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W∏adze regionalne a rozwój logistyki –
przyk∏ad Regionu Emilia Romagna
Rozwój i usprawnianie regionalnych
systemów transportowych jest jednym
z licznych zadaƒ, o którego realizacj´
powinny zadbaç w∏adze regionów. PodejÊcie do jego rozwiàzania w du˝ej
mierze zale˝y od stopnia rozwoju danego obszaru, jak równie˝ od ÊwiadomoÊci logistycznej przedstawicieli
w∏adz. Z pewnoÊcià w∏adze regionalne
mogà odgrywaç istotnà, stymulujàcà

Rys. 1 Mapa regionu Emilia Romagna.
èród∏o: http://www.informagiovani-italia.
com/map_of_emilia_romagna.htm

rol´ w rozwoju logistycznych walorów
regionu. Jednym z przyk∏adów w pe∏ni
potwierdzajàcych to stwierdzenie jest
koncepcja dzia∏aƒ, realizowana przez
Regione Emilia Romagna (RER) w Pó∏nocnych W∏oszech. Artyku∏ jest wynikiem prac badawczych, realizowanych
w ramach projektu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES o akronimie CORELOG („Skoordynowana logistyka regionalna”). Projekt CORELOG,
realizowany z inicjatywy regionu Emilia
Romana, skupia partnerów z Polski,
W´gier, Austrii, S∏owenii i Grecji.

Transport i logistyka
w Regionie Emilia Romagna
Transport towarowy i logistyka sà
traktowane w RER priorytetowo z uwagi
na ich olbrzymi wp∏yw zarówno na ekonomi´, Êrodowisko, jak i sfer´ ˝ycia spo∏ecznego. Umiej´tnoÊç radzenia sobie
z transportowymi wyzwaniami w regio-

nach wymaga zidentyfikowania zró˝nicowanych, komplementarnych wobec
siebie dzia∏aƒ interwencyjnych. Dla tego
celu w RER stosowane jest podejÊcie ∏àczàce w sobie prace badawcze i planistyczne, s∏u˝àce zdefiniowaniu zadaƒ
bezpoÊrednio wp∏ywajàcych na sfer´
produkcji i transportu w regionie. Podstawà do tego rodzaju filozofii dzia∏ania
jest stwierdzenie, i˝ rozwój wspó∏pracy
w logistycznej dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw i koordynacja tego typu dzia∏aƒ
mo˝e daç lepsze efekty ni˝ te, osiàgane
przez przedsi´biorstwa indywidualnie.
Obecne wdra˝anie skoordynowanych
inicjatyw logistycznych i rozwój zwiàzanych z nimi instrumentów informatycznych dla transportu stanowià strategiczne metody wsparcia konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, g∏ównie poprzez ograniczanie ich kosztów logistycznych. Rozwój efektywniejszych
∏aƒcuchów dostaw i dystrybucji poprzez skoordynowane dzia∏ania w∏adz
regionalnych mo˝e mieç pozytywny
wp∏yw na uprzemys∏owione obszary regionu poprzez redukcj´ nat´˝enia
transportu towarowego, spowodowanego lepszym wykorzystaniem powierzchni za∏adunkowej i ograniczenie
liczby kursów pustych lub tylko cz´Êciowo za∏adowanych pojazdów.

Project part-financed by the European Union

W ostatnich 5 latach w∏adze regionu
Emilia Romagna obj´∏y promocjà i finansowaniem kilka dzia∏aƒ i projektów
pilota˝owych, realizowanych przy
wspó∏pracy prywatnych przedsi´biorstw i ich stowarzyszeƒ. Celem by∏o
przeprowadzenie eksperymentalnych
inicjatyw logistycznych przedsi´biorstw dla poprawy ich konkurencyjnoÊci, efektywnoÊci oraz racjonalizacji
ich procesów logistycznych. Tabela 1
zawiera has∏owo zdefiniowane tematy
tych projektów.
Dzia∏ania te sà konkretnymi przyk∏adami dobrych praktyk, które z powodzeniem mogà byç replikowane przez
inne przedsi´biorstwa dzia∏ajàce w Emilia Romagna oraz pozosta∏ych w∏oskich
regionach, a tak˝e w innych krajach.
Opisywane prace nie sà wyizolowanymi przejawami aktywnoÊci w∏adz regionu, lecz skutkiem realizacji ca∏oÊciowego podejÊcia promujàcego
zrównowa˝ony rozwój poprzez zmian´ tendencji polegajàcej na stosowaniu przez w∏adze regionu polityk infrastrukturalnych jako narz´dzia stymulujàcego rozwój gospodarczy, a tak˝e wysoki stopieƒ koordynacji pomi´dzy strategiami sektorowymi w obszarze rozwoju gospodarczego, transportu i planowania przestrzennego.

Tab. 1. Logistyczne projekty pilota˝owe realizowane w RER.

Tytu∏ projektu
1. Platforma logistyczna do zarzàdzania przep∏ywami towarowymi przedsi´biorstw sektora MSP
bran˝y mechanicznej.
2. Racjonalizacja przep∏ywów towarowych w czterech Êredniej wielkoÊci przedsi´biorstwach.
3. Racjonalizacja dzia∏aƒ logistycznych Êredniej wielkoÊci przedsi´biorstwa i grupy jego dostawców.
4. Wdro˝enie europejskiego „milk-run system” i szkolenia towarzyszàce.
5. Wspólne zakupy us∏ug transportowych i logistycznych i zintegrowane planowanie logistyczne
grupy przedsi´biorstw produkcyjnych.
6. Zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych w zawodach transportowych i logistycznych.
7. Projekty Ponte Rizzoli.
èród∏o: dane w∏adz regionu Emilia Romagna.
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Kluczowe czynniki sukcesu
Opisujàc specyficzny sposób podejÊcia przez w∏adze Emilia Romagna do
problemów logistycznych regionu nale˝y zwróciç uwag´ na to, co stanowi
o efektywnoÊci tego podejÊcia. Sà to:
struktura i stopieƒ zorganizowania
przedsi´biorstw – du˝y udzia∏
w ogólnej liczbie firm ma∏ych i Êrednich, zorganizowanych w terytorialne i przemys∏owe klastry (tak zwane
„distretti”), wykazujàce wysoki poziom gotowoÊci do wspó∏pracy z innymi przedsi´biorstwami
podstawy organizacyjne – utworzony
dla realizacji polityki logistycznej
i transportowej Departament Planowania Transportu i Logistyki, funkcjonujàcy w strukturze w∏adz regionu1.
Wspominane projekty pilota˝owe realizowane sà w∏aÊnie przez ten departament, we wspó∏pracy z Departamentem Rozwoju Regionalnego
podstawy prawne – dzia∏ania w∏adz
regionalnych kszta∏tujàce logistyczny
rozwój regionu znajdujà oparcie
w szerokiej gamie aktów i regulacji
prawnych zarówno na poziomie krajowym (tak zwane „Prawo Bassaniego”), jak i regionalnym (PRIT98-2010
– regionalna strategia rozwoju transportu)
anga˝owanie do procesu tworzenia
logistycznej polityki regionu ró˝nych
podmiotów dzia∏ajàcych zarówno na
poziomie regionalnym, jak i lokalnym. Funkcjonujàcy w Emilia Romagna system rzàdzenia zach´ca przedsi´biorstwa, ich bran˝owe stowarzyszenia, uczelnie, w∏adze lokalne i inne podmioty do aktywnego uczestnictwa w kszta∏towaniu polityki logistycznej regionu (poprzez ró˝nego
rodzaju fora, grupy fokusowe itp.)
podstawy finansowe – rozbudowany
system finansowego wsparcia dzia∏aƒ
realizujàcych polityk´ logistycznego
rozwoju regionu.










Przepisy prawne, stanowiàce umocowanie dla logistycznej polityki RER, to
nie tylko dzia∏ajàce na terytorium ca∏ych W∏och „Prawo Bassaniego” oraz
PRIT 98-2010, ale tak˝e przepisy regulujàce zasady planowania przestrzennego oraz promocji dzia∏aƒ badawczych,
1
2

s∏u˝àcych transferowi innowacji i tech- bliczne, ogranicza ich rol´ do realizacji
nologii w regionie.
du˝ych inwestycji infrastrukturalnych.
W opozycji do niego pojawia si´ proSystem sprzyjajàcy regionalnej aktyw- pozycja okreÊlenia roli w∏adzy regionoÊci w∏adz w obszarze transportu i lo- nalnej jako aktywnego partnera firm,
gistyki powsta∏ poprzez przekazanie dzia∏ajàcego w oparciu o model partwi´kszoÊci funkcji i kompetencji zwià- nerstwa publiczno – prywatnego, zdolzanych z transportem na poziom w∏adz nego do wys∏uchania oraz zrozumienia
regionalnych i lokalnych. Wprowadzone potrzeb i problemów przedsi´biorstw.
zmiany opierajà si´ na zasadach: „sub- Struktura takiej publiczno-prawnej resydiarnoÊci” – dajàcej wi´cej w∏adzy ad- lacji, okreÊlana jako „concertazione”,
ministracji regionalnej i lokalnej, która mo˝e byç traktowana jako kluczowy
jest bli˝ej potrzeb obywateli i przedsi´- element decydujàcy o sukcesie podejbiorstw oraz „wspó∏pracy” wszystkich Êcia. W opozycji do projektów transszczebli w∏adzy – od rzàdu centralnego portowych, infrastrukturalnych, realido w∏adz lokalnych, celem zagwaranto- zowanych zazwyczaj w perspektywie
wania udzia∏u w inicjatywach wspiera- wieloletniej, projekty kooperacyjne
nych przez Uni´ Europejskà.
uwzgl´dniajà jedno-, dwuletni horyzont czasowy.
Regionalna strategia rozwoju transportu (PRIT 98-2010) jest wyrazem uniRegion Emilia Romagna wypracowa∏
kalnego podejÊcia RER, definiujàcego specjalnà metod´ systematycznego an„polityk´ logistycznà regionu” i okre- ga˝owania w proces podejmowania deÊlajàcego jà jako problem wspó∏pracy cyzji szerokiej grupy podmiotów dziasfery produkcji i systemów transporto- ∏ajàcych w regionie. Z tego punktu wiwych. Strategi´ t´ charakteryzuje:
dzenia taka metodyka publiczno – prywykorzystanie metody scenariuszo- watnej wspó∏pracy mo˝e byç traktowawej prognozowania
na jako jedna z kluczowych przewag
opisanie wytycznych dla regionalnej konkurencyjnych ca∏ego regionalnego
polityki transportowej
systemu ekonomicznego.
rozpisanie ogólnych celów na szczegó∏owe dzia∏ania w obszarze rozwoju
Powo∏ujàc si´ na wspominanà stratetransportu w regionie
gi´ regionalnà rozwoju transportu (PRIT
zintegrowanie dzia∏aƒ wspierajàcych 98-2010) uruchomiono ustrukturyzowakonkurencyjnoÊç regionalnego syste- ny proces wspó∏pracy z wszystkimi najmu produkcyjnego ze zrównowa˝o- wa˝niejszymi publicznymi i prywatnymi
nym systemem transportowym
podmiotami. Jego celem sta∏o si´ zaplaokreÊlenie wytycznych dla organiza- nowanie i zaaprobowanie d∏ugotermicji systemu transportowego i logi- nowych dzia∏aƒ, realizowanych przez
stycznego regionu na ró˝nych pozio- w∏adze publiczne w obszarze logistyki
mach administracji publicznej.
i transportu na ró˝nych szczeblach, które odpowiada∏yby realnym potrzebom
Opisywana strategia oznacza rów- beneficjentów tych dzia∏aƒ.
nie˝ modyfikacj´ podejÊcia, wed∏ug
którego jedynym sposobem rozwiàzy- Strefy przemys∏owe
wania problemów transportowych i logistycznych regionu sà inwestycje inAnalizujàc aktywnà rol´ w∏adz regiofrastrukturalne. Takie uj´cie zak∏ada nu Emilia Romagna w realizowaniu popromocj´ wspó∏pracy firm jako sposo- lityki logistycznej na rzecz regionu nie
bu na zwi´kszenie ekonomicznej kon- mo˝na zapomnieç o regulacjach prawkurencyjnoÊci regionu, bez ponosze- nych2 promujàcych tworzenie nowych
nia kosztów spo∏ecznych i Êrodowi- i wzmacnianie ju˝ istniejàcych stref
skowych zwiàzanych z rozwojem infra- przemys∏owych, które sà zgodne
struktury.
z okreÊlonymi przes∏ankami Êrodowiskowymi i urbanistycznymi, a tak˝e
PodejÊcie „infrastrukturalne”, stoso- grupujà razem przedsi´biorstwa, mowane najcz´Êciej przez instytucje pu- gàce poprawiç procesy produkcyjne










Opisywane w∏adze Regionu Emilia Romagna to odpowiednik naszego Urz´du Marsza∏kowskiego.
Regional law n. 20/2000 (art. A-13 and A-14).
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oraz logistycznà i ekonomicznà efektywnoÊç poprzez zlokalizowanie ich na
jednym obszarze oraz poprzez praktyki
kooperacyjne.
W regulacjach prawnych dotyczàcych
stref przemys∏owych egzystuje poj´cie
„Ekologicznie wyposa˝onych obszarów
produkcji”3, definiowanych jako tereny
wyposa˝one w infrastruktur´, us∏ugi
i systemy gwarantujàce rozwiàzania
bezpieczne dla zdrowia i Êrodowiska.
Rozró˝nia si´ 2 grupy stref przemys∏owych:
strefy, których spo∏eczny, Êrodowiskowy i terytorialny wp∏yw rozciàga
si´ poza pojedynczy dystrykt przemys∏owy
strefy, których wp∏yw jest ograniczony do pojedynczego dystryktu przemys∏owego.





Systemy wsparcia, organizowane
przez w∏adze regionalne dla przedsi´biorstw, promujà powstawanie nowych
stref przemys∏owych, spe∏niajàcych warunki APEA. W∏adze powo∏ujà tak˝e
specjalne fundusze, jako Êrodki majàce
zach´ciç do transformacji istniejàcych
stref przemys∏owych, oddzia∏ujàcych
na wi´cej ni˝ jeden dystrykt przemys∏owy w strefy APEA. W∏adze miejskie majà prawo tworzyç nowe obszary przemys∏owe i nadawaç im status APEA (nawet, jeÊli oddzia∏ywujà tylko na jeden
dystrykt przemys∏owy), jak równie˝
mogà zawieraç z zainteresowanymi
przedsi´biorstwami umowy okreÊlajàce
instrumenty zach´ty do transformacji
istniejàcych stref przemys∏owych
w strefy o statusie APEA.
W praktyce firmy otrzymujà silny impuls zach´cajàcy je do organizowania si´
w APEA, poniewa˝ dzi´ki temu mogà na
przyk∏ad zakupiç prawa do zabudowy
okreÊlonych terenów po cenie ni˝szej
ni˝ rynkowa. Dodatkowo tak zorganizowane firmy mogà otrzymaç w u∏atwiony
i taƒszy sposób us∏ugi, w których Êwiadczeniu uczestniczà lokalne w∏adze (dostawy elektrycznoÊci, wody, usuwanie
nieczystoÊci, naprawy dróg).
APEA promujà 2 podstawowe sposoby wspó∏pracy:
wspó∏praca pomi´dzy firmami zlokalizowanymi w strefie. Taka wspó∏praca


3



zwiàzana jest z mo˝liwoÊcià wspó∏dzia∏ania w ramach operacji logistycznych oraz z mo˝liwoÊcià wspólnego
wykorzystania infrastruktury poprzez
firmy zlokalizowane w tej samej strefie przemys∏owej; przyk∏adowo firmy
kupujà razem energi´ elektrycznà lub
us∏ugi logistyczne uzyskujàc dzi´ki
temu efekt skali
wspó∏praca pomi´dzy miastami, polegajàca na szansie rozwoju „mi´dzymiejskich” („mi´dzygminnych”) stref
przemys∏owych. Ka˝da taka strefa
przemys∏owa mo˝e byç utworzona
na bazie wspólnej decyzji zaanga˝owanych magistratów, niezale˝nie od
geograficznych granic pojedynczego
miasta czy te˝ gminy. Takie strefy mogà byç zarzàdzane przez publiczne
lub prywatne podmioty, dzia∏ajàce na
rzecz i w imieniu zorganizowanej
grupy miast czy gmin. Tego typu podejÊcie zapewnia, ˝e zaanga˝owane
w∏adze lokalne b´dà wspólnie realizowa∏y proces planowania przestrzennego, dzi´ki czemu b´dzie
mo˝na uniknàç fragmentaryzacji
i konkurowania wspó∏pracujàcych
stref. Ponadto w∏adze lokalne dzielà
mi´dzy siebie koszty (na przyk∏ad
koszty urbanizacji stref) i przychody
(z lokalnych podatków) zwiàzane
z lokalizacjà firm i decyzjami o „osiedleniu” si´ w danej strefie.

Z logistycznego punktu widzenia decyzje lokalizacyjne firm, wynikajàce
z powstawania stref przemys∏owych,
gwarantujà optymalizacj´ przep∏ywów
towarowych korzystnà zarówno dla
Êrodowiska naturalnego, jak i dla samych firm. Lokowanie firm nale˝àcych
do tego samego sektora przemys∏u lub
do tego samego ∏aƒcucha dostaw
w jednym APEA umo˝liwia zacieÊnienie relacji pomi´dzy nimi oraz promocj´ wspólnego zarzàdzania wewn´trznymi i zewn´trznymi przep∏ywami towarowymi. Istotne sà równie˝ mo˝liwoÊci wynikajàce z organizowania
wspólnych zakupów czy te˝ korzystanie z wspólnej infrastruktury przez firmy zlokalizowane w jednej APEA. Jednà z g∏ównych korzyÊci pozostaje redukcja ruchu towarowego, generowanego przez te firmy. Obecnie definiuje
si´ na ró˝nych szczeblach szczegó∏owe wskazówki dla wdra˝ania APEA ze

szczególnym uwzgl´dnieniem takich
obszarów zainteresowania jak: energia, gospodarowanie odpadami i logistyka.

Inne formy wsparcia
dla logistycznej strategii regionu
Regionalne strategie wdra˝ane w regionie Emilia Romagna promujà tak˝e
rozwój innowacji i logistyczne prace
badawcze, prowadzàce do transferu
technologii, a w szczególnoÊci: dost´p
firm sektora MSP do istniejàcej regionalnej infrastruktury badawczej; transfer wiedzy i technologii; skoordynowany rozwój oraz wdra˝anie nowej infrastruktury i inicjatyw badawczych.
W rzeczywistoÊci zapisy strategii promujà wspó∏prac´ poprzez pomoc finansowà skierowanà dla dzia∏aƒ przedsi´biorców zwiàzanych z obszarami badaƒ
i innowacji. Przepisy regionalne zak∏adajà, ˝e wszystkie planowane dzia∏ania
tego typu powinny byç wdra˝ane przez
kooperacyjne sieci z udzia∏em w∏adz regionalnych, uczelni i instytutów badawczych zlokalizowanych w regionie.
Poza opisanymi powy˝ej instrumentami bazujàcymi na wspó∏pracy, wykorzystuje si´ równie˝ klasyczne wsparcie
finansowe dla infrastruktury transportowej w miastach i poza nimi oraz dla
rozwiàzaƒ telematycznych. Aby zapewniç wspólnà realizacj´ strategii logistycznych, w∏adze regionu anga˝ujà
w proces tworzenia tych strategii szerokie spektrum podmiotów, mi´dzy innymi: stowarzyszenia handlowe, zrzeszenia firm, w∏adze lokalne, w∏adze regionalne, inne podmioty (zwiàzane
mi´dzy innymi z zarzàdzaniem portami
lotniczymi, autostradami, lokalnymi
terminalami / centrami logistycznymi,
a tak˝e stowarzyszenia dzia∏ajàce na
rzecz ochrony Êrodowiska).
Opisany powy˝ej sposób tworzenia
logistycznych strategii regionalnych
wymaga∏ stworzenia na przestrzeni lat
specjalnych struktur organizacyjnych,
dzia∏ajàcych w regionie Emilia Romagna, w tym takich, jak: Regionalnego
Forum Logistycznego, tak zwanego
„Permanent Freight Table”, Obserwato-

W j´z. angielskim – “Ecologically Equipped Areas of Production”, skrót od nazwy w∏oskiej - APEA
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rium Logistycznego, ITL – Regionalnego Instytutu Transportu i Logistyki. Wymienione mechanizmy wspó∏pracy i instytucje je realizujàce dzia∏ajà pod nadzorem i przy Êcis∏ej koordynacji, prowadzonej przez Departament Planowania
Transportu i Logistyki w∏adz regionu
Emilia Romagna.

Droga do regionalnej strategii
transportowej
Omawiajàc metod´ anga˝owania ró˝nych regionalnych graczy w proces
tworzenia polityki logistycznej regionu
nale˝y krótko scharakteryzowaç przebieg tego procesu w regionie Emilia Romagna.
Pierwszà fazà w tym procesie by∏a
analiza aktualnie istniejàcego systemu transportowego z uwzgl´dnieniem identyfikacji przep∏ywów towarowych i pasa˝erskich (drogowych,
kolejowych, lotniczych, morskich
i rzecznych), przeprowadzona w latach 1995 – 1997. Analiza dotyczy∏a
zarówno strony poda˝owej, jak i popytowej transportu, i pozwoli∏a na
zdefiniowanie ró˝nych scenariuszy na
okres do roku 2010, uwzgl´dniajà-
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Model taki mo˝e staç si´ punktem odcych zmienne ekonomiczne, transporniesienia dla planowania dzia∏aƒ w∏adz
towe i urbanistyczne.
regionalnych w Polsce.
W fazie drugiej zdefiniowano grup´
O koniecznoÊci zaj´cia si´ problemaprojektów infrastrukturalnych majàcych na celu popraw´ lotniczych, ko- mi transportu towarowego w polskich
lejowych, drogowych oraz rzecznych Urz´dach Marsza∏kowskich przekonuje
systemów transportowych. W trzeciej przyk∏ad Wielkopolskiego Urz´du Marfazie planowania strategicznego sza∏kowskiego, w którym do tej pory
zaanga˝owano wspominane wcze- nie zdefiniowano polityki transportu
Êniej szerokie spektrum regionalnych (towarowego) dla regionu. W strukturze
brakuje te˝ wyspecjalizowanej komórki
graczy.
organizacyjnej, która mog∏aby podjàç
Omawiajàc propozycje regionalne- si´ zadania zdefiniowania takiej polityki
go planu strategicznego przeprowa- (wzorem Departamentu Planowania
dzono z nimi odpowiednie konsulta- Transportu i Logistyki w RER). Jednoczecje. W ostatniej – czwartej fazie, na- Ênie w Wielkopolsce narastajà problemy
niesiono poprawki uzgodnione na transportowe, zwiàzane z wcià˝ rosnàetapie konsultacji, po czym regional- cymi przep∏ywami towarowymi. Realizana strategia logistyczna zyska∏a for- cja ambitnych planów inwestycji w inmalnà akceptacj´ i zosta∏a oficjalnie frastruktur´, pomimo spodziewanego
sporego wsparcia funduszami Unii Eurozatwierdzona.
pejskiej, jest kwestià wielu lat. Otwartym pozostaje pytanie, czy nie nale˝a∏oZakoƒczenie
by wzorem Regionu Emilia Romagna poOpisany sposób stymulowania logi- kusiç si´ o zaplanowanie i realizacj´
stycznego rozwoju regionu poprzez strategii logistycznej regionu, opartej
wspó∏prac´ w∏adz regionalnych i lokal- na koncepcji kooperacyjnego stymulonych z przedsi´biorstwami stanowi cie- wania rozwoju logistycznego przedsi´kawy model aktywnego podejÊcia do biorstw. Czy uda si´ przekonaç w∏adze
rozwiàzania logistycznych problemów regionu do wypróbowania tej konceptransportowych.
cji? Czas poka˝e.

U

M

E

R

A

T

A

Zamawiam prenumerat´ rocznà / pó∏rocznà dwumiesi´cznika „LOGISTYKA” poczàwszy od nr ....... / 2007
w iloÊci ..... egz. ka˝dego numeru. Cena 1 egz. wynosi 20 z∏: cena prenumeraty rocznej redakcyjnej 108 z∏.
Dla studentów i cz∏onków Polskiego Towarzystwa Logistycznego 16 z∏; cena prenumeraty rocznej 96 z∏.
 Przys∏uguje mi zni˝ka stydencka, dostarcz´ kopi´ legitymacji.
 Przys∏uguje mi zni˝ka z tytu∏u cz∏onkostwa PTL.
Prosz´ o wystawienie faktury dla:

Warunki realizacji zamówienia:

firma lub osoba ...................................................................
ul. ........................................... NIP ....................................
kod .................. miejscowoÊç ..............................................
osoba zamawiajàca .............................................................
kontakt tel./e-mail ...............................................................
bran˝a ................................................................................

1. Zamówienie prosimy dostarczyç (faks, e-mail, www, list) na nasz adres.
2. Prosimy dokonaç przedp∏aty pe∏nej kwoty na poni˝sze konto.
3. Faktur´ VAT przeÊlemy po wp∏yni´ciu nale˝noÊci.
4. Podmioty gospodarcze mogà otrzymaç zaliczkowà faktur´ proforma.
Prosz´ przys∏aç / przefaksowaç faktur´ proforma 

................... ......................
Data

Miejsce na korespondencj´:
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