracowników dyskryminowanych b¹d nierówno traktowanych. Zak³ada tak¿e pomoc dla pracodawców w celu wytworzeniu swego
rodzaju kultury odpowiedzialnoci socjalnej zarówno przed pracownikami (np. pogodzenie ¿ycia osobistego z
zawodowym), jak i lokalnymi spo³ecznociami. Projekt zak³ada opracowanie innowacyjnych metod treningowych zwiêkszania szans pracowników na rynku pracy.
Dzia³ania: Planowane dzia³ania w ramach projektu krajowego obejmuj¹: dostarczanie treci szkoleniowych/kursów dla konkretnych grup klientów z u¿yciem innowacyjnych metod bazuj¹cych na technologiach
informatycznych i komunikacyjnych; pomoc w rozwijaniu wspó³pracy szkoleniowej pomiêdzy du¿ymi
i ma³ymi przedsiêbiorstwami;identyfikacjê umiejêtnoci/potrzeb szkoleniowych dla pewnych grup zawodowych, np.: pracownicy dyskryminowani lub znajduj¹cy siê w mniej korzystnej sytuacji ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ, pracê zmianow¹, opiekê nad dzieckiem oraz/lub osoby z takich grup zawodowych jak nauczyciele, in¿ynierowie, menad¿erowie itp. Dla realizacji tych dzia³añ zak³ada siê utworzenie portalu internetowego
w celu dostarczania informacji zwi¹zanych ze szkoleniami (takich jak kursy, metody szkoleniowe, zakres
szkoleñ zawodowych, akredytacja, sprawy finansowe itp.). Dzia³ania te mog¹ byæ realizowane przy przyjêciu
podejcia generalnego lub mog¹ byæ skierowane do konkretnych osób czy grup zawodowych (w takiej sytuacji
w³aciwym bêdzie przeprowadzenie wspomnianej powy¿ej analizy potrzeb szkoleniowych). Ponadto, mo¿liwe jest utworzenie specjalnych linii internetowych, gdzie by³oby mo¿liwe zwrócenie siê z problemem zawodowym do profesjonalisty lub samodzielne jego rozwi¹zanie.
Portugalia: Safework, PT-2004-215
Lider projektu: CENTIMFE  CentroTecnológico da Industria de Moldes e Ferramentas Especiais - organizacja non-profit, Marinha Grande
Partnerzy krajowi:
• CEFAMOL  Associação Nacional da Indústria de Moldes  organizacja non-profit, Marinha Grande
• Universidade do Minho, Uniwersytet, Braga
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji pracowników przemys³u odlewniczego i tworzyw sztucznych
MSP w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy; zreorganizowanie MSP pod k¹tem zapobiegania wypadkom
w pracy; zapewnienie rzeczywistej realizacji standardów bezpieczeñstwa i higieny pracy; znalezienie metody
integracji/reintegracji osób niepe³nosprawnych i ofiar wypadków.
Dzia³ania: przeprowadzenie kampanii promuj¹cej bezpieczeñstwo i higienê pracy; przeprowadzenie
kampanii uwiadamiaj¹cej koniecznoæ znalezienia optymalnych rozwi¹zañ godzenia ¿ycia zawodowego
i prywatnego; utworzenie sieci wymiany informacji na temat bezpieczeñstwa i higieny pracy  Forum Przedsiêbiorczoci. Produktami wynikaj¹cymi z realizacji projektu bêd¹:
• przewodnik metodologiczny dotycz¹cy bezpieczeñstwa i higieny pracy w przemyle odlewniczym i tworzyw sztucznych; przewodnik dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy;
• internetowe narzêdzie autooceny;
• biblioteka elektroniczna.
Planuje siê równie¿ przeprowadzenie badañ sektorowych, dotycz¹cych (re)integracji kobiet w przemyle.
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Hiszpania: RELANZ@, ES-ES20040264
Lider projektu: Ayto. El Provencio, Cuenca; w³adze publiczne, El Provencio
Partnerzy krajowi:
• ASOCIACIÓN RED DE A GENTES POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
organizacja non-profit,Alcazar de San Juan,
• ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE EL PROVENCIO  zrzeszenie
pracodawców, El Provencio,
• ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y COMENRCIANTES DE SAN CLEMENTE  stowarzyszenie pracodawców, San Clemente,
• AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO  w³adze publiczne, Mota del Cuervo,
• AYUNTAMIENTO DE SAN CLEMENTE  organizacja publiczna, San Clemente,
• CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CUENCA  instytucja prywatna, Las
Pedroneras,
• COOPAMAN SCL  organizacja spo³eczna, Las Pedroneras,
• VIALCON S.C.A.  organizacja spo³eczna San Clemente.
Cel projektu: G³ównym celem projektu jest modernizacja oraz zwiêkszenie konkurencyjnoci i wydajnoci przedsiêbiorstw w regionie, jak równie¿ stawienie czo³a problemom strukturalnym zwi¹zanym z aktualnym stanem zarz¹dzania przedsiêbiorstwami. Projekt zak³ada pomoc w wytworzeniu nowej kultury zarz¹dzania ukierunkowanej na rozwój regionalny i poprawê jakoci ¿ycia mieszkañców regionu.
Dzia³ania: Projekt opiera siê na utworzeniu trzech Centrów Zasobów Wspólnych (Centers of Shared
Resources). Centra te bêd¹ odpowiedzialne za: polepszanie i modernizacjê konkurencyjnoci zarz¹dzania;
rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych przedsiêbiorstw; uwiadomienie pracodawcom znaczenia: wspó³pracy
miêdzy firmami regionu, przejawiania odpowiedzialnoci socjalnej, dbania o rodowisko naturalne oraz wprowadzania nowych technologii. Ponadto centra te maj¹ byæ orodkami tworzenia strategicznych planów rozwoju dla poszczególnych przedsiêbiorstw oraz pomocy w zakresie organizowania szkoleñ pracowniczych. Dzia³alnoæ ich ma siê równie¿ skupiaæ wokó³ zapewniania równoci szans na rynku pracy.
Poland: Idea for Success (PL-80)
Enterprise in network, Internet  on growth of competitiveness chance (PL-81)
Lider projektu: Instytut Technologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut Badawczy, jednostka naukowo-badawcza, Radom
Partnerzy krajowi:
• TowarzystwoALTUM, stowarzyszenie, Rzeszów,
• EDUSERWIS Laks i Marciniak Spó³ka Jawna, spó³ka jawna, Poznañ,
• Stowarzyszenie Szyd³owieckie Forum Gospodarcze, stowarzyszenie, Szyd³owiec,
• Wojewódzki Urz¹d Pracy, Warszawa,
• Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci, fundacja, organizacja non profit, Suwa³ki,
• Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego,Warszawa,
• DEMOS Polska Sp. z o.o, spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹,Warszawa,
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• Politechnika Radomska im. K. Pu³askiego, uczelnia wy¿sza, Radom,
• Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Przemys³u Poligraficznego, jednostka badawczo-rozwojowa,
Warszawa,
• Gmina Miasta Radom, Radom,
• Fundacja Rozwoju Regionów i Przedsiêbiorczoci, fundacja, Mogilno.
Cel projektu: przewidziane dzia³ania i rezultaty przedstawiono szczegó³owo w niniejszej publikacji 
rozdzia³: Partnerstwo na Rzecz Rozwoju.
W ramach Partnerstwa PonadnarodowegoTENKO w dniach 2831.05.2005 r. przedstawiciele Instytutu
Technologii Eksploatacji  PIB w Radomiu odbyli wizytê studyjn¹ u portugalskich partnerów w Marinha
Grande CentrumTechnologicznym Przemys³u Produkcji Form, Specjalnego Oprzyrz¹dowania iTworzyw
Sztucznych CENTIMFE  Technological Center for the Mouldmaking, Special Tooling and Plastics Industries; Portugalskim Stowarzyszeniu Przemys³u Produkcji Form CEFAMOL  the PortugueseAssociation for
the Mould Industry oraz firmach stowarzyszonych, przedsiêbiorstwach przemys³u produkcji form z okolic
Lizbony: TECNISATA L da w Algueirao, JANZ  Mecânica de Precisão, S.A. w Paço De Arcos oraz
A RIGOROSA  CUNHOS E CORTANTES, S.A. w Queluz Sintra. Na spotkaniach portugalskie instytucje
reprezentowali m.in.: prezydent centrum Pan Joaquim Menezes, mened¿er generalny Pan Rui Tocha, pani
Cecilia Vicente  kierownik dzia³u Innovation and Prospect, CEFAMOL  Portugalskie Stowarzyszenie
Przemys³u Produkcji Formu reprezentowa³ sekretarz generalny stowarzyszenia Manuel Oliveira. W trakcie
wizyty omówiono i uszczegó³owiono zadania przewidziane do realizacji w drugiej rundzie z portugalskimi
partnerami projektu realizuj¹cymi swój projekt krajowy EQUAL SafeWork  Safety and Health atWork.
W przedsiêbiorstwach przemys³u produkcji form z okolic Lizbony: TECNISATA Lda wAlgueirao,
JANZ  Mecânica de Precisão, S.A. w Paço DeArcos orazA RIGOROSA - CUNHOS E CORTANTES, S.A.
w Queluz Sintra zapoznano naszych przedstawicieli z wykorzystaniem technologii informatycznych w organizacji szkoleñ dla kadr ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, z uwzglêdnieniem osób pracuj¹cych przezwyciê¿aj¹cych tradycyjne bariery w podejmowaniu kszta³cenia, ze standardami bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz
mechanizmami samoorganizacji ma³ych firm.
Zorganizowane spotkanie partnerów pozwoli³o na prezentacjê rezultatów dzia³añ realizowanych w ramach ich partnerstw narodowych. Przyjêto równie¿ ustalenia i uszczegó³owiono zakres realizacji zadañ, w tym
uzgodniono obszary wymiany dowiadczeñ w ramach partnerstwa ponadnarodowego TENKO:
• Zakres przejmowanych rozwi¹zañ miêdzynarodowych i warunków testowania ich w Polsce,
• Przyk³ady dobrych praktyk, w tym zastosowania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych
w zdobywaniu wiedzy,
• Poznanie i praktyczne wykorzystanie szkoleñ i innych inicjatyw ukierunkowanych na poprawê bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Zrozumienie barier szkoleniowych w samokszta³ceniu oraz wykorzystania nowych technologii informatycznych w zdobywaniu wiedzy.
Dane korespondencyjne autora:
Hanna Ca³uñ, Rafa³ Wawrzyñski
InstytutTechnologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut Badawczy, Radom
e-mail:hanna.calun@itee.radom.pl
e-mail:rafal.wawrzynski@itee.radom.pl
128

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 2/2005

Przedsiêbiorczoæ dla Europy
E.N.T.E.R.P.R.I.S.E. for Europe
Cel g³ówny wspó³pracy ponadnarodowej
Wspieranie przedsiêbiorstw w obliczu zachodz¹cych przemian spo³ecznych, demograficznych i ekonomicznych oraz zwi¹zanej z nimi potrzeby reorganizacji i restrukturyzacji dla zachowania ich konkurencyjnoci
oraz miejsc pracy.

Cele wspólne Partnerstw Krajowych
•
•
•
•
•
•

Wymiana i optymalizacja koncepcji i metod nauczania (ze szczególnym uwzglêdnieniem e-learningu)
Identyfikacja i wymiana dobrych praktyk na polu zarz¹dzania, produkcji, szkoleñ oraz zasobów ludzkich
Utworzenie i testowanie innowacyjnych rodków i metod wspierania MSP
Zwiêkszenie konkurencyjnoci MSP w wymiarze regionalnym, krajowym i miêdzynarodowym
Promowanie i wzmacnianie sieci wspó³pracy MSP
Opracowanie innowacyjnych metod szkoleniowych bazuj¹cych na nauczaniu na odleg³oæ (kszta³cenie
mieszane)
• Promowanie korzyci wynikaj¹cych z prowadzania szkoleñ pracowniczych wród przedsiêbiorców
i managerów

Dzia³ania przewidziane do realizacji w ramach partnerstwa ponadnarodowego
•
•
•
•
•
•
•
•

Spotkania, warsztaty, konferencje
Wirtualna sieæ MSP
Narzêdzia pomocy dla MSP
Opracowanie Wspólnego Podejcia
Podrêcznik Dobrych Praktyk
Wizyty studyjne
Benchmarking
Ewaluacja i upowszechnianie

Liderem Partnerstwa Ponadnarodowego jest: Turku Polytechnic  Uniwersytet, Turku, Finlandia

Kraje bior¹ce udzia³ w partnerstwie miêdzynarodowym
•
•
•
•
•

Niemcy (Regionalverband Neckar-Alb, w³adze regionalne),
W³ochy (Centrum Kszta³cenia Zawodowego, organizacja szkoleniowa),
Portugalia (CentrumTechnologii Obuwnictwa, organizacja non-profit),
Hiszpania (Diputación Provincial de Huelva, w³adze regionalne).
Polska (InstytutTechnologii Eksploatacji  PIB, jednostka naukowo-badawcza).
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Ka¿dy kraj bior¹cy udzia³ w Partnerstwie Ponadnarodowym jest liderem Partnerstwa Krajowego. Poni¿ej przedstawiono liderów krajowych Partnerstw na Rzecz Rozwoju, instytucje w nich uczestnicz¹ce oraz
krótkie charakterystyki realizowanych przez nie projektów.
Germany: WIR (Wesentliche Ideen Realisieren  Wandlungskompetenz in der Region Neckar-Alb);
DE-XB4-76051-20-BW/209.
Lider projektu: Regionalverband Neckar-Alb  w³adze publiczne, Mössingen.
Partnerzy krajowi:
• Caritasverband für das Dekanat Zollern e.V.  organizacja spo³eczna, Hechingen,
• EXZET Existenzgründerzentrum Stuttgart  stowarzyszenie, Stuttgart,
• European Telecoaching Institute e.V. (ETI)  stowarzyszenie, Freiburg,
• FH Reutlingen  Institut für Simulation und Benchmarking  publiczna instytucja edukacyjna, Reutingen,
• Forum SozialeTechnikgestaltung c/o talheimer consulting  przedsiêbiorstwo prywatne, Mössingen,
• Frauencomputerschule Reutlingen e.V.  instytucja edukacyjna, Reutingen,
• GiMA consult GmbH  przedsiêbiorstwo prywatne, Tübingen,
• Handwerkskammer Reutlingen  izba handlowa, Reutingen,
• Kaufmännische SchuleAlbstadt  publiczna instytucja edukacyjna,Albstadt,
• Lernende Region Zollernalb e.V.  stowarzyszenie, Balingen.
Cel projektu: wspieranie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw; zachowanie i tworzenie miejsc pracy
w sektorze MSP; stworzenie i utrzymywanie ducha przedsiêbiorczoci w regionie; zwiêkszenie kompetencji
zawodowych przedsiêbiorców.
Przewidziane dzia³ania: opracowanie modu³owych koncepcji szkoleniowych dla MSP z wykorzystaniem metod opartych na nauczaniu mieszanym (blended learning); opracowanie gier symulacyjnych dla MSP;
przeprowadzanie szkoleñ w zakresie podnoszenia kwalifikacji w zarz¹dzaniu firm¹ oraz kszta³towania zdolnoci do kierowania w³asn¹ karier¹; benchmarking dla MSP; udzielanie porad i konsultacji dla MSP.
Finland: ArtCraftMetal (FI-84)
Lider projektu: Turku Polytechnic  Uniwersytet, Turku
Partnerzy krajowi:
• The CraftsAssociation of SouthWest Finland  organizacja publiczna,Turku,
• Turku VocationalAdult Education Centre  publiczna instytucja edukacyjna,Turku,
• Turku University, Extension Studies  uniwersytet,Turku.
Cel projektu: 1) wspieranie przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na polu sztuki i mediów w zakresie podnoszenia ich umiejêtnoci biznesowych oraz zwiêkszania dochodowoci i konkurencyjnoci prowadzonych
przez nich firm; 2) zachowanie i zwiêkszanie iloci miejsc pracy w przemyle metalowym w po³udniowo-zachodniej czêci Finlandii.
Przewidziane dzia³ania: szkolenia, m.in. poprzez wideokonferencje i wyk³ady on-line; udzielanie porad
i instrukcji; utworzenie miêdzynarodowej sieci przedsiêbiorców, utworzenie modelu otwartego inkubatora
przedsiêbiorczoci.
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Italy: C.R.E.S.C.E.R.E.(Cambiamento e Riorganizzazione Economica in Settori Critici); IT-G2-EMI-0037.
Lider projektu: CONSORZIO FOR.P.IN. Formazione Professionale Industria  prywatna instytucja edukacyjna, Piacenza.
Partnerzy krajowi:
• ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI FORLI CESENA  zrzeszenie pracodawców, Forli,
• ASSOFORM RIMINI-Consorzio diAssindustria Rimini per la Formazione Professionale  prywatna
organizacja edukacyjna, Rimini,
• CERFORM Associazione riconosciuta per la formazione professionale  parapubliczna organizacja
edukacyjna, Sassuolo,
• CISITA PARMA srl  prywatna instytucja edukacyjna, Parma,
• CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA  organizacja pracodawców, Bologna,
• CONSORZIO SYMPOSIUM  przedsiêbiorstwo prywatne, Bologna,
• IL SESTANTE  prywatna instytucja edukacyjna, Ravenna,
• UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI FERRARA  zwi¹zek zawodowy,
Ferrara.
Cel projektu: Oszacowanie organizacyjnego i ludzkiego potencja³u regionu; wspieranie rozwoju zawodowego poszczególnych pracowników na wszystkich poziomach organizacyjnych danej firmy, ze szczególnym uwzglêdnieniem grup upoledzonych; ukierunkowanie pracowników na kreatywne podejcie do rozwi¹zywania problemów; wzmocnienie lokalnej przedsiêbiorczoci.
Przewidziane dzia³ania: Projekt opiera siê na wspó³pracy ró¿nych aktorów ekonomicznych regionu
(przedsiêbiorstwa, zrzeszenia, pracownicy). Realizacja projektu bêdzie przede wszystkim polegaæ na przeprowadzaniu szkoleñ pracowniczych. Dla koordynacji dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ celów za³o¿onych w projekcie zostanie utworzona tzw. Permanentna Grupa Robocza.
Portugal: Novos Rumos (Reconversão deActivos do Sector do Calçado para Novas Profissões); PT-2004-201.
Lider projektu: CentroTecnológico do Calçado  prywatna organizacja typu non-profit, Joao de Madeira.
Partnerzy krajowi:
• AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE ENTRE DOURO EVOUGA  prywatna
organizacja typu non-profit, Santa Maria de Feira,
• Centro de Formação Profissional da Industria de Calçado  prywatna organizacja typu non-profit, Joao de
Madeira,
• MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE FEIRA  w³adze publiczne, Santa Maria de Feira.
Cel projektu: utworzenie metodologii i struktur wspieraj¹cych firmy sektora obuwniczego i sektorów
z nim powi¹zanych, znajduj¹cych siê w potrzebie przeprowadzenia restrukturyzacji; stworzenie mechanizmu
wspierania przekwalifikowania zawodowego; utworzenie mechanizmu rozpoznania umiejêtnoci pracowników nara¿onych na zwolnienie; promowanie procesu transferu pracowników zagro¿onych zwolnieniem wewn¹trz danej firmy, do innych firm regionu b¹d do firm dzia³aj¹cych w innych bran¿ach; promowanie
i wspieranie samozatrudnienia; rozwój metodologii dotycz¹cej procesów restrukturyzacyjnych i ich wp³ywu
na dany sektor przemys³u, jak i na sytuacjê w regionie.
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Przewidziane dzia³ania: oszacowanie liczby osób zagro¿onych bezrobociem w regionie oraz firm
przemys³u obuwniczego w potrzebie restrukturyzacji; utworzenie Planu Marketingowego do upowszechniania dzia³añ i rezultatów projektu; opracowanie metodologii tworzenia planów restrukturyzacyjnych przedsiêbiorstw, opracowanie przejrzystych procedur uznawania i zatwierdzania kompetencji; utworzenie Bazy Danych osób nara¿onych na bezrobocie; opracowanie metodologii i materia³ów szkoleniowych.
Spain: ESPIRAL (ES-ES334)
Lider projektu: D.P. HUELVA  w³adze publiczne, Huelva
Partnerzy krajowi:
• ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE INFORMÁTICA  organizacja pracodawców, Huelva
• CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS  prywatna organizacja typu
non-profit, Huelva
• CÁMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE HUELVA  izba handlowa, Sevilla
• FEDERACION ONUBENSE DE EMPRESARIOS  organizacja pracodawców, Huelva
• FEDERACIÓN ANDALUZA DE EMPRESAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO 
organizacja pracodawców, Huelva
• FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE
HUELVA  prywatna organizacja typu non-profit, Huelva
Cel projektu: G³ównym celem projektu jest umo¿liwienie/u³atwienie ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom (MSP), osobom samozatrudnionym, pracownikom o ni¿szych kwalifikacjach, pracownikom niepe³nosprawnym, jak równie¿ pracownikom powy¿ej 45 roku ¿ycia przystosowaæ siê do nowych warunków spo³eczno- ekonomicznych, wynikaj¹cych z rozwoju zaawansowanych technologii i nastaniem ery spo³eczeñstwa
informatycznego. Do celów szczegó³owych nale¿y m.in. pomoc pracownikom w celu unikniêcia d³ugotrwa³ego bezrobocia spowodowanego niskim poziomem kwalifikacji, analiza kwalifikacji zawodowych pracowników, wiadczenie us³ug doradczych dla MSP na temat wykorzystania nowych technologii do rozwoju firmy,
rozwój metod szkoleniowych bazuj¹cych na nowych technologiach. Celem ostatecznym jest zwiêkszenie
konkurencyjnoci firm regionu, poprawa jakoci si³y roboczej oraz stabilizacja zatrudnienia.
Przewidziane dzia³ania: Projekt przewiduje trzy kategorie dzia³añ: uwiadomienie problemu/sytuacji,
demonstracja i szkolenie. Metody obejmuj¹ warsztaty, konferencje, seminaria, wykorzystanie objazdowego
autobusu (training bus) oraz organizacjê kursów on-line poprzez utworzenie platformy telekomunikacyjnej.
Poland: Idea for Success (PL-80)
Enterprise in network, internet- on growth of competitiveness chance (PL-81)
Lider projektu: Instytut Technologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut Badawczy, jednostka naukowo-badawcza, Radom.
Partnerzy krajowi:
• TowarzystwoALTUM, stowarzyszenie, Rzeszów,
• EDUSERWIS Laks i Marciniak Spó³ka Jawna, spó³ka jawna, Poznañ,
• Stowarzyszenie Szyd³owieckie Forum Gospodarcze, stowarzyszenie, Szyd³owiec,
• Wojewódzki Urz¹d Pracy, Warszawa,
• Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci, fundacja, organizacja non profit, Suwa³ki,
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•
•
•
•

Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego,Warszawa,
DEMOS Polska Sp. z o.o, spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, Warszawa,
Politechnika Radomska im. K. Pu³askiego, uczelnia wy¿sza, Radom,
Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Przemys³u Poligraficznego, jednostka badawczo-rozwojowa,
Warszawa,
• Gmina Miasta Radom, Radom,
• Fundacja Rozwoju Regionów i Przedsiêbiorczoci, fundacja, Mogilno.
Cel projektu, przewidziane dzia³ania i rezultaty przedstawiono szczegó³owo w niniejszej publikacji 
rozdzia³: Partnerstwo na Rzecz Rozwoju.
Dane korespondencyjne autora:
Iwona Kacak
InstytutTechnologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut Badawczy
Radom
e-mail:iwona.kacak@itee.radom.pl
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Konferencje, wydawnictwa, wydarzenia

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Pedagogiczno-psychologiczne
kszta³cenie nauczycieli
Radom, 1718 listopada 2005 r.
Organizatorzy: Wydzia³ Nauczycielski Politechniki
Radomskiej, Wydzia³ Pedagogiczny Uniwersytetu
Warszawskiego, InstytutTechnologii Eksploatacji 
Pañstwowy Instytut Badawczy
Konferencja jest adresowana do pracowników
naukowo-dydaktycznych wy¿szych uczelni, nauczycieli oraz pracowników orodków metodycznych.
Problematyka konferencji skupiaæ siê bêdzie
wokó³ teorii i praktyki psychologiczno-pedagogicznego przygotowania nauczycieli; programów kszta³cenia nauczycieli, nowych tendencji w dydaktyce akademickiej, problemów kszta³cenia na kierunkach pedagogicznych.

X Jubileuszowy Kongres Eksploatacji
Urz¹dzeñTechnicznych
Stare Jab³onki, 69 wrzenia 2005 r.
Organizatorzy: Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, InstytutTechnologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut Badawczy
Celem Kongresu bêdzie prezentacja wyników
badañ oraz procesów ich transformacji w rozwi¹zania praktyczne w obszarze budowy i eksploatacji
maszyn, stanowi¹cych podstawowe determinanty
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 2/2005

zrównowa¿onego rozwoju gospodarki narodowej
i europejskiej przestrzeni badawczej. Problematyka
obrad bêdzie siê skupia³a wokó³:
 prac naukowych i badawczo-rozwojowych
w obszarze zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji,
 inteligentnych systemów monitorowania, diagnozowania i sterowania maszynami, procesami i ci¹gami technologicznymi,
 problemów rozwoju i badañ bezpieczeñstwa technicznego i ekologicznego,
 systemów transformacji wyników badañ do zastosowañ praktycznych.

Miêdzynarodowy Kongres Edukacyjny
Edukacja polska w jednocz¹cej siê Europie
Warszawa, 23 czerwca 2005 r.
Organizator: Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
Na Kongresie przedstawiono strategiê rozwoju
edukacji w Polsce na najbli¿sze lata oraz g³ówne problemy wspó³czesnej, polskiej edukacji. Kongres poszukiwa³ odpowiedzi na pytania:
 Jak podnieæ jakoæ kszta³cenia
 Jak kszta³ciæ nauczyciela XXI wieku
 Jak kszta³towaæ relacje szko³y i rodowiska
 Jak podnieæ skutecznoæ wychowawcz¹ szko³y.
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Wspó³czesny paradygmat doradztwa
zawodowego w zastosowaniu praktycznym
£ód, 2021 padziernika 2005 r.

Grzywacz J., OkoñskaA.:
Venture capital a potrzeby kapita³owe ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw
SGH,Warszawa 2005

Organizator: Spo³ecznaWy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoci i Zarz¹dzania

Podstawowym warunkiem rozwoju ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw jest szeroki dostêp do kapita³u. Jednym z licznych, obecnych na rynku funduszy inwestycyjnych jest venture capital. W publikacji
wskazano na rozbie¿noæ miêdzy szerok¹ ofert¹ funduszy venture capital a realnym dostêpem do kapita³u
ze strony sektora MSP. Dokonano równie¿ porównania sytuacji na krajowym rynku venture capital z rynkiem europejskim i wiatowym.

Konferencja dotyczyæ bêdzie miejsca i roli doradztwa zawodowego w Polsce wobec nowych wyzwañ XXI wieku.
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa
Praca  Zawód  Rynek Pracy
Zielona Góra, 2324 listopada 2005 r.
Organizator: Uniwersytet Zielonogórski
Spotkanie jest kontynuacj¹ cyklu konferencji
organizowanych nt. Przygotowanie i doskonalenie
zawodowe pracowników. Jest to dziesi¹ta konferencja z tego cyklu. Konferencja stanowiæ bêdzie forum przemyleñ, wyników badañ, pogl¹dów i dokonañ na progu XXI wieku, jak i krelenia wizji, perspektywicznych kierunków rozwoju zaakcentowanej
problematyki.

VII £ódzka KonferencjaAndragogiczna
£ód, 1718 listopada 2005 r.
Organizator: Zak³ad Owiaty Doros³ych Uniwersytetu £ódzkiego
Konferencja dotyczyæ bêdzie poszukiwania
i konstrukcji paradygmatu uniwersalnoci w edukacji
doros³ych.
Opracowanie:
Iwona Kacak
ITeE  PIB, Radom
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Grzywacz J.:
Bankowoæ elektroniczna w dzia³alnoci
przedsiêbiorstwa
SGH,Warszawa 2004
W publikacji przeanalizowano zasady funkcjonowania bankowych us³ug elektronicznych i mo¿liwoci ich wykorzystania w dzia³alnoci przedsiêbiorstw. Uwzglêdniono nowoczesne formy obs³ugi
przedsiêbiorstwa gwarantuj¹ce skutecznoæ zarz¹dzania rodkami pieniê¿nymi. Opracowanie ma na celu
wskazanie sposobów komunikowania siê z bankiem
z wykorzystaniem nowoczesnych technik. Szczegó³owo przeanalizowano temat bezpieczeñstwa bankowych us³ug elektronicznych. Na tym tle omówiono
znaczenie regulacji prawnych, jak równie¿ czynniki
hamuj¹ce rozwój elektronicznych us³ug bankowych,
np. negatywne nastawienie przedsiêbiorców preferuj¹cych tradycyjne formy obs³ugi.
Przedsiêbiorco skorzystaj!
pod red.A. Forin, W. Powa³ki,A. Soczówki
PARP, Warszawa 2004
Publikacja by³a przygotowana w ramach realizacji programu Kierunki dzia³añ rz¹du wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw od 2003 do 2006 r..
Opisano warunki i zasady korzystania przez przedsiêbiorców z poszczególnych programów wsparcia.
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Szczegó³owo omówiono System wsparcia rozwoju
przedsiêbiorczoci w Polsce i Krajowy System Us³ug
dla Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw. Przedstawiono formy pomocy rz¹du dla MSP, instrumenty wspó³finansowane w ramach programu PHARE 2002 i inne
programy wsparcia na doradztwo i dotacje na inwestycje. Publikacja ma charakter informacyjny
i poradnikowy dla przedsiêbiorców ubiegaj¹cych siê
o wsparcie.
WawszczykA.:
E-gospodarka: poradnik przedsiêbiorcy
PARP, Warszawa 2003
Publikacjê poprzedza wprowadzenie i rys historyczny gospodarki elektronicznej rozumianej jako
realizacjê procesów gospodarczych z wykorzystaniem
rodków elektronicznej wymiany danych. Autor zaprezentowa³ podstawy prawne e-gospodarki na wiecie i w Polsce. Zasady dzia³ania handlu elektronicznego, rozliczeñ finansowych i bezpieczeñstwa transakcji internetowych to podstawowe zagadnienia interesuj¹ce przedsiêbiorcê, chc¹cego wprowadziæ swoj¹
firmê do sieci.
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Lubiñski M. (red.):
Poland International Economic Report 2004/2005
Szko³a G³ówna Handlowa,Warszawa 2005
Publikacja prezentuje najwa¿niejsze wydarzenia w polskiej gospodarce w 2004 roku, dotycz¹ce:
polityki gospodarczej pañstwa, wskaników makroekonomicznych, inwestycji, dochodów, inflacji, rynku pracy, rynku kapita³owego, bilansu handlu zagranicznego itd.Wydarzenia te ukazane s¹ na tle sytuacji
politycznych w kraju, jak równie¿ wskaników gospodarki w skali globalnej. Publikacja zawiera równie¿ prognozê rozwoju sytuacji gospodarczej na 2005
rok z uwzglêdnieniem przewidywanej sytuacji politycznej.
Opracowanie
JoannaTomczyñska
ITeE  PIB, Radom
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