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RPO WZ na Camerimage
Spot promocyjny RPO WZ wziął udział w IV edycji 
konkursu spotów reklamowych „Fundusze unijne 
w kadrze… z nowej perspektywy” podczas festi-
walu Camerimage w Bydgoszczy. Do rywalizacji 
zgłoszono 17 spotów. Jury, w którego skład we-
szli wybitni specjaliści w dziedzinie marketingu, 
grafi ki i komunikacji wizualnej: Dorota Cham-
czyk, Natalia Hatalska, dr Magdalena Florek, An-
drzej Pągowski, Janusz Kaniewski oraz Jan Majle, 
w tym roku nie przyznało nagrody głównej. Wy-

różnione zostało Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju) za cykl spotów pod hasłem „Każdy 
korzysta, nie każdy widzi”. Dr Magdalena Florek 
pozytywnie oceniła marketing miejsca w spocie 
RPO WZ. Eksponowanie nowego (wprowadzo-
nego pół roku temu) logotypu przyczynia się do 
utrwalenia znaku w świadomości widzów. Re-
żyserem spotu jest Marcin Woźniacki, autorem 
zdjęć – Bartosz Szydłowski. 

Koszalin ma now  fi lharmoni
Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniusz-
ki zaprasza melomanów do nowej sali koncer-
towej. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się na 
początku listopada br. W wydarzeniu i koncercie 
zorganizowanym z tej okazji uczestniczyli wice-
minister ochrony środowiska Stanisław Gawłow-
ski, wicemarszałek województwa zachodniopo-
morskiego Andrzej Jakubowski oraz prezydent 
Koszalina Piotr Jedliński.

Nowa sala koncertowa usytuowana jest w Par-
ku Książąt Pomorskich, pomiędzy ul. Piastow-
ską a Zwycięstwa. Budynek ma 4 kondygnacje. 
W większej, północnej części obiektu znajduje 

się sala koncertowa na 520 osób z estradą na or-
kiestrę i chór. W południowym krańcu budynku 
usytuowano zaplecze fi lharmonii: garderoby, sale 
ćwiczeń, pomieszczenia administracyjne, maga-
zynowe, a także pokoje gościnne. W przestron-
nym holu znajdują się foyer z szatnią, sanitariaty, 
kasy biletowe oraz kawiarnia. 

Projekt realizowany w ramach działania 5.2 „Roz-
wój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego” RPO WZ otrzymał ponad 15,5 mln zł 
dofi nansowania. Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł prawie 35 mln zł. 

W numerze:

WSTĘP
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Po pierwsze, człowiek
Rozmowa z Andrzejem Przewodą, 
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W ramach inteligentnych specjalizacji 
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KONSULTACJE SPOŁECZNE 
RPO 2014-2020
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ABC PROMOCJI 
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KONKURS „RÓŻA PROMOCJI”  
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Dobry kurs 
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FLESZ
Fot. Cezary Skórka
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Dobry kierunek

Wyjątkowym wydarzeniem tegorocznej jesieni było ogłoszenie 
wyników pierwszej edycji konkursu „Róża promocji” na najlepszą 
promocję projektu współfi nansowanego z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Z każ-
dym kolejnym rokiem wdrażania RPO zyskujemy cenne doświad-
czenia, pogłębiamy wiedzę w dziedzinie zagospodarowywania 
funduszy europejskich. Rosną też nasze oczekiwania wobec bene-
fi cjentów. Projekt tylko wtedy okazuje się trafi oną inwestycją, jeśli 
jest użyteczny społecznie – korzystają z niego mieszkańcy i turyści, 
niejednokrotnie inspiruje do kolejnych przedsięwzięć, po prostu 
żyje. I w tym zakresie niebagatelną rolę odgrywa promocja. Po-
twierdzają to laureaci tegorocznej edycji konkursu – wszyscy wy-
korzystali naturalny i historyczny potencjał miejsc, które zmieniły 
swoje dotychczasowe przeznaczenie oraz funkcję i zaczęły nowe 
życie. Twórcy projektów Miasta Szczecin, Związku Miast i Gmin 
Dorzecza Parsęty oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego nie zapomnieli bowiem o odbiorcach – każdy uczest-
nik spotkań i wydarzeń organizowanych przez tych projektodaw-
ców mógł się poczuć oczekiwanym gościem. 

Nowością w nadchodzącej perspektywie 2014-2020 jest przeniesienie części kompetencji w zarządzaniu środkami Europejskiego 
Funduszu Społecznego na poziom regionalny i wpisanie ich w regionalne programy operacyjne. Liczymy na to, że benefi cjenci 
będą jeszcze bardziej świadomie, perspektywicznie i na wielu płaszczyznach wyznaczać cele projektów. Efektywność stanie się 
podstawowym kluczem oceny wartości danej inwestycji. Znakomitym przykładem realizowania tej zasady jest Międzygminny 
Zakład Aktywności Zawodowej w podszczecińskiej Dobrej, gdzie dla 127 niepełnosprawnych przygotowano miejsca pracy. Opie-
kunowie osób z dysfunkcjami, prowadzący dla nich fundacje, zakłady aktywizacji zawodowej doskonale wiedzą, że niepełno-
sprawni mają bardzo wysoką motywację do pracy. Z usług oferowanych przez podopiecznych ZAZ mogą korzystać m.in. placówki 
prowadzone przez gminy, okoliczne fi rmy. Przedsiębiorczość społeczna może więc być skutecznym narzędziem rozwoju lokalnego. 
Nie do przecenienia jest przy tym fakt, że zleceniodawcy stają się partnerami współodpowiedzialnymi za grupę, która potrzebuje 
szczególnego wsparcia. 

W przyszłej perspektywie fi nansowej głównym celem regionalnego programu operacyjnego będzie podniesienie poziomu inno-
wacyjności i konkurencyjności regionu. Szczególne zadanie przypadnie regionalnym i inteligentnym specjalizacjom. W tym nume-
rze biuletynu przyjrzymy się dokładniej, jakie wyzwania stoją przed działalnością morską i logistyczną, przemysłem metalowym 
i maszynowym. W obu przypadkach mamy i tradycję, i potencjał. Liczymy na to, że fi rmy należące do tych sektorów w maksymal-
nym stopniu wykorzystają szansę, jaką niesie okres 2014-2020 w województwie.

Zapraszam do lektury!

Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

WST P
Fot. Konrad Królikow
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Perspektywa fi nansowa na lata 2014-2020 
wprowadza nowe możliwości fi nansowania 
przedsięwzięć i inwestycji w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Zapro-
ponowane przez Komisję Europejską cele 
tematyczne i wynikające z nich priorytety 
inwestycyjne dają większe możliwości wspie-
rania grup docelowych i rozwiązywania pro-
blemów. Zgodnie z nowym podejściem w po-

dziale środków unijnych, to przede wszystkim 
regiony będą decydować o kierunku i rodzaju 
wsparcia. Dlatego niemal 72% środków EFS 
trafi ło do regionalnych programów opera-
cyjnych, a pozostałe 28% będzie wydatko-
wane w ramach krajowego Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zgodnie 
z ustaloną linią demarkacyjną, wsparcie 
w RPO kierowane będzie bezpośrednio do 
osób, zaś wsparcie PO WER do instytucji. Od tej 
reguły są jednak wyjątki, bowiem bezpośred-
nie wsparcie dla osób młodych, do 25. roku 
życia (bez zatrudnienia, nieuczestniczących 
w kształceniu lub szkoleniach), zwiększenie do-
stępu do pożyczek i poręczeń dla podmiotów 
ekonomii społecznej oraz wsparcie dla szkol-
nictwa wyższego będzie dostępne wyłącznie 
z poziomu krajowego w ramach PO WER.

Jak wyjaśnia Dorota Korczyńska z Biura Pro-
gramowania Rozwoju WZS w UMWZ, Regio-
nalny Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 
będzie wykorzystywać środki EFS do roz-
wiązywania problemów i wzmacniania po-
tencjału województwa w trzech obszarach 
tematycznych i odpowiadających im Osiach 
Priorytetowych (OP): VII „Rynek pracy”, VIII 
„Rozwój społeczny” oraz X „Edukacja”. 

VII Oś Priorytetowa „Rynek pracy” skiero-
wana jest m.in. do osób bezrobotnych, któ-
re będą mogły podnosić swoje kwalifi kacje 
i kompetencje wymagane na rynku pracy. 
Zaplanowano środki na tworzenie nowych 
miejsc pracy, a także wspieranie mobilności 
zawodowej. W RPO WZ 2014-2020 nadal bę-
dzie udzielane wsparcie fi nansowe w postaci 
bezzwrotnych dotacji oraz preferencyjnych 
pożyczek na utworzenie działalności gospo-
darczej, co cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem, w komponencie regionalnym Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uwzględniono 
również kontynuację wsparcia dla przedsię-

WYWIAD

Po pierwsze, człowiek 
Rozmowa z Andrzejem Przewod , dyrektorem Wojewódzkiego Urz du 
Pracy, na temat do wiadcze  w realizacji projektów społecznych z EFS 
2007-2013 oraz planów na perspektyw  2014-2020     

Czy bez pieniędzy z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego udałoby się realizować na 
taką skalę m.in. projekty szkoleniowe?

Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż począwszy 
od roku 2007, w różnego rodzaju przedsię-
wzięciach realizowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w wojewódz-
twie zachodniopomorskim wzięło udział 
ponad 210 tysięcy osób, oczywiste staje się, 
że fi nansowanie tak ogromnego przedsię-
wzięcia nie byłoby możliwe bez środków 
zewnętrznych. Warto jednak pamiętać, że 
z Europejskiego Funduszu Społecznego dofi -

nansowane zostały nie tylko projekty szkole-
niowe. Zyskaliśmy bowiem również wsparcie 
dla przedsiębiorców, środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, projekty z zakresu 
edukacji na wszystkich poziomach oraz na 
działalność punktów wychowania przedszkol-
nego. Obszarów wsparcia jest wiele i – co po-
kazują rezultaty ilościowe – mamy do czynie-
nia z inwestycją w kapitał społeczny naszego 
regionu na skalę dotychczas niespotykaną. 

Jakie zrealizowane i realizowane projekty 
zasługują na szczególną uwagę? Które są 
najefektywniejsze? Jaka grupa docelowa 
najlepiej z nich korzysta?

Ze względu na różnorodność obszarów 
wsparcia i oddziaływania programu ich 
porównywanie jest niezwykle trudne. Każ-
de działanie ma prowadzić do osiągnię-
cia określonych rezultatów i tylko w ta-
kim kontekście może być oceniane. Nie 
sposób porównywać ze sobą np. zasadności 
i efektywności działania przedszkola utwo-
rzonego w ramach programu z projektem 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Jedno 
i drugie przedsięwzięcie z punktu widzenia 
korzystających z niego osób będzie równie 
istotne i tylko w takim aspekcie powinno 
być rozpatrywane. Najistotniejsze jest to, że 
gdy analizujemy te najważniejsze wskaźni-
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biorstw w zakresie tzw. usług rozwojowych 
(szkoleń, doradztwa itp.) oraz restrukturyzacji 
fi rm. Działania te będą realizowane w oparciu 
o popytowy system wsparcia – to sami przed-
siębiorcy zadecydują o zakresie potrzebnych 
im usług i będą wybierać ich wykonawców, 
bez konieczności udziału pośredników. No-
wością w RPO WZ jest także wyodrębnienie 
osobnych środków na działania związane 
z równouprawnieniem płci oraz godzeniem 
życia zawodowego i prywatnego, a także z ak-
tywnym i zdrowym starzeniem się. 

W VIII Osi Priorytetowej „Rozwój społecz-
ny” wsparcie ma na celu aktywną integrację 
osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym, szczególnie w zakresie wzmocnienia ich 
szans powrotu na rynek pracy. Aktywizacja 
będzie obejmować aspekt edukacyjny, zdro-
wotny, społeczny oraz zawodowy. Istotne jest 
również zapewnianie dostępu do tzw. pod-
stawowych usług społecznych, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych oraz opiekuń-
czych. W VIII OP znalazła się również ekono-
mia społeczna. Zaplanowano m.in. tworzenie 
partnerstw na rzecz jej rozwoju, poprawę do-
stępu do usług doradczych dla podmiotów 
ekonomii społecznej, tworzenie podmiotów 
integracji społecznej, wsparcie fi nansowe 
w tworzeniu spółdzielni socjalnych. 

Uzupełnieniem tych działań będzie IX Oś 
Priorytetowa „Infrastruktura publiczna”, 
wspierana ze środków EFRR. W jej ramach 
będzie można fi nansować modernizację lub 
przebudowę infrastruktury publicznej (m.in. 
obiektów ochrony zdrowia, uzdrowisk, zakła-
dów aktywizacji zawodowej), rewitalizację 
obszarów miejskich i wiejskich oraz infra-
strukturę funkcjonujących przedsiębiorstw 
społecznych. 

X Oś Priorytetowa „Edukacja” obejmu-
je m.in. wspieranie edukacji przedszkolnej, 

poprawę jakości nauczania w szkołach pro-
wadzących kształcenie ogólne i zawodowe, 
dostosowanie szkolnictwa zawodowego do 
potrzeb rynku pracy. Istotną częścią tej osi jest 
również upowszechnienie udziału osób doro-
słych w kształceniu ustawicznym. Analogicz-
nie do Osi VIII działania X Osi Priorytetowej 
uzupełnione będą wsparciem EFRR w XI Osi 
Priorytetowej „Infrastruktura edukacyjna”. 
Środki zostaną przeznaczone na tworzenie 
nowych miejsc w placówkach wychowania 
przedszkolnego, poprawę infrastruktury szkół 
kształcenia ogólnego i zawodowego, a także 
innowacje edukacyjne (multimedialne centra 
edukacyjne). 

Jedną z nowości w przyszłym okresie pro-
gramowania będzie podział i wprowadzenie 
w RPO WZ nowych mechanizmów fi nansowa-
nia w postaci Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych oraz kontraktów samorządowych. 
Pozwoli to na udzielenie wsparcia dedyko-

ki programu, mamy powody do satysfakcji. 
Warto na przykład zwrócić uwagę na fakt, iż 
efektywność zatrudnieniowa projektów skie-
rowanych do osób pozostających bez pracy 
przekracza 65%. Jeśli 2 z 3 uczestniczących 
w projekcie osób znajduje zatrudnienie, to 
trudno o lepsze argumenty za tym, iż warto 
realizować takie przedsięwzięcia. Dzięki środ-
kom pochodzącym z EFS utworzono w na-
szym województwie w ciągu ostatnich sześciu 
lat ponad 10 tys. podmiotów gospodarczych. 
To wprawdzie małe fi rmy, ale część z nich do-
skonale zafunkcjonowała na rynku, generując 
kolejne miejsca pracy. Powodów do satysfakcji 
jest znacznie więcej, że wspomnę tylko niemal 
9 tys. fi rm, które – korzystając ze środków pro-
gramu – zainwestowały w kwalifi kacje swoich 
pracowników, czy 135 ośrodków wychowa-
nia przedszkolnego, powstałych w naszym 
województwie. Można byłoby jeszcze długo 
wymieniać takie zweryfi kowane i policzone 
rezultaty funkcjonowania programu.

Czy widać efekt wykorzystania środków 
na szkolenia i aktywizację zawodową 

w postaci spadku bezrobocia lub jego za-
hamowania?

O części efektów już mówiłem. Na inne przyj-
dzie nam poczekać, bo korzyści płynące ze 
zwiększenia dostępu do edukacji przedszkol-
nej czy z programów realizowanych w kilku-
set szkołach wszystkich typów zobaczymy za 
kilka lat. Jeśli chodzi o sytuację na rynku pra-
cy, to niestety zmiana nie jest tak zauważal-
na. Warto jednak zaznaczyć, iż perspektywa 
fi nansowa 2007-2013 nałożyła się na czas nie 
najlepszej koniunktury gospodarczej. Środ-

ki pochodzące z programu z całą pewnością 
łagodziły skutki spowolnienia gospodarczego 
i tylko spekulować można, jak wyglądałaby 
sytuacja na rynku pracy bez dodatkowych 
możliwości, które dawał Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki.

Jak wypadamy na tle innych województw?

Każde z województw nieco inaczej reali-
zuje program, różnie rozkładając akcenty,
i w odmienny sposób projektuje wdrażanie 
wytycznych w kolejnych latach. Odnosząc się 
do wskaźników czysto fi nansowych – podpi-
saliśmy już umowy na ponad 95% całej puli 
dostępnych środków i na koniec września br. 
był to najwyższy poziom zakontraktowania 
w kraju. W tym kontekście od początku wdra-
żania PO KL wyniki sytuowały nas wśród 
regionów sprawnie realizujących program. 
Efektem tego były dodatkowe „premie” uzy-
skane w ramach tzw. krajowej rezerwy wy-
konania, dzięki którym pozyskaliśmy dodat-
kowe 60 mln euro dla Pomorza Zachodniego. 

DZI KI RODKOM Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
NA POMORZU ZACHODNIM UTWORZONO W CI GU OSTATNICH 
SZE CIU LAT PONAD 10 TYS. PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

W NASZYM REGIONIE DZI KI DOFINANSOWANIU Z EFS NIEMAL 
9 TYS. FIRM ZAINWESTOWAŁO W KWALIFIKACJE SWOICH 
PRACOWNIKÓW. POWSTAŁO RÓWNIE  135 O RODKÓW 
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
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wanego obszarom o specyfi cznym katalogu 
problemów i potencjałów, a co za tym idzie 
– zwiększy efektywność realizacji całego pro-
gramu operacyjnego. 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój koncentruje się w znacznej mierze 
na zmianach instytucjonalnych, a także na 
poprawie efektywności instytucji działających 
w poszczególnych obszarach problemowych. 
W ramach I Osi Priorytetowej PO WER środ-
ki będą kierowane na działania w zakresie 
wyrównywania szans płci na rynku pracy, 
podnoszenie jakości zarządzania rozwojem 
przedsiębiorstw, a także upowszechnienie 
mechanizmów i narzędzi dialogu społeczne-
go. I OP to też działania w zakresie zdrowia 
– PO WER stawia sobie za cel poprawę wykry-
walności chorób negatywnie wpływających 
na zasoby rynku pracy. Wsparcie kierowane 
będzie również do instytucji rynku pracy 
w zakresie zwiększenia efektywności świad-

czonych przez nie usług. Zaplanowano także 
działania związane z włączeniem społecznym 
i zwalczaniem ubóstwa, połączone z syste-
mem monitorowania jakości polityki państwa 
i systemem akredytacji instytucji pomocy 
i integracji społecznej. W PO WER została 
uwzględniona ekonomia społeczna, m.in. 
poprzez zapewnienie dostępu do środków 
zwrotnych dla podmiotów ekonomii społecz-
nej. Z kolei w obszarze edukacji planuje się 
np. działania mające na celu poprawę procesu 
zarządzania i monitoringu polityki oświato-
wej, podnoszenie kompetencji kadry kierow-
niczej w oświacie, stworzenie warunków dla 
współpracy przedsiębiorców oraz placówek 
edukacyjnych, budowę krajowego systemu 
kwalifi kacji i kształcenie kadr medycznych. 
I OP obejmuje również działania związane 
z poprawą procesu stanowienia prawa i jego 
jakości, a także ułatwianiem dostępu do wy-
miaru sprawiedliwości – w szczególności dla 
przedsiębiorstw. 

W II OP planowane są działania w zakresie 
szkolnictwa wyższego dla gospodarki i roz-
woju. PO WER będzie wspierać m.in. kształce-
nie studentów i doktorantów, ich mobilność 
międzynarodową, a także kształcenie na kie-
runkach medycznych. W III OP zaplanowano 
wsparcie dla osób młodych – do 25. roku ży-
cia, które pozostają bez pracy i nie uczestniczą 
w kształceniu lub szkoleniu. Działania będą 
skupione wokół podnoszenia ich kwalifi kacji 
i kompetencji. Planowane jest udzielanie po-
życzek na zakładanie przez nich własnej dzia-
łalności gospodarczej. 

Istotną nowością kolejnego okresu progra-
mowania jest całkowite przeniesienie projek-
tów o charakterze innowacji społecznych oraz 
opartych na współpracy ponadnarodowej 
z poziomu regionalnego na krajowy. Będą 
one realizowane w ramach IV Osi Prioryteto-
wej PO WER. 

WYWIAD

Czy w nowej perspektywie fi nansowania 
będą jakieś zmiany w podejściu do zasad 
przeznaczania i wykorzystania pomocy?

Czeka nas sporo zmian. Najważniejszą i naj-
bardziej zasadniczą jest przeniesienie istotnej 
części kompetencji w zarządzaniu środkami 
Europejskiego Funduszu Społecznego na po-
ziom regionalny i wpisanie ich w Regionalne 
Programy Operacyjne. Powinno to w jeszcze 
większym stopniu umożliwić dostosowanie 
wsparcia do regionalnych uwarunkowań. Ob-
szary wsparcia pozostają określone w dość 
podobny sposób. Nadal będą się koncentro-
wać na aktywizacji zawodowej, przeciwdzia-
łaniu wykluczeniu społecznemu i aktywnej 
integracji, wpieraniu edukacji oraz podnosze-
niu konkurencyjności zachodniopomorskich 
fi rm. Zmieni się nieco charakter udzielanego 
wsparcia, będzie ono w jeszcze większym 
stopniu niż do tej pory ukierunkowane na 
osiąganie określonych efektów. 

Co – korzystając z dotychczasowych do-
świadczeń – należałoby jeszcze zmienić lub 
usprawnić?

Ogrom zadań zrealizowanych w ramach PO KL 
niesie ze sobą również bagaż wielu doświad-
czeń i niemal we wszystkich aspektach można 
znaleźć obszary wymagające usprawnienia 
czy poprawy. Największym wyzwaniem jest 
przygotowanie mądrego systemu, pozwala-
jącego na fi nansowanie przedsięwzięć, które 
z jednej strony będą odpowiadały potrzebom 
indywidualnych osób, ale jednocześnie najle-

piej wpiszą się w strategię rozwoju regionu, 
z efektami towarzyszącymi nam w dłuższej 
perspektywie. Musimy pamiętać, że bar-
dzo prawdopodobne jest, iż z zewnętrznym 
wsparciem fi nansowym na taką skalę mamy 
do czynienia po raz ostatni i tym bardziej war-
to działać, by wpływ programu był widoczny 
i odczuwalny dłużej, niż trwa sam program 
operacyjny.

Który ze zrealizowanych projektów jest 
Pana zdaniem szczególnie wartościowy?

Do końca września br. podpisaliśmy w ra-
mach PO KL prawie 1700 umów. W takiej 
liczbie przedsięwzięć bardzo trudno byłoby 
wskazać jedno wyjątkowe, które należałoby 
szczególne wyróżniać. W oczywisty sposób 
niezwykłą satysfakcję przynoszą wszystkie 
przedsięwzięcia kierowane do dzieci, czy 
to przedszkola, czy dodatkowa oferta reali-
zowana w szkołach. Cieszy mnie również 
fakt, że projektom, które mają pomagać 
w powrocie na rynek pracy, towarzyszy wy-

soka efektywność. Daje to poczucie, że warto 
realizować takie inicjatywy. Ale największą 
satysfakcję przynosi przede wszystkim myśl 
o liczbie osób, które skorzystały z różnych 
form wsparcia w ramach programu. Wspo-
mniane wcześniej ponad 210 tys. osób wy-
wiera na mnie największe wrażenie.

Rozmawiał Zbigniew Pankiewicz

W PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWIE CZ  KOMPETENCJI 
W ZARZ DZANIU RODKAMI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 
SPOŁECZNEGO ZOSTANIE PRZENIESIONA NA POZIOM 
REGIONALNY I WPISANA W REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE
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Korzenie i fi lary
Pomorze Zachodnie widzi szans  swojego rozwoju w inteligentnych specja-
lizacjach. Wyzwanie podejmuj  równie  regionalne specjalizacje gospodar-
cze. Przewag  konkurencyjn  województwa powinny zapewni  nie tylko 
wyj tkowe cechy i potencjał regionu, ale te  zasoby partnerów.   

W perspektywie fi nansowej 2014-2020 głów-
nym celem Regionalnego Programu Operacyj-
nego jest podniesienie poziomu innowacyj-

ności i konkurencyjności gospodarki regionu 
dzięki wykorzystaniu potencjału regionalnych 
i inteligentnych specjalizacji. – To szansa, ale 
także ogromne wyzwanie dla zachodniopo-
morskiej gospodarki. Oznacza odejście od do-
tychczasowej strategii wspierania wszystkich 
na rzecz dziedzin, które cechują się wybitnie 

prorozwojowym potencjałem, w szczególno-
ści w obszarze wdrażania wyników prac ba-
dawczo-rozwojowych i innowacji. Na podsta-

wie analiz i konsultacji Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego wyznaczył regional-
ne specjalizacje Pomorza Zachodniego. Są to 
branże i zasoby, które stwarzają największe 
szanse na rozwój regionu, tj. biogospodarka, 
działalność morska i logistyczna, sektor me-
talowy i maszynowy, usługi oparte na wiedzy 

oraz turystyka – wyjaśnia Katarzyna Kaak-Ła-
secka z Zespołu ds. Osi Priorytetowej 1 w Biu-
rze ds. Programowania RPO WZS w UMWZ. 

Wiatr od morza
Przeciętnemu mieszkańcowi Polski woje-
wództwo zachodniopomorskie kojarzy się 
z morzem, plażami i turystyką. Część osób, 
które pamiętają czasy rozkwitu szczecińskiej 
stoczni, mogłaby dorzucić budowę statków. 
Wskazałaby też słynną Akademię Morską 
w Szczecinie, która od ponad 65 lat kształci 
kadry dla gospodarki morskiej (do 2004 r. jako 
Wyższa Szkoła Morska). Wydawałoby się za-
tem, że niewiele trzeba zrobić, by na tej bazie 
zbudować inteligentną specjalizację. Droga 
do tego celu jest jednak bardzo długa. 

– Mamy tradycję, potencjał, jest też dobra 
koniunktura rynkowa. Mamy wreszcie plan, 
który stwarza szansę powrotu naszego wo-
jewództwa do grona znaczących regionów 
w branży morskiej i logistycznej. Dojście do 
tego celu wymaga konsekwencji, współpracy 
i sporych inwestycji – mówi Ryszard Kwidziń-
ski, pełnomocnik marszałka województwa ds. 
gospodarki morskiej. – Nasz plan wiążemy 
z doskonałymi specjalistami, którzy pracowali 
m.in. w biurze projektowym Stoczni Szcze-
cińskiej, a dziś prowadzą swoje fi rmy lub 
wyjechali za granicę. Filarem są też zasoby 

REGIONALNE SPECJALIZACJE

DU YM ATUTEM SZCZECINA S  NADAL TERENY POSTOCZNIOWE, 
KTÓRE ‒ MIMO WIELOLETNIEGO ZNACZNEGO WYŁ CZENIA 
INFRASTRUKTURY PRODUKCYJNEJ ‒ WCI  MAJ  POTENCJAŁ 
GOSPODARCZY. TUTAJ PLANOWANE S  NOWE INWESTYCJE 
ZWI ZANE Z ROZWOJEM JEDNEJ Z REGIONALNYCH SPECJALIZACJI

Nadal dużym atutem Szczecina są tereny postoczniowe. Planowane są na nich nowe inwestycje związane z rozwojem jednej z regionalnych 
specjalizacji
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szczecińskich szkół wyższych, fi rmy powstałe 
w dawnej stoczni oraz unijne dotacje – bez 
tych pieniędzy nie udałoby się urzeczywistnić 
tego pomysłu. 

Rzeczywiście, już krótka analiza wystarczy, 
żeby potwierdzić spore szanse powodzenia 
tego projektu. Nie ma wątpliwości, że Szcze-
cin ma bogate tradycje morskie. To tu wdra-
żano pierwsze technologie spawania stali 
okrętowych. To ze szczecińskich stoczni wy-
pływały najnowocześniejsze kontenerowce 
i chemikaliowce. W najlepszych czasach nowe 
statki opuszczały stocznię co 14 dni. Zakład 
znany był z doskonałego biura projektowego, 
w którym powstawały plany najbardziej za-
awansowanych jednostek. 

Stocznia zawsze ściśle współpracowała ze 
szczecińskimi uczelniami. Zaowocowało to 
wysokim poziomem technologii i organizacji 
produkcji, powstaniem sprawnego zaplecza 
logistycznego i naukowo-badawczego. – Stocz-
niowi projektanci przy wsparciu naukowców 
z Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachod-
niopomorski Uniwersytet Technologiczny) jesz-
cze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej 
zrealizowali więcej unijnych projektów niż Uni-
wersytet Jagielloński i Politechnika Warszawska 
łącznie – podkreśla Ryszard Kwidziński.

Obiecuj ce prognozy
Pełnomocnik marszałka wskazuje na korzyst-
ną sytuację w branży. – W latach 2002-2008 
nastąpił nienotowany w historii gospodarczej, 
duży, skokowy rozwój gospodarki morskiej 
na świecie. Było to związane głównie z po-
stępem globalizacji oraz wzrostem wykorzy-
stania zasobów dna mórz i oceanów – mówi. 
Zamówień było tak dużo, że branża przeszła 
przez kryzys gospodarczy, pracując na mak-
symalnych obrotach. Coroczne wzrosty pro-
dukcji stoczni sięgały kilkunastu procent, aby 
apogeum osiągnąć w latach 2011-2012. Ko-
niunktura ma nadal się utrzymywać. Autorzy 
strategii rozwoju unijnej gospodarki morskiej 
LeaderSHIP 2020 prognozują, że w latach 
2014-2016 branża wejdzie w fazę wzrostu, 
a następnie czeka ją większe przyspieszenie. 
Dokument wskazuje też nowe kierunki roz-
woju, które – obok produkcji statków – mogą 
przyczynić się do dynamicznego rozwoju. Są 
nimi: 
wydobywanie minerałów z dna morskiego
rozwój środków ochrony środowiska 

na statkach
wpływ klimatu na środowisko morskie 

i zachowanie środków transportu
żegluga przybrzeżna i śródlądowa
ochrona wybrzeży.

Proces identyfi kacji regionalnych i inteligentnych 
specjalizacji województwa zachodniopomorskiego

Nowy okres programowania oraz priorytety wyznaczone przez Komisję Europejską oznaczają 
nowe możliwości działania, ale też wymagania, które muszą zostać spełnione przez regiony. 
Należą do nich inteligentne specjalizacje. W programach operacyjnych perspektywy 2014-2020 
preferowane będą projekty charakteryzujące się wysokim potencjałem w zakresie komercjali-
zacji wiedzy oraz wpisujące się w strategie inteligentnych specjalizacji. Sytuacja ekonomiczna 
województwa zachodniopomorskiego oraz wzrost gospodarczy regionu uzależnione są w du-
żej mierze od poziomu oraz rozwoju działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, jak rów-
nież od wykorzystywania jej wyników jako siły napędzającej gospodarkę. Obecnie region stoi 
przed wyzwaniem, jakim jest zwiększenie konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki. 

Podejście Województwa Zachodniopomorskiego do procesu inteligentnych specjalizacji

Traktując inteligentne specjalizacje jako proces, trzeba wskazać sposób, w jaki należy 
go prowadzić, w tym potrzebne zasoby, jednostki gospodarcze, narzędzia identyfi kacji i roz-
woju specjalizacji oraz ewentualne instrumenty wsparcia.

Aktualnie brak jest wspólnej metodologii wyznaczania inteligentnych specjalizacji na po-
ziomie województw, nie ma również powiązań między krajowymi i regionalnymi specjali-
zacjami.

Województwo Zachodniopomorskie stosuje nowatorskie podejście, które opiera się na iden-
tyfi kacji i kooperacji trzech stref biorących udział w procesie inteligentnych specjalizacji. 

Aby skutecznie realizować proces inteligentnych specjalizacji, należy patrzeć na nie sze-
rzej niż tylko jak na listę sektorów i technologii przypisanych do podklas PKD. To system 
powiązań zależnych od siebie i wzajemnie się wspierających, ze znaczącą rolą nie tylko 
przedsiębiorców, ale także jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia 
biznesu.

Poniższy schemat przedstawia proces wyznaczania inteligentnych specjalizacji.

Źródło: Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ

Proces inteligentnych specjalizacji powinno się budować w oparciu o identyfi kację kluczowych 
obszarów gospodarczych posiadających potencjał rozwojowy – zgodnie z podejściem oddol-
nym, w którym to rynek powinien stymulować rozwój gospodarczy i innowacyjny. Zidenty-
fi kowane obszary mają stanowić podstawę do budowania i rozwoju wokół nich specjalizacji 
mających wymierne korzyści dla rozwoju województwa. Powinny w nich funkcjonować przed-
siębiorstwa stabilne, przyszłościowe, z potencjałem innowacyjnym. Istotnym zadaniem jest 
zdiagnozowanie ich potrzeb, barier oraz określenie ich przydatności i roli w procesie wdrażania 
inteligentnych specjalizacji.
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Optymistyczne prognozy dotyczą też nasze-
go kraju. Z danych statystycznych wynika, 
że w latach 2008-2011 przybyło fi rm działa-
jących w gospodarce morskiej, zatrudnienie 
wzrosło o 1400 osób, a przychody o 22%, do 
prawie 25 mld zł.

Nowe wcielenie
Nadal dużym atutem Szczecina są tereny 
postoczniowe, które – mimo wieloletniego 
znacznego wyłączenia infrastruktury produk-
cyjnej – wciąż mają potencjał gospodarczy. 
Tutaj planowane są nowe inwestycje związane 
z rozwojem jednej z regionalnych specjalizacji. 

Sercem będzie Bałtyckie Centrum Badaw-
czo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej. List 
Intencyjny w sprawie utworzenia Centrum 
został podpisany w grudniu ubiegłego roku 
przez Województwo Zachodniopomorskie, 
Miasto Szczecin i trzy szczecińskie szkoły 
wyższe: Akademię Morską, Zachodniopo-
morski Uniwersytet Technologiczny i Uniwer-
sytet Szczeciński. – Wydaje się, że trafi liśmy 
na dobry moment, żeby wcielić nasz pomysł 
w życie – mówi pełnomocnik marszałka ds. 
gospodarki morskiej. – Jesteśmy w przeded-
niu dystrybucji pieniędzy europejskich 
w ramach nowej perspektywy fi nansowej 
2014-2020. Na współpracę nauki z biznesem, 
skoncentrowaną na rozwoju innowacyjnych 
produktów i usług, zostaną przeznaczone 
spore fundusze w ramach regionalnych i kra-
jowych programów operacyjnych. Z unijnej 
dotacji sfi nansowano już studium wykonal-
ności, które jest dobrym wstępem do zabez-
pieczenia fi nansowania projektu w okresie 
2014-2020.

Centrum innowacji
Koncepcja własnościowa i struktura operacyj-
na Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdroże-
niowego Gospodarki Morskiej jest w trakcie 
ustaleń pomiędzy założycielami. Przypusz-
czalnie ośrodek ma działać jako spółka kapi-
tałowa, wzorem innych tego typu przedsię-
wzięć w Europie. Po spełnieniu odpowiednich 
warunków będzie się starał o status instytucji 
B+R. Centrum skupi się na działalności edu-
kacyjnej, badawczo-rozwojowej oraz wdro-
żeniach efektów badań w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi fi rmami. 

Według wstępnych założeń, działalność ba-
dawczo-rozwojowa skoncentruje się m.in. na 
nowych obiecujących kierunkach wskaza-
nych w strategii LeaderSHIP 2020. Obejmie 
prace ukierunkowane na opracowanie m.in. 
projektów systemów, konstrukcji, urządzeń, 
narzędzi wydobywczych, transportowych, ra-

towniczych w zakresie mieszczącym się w ob-
szarze potrzeb gospodarki morskiej i oceano-
techniki, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień techniki i technologii off -shore 
(ang. off -shore – morski, przybrzeżny). Z ko-
lei działalność edukacyjna będzie stanowić 
komplementarną platformę wiedzy, wspo-
magającą rozwój działalności wydobywczej 
gospodarki morskiej w Polsce i w szerszej 
perspektywie w regionie Morza Bałtyckiego. 
Na etapie wdrożeń podjęte zostaną działania 
nad prototypami systemów wydobywczych, 

transportowych, ratowniczych na potrzeby 
eksploatacji złóż kopalin mineralnych na rzecz 
gospodarki morskiej. Znaczące zamówienia 
mogą być związane z prefabrykacją i mon-
tażem obiektów energetyki wiatrowej oraz 
konstrukcji wielkogabarytowych, off -shore, 
jak i lądowych. Spore nadzieje związane są 
z budową jachtów.

Klaster Metalika
Wybór przemysłu metalowo-maszynowego 
jako regionalnej specjalizacji Pomorza Za-
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Instrumentem wsparcia dla kluczowych podmiotów gospodarczych będą w szczególności 
środki z celu tematycznego 1 Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i inno-
wacji oraz ewentualnie z celu 3 Podnoszenie konkurencyjności MŚP z RPO WZ 2014-2020.

Drugi sektor stanowi otoczenie gospodarcze. Do niego należy zaliczyć kooperantów kluczo-
wych podmiotów gospodarczych, zarówno już współpracujących, jak i potencjalnych, któ-
rzy dzięki odpowiedniemu rozwojowi mogą uzyskać właściwe kompetencje. Należy tu tak-
że zakwalifi kować szkoły wyższe oraz jednostki badawczo-rozwojowe, które już dostarczają 
lub są w stanie dostarczyć nowoczesne technologie bądź innowacyjne rozwiązania zgodnie 
z popytem rynkowym.

Narzędziem wsparcia dla tych jednostek będą głównie środki z celu tematycznego 3 Podno-
szenie konkurencyjności MŚP oraz ewentualnie z celu tematycznego 1 Wspieranie badań na-
ukowych, rozwoju technologicznego i innowacji z RPO WZ 2014-2020.

Trzecim sektorem w procesie inteligentnych specjalizacji jest tzw. wsparcie pośrednie, które 
w tym przypadku znajduje się w dyspozycji m.in. jednostek samorządu terytorialnego, in-
stytucji otoczenia biznesu (w tym klastrów). Instrumenty te mają przyczynić się do rozwoju 
gospodarczego i innowacyjnego w zidentyfi kowanych obszarach tematycznych. Będą one 
mobilizowały m.in. politykę zatrudnienia, szkolnictwo zawodowe, edukację czy infrastrukturę 
– elementy wspierające rozwój gospodarczy.

Instrumentem wsparcia dla tych podmiotów będą szczególnie środki z celu tematycznego 
2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych, celu tematycznego 3 Podnoszenie konkurencyjności MŚP, celu 7 Promowanie zrów-
noważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych, celu 8 Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników oraz celu 
10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie.

Istotną rolę w całym procesie będą odgrywać jednostki samorządu terytorialnego, które po-
budzają i oddziałują na wszystkie sektory, ale również czerpią z nich korzyści, ponieważ te 
wdrożenia pociągają za sobą ich rozwój, poprawę bezpieczeństwa, zdrowia, infrastruktury 
itp. – wszystko pośrednio przez podatki i środki z nowej perspektywy fi nansowej.

Kluczowe działania

Identyfi kacja podmiotów gospodarczych posiadających potencjał rozwojowy w oparciu 
o metodologię wyznaczania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego.

Indywidualne, pogłębione wywiady z przedstawicielami ww. fi rm – potrzeby, bariery, defi cy-
ty, plany rozwojowe, zaplecze B+R, internacjonalizacja itp.

Identyfi kacja jednostek kooperujących z ww. fi rmami na rynku – poprzez badanie łańcuchów 
wartości i określenie ich potrzeb rynkowych, barier rozwojowych.

Identyfi kacja kluczowych instytucji otoczenia biznesu z punktu widzenia specjalizacji – 
przedstawienie koncepcji procesu inteligentnych specjalizacji, określenie potrzeb, możliwo-
ści i zadań tych instytucji.

Weryfi kacja potencjału zachodniopomorskich uczelni w kontekście zapotrzebowania kluczo-
wych przedsiębiorców na badania.

Rozmowy z konkretnymi jednostkami samorządu terytorialnego – poznanie ich planów 
rozwojowych, propozycja współpracy, przedstawienie zakresu procesu inteligentnych spe-
cjalizacji.
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chodniego poparty był szczegółową analizą 
potencjału tej branży w województwie. Do 
niedawna była ona zaliczana w regionie do 
gospodarki morskiej. Ostatnio jej zakres uległ 
znacznemu rozszerzeniu m.in. o produkcję 
konstrukcji wielkogabarytowych, mechani-
kę, automatykę czy przemysł motoryzacyjny. 
W tych obszarach w województwie działa 
ok. 5,4 tys. mikro-, małych i średnich fi rm za-
trudniających 20 tys. osób. Przychody branży 
liczone są na 3,5 mld zł. Ważną częścią jest 
eksport, z którego pochodzi 1,4 mld zł przy-
chodów.

Klaster metalowy Metalika powstał w 2011 r. 
Integruje przedsiębiorstwa z branży metalo-
wej i branż komplementarnych z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego 
oraz pomorskiego. Partnerami instytucjonal-
nymi są Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, Starostwo Powiato-
we w Wałczu, Urząd Gminy i Miasta w Gole-
niowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Wałczu oraz tamtejszy Powiatowy Urząd 
Pracy. Firmy działające w ramach klastra za-
trudniają prawie 2000 pracowników, a ich 
obroty przekraczają 260 mln zł. Zlokalizowa-
nie siedziby klastra w Wałczu, w południowo-
-wschodniej części województwa, ma duże 
znaczenie dla zrównoważonego rozwoju go-
spodarczego całego regionu.

Jak by  konkurencyjnym
– Nasza branża nastawiona jest na eksport, 
lecz dobra koniunktura może się skończyć, je-
śli nie wybierzemy innowacji. Rynki niemiecki 
i skandynawski, na które kierujemy większość 
wyrobów, są coraz bardziej wymagające, mu-
simy więc stale pracować nad konkurencyj-

nością naszej oferty. Cena jest tylko jednym 
z wielu elementów decydujących o sprzedaży. 
Nie mniej ważna jest jakość – mówi dr Marze-
na Frankowska, koordynator klastra Metalika.

Klaster od początku podjął współpracę 
z ośrodkami naukowymi. Patronem hono-
rowym został Uniwersytet Szczeciński oraz 
Zachodniopomorski Uniwersytet Techno-
logiczny. Ważnym partnerem jest również 
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii ZUT. Jednym z celów jest pro-
pagowanie, wspieranie i rozwój innowacji 
oraz badań w obszarze branży metalowej we 
współpracy z instytucjami B+R. – Instytucje 
badawczo-rozwojowe preferują współpracę 
z dużymi przedsiębiorstwami. MŚP, a szcze-
gólnie małe fi rmy, a takich mamy większość, 
stoją na straconej pozycji. Rozwiązaniem 
może być współpraca, np. w ramach inicjatyw 
klastrowych – dodaje dr Frankowska.

Szansa w inteligentnej 
specjalizacji
Choć to dopiero początek drogi w kierunku 
opracowania strategii inteligentnej specjali-
zacji, zainteresowane podmioty z sektora me-
talowo-maszynowego już dostrzegają szansę 

dla siebie. – Wyznaczenie tego sektora jako 
inteligentnej specjalizacji przyniesie obopól-
ne korzyści. Po pierwsze, stawiając na pewne 
specjalizacje, region wyśle w świat sygnał, że 
są tutaj fi rmy, które mogą być atrakcyjnym 
partnerem dla dużych inwestorów w branży. 
Dziś większość inwestycji to zakłady produk-
cyjne, takie jak montownie, które mogą ba-
zować na dostawcach z najbliższej okolicy. 
Postawienie na inteligentną specjalizację to 
dla inwestora znak, że w regionie znajdzie ko-
operantów oferujących wysoką jakość. Druga 
korzyść z inteligentnych specjalizacji to oży-
wienie współpracy nauki i biznesu, do czego 
niezbędne są europejskie pieniądze. Za dota-
cje z pewnością powstaną projekty, których 
celem będzie stymulowanie takiej współpra-
cy. Dzięki temu nauczymy się współpracować, 
a to zaprocentuje w przyszłości – podkreśla 
Marzena Frankowska.

Andrzej Szoszkiewicz

BRAN A METALOWO-MASZYNOWA ROZSZERZYŁA ZAKRES 
O PRODUKCJ  KONSTRUKCJI WIELKOGABARYTOWYCH, 
MECHANIK , AUTOMATYK  I PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY

Większość produktów klastra Metalika jest kierowana na rynek niemiecki i skandynawski
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Solidarna współodpowiedzialno
To doskonała alternatywa dla istniej cych od lat form działalno ci rynko-
wej. Cho  stanowi na razie jedynie uzupełnienie tradycyjnej gospodarki, 
eksperci wró  ekonomii społecznej wielk  karier  w nowej perspektywie 
fi nansowej.   

Zachodniopomorskie to swoisty fenomen na 
skalę kraju. To właśnie tu powstaje najwięcej 
fi rm. Na sto osób w regionie niemal co szó-
sta pracowała w 2012 r. na własny rachunek 
– wynika z danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego. Pewnie dlatego nawet ekono-
mię społeczną rozumie się tu nieco inaczej. 
A właściwie nieco inaczej akcentuje się jej ele-
menty. 

− Pokusiliśmy się o wypracowanie własnej 
defi nicji ekonomii społecznej. Zgodnie z na-
szym regionalnym podejściem utożsamiamy 
ją z przedsiębiorczością społeczną i określamy 
jako narzędzie rozwoju lokalnego, wykorzy-
stujące potencjał własny środowiska, oparte 
na zasadach poszanowania wspólnych warto-
ści, partnerstwa oraz wolnego rynku – mówi 
Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektor Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Zachodniopomorskiego. I odsyła do „Wielo-
letniego regionalnego planu działań na rzecz 
promocji i upowszechniania ekonomii spo-
łecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekono-
mii społecznej i jej otoczenia w województwie 
zachodniopomorskim na lata 2012-2020”, 
gdzie znajdziemy tę defi nicję. 

Antoni Sobolewski, członek Zespołu ds. roz-
wiązań systemowych w zakresie ekonomii 
społecznej, powołanego przez Prezesa Rady 
Ministrów, oraz Zespołu koordynującego 

ds. planu działań na rzecz rozwoju, promocji 
i upowszechniania ekonomii społecznej 
w woj. zachodniopomorskim, przyznaje, że 

pojęcie ekonomii społecznej zostało w na-
szym kraju sprowadzone do działalności so-
cjalnej i ograniczone do ludzi wykluczonych 
czy to z powodu biedy, czy bezrobocia lub nie-
pełnosprawności. W efekcie ludzie nie rozu-

mieli, że przedsiębiorczość społeczna staje się 
w obecnej rzeczywistości gospodarczej do-
skonałą alternatywą np. dla młodych ludzi, 

którzy nie mogą znaleźć pracy. Zdaniem An-
toniego Sobolewskiego była to do niedawna 
jedna z barier rozwoju tej idei w Polsce. 

Dobrze obrazuje zjawisko opowieść o orga-
nizowanych od dwóch lat przez ROPS semi-
nariach dla dyrektorów ośrodków pomocy 
społecznej i urzędów pracy. − Ich sposób 
pojmowania ekonomii społecznej odbiegał 
od naszego na tyle, że na początku nie mo-
gliśmy się porozumieć. Dopiero gdy sięgnę-
liśmy po inne formy przekazu, jak na przy-
kład gry planszowe, pozwalające zrozumieć 
mechanizm organizacji środowiska lokalne-
go, zaczęli dostrzegać prawdziwy sens idei, 
w której to właśnie środowisko bierze na 

O EKONOMII SPOŁECZNEJ TRZEBA MY LE  W KATEGORIACH 
INWESTYCJI W PRAC . DOTYCZY TO W RÓWNYM STOPNIU 
POLITYKÓW I SAMORZ DOWCÓW, JAK I SPOŁECZE STWA

EKONOMIA SPOŁECZNA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 

Cel tematyczny 9: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (EFS i EFRR)
Priorytety inwestycyjne dla ekonomii społecznej:

• 9.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej (EFRR)
• 9.8 Promocja ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych (EFS)

1) Ekonomia społeczna w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój: 
Oś priorytetowa I: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Priorytet inwestycyjny 9.8 Promocja ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 
społecznych

2) Ekonomia społeczna w RPO WZ 2014-2020:
Oś priorytetowa VIII: Rozwój społeczny
Priorytet inwestycyjny 9.8 Promocja ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 
społecznych
Oś priorytetowa IX: Infrastruktura publiczna
Priorytet inwestycyjny 9.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej

Dorota Rybarska-Jarosz: Zanim powstanie cały system związany z nową perspektywą fi nansową, 
będziemy robić wszystko, by zwiększyć udział przedsiębiorstw społecznych w gospodarce regionu

Fot. Konrad Królikow
ski
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siebie odpowiedzialność za wyprowadzanie 
ludzi z bezrobocia i nabytej bezradności, uak-
tywnienie osób niepełnosprawnych − wspo-
mina Dorota Rybarska-Jarosz.

Zmiany, zmiany, zmiany
Na szczęście dawne myślenie odchodzi powoli 
do lamusa. – Od dwóch lat można wręcz mó-
wić w naszym kraju o boomie, a nawet modzie 
na przedsiębiorczość społeczną. Dziś wypada 
już mieć u siebie w gminie przynajmniej jedno 
takie przedsiębiorstwo, bo to poprawia wize-
runek samorządu – ocenia Antoni Sobolewski. 

To między innymi zasługa działalności edu-
kacyjnej i informacyjnej, której przykładem 
są nie tylko wspomniane seminaria, ale także 
tegoroczna kampania społeczna w Zachod-
niopomorskiem, przygotowana na zlecenie 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 
Dorota Rybarska-Jarosz ocenia, że dwumie-
sięczna akcja prowadzona pod hasłem: „Eko-
nomia społeczna – zysk inwestowany w pracę. 
Zobacz, jak to działa!” zrobiła swoje. Niektórzy 
wreszcie usłyszeli o ekonomii społecznej. Do-
wiedzieli się, że można skutecznie prowadzić 
działalność gospodarczą, nie kierując się zasa-
dą maksymalizacji zysku. Inni zaczęli właściwie 
rozumieć to pojęcie, ponieważ kampania je 
odmitologizowała.

Potrzebna jest jeszcze zmiana mentalności. 
Chodzi o to, by o ekonomii społecznej zaczęto 
myśleć powszechnie w kategoriach inwestycji 
w pracę. Czyli tak, jak rzecz ujmowała wspo-

mniana kampania w województwie zachod-
niopomorskim. Dotyczy to w równym stopniu 
polityków i samorządowców, co społeczeń-
stwa. Bo i jedni, i drudzy wciąż jeszcze bardziej 
skłonni są dać bezrobotnemu zasiłek, niż doło-
żyć trochę do miejsca pracy, nawet jeśli z cza-
sem stanie się ono dochodowe.

Grunt pod przyszłe działania
Ale i ta zmiana już się dokonuje. Nic tak prze-
cież nie przemawia do wyobraźni jak konkrety. 
A tych nie brakuje. Centrum Słowian i Wikin-
gów na wyspie Wolin, Muzeum PGR-u w Bole-
gorzynie czy też nowo powstały Międzygmin-
ny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej 
– to tylko kilka spektakularnych przykładów 
działania ekonomii społecznej. 

W efekcie wszyscy wokół zaczynają dostrze-
gać jej zalety. Państwo już wie, że dobrze 
zarządzana spółdzielnia czy stowarzyszenie 
płaci podatki − tak jak tradycyjne podmioty 
gospodarcze. Samorządy doceniają, że wy-
pracowany przez przedsiębiorstwa społeczne 
zysk pozostaje na miejscu. Organizacje poza-
rządowe, które działały dotychczas w sferze 
czysto społecznej, widzą, że mogą i powinny 
również tworzyć rynek pracy. No i wartość do-
dana – aktywizacja lokalnych środowisk, które 
naprawdę czują, że ich los zależy od nich sa-
mych… 

− Mam poczucie, że udało nam się przygoto-
wać grunt pod przyszłe działania. Co dalej? 
Zanim jeszcze powstanie cały system związa-
ny z nową perspektywą fi nansową, będziemy 

nadal robić wszystko, by zwiększyć udział 
przedsiębiorstw społecznych w gospodarce 
regionu. Będziemy prowadzić – jak w poprzed-
nich dwóch latach – działalność doradczą 
w ramach ośrodków wsparcia ekonomii spo-
łecznej. Tam, gdzie można, zaczniemy tworzyć 
inkubatory. Tam, gdzie jest na to za wcześnie, 
postaramy się popularyzować ideę spółdzielni 
osób prawnych i rozmawiać z wójtami, burmi-
strzami oraz organizacjami pozarządowymi 
i przekonywać ich, by przyjęli rolę liderów – 
wylicza Dorota Rybarska-Jarosz.

I dodaje, że nadchodzi właśnie era ekonomii 
społecznej. Jednym z priorytetów w nowej 
perspektywie fi nansowej 2014-2020 jest bo-
wiem przeciwdziałanie wykluczeniu społecz-

nemu. A tego nie da się zrobić bez wcielania 
w życie idei, w którą jeszcze do niedawna 
wierzyła tylko garstka zapaleńców. Dziś ta 
grupa jest bardzo liczna. Dość powiedzieć, że 
nad krajowym programem rozwoju ekonomii 
społecznej pracuje obecnie trzydziestoosobo-
wy zespół. – Gdy zaczynaliśmy niespełna trzy 
lata temu, było nas kilku – wspomina Antoni 
Sobolewski.

Dorota Kornacka

WARTO WI ZA  EKONOMI  SPOŁECZN  Z PRZEDSI BIORCZO CI  
SPOŁECZN  I TRAKTOWA  JAKO NARZ DZIE ROZWOJU 
LOKALNEGO, OPARTE NA ZASADACH POSZANOWANIA 
WSPÓLNYCH WARTO CI, PARTNERSTWA I WOLNEGO RYNKU

PRZYSZŁO  EKONOMII SPOŁECZNEJ

Dziedziny gospodarki szczególnie podatne − według Antoniego Sobolewskiego 
− na istnienie przedsiębiorstw społecznych:

• przemysł kreatywny
• turystyka i usługi związane z czasem wolnym (np. wioski tematyczne)
• działalność związana z rolnictwem (np. grupy producenckie, rolnictwo społeczne, 

rolnictwo integracyjne)
• usługi dla gmin i społeczności lokalnych (np. utrzymanie zieleni, opieka nad osobami 

zależnymi, przejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i usług rynku pracy)
• zarządzanie infrastrukturą powstałą w oparciu o środki unijne (np. przystaniami na 

Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim).

Fo
t. 

Ko
nr

ad
 K

ró
lik

ow
sk

i

Antoni Sobolewski: Od dwóch lat można 
wręcz mówić w naszym kraju o boomie, 
a nawet modzie na przedsiębiorczość 
społeczną. Dziś wypada już mieć u siebie 
w gminie przynajmniej jedno takie 
przedsiębiorstwo
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Nowy etap, nowa jako
VII Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej w Szczecinie to dla jed-
nych doskonała okazja do rozmowy i wymiany do wiadcze . Dla innych － 
sposób na to, by dowiedzie  si , jak, gdzie, za co. W ci gu dwóch dni mo na 
tu było bowiem wzi  udział nie tylko w sesjach, dyskusjach, warsztatach, 
ale tak e nawi za  kontakt z ekspertami i zasi gn  ich porady.

Dwa dni wypełnione po brzegi sesjami pane-
lowymi, dyskusjami, warsztatami i spotkania-
mi w kuluarach. Polsko-niemieckie targi z po-
nad 80 wystawcami. I uczestnicy − około 400 
w Szczecinie i niemal 700 w Nowym Warpnie. 
Wśród nich: przedstawiciele organizacji po-
zarządowych, przedsiębiorstw społecznych 
i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, 
politycy, samorządowcy, przedsiębiorcy, na-
ukowcy, bankowcy. Albo inaczej – ludzie, 
którzy widzą w ekonomii solidarnej sens, jak 
określił to na swoim blogu Edwin Bendyk, je-
den z panelistów VII Ogólnopolskich Spotkań 
Ekonomii Społecznej (OSES), które odbyły się 
19-20 września 2013 r.

Solidarno  buduje
Po raz pierwszy w OSES aktywnie uczestni-
czyli politycy i urzędnicy wysokiego szczebla, 
m.in. ministrowie, podsekretarze stanu, dy-
rektorzy departamentów w ministerstwach, 
prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Wła-
dysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i po-
lityki społecznej, wygłosił referat wprowadza-
jący, a Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia, 
poprowadził jeden z paneli. − To prawdziwy 
przełom. I najlepszy dowód na to, że rośnie 
ranga tej imprezy. Ale przede wszystkim − że 
coraz więcej osób, także decydentów, zaczy-
na rozumieć potencjał drzemiący w ekono-
mii społecznej. A to dobrze wróży tej idei na 
przyszłość – nie kryje zadowolenia Dorota 
Korczyńska, główny specjalista w Biurze Pro-
gramowania Rozwoju w Wydziale Zarządza-
nia Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego, która 
– jak podkreśla – występowała tu w podwój-
nej roli: uczestnika i współorganizatora. 

Jednym ze współorganizatorów Ogólno-
polskich Spotkań Ekonomii Społecznej był 
bowiem Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. Przygotowany 
przez Wydział Zarządzania Strategicznego 
panel, prezentujący założenia Regionalnego 
Programu Operacyjnego w przyszłej perspek-
tywie fi nansowej, był jednym z kluczowych 
wydarzeń OSES. Szczególnie że połączono go 

z przedstawieniem przez Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego (obecnie Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju) założeń Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dzię-
ki temu udało się przekazać informacje na te-
mat wsparcia ekonomii społecznej w najbliż-
szych latach w sposób komplementarny. 

Tak duże zainteresowanie akurat tymi pane-
lami może świadczyć o tym, że wielu uczest-
ników OSES ma już nie tylko sporą wiedzę 
o ekonomii społecznej jako takiej, ale także 
sprecyzowane pomysły na to, jak jej zasady 
wprowadzać w życie. I szukają w tym celu 
konkretnych form wsparcia. Nierzadko – za-

chęceni coraz liczniejszymi przykładami 
przedsiębiorstw społecznych, które powstały 
(często jeszcze w czasach mniej sprzyjających 
rozwojowi tego typu działalności), funkcjonu-
ją i odnoszą sukcesy. 

O tym, że takich inicjatyw nie brakuje, można 
się było przekonać podczas towarzyszących 
spotkaniom V Targów Ekonomii Społecznej. 
Ale nie tylko o tym… − W Nowym Warpnie, 

gdzie tradycyjnie już odbywają się targi, naj-
bardziej chyba uderzyła mnie liczba wolonta-
riuszy, zaangażowanych w organizację tego 
przedsięwzięcia. Młodsi, często dzieci, poma-
gali w rozkładaniu ulotek, zbierali podpisy na 
listach obecności, witali gości. Seniorzy kręcili 
relację z wydarzenia. Pomyślałam, że tu już 
ekonomia społeczna po prostu jest i ma się 
świetnie. Bo przecież jednym z jej celów jest 
aktywizacja społeczności lokalnych – puentu-
je Dorota Korczyńska.

Dorota Kornacka 

TO PRAWDZIWY PRZEŁOM. CORAZ WI CEJ OSÓB, TAK E 
DECYDENTÓW, ZACZYNA ROZUMIE  POTENCJAŁ EKONOMII 
SPOŁECZNEJ 

Wśród uczestników OSES byli m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorstw społecznych, politycy, samorządowcy i przedsiębiorcy

Fot. Fundacja Fundusz W
spółpracy
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Szanse zamiast wykluczenia
Przykład Mi dzygminnego Zakładu Aktywno ci Zawodowej w podszczeci -
skiej Dobrej pokazuje praktyczny wymiar idei ekonomii społecznej, w której 
niepełnosprawno  nie musi oznacza  braku aktywno ci zawodowej i wy-
kluczenia.

Dobra Szczecińska to – nomen omen − dobre 
miejsce do życia. Nie tylko ze względu na po-
łożenie (zaledwie 7 km od Szczecina) i okolicę 
(bezpośrednie sąsiedztwo Puszczy Wkrzań-
skiej i dwóch szlaków rowerowych). Także ze 
względu na ludzi. Otwartych, przyjaznych, 
odrzucających pokutujące w naszym społe-
czeństwie stereotypy. Na przykład te dotyczą-
ce osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

Laurka? Bynajmniej − do takich ocen skła-
nia historia projektu „Budowa i wyposażenie 
Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawo-
dowej”, realizowanego od dwóch lat właśnie 
w Dobrej. Lada dzień znajdzie w nim zatrud-
nienie 175 osób, w tym − 127 z orzeczonym 
umiarkowanym i znacznym stopniem niepeł-
nosprawności. Otóż o możliwość współpracy 
z ośrodkiem dopytywali się zarówno miesz-
kańcy, jak i okoliczne fi rmy jeszcze przed 
zakończeniem budowy we wrześniu tego 
roku. A to oznacza, że chcieli być odbiorcami 
przynajmniej części oferowanych przez niego 
usług. 

− Dla nas te deklaracje są bardzo ważne, 
ponieważ świadczą o tym, jak zmieniają się 
pokutujące do niedawna w naszym społe-

czeństwie stereotypy dotyczące osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie – cieszy się 
Barbara Jaskierska, przewodnicząca Zarządu 

Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
(PSOUU), które jest inicjatorem i realizatorem 
przedsięwzięcia. Dla zobrazowania skali pro-
blemu wspomina rozmowę z pracowniczką 
pewnego hotelu, w którym miała się odbyć 
jedna z imprez integracyjnych dla podopiecz-
nych Stowarzyszenia. Menedżerka zasugero-
wała, by catering obejmował… jednorazowe 
naczynia. Bo tak prościej i bezpieczniej… 
− A przecież nam chodzi przede wszystkim 
właśnie o to, by ludzie zaczęli traktować osoby 

niepełnosprawne intelektualnie normalnie, 
bez jakichkolwiek uprzedzeń – tłumaczy Bar-
bara Jaskierska. Dodaje jednak, że po skoń-
czonej imprezie ta sama menedżerka hotelu 
przyszła do niej specjalnie po to, by powie-
dzieć, jak bardzo mylne wyobrażenia miała na 
temat podopiecznych Stowarzyszenia, którzy 
okazali się mili, serdeczni i nadzwyczaj dobrze 
wychowani.

Rynek, który wyklucza
Nie mniejsze stereotypy dotyczą również 
osób niepełnosprawnych intelektualnie jako 
pracowników. W efekcie otwarty rynek pracy 
jest przed nimi z reguły zamknięty. Potwier-
dzają to w pełni statystyki. Spośród prawie 
170 tys. osób niepełnosprawnych, mieszka-
jących w Zachodniopomorskiem pod koniec 
minionej dekady, pracowała zaledwie co 
dziewiąta. Co gorsza, ich pozycja nie zmienia 
się nawet wtedy, gdy przybywa miejsc pracy. 
Z raportu „Osoby niepełnosprawne w woje-
wództwie zachodniopomorskim”, przygoto-
wanego w 2010 r. przez Obserwatorium In-
tegracji Społecznej, wynika bowiem, że kiedy 
w latach 2005-2009 sytuacja na rynku po-
prawiła się na tyle, że bezrobocie w regionie 
spadło o ponad 37 proc., wśród osób niepeł-
nosprawnych wzrosło. I to aż o ponad 42 proc. 

Tymczasem niepełnosprawni intelektualnie, 
mimo że – jak przyznaje Barbara Jaskierska –
często nie mogą wykonywać pracy w pełnym 
tego słowa znaczeniu, a jedynie jej elemen-
ty, bardzo chcą pracować. Co więcej – swoje 
obowiązki wykonują nadzwyczaj sumiennie. 
− Prowadziliśmy już wiele projektów służących 
kompleksowej aktywizacji społeczno-zawo-
dowej osób ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności intelektualnej 
– opowiada Barbara Jaskierska. − Wnioski były 
zawsze podobne – ich motywacja do pracy 
jest bardzo wysoka. Doceniają to również 

SPO RÓD PRAWIE 170 TYS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
MIESZKA CÓW POMORZA ZACHODNIEGO POD KONIEC MINIONEJ 
DEKADY PRACOWAŁ ZALEDWIE CO DZIEWI TY 

Podopieczni ZAZ w Dobrej mają bardzo wysoką motywację do pracy
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pracodawcy, którzy mają okazję zetknąć się 
z naszymi podopiecznymi podczas organizo-
wanych przez nas szkoleń i praktyk. 

W ślad za tym – co najbardziej cenne – idą 
konkrety. Jeden z uczestników ubiegłoroczne-
go programu aktywizacji społeczno-zawodo-
wej osób niepełnosprawnych intelektualnie 
został przyjęty do zakładu rzemieślniczego 
biorącego udział w projekcie. A trzy inne oso-
by znalazły zatrudnienie na otwartym rynku 
pracy!

Wzorem najlepszych
To jednak wciąż kropla w morzu potrzeb, 
a województwo zachodniopomorskie ma na-
dal najniższy w kraju współczynnik zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych. Aby to zmienić, 
trzeba konsekwentnie podejmować działania 
służące wyrównywaniu szans tych osób na 
rynku pracy, tworząc m.in. dostosowane do 
ich możliwości miejsca pracy i sposoby zarob-
kowania. W ten sposób nie tylko zmniejsza 
się bezrobocie wśród niepełnosprawnych, 
ale także włącza się w życie społeczne osoby 
zagrożone wykluczeniem. Bo również w tej 
grupie brak pracy idzie zazwyczaj w parze 
z izolacją.

Właśnie z takiego myślenia zrodził się pomysł, 
by stworzyć od podstaw międzygminny wie-
lowydziałowy Zakład Aktywności Zawodowej. 
Inspiracją i wzorem były podobne placówki, 
działające z powodzeniem od lat w Niem-
czech, Szwecji czy Wielkiej Brytanii. Do idei 
udało się przekonać władze samorządowe re-
gionu. Dzięki temu powołano konsorcjum, do 
którego – oprócz Polskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Szczecinie i Koło w Policach – przy-
stąpiło pięć gmin i dwa powiaty, a przedsię-
wzięcie o wartości 16,17 mln zł uzyskało do-

fi nansowanie ze środków unijnych w ramach 
RPO WZ na lata 2007-2013 (działanie 7.4 „In-
frastruktura dla osób niepełnosprawnych”) 
w wysokości 13,7 mln zł. 

− Przy takim wsparciu organizacyjnym i fi -
nansowym mogliśmy od podstaw opraco-
wać koncepcję architektoniczną miejsca, 
które − poprawiając jakość i dostępność 
infrastruktury rynku pracy dla osób niepeł-

nosprawnych − stworzy im szansę równego 
uczestnictwa w życiu społecznym i zawo-
dowym – mówi Barbara Jaskierska. W efek-
cie modelowy przykład Międzygminnego 
Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej, 

opracowany przez niemieckiego architekta, 
który specjalizuje się w podobnych inwesty-
cjach, tworzy nową jakość. W kraju, gdzie 
tego rodzaju ośrodki mieszczą się w adapto-

wanych budynkach, powstał wreszcie obiekt 
dla osób niepełnosprawnych z prawdziwego 
zdarzenia: przestronny, parterowy, niepod-
piwniczony, bez schodów i innych barier ar-
chitektonicznych.

Nie tylko dla gmin
Układ architektoniczny uwzględnia nawet 
różne funkcje usługowe, jakie ma pełnić 
ośrodek. Zgodnie z zamysłem jego twórców, 
ma on bowiem umożliwić prowadzenie dzia-
łalności zróżnicowanej na tyle, by mogła się 
oprzeć wahaniom koniunktury rynkowej. 
Poza pralnią, stolarnią, kuchnią i zapleczem 
konferencyjno-szkoleniowym, w Zakładzie 
znajdują się wydziały ogrodnictwa i utrzy-
mania terenów zielonych oraz montażu i de-
montażu. Przynajmniej z części oferowanych 
usług korzystać więc mogą nie tylko placówki 
prowadzone przez gminy, takie jak szpita-
le, ośrodki pomocy społecznej, przedszkola 
i szkoły, ale też mieszkańcy okolicznych wsi 
i działające w pobliżu fi rmy. Na szczęście nie 
tylko mogą, ale także chcą.

Dorota Kornacka

W O RODKU W DOBREJ POZA PRALNI , STOLARNI , KUCHNI  
I ZAPLECZEM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWYM, ZNAJDUJ  SI  
WYDZIAŁY OGRODNICTWA I UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH 
ORAZ MONTA U I DEMONTA U

NIEPEŁNOSPRAWNI INTELEKTUALNIE, CHO  CZ STO NIE MOG  
WYKONYWA  PRACY W PEŁNYM TEGO SŁOWA ZNACZENIU, 
A JEDYNIE JEJ ELEMENTY, BARDZO CHC  PRACOWA . CO WI CEJ 
‒ SWOJE OBOWI ZKI WYKONUJ  NADZWYCZAJ SUMIENNIE

Zaoferowanie niepełnosprawnym możliwości pracy jest formą rehabilitacji

Fot. Konrad Królikow
ski
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Pod lup
W przypadku tak wielow tkowego przedsi wzi cia, jak opracowanie pro-
jektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, rola konsul-
tacji społecznych jest nie do przecenienia. To w ramach tego procesu mo li-
we jest przekucie dotychczasowych do wiadcze  w korzystaniu z funduszy 
europejskich we wnioski, co trzeba w tej dziedzinie poprawi  i jak to zrobi .    

Komunikowanie się z różnymi instytucjami 
i środowiskami jest nieodłącznym elementem 
procesu projektowania RPO. Już przygoto-
wywanie wstępnych założeń do programu 
odbywało się w dialogu – najpierw z Komisją 
Europejską, w listopadzie 2012 r. z Minister-
stwem Rozwoju Regionalnego (obecnie Mini-
sterstwem Infrastruktury i Rozwoju), następ-
nie na spotkaniach z udziałem przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego z całego 
regionu oraz na konferencjach tematycznych, 
na które zapraszani byli zarówno przedstawi-
ciele środowisk naukowych, gospodarczych, 
jak i społecznych. 

Spośród wielu spotkań, które zorganizowano 
w ciągu ostatniego roku, warto wymienić kil-
ka przykładów: 
W styczniu 2013 r. odbyło się spotkanie 

władz województwa z rektorami szkół wyż-
szych regionu, na którym przedstawione 

zostały dziedziny i cele, które będą miały 
szansę na wsparcie ze środków unijnych. 
Wstępnie konsultowano wówczas regional-
ne specjalizacje województwa zachodnio-
pomorskiego.

W marcu 2013 r. Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego zorga-
nizował dwa spotkania z przedstawicielami 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 

oraz przedstawicielami miast Koszalin i Ko-
łobrzeg, poświęcone Zintegrowanym Inwe-
stycjom Terytorialnym – jednemu z nowych 
instrumentów wprowadzanych w perspek-
tywie fi nansowej 2014-2020. 

W kwietniu 2013 r., na spotkaniu z samorzą-
dowcami z całego regionu Marszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego zaprezen-
tował założenia merytoryczne strategicznych 
programów realizowanych przez wojewódz-
two w nowej perspektywie fi nansowej. 

Projekty tych programów zamieszczone są na 
stronie www.perspektywa2020.wzp.pl. Znaj-

W RÓD NAJBARDZIEJ ZAINTERESOWANYCH KSZTAŁTEM 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO I UDZIAŁEM 
W KONSULTACJACH S  JEDNOSTKI SAMORZ DU 
TERYTORIALNEGO WSZYSTKICH SZCZEBLI

Adam Surmacz: Proces komunikacji z różnymi środowiskami naukowymi, społecznymi, gospodarczymi służył temu, żeby zgromadzić 
materiał niezbędny do stworzenia projektu RPO 
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dują się tam również najważniejsze dokumen-
ty – założenia do programu, linia demarkacyj-
na (czyli opracowany w formie tabeli zestaw 
obszarów, które mogą być wspierane fundu-
szami UE, oraz kryteriów decydujących o tym, 
który obszar powinien być fi nansowany z ja-
kiego programu), wreszcie sam projekt RPO 
WZ na lata 2014-2020. – Proces komunikacji 
z różnymi środowiskami naukowymi, społecz-
nymi, gospodarczymi służył temu, żeby zgro-
madzić materiał niezbędny do stworzenia 
projektu RPO – mówi Adam Surmacz, główny 
specjalista w Biurze ds. Programowania WZS 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Maile i spotkania
Kolejnym etapem tego procesu było podda-
nie projektu RPO publicznej ocenie. Do końca 
października 2013 r. każdy, kto był zaintere-
sowany kształtem programu, mógł na odpo-
wiednim formularzu przesyłać swoje uwagi 
i propozycje zmian w projekcie. Zaintereso-
wanie było duże – wypowiedziało się ponad 
60 podmiotów, które zgłosiły łącznie prawie 
500 uwag. 

Równolegle w październiku i w pierwszej po-
łowie listopada 2013 r. odbywały się spotkania 
branżowe poświęcone poszczególnym osiom 
priorytetowym programu. Pomyślane one były 
w ten sposób, by w wąskim gronie ekspertów 
(nie więcej niż 20 osób) przedyskutować naj-
ważniejsze merytoryczne sprawy dotyczące 
określonej osi priorytetowej. 

Jedno z takich spotkań było poświęcone VI 
Osi Priorytetowej RPO „Rozwój naturalnego 
środowiska człowieka” (zorganizowane 29 
października 2013 r.). Zaproszenia na nie tra-
fi ły również do przedstawicieli ministerstw: 
Środowiska, Sportu i Turystyki oraz Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, wydziałów ochro-
ny środowiska organów samorządu terytorial-
nego, regionalnych organizacji turystycznych, 
kilku najważniejszych instytucji publicznych 
działających w tej dziedzinie (np. Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej), parków narodowych, sto-
warzyszeń przedsiębiorców. 

Zakres spraw omawianych na spotkaniu obej-
mował cele priorytetów, typy projektów, ka-
talog benefi cjentów, instrumenty fi nansowe 
oraz alokację. Dyskusje toczyły się na bazie 
dokumentów – przede wszystkim projektu 
RPO WZ 2014-2020 oraz linii demarkacyjnej. 
Eksperci pytani byli m.in. o to, czy cele prio-
rytetowe zostały właściwie sformułowane 
i dostosowane do potrzeb województwa, czy 

katalog benefi cjentów jest odpowiedni. Zda-
rzało się, że oprócz kwestii ogólnych porusza-
ne były również sprawy szczegółowe.

Cenne do wiadczenia partnerów
Wśród najbardziej zainteresowanych kształ-
tem regionalnego programu operacyjnego 
i – co za tym idzie – udziałem w konsultacjach 
były jednostki samorządu terytorialnego 
wszystkich szczebli. To zrozumiałe – do nich 
lub za ich pośrednictwem do końcowych 
benefi cjentów trafi ała dotychczas większość 
funduszy z RPO. Program na lata 2014-2020 
będzie obejmować jednak szerszy zakres sfer 
niż obecnie realizowany – oprócz środków 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego (EFRR) wydawane będą w jego ramach 
również pieniądze z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS). To sprawiło, że poszerzyło 
się spektrum potencjalnych benefi cjentów 
i osób zainteresowanych programem. 

Jednym z najważniejszych partnerów dla 
Urzędu Marszałkowskiego w konsultacjach 
stał się Wojewódzki Urząd Pracy, który do-
tychczas wdrażał w regionie Program Ope-
racyjny Kapitał Ludzki, fi nansowany z EFS. 
Z tego też względu część spotkań branżo-
wych, poświęconych poszczególnym osiom 
priorytetowym, współorganizował WUP. 
– Przedsięwzięcia, które wspiera EFS, są czę-
sto złożone, dotyczą wielu obszarów: rynku 
pracy, edukacji, przedsiębiorczości. Rozwią-
zania, które zostały przygotowane przez 
pracowników WUP we współpracy z urzęd-
nikami Urzędu Marszałkowskiego, pozwalają 
wykorzystać nasze doświadczenia z obecnej, 
jak i wcześniejszej perspektywy fi nansowej. 
W trakcie konsultacji rozważaliśmy uwagi na-
szych projektodawców oraz benefi cjentów 
poprzednich programów, z którymi spotyka-
liśmy się na co dzień i którzy np. wyrażali ubo-
lewanie, że zabrakło zapisów pozwalających 
na pełne korzystanie z funduszy unijnych. 
Zwracali także uwagę na mankamenty wcze-
śniejszych rozwiązań – opowiada Katarzyna 
Brzychcy, zastępca dyrektora Wojewódzkie-

go Urzędu Pracy w Szczecinie. Bardzo cenne 
było, według niej, spojrzenie różnych instytu-
cji, osób nie tylko z największych miast regio-
nu – Szczecina, Koszalina, ale także z małych 
miejscowości, które miały za sobą doświad-
czenie w korzystaniu z funduszy europejskich 
w przeszłości.

Co przed nami?
Trwający od ponad roku proces komunikacji 
i konsultacji społecznych wchodzi właśnie 
w ostatnią fazę. Będą to tzw. konsultacje usta-
wowe – obowiązek ich przeprowadzenia wy-
nika z Ustawy o zasadach prowadzenia polity-
ki rozwoju. Tam też określone są m.in. wymogi 

dotyczące zamieszczenia informacji na ich 
temat w prasie i na stronach internetowych, 
terminy, zasady przygotowania i publikowa-
nia sprawozdań po ich zakończeniu. 

Jak będą wyglądały? Dotychczas zgłoszone 
uwagi – zarówno przysyłane drogą mailo-
wą, jak i zgłaszane w czasie spotkań branżo-
wych, są aktualnie analizowane. Uzupełniony 
o efekt konsultacji projekt Programu zostanie 
ponownie przedstawiony wszystkim zainte-
resowanym. Będzie się można więc znowu 
z nim zapoznać i zgłosić do niego poprawki – 
zarówno drogą mailową, jak i w czasie otwar-
tych spotkań. 

Ważnym celem tych spotkań będzie takie 
dopracowanie i doprecyzowanie zapisów 
RPO, by w wyczerpujący sposób spełniały 
one potrzeby regionu oraz były jednoznaczne 
i nie prowadziły do nieporozumień. 

Ostatni etap konsultacji społecznych ma to 
umożliwić – będzie on więc na pewno kon-
tynuacją dotychczasowych prac, ale też ich 
korektą i podsumowaniem. Konsultacje roz-
poczną się jeszcze w grudniu 2013 r. i zakoń-
czą w drugiej połowie stycznia 2014 r.

Krzysztof Orłowski

JEDNYM Z NAJWA NIEJSZYCH PARTNERÓW DLA URZ DU 
MARSZAŁKOWSKIEGO W KONSULTACJACH STAŁ SI  
WOJEWÓDZKI URZ D PRACY, KTÓRY DOTYCHCZAS REALIZOWAŁ 
PROGRAMY FINANSOWANE Z EFS
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Egzekucja strategii, 
czyli grand fi nale...
Je eli na bazie wszystkich bada , wyci gni tych z nich wniosków, i za spra-
w  sformułowania najtrafniejszych rekomendacji wpadli my na pomysł 
najlepszej mo liwej strategii, to có ... Wystarczy teraz do niej dobudowa  
taktyk  i wdro y . Tylko tyle? No nie całkiem „tylko”. 

Znawcy tematu słusznie mawiają, że nawet 
najwspanialsza strategia to raptem 40% suk-
cesu. Nie sposób nie docenić ich rad. Jeśli 
bowiem pierwsze kroki wykonaliśmy źle, to 
nawet gdy pozostałe działania, czyli następne 
60%, wdrożymy w najwspanialszy sposób (ale 
w złym kierunku wyznaczonym przez strate-
gię), i tak nigdzie nie zawędrujemy. Zresztą, 
gdzieś może tak, ale nie tam, gdzie leży suk-
ces naszego projektu. Z drugiej strony nie 
sposób nie podkreślić tego, że najlepsza stra-
tegia plus zła egzekucja to również droga na 
manowce.

Krok po kroku
Nie możemy zatem pozwolić tu sobie nawet 
na chwilę dekoncentracji. Tym bardziej, że 
zanim wejdziemy w czas egzekucji, czeka nas 

jeszcze jeden bardzo ważny etap: przyjętą 
strategię trzeba rozplanować – podzielić na 
działania. To czas projektowania taktyki. 

I tu czeka nas kilka bardzo istotnych zadań. 
Najważniejsze pytania, na które musimy od-
powiedzieć, dotyczą narzędzi i kanałów ko-
munikacji. Te, oczywiście, powinny być ściśle 
skorelowane z określonymi przez nas wcze-
śniej głównymi grupami docelowymi czy 
najistotniejszymi, z punktu widzenia naszego 
projektu, interesariuszami. Nie bez znaczenia 

– ba, to mało powiedziane – dramatycznie 
istotnym kryterium naszych wyborów będzie 
czynnik może i najbardziej przyziemny – nie 
muszę jednak Państwu tłumaczyć, jak ważny – 
budżet. Naturalnie, już na etapie wymyślania 

strategii braliśmy to pod uwagę, bo bez sensu 
byłoby wymyślać taktykę, która daje najwięk-
sze gwarancje na sukces tylko via kanał ATL, 
a szczególnie poprzez TV, gdy nasz budżet na-
leży raczej do tych minimalistycznych. 

Tak czy inaczej, narzędzi i kanałów mamy tu-
taj do wyboru, do koloru. O ile jeszcze 20 lat 
temu świat był nieco prostszy i kanały komu-
nikacyjne można było uprościć do 4 zasadni-
czych: ATL, BTL, PR i MB, o tyle dziś przestrzeń 
komunikacyjna jest dużo bardziej skompliko-

wana. Po pierwsze, internet zaczął spowijać 
cały nasz świat, ogarniając i nasze 4 kanały ko-
munikacyjne. Jednocześnie w ciągu tych 20 
lat (a pewnie i wcześniej) marketerzy zaczęli 
dokonywać rozmaitych mutacji tych standar-
dowych kanałów oraz typowych dla nich dzia-
łań. Wszystko po to, by z każdej możliwej stro-
ny i w jak najoryginalniejszy sposób dotrzeć 
do klienta. Tak zaczął powstawać: ambient, 
guerilla marketing (marketing partyzancki), 
WOM (Word of Mouth), czyli marketing szep-

tany, marketing ambushowy itd. Jednocze-
śnie zaczęto w tym samym, opisanym przed 
chwilą celu maksymalnie mieszać wszystkie 
te techniki – budować wielokanałowy miks 
marketingowy, a granice między tymi cztere-
ma, niegdyś odrębnymi kanałami zaczęły się 
zacierać. No i narzędzia stosunkowo najśwież-
sze: wraz z rozwojem internetu zaczęły się 
pojawiać social media, czyli Facebook, Twitter 
i im podobne, dziennikarstwo obywatelskie 
oraz tzw. blogosfera, której znaczenie ciągle 
rośnie. Wszystkie te zjawiska wprawdzie nieco 

O ILE JESZCZE 20 LAT TEMU WIAT BYŁ NIECO PROSTSZY I KANAŁY 
KOMUNIKACYJNE MO NA BYŁO UPRO CI  DO 4 ZASADNICZYCH: 
ATL, BTL, PR I MB, O TYLE DZI  PRZESTRZE  KOMUNIKACYJNA 
JEST DU O BARDZIEJ SKOMPLIKOWANA

AMBIENT MARKETING
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komplikują nam prostszy onegdaj świat, ale 
dają też niespotykaną dotąd paletę możliwo-
ści komunikacyjnych. Ba! To wszystko ma jesz-
cze jeden bardzo istotny wymiar: fi nansowy. 
Kiedyś zaistnieć na szerszą skalę bez użycia 
mediów, a zatem potężnych środków fi nan-
sowych, było wyzwaniem arcytrudnym, jeśli 
w ogóle możliwym. Dziś takie marzenia są dużo 
bardziej dostępne. Wystarczy tylko... dobry po-
mysł (no i trochę wiedzy marketingowej).

Wiedza i intuicja
W jaki zatem sposób dokonać rozplanowania 
taktycznego, jakich kanałów i jakich narzędzi 
użyć? Cóż, przyjdzie mi Państwa rozczaro-
wać. Niestety nie mam żadnego gotowego 
wzoru ani recepty, która po zaaplikowaniu 
dawałaby nam precyzyjną odpowiedź, w jaki 
sposób promować dany projekt. Tu mamy 
znowu wieloczynnikową grę z dziesiątkami 
indywidualnych niuansów i gdybym próbo-
wał budować jakiś wspólny mianownik czy 
regułę, oznaczałoby to, że powinienem wró-
cić do marketingowej podstawówki, bom 
niedouczony. Żeby jednak nie pozostawiać 
Państwa bez jakiejkolwiek wskazówki, su-
geruję, aby udali się Państwo do specjalisty 
w zakresie owego rozplanowania działań. 
Zalecam to szczególnie wówczas, gdy dys-
ponujemy pewnym budżetem medialnym. 
Najlepszym możliwym specjalistą jest media 
planner, zatrudniony zwykle przez dom me-
diowy. Nawet największe, najbardziej wyrafi -
nowane agencje reklamowe nie planują tych 
kanałów samodzielnie. Przyczyna jest prosta: 
potrzeba specjalistycznej wiedzy. Na dodatek 
wymagającej nieustannej aktualizacji: kam-
pania zaplanowana w określony (pod wska-
zaną grupę docelową) sposób już rok później 
może być (przez tego samego media planne-
ra) zaplanowana zupełnie inaczej. Dlaczego? 
Z prostej przyczyny – niekiedy rok wystarczy 
na duże zmiany w tzw. konsumpcji mediów 
w danej grupie docelowej i po upływie tego 
czasu z zeszłorocznym algorytmem nie dotrze-
my już do odbiorców. Jest jeszcze inny powód, 
dla którego warto, szczególnie w przypadku 
większych budżetów, pozwalających na po-
ważniejsze plany medialne, skorzystać z usług 
pomocy specjalistycznej. Domy medialne dzia-
łają jak tradycyjni brokerzy handlowi – kupu-
ją czas antenowy czy miejsca w prasie, necie 
bądź w reklamie zewnętrznej w swoistych „pa-
kietach” i naturalnie ze znacznymi rabatami. Fi-
nalnie – w ramach zakupionej przez nas usługi 
uzyskujemy dwie najistotniejsze korzyści: wła-
ściwe rozplanowanie kampanii oraz na ogół 
niższe ceny zakupu mediów (w porównaniu do 
tego, ile by nas to kosztowało, gdybyśmy spró-
bowali zrobić to samodzielnie). 

Zdarza się jednak często i taka sytuacja, że 
środki, którymi dysponujemy, zdecydowanie 
nie pozwalają na szersze działania medialne 
i musimy się oprzeć w większym stopniu na 
własnej kreatywności, wyczuciu oraz... zdro-
wym rozsądku. I choć zdrowego rozsądku ni-
gdy dość, to – niestety – często te narzędzia są 
na tyle niedoskonałe, że efekt Państwa dzia-
łań może Was samych rozczarować. Należyta 
staranność i chwila zastanowienia mogą Was 
niekiedy uchronić przed poważnym marno-
trawstwem środków – tak często spotykanym 
w postaci produkcji setek tysięcy zbędnych 
ulotek czy nikomu niepotrzebnych gadżetów 
(w ramach powszechnej dość gadżetomanii). 
Co robić, aby uniknąć elementarnych błędów? 
No cóż... powodowany nieco własnym intere-
sem, ale ze spokojnym sumieniem, szczerze 
powiem, że warto przynajmniej zwrócić się 
do jakiegoś zewnętrznego doradcy. Nie bez 
przyczyny naród chiński zwykł mawiać, że 
„aby zobaczyć las, trzeba z niego wyjść”. Jeżeli 
bowiem ogrom swego czasu, zaangażowania 
i często serca poświęca się danemu projek-
towi (bo tak powinno być), to siedzi się głę-
boko w samym mateczniku. I zanim stamtąd 
wyjdziemy, może minąć za dużo czasu. A ten 
to już nie tylko pieniądz, ale często i czynnik, 
który zadecyduje o naszym ostatecznym po-
wodzeniu. 

A dzisiejszy tytuł: Grand fi nale? Zapożyczyłem 
go od jakiegoś odważnego stratega. I do dziś 
mam z tym konceptem pewien kłopot i am-
biwalentne odczucia – bo mimo zabarwienia 
humorystycznego, cały czas zastanawiam się, 
czy taka nazwa marki dla tak szczególnego 
produktu nie jest jednak zabiegiem idącym 
zbyt daleko. Wszak „Grand fi nale” to nazwa 
papieru toaletowego...

Tym razem (najprawdopodobniej) to już 
ostatni odcinek tego minicyklu. Zdaję sobie 
sprawę, że nie poruszyłem w nim jeszcze wie-
lu istotnych elementów, a i w tych omówio-
nych mogłem pozostawić Państwa z poczu-
ciem niedosytu. Starałem się jednak zwrócić 
uwagę na kilka najistotniejszych momentów 
w planowaniu działań promocyjnych. Jeże-
li cokolwiek z tego uznają Państwo za choć 
odrobinę pomocne, czy też któryś z poruszo-
nych wątków sprowokuje Was do dalszych 
poszukiwań, będzie to sygnał, że ten cykl 
miał jakiś sens. Ze swojej strony pozostaje mi 
podziękować za uwagę. A jeżeli coś wymaga 
dalszych wyjaśnień albo budzi Państwa wąt-
pliwości, proszę pisać. W miarę sił i czasu po-
staram się odpowiedzieć na każdy mail.

Bohdan Pawłowicz

Autor od prawie 20 lat jest związany z rynkiem 
komunikacji marketingowej w Polsce. Członek 
rady nadzorczej IAA – Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Reklamy w Polsce. Wykładowca 
Public Relations na Uniwersytecie Warszaw-
skim, komunikacji marketingowej i zarządzania 
kryzysowego na Uniwersytecie Wrocławskim 
(IDiKS), a także marketingu sportowego w SGH.  

Chcesz o coś spytać autora:
b.pawlowicz@pawlowicz.eu

KANAŁY KOMUNIKACYJNE
ATL (ang. Above The Line) – technika działań 
i strategii marketingowych prowadzonych 
w tradycyjnych mediach masowych. Głównymi 
nośnikami reklam ATL są: TV, radio, prasa, plakat, 
outdoor (reklama zewnętrzna) etc.

BTL (ang. Below The Line) – działania reklamowe 
skierowane do konkretnego klienta, niebędące 
reklamą w środkach masowego przekazu. 
Nośniki reklamy BTL są skierowane głównie 
do detalistów i konsumentów i noszą nazwę 
materiałów POS (ang. point of sales) lub POP 
(ang. point of purchase). W skład BTL wchodzą 
również wszelkiego rodzaju promocje sprzedaży, 
konkursy, loterie konsumenckie itp.

PR (ang. Public Relations) – kształtowanie 
stosunków publicznie działającego podmiotu 
z jego otoczeniem. Celem działań public relations 
jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację 
i życzliwość wobec działań danej osoby lub firmy.

MB (Marketing Bezpośredni) – polega na 
bezpośrednich komunikatach kierowanych 
do starannie wybranych, pojedynczych klientów, 
często w postaci/w trakcie indywidualnego 
kontaktu, w celu uzyskania bezpośredniej 
reakcji (odpowiedzi). Marketing bezpośredni 
pozwala konsumentom kupować produkty 
dzięki wykorzystaniu różnych sposobów 
reklamy, z pominięciem bezpośredniego 
kontaktu osobistego ze sprzedawcą. Oprócz 
tworzenia wizerunku marki, celem marketingu 
bezpośredniego jest uzyskanie najczęściej 
natychmiastowej i dającej się zmierzyć reakcji 
konsumenta.

Ambient marketing – to wszelkie formy 
marketingu niestandardowego, w szczególności 
w postaci niestandardowego, często 
interaktywnego outdooru, czyli reklamy 
zewnętrznej.

Marketing partyzancki (ang. guerrilla marketing) 
– forma marketingu zbliżona do marketingu 
wirusowego, polegająca na promowaniu dóbr 
i usług za pomocą niekonwencjonalnych technik, 
w zależności od grupy docelowej, jak np. napisy 
sprayem na murach prezentujące daną markę 
czy wlepki.

Marketing szeptany (ang. whisper marketing, 
word of mouth marketing) – to działania 
marketingowe mające za zadanie dotarcie 
z informacją marketingową do odbiorcy za 
pośrednictwem bezpośredniego „spontanicznego” 
przekazu ustnego.

Ambush marketing – akcje marketingowe 
podejmowane jako podczepienie się pod jakieś 
duże wydarzenie medialne, np. sportowe czy 
muzyczne, czy inną szeroko zakrojoną kampanię 
marketingową. 
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KONKURS

Kreacja z energi
Promowa  nale y produkt. Dlatego motto takich spotka , jak to dzisiej-
sze, powinno brzmie : „Wybudowa  i uczyni  to ywym” ‒ mówił marszałek 
Olgierd Geblewicz podczas gali wr czenia nagród i wyró nie  w konkursie 
„Ró a promocji”. 

6 listopada 2013 r. salę konferencyjną szcze-
cińskiego Novotelu wypełnili po brzegi samo-
rządowcy i przedsiębiorcy – ci benefi cjenci 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego, którym 
leży na sercu promocja efektów ich ciężkiej 
pracy. Inwestycje fi nansowane z funduszy 
europejskich są robione dla ludzi i żyją dzięki 
ludziom. Dlatego tak ważne jest, by projekty 
były trwałe i przynosiły realne korzyści spo-
łeczne i ekonomiczne. W osiągnięciu takiego 
rezultatu pomagają odpowiednie działania 
z zakresu komunikacji marketingowej. Poszu-
kiwaniu i popularyzacji najlepszych praktyk 
w tej dziedzinie służy właśnie konkurs „Róża 
promocji”, którego pierwszą edycję ogłosił 
w sierpniu 2013 r. Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.

wi to promocji
Listopadowa uroczystość była świętem dla 
organizacji, samorządów i fi rm najsprawniej 
promujących swoje projekty. Zwycięzcy kon-

kursu z rąk marszałka województwa zachod-
niopomorskiego Olgierda Geblewicza i wice-
marszałka Andrzeja Jakubowskiego odebrali 
statuetki („Róże”), dyplomy i nagrody rzeczo-
we. „Różę promocji” za pierwsze miejsce przy-
znano Urzędowi Miasta Szczecin za działania 
promujące projekt „Promenada z widokiem 
na Odrę – przebudowa szczecińskich bul-
warów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, 
Piastowskiego, Elbląskiego)”. Szczeciński ma-
gistrat zrealizował wysokiej jakości kampanię, 
która skutecznie przyciągnęła mieszkańców 

i turystów na przebudowane nabrzeża Odry. 
Drugie miejsce zajął Związek Miast i Gmin Do-
rzecza Parsęty za konsekwencję w tworzeniu 
nowego produktu turystycznego – „Ścieżki 
rowerowe po nasypie kolejki wąskotoro-

wej”. Statuetkę i nagrodę za III miejsce zdo-
był Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 
w Szczecinie, który – promując rewitalizację 
elewacji budynku ZUW – spopularyzował tra-
sę zwiedzania tego ponadstuletniego gma-
chu (ocieplił przy tym wizerunek urzędu). Tak 
więc pierwsze „Róże” rozdane. 

Ponadto Kapituła Konkursu przyznała pięć 
wyróżnień. Gmina Barlinek odebrała je za 
umiejętne połączenie tablic informacyjnych 
z historycznymi zdjęciami miasta oraz wzbo-

DOBRA PROMOCJA PROJEKTU NIE TYLKO OBUDOWUJE 
POZYTYWNYMI EMOCJAMI SAM  INWESTYCJ , ALE POMAGA 
WYRÓ NI  NAS Z TŁA 

Statuetki rozdane (od lewej): Waldemar Miśko, przewodniczący zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, marszałek województwa 
zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Karol Lament, dyrektor w Biurze Obsługi Gospodarczej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
wicemarszałek Andrzej Jakubowski i Andrzej Grabiec, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Szczecin 

Fo
t. 

Ko
nr

ad
 K

ró
lik

ow
sk

i



21

nr 4 (14)/2013

    Wyniki konkursu 2013

Fot. Konrad Królikow
ski

gacenie części tablic o funkcję użytkową 
w postaci stojaków do parkowania rowerów 
(projekt „Remont nawierzchni ulic, chodni-
ków, parkingów i ciągów pieszych na terenie 
starego miasta w Barlinku”). Firma Contino 
Białogard Sp. z o.o. została doceniona za zbu-
dowanie pozytywnych relacji z mieszkańca-
mi gminy (projekt „Budowa farmy wiatrowej 
Kościernica II w gminie Białogard”). Gminie 
Choszczno przyznano laur za skuteczne 
przyciągnięcie turystów (projekt „Turystycz-
no-rekreacyjne zagospodarowanie terenów 
wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze 
w miejscowości Choszczno”). Parafi ę Prawo-
sławną pw. Świętych Apostołów Piotra i Paw-
ła w Stargardzie Szczecińskim wyróżniono 
za skuteczne zainteresowanie zabytkowym 
obiektem zarówno mediów, jak i polskich oraz 
zagranicznych turystów (projekt „Remont za-
bytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej 
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Star-
gardzie Szczecińskim”). Szczecińską Energety-
kę Cieplną Sp. z o.o. Kapituła doceniła za spo-
pularyzowanie projektu „Budowa gazowego 
źródła kogeneracyjnego współpracującego 
z istniejącym układem technologicznym Cie-
płowni Rejonowej Sąsiedzka w Szczecinie” 
wśród studentów uczelni technicznych i ścisłą 
z nimi współpracę, której benefi cjent nadał 
nazwę projekt „Żak”. Zwycięzcom i wyróżnio-
nym gratulujemy sukcesu!

Promujmy efekty
Marszałek Olgierd Geblewicz podkreślił, że 
zadaniem „Róży promocji” nie jest promowa-
nie programu, bo RPO jest tylko narzędziem. 
– Moim zdaniem, promować należy produkt. 
Współczesny marketing jest pochodną naszej 
kreatywności, trendy marketingowe dyna-
micznie się zmieniają i wymagają od nas sta-
łego doskonalenia i pomysłowości. Dlatego 
motto takich spotkań, jak to dzisiejsze, powin-
no brzmieć: „Wybudować i uczynić to żywym”. 
Tak to postrzegam. Chwalmy się i róbmy to 
nie nachalnie, lecz mądrze – mówił marszałek 
Geblewicz.

– Projekt współfi nansowany ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego to produkt 
jak każdy inny. I dlatego wymaga promocji 
tak samo jak mydło czy proszek do prania 
– przekonywał podczas swojego wykładu 
Bohdan Pawłowicz, członek rady nadzorczej 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy 
w Polsce, juror w konkursie „Róża promocji”. 
Przestrzegał przed postawą: „Nasz projekt jest 
tak dobry, że nie potrzebuje żadnej promocji”. 

Grzech zaniechania może sporo kosztować, 
bo nawet najlepsze inwestycje mogą zostać 
niedostrzeżone.

Na konkurs wpłynęło 30 zgłoszeń, które 
w większości były dobrze przygotowane 
i bogato udokumentowane. Waldemar 
Wojciechowski, profesor Akademii Sztuki 
w Szczecinie, przeanalizował wszystkie działa-
nia pod kątem komunikacji wizualnej. Uczest-
nicy konferencji mogli się dowiedzieć, co 
zrobili dobrze i gdzie popełnili błędy, tworząc 
kod wizualny dla swoich projektów. Zachęcał 
przy tym do korzystania z usług ekspertów, 
których zaangażowanie na wczesnym etapie 
w planowanie i realizację działań promocyj-
nych przynosi wiele pożytku.

Zwyci zców jest wi cej
Gratulacje i podziękowania należą się wszyst-
kim, którzy zadali sobie trud i nadesłali zgło-
szenia na konkurs. Wykonana przez Państwa 
praca przyczynia się do budowania zasobu 
dobrych praktyk i ułatwia wymianę doświad-
czeń. Dzięki temu zyskujemy pełniejszy ob-

Marcin Szmyt, dyrektor Wydziału 
Zarządzania Strategicznego UMWZ:

Planując „Różę promocji”, mieliśmy na uwadze 
dwa podstawowe cele. Z jednej strony chcie-
liśmy ocenić, jaki potencjał w tej dziedzinie 
mają benefi cjenci RPO WZ, z drugiej – zależało 
nam, by wyróżnić i uhonorować najlepszych, 
którzy udowadniają, że dobry kurs promocyj-
ny przynosi wymierne korzyści. Mam nadzie-
ję, że staną się wzorcem i inspiracją dla innych. 
Warto sięgać poza horyzont.

W nowym okresie programowania będziemy 
kłaść większy nacisk na rozwiązania komplek-
sowe, m.in. wiążące projekty współfi nansowa-
ne z dwóch źródeł – zarówno z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ten nowy 
standard musi mieć odzwierciedlenie w dzie-
dzinie promocji, która powinna się rozgrywać 
na wielu płaszczyznach. Co istotne, zintegro-
wanie kilku projektów przełoży się na większy 
budżet przyznany na działania promocyjne. 
Współpraca kilku partnerów realizujących 
projekt, począwszy od inwestycji, a skończyw-
szy na upowszechnianiu efektów, pozwoli na 
wymianę know-how i doświadczeń. Liczymy, 
że mobilizowanie do współpracy kilku pod-
miotów będzie oznaczać lepszą efektywność 
działań. Niewykluczone, że udana realizacja 
jednego projektu stanie się początkiem koope-
racji partnerów w innych działaniach. I o takie 
ponadprogramowe efekty nam chodzi. 

Instytucja Zarządzająca RPO WZ również 
w przyszłej perspektywie, podobnie jak w la-
tach 2007-2013, będzie wspierać benefi cjen-
tów nie tylko w staraniach o fundusze, ale też 
w trakcie realizacji projektów. Będziemy jed-
nak już we wniosku aplikacyjnym wymagać 
przedstawienia planu promocji. Efektywność 
i skuteczność muszą być podstawowym 
punktem odniesienia dla tych działań. To 
klucz do sukcesu. Dzięki temu mieszkańcy 
Pomorza Zachodniego dostrzegą – mam na-
dzieję – zmiany w najbliższym otoczeniu i co-
dziennym życiu. 

Za nami pierwsza edycja „Róży promocji”. Było 
to dla nas – jako organizatorów – ważne i bu-
dujące doświadczenie. Dziękuję wszystkim, 
którzy podzielili się z nami swoimi pomysłami. 
Już teraz zapraszam Państwa gorąco do udzia-
łu w kolejnej odsłonie konkursu w 2014 r.
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Publikacja „Róża promocji. Wyniki konkursu 
2013” opisuje najlepsze działania promocyjne 
spośród zgłoszonych do konkursu. Można ją 
pobrać ze strony www.rozapromocji.pl.
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raz działań promocyjnych podejmowanych 
w regionie. Uczestnikom pierwszej edycji kon-
kursu „Róża promocji” trzeba pogratulować 
umiejętnego adresowania swoich działań. 
Z realizacją i wykonaniem bywa różnie, ale 
widać dużą świadomość potrzeb odbiorców. 
Działania, które nie zostały nagrodzone ani 
wyróżnione, są warte zauważenia choćby za 
konsekwencję w dążeniu do wypromowania 
projektów oraz sumienne eksponowanie zna-
ków RPO WZ i Unii Europejskiej. 

Cennych doświadczeń dostarczają nie tylko 
działania zrealizowane przez duże organiza-
cje i samorządy (którym – przyznajmy otwar-
cie – ze względu na posiadane zasoby łatwiej 
prowadzić promocję), ale też małe fi rmy 
i mikroprzedsiębiorstwa. Akcje podejmowane 
przez samorządy, adresowane do społeczno-
ści lokalnej, przekładają się na wzrost świa-
domości korzyści wynikających z realizacji 
przedsięwzięć wspieranych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego. Mieszkańcy poznają 
i efekty nowych inwestycji, i ich szerszy kon-

tekst, w tym cele strategiczne regionu. Przed-
siębiorcy z kolei wpisują promocję projektów 
w swoje działania marketingowe, chcąc trafi ć 
z nową ofertą do klientów. To pragmatyczne 
podejście dobrze służy ukazywaniu efektów 
wdrażania RPO WZ. Każdy sukces benefi cjen-
tów przekłada się jednocześnie na wzrost 
efektywności programu. 

Korzystanie z dotychczasowych doświadczeń 
pomoże w przygotowaniach do kolejnej edy-
cji konkursu, która zostanie przeprowadzo-
na już w roku 2014! Zapraszamy na stronę 
www.rozapromocji.pl, gdzie znajdą Pań-
stwo inspiracje i teksty z praktycznymi wska-
zówkami.

Jerzy Gontarz
członek Kapituły Konkursu
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Natasza Wolska, p.o. kierownik Biura 
Promocji i Informacji: 

Obawialiśmy się nieco realizacji „Róży promo-
cji”. Na szczęście rzeczywistość sprawiła nam 
miłą niespodziankę. Okazało się, że pomysło-
wość benefi cjentów w realizacji działań pro-
mocyjnych była całkiem duża. Promocja wy-
kraczała poza obowiązkowe narzędzia, które 
wynikają z Rozporządzenia KE. Otrzymaliśmy 
szeroki wachlarz przykładów: od spotów re-
klamowych, przez konkursy i wystawy, po 
działania PR, a także wydarzenia edukacyjne, 
sportowe i kulturalne. „Róża promocji” po-
kazała, że mając nawet niewielki, ale dobrze 
zaplanowany budżet, można osiągnąć duży 
efekt w postaci chociażby obecności w me-
diach (Akademia Europejczyka). Przekonali-
śmy się też, że obowiązkowe, ale niezbyt no-
śne promocyjnie narzędzie w postaci tablicy 
informacyjnej może się stać znakomitą pro-

mocją miejsca, projektu i wnieść w przestrzeń 
publiczną element użyteczności, jak stało się 
w przypadku Barlinka.

Konkurs pokazuje także, jak twórczo podejść 
do obowiązkowych narzędzi promocji. Dzie-
je się tak wówczas, kiedy promocja staje się 
szansą, a nie obowiązkiem. O wielu dobrych 
projektach nie słyszymy, gdyż nie są reklamo-
wane. Ten konkurs miał jednak za zadanie nie 
tylko wyróżnić benefi cjentów, którzy w naj-
lepszy sposób promują swój projekt. Miał też 
zainspirować do wykraczania poza standardy. 

Realizacja działań tego typu przynosi korzyści 
nie tylko w postaci pomyślnie zakończonej 
kontroli. Przyczynia się też do kształtowania 
pozytywnego wizerunku wśród społeczności 
lokalnej, jest okazją do zaistnienia w mediach 
oraz w świadomości turystów. Podsumowu-
jąc: umożliwia podniesienie prestiżu zarówno 
samego benefi cjenta, jak i jego małej ojczy-
zny – miejsca realizacji projektu. Dobra pro-
mocja przedsięwzięcia nie tylko obudowuje 
pozytywnymi emocjami samą inwestycję, ale 
pomaga wyróżnić nas z tła.

Nadesłane na konkurs zgłoszenia pokazują, że 
promocja może stać się dla instytucji ważnym 
sposobem budowania tożsamości oraz źró-
dłem przewagi konkurencyjnej. „Nie możesz 
mówić, że twoja fi rma jest świetna, jeżeli nie 
jest świetna w marketingu” – tę opinię Polly La 
Barre można odnieść także do instytucji.
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Dobry kurs
Konkurs „Ró a promocji” ma na celu inspirowanie projektodawców RPO WZ 
do poszukiwania oryginalnych form z zakresu komunikacji marketingowej, 
wykraczaj cych poza minimalny zakres wymaga .

Trzech laureatów I edycji konkursu – Mia-
sto Szczecin, Związek Miast i Gmin Dorzecza 
Parsęty oraz Zachodniopomorski Urząd Wo-
jewódzki – to benefi cjenci, którzy potrafi li 
różnymi metodami zainteresować opinię pu-
bliczną efektami swoich projektów. Zarówno 
bulwary nadodrzańskie, trasa zwiedzania 
historycznego budynku ZUW, jak i ścieżki ro-
werowe na nasypach dawnej wąskotorówki 
są – w sensie marketingowym – produktami. 
W jaki sposób je promowano?

Przez Szczecin znów 
popłyn ła Odra
Statuetka za pierwsze miejsce w konkursie 
przypadła Miastu Szczecin. Projekt magi-
stratu miał ważny cel – przywrócenie miastu 
Odry. Niegdyś w nadrzecznych miastach życie 

koncentrowało się w portowych dzielnicach. 
Rozwój nowych środków transportu sprawił, 
że wiele z nich odsunęło się od rzek, które za-
częto traktować jak przeszkodę do ominięcia. 
Woda jednak nadal stanowi o atrakcyjności 
ośrodków miejskich – stwarza naturalne wa-
runki do integrowania mieszkańców, a także 
tworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej. 

Dzięki inwestycji współfi nansowanej z RPO 
od lipca 2013 r. mieszkańcy Szczecina oraz 
turyści w pełni korzystają z przebudowanych 
nadodrzańskich promenad. Ale nie stało się 
to automatycznie: od początku założono, że 
trzeba wzbudzać zainteresowanie zmianami 
zachodzącymi nad Odrą. A najlepiej to wycho-
dzi, gdy ludzi zaprosi się do wspólnych dzia-
łań. Trzy festyny przyciągnęły nad rzekę całe 

rodziny. Ponadto zaprojektowano mobilną 
wystawę z wizualizacjami przebudowanych 
nabrzeży Odry. Mieszkańcy Gdańska i Wro-
cławia zobaczyli, jak zmienia się Szczecin od 
strony rzeki. Kronikę przebudowy nabrzeży 
stanowi strona www.bulwary.szczecin.pl. Cały 
proces inwestycyjny ilustrują zdjęcia z różnych 
okresów, a także fi lm poklatkowy. W tej samej 
technice zrealizowano doskonałą fi lmową wi-
zytówkę bulwarów po przebudowie.

Joanna Bukowska-Karasiuk, Urząd 
Miasta Szczecin: Chcieliśmy, by wszystko 
wokół bulwarów było spójne, dlatego 
opracowaliśmy system identyfi kacji 
wizualnej projektu.
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Przez Dorzecze Pars ty na dwóch kółkach

Wybudowana przez Związek Miast i Gmin 
Dorzecza Parsęty (ZMiGDP) ścieżka rowero-
wa biegnie po nasypach nieczynnej kolejki 
wąskotorowej i omija główne szlaki komu-
nikacyjne, dlatego jeździ się po niej bardzo 

bezpiecznie. W budo-
wę dróg rowerowych 
szlakami infrastruk-
tury były zaangażo-
wane gminy Gościno, 
Karlino, Kołobrzeg, 
Rymań oraz Sie-
myśl. Organizacyj-
nie spinał wszystko 
ZMiGDP. Dofi nanso-
wanie na stworze-
nie tej infrastruktu-
ry Związek pozyskał 
z RPO WZ. 

Aby drogi rowerowe zapełniły się turystami, 
trzeba było zaangażować w promocję wszyst-
kie gminy i uruchomić kanały PR (efektem 
duża liczba publikacji w mediach). W ramach 
projektu wydano w trzech wersjach języko-
wych przewodnik dla rowerzystów, a także 
mapę (można ją pobrać w wersji elektronicz-
nej także na smartfon). Dzięki temu szybko 
udało się reaktywować „Rajd szlakiem zwinię-
tych torów”. We wrześniu 2013 r. odbyła się 
czwarta impreza z tego cyklu z licznym udzia-

łem rowerzystów z Niemiec. Promocja ma nie 
tylko zachęcić gości do zwiedzania Dorzecza 
Parsęty. Jest też skierowana do mieszkańców, 
którym inwestycja daje możliwość rozwoju 
małych biznesów związanych z obsługą ruchu 
turystycznego.

Odkrywaj c tajemnice gmachu

Budynek Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie przykuwa uwa-
gę osób spacerujących wzdłuż Odry. Jego 
mury zewnętrzne przeszły renowację dzięki 
wsparciu z RPO WZ. Obiekt skrywający wiele 
tajemnic zmienia się także wewnątrz. Dzięki 

iluminacji utworzonej z 221 punktów oświe-
tleniowych elewacja budynku wygląda efek-
townie również nocą. 

Dwa lata temu budynek udostępniono zwie-
dzającym. Na bezpłatną wycieczkę po gma-
chu można się umówić od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy urzędu (tel. 91 43 
03 439). Przewodnikami są przeszkoleni pra-

cownicy ZUW. Podczas 
zwiedzania poznaje-
my reprezentacyjne 
sale gmachu, możemy 
zobaczyć historyczne 
fotografi e z jego bu-
dowy, a także zetknąć 
się z jego najwięk-
szymi tajemnicami. 
Należą do nich: sala 
maszkaronów, mary-
narz na jednej z wież 
i szacht prowadzący 
aż do Odry. Kuszenie 
tajemnicami spra-
wia, że 100-letni 

gmach ZUW często staje się miejscem akcji 
gier fabularnych. Urząd prowadzi doceniony 
nagrodą profi l na facebooku (www.facebook.
com/StulecieGmachuZUW) – zajął on II miej-
sce w ogólnopolskim konkursie na najlepszy 

fanpage instytucji publicznej „Czas na Face-
book”, organizowanym przez QNT Systemy 
Informatyczne we współpracy z serwisem pu-
bliczni.pl. To wszystko ma wpływ na ocieple-
nie wizerunku samego urzędu.

Magdalena Walendowska z Centrum 
Prasowego Wojewody: Organizujemy 
też zajęcia edukacyjne dla uczniów. 
Przyczyniają się one do popularyzacji 
historii regionu i kształtowania 
wrażliwości na architekturę.

Waldemar Miśko, przewodniczący 
zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza 
Parsęty: Turyści przyjeżdżający nad 
morze zyskali alternatywną atrakcję. 
Już planujemy rozbudowę ścieżek 
i pracujemy nad nowym produktem 
turystycznym – szlakami rowerowo-
-kajakowymi.

Fo
t. 

Ko
nr

ad
 K

ró
lik

ow
sk

i
Fot. Konrad Królikow

ski
Fot. A

rchiw
um

 Zw
iązku M

iast i G
m

in D
orzecza Parsęty

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um
 Z

ac
ho

dn
io

po
m

or
sk

ie
go

 U
rz

ęd
u 

W
oj

ew
ód

zk
ie

go



25

nr 4 (14)/2013WARSZTAT BENEFICJENTA

Obowi zki i zasady
Rozmowa z Eliz  Grodzk , prawnikiem w Kancelarii Mazurkiewicz Wesołow-
ski Mazuro Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka partnerska, na temat proce-
dur udzielania zamówie  nieobj tych prawem zamówie  publicznych

Nie wszyscy benefi cjenci to duże fi rmy 
i urzędy, które mają specjalistów od zamó-
wień publicznych, znających się na przepi-
sach. Często także małe fi rmy i organizacje 
sięgają po unijne pieniądze i tym samym 
podlegają określonym przepisom. Mają 
z tym kłopot?

Benefi cjenci wydatkujący pozyskane środki 
unijne muszą stosować odpowiednie regula-
cje prawne, aby móc prawidłowo realizować 
projekt i rozliczyć poniesione wydatki. Bez 
znaczenia jest fakt, czy jest to podmiot sto-
sujący ustawę Prawo zamówień publicznych, 
czy przedsiębiorca, który nigdy nie miał do 
czynienia z procedurą zakupu, określoną 
przepisami prawa. Najczęstszym problemem, 
z jakim mają do czynienia benefi cjenci – oczy-
wiście w odniesieniu do wydatków – jest od-
mowa uznania wydatku za kwalifi kowalny.

Nie można zapominać o tym, że poniesiony 
wydatek zostanie pokryty ze źródeł unijnych 
pod warunkiem, że jest on zgodny z regula-
cjami zarówno prawa krajowego, jak i euro-
pejskiego. Niestety nie zawsze są one znane 
i – co najważniejsze – rozumiane przez benefi -
cjentów, zwłaszcza tych, którzy na co dzień nie 
stosują przepisów ustawy PZP. Z perspektywy 
czasu widać, że największym wyzwaniem, 
z jakim muszą się zmierzyć benefi cjenci, jest 

„procedura zakupu”, która winna być przepro-
wadzona w sposób umożliwiający rozliczenie 
poniesionego wydatku. Niestety, w praktyce 
okazuje się to przysparzać wielu problemów. 

Jak rozumiem, trzeba udowodnić, że kupi-
ło się najtaniej i najlepiej? No to przedsta-
wię fakturę i po kłopocie…

Otóż nie. Niewystarczające jest – w prze-
ciwieństwie do tego typu sytuacji w życiu 
codziennym – wyszukanie najlepszego i ko-

rzystnego cenowo towaru/usługi, zakup oraz 
przekazanie dokumentu fi nansowego (faktu-
ra/rachunek) do rozliczenia projektu współfi -
nansowanego z RPO. Benefi cjent zazwyczaj 
musi przedstawić dokumenty (dowody) po-
twierdzające przeprowadzenie rozeznania 

rynku. Jest zatem zobowiązany udowodnić, 
że w tym sklepie bądź u tego oferenta mógł 
kupić to, co było niezbędne i zgodne z projek-
tem, i – co najważniejsze – że wydatek został 
poniesiony w sposób oszczędny, przy zacho-
waniu zasady uzyskiwania najlepszych efek-
tów przy jak najniższej kwocie wydatku oraz 
uczciwej konkurencji. 

W świecie cyfryzacji i informatyzacji pozyska-
nie wymaganej liczby ofert konkurencyjnych 
(minimum 3) nie powinno nastręczać wielu 
problemów, chyba że zamawiane usługi/na-
bywane towary są na tyle specjalistyczne, że 
uzyskanie niezbędnej liczby ofert jest niemoż-
liwe lub co najmniej utrudnione. Jeżeli taka 
okoliczność faktycznie zaistnieje, musi zostać 
odpowiednio wykazana przez benefi cjenta 
na etapie kontroli. 

W internecie nie zawsze jednak mamy 
możliwość znaleźć interesujące nas infor-
macje. Jak wtedy zadbać o należyte roze-
znanie rynku?

Jeśli pożądanych informacji nie ma w interne-
cie, zaleca się – w celu rozpoznania rynku – za-
mieszczenie ogłoszenia o zamówieniu lub za-
pytania ofertowego na stronie internetowej. 
Z pomocą przychodzą tutaj także ogólno-
dostępne portale zamieszczające informacje 
o zamiarze udzielenia zamówienia, dociera-
jące do szerokiego grona oferentów. Otwo-
rzenie się na konkurencję (upublicznienie 
zamiaru dokonania zakupu) to najważniejsza, 
w przypadku zamówień nieobjętych przepi-

sami ustawy Prawo zamówień publicznych, 
zasada, której muszą przestrzegać benefi cjen-
ci. Oczywiście w dalszej kolejności pamiętać 
należy, iż ewentualne warunki czy wymogi, 
jeśli są stawiane oferentom, nie mogą ograni-
czać konkurencji. 

BENEFICJENCI WYDATKUJ CY POZYSKANE RODKI UNIJNE 
MUSZ  STOSOWA  ODPOWIEDNIE REGULACJE PRAWNE, 
ABY MÓC PRAWIDŁOWO REALIZOWA  PROJEKT I ROZLICZY  
PONIESIONE WYDATKI
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Podręcznik 
dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013w zakresie udzielania zamówień

Stan prawny: czerwiec 2013 r.

Eliza Grodzka, Piotr Mazuro, Jarosław Myśko

WARSZTAT BENEFICJENTA

To bardzo ważna zasada w gospodarce 
wolnorynkowej.

W związku z tym, iż ta z pozoru prosta zasa-
da nie zawsze okazywała się być czytelna, 
Instytuacja Zarządzająca RPO WZ, chcąc spro-
stać oczekiwaniom benefi cjentów, wydała 
w tym roku podręcznik poświęcony udzie-
laniu zamówień publicznych*. Benefi cjenci 
znajdą w nim wiele praktycznych porad oraz 
wskazówek, jak postępować, aby procedu-
ra zakupu mogła zostać uznana za zgodną 
z ww. regulacjami. Mamy nadzieję, że lektura 
podręcznika przyczyni się do większego zro-
zumienia problematyki zakupów (zamówień) 
oraz pokaże drogę prawidłowego „otwarcia 
na konkurencję”, uzasadniającą celowość 
i oszczędność wydatku. 

Jakie są najczęstsze naruszenia ustawy 
PZP? Z jakimi konsekwencjami się wiążą?

Błędy, z jakimi najczęściej spotykamy się przy 
weryfi kacji procedur o udzielenie zamówienia 
publicznego, związane są m.in. z:

1) nieproporcjonalnym i nieadekwatnym do 
przedmiotu zamówienia opisem sposobu 
oceny spełniania warunków udziału w po-
stępowaniu. Często benefi cjent, określając 
wymagania wobec przyszłych wykonaw-
ców, zbyt wysoko stawia poprzeczkę. Takie 
działanie, jeśli nie zostanie zweryfi kowane 
jeszcze na etapie postępowania poprzez 
odpowiednią modyfi kację, najczęściej spo-
tyka i będzie się spotykać z negatywną oce-
ną przeprowadzonego postępowania. 

2) udzieleniem zamówienia dodatkowego 
bez spełnienia wymaganych przepisa-
mi prawa przesłanek. Nieprawidłowości 
w tym zakresie w większości wypadków 
dotyczą zamówień dodatkowych na robo-
ty budowlane zlecane na podstawie art. 67 
ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP. Faktem jest, iż speł-
nienie wskazanych w przepisie okoliczności 
nie jest proste i wymaga dokładnej analizy 
przed podjęciem decyzji o udzieleniu za-

mówień dodatkowych. Przepis ten bowiem 
zezwala na udzielenie zamówienia dodat-
kowego pod warunkiem, że 1. zamówienie 
dodatkowe będzie udzielone dotychczaso-
wemu wykonawcy; 2. dotyczy ono robót 
budowlanych; 3. nie jest ono objęte zamó-
wieniem podstawowym; 4. nie przekracza 
łącznie 50% wartości realizowanego zamó-
wienia; 5. jest niezbędne do prawidłowego 
wykonania zamówienia podstawowego; 
6. wykonanie go stało się konieczne na sku-
tek sytuacji niemożliwej wcześniej do prze-
widzenia oraz jeżeli z przyczyn technicznych 
lub gospodarczych oddzielenie zamówie-
nia dodatkowego od zamówienia podsta-
wowego wymagałoby niewspółmiernie 
wysokich kosztów bądź jeżeli wykonanie za-
mówienia podstawowego jest uzależnione 
od wykonania zamówienia dodatkowego. 
Najczęściej powoływaną przez benefi cjen-
tów przesłanką jest okoliczność określona 
w pierwszej części pkt. 6. 

Jak udowodnić zatem, że musieliśmy sko-
rzystać z zamówienia dodatkowego?

W tym miejscu warto podkreślić, że jednym 
z elementów pozwalających na udzielenie 
zamówienia w tym trybie, jest konieczność 
wykazania należytej staranności podczas 
przygotowania podstawowego procesu in-
westycyjnego (opis przedmiotu zamówienia 
– dokumentacja przetargowa). Oznacza to, że 
benefi cjent w szczególności winien wykazać, 
iż na etapie przygotowania postępowania nie 
miał i nie mógł mieć wiedzy na temat nowego 

zakresu robót. Powyższe ma uzasadniać wska-
zaną w przepisie nieprzewidywalność, która 
ma charakter obiektywny i niezależny od be-
nefi cjenta. A zatem konieczność udzielenia 
zamówienia musi wynikać z sytuacji niemoż-
liwej wcześniej do przewidzenia, czyli takiej, 
której nie można było stwierdzić na etapie 
przygotowania dokumentacji dla zamówienia 
podstawowego, przy jednoczesnym docho-
waniu przez zamawiającego należytej staran-
ności w tym zakresie.

Jakie są konsekwencje naruszenia przepi-
sów?

Konsekwencje, jakie grożą za tego typu na-
ruszenia, niestety są dotkliwe dla benefi cjen-
tów. W przypadku stwierdzenia naruszeń 
Instytucja Zarządzająca RPO WZ stosuje tary-
fi kator – wytyczne do określania korekt fi nan-
sowych nakładanych na wydatki ponoszone 
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno-
ści w przypadku naruszenia przepisów usta-
wy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, 
że w zależności od uchybienia oraz wartości, 
w jakiej prowadzone jest postępowanie, na-
kładana jest odpowiednia korekta przypisana 
w taryfi katorze za dane naruszenie.

Rozmawiał Zbigniew Pankiewicz 

NAJCZ STSZYM PROBLEMEM, Z JAKIM MAJ  DO CZYNIENIA 
BENEFICJENCI UNIJNYCH FUNDUSZY ‒ OCZYWI CIE 
W ODNIESIENIU DO WYDATKÓW ‒ JEST ODMOWA UZNANIA 
WYDATKU ZA KWALIFIKOWALNY

*„Podręcznik dla Beneficjentów Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
w zakresie udzielania zamówień” można 
pobrać ze strony www.rpo.wzp.pl
Zakładka: Wdrażanie programu 
> podzakładka: Realizacja programów 
> folder: Dokumentacja i wytyczne realizacji 
projektów > podfolder: Podręcznik zamówień
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Czy potrafi sz rozpoznać projekty realizowane 
z RPO WZ i kierunki strategii rozwoju województwa? 
Litery z oznaczonych pól utworzą hasło.

Prawidłowe odpowiedzi prosimy przesłać na adres mailowy: akosowicz@wzp.pl do 
14 lutego 2014 r., wpisując w temacie „konkurs”. W treści maila prosimy podać dane 
osobowe (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy). Główna nagroda – kubki ter-
miczne – oraz nagrody pocieszenia w postaci upominków zostaną rozlosowane 
do 19 lutego 2014 r. wśród wszystkich nadesłanych zgłoszeń z prawidłowym roz-
wiązaniem. Lista zwycięzców zostanie umieszczona na stronie www.rpo.wzp.pl 
oraz na facebook.com/rpowz.

1. Podaj nazwę szynobusów kursujących na Pomorzu Zachodnim. 
2. Jakie miasto jest uznawane za polską i zachodniopomorską 

stolicę nordic walking?
3. Pod jakim hasłem odbywały się koncerty promujące RPO WZ?
4. W jakim mieście Pomorza Zachodniego otwarto w listopadzie 

nową fi lharmonię? 

Nagrody – gadżety wraz z kalendarzem na rok 2014 – otrzyma pierwsze 
15 osób, które prześlą prawidłowe odpowiedzi na wszystkie 4 pytania 
na adres akosowicz@wzp.pl.

Poziomo
1. Budynek zrewitalizowany ze środków  

Jessica na terenie Łasztowni 
 w Szczecinie (hasło dwuwyrazowe).
2. Wzrost … – jeden z celów strategii 

Europa 2020.
3. … z widokiem na Odrę – przebudowa 

szczecińskich bulwarów.

Pionowo
4. Czekają na turystów w Dorzeczu Parsęty 

(hasło dwuwyrazowe).
5. Nowe miejsce prezentacji sztuki w Szczecinie, 
 otwarte w sierpniu tego roku.
6. … Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej.

oraz na facebook.com/rpo
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Urz d Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wyszy skiego 30, 70-203 Szczecin

Wydział Zarz dzania Strategicznego
tel. 91 44 11 171, fax 91 48 81 015

e-mail: wzs@wzp.pl

Wydział Wdra ania Regionalnego Programu Operacyjnego
tel. 91 44 11 100, fax 91 48 89 994

e-mail: wwrpo@wzp.pl

www.rpo.wzp.pl

Nocne ciemnianie
 w Koszalinie

Już po raz trzeci na starcie Nocnej Ściemy stanęli sportowcy 

z wieloletnim stażem i miłośnicy biegania. Jedna z najważ-

niejszych imprez rekreacyjno-sportowych w naszym 

regionie odbiła się echem zarówno w kraju, jak 

i za granicą, głównie za sprawą wyjątkowego 

charakteru i nietypowej pory. Nocna Ściema 

tradycyjnie organizowana jest w nocy, kiedy 

przechodzimy z czasu letniego na zimowy. 

Biegacze zyskują dodatkową godzinę i prze-

mierzają królewski dystans, osiągając wyniki 

zbliżone do światowych rekordów. 

W tym roku na starcie biegu stanęło ponad 600 osób 

– dwa razy więcej niż w 2012 r. Regionalny Program Ope-

racyjny Województwa Zachodniopomorskiego już po raz 

drugi był jednym z bohaterów Ściemy. Uczestnicy nocnego 

maratonu mogli bowiem zapoznać się z inwestycjami do-

fi nansowanymi z RPO WZ, przy których wytyczono 

trasę rywalizacji. Były to Park Książąt Pomorskich, 

Filharmonia Koszalińska oraz Bałtycki Teatr Dra-

matyczny, w którym po raz pierwszy odbyło się 

uroczyste otwarcie imprezy. W pokonywaniu 

kolejnych kilometrów trasy pomagały biega-

czom zakupione dzięki RPO WZ termoaktywne 

chusty, pełniące jednocześnie funkcję czap-

ki i ocieplacza na szyję. Najlepsi i najwytrwalsi 

uczestnicy Nocnej Ściemy zostali obdarowani pu-

charami, medalami i upominkami, w tym również od 

RPO WZ. Nie zabrakło łez szczęścia i wzruszenia.

Fot. Adam Kaźmierski/eXplora.pl (4x)
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