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Korzyści dla urzędu
Korzystanie z e-obsługi jest wygodne nie tylko
z perspektywy osoby załatwiającej sprawę, ale
też dla urzędników:
— poprawa wizerunku — urząd zaczyna być postrzegany jako przyjazny dla obywateli,
— można wymieniać informacje z innymi urzędami administracji publicznej bez konieczności
korzystania z tradycyjnej korespondencji,
— skrócenie czasu obsługi petentów,

— niższe koszty administracji — obieg elektroniczny nie wymaga drukowania tysięcy kartek
i wysyłania ich tradycyjną pocztą,
— nowe standardy archiwizacji dokumentów
— tradycyjne archiwum jest zastąpione wirtualnym, w którym można przechowywać dowolną
liczbę danych, a jednocześnie nie potrzeba na
to dużego metrażu,
— mniejsze ryzyko pomyłek (wysłanie dokumentów na zły adres, zagubienie części dokumentacji itp.).

W kapciach

Wybierz
tale rozwijające się
technologie informacyjne i komunikacyjne znacząco
wspierają integrację społeczeństwa i podnoszą jakość
jego życia. Z różnych form
komunikowania na odległość korzystamy na co
dzień zarówno w życiu prywatnym, jak i podczas pracy zawodowej. Już nawet
nie wyobrażamy sobie, że
można było kiedyś żyć bez
telefonów komórkowych,
wirtualnej poczty czy portali
społecznościowych. Wiele
bezpośrednich kontaktów
międzyludzkich zastąpiły
relacje wirtualne. Skraca to
czas przepływu informacji
i po prostu ułatwia nam
życie. Nic więc dziwnego, że
taką formę komunikacji
z klientami dostrzegły i zaczęły wykorzystywać podmioty z sektora prywatnego.
Większość
produktów

S

i usług dostępnych na rynku
bez problemu znajdziemy
w sieci, a zakupy bez wychodzenia z domu stały się codziennością.

Wirtualny urząd,
mniejsza biurokracja
Wraz z rozwojem nowych
technologii, internetu i sieci
telekomunikacyjnych zmieniło się też podejście administracji publicznej do komunikacji z obywatelami.
Bo społeczeństwo coraz lepiej radzi sobie z nowoczesnymi technologiami i zaczęło domagać się poprawy jakości usług publicznych
świadczonych przez urzędy
oraz przeobrażenia dotychczasowych mocno biurokratycznych struktur. Przeniesienie usług publicznych na
elektroniczną płaszczyznę
jest więc konieczne, aby obywatele byli z tych usług zadowoleni.

Co to jest ePUAP?
Wiele spraw w urzędach można załatwić
przez internet za pomocą specjalnej platformy ePUAP, czyli Elektronicznej Platformy
Usług Administracji Publicznej. Korzystanie
z niej jest bezpłatne, konieczne jest jednak
założenie wirtualnego konta. Po utworzeniu
konta i zalogowaniu się na platformę zobaczymy pełną listę usług, jakie można załatwić wirtualnie. Następnie trzeba jeszcze
sprawdzić, czy urząd w naszym mieście
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umożliwia załatwianie konkretnego problemu przez platformę elektroniczną
(urzędy w tej kwestii mają różne możliwości
— w jednych można załatwić sporo, a w innych nadal niewiele). Wybierając z listy konkretną kwestię, którą chcemy załatwić, otrzymamy też szczegółowe informacje, np. jakie
trzeba dostarczyć dokumenty, ile trwa rozpatrzenie wniosku, jakie są opłaty i czy
można odwołać się od otrzymanej decyzji.
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się online
Online można dziś załatwić niemal wszystko — zrobić
zakupy, wysłać list, zapłacić rachunki, wziąć kredyt.
Można też załatwić wiele spraw w urzędzie — jednostki
samorządu terytorialnego w ostatnich latach coraz
bardziej dostrzegają zalety e-usług. Korzyści są obopólne
— klienci mogą załatwić wiele spraw bez wychodzenia
z domu i stania w długich kolejkach, a urzędnicy mają
ułatwioną pracę.
Jeszcze do niedawna
wszystkie sprawy urzędowe
trzeba było załatwiać osobiście lub poprzez listy polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Do niektórych
pokoi w urzędach regularnie ustawiały się długie kolejki, a nierzadko petenci odsyłani byli od jednego okienka do drugiego. Nie ma więc
co się dziwić, że urzędy w ocenie społeczeństwa pracowały ślamazarnie, a załatwienie
w nich jakiejkolwiek sprawy
w krótkim czasie graniczyło
z cudem. Dziś coraz więcej
urzędów oferuje e-obsługę,
dzięki czemu można złożyć
wniosek, wysłać odwołanie
lub choćby zwrócić się z zapytaniem w formie elektronicznej, bez konieczności wychodzenia z domu i osobistej
wizyty w urzędzie.

Znaczna
oszczędność czasu
To znaczne ułatwienie
przede wszystkim dla tych
obywateli, którzy potrzebują załatwić formalności
w urzędzie, który nie znajduje się w miejscowości
ich zamieszkania. E-usługi znacznie skracają czas
uzyskania informacji lub
załatwienia konkretnej sprawy.
Wyobraźmy sobie
mieszkańca niewielkiej
wsi, który czeka na wydanie paszportu. By
dowiedzieć się, czy
jego dokument jest
już do odebrania,
musi pojechać do
urzędu w mieście,
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do urzędu?

Sprawę w urzędzie
załatwisz w fotelu

GAZETA OLSZTYŃSKA

odstać swoje w kolejce (w
sezonie, gdy wiele osób szykuje się do wyjazdów, może to
trochę potrwać), a następnie wejść do urzędowego pokoju i dowiedzieć się, że paszportu jeszcze nie ma. O ile łatwiejsze jest sprawdzenie statusu paszportu w internecie
na wirtualnej platformie
urzędu.

Co można
załatwić poprzez
e-obsługę?
Z roku na rok rośnie
liczba spraw i usług,
które możemy załatwić w urzędzie bez
wychodzenia
z domu. Od kilku lat
możemy składać online zeznanie podatkowe dzięki e-deklaracjom. Przez internet można też założyć
firmę — nie

będzie do tego potrzebna wizyta w urzędzie. Po zarejestrowaniu online działalności
gospodarczej nie trzeba też
martwić się o poinformowanie urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu
Statystycznego — wirtualny

urząd zrobi to za nas. E-usługi świadczone przez poszczególne jednostki samorządu
terytorialnego mogą się różnić w zależności od stopnia
informatyzacji danej jednostki. W niektórych urzędach
można przez internet wysyłać
wnioski, pisma i zapytania,
między innymi o odpisy
z ksiąg stanu cywilnego lub
o udostępnienie informacji
publicznej. Za pomocą eusługi można też złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy
(pierwszego lub wtórnika)
albo zgłoszenie budowy
domu.

Urzędy bardziej
przyjazne
mieszkańcom
Choć obsługa online została wprowadzona w urzędach
przede wszystkim z myślą
o obywatelach, także urzędy
mają z tego wymierne korzyści. Wirtualny przepływ
dokumentów
znacznie
usprawnia i przyspiesza pracę urzędników, a jednocześnie ogranicza ryzyko wystąpienia pomyłek. E-usługi realizowane przez urzędy sprawiły też, że coraz częściej są
one pozytywnie postrzegane
— jako urzędy przyjazne obywatelom. Bo załatwianie
spraw trwa szybko, sprawnie
i bezproblemowo. A najwięcej niezadowolenia obywateli powodowały długie kolejki, brak przepływu informacji i kiepska organizacja
pracy urzędników.



Korzyści dla obywateli
E-usługi mają zdecydowaną przewagę nad tradycyjnymi
formami kontaktów z urzędami:
• są dostępne w jednym miejscu, można załatwiać kilka
spraw jednocześnie, bez konieczności biegania po piętrach urzędu lub po różnych budynkach (w wielu miastach
poszczególne jednostki tego samego urzędu znajdują się
w różnych lokalizacjach),
• pozwalają na znaczną oszczędność czasu związanego
z załatwianiem spraw urzędowych,
• dzięki e-usługom większość spraw jest załatwiana dużo
szybciej w porównaniu z wizytą w urzędzie
• godziny urzędowania nie są niczym ograniczone
— wniosek w wirtualnym urzędzie można złożyć o dowolnej porze. Doceniają to szczególnie osoby spóźnialskie, które mają problem z dotrzymaniem terminów
składania wniosków czy odwołań. Nawet jeśli w dniu,
w którym upływał termin złożenia danego dokumentu,
poczta jest już zamknięta, do północy można załatwić
sprawę online,
• e-obsługa w urzędach to doskonałe rozwiązanie dla osób
niepełnosprawnych, które mają problemy z poruszaniem. Niestety, w wielu urzędach nadal istnieją bariery
architektoniczne, które utrudniają, a czasem nawet uniemożliwiają osobie niepełnosprawnej szybkie załatwienie
sprawy. Dzięki e-obsłudze wiele spraw można załatwić
online, bez wychodzenia z domu,
• jedna baza dokumentów — nie trzeba wszystkich
urzędów oddzielnie powiadamiać o zmianie adresu
lub stanu cywilnego i nazwiska.

Konieczne
upowszechnianie
e-usług
Cyfryzacja urzędów jest
więc korzystna dla obu stron
— zarówno dla obywateli,
jak i dla jednostek publicznych. Niestety, istnieją też
bariery, z powodu których
elektroniczna forma kontaktów obywateli z administracją publiczną nie jest
tak popularna, jak być powinna. Choć z roku na rok
coraz chętniej załatwiamy
formalności przez internet, to niestety tendencja
ta dotyczy przede wszystkim osób młodych, które
swobodnie poruszają się
w przestrzeni wirtualnej.
Nadal spora grupa obywateli
nie jest gotowa do przejścia
na e-administrację — bywa,

że z powodu przyzwyczajenia
do tradycyjnych form kontaktu z urzędami, ale często
też z powodu braku odpowiedniego sprzętu. Choć
komputery i urządzenia mobilne są dziś codziennością,
nadal wiele osób żyje offline.
Z drugiej strony barykady
jest też niechęć samych pracowników urzędów do jakichkolwiek zmian. Wprowadzenie cyfryzacji i informatyzacji urzędów u wielu
osób powoduje silny opór —
przecież przez lata przyzwyczaiły się do tradycyjnej
formy pracy. Potrzebne
jest więc zlikwidowanie bariery psychologicznej u obu
stron, zarówno obywateli,
jak i pracowników administracji publicznej.
abc
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Pożyczki, lokaty,

oszczędności
iększość z nas
swoje pieniądze
trzyma w banku,
nadal jednak są
osoby, które najlepiej się czują, gdy oszczędności mają pod
ręką. Są to szczególnie osoby
starsze, które przez lata przyzwyczajone były do takiej formy przechowywania gotówki.
Wynikało to, między innymi, z małej ilości placówek
bankowych, z dużej rezerwy do nowości,
np. karty bankowe.

W

Oszczędności
trzymaj w banku,
nie w skarpecie
Tymczasem pieniądze trzymane w domu
są łatwym łupem dla
złodziei i różnego rodzaju
oszustów.
W ostatnich miesiącach często się słyszy
o przestępcach, którzy wyłudzają od
osób starszych

pieniądze metodą "na wnuczka". W taki sposób wiele starszych osób utraciło oszczędności całego życia.
Aby wyeliminować takie sytuacje, potrzebna jest nie tylko wzmożona czuj-

ność i ograniczone zaufanie,
ale też ulokowanie pieniędzy
w pewnym i bezpiecznym
miejscu, czyli w dobrym banku. Dobry oznacza przede
wszystkim taki, który jest objęty systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny. Gwarancją
objęte są w stu procentach depozyty
do kwoty 100 tysięcy euro (ok.
420 tysięcy
złotych).
Poza tym
w sytuacjach
podbramkowych można
liczyć na pomoc
banku, który
może podpowiedzieć, co
zrobić w przypadku, np. wypłaty
„na
wnuczka”.

Jak zabezpieczyć zaoszczędzone pieniądze, by nie
stracić ich wskutek swojej niefrasobliwości lub kradzieży?
Jak brać kredyty i pożyczki, by nie wpaść w poważne
kłopoty finansowe? Recepta jest prosta — korzystać
ze sprawdzonej i solidnej instytucji finansowej
oraz zachować zdrowy rozsądek.
PIN pamiętaj,
karty pilnuj
Posiadając konto bankowe,
mamy zapewne także kartę
do bankomatu czy kartę kredytową. Teraz trzeba strzec
ich jak oka w głowie. A PINy znać na pamięć, a już w żadnym wypadku nie zapisywać ich na karteczce trzymanej w portfelu razem
z kartą do bankomatu. Pół
biedy, jeśli PIN po prostu
zapomnimy, dużo gorzej, gdy
nasze karty padną łupem
złodziei — wtedy wyczyszczenie konta mamy gwarantowane.
Jak oka w głowie trzeba
strzec szczególnie kart z systemem paypass — złodziejowi wystarczy, że ukradnie kartę, gdyż nie musi znać PIN-u,
by zapłacić nią w sklepie, na
stacji benzynowej czy w restauracji. Płatności w systemie
paypass mają co prawda
dzienne limity wysokości
płatności, ale sprytny oszust
może w ciągu dnia dokonać
kilkunastu czy kilkudziesięciu
płatności, a właściciela karty
narazić nie tylko na wyczyszczenie konta, ale też na spory debet.

Podlicz się nim
weźmiesz kartę
kredytową
Żyjemy w czasach, gdy każdy z nas ma karty kredytowe, a na każdej z nich cał-

kiem spory limit. Jednak zanim damy się skusić na karty, które konsultanci bankowi proponują nam niemal na każdym kroku, warto rozważyć, czy będziemy
mogli je potem spłacić. Mając kilka tysięcy limitu na
koncie, łatwo wpaść w szał
zakupów — wirtualne pieniądze przecież dużo łatwiej
wydawać. Zapominamy, że
karta kredytowa to też pożyczka, którą trzeba będzie
bankowi zwrócić.
Problem zaczyna się wtedy,
gdy "wyczyścimy" kartę kredytową do granic możliwego
limitu. Trzeba wtedy kartę
spłacić w całości lub w części minimalnej, wymaganej
do spłaty co miesiąc. Niestety, wiele osób ogranicza
się jedynie do comiesięcznego spłacania samych odsetek (które są tym większe, im wyższy mieliśmy limit kredytowy), podczas gdy
do spłacenia nadal pozostaje cały pożyczony kapitał.
Mając kilka takich kart
możemy ściągnąć na siebie
nie tylko problemy finansowe, ale też trudności w przyszłości, gdy będziemy chcieli wziąć, np. kredyt hipoteczny, a naszą zdolność kredytową drastycznie będą obniżać niespłacone karty, "rejestracja"w BIK czy często
kilkudziesięciotysięczne zadłużenie.

Jak nie wpaść
w pętlę kredytową?
Nieodpowiedzialne korzystanie z dostępnych produktów finansowych może nas
wpędzić w niemałe kłopoty.
Jeśli bank nie chce nam dać
kredytu, bo nie mamy zdolności kredytowej, to nie szukajmy na siłę konkurencyjnych placówek lub w różnej
maści parabanków. Brak
zdolności kredytowej oznacza, że nie damy rady spłacić
wziętego kredytu. Oczywiście, na pewno znajdzie się
sporo firm pożyczkowych,
które dadzą nam kredyt czy
pożyczkę "na dowód", jednak jest niemal pewne, że
będziemy mieli problem z ich
spłatą w terminie.
Kusząca rata 10 czy 20 zł
miesięcznie wygląda nieźle,
tylko jak się przeliczy to na
rzeczywistą roczną stopę procentową, to nie rzadko przekracza to 22 proc (maksymalna wysokość odsetek nie
może w stosunku rocznym
przekraczać czterokrotności
wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego
Banku Polskiego (odsetki maksymalne), a zdarza się, że
jest to i 60 proc. Korzystając
z różnego rodzaju instytucji
pożyczkowych trzeba też liczyć się z tym, że trzeba będzie oddać dużo więcej niż
pożyczyliśmy.
abc
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Już 30 maja: „Jem owoce, piję mleko — w życiu zajdę daleko”

Zdrowe nawyki od przedszkola
mpreza organizowana
jest już od kilku lat, a jej
popularność stale rośnie. Młodzież przyciąga
wizja ciekawie spędzonego
czasu i atrakcyjnych nagród
fundowanych przez sponsorów, którzy wspierają takie
akcje z pozytywnym przesłaniem. Ideą akcji „Jem owoce,
piję mleko — w życiu zajdę
daleko” jest propagowanie
zdrowego stylu życia, dobrych

I

Fot. ARR

Im wcześniej dzieci nauczą się zdrowo odżywiać i aktywnie
spędzać czas, tym zdrowsze będą w przyszłości, jako ludzie
dorośli. Jedną z ciekawszych akcji promujących zdrowy styl
życia jest impreza pod hasłem „Jem owoce, piję mleko
— w życiu zajdę daleko” organizowana przez olsztyński
oddział Agencji Rynku Rolnego.
nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej. Wszystko
w myśl starego, sprawdzone-

go powiedzenia „czym skorupka za młodu nasiąknie,
tym na starość trąci”.

Dla przedszkolaków
i uczniaków
Udział w imprezie wezmą
dzieci z przedszkoli i zerówek
oraz z klas 1-3 szkół podstawowych. Każda placówka
może wystawić jedną pięcioosobową drużynę (trzy dziewczynki i dwóch chłopców)
w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkolaki (maluchy
w wieku 5-6 lat z przedszkoli i zerówek) oraz uczniaki
(dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych.
Każda szkoła może wystawić
po jednej drużynie w każdej
kategorii. Konkursy będą polegały na różnego rodzaju zawodach sportowych i nie tylko. Dodatkowo odbędzie się
konkurs na budowanie najwyższej piramidy owocowo-

warzywnej oraz
na baner reklamowy, promujący zdrowy tryb odżywiania. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: rejs
statkiem Żeglugi OstródzkoElbląskiej, wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego,
miejsce na koloniach w kraju,
kursy języka francuskiego,
karnety do parków rozrywki
i wiele innych.

Dobre praktyki
dostrzegła UE
Zalety i wartość imprezy
doceniają nie tylko dzieci,
które co roku startują w konkursowych zmaganiach, ale i
ich rodzice i dyrektorzy szkół.
Pomysł został dostrzeżony
i pozytywnie oceniony także
na arenie międzynarodowej.
Ubiegłoroczna edycja imprezy „Jem owoce, piję mleko — w życiu zajdę daleko”
trafiła do unijnego „Katalogu
dobrych praktyk w dziedzinie
komunikacji — dobrych
przykładów projektów złożonych w latach 2012-2013”.
To ogromny sukces, że nie-

wielkim nakładem środków
i bez zaangażowania wielkich, wyspecjalizowanych
firm udało się stworzyć imprezę unikalną nie tylko na
arenie polskiej, ale też europejskiej. Do tej pory nikt
w całej Europie nie podjął się
organizacji tego typu imprezy na tak dużą skalę.
Tegoroczna edycja imprezy
„Jem owoce, piję mleko —
w życiu zajdę daleko” odbędzie się 30 maja, jak zwykle
na terenie kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy
ul. Wańkowicza w Olsztynie.
W tym roku liczba miejsc
w konkursie jest ograniczona. W zawodach wystartuje
łącznie 50 drużyn w obu kategoriach wiekowych. abc
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Samorządowe

zarządzanie
olityka finansowa
jednostek samorządu terytorialnego
powinna być przemyślana, tworzona na wiele
lat do przodu, a jednocześnie
realizowana w taki sposób,
by na pierwszym miejscu
stawiać zaspokojenie potrzeb
lokalnej wspólnoty. To, oczywiście, wzór idealnego zarządzania finansami. W rzeczywistości, jak zwykle, bywa
różnie.
Podczas gdy jedne samorządy radzą sobie finansowo
dobrze, inne borykają się ze
sporym zadłużeniem. Ich długi wchodzą w skład ogólnego
długu publicznego. Dobra
wiadomość jest natomiast
taka, że stanowią niewielki
jego odsetek. Podstawowy
dług publiczny pod koniec
2013 roku wynosił ponad 880
miliardów, z czego ponad 92
procent przypadło na sektor
centralny, w tym też Skarb
Państwa. Na podsektor samorządowy przypadło 7,5
procent długu publicznego.
Choć dług publiczny stale
rośnie, w przypadku długu
sektora samorządowego pojawiła się tendencja spadkowa. W 2013 roku dług tego
sektora spadł o 1,6 procent,
czyli o 1,1, miliarda złotych.

P

Podobne gminy,
różne budżety
Przy niedostatku środków
i stale rosnących potrzebach
samorząd ma trudne zadanie
do wykonania. Okrojony budżet nieraz uniemożliwia realizację wielu kluczowych inwestycji. Tymczasem w wielu przypadkach nie chodzi
o niedobór środków, tylko
o nieumiejętne gospodarowanie nimi. Bardzo często
zdarza się tak, że dwie gminy
o podobnej strukturze i dochodach radzą sobie diametralnie różnie. Tajemnica tkwi
w dobrym, efektownym zarządzaniu. Takim, w którym
względy jakościowe przewyższają względy ilościowe.

Dobre praktyki
z sektora prywatnego
W celu zoptymalizowania
finansów samorządowych
coraz częściej wykorzystywane są doświadczenia
z sektora prywatnego. Gos-

finansami

W każdej jednostce samorządu terytorialnego bardzo ważną
rolę odgrywa zarządzanie finansami. Powinno być ono
zarówno skuteczne, jak i efektywne. Skuteczne – bo plany
finansowe i projekty inwestycyjne muszą być przygotowywane
prawidłowo oraz być możliwe do wykonania. Efektywne
– bo cele wyznaczone w planach trzeba zrealizować,
w dodatku w taki sposób, by zużyć do tego jak najmniej
nakładów finansowych.
podarka prywatna jest efektywna z kilku powodów. Po
pierwsze – ma swobodę decyzji i żaden organ nadrzędny nie narzuca jej swoich
zasad. Po drugie – osoby zarządzające są świadome, że
źle podjęta decyzja wiąże się
z jego odpowiedzialnością
materialną. Po trzecie –
w sektorze prywatnym nie
robi się planów tylko na kolejny rok. Planowanie jest
wieloletnie. Po czwarte – firmy prywatne stale monitorują, czy zaplanowane rezultaty są realizowane w określonych ramach i w konkretnych terminach. Warto
też pamiętać, że w sektorze
prywatnym widoczny jest coraz silniejszy trend doskonalenia i rozwijania metod
zarządzania. Nowoczesne zarządzanie w połączeniu
z długofalowym i perspektywicznym planowaniem pozwala na uzyskiwanie coraz
lepszych efektów nawet tym
firmom, które jeszcze kilka
lat wcześniej były na krawędzi upadłości.

Rozsądna polityka
finansowa
Powróćmy teraz do sektora
publicznego, czyli jednostek
samorządu terytorialnego.
Czy możliwe jest, aby w zarządzaniu nimi wykorzystać
wiedze i doświadczenie z sektora prywatnego? Oczywiście, jak najbardziej, pod warunkiem, że dostosujemy zasady pochodzące z prywatnego biznesu do funkcjonowania jednostki państwowej. W przypadku samorządu równie ważne jest wieloletnie planowanie, z równo-

czesnym tworzeniem strategii rozwoju. Chodzi bowiem nie o to, by pieniądze
wydać, ale żeby zainwestowane środki przyniosły jak
najwięcej korzyści.

Budżet zadaniowy
Ciekawym rozwiązaniem
jest też wprowadzenie budżetu zadaniowego w miejsce mocno już przestarzałego
budżetu historycznego. Budżet zadaniowy polega na
tworzeniu planu osiągnięcia
konkretnych celów i rozbiciu
kosztów realizacji pomiędzy
poszczególne zadania. Tymczasem budżet historyczny to
utrzymywanie przez
wiele ko-

lejnych lat takiej samej struktury budżetu i zwiększanie go
jedynie o koszty inflacji. Takie trzymanie się sztywnych
ram ogranicza kreatywne
podejście do planowania finansów.

Niższe podatki
przyciągną
inwestorów
Sposobem na poprawę sytuacji finansowej danej jednostki samorządu terytorialnego nie są, wbrew pozorom, stale podnoszone
opłaty i podatki. Może to
wywołać skutek odwrotny
do zamierzonego, czyli
przedsiębiorcy, którzy zostawiali swoje podatki
w danej gminie, przeniosą się gdzie indziej,
gdzie będą mogli liczyć na niższe koszty prowadzenia działalności. W efekcie
podniesienie opłat i podatków może doprowadzić do zmniejszenia

się dochodów jednostki samorządu terytorialnego.
Dużo lepszym rozwiązaniem jest efektywna promocja, stosowanie ulg podatkowych i zwolnień z opłat.
W ten sposób tworzy się dobre warunki do prowadzenia
biznesu, przyciąga nowych
inwestorów, zarówno małych, jak i dużych, którzy
tworzą nowe miejsca pracy.
Jednym słowem – obniżenie
opłat i podatków może przynieść miastu lub gminie
wzrost dochodów. Oczywiście jest to planowanie wieloletnie. Ten wzrost może
nie być widoczny od razu,
jednak na przestrzeni lat dochody samorządu będą systematycznie rosły. Warto
też spojrzeć na dobre przykłady – samorządy przyjazne
inwestorom są pozytywnie
postrzegane i przyciągają
kolejnych chętnych do osiedlenia się i pozostawienia
pieniędzy w samorządowej
kasie.

Łączenie sił z innymi
Aby poprawić swoją sytuację finansową, każdy samorząd powinien szukać nie tylko nowych, dochodowych
możliwości, ale też przyciąć
wydatki wszędzie tam, gdzie
pieniądze niebezpiecznie
szybko wypływają. Dobrym
sposobem jest zastosowanie
otwartych przetargów, dzięki
czemu koszt danej usługi
może być niższy niż zamówionej w konkretnej firmie.
Wiele samorządów podejmuje też współpracę w zakresie różnych projektów.
Dzięki temu jednocześnie
zwiększają zasięg działania,
przy jednoczesnym obniżeniu
kosztów, które rozkładają się
po połowie lub procentowo.
Takie łączenie sił to doskonały
pomysł w przypadku niewielkich jednostek samorządu terytorialnego, które samodzielnie nie byłyby w stanie zrealizować wielu dużych
projektów. abc
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Zalety i wady
pieniędzy z UE
Wiele jednostek samorządu terytorialnego
boryka się ze sporym zadłużeniem bądź
niedoborem środków na realizację
wszystkich zadań narzuconych przez
państwo lub społeczność lokalną.
Nowe możliwości otworzyły się przed
samorządami po wejściu Polski
do Unii Europejskiej.
zerokim strumieniem
zaczęły napływać dofinansowania i dotacje
w ramach różnych programów unijnych. Większość
samorządów szybko dostrzegła w nich szanse na zrealizowanie tych inwestycji, które do
tej pory — z uwagi na brak
środków — musiały odkładać
na kolejne lata. Bez środków
unijnych zapewne większość
tych inwestycji nadal nie doczekałaby się realizacji.

S

Dla lepszego
życia mieszkańców
Przy wsparciu Unii Europejskiej powstała rozbudowana infrastruktura drogowa, nowe obiekty użyteczności publicznej, szkoły, budynki szpitalne, boiska. Wiele funduszy przeznaczono na
poprawę jakości życia mieszkańców: parki, skwery, place
zabaw, strefy zieleni, a także
instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Przy ogromnym
wsparciu Unii Europejskiej
w wielu gminach w Polsce
REKLAMA

powstały instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Elektrownie wiatrowe, biogazownie rolnicze,
instalacje solarne produkują
tanią i ekologiczną energię,
z której korzystają także
mieszkańcy okolicznych terenów. Wiele środków zainwestowano też w różne inne
formy ochrony środowiska.

Środki
na większość zadań
Obszary, w jakich wykorzystywane są środki unijne
przez jednostki samorządu
terytorialnego w dużej mierze
pokrywają się z zadaniami
gmin, powiatów i województw. Widać więc, że dzięki tym funduszom poprawiła się jakość realizacji zadań,
jakie państwo nakłada na
jednostki samorządu terytorialnego.
Warto pamiętać, że mowa tu
o realizacjach kosztujących
miliony i dziesiątki milionów.
W przypadku samorządu,
który borykał się z dziurą budżetową, były to kwoty astronomiczne i wręcz nierealne.
Obecnie fundusze europejskie to największe pozabudżetowe formy finansowania
jednostek samorządu terytorialnego. Co więcej są również
bezzwrotne — samorządy nie
muszą oddawać dotacji ani
w części, ani w całości.

Zadłużanie
na wkład własny
Korzystanie z funduszy
unijnych ma też drugą, ciemniejszą stronę. Okazuje się
bowiem, że zadłużenie polskich samorządów zaczęło
lawinowo rosnąć po 2004
roku, czyli po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Skąd ten paradoks? Jedno-

stki samorządu terytorialnego, które składają wnioski
o dofinansowanie różnego
rodzaju inwestycji ze środków
unijnych, muszą posiadać
wkład własny. Unia dofinansowuje inwestycje do pewnego poziomu ich wartości,
bardzo rzadko zdarza się, że
jest to sto procent. W przypadku większości projektów
konieczne są środki własne
województwa, powiatu lub
gminy. Jeśli są to poważne
projekty, równie poważne są
pieniądze. Niektóre samorządy są w stanie zaplanować
w budżecie taki wydatek, jak
wkład własny. Inne, niestety
nie zawsze są w stanie i muszą się zadłużać. Im więcej
projektów unijnych, tym więcej pożyczek. W ten sposób,
korzystając z szerokiego unijnego wsparcia, samorządy
zadłużyły się często do poziomu krytycznego.

Inwestycje
generowały
długi
Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że
zaciągając kredyt na wkład

własny w wysokości kilkuset
tysięcy, samorząd otrzymuje
dofinansowanie na określoną
inwestycję w kwocie kilku
milionów, zadłużenie to jest
po części wytłumaczone. Są
bowiem inwestycje, których
nie da się zrealizować, bazując jedynie na dochodach samorządu oraz subwencjach
państwowych. Przedstawiciele lokalnych samorządów
wielokrotnie podkreślali, że
zadłużać się muszą, by móc
skorzystać z unijnych pieniędzy. Większość realizacji
jest bowiem potrzebna przede wszystkim lokalnym
społecznościom. Był to jeden z najważniejszych argumentów w dialogu ze społeczeństwem niezadowolonym
z poziomu zadłużenia własnej gminy czy
powiatu. abc
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Początki każdego biznesu bywają trudne. Najpierw jest genialny pomysł i wielki
zapał, który nieco przygasa w momencie, gdy trzeba wypełnić mnóstwo
formalności i zdobyć środki na start. Aby rozpocząć własną działalność lub otworzyć
firmę, potrzebny jest dobrze napisany, przemyślany biznesplan.

Własna firma?

Po pierwsze zaplanuj

bowiązkowe punkty w każdym biznesplanie. Biznesplan musi składać
się z kilku obowiązkowych
części. Warto się tego trzymać
szczególnie wtedy, gdy planujesz pozyskać dofinansowanie na działalność ze środków Unii lub z urzędu pracy.
Dobry biznesplan musi być
przejrzyście podzielony na
rozdziały, omawiające poszczególne kwestie:

O

• streszczenie – czyli
tzw. podsumowanie menedżerskie, ma określić ogólny
zarys projektu, koncentrując
się na jego najistotniejszych
założeniach. Ma to być krótki opis planowanego biznesu,
zawierający prognozy, koszty
i potrzeby finansowe,
REKLAMA

• opis pomysłu – trzeba
w nim jak najbardziej szczegółowo przedstawić opis produktów lub usług, na których
planujesz zarabiać. Skup się
na ich unikalności, innowacyjności i możliwościach rozwojowych. Najważniejsze, aby
zawarta tu była informacja,
czym Twój biznes będzie się
różnił od innych w branży.
Dobrze jest też napisać, co już
udało się zrobić (pozyskanie
klientów, inwestorów, dostawców),
• opis firmy – krótko i treściwie: wielkość, majątek, status prawny, forma własności,
kondycja finansowa (w przypadku firmy już istniejącej),
• analiza rynku – tu trzeba
opisać planowany obszar działania, popyt na Twój produkt

czy usługę, opis grupy docelowej klientów. Nie można
też pominąć konkurencji –
jak jest duża, czy jest realnym
zagrożeniem, jak wypadasz
w porównaniu do innych firm,
• marketing – w tej części
trzeba udowodnić, że nasz
produkt/usługa będą pozytywnie odbierane przez klientów. Dobrze jest wymienić
korzyści i zalety, które zachęcą do zakupu. Tutaj
umieszcza się też
strategię marketingową,
• zarządzanie – tutaj trzeba umieścić
dane na temat zespołu firmy, kierownictwa, ekspertów
w danej branży, współpracowników. Opisz też plano-

waną strukturę organizacyjną i przewidywane zwiększenie liczby pracowników w przyszłości,
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Kolejny „Region i My” już za miesiąc,
a w nim „Biznes Warmii i Mazur” ,
ranking najlepszych firm w naszym regionie

• finanse – jedna z głównych
części całego biznesplanu. Musi być
konkretna i szczegółowa, aby inwestor uzyskał
konkretną
wiedzę na temat Twojego
biznesu. Całość powinna
opierać się na
realnych wyliczeniach, a nie
kwotach życzeniowych,

• podsumowanie – to pewnego rodzaju klamra, która
zbiera w całość wszystkie
punkty biznesplanu. Podkreślić tu trzeba wszystkie cechy
projektu, które mogą przynieść biznesowi sukces. Jest
to najczęściej czytana część
biznesplanu, dlatego powinna być przemyślana i konkretna,
• załączniki – do biznesplanu trzeba dołączyć wszelkie
dokumenty, które są niezbędne na potwierdzenie tez zawartych w treści. Powinny tu
się znaleźć źródła danych,
schematy, dane statystyczne,
analizy, oceny czy szczegółowa
dokumentacja produktu.
Jeśli przygotujesz
biznesplan, rzetelnie opisując poszczególne kwestie, będziesz mieć
większe szanse na
znalezienie inwestora
czy otrzymanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności.
abc

