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AKTUALNOŚCI
AKADEMIA MENEDŻERA- studia podyplomowe WHSZ w Słupsku
Z przyjemnością informujemy, iż WHSZ1 z początkiem marca 2011 uruchamia studia podyplomowe pod nazwą
AKADEMIA MENEDŻERA, dedykowane specjalnie kadrze zarządzającej przedsiębiorstw.
Celem studiów jest przekazanie najnowszej, praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem
niezbędnej menedżerom wyższego szczebla. Uczestnictwo w studiach pozwoli także na zweryfikowanie przez
uczestników własnej wiedzy na ten temat oraz odniesienie jej do najnowszych trendów.
Zajęcia na studiach mają w dużej części charakter treningów, warsztatów i case studies, gdzie mile widziane
jest aktywne uczestnictwo słuchaczy w rozwiązywaniu stawianych problemów. Formy te służyć będą również
wymianie poglądów i doświadczeń praktyków gospodarczych oraz ich konfrontacji z fachowcami z poszczególnych
dziedzin.
Wykładowcami poszczególnych przedmiotów są starannie dobrane osoby ze stopniem naukowym doktora nauk
ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, mające doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz
w branży szkoleniowej.
Studia AKADEMIA MENEDŻERA trwają dwa semestry i będą realizowane podczas 10 zjazdów weekendowych.
Planuje się utworzenie ekskluzywnej dwudziesto kilku osobowej grupy menedżerów - wysokiej klasy specjalistów
z zakresu

zarządzania

przedsiębiorstwem.

Uwieńczeniem

studiów

będzie

praca

dyplomowa,

napisana

pod

kierunkiem specjalistów z określonych dziedzin, implementująca nowatorskie rozwiązanie organizacyjne w firmie lub
przyczyniająca się do rozwiązania określonego problemu w zarządzanym przedsiębiorstwie.
Jesteśmy przekonani, że studia AKADEMIA MENEDŻERA spełnią oczekiwania wyższej kadry zarządzającej firm,
a wiedza z nich wyniesiona przyczyni się do dalszego, dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw.

Serdecznie zapraszamy Pana Prezesa do uczestnictwa w studiach podyplomowych
A KADEMIA M ENEDŻERA !

Z poważaniem
Rektor WHSZ w Słupsku
Doc. dr Antoni Szreder

Wszelkich informacji na temat studiów udzieli Pani:
Anna Pilecka –Sawczuk
Tel. (059) 848 28 63 w. 133
e-mial: podyplomowe@whsz.slupsk.pl

Pełną ofertę edukacyjną studiów podyplomowych znajdziecie Państwo na naszej stronie www.whsz.slupsk.pl
w zakładce: podyplomowe.
1

Misją wszystkich studiów odbywających się w WHSZ jest przygotowanie ich uczestników do efektywnego zarządzania
przedsiębiorstwami, we współczesnych dynamicznych uwarunkowaniach rynkowych.
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W naszej placówce prowadzimy nabór do:

Szkoły Policealnej dla Dorosłych (na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie),
w następujących zawodach:
¾

technik usług kosmetycznych - czas trwania nauki 2 lata (system stacjonarny
i zaoczny)

¾

technik prac biurowych - czas trwania nauki 2 lata (system stacjonarny i
zaoczny)

¾

technik administracji - czas trwania nauki 2 lata (system stacjonarny i zaoczny)

¾

opiekunka środowiskowa - czas trwania nauki 1 rok (system zaoczny)

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (na podbudowie gimnazjum lub 8 ‐ letniej szkoły
podstawowej) ‐ czas trwania nauki 3 lata (system stacjonarny i zaoczny).
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (na podbudowie zasadniczej
szkoły zawodowej) ‐ czas trwania nauki 2 lata (system stacjonarny i zaoczny).
Gimnazjum dla Dorosłych (na podbudowie 6 ‐ letniej szkoły podstawowej) ‐ (system zaoczny).

Termin rozpoczęcia zajęć - 01 lutego 2011r.
Termin składania dokumentów - do 31 stycznia 2011r.

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA!

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6, pod
numerem telefonu (059) 842-25-42 lub e-mail: sekretariat@scku.slupsk.pl
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AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY
„Co dwie głowy to nie jedna” – o potrzebie zespołowego rozwiązywania problemów
W dzisiejszych czasach, w przedsiębiorstwach pojawia się coraz więcej różnego rodzaju problemów. Spowodowane to
może być najczęściej wzrastającą złożonością i turbulencją otoczenia (wzrost konkurencji i konkurencyjności innych
przedsiębiorstw; wzrost wymagań klientów; nacisk na różnego rodzaju uwzględnianie coraz bardziej restrykcyjnych
wymagań prawnych, ekologicznych, czy jakościowych; wzrastające koszty itp.), ale także i czynnikami wewnętrznymi
w przedsiębiorstwie (słaba kadra i jej motywacja; słabe kompetencje zarządzających; przestarzała technika i technologia;
złe struktury, czy inne rozwiązania organizacyjne itp.).

Uda się, czy się nie uda? [Źródło: Internet]
W tym kontekście problemem będzie sytuacja, „gdy dotychczasowa wiedza i doświadczenie nie podsuwają podmiotowi
działającemu żadnego gotowego rozwiązania sytuacji w jakiej się znajduje, a stan istniejący nie spełnia oczekiwań”2. W
organizacjach możemy wyróżnić najczęściej problemy:3
¾

wynikające z niepewności – wybór rozwiązań w warunkach ryzyka i niepewności,

¾

naprawcze (dewiacyjne) – wymagające likwidacji stanu odchylenia od normy,

¾

problemy usprawniające (modernizacyjne) – twórczo poprawiające funkcjonowanie stanu obecnego,

¾

problemy innowacyjne – w sferze poszukiwań całkiem nowych, atrakcyjnych rozwiązań,

które czasami mogą być proste, czasami złożone, a czasami bardzo złożone. Problemy będą miały często także inny
charakter w zależności od obszaru organizacji w którym występują (marketing, wytwarzania, logistyka, administracja ogólna
itp.) I jakkolwiek proste problemy możemy bardzo często z powodzeniem rozwiązywać sami (mając odpowiednia wiedzę,
motywacje, dociekliwość i otwarty umysł), tak bardzo często złożone, czy bardzo złożone problemy lepiej jest rozwiązywać
grupowo. Zresztą i współczesna nauka rekomenduje takie podejście w zarządzaniu, a w ramach wielu nowoczesnych
koncepcji zarządzania, zespołowe rozwiązywanie problemów, czy zespołowa realizacja różnego rodzaju projektów, jest
podstawą (np. Projekty Kaizen w ramach Lean Management; Koła jakości w ramach TQM; zespoły projektowe w
informatyzacji zarządzania, restrukturyzacji przedsiębiorstw, Reengineeringu, czy Teorii Ograniczeń). Wyższość zespołowego
rozwiązywania problemów nad indywidualnym polega na:

2

¾

większej sumarycznej wiedzy i doświadczeniu wszystkich członków zespołu niż jednostki,

¾

przy umiejętnym prowadzeniu występuje efekt synergiczny, który tą wiedzę jeszcze wzmacnia,

¾

większa wiedza na temat istoty i prawdopodobnych przyczyn rozwiązywanego problemu,

¾

interdyscyplinarne (z wielu stron) spojrzenie na problem,

¾

dzięki temu istnieje większe prawdopodobieństwo opracowania dobrego rozwiązania,

Z. Martyniak Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999.
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poprawia się komunikacja między pracownikami i zrozumienie punktu widzenia różnych działów (z których
pochodzą członkowie zespołu projektowego),

¾

zwiększa

się

motywacja

i

zaangażowanie

pracowników

poprzez

ich

dowartościowanie,

możliwość

wypracowania rozwiązania także i im odpowiadającego, udowodnienia, że „oni też potrafią” oraz często
dodatkowe nagrody za skuteczne rozwiązanie problemu,
¾

po pewnym czasie poprawia się atmosfera pracy w całym przedsiębiorstwie, a jednocześnie rośnie jego
efektywność ekonomiczno-finansowa.

W tym podejściu kierownicy nie muszą wstydzić się, że to nie oni bezpośrednio, czy samodzielnie rozwiązują wszystkie
problemy, bo przecież „co dwie głowy to nie jedna; co trzy, to nie dwie”, a w praktyce bardzo często brakuje im na to czasu,
lub nie mają wystarczającej wiedzy. Wbrew stereotypowym opiniom, ich autorytet na tym nie ucierpi. Co więcej, zyskają
więcej czasu na realizacje innych, równie ważnych obowiązków, lub w przypadku osobistego zaangażowania się w projekt,
większy

dostęp

do

profesjonalnej

wiedzy

podwładnych,

większą

akceptację

wypracowanych

rozwiązań,

większe

zaangażowanie podwładnych w realizację projektu oraz poprawę stosunków interpersonalnych w organizacji i na linii
przełożony-podwładny. Co więcej, dziś już nie jest to przywilej, ponadstandardowa i cudowna recepta na sukces, ale dziś
taki sposób działania (w warunkach tak zwanej GOW - Gospodarki opartej na wiedzy, dominacji modeli organizacji
„inteligentnych”, czy „uczących się”) jest warunkiem koniecznym, aby przetrwać i osiągać przyzwoite wyniki w swojej
działalności. Artykułują to bardzo głośno i wyraźnie twórcy bestsellerów z dziedziny zarządzania tacy jak P. Senge, J. Liker,
czy M. Imai4, potwierdzają to liczne przypadku udanego zarządzania w praktyce. Dlatego podstawowym pytaniem przy tak
przedstawionej problematyce jest nie „czy?” – czy warto stosować ten styl zarządzania, bądź rozwiązywania problemów?,
ale „jak?” – w jaki sposób prawidłowo w formie zespołowej rozwiązywać problemy? Ale na to pytanie, z uwagi na ramy
niniejszych publikacji, autor odpowie dopiero w następnym artykule.
Dr Piotr Walentynowicz,
Instytut Organizacji i Zarządzania
Wydział Zarządzania UG

3

J. Penc Decyzje menedżerskie – o sztuce zarządzania, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2001; J. D. Antoszkiewicz
Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 1990; Z. Mikołajczyk Techniki organizatorskie w
rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1997.
4
P. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998; M. Imai
Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2005; J.K. Liker Droga
Toyoty.14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, MT Biznes, Warszawa 2005.
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Z MIASTA I REGIONU
Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulic Poniatowskiego, Grunwaldzkiej i Sobieskiego
Przedsiębiorstwo

Drogowo-Mostowe

ze

Zlecenie

Słupska

obejmuje

wykonanie

przebudowy

ul. Poniatowskiego

oraz

przebudowy ciągu ulic Poniatowskiego, Grunwaldzkiej

(od ul. Poniatowskiego

do

i Sobieskiego.

opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę

wygrało

przetarg

na

zaprojektowanie

Osiągnięta

w

i

wykonanie

przetargu

cena

ul.

20.803.999,43 zł jest o pond 13 mln zł niższa od

Staniuków)

kosztorysu inwestorskiego (35,6 mln zł).
Prace

wykonane

„Zaprojektowanie
w ramach

i

zostaną
wykonanie

Projektu

pn.:

w

Grunwaldzkiej

ramach

robót

ul.

ul.

ul.

Grunwaldzkiej

Fabrycznej),

Fabrycznej

Sobieskiego

(od

a

do

ul.

także

ul.

3

Braci

Maja

do

ul. Grunwaldzkiej). Roboty potrwają ok. 1,5 roku.

zadania:

Projekt

budowlanych

„Przebudowa

i

(od

ul.

realizowany

o Regionalnego

połączenia

będzie

Programu

w

ramach

Operacyjnego

dla

komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210

Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Priorytet:

i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz

4. „Regionalny system transportowy”. Działanie 4.1.

z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku”,

„Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej”.
Źródło: Urząd Miejski w Słupsku

które otrzyma 50% unijnego dofinansowania.

Słupsk w gronie najlepszych miast na prawach powiatu
Na stronie internetowej Związku Powiatów

Nagrody dla SUPER POWIATÓW zostaną wręczone

Polskich opublikowano wyniki „Rankingu miast na
prawach

powiatu”

zestawieniu

2010

Słupsk

roku.

zajął

W

podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP.

najnowszym

czwarte

Ogólnopolski Ranking ZPP to jedyne w Polsce

miejsce.

tego

rodzaju

zestawienie

samorządów,

które

jest

Najlepszymi miastami na prawach powiatu okazały się

zarządzane na bieżąco w trybie on-line. Obecnie można

Gdańsk i Nowy Sącz, które zajęły ex aequo pierwsze

śledzić w internecie wyniki osiągnięte już w 2011 roku.

miejsce.

Na

drugiej

pozycji

znalazł

się

Kraków,

Ranking

a na trzeciej Legnica.

oparty

i dobrowolnego

jest

na

uczestnictwa

zasadzie

bezpłatnego

wszystkich

samorządów

Pierwsza 15. rankingu, która uzyskała największą

szczebla gminnego i powiatowego w kraju. Rozpoczyna

liczbę punktów, otrzyma dyplomy i nagrody. Będą one

się 1 stycznia i kończy 30 grudnia (do godz. 15:00).

wręczane

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez

podczas

konferencji

organizowanej

przez

Związek Powiatów Polskich.
Ponadto,

Słupsk

ekspertów
został

laureatem

tytułu

ZPP

zgrupowanych

w

według

kilkudziesięciu

dziesięciu

grupach

kryteriów

tematycznych.

SUPER POWIAT, przyznawanego „liderom wśród

Kolejność w Rankingu zależy od osiąganych i zgłaszanych

liderów”

na

za

działania

podejmowane

na

rzecz

zrównoważonego rozwoju.

bieżąco

zrealizowanych

projektów

i

uzyskanych

wyników w ocenianych obszarach działalności.
Punkty w Rankingu przyznawane są m.in. za:
działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania
poprawiające

jakość

funkcjonowania

obsługi

samorządu,

mieszkańca

rozwój

oraz

społeczeństwa

informacyjnego i obywatelskiego, umacnianie systemów
zarządzania
rozwiązań
społecznej,

bezpieczeństwem
z

zakresu
promocję

i proekologicznych
i międzynarodową.
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Źródło: Urząd Miejski w Słupsku

Nowa siedziba PARR S.A.
15

Województwa Pomorskiego, jako główny akcjonariusz

grudnia ub. r. w oficjalnym otwarciu nowej siedziby

PARR S.A., wniósł aportem do spółki nieruchomość

Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ulicy

zabudowaną o powierzchni 1.433 m2, w której wcześniej

Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku.

znajdowała się siedziba pogotowia ratunkowego. Budynek

Prezydent

Macieja

Kobyliński

uczestniczył

pełnił wówczas funkcję zdrowotną. Początkowo Agencja

Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się
także:

Czesław

Województwa

Elzanowski,

Członek

Pomorskiego,

chciała sprzedać nieruchomość, nie znalazł się jednak

Biernacki,

kupiec. Dlatego też w listopadzie 2008 roku PARR S.A.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego,

zawnioskowała o zmianę z funkcji obiektu ze zdrowotnej

Zdzisław

Sołowin,

Marek

Zarządu

w

na funkcję usług biurowych, usług gastronomii, usług

Słupsku. Sławomir Ziemianowicz, Starosta Słupski oraz

hotelarskich i mieszkaniową. Zmieniony miejscowy plan

Mariusz

zagospodarowania przestrzennego wszedł w życie w

Chmiel,

Przewodniczący
Wójt

Gminy

Rady

Słupsk.

Miejskiej

Gospodarzem

spotkania był Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu PARR

lutym 2010 roku. W związku z tym, że następowała

S.A.

degradacja opuszczonego budynku, w 2009 roku Zarząd
Przypomnijmy, że 2 sierpnia 2006 roku Samorząd

Agencji po akceptacji Rady Nadzorczej podjął decyzję
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Działu

Obsługi

Inwestora

Słupskiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej mieści się Regionalny

argumentem

przemawiającym za tą inwestycją był fakt, iż Agencja

Ośrodek

dotychczas nie posiadała własnej siedziby, wynajmowała

dostosowany w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych

pomieszczenia w biurowcu przy ulicy Poznańskiej 1 A

oraz biuro realizujące projekt Słupskiego Inkubatora

w Słupsku.

Technologicznego. Obiekt posiada zaplecze dydaktyczne

Realizując

wiele

projektów

finansowanych

w

ze

Europejskiego

postaci

2

sal

-

szkoleniowej

konferencyjnej.

Dzięki współpracy

możliwości lokalowe. Początkowo zatrudniała ok. 10 osób.

dysponuje zapleczem parkingowym na sąsiadujących

Dziś liczba pracowników przekracza 30 osób. Remont i

z nieruchomością działkach.
Remont

władzami

i

Społecznego,

środków Unii Europejskiej, Agencja miała ograniczone

przeprowadzka do nowego obiektu był koniecznością nie

z

Funduszu

budynku

wyniósł

Słupska

około

2

PARR

S.A.

miliony

zł.

tylko ze względu na brak powierzchni użytkowej w

Agencja zrealizowała inwestycję ze środków własnych,

dawnym obiekcie, ale również ze względu na jego stan

pozyskanych

techniczny.

z ostatnich lat.

w

drodze

wygenerowanego

zysku

Dziś, w nowej siedzibie oprócz Działu Rozwoju

Źródło: Urząd Miejski w Słupsku

Cząstka wielkiej mapy postępu

Prezydent Bronisław Komorowski otworzył obwodnicę Słupska
Trasa, która jest nowym odcinkiem drogi krajowej

26

nr 6 Szczecin - Gdańsk, faktycznie została udostępniona

regionu
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minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, wojewoda

Konsorcjum spółek Strabag i Wakoz budowało ją przez

pomorski

Mieczysław

dwa lata. Nadzór nad robotami sprawowała firma Arcadis.

Struk oraz wielu powiatowych, miejskich i gminnych

Inwestycja kosztowała 435 mln zł. Pieniądze na jej

samorządowców.

budowę pochodziły z Krajowego Funduszu Drogowego.

Roman

Zaborowski,

marszałek

Bronisław Komorowski powiedział, że ta inwestycja

Obwodnica ma długość 16,3 km. Została wykonana w

to cząstka wielkiej mapy postępu, wielkich, mądrych

standardzie drogi ekspresowej. Powstały na niej 34

inwestycji na terenie całej Polski. - Nie będzie dzisiaj

obiekty inżynierskie, w tym ok. 180-metrowy most nad

to

rzeką Słupią oraz cztery bezkolizyjne węzły drogowe

uroczystość nie tyle otwarcia tej obwodnicy, ile wspólnej

Reblinko, Kobylnica, Głobino i Redzikowo. Na węźle

radości, że sprawy poszły w dobrą stronę, że jest

Kobylnica trasa przecina się z drogą krajową nr 21

ukończone ważne dzieło - dodał prezydent.

Miastko - Ustka. (M.M.)

żadnego

uroczystego

przecinania

wstęgi,

jest

Obwodnica omija Słupsk od strony południowej.

Źródło: Powiat Słupski

Powstało Technikum Akademickie

Pierwsze w Polsce Technikum Akademickie zainaugurowało swoją działalność w Słupsku
naukowymi i stażem pracy na uczelniach wyższych.

Ta nowa placówka edukacyjna, której powołaniu
przyświecała idea promowania kształcenia technicznego

Pierwszy rok nauki rozpoczęło w niej 85 uczniów.

już na poziomie szkoły średniej i rozwijania talentów

Ponad połowa pochodzi z okolicznych gmin. Tak wysokie

młodzieży uzdolnionej technicznie, o ukształtowanym

zainteresowanie

wyborze kierunku dalszej nauki na dalszych studiach,

o atrakcyjności

powstała

o renesansie zawodów technicznych.

przy

słupskiej

Wyższej

Szkoła

Inżynierii

zdaje

się

kierunków

świadczyć

kształcenia,

nie
ale

tylko
również

W uroczystości otwarcia Technikum i inauguracji

Gospodarki - jednej z dwu, obok Politechniki Gdańskiej,

pierwszego

uczelni technicznych w województwie pomorskim.

roku

nauki

uczestniczył

poseł

Zbigniew

kierunkach

Konwiński, prezydent Maciej Kobyliński, przewodniczący

Geodezja i kartografia, Architektura krajobrazu oraz

Rady Powiatu Słupskiego Ryszard Stus, wielu działaczy

Informatyka. Prof. dr hab. Andrzej Hopfer, rektor WSIG,

oświatowych, także szczebla wojewódzkiego, oraz spore

zapowiedział, że w następnych latach planowane jest

grono rodziców. (A.R.)

Technikum

poszerzenie

kształci

profilu

młodzież

nauczania.

na

Wśród

grona

Źródło: Powiat Słupski

profesorskiego nowej placówki są nauczyciele z tytułami

U niemieckich pszczelarzy

Grupa 16 pszczelarzy z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Słupsku gościła u niemieckich pszczelarzy z powiatu
Herzogtum Lauenburg
zestawiono podobieństwa świata przyrody z osiągnięciami

Było to już ósme spotkanie partnerskie. Niemieccy
pszczelarze

przygotowali

atrakcyjny

program,

techniki. W Schmilau odbyła się biesiada przeplatana

który

różnymi atrakcjami.

rozpoczął się od poczęstunku na trzydziestym piątym

Pszczelarze spotkali się też w Muzeum Rzemiosł

piętrze Hotelu Maritim na Travemunde, skąd goście
z powiatu

słupskiego

panoramę

Zatoki

promowego.

mogli

Lubeckiej,

Zwiedzano

podziwiać
rzeki

prywatną

i Rolnictwa. W olbrzymiej stodole-muzeum, podzielonej

wspaniałą

Trave

i

na

portu

przedmiotów

manufakturę

tematyczne,

zgromadzono

wykorzystywanych

kiedyś

mnóstwo
w

pracach

rolniczo-rzemieślniczych. (L.O.)

wytwarzającą węzę, sklep ze specjalistycznym sprzętem

Źródło: Powiat Słupski

pszczelarskim oraz park, w którym w ciekawy sposób
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NASI PRZEDSIĘBIORCY
Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Chopina i ul. Szarych Szeregów 6, 76-200 Słupsk
www.scku.slupsk.pl
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku organizuje przez cały
rok szkolny turnusy w zakresie teoretycznej nauki zawodu w zawodzie: kucharz małej
gastronomii, cukiernik, sprzedawca, fryzjer oraz lakiernik. Uczestnikami turnusu są przede
wszystkim uczniowie - młodociani pracownicy zasadniczych szkół zawodowych miasta
Słupska. Z tej formy kształcenia korzystają również uczniowie – młodociani pracownicy z
województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Nauczanie przedmiotów zawodowych
na turnusach odbywa się dla każdego zawodu odrębnie w wymiarze 140 godzin zajęć
edukacyjnych w cyklu 4 – tygodniowym. Młodzi ludzie zdobywają wiadomości i umiejętności
konieczne dla danego zawodu etapami – realizując turnus I, II czy też III stopnia.
Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego
posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji różnorodnych działań na rzecz edukacji i
podnoszenia jakości kształcenia ustawicznego. Nasza działalność obejmuje formy szkolne jak
i pozaszkolne ( kursy, seminaria, szkolenia itd.).Wszystkie szkolenia przeprowadzane przez
naszą placówkę, mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej dla uczestników
kursu, w sposób przystępny i ciekawy. Każde szkolenie zakończone jest wydaniem
stosownego zaświadczenia. W celu zapewnienia atrakcyjności przekazywanych informacji
wykorzystywane są filmy dvd, prezentacje multimedialne i inne materiały dydaktyczne.
Posiadamy akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty na Kurs pedagogiczny dla
instruktorów praktycznej nauki zawodu o raz na kurs ,, Podstawy obsługi komputera i
internetu’’
Zapraszamy na kursy:
- Wizażu
- Przedłużania paznokci metodą żelową i akrylową ze zdobnictwem
- Masażu gorącymi kamieniami
- Kas fiskalnych
- Podstaw obsługi komputera
- Obsługi komputera dla zaawansowanych
- Pedagogicznym dla instruktorów praktycznej
nauki zawodu.
Tel.059 842 49 21, www.kursyscku.slupsk.pl
Świadczymy usługi w zakresie wynajmu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy
Środkowopomorskim
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
w
Słupsku.
Oferujemy
zakwaterowanie dla 60 osób w pokojach 2- i wieloosobowych z dostępem do telewizji i
Internetu. Aktualnie do Państwa dyspozycji oddajemy: 2 pokoje 2-osobowe z łazienkami, 4
pokoje 2-osobowe z dostępem do węzłów sanitarnych, 4 pokoje 3-osobowe z dostępem do
węzłów sanitarnych, 5 pokoi 4 - osobowych z dostępem do węzłów sanitarnych, 1 pokój 5osobowy z dostępem do węzłów sanitarnych. Istnieje możliwość realizacji zajęć na
komputerach. W naszym schronisku mogą być organizowane: obozy, biwaki, kolonie,
wycieczki itp. Schronisko znajduje się w budynku przy ul. Chopina 3, w spokojnej okolicy w
pobliżu parku, w którym jest infrastruktura sportowa. Schronisko posiada boisko do
siatkówki, miejsce do grillowania, parking dla samochodów osobowych.
Szczegółowe informacje: tel. 59 842 49 21 lub e-mail: sekretariat@scku.slupsk.pl
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112,
centrala (059) 843-40-22, 843-40-23, 843-40-93 fax (059) 841-71-49
e-mail: sekretariat@pgkslupsk.pl; www.pgkslupsk.pl

Po raz pierwszy w historii POMORSKA NAGRODA JAKOŚCI dla PGK sp. z o.o. w Słupsku!
Po

raz

pierwszy

w

swej

wieloletniej

projakościowej,

historii

satysfakcja

klientów

i pracowników,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku, jako

zarządzanie procesami wewnątrz firmy oraz wpływ firmy

jedyna firma komunalna z województwa pomorskiego,

na otoczenie. Ocenę przedsiębiorstw oparto na pięciu

zostało

podstawowych zasadach zarządzania jakością Polskiego

uhonorowane

najwyższą

nagrodą

finalisty

i

Rejestru Statków:

laureata POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI.
9 grudnia 2010 r. w sali widowiskowej gdańskiego
Domu

Technika

NOT

odbyła

się

¾ Orientacja na klienta,

uroczystość

¾ Przywództwo,

podsumowania XIV edycji konkursu o Pomorską Nagrodę

¾ Zaangażowanie ludzi,

Jakości, którego organizatorem jest Pomorska Rada

¾ Podejście procesowe,

Federacji

¾ Podejście systemowe do zarządzania.

Stowarzyszeń

Naukowo-Technicznych

NOT

w Gdańsku przy współudziale Polskiego Rejestru Statków

- Na czele firmy nie powinien stać kierownik, ale

S.A. w Gdańsku. Konkurs został objęty honorowym

przywódca. To jest najważniejsze kryterium, którym się

patronatem

Marszałka

kierowaliśmy

Województwa Pomorskiego, natomiast patronat medialny

zarządzający

sprawowały:

Przybylski,

Wojewody

Wyborcza,

TVP

Pomorskiego

Gdańsk,

Dziennik

Radio

Bałtycki,

i

Gdańsk,

portal

Gazeta

trójmiasto.pl

W

nagród rozpoczął się już w czerwcu 2010 r.
Do

ścisłego

finału

zgłoszonych

konkursu,

firm,

spośród

ponad
się

powinni

przedsiębiorstwami
Wiceprezes

uroczystości

finalistom

zakwalifikowało

które

Zarządu

spełniać
–

właśnie

mówił

Bogdan

Polskiego

Rejestru

Statków.

i Przegląd Techniczny. Proces weryfikacji kandydatów do

sześciuset

i

wręczenia

konkursu

udział

nagród

wzięli:

i

wyróżnień

Wicemarszałek

Województwa Pomorskiego - Ryszard Świlski, Dyrektor

15

Biura Wojewody Pomorskiego - Maria Opinc-Bennich,,

finalistów w 4 kategoriach: mikro, małych, średnich

Wiceprezes Zarządu Polskiego Rejestru Statków - Bogdan

i dużych firm, zakładów pracy i instytucji z województwa

Przybylski, Prezes Zarządu Pomorskiej Rady NOT w

pomorskiego. PGK zostało laureatem w najważniejszej

Gdańsku Jan Bogusławski oraz Prezydent Regionalnej

kategorii dużych firm.

Izby Gospodarczej Pomorza w Gdańsku Janusz Baran.
Odbierając

Nagrodę odebrał Prezes Zarządu PGK dr Andrzej
Konkurs
Nagrody

Pomorską

Nagrodę

Jakości

Prezes

Zarządu PGK sp. z o.o. w Słupsku dr Andrzej Gazicki

Gazicki.
ten
i

regionalną
na

celu

podziękował za zaszczyt uhonorowania firmy i dołączenia
do grona najlepszych. – Otrzymanie tak prestiżowej
nagrody to kolejny krok podkreślający nasze w dążenie

zwrócenie

przede

Polskiej

wszystkim:

myślenia,

ma

odmianą

popularyzację wśród zakładów pracy projakościowego
sposobu

Jakości

jest

uwagi

na

potrzebę

do

doskonalenia

usług

jakie

realizujemy,

a

także

doskonalenia jakości wyrobów i usług oraz osiągania w

dokonaną poprawę warunków i jakości pracy. Działania

tym

Przedsiębiorstwa skupiają się na tym, by jak najlepiej

zakresie

nowoczesnej

poziomu

koncepcji

europejskiego,

zarządzania

promocję

poprzez

jakość

służyć klientowi, a jest to możliwe przede wszystkim

(TQM), jak również podnoszenie zdolności konkurowania

dzięki

przedsiębiorstw w ramach Unii Europejskiej.

pracownikom. Chciałbym podziękować przede wszystkim

Priorytetowymi kryteriami oceny finalnej było m.in.:
zaangażowanie

kierownictwa

we

wdrażaniu

optymalnych

warunków

naszym

właśnie ludziom pracującym w PGK, ponieważ jest to

polityki

sukces
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i regionu – mówił prezes Gazicki.

Komunalnej w Słupsku.
Ta nagroda to ogromna satysfakcja ale przede

Przypominamy, że 23 stycznia ubiegłego roku PGK

wszystkim zobowiązanie. Zapewniam, że nie spoczniemy

otrzymało wyróżnienie w ubiegłorocznej edycji konkursu

na laurach i nieustannie będziemy pracować na rzecz

o Pomorską Nagrodę Jakości.

naszych

klientów

to

znaczy

mieszkańców

Słupska

Dynamiczny wzrost słupskiego PGK
Jak

poinformowała

redakcja

Pulsu

rankingowej Gazeli Biznesu 2010. Na tak świetny wynik

Biznesu,
o.o.

przekłada się przede wszystkim doskonałe zarządzenie

w Słupsku znalazło się w gronie laureatów XI edycji Gazel

Przedsiębiorstwem. Przypominamy, że Gazelami Biznesu

Biznesu. Autorem rankingu Gazel jest firma Coface

mogą być tylko te firmy, które w ostatnich trzech latach

Poland – specjalista w dziedzinie informacji gospodarczej.

ani razu nie zanotowały straty.

Przedsiębiorstwo

Gospodarki

Komunalnej

sp.

z

Gazele Biznesu to najbardziej dynamicznie rozwijające się

W opublikowanej przez grupę Coface Poland liście

polskie firmy, w których elitarnym gronie od lat znajduje

rankingowej Gazeli Biznesu 2010 znalazło się w sumie

się słupskie PGK. Pamiątkowy dyplom i statuetkę nasze

3500 sklasyfikowanych firm, które skutecznie poradziły

Przedsiębiorstwo odbierze podczas uroczystej gali, która

sobie

odbędzie się 24 lutego 2011r. w Gdańsku.

Przedsiębiorstwo

z

wszelkimi

trudnościami

Gospodarki

w Słupsku

znalazło

(z danych

resortu

się

na

na

Komunalnej

rynku.

sp.

z

o.o.

wysokim, 1400. miejscu

gospodarki

wynika,

że

w

Polsce

funkcjonuje ok. 1,7 mln firm), notując niesamowity
„skok” na liście z 2226 pozycji! Powodem tak znacznej
poprawy

miejsca

rankingowego

jest

odnotowana

w ostatnich trzech latach dynamika wzrostu przychodów
PGK aż o 142, 97%. Wśród tysięcy uczestników, jedynie
482.

odnotowało

poprawę

rankingowego

miejsca.

Tegoroczna lista rankingowa jest krótsza aż o 509
pozycji, ponieważ tyle firm nie poradziło sobie tak dobrze,
jak np. PGK, w kryzysowym, 2009 roku.
- Na liście znalazły się firmy, które systematycznie
się

rozwijając

zasłużyły

na

miejsce

w

rankingu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

najbardziej dynamicznych firm. Gazelą Biznesu zostaje

w Słupsku odnotowało bardzo wysoki „skok” na liście

się bezpłatnie. Nie wybiera ich żadne jury, lecz to one
własnymi
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wśród

które w ostatnich trzech latach ani razu nie odnotowały

przedsiębiorców badanie ankietowe, którego efektem jest

straty i z roku na rok osiągają przyrost dochodów.

Gazelowy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w

Co kwartał

nasi

dziennikarze

Indeks

przeprowadzają

Tendencji

–

mówi

Katarzyna

Słupsku systematycznie jest nagradzane tytułem Gazeli

Kompowska, prezes grupy Coface Poland.

Biznesu. Konkurs organizowany jest przez wydawcę Pulsu

Od lutego 2011r., jak co roku, rozpocznie się cykl

Biznesu, we współpracy z Kredyt Bankiem.

dwunastu gal w całym kraju, podczas których Gazele
Biznesu odbiorą pamiątkowe dyplomy i statuetki. W

Mateusz Bilski

naszym województwie uroczystość odbędzie się 24 lutego

Źródło: PGK Sp. z o.o.

2011r. w Gdańsku. Gazelami Biznesu mogą zostać firmy,

Kolejne wyróżnienie dla PGK
2010.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Słupsku zostało wyróżnione w konkursie o Puchar

Nasze Przedsiębiorstwo osiągnęło nie lada sukces,

Recyklingu, w kategorii „Szklana statuetka”. Jest to

pozostawiając w pokonanym polu pięćdziesiąt innych firm

kolejny ekologiczny sukces naszego Przedsiębiorstwa.

starających się o „Szklaną statuetkę”. Warto podkreślić,
że w konkursie udział brały nie tylko miejskie spółki
zajmujące

się

gospodarką

komunalną,

ale

również

przedsiębiorstwa specjalizujące się wyłącznie w zbiórce
surowców wtórnych.
- Jest to sukces nie tylko PGK, ale przede wszystkim
mieszkańców Słupska i regionu, którzy coraz chętniej
prowadzą

selektywną

zbiórkę odpadów

na

poziomie

gospodarstwa domowego. Wspólnymi siłami dbamy o
nasze środowisko – mówi Prezes Zarządu PGK sp. z o.o.
w Słupsku dr Andrzej Gazicki.
Na terenie Słupska i powiatu usytuowanych jest
kilkaset pojemników typu „igloo” o pojemności 1,5 m3. W
okresie od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.
na każdego

mieszkańca

obszaru

objętego

zbiórką

zebrano 12,22 kg stłuczki szklanej.
Wyróżnienie PGK zostało dostrzeżone przez władze
województwa

pomorskiego,

Przedsiębiorstwo
w Nowej

Wsi

w tegorocznych

z

Składowania
Lęborskiej
Pucharze

i

którego

jedynie

Przerobu

zdołało

Odpadów

osiągnąć

Recyklingu,

lecz

sukces
w

innej

kategorii. – Zarząd Województwa Pomorskiego niezwykle
wysoko ocenia działania PGK w zakresie selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych. Tym bardziej cieszy nas
Na

początku

listopada

odbyło

się

fakt, że zostali Państwo docenieni, poprzez wyróżnienie w

posiedzenie

tak prestiżowym konkursie, który w sposób kompleksowy

Kapituły konkursowej w siedzibie Narodowego Funduszu

ocenia

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
na którym wyłoniono tegorocznych laureatów Pucharu

do

Recyklingu. Wręczenie nagród i wyróżnień w XI edycji
konkursu

odbyło

się

23

listopada

zbiórkę

odpadów

oraz

propaguje

prezesa

Gazickiego

Marszałek

Województwa

Pomorskiego Mieczysław Struk.

podczas

- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie

Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO

jest
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Uczestnicy

rywalizują

w

dziewięciu

gospodarkę odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem

kategoriach: Szklanej statuetce, Srebrnej puszce, Liderze

selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki takim działaniom,

zbiórki tworzyw, Złotej beli makulatury, Zielonej baterii,

jak

Zielonym

zrealizowany

„Kompleksowy

Program

Segregacji

kontakcie,

Liderze

sortowni,

Edukacji

Odpadów w Bierkowie dla Miasta Słupska i Powiatu

ekologicznej

Słupskiego”

edycji Pucharu Recyklingu o nagrody rywalizowało w

nie

tylko

mniej

odpadów

trafia

i Rekordowym kartonie. W tegorocznej

sumie 364 uczestników z całej Polski.

na składowisko, ale także systematycznie zwiększa się

Mateusz Bilski

świadomość ekologiczna i zmieniają nawyki Polaków w

Źródło: PGK Sp. z o.o.

zakresie segregacji odpadów – dodał marszałek.
Organizatorem konkursu o Puchar Recyklingu jest
firma

Abrys

sp.

z

o.o.,

wydawca

„Przeglądu
Działalność

„ELPOD Kancelaria Doradcy Podatkowego

Firma

- Radcy Prawnego LECH FEDER”

prowadzona

w

zakresie

doradztwa

podatkowego i prawnego od 21.01.1991 r.
jest

członkiem

Krajowej

Izby

Doradców

Podatkowych.

ul. Anny Łajmnig 3, 76-200 Słupsk

Lech Feder doradca podatkowy nr. wpisu 01913,

Tel. 59 841-39-74, e-mail: elpod@control.slupsk.pl

Przewodniczący Zarządu Pomorskiego Oddziału Krajowej
Izby Doradców Podatkowych w latach 2002-2010 r.

Zakres działalności Kancelarii:
1. doradztwo podatkowe
2. prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej w tym także:
a)

prowadzenie ewidencji podatkowych w pełnym zakresie

b)

sporządzanie bilansów,

c)

sporządzanie zeznań rocznych

d)

pełnomocnictwa w zakresie kontroli podatkowych i postępowań podatkowych

e)

reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi

f)

sporządzanie pism procesowych w sprawach podatkowych, odwołań, skarg do sadów administracyjnych

g)

występowanie przed sądami administracyjnymi

3. prowadzenie dokumentacji ZUS w pełnym zakresie
4. prowadzenie dokumentacji kadrowej w pełnym zakresie w tym:
a)

prowadzenie akt osobowych,

b)

sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy

c)

sporządzanie dokumentacji dot. rozwiązywania umów o pracę,

d)

sporządzanie wszelkich innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pracy

e)

organizacja szkoleń bhp

f)

prowadzenie spraw przed sadami w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

5. obsługa prawna podmiotów i osób fizycznych w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych oraz:
a)

sporządzanie umów cywilno-prawnych,

b)

umów spółek prawa handlowego,

c)

wszelkich pism procesowych,

d)

prowadzenia dokumentacji prawno-organizacyjnej spółek prawa handlowego,

e)

przygotowywanie wszystkich rodzajów formularzy do Krajowego Rejestru Sądowego,

f)

negocjacje w sporach z kontrahentami gospodarczymi
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WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Wszyscy wspólnicy muszą rozliczyć dochody uzyskane z tytułu udziału w spółce cywilnej
Wspólnicy spółki cywilnej płacą podatek dochodowy.

opodatkowania.

Każdy z nich podlega opodatkowaniu od dochodu

przewidział

Dla

każdej

stanowiącego jego udział w zyskach spółki cywilnej.

spełnienia

Trzech przedsiębiorców zamierza założyć spółkę cywilną,

przypomina Tomasz Nowak.

która będzie się zajmować handlem hurtowym.

Wybór

bowiem
zależna

formy

z

określone
jest

nich

ustawodawca

warunki,

możliwość

opodatkowania

od

jej

których

wyboru

następuje

w

–

drodze

– Jaki sposób opłacania podatku dochodowego można

oświadczenia wspólników. Nie ma możliwości, aby każdy

wybrać – pyta pan Paweł z Kielc.

lub niektórzy ze wspólników korzystali z odmiennych

Wspólnicy spółki cywilnej będący osobami prawnymi

zasad opodatkowania. Oświadczenie o wyborze lub o

podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych.

zmianie formy opodatkowania – jak podpowiada dr

Natomiast

fizycznymi

Tomasz Nowak – składają wszyscy wspólnicy. Wybór

podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych

formy opodatkowania na cały rok należało złożyć do 20

według zasad właściwych dla opodatkowania dochodów z

stycznia, natomiast rozpoczynając działalność w trakcie

pozarolniczej działalności gospodarczej. Dr Tomasz Nowak,

roku, zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania

prawnik z kancelarii Grynhoff, Woźny i Wspólnicy, wyjaśnia,

składa się do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej

wspólnicy

będący

osobami

że wspólnicy, będący osobami fizycznymi mogą wybrać

działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania

każdą z form opodatkowania, którą przepisy przewidują

pierwszego

dla dochodów z działalności gospodarczej. Potencjalnie

ewidencjonowany) lub przed rozpoczęciem działalności

mogą to być tzw. zasady ogólne (tj. opodatkowanie

(karta podatkowa).

dochodu według skali podatkowej ze stawkami 18 i 32

Ważne!

proc.), podatek liniowy (tj. ze stawką 19-proc.), ryczałt

Wszyscy

od

fizycznymi muszą wybrać tę samą formę opodatkowania

przychodów

ewidencjonowanych

oraz

karta

podatkowa.

przychodu

wspólnicy

(podatek

spółki

liniowy

cywilnej

lub

będący

ryczałt

osobami

dochodów z udziału w tej spółce

– Należy pamiętać, aby rodzaj działalności oraz jej

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

rozmiar pozwalał na skorzystanie z wybranej formy

Kodeks karny skarbowy: Czynny żal można złożyć przez pełnomocnika
Podatnik może złożyć czynny żal na podstawie kodeksu

wywołuje

karnego skarbowego za pośrednictwem pełnomocnika.

pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nie musi być ani adwokat, ani radca.

– Kodeks karny skarbowy nie nakłada na sprawcę

Podatnik nie złożył zeznania podatkowego, mimo że miał

obowiązku osobistego działania, ani nie ustanawia zakazu

taki obowiązek.

działania przez pełnomocnika – podkreśla Jakub Rychlik.

Zamierza

naprawić swój

błąd. Aby

je

kwestia

złożenia

czynnego

żalu

przez

uniknąć kary, chce złożyć czynny żal.

Zdaniem eksperta, oznacza to, że sprawca ma prawo

– Czy czynny żal można złożyć przez pełnomocnika –

wyboru

pyta pan Sebastian z Kalisza.

ścigania. Biorąc pod uwagę cel instytucji czynnego żalu,

sposobu

Jednym ze sposobów uniknięcia odpowiedzialności karnej

czyli

skarbowej jest skorzystanie z instytucji tzw. czynnego

interesy

łagodzenie

żalu polegającej na zawiadomieniu właściwego organu o

zawiadomienie

powiadomienia
negatywnych

fiskalne

państwa,

było

właściwego

zachowań

godzących

najważniejsze

wynikiem

organu

działania

jest,

w
by

sprawcy.

popełnieniu wykroczenia bądź przestępstwa skarbowego.

Bezpośredniego albo pośredniego przez pełnomocnika.

Sprawca

podmiotem

– Czynny żal złożony przez pełnomocnika będzie skuteczny,

uprawnionym do skorzystania z czynnego żalu, składa go

jeśli pełnomocnictwo do jego złożenia jest prawidłowo

w formie pisemnej bądź ustnie do protokołu. Jakub

udzielone zarówno co do treści, formy, jak i osoby

Rychlik, doradca podatkowy, podkreśla, że o ile forma

pełnomocnika – podpowiada Jakub Rychlik.

zawiadomienia nie budzi żadnych wątpliwości, o tyle

Jego zdaniem, konieczne jest, by w pełnomocnictwie było

czynu

zabronionego,

będący
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składania

czynnego żalu nie następuje w ramach postępowania

czynnego żalu w imieniu mocodawcy. Oznacza to, że

karnego skarbowego, nie jest konieczne stosowanie

zazwyczaj udzielane biurom rachunkowym pełnomocnictwa

kodeksu karnego skarbowego o pełnomocniku. W związku

do

ogólne

z tym pełnomocnikiem nie musi być ani adwokat, ani

pełnomocnictwa do reprezentowania podatników przed

radca prawny. Wystarczy, by była nim osoba fizyczna

organami

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

podpisywania

deklaracji,

podatkowymi

nie

jak

również

uprawniają

do

złożenia

skutecznego czynnego żalu.

Ważne!

– Wybierając formę pełnomocnictwa, należy pamiętać, że

Czynny żal to przyznanie się podatnika do popełnienia

to sprawca ma obowiązek udowodnienia, iż go udzielił –

wykroczenia

podpowiada nasz rozmówca.

uniknąć sankcji karnych

lub

przestępstwa

Dlatego też – jak dodaje ekspert – forma pisemna jest

skarbowego.

Pozwala

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

korzystniejsza od ustnej. W związku z tym, że złożenie

Zgoda na zawarcie umowy spółki musi uzyskać akceptację wspólników
Nieudzielanie przez zgromadzenie wspólników zgody

bez zgody takiego organu jest bezwzględnie nieważna –

na zawarcie umowy przez spółkę z o.o. spowoduje

zauważa Grzegorz Skowroński.

nieważność takiej czynności prawnej, jeżeli wymóg

We wskazanym przypadku zgoda może być wyrażona w

ten został przewidziany przepisami prawa.

ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez

Nieruchomość należąca do spółki z o.o. nie może zostać

spółkę. Wyrażenie akceptacji po wskazanym terminie

sprzedana bez wcześniejszej zgody wspólników. Według

będzie bowiem równoznaczne z brakiem jej udzielenia.

obowiązujących przepisów prawa muszą oni bowiem

Umowa spółki

podjąć w tym względzie specjalną uchwałę. Jest to jedna

Inaczej wygląda sytuacja, gdy konieczność wyrażenia

z wielu czynności prawnych, które nie mogą zostać

zgody przez określony organ wynika wyłącznie z umowy

dokonane przez zarząd, pełnomocnika czy prokurenta bez

spółki. W takim przypadku jej brak nie będzie pociągał za

wcześniejszej akceptacji władz spółki.

sobą skutku w postaci nieważności czynności prawnej.

Zgoda organu

– Czynność prawna jest ważna, jednakże nie wyklucza to

Wymóg jej wyrażenia może jednak spoczywać nie tylko na

odpowiedzialności

zgromadzeniu wspólników. Taki obowiązek może także

członków zarządu wobec spółki z tytułu naruszenia

obciążać radę nadzorczą, a nawet sam zarząd spółki. Należy

umowy spółki – tłumaczy Grzegorz Skowroński.

także podkreślić, że różne mogą być źródła, z których

Uchwała zarządu

wynika konieczność uzyskania powyższej zgody.

Podobne konsekwencje mają miejsce, jeżeli do dokonania

– Wymóg zgody organu na dokonanie czynności prawnej

czynności prawnej była wymagana uprzednia uchwała

może być podyktowany przepisami prawa. Ponadto wymóg

zarządu (w przypadki tzw. czynności przekraczających

taki może wynikać z samej umowy spółki. W końcu

zwykły zarząd) – dodaje Skowroński.

konieczność

Jeżeli natomiast obowiązek wyrażenia zgody wynika z

podyktowana
prawnej,
wskazuje

otrzymania

zgody

postanowieniami

przykładowo
aplikant

w

może

konkretnej

postaci

radcowski

organu

bądź

pracowniczej

samej czynności prawnej, jej brak również nie powoduje

czynności
umownej

–

jej nieważności. W takim przypadku dojdzie wyłącznie do

Skowroński

z

naruszenia treści umowy lub innej czynności prawnej.

klauzuli

Grzegorz

być

korporacyjnej

kancelarii Baker & McKenzie.

Oznacza to zatem, że spółka nie poniesie negatywnych

W zależności od tego, z czego wynika obowiązek udzielenia

konsekwencji

zgody na podjęcie przez spółkę określonej czynności

dokonanych wadliwie działań.

prawnej oraz jaki organ powinien ją wyrazić, różne są

Podstawa prawna

konsekwencje prawne braku uzyskania takiej akceptacji.

Art. 17 ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek

prawnych

w

postaci

braku

ważności

– Jeżeli wymóg zgody wynika z przepisów prawa, a

handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn.

organem, który musi jej udzielić, jest organ stanowiący

zm.).
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

bądź rada nadzorcza, wówczas czynność prawna zawarta
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Z DZIEJÓW SŁUPSKA
Heinrich von Stephan (1831-97)
Wciąż zbyt mało znany w Słupsku
...choć w przyszłym roku minie sto osiemdziesiąt lat od dnia, w którym najsławniejszy ze Słupszczan przyszedł
na świat.
Różni ludzie i rozmaite słupskie instytucje starają się od lat "przywrócić" postać genialnego pocztowca miastu,
w którym von Stephan przyszedł był na świat. Dotąd zorganizowano szereg uroczystości i imprez, w tym filatelistycznych,
m. in. odsłonięto tablicę w holu budynku dawnej Poczty Głównej, upamiętniającą rolę von Stephana przy powołaniu do życia
Światowej Unii Pocztowej.
Dla mnie – nie filatelisty, ale rodowitego Słupszczanina, który w ciągu dwóch ostatnich dziesięcioleci zdążył
zaprzyjaźnić się z historią zarówno Słupska, jak i Stolpu-in-Pommern – wszystko to wciąż mało. Wizerunki von Stephana
na takich czy innych walorach filatelistycznych nie interesują mnie zupełnie. Ja pamiętam, że mieszkańcy Stolpu nazwali
swego czasu imieniem sławnego ziomka największy plac w obrębie miasta, wytyczony na osuszonym z przygodami,
bagnistym bajorze. Pamiętam, że w stulecie urodzin Heinricha von Stephana imię jego nadano gimnazjum męskiemu,
które był ukończył. Pamiętam także to, że w Stolpie stał (przy dawnej Holstentorstrasse nr 30) rodzinny dom przyszłego
Ministra Poczty Rzeszy.
Dzisiaj przy ulicy, przy której stał wspomniany dom rodziny Stephanów, umieszczono tablicę informacyjną
dla turystów. Wszystko byłoby pięknie, gdyby zamiast nadania tejże formy rewersu karty pocztowej ze skąpymi nie wiedzieć
czemu danymi o Erneście Henryku – po prostu zwięźle i treściwie przedstawiono na niej jego życie i dokonania.
Heinrich von Stephan zapisał się złotymi zgłoskami w księdze dziejów nie tylko swego miasta (którego był honorowym
obywatelem od końca 1874 roku), prowincji czy kraju – położył wielkie zasługi w dziele zbliżenia całych kontynentów.
Dlatego zasługuje na upamiętnienie także w polskim Słupsku, mieście podobno otwartym na Europę i świat, a ja ze swej
strony wnoszę o nazwanie jego imieniem jednej z następujących ulic w naszym mieście:
a) Grodzkiej (dawnej Holstentorstrasse), przy której von Stephan przyszedł na świat;
b) Starzyńskiego (dawnej Bachstrasse), przy której von Stephan zaczął swoją pracę zawodową, lub
c) Mikołajskiej (dawnej Marienstrasse), która znajduje się przy wspomnianym wyżej budynku dawnej Poczty
Głównej.
Nową nazwę można byłoby uroczyście nadać wybranej ulicy w dniu 7. stycznia 2011 roku, dokładnie w 180. rocznicę
urodzin Patrona, zapraszając na uroczystość jego ewentualnych potomków. Jednym z naszych miast, które już uhonorowało
wybitną postać swej niemieckiej historii nazwą miejscową w swoich granicach, jest Elbląg, w którym od paru lat istnieje ulica
lub plac Ferdynanda Schichaua, założyciela sławnej stoczni w niemieckim Elbingu, budującej m. in. torpedowce dla
niemieckich flot wojennych.
Życie genialnego Ernsta Heinricha stało się tematem co najmniej jednej pracy magisterskiej, napisanej nawiasem
przez pracownicę słupskiego Urzędu Miasta. I bardzo ładnie, tylko po napisaniu praca ta literalnie przepadła w jednym czy
drugim archiwum, gdy tymczasem rzecz należałoby wydać drukiem i upowszechnić, bo warto.
Ja sam może nie napisałem pracy magisterskiej czy doktoratu na temat von Stephana, ale swoje o nim wiem, choć
w połowie lat siedemdziesiątych, gdy jeden z moich kolegów miał kłopoty z odebraniem pewnej przesyłki z Austrii,
na co nadawca tejże bez ogródek napisał, że "Heinrich von Stephan w grobie się przewraca!" nie wiedziałem,
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że chodzi o człowieka urodzonego w moim mieście.
A czy Wy wiecie, że...

¾

Ernst Heinrich Wilhelm von Stephan (1831-97), który na co dzień używał drugiego ze swych trzech
imion, w wieku lat osiemnastu napisał książkę o największej w świecie niesakralnej budowli gotyckiej –
Zamku krzyżackim w Marienburgu?

¾

Już jako Generalny Poczmistrz, czyli minister poczt Rzeszy, von Stephan zlecił m. in. budowę kilkuset
nowych budynków pocztowych na terenie całej ówczesnej Rzeszy? Jeden z tych budynków został w dniu 20
listopada 1879 roku uroczyście przekazany do eksploatacji w rodzinnym mieście von Stephana – Stolp-inPommern (dzisiejszym Słupsku). Budynek ten istnieje i służy do dziś, stanowiąc znakomity "pomnik"
najsławniejszego obywatela naszego miasta.

¾

Osobę Generalnego Poczmistrza uhonorowało m. in. DGzRS (Niemieckie Towarzystwo dla Ratowania
Rozbitków z Morza, jedna z pierwszych organizacji ogólnoniemieckich, utworzona w maju 1865 roku, jeszcze
PRZED powstaniem drugiej Rzeszy)? W 1887 roku personel Poczty i Telegrafu Rzeszy ufundował mianowicie
stacji ratowniczej DGzRS w Stolpmünde (dzisiejszej Ustce) nad Bałtykiem nową łódź, nazwaną "GeneralPostmeister" na pamiątkę von Stephana – osoby w tym czasie żyjącej! Łódź ta trafiła do swego miejsca
bazowania dopiero w 1890 roku, po ukończeniu nowego hangaru.

¾

Jako entuzjasta telefonu, radia i innych nowinek technicznych, von Stephan był także zwolennikiem
wyposażania niemieckich jednostek morskich w radiostacje pokładowe, doceniał też rolę wielkich i
szybkich

statków

pasażerskich,

jako

środka

transportu

dla

przesyłek

pocztowych?

Umierając w kwietniu 1897 roku von Stephan nie doczekał już wejścia do służby pierwszego wielkiego
niemieckiego

liniowca

transatlantyckiego,

wyposażonego

w

pokładową

radiostację

–

sławnego

czterokominowca "Kaiser Wilhelm der Grosse" spod flagi bremeńskiego NDLu (14.349 BRT, zbud. w 1897
roku przez stocznię Vulcan w ówczesnym Stettinie).
Wojciech M. Wachniewski
Słupsk
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ZAPRASZAMY DO REKLAMY
Zapraszamy do reklamy swojej firmy, usług i produktów na łamach naszego biuletynu, jak również
na internetowej stronie naszej Izby (kontakt: Małgorzata Borkowska, tel. 59 842-50-98). Obecnie reklamują się
na niej następujące firmy:

¾

Alior Bank S.A.

¾

E.Leclerc SŁUPSKDIS Sp. z o.o.

¾

ENERGA ELEKTROWNIE Słupsk Sp. z o.o.

¾

Ignaczak Technika Grzewcza Sp. z o.o.

¾

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ENBUD Słupsk Sp. z o.o.

¾

RATTANPOL Tomasz Czechowicz

¾

STANPOL SP. z o.o.

¾

TRITEC Polska Sp. z o.o.

¾

WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o.

¾

Zakład Robót Elektrycznych i Teleelektrycznych ELEKTROMONT

¾

Zakład Usług Inwestycyjnych SUMABUD Roman Małkiewicz Sp. Jawna

Słupska Izba

“Kalejdoskop Gospodarczy”

Przemysłowo – Handlowa

- biuletyn elektroniczny SIPH redagują

ul. Sienkiewicza 19
76-200 Słupsk

Zdzisław Andrzej Walo – kierownictwo

tel. 59 842-50-98

Małgorzata Borkowska - skład

tel/fax. 59 842-68-97

Marzena Szost – skład

e-mail: biuro@siph.slupsk.pl
www.siph.slupsk.pl
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