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Polskie Towarzystwo  
Wspierania Przedsiębiorczości

Accace, którego nazwa jest zbitką dwóch słów z języka angielskiego 
“accounting ace” – as księgowości, pojawił się po raz pierwszy na 
rynku Europy Środkowowschodniej w 2006 roku jako efekt działań jego 
założycieli z ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym w dostar- 
czaniu usług z zakresu księgowości i doradztwa podatkowego. 
Firma accace zrodziła się z ambitnej wizji świadczenia najwyższej 
jakości usług księgowych i konsultingowych dla międzynarodowych firm  
z rejonu Europy Środkowej i Wschodniej a także z innych zakątków 
świata.
Z sukcesem stworzyliśmy stabilne oddziały w krajach europejskich, 
które ciągle rozwijają się w jakości świadczonych usług. Mamy od-
działy na Słowacji, w Czechach, Rumunii, na Ukrainie, na Węgrzech, 
w Polsce i na Cyprze. Co więcej dzięki współpracy z naszymi klien-
tami biznesowymi zapewniamy również usługi w Bułgarii, Chorwacji, 
na Słowenii i w Serbii.

Staramy się nadąć grupie accace wspólną kulturę korporacyjną i jed-
nolite formy komunikacji oraz dostarczać naszym klientom gwaran-
towany poziom usług. Wszystkie nasze oddziały są własnością  
accace co gwarantuje, że świadczone przez nas usługi są na jednoli-
tym, najwyższym poziomie. 

Zapewniamy usługi konsultingowe z zakresu rachunkowości fi-
nansowej, doradztwa podatkowego i płac oraz outsourcing tych 
usług. Możemy zapewnić odpowiednią pomoc w zakładaniu firmy 
i wdrażaniu procedur finansowych i księgowych. Nasz wewnętrzny 
zespół specjalistów ds. oprogramowania jest gotowy wesprzeć 
wdrożenie rozwiązań ERP (SAP, MS Dynamics Navision, a także 
oprogramowania lokalne). To wyjątkowe połączenie księgowości, po-
datków, finansów, rozwiązań IT i systemowych zapewnia najlepsze 
rozwiązania dla firm wchodzących na rynek które potrzebują wszech-
stronnego wsparcia, a także firm już wcześniej założonych chcących 
wzmocnić efektywność działów finansowych. 
Proponujemy: 
• Efektywne, innowacyjne i elastyczne rozwiązania dopasowane
     do potrzeb Twojej firmy
• Doskonałe usługi doradcze w konkurencyjnych cenach
• Oddana, profesjonalna obsługa z bogatym doświadczeniem 
   w firmach lokalnych i międzynarodowych
• Przejrzyste i zestandaryzowane usługi dla całego regionu CEE

Accace Sp. z o.o.
Ul. Wiejska 17/5 
00-480 Warszawa
www.accace.com

GŁÓWNY PARTNER SPOTKANIA
ACCACE SP. Z O.O.

Targi Brneńskie - lider czeskiego rynku wystawienniczego 
Spółka Veletrhy Brno a.s. jest jednym z głównych graczy na rynku 
targowym Europy Środkowej. Podstawą  jej działalności jest organi-
zacja targów i wystaw. W ofercie firmy znajdują się również komplek-
sowe usługi wystawiennicze, realizacja zabudowy targowej, wynajem 
pawilonów i pomieszczeń w Centrum Wystawienniczym, organizacja 
dodatkowych wydarzeń towarzyszących targom itp.

Centrum Wystawiennicze
Obecnie spółka Veletrhy Brno dysponuje blisko 130 tys. m2 powier-
zchni ekspozycyjnej. Oprócz targów i wystaw w obiektach Centrum 
Wystawienniczego organizowane są kongresy, zawody sportowe oraz 
koncerty. Począwszy od 1928 r. infrastruktura Centrum Wystawien-
niczego sukcesywnie powiększała się co kilka lat o kolejne pawilony, 
z których kilka to prawdziwe perły architektury funkcjonalistycznej.  
W czerwcu 2009 r. oddano do użytku nowy, wielofunkcyjny pawilon 
P, którego powierzchnia wystawiennicza wynosi 15 tys. m2.      

Statystyki
W brneńskim Centrum Wystawienniczym organizowanych jest corocz- 
nie blisko 50 imprez targowych. W 2011 r. wzięło w nich udział łącznie 
6.193 wystawców, w tym 1.303 zagranicznych, reprezentujących 45 
krajów. Wynajęto łącznie 298.421 m2 powierzchni wystawienniczej, 
z czego 24.029 m² zajęli wystawcy zagraniczni. Liczba zwiedzających 
wyniosła 691.329 (w tym 20.077 spoza Republiki Czeskiej). 
Najwięcej gości zagranicznych, bo 20-30 proc. przyjeżdża ze Słowacji, 
dla której Brno jest naturalnym miejscem nawiązywania współpracy 
handlowej. Odsetek gości zwiedzających z Polski to około 10 proc.  
W 2011 roku najlepsze pod względem liczby zwiedzających okazały 
się Targi Autosalon (96.000) oraz Targi Maszynowe MSV (79.296).

Strategiczne połączenie
Głównym akcjonariuszem spółki Veletrhy Brno jest niemiecki poten-
tat targowy Messe Düsseldorf, posiadający ponad 60 proc. udziałów. 
Do Miasta Brna należy 33,8 proc. udziałów, a pozostałe znajdują się  
w rękach mniejszych podmiotów. To połączenie umożliwia dzielenie 
się wiedzą i doświadczeniem oraz współpracę na rzecz rozwoju mia-
sta i regionu.

Przedstawiciel w Polsce:
Agencja Promocji Eksportu
Al. NMP 24 lok. 17, 42-200 Częstochowa
Tel./Faks: +48 34 3669888, 3665954, E-mail: agencja@targi.brno.pl
www.targi.brno.pl

Veletrhy Brno a.s.
Výstaviště 1 
CZ-647 00 Brno, Czech Republic
Telephone: +420 541 151 111
Fax: +420 541 153 070, www.bvv.cz

GŁÓWNY PARTNER SPOTKANIA
VELETRHY BRNO A.S.

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, 660 02 Brno
ohlzs@ohlzs.cz, www.ohlzs.cz

GŁÓWNY PARTNER SPOTKANIA
OHL ZS / ŠKODA AUTO POLSKA SA

OHL ŽS, a.s. to dynamiczna wielobranżowa firma budowlana z sześć- 
dziesięcioletnią tradycją, która należy do największych i najważniej-
szych przedsiębiorstw budowlanych w Europie Środkowej. Spółka 
skupia się na kompleksowej realizacji najróżniejszych przedsięwzięć 
budowlanych, ich modernizacji, rekonstrukcji i utrzymaniu według 
potrzeb i wymogów swych klientów, w takich dziedzinach, jak:
• budownictwo ciągów komunikacyjnych, kolei, dróg i autostrad
• konstrukcje w zakresie gospodarki wodnej i ekologii
• budowy w zakresie inżynierii i energetyki 
• budownictwo naziemne i podziemne

OHL ŽS, a.s. zabezpiecza rekonstrukcję, modernizację i realizację pro-
jektów budowlanych tak w Republice Czeskiej, jak i poza granicami 
kraju, tj. w Polsce, Węgrzech, Słowacji, Bułgarii, Rosji, Czarnogórze, 
Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Azerbejdżanie, etc.
Zmiana nazwy spółki z ŽS Brno, a.s. na OHL ŽS, a.s. w 2006 roku 
potwierdziła przynależność firmy do międzynarodowej hiszpańskiej 
budowlanej i inwestycyjnej grupy OHL, której częścią OHL ŽS jest 
od 2003 roku.

ŠKODA AUTO POLSKA
• Od grudnia 1994 roku Škoda Auto Polska S.A. jest w Polsce oficjal-
nym przedstawicielem producenta samochodów marki Škoda. 
• Obecnie Škoda Auto Polska S.A. należy do największych europej-
skich importerów samochodów tej marki i utrzymuje pozycję lidera 
na polskim rynku motoryzacyjnym, a sprzedaż i serwis samochodów 
prowadzi za pośrednictwem ponad 100 nowoczesnych i w pełni 
wyspecjalizowanych Autoryzowanych Stacji Dealerskich.
• Škoda Auto Polska S.A. konsekwentnie realizuje nadrzędny cel: 
zapewnienie najwyższej jakości produktów i usług.
• Celem działalności SKODA AUTO POLSKA S.A. jest sprzedaż samo-
chodów marki SKODA oraz oryginalnych części zamiennych i akce-
soriów na rynku polskim a także organizowanie opieki posprzedażnej 
nad Klientem i przekazanym mu produktem.
• Warunkiem trwałego powodzenia, wiarygodności i osiągania pozy-
tywnych wyników sprzedaży jest dla nas zadowolenie Klientów, dla-
tego dostosowujemy jakość naszych usług do ich oczekiwań. 

ŠKODA AUTO POLSKA SA
ul. Warszawska 34961-060 Poznań
www.skoda-auto.pl



Fortuna zakłady bukmacherskie Sp.  z.o.o. jest najdłużej działającą
i wiodącą firmą z branży bukmacherskiej na polskim rynku.
Fortuna posiada obecnie sieć 470 punktów przyjmowania zakładów na 
terenie całej Polski i zatrudnia ponad 1000 pracowników.  

Przez 15 lat firma działała w Polsce wyłącznie za pośrednictwem 
tradycyjnych kolektur. W dniu 24 stycznia 2012 roku Fortuna zakłady 
bukmacherskie jako pierwsza firma w Polsce uzyskała od Ministra 
Finansów zgodę na prowadzenie działalności w Polsce także za 
pośrednictwem internetu.

Firma jest zaangażowana w działania charytatywne oraz propago-
wanie odpowiedzialnej gry, a część zysku z zakładów przeznacza na 
wspieranie rozwoju sportowego młodzieży.

Fortuna zakłady bukmacherskie należy do Fortuna Entertainment Group 
– największej w Europie Środkowej i Wschodniej grupy prowadzącej 
zakłady wzajemne, posiadającej 20-letnie doświadczenie na rynku  
i działającej w Polsce, Czechach oraz na Słowacji i Węgrzech.

FORTUNA zakłady bukmacherskie Sp. z o.o.
ul. Bielska 47
43-400 Cieszyn
Tel. +48/(33) 858 21 43-6
www.efortuna.pl

PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze “SILESIA” sp. z o.o.) jest  
spółką  zajmującą się  wydobyciem   węgla kamiennego,  działającą 
w południowej Polsce. Od II kwartału 2012 r. produkuje węgiel 
kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale 
również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży de-
talicznej. Oprócz węgla kamiennego PG SILESIA będzie sprzedawać 
gaz kopalniany, kamień do celów budowlanych, a także dostarczać 
rozwiązania w zakresie ekologicznego składowania minerałów ener-
getycznych (popiołu i pyłów dymnicowych).

PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo  należące  do   Energetický 
a průmyslový  holding a.s.,  czołowej  czeskiej  grupy  działającej w 
sektorze energetycznym. Jednocześnie spółka jest dumna z faktu, że 
mniejszościowy pakiet udziałów w PG SILESIA należy bezpośrednio 
do pracowników.

Energetický a průmyslový holding a.s. jest wiodącym inwestorem 
strategicznym w sektorze energetycznym, a także w górnictwie  
i przemyśle. Przedsiębiorstwa należące do holdingu działają między 
innymi w branży produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Zajmują 
się ponadto dystrybucją, obrotem gazu, a także działają aktywnie w 
branży wydobycia węgla. Za pośrednictwem swojej niemieckiej 
spółki MIBRAG, grupa rocznie eksploatuje 20 milionów ton węgla 
brunatnego.

Podstawowe dane techniczne
• Powierzchnia obszaru górniczego: 21,36 km²
• Sortymenty węgla: miał, groszek, orzech, kostka
• Forma złoża: pokładowa, 10 pokładów o miąższości 
   od 1,50-2,90 m
• Dostępne kopaliny: węgiel kamienny energetyczny 
   i gaz kopalniany metan

Kopalnia jest zlokalizowana na terenie miast: Czechowice-Dziedzice  
i Pszczyna oraz gmin Goczałkowice-Zdrój, Bestwina i Miedźna.
Zasoby bilansowe kopalni przekraczają 500 milionów ton węgla  
niskosiarkowego, a zasoby bilansowe metanu przekraczają wartość 
1,2 mld m3.

Przedsiębiorstwo Górnicze “SILESIA” Sp. z o.o.
ul. Górnicza 60, 43-502 Czechowice-Dziedzice
www.pgsilesia.pl

Szanowni Goście, 

Upłynął rok i znowu spotykamy się w Śląskim Biurze Ambasady  

Republiki Czeskiej przy okazji kolejnego IV Europejskiego Kongresu 

Gospodarczego w Katowicach. To dla nas zaszczyt być jednym ze 

współorganizatorów oraz partnerów Kongresu, którego znaczenie 

wykracza poza granice Polski i Europy Środkowej. Udział Republiki  

Czeskiej, naszych przedstawicieli państwowych, instytucji publiczny- 

ch oraz przedstawicieli spółek tutaj w Katowicach stanowi wspaniałą 

okazję do pogłębienia naszych wzajemnych stosunków. Republika 

Czeska jest najbliższym sąsiadem Polski, natomiast szczególne więzi 

łączące Śląsk z naszym krajem, nie tylko pod względem historycz-

nym i kulturowym, powodują, że możemy ten Kongres traktować tak 

trochę jako nasz własny.

W ramach IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego przygo-

towaliśmy poza niniejszym spotkaniem jeszcze dwa wydarzenia – 

Spotkanie gmin partnerskich oraz małych i średnich firm z czeskiej 

i polskiej strony regionu morawsko-śląskiego oraz Panel dyskusyjny  

o możliwościach i wyzwaniach dla czeskich i polskich spółek  

w związku z programem rozwoju i rozbudowy energetyki jądrowej 

w obu naszych krajach.

Poprzez ścisłą współpracę z polskimi partnerami pomagamy budować 

mocny gospodarczy i polityczny potencjał w Europie Środkowej, który 

zajmie stosowne miejsce w ramach zjednoczonej Europy. Dziękuję 

Państwu za liczny udział, wierząc że również to dzisiejsze niefor-

malne spotkanie pomoże jeszcze bardziej umocnić relacje między 

podmiotami gospodarczymi a samorządami obu naszych krajów.

GŁÓWNY PARTNER SPOTKANIA
CEZ POLSKA SP. Z O.O.

Czeska grupa energetyczna CEZ działa w wielu krajach Europy 
Środkowej i Południowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Główną 
działalnością CEZ jest produkcja oraz dystrybucja energii elektrycznej  
i cieplnej oraz obrót energią elektryczną. 
W Polsce w strukturach grupy CEZ znajdują się następujące spółki: 

CEZ Polska – odpowiedzialna za strategiczne zarządzanie działalnością 
Grupy CEZ w Polsce.

CEZ Trade Polska – jej zadaniem jest prowadzenie działań handlowych 
w Polsce w zakresie długoterminowych relacji z wytwórcami i pod- 
miotami obracającymi energią i wsparcie w tej dziedzinie spółki CEZ 
a.s., mającej siedzibę w Republice Czeskiej.

CEZ Produkty Energetyczne Polska – odpowiedzialna za gospodaro-
wanie Ubocznymi Produktami Spalania (UPS) wytwarzanymi w elek-
trowniach i elektrociepłowniach w grupie CEZ

Elektrociepłownia Chorzów „Elcho” – dostawca ciepła głównie do  
sieci PEC Katowice, zasilający odbiorców Katowic, Chorzowa, 
Świętochłowic i Siemianowic

Elektrownia Skawina – drugi co do wielkości dostawca ciepła, który 
zasila ponad 20% aglomeracji krakowskiej: osiedla mieszkaniowe, 
przedsiębiorstwa, hale produkcyjne oraz instytucje użyteczności pub-
licznej na terenie Krakowa i Skawiny

W lutym b.r. grupa CEZ podpisała umowę na zakup 67% akcji  
w spółce Eco-Wind, stając się właścicielem czołowego dewelopera 
parków wiatrowych. Akcje spółki notowane są na praskiej i warszaw-
skiej giełdzie papierów wartościowych, a jej największym akcjo-
nariuszem posiadającym 70% udziałów jest Skarb Państwa Republiki 
Czeskiej. Misją Grupy CEZ jest zrównoważony rozwój, nowe tech-
nologie, ochrona środowiska oraz efektywność energetyczna. Spółka 
zgodnie z zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu wspiera ro-
zwój edukacji, opieki nad dziećmi oraz dbałość o zdrowie, angażując 
się we współpracę o charakterze charytatywnym, głównie na rzecz 
społeczności lokalnych. 

CEZ Polska Sp. z o.o.
Ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
www.cezpolska.pl

GŁÓWNY PARTNER SPOTKANIA
FORTUNA ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP. Z O.O.

GŁÓWNY PARTNER SPOTKANIA
PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE “SILESIA” SP. Z O.O.J.E. Jan Sechter Ambasador Republiki Czeskiej


