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Szanowni Czytelnicy, drodzy Przedsiębiorcy!

Za nami ekstremalnie trudny rok, pełen niefortunnych niespodzianek, szczególnie tych gospodarczych. Początek nowego
roku to tradycyjnie czas na podsumowania i nowe plany. W obecnej sytuacji wielu przedsiębiorców myśli o przetrwaniu,
o konieczności transformacji czy restrukturyzacji swoich firm. Jako druga co do wielkości Regionalna Izba Gospodarcza
w Polsce, aktywnie towarzyszymy firmom w przejściu tej trudnej drogi, ale jednocześnie wierzymy, że dzięki wsparciu
i narzędziom, jakie dzisiaj dla nich przygotowano, za kilka miesięcy odbudują swoje pozycje nie tylko na rynku krajowym,
ale również europejskim i światowym.
Oddaje w Państwa ręce najnowsze i jednocześnie wyjątkowe wydanie magazynu „Wolny Rynek”, które poświęcone jest
podsumowaniu największej konferencji dedykowanej mikro, małym i średnim firmom. Wyjątkowe, gdyż udostępniamy
Państwu rekomendacje i przebieg dyskusji podczas poszczególnych ścieżek tematycznych w ramach specjalnej edycji
Europejskiego Kongresu MŚP „Back to Business”. Wyjątkowe również dlatego, że pandemia nie oszczędziła i naszej
10-letniej pracy przy organizacji Kongresu i to - największe w tym sektorze wydarzenie - musieliśmy zbudować od
nowa, stawić czoła przeciwnościom. Nie poddaliśmy się jednak, tak jak większość firm i organizacji, zmagających się
z epidemicznymi rygorami i obostrzeniami.
W nowym numerze można znaleźć odpowiedzi na istotne pytania dla całego środowiska biznesowego.
Jak zarabiać na eventach, kiedy pandemia ogranicza możliwość organizacji dotychczasowych przedsięwzięć?
Co w tym roku było ważne dla przedsiębiorców oraz samorządu gospodarczego?
Jakie kierunki rozwoju na najbliższy czas wypracowało środowisko biznesu z samorządami?
Dziękuję wszystkim partnerom, których wkład merytoryczny pozwolił na przygotowanie kolejnego wydania
„Wolnego Rynku”.
Zapraszam do lektury!
Tomasz Zjawiony

Prezes RIG w Katowicach
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BACK TO BUSINESS
– EFEKT SYNERGII
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O organizacji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w warunkach pandemii,
wykorzystaniu potencjału spotkań i networkingu B2B online, współpracy z przedstawicielami
rządu, samorządu, jak i biznesu przy tworzeniu merytorycznego kształtu wydarzenia mówi
Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
II Think Eco! Forum w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. Nie zabrakło również tematów związanych z finansowaniem firmy ze środków unijnych i krajowych, inwestowaniem w Polsce
oraz poza jej granicami w czasie pandemii oraz branżą Hi-Tech i nowymi
technologiami. Najważniejszym dla nas aspektem, oprócz dostępu do
fachowej wiedzy ekspertów, których zaprosiliśmy do udziału, było uruchomienie platformy spotkań B2B. To tam przedsiębiorcy mogli zapisać
się na spotkanie networkingowe z inną firmą z całego świata, wyszukując
ją według branży, swoich potrzeb i oczekiwań. Takich spotkań odbyło
się ponad 70, a przedstawiciele reprezentowali 17 krajów, co oznacza,
że siedząc domu ułatwiliśmy firmom rozmowy z ich partnerami biznesowymi, przyczyniając się do odbudowy łańcucha dostaw. To był nasz cel.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach od 10 lat jest organizatorem największego w kraju europejskiego wydarzenia dla sektora MŚP.
Ten rok był bardzo trudny dla każdej branży, dla eventowej szczególnie.
Jak poradzili sobie Państwo z organizacją imprezy, biorąc pod uwagę
warunki, w których się znaleźliśmy?
To prawda – ten rok nas nie oszczędzał. Nas, bo mam na myśli wszystkich przedsiębiorców. Dla branży eventowej był nieprawdopodobnym
sprawdzianem. W zasadzie z dnia na dzień musieliśmy podjąć decyzję
o nowych technologiach, nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości. I tak z dużego Kongresu, który trwał zazwyczaj 3 dni, na którym
gościło blisko 8000 uczestników z Polski i świata, zrobiliśmy wydarzenie
hybrydowe rozłożone w czasie, składające się z kilku mniejszych eventów, podczas których, dzięki przeniesieniu do Internetu osiągnęliśmy
zasięg ponad 11 500 uczestników. Dzisiaj mogę powiedzieć, że praca
jaką wykonaliśmy nauczyła nas czegoś nowego, czegoś, co pozwoliło
wzbić się technologicznie na wyższy poziom, zapewniając sobie trwałość działania.
Często można się było spotkać z opinią, że trudno pozyskać uczestników konferencji online i zainteresować tak, żeby zdobyć zaangażowanego słuchacza. Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach się
to udało. Co uważa Pan za tajemnicę tego sukcesu?
Do każdego wydarzenia przygotowujemy się blisko z rocznym wyprzedzeniem. Planując ostatni październikowy Kongres, w marcu kiedy
pojawił się lockdown wszystko mieliśmy zaplanowane wg „starego” wariantu. Od kwietnia zebraliśmy zespół doświadczonych osób, z którymi
na bieżąco obserwowaliśmy sytuację na rynku. Bliskość przedsiębiorców
jaką mamy dzięki instytucji, którą reprezentuje, wskazała nam kierunki
i tematykę, potrzebną i ciekawą z punktu widzenia firmy bądź osoby
fizycznej. Dodatkowo, ograniczenia wynikające z trwającej pandemii,
obostrzenia w liczbie osób na spotkaniu doprowadziły do połączenia
trzech najważniejszych płaszczyzn: organizacji spotkań face to face
z możliwością uczestniczenia online, doboru ciekawej temayki oraz
umożliwienia networkingu, dzięki zewnętrznej platformie. Synergia tych
wszystkich elementów okazała się strzałem w dziesiątkę.

Co wyróżnia Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw na
tle innych wydarzeń oferowanych dzisiaj przedsiębiorcom?
Myślę, że na ten wyróżnik wpływ ma kilka czynników. Najważniejszy jest kontakt ze środowiskiem, bo my jako jedna z największych
izb gospodarczych w Polsce utrzymujemy go stale. Działamy dla nich
i w ich imieniu. To jest misja, która przyświeca nam w przygotowywaniu
produktów jakie oferujemy. Kongres jest jednym z takich produktów
i narzędziem, które dajemy firmom. Dodatkowo, jako organizacja samorządu gospodarczego współpracujemy z przedstawicielami zarówno ze
strony rządu, samorządu, jak i biznesu. Połączenie tych płaszczyzn oraz
interesariuszy prowadzi do świetnej merytoryki wydarzenia, ale również
wypracowania rekomendacji po każdym takim Kongresie. Rekomendacje są przewodnikiem, podsumowaniem najważniejszych aspektów
poruszonych podczas sesji tematycznych i gotowym rozwiązaniem
dla instytucji komercyjnych oraz samorządowych do podjęcia działań
usprawniających funkcjonowanie sektora MŚP w Polsce.
W tym roku współgospodarzem specjalnej edycji EKMŚP „Back to
Business” był Marszałek Województwa Śląskiego – Jakub Chełstowski,
za co z tego miejsca jeszcze raz chciałbym podziękować. Ważne są
wszystkie działania, które realizujemy jako dwa niezależne samorządy,
aby naszym lokalnym firmom zapewnić rozwój, a tym spoza województwa śląskiego pokazać, że my jako Ślązacy solidaryzujemy się w tym
trudnym czasie i pomagamy przetrwać.
W tym roku kolejna edycja EKMŚP?
Na to liczymy. To będzie 10., jubileuszowa odsłona Kongresu. Jesteśmy przygotowani na realizację wydarzenia hybrydowego, ale trzymamy kciuki, aby nic nie pokrzyżowało nam tych planów. Serdecznie
zapraszamy do śledzenia informacji o nowej edycji na stronach:
www.rig.katowice.pl i www.ekmsp.eu.
Rozmawiała Katarzyna Borowiecka

Tegoroczna specjalna edycja odbyła się pod hasłem Back to Business.
W jaki sposób Kongres miał pomóc wrócić firmom do ich biznesów?
Przygotowaliśmy dla przedsiębiorców i uczestników konferencji kilka
ścieżek tematycznych. Wśród nich były tematy dotyczące ekologii,
inwestowania i finansowania tego typu przedsięwzięć sprzyjających zielonej energii, które poruszyliśmy na kolejnej już konferencji
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Musimy się nauczyć żyć
z wirusem i wyrównywać
straty po covidowym
tsunami
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Adam Abramowicz
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Pandemia koronowirusa pociągnęła wiele firm na skraj upadku, załamała międzynarodowy łańcuch dostaw, wywołała światowy kryzys (nie
tylko w wymiarze finansowym, ale również w aspekcie społecznym).
Z tym bagażem weszliśmy w 2021 rok. Czy jest to ciężar do udźwignięcia, zwłaszcza dla polskiej gospodarki, ciągle blokowanej przez
okowy obostrzeń i lockdownu?
Sytuacja makroekonomiczna jest niezła, bo jesienny lockdown, który
przesunął się na ten rok decyzją rządu sprawił, że są zamknięte tylko
wybrane wybrane sektory gospodarki. Przemysł pracuje, budowy trwają,
więc ten wynik makroekonomiczny będzie niezły, ale nie zapominajmy
o branżach zablokowanych, które znajdują się w tragicznej sytuacji.
Widzę tutaj dwa wyjścia na już. Jedno to trzeba wprowadzić jak najszybciej zasadę, że pomoc otrzymują wszyscy przedsiębiorcy, którzy
zanotowali spadek obrotów o 70 proc., co zostało skonsultowane ze
środowiskiem przedsiębiorców.
Drugie wyjście, które można wdrożyć od zaraz, to jak najszybciej odblokować gospodarkę. Rząd w listopadzie przedstawił plan podziału
kraju na strefy – zieloną, żółtą i czerwoną. Dlaczego od tego odszedł
to dla nas wielka zagadka? W powiatach na południu Polski notujemy
znikomy odsetek zachorowań na koronawirusa, więc można by było
spokojnie znosić obostrzenia epidemiologiczne. Ale niestety dalej to się
wydłuża. Jeśli rząd nie zmieni polityki, nie obejmie pomocą wszystkich
i nie odmrozi zamkniętych sektorów - to dla części branż oznacza rychłą
ekonomiczną śmierć.
Czyli rozwiązania pomocy rządu dla firm zaproponowane w ramach
kolejnych odsłon tzw. Tarczy Antykryzysowej nie były satysfakcjonujące dla przedsiębiorców?
Na wiosnę 2020 r. nie było takiego niezadowolenia, buntu społecznego
i frustracji, jak jest teraz. Wtedy mieliśmy dosyć hojne tarcze, tych
pieniędzy było dużo i dostawali je wszyscy przedsiębiorcy, którzy mieli
spadki obrotów, a w tej chwili sposób wyznaczania rekompensat poprzez
kody PKD jest nieszczelny, bardzo dużo firm zostaje poza burtą, bo się
nie mieszczą w systemie. Obecnie te tarcze są dziurawe i bardzo wiele
osób zostaje bez rekompensat, więc nie są dobrze zaprojektowane.
Często PKD nie pokazuje stanu faktycznego firmy, bo główne jest inne,
a prowadzona jest odmienna działalność, ponieważ klasyfikacja kodu
była podana wyłącznie dla celów statystycznych.
Co prawda, w tarczy finansowej wzięto to pod uwagę, ale w tej branżowej, gdzie umieszczono zwolnienia z ZUS, postojowe czy mikropożyczki
– dalej to główne PKD jest wyznacznikiem. Pominięto również firmy,
który powstały w grudniu 2019 r. i w całym 2020. Warto też pamiętać
o tych, które posiadają PKD otwarte, jak np. sklepiki szkolne czy apteki
w szpitalach. Placówki te pracują w przestrzeniach zamkniętych, a szkoły
i uczelnie nie działają, podobnie przyszpitalne apteki. Są też przedsiębiorcy dostarczający np. żywność do samolotów, generalnie wiele
działalności związanych z zamkniętymi branżami nie zostało uwzględnionych. To są tysiące firm. Dostaję ciągle sygnały od zrozpaczonych
ludzi, dobrze to nie wygląda…
Pod koniec 2020 roku powstała tzw. „Dziesiątka Rzecznika MŚP”.
Skąd taka potrzeba?
Polska gospodarka nadal jest w okowach przepisów, których nie ma
w innych krajach Europy. Zapytaliśmy przedsiębiorców zrzeszonych przy
Rzeczniku, jakie według nich są to bolączki, podzieliśmy ich odpowiedzi
na mikro, małe i średnie, a następnie przygotowaliśmy te 10 punktów
tak wycelowanych, aby każdy sektor miał swój postulat. Potem popatrzeliśmy na podobne rozwiązania na Starym Kontynencie. W każdym
tym postulacie jest zawarta refleksja – jak to jest urządzone w krajach,
gdzie gospodarka jest w znakomitym stanie.
Głównie odnośnikiem jest tutaj Wielka Brytania, gdzie przecież wielu
Polaków wyjechało i założyło firmy. Tam czuje się dobry klimat dla
prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowaliśmy całość projektu
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i przedłożyliśmy rządowi, będziemy organizować konferencje na temat każdego punktu i zwracali się o projekty ustaw. Warto dodać, że
„Dziesiątkę” popiera Rada Naukowa przy Rzeczniku, która składa się
z przedstawicieli wszystkich rodzimych uczelni ekonomicznych i naukowców z wielu dziedzin.
Czy postulaty 280 organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców
przy Rzeczniku MŚP dają realną nadzieję na zmianę i uproszczenie
prawa gospodarczego dla firm w Polsce?
W demokracji trzeba mieć taką cechę, która pozwala na osiąganie zakładanych celów, czyli cierpliwość. Zdajemy sobie sprawę, że to działanie
na dłuższą metę. Zaprosiliśmy premiera Jarosława Gowina na Radę
Przedsiębiorców przy Rzeczniku, pokazaliśmy projekt. Premier stwierdził,
że wszystkie punkty są zgodne z jego filozofią działania w gospodarce.
Rozmawiamy z urzędnikami Kancelarii Prezydenta, powiedzieli, że te
postulaty warte są rozważenia. Wysłaliśmy „Dziesiątkę” do klubów
poselskich i czekamy. Innej drogi w demokracji nie ma. Pamiętajmy, że
kropla drąży skałę. Jeszcze nie tak dawno, gdy mówiło się o potrzebie
reformy ryczałtowego ZUS-u dla przedsiębiorców to wszyscy mówili,
że to nie możliwe. Jednak dzisiaj mamy mały ZUS, mały ZUS+, teraz
proponujemy, żeby dokończyć te działania – wprowadzić możliwość
korzystania z obniżonej stawki dla wszystkich przedsiębiorców, którzy
mają dochód poniżej 6 tys. zł, a nie tylko dla wybranych. To pokazuje,
że warto być konsekwentnym.
Jeśli rząd, ani posłowie nie podejmą tych tematów, to wystąpimy
z obywatelską inicjatywą ustawodawczą. Uważamy, że to jedyna droga.
Zwłaszcza teraz, żeby szybciej wyrównywać straty po covidowym
tsunami, stąd ten cały plan działania.

A jakie widzi Pan generalnie rokowania dla polskiej gospodarki
w 2021 roku?
Przedsiębiorcy liczyli na to, że po to na wiosnę ubiegłego roku rząd
wprowadził ograniczenia, by przygotować służbę zdrowia - dofinansować, „dosprzętowić”, zatrudnić większy personel, przygotować szpitalne
łóżka. Okazuje się, że nie do końca taki jest tok myślenia rządzących,
że trzeba nauczyć się żyć z wirusem. W zamian stosuje się najprostsze
rozwiązania jak blokady czy zakazy, które dla przedsiębiorców są niezrozumiałe. Np., nie ma żadnego uzasadnienia dla zamykania solariów
czy siłowni, kiedy działają duże zakłady przemysłowe, gdzie po kilkaset
osób wchodzi na zmianę, spotyka się na korytarzach czy pod prysznicami. Jeżeli jedyną bronią będzie zamykanie sektorów gospodarki, a nie
przygotowanie służby zdrowia i sposobu życia społecznego, pozwalającego na zminimalizowanie tego zagrożenia - to nie widzę tego dobrze.
Zwłaszcza dla niektórych branż.
Gospodarka to system naczyń połączonych. Jeśli doprowadzi się do
bankructw w jednej części, może niewielkiej, jak dzisiaj, to się w przyszłości przełoży na całość. Premier Mateusz Morawiecki niedawno
powiedział, że obecny kryzys gospodarczy w Polsce ma kształt litery K.
Jedne branże spadają, drugie rosną i te rosnące (m.in. przemysł, firmy
informatyczne) uzupełniają w gospodarce obroty tych których przychody
spadają. W skali makro słupki w Excelu się zgadzają, ale w mikro to indywidualne nieszczęścia polskich rodzin. Będzie dochodzić do sytuacji, że
te firmy, które idą w dół, będą musiały zniknąć, ludzie popadną w długi,
potracą majątki firmowe, osobiste, no i zrodzi się problem społeczny,
który także będzie miał wpływ na całą gospodarkę. Krajobraz po bitwie
w postaci rynku na którym dominują duże korporacje z byłymi polskimi
przedsiębiorcami pracującymi tam na etatach nie jest szczytem polskich aspiracji. Dlatego pilnie trzeba objąć wszystkie firmy zamknięte
(spadek obrotu 70% i więcej), bez względu na PKD, rekompensatami
i jak najszybciej zakończyć lockdown, pozwalając pracować branżom
w ustalonych obostrzeniach epidemiologicznych.
Rozmawiała Jaga Kolawa
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Silny Śląsk
- SILNA POLSKA
Jest jednym z najaktywniejszych polityków województwa śląskiego, który sprawy
regionu stawia ponad wszystko. W ostatnim czasie stał się prawdziwym liderem
w walce o sprawiedliwą, przemyślaną transformację przemysłu. Rozmawiamy
z Markiem Wesołym – Posłem na Sejm z Rudy Śląskiej.
Coraz więcej środowisk ma zastrzeżenia do projektu umowy społecznej
dotyczącej górnictwa. Ku zaskoczeniu wielu, dołączył Pan do tej grupy.
Cała moja działalność polityczna zakłada jeden cel: Silny Śląsk = Silna Polska. Będę to podkreślał z całą stanowczością, bez względu na to czy
będzie to rozmowa z przedstawicielem opozycji, czy rodzimej partii.
Śląsk jest niezwykle ważnym regionem dla Polski opartym na przemyśle,
który w kontekście unijnej drogi ku Zielonemu Ładowi musi przejść swoją
metamorfozę. Ponieważ w górnictwie i jego otoczeniu pracuje nawet
400 tys. osób (10 proc. mieszkańców Aglomeracji!), musimy mieć realny
i dobrze przemyślany plan.
W ocenie strony społecznej, którą podzielam, dotychczasowa propozycja
polskiego rządu wymaga zdecydowanej
poprawy. Tak ważny dokument powinien przedstawić pracownikom sektora
wydobywczego i firmom współpracującym, realny scenariusz odchodzenia
od tej gałęzi przemysłu, proponować
racjonalną przyszłość, wskazywać gdzie
znajdą pracę, która przecież ma nie tylko
wymiar ekonomiczny. To powinno być
podstawą procesu transformacyjnego.
Czy polskie górnictwo ma jakąkolwiek przyszłość?

technologii, która pozwala zredukować CO2 powstały ze spalania węgla
w elektrowniach i elektrociepłowniach o 100%! Ostatnio Mitsubishi
poinformowało o opracowaniu nowej technologii wychwytu CO2 ze
spalin emitowanych przez elektrownie, które można przerabiać na paliwa
gazowe lub płynne. Istnieją więc scenariusze, które mogą branżę uchronić przed szybkim upadkiem, potrzeba jednak merytorycznej dyskusji
i otwartych głów.
Jakimi tematami poza przemysłem zajmuje się Pan w Sejmie?
Jestem członkiem trzech komisji
stałych. Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
Komisji Sportu i Turystyki oraz
Komisji Mniejszości Narodowych
i Etnicznych.
Jestem też wiceprzewodniczącym Podkomisji Stałej Gospodarki
Komunalnej, wiceprzewodniczącym Podkomisji Stałej Do
Spraw Turystyki oraz członkiem
Podkomisji Stałej Finansów Samorządowych. Dlatego ściśle
współpracuję z samorządami.
Cieszę się, że Rząd Prawa
i Sprawiedliwości wdrożył mechanizmy, które w dużej mierze
pozwoliły ochronić gospodarkę
w czasie trudnego pandemicznego roku. Jestem szczególnie
zadowolony ze wspólnego działania posłów na rzecz utworzenia
Rządowego Funduszu Inwestycji
Samorządowych dla miast i gmin, z którego do śląskich miast trafiło
ponad 500 mln zł.

Jestem szczególnie
zadowolony ze
wspólnego działania
posłów na rzecz
utworzenia Rządowego
Funduszu Inwestycji
Samorządowych dla
miast i gmin, z którego
do śląskich miast trafiło
ponad 500 mln zł.

Powinno mieć. Według ekspertów
węgiel będzie spełniał ważną rolę
w rozwoju odnawialnych źródeł energii.
Będzie także stabilizatorem polskiego
miksu energetycznego przez najbliższe kilkanaście lat. Nie da się od niego
odejść z dnia na dzień. Nie możemy dopuścić do tego, by szybko zamknąć
polskie kopalnie, a następnie sprowadzać węgiel np. z Rosji. Zobaczmy
jaka jest skala wyzwania. Jeśli dziś w koszcie wytwarzania 1 MWh energii z węgla niemal połowa to klimatyczny podatek unijny, to proszę mi
pokazać biznes, który w takim modelu będzie rentowny.
Modelu, w którym administracyjnie podwyższamy koszt energii z surowca tradycyjnego. W czasie pandemii Poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Tobiszowski, z którym dzielę biuro poselskie, postulował
o zamrożenie europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji
CO2, które dla polskiego przemysłu oznaczają 5,5 mld zł. To środki, które
można przeznaczyć na inwestycje, m.in. w polską energetykę, aby stała
się bardziej efektywna i ekologiczna. Ostatnio słyszałem o norweskiej

Mam nadzieję, że poprzez takie działania, a także duży udział posłów
z tego regionu w dyskusji na temat jego rozwoju, uda się wypracować
scenariusz pozwalający na dynamiczny rozwój Śląska. To, jak już wspomniałem jest dla mnie celem nr 1!
Rozmawiała Katarzyna Borowiecka
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Pandemia przyspieszyła część rynkowych
procesów. Eksperci wyjaśnili, jak mogą z tego
skorzystać przedsiębiorcy
Nowe sposoby dostarczania usług i towarów, rynek e-commerce rozwinięty w niezwykłej skali
w krótkim czasie czy powstanie nowych narzędzi pomocowych dla przedsiębiorców, które mogą
być skuteczne także w przyszłości – to tylko niektóre zmiany, które zachodzą w gospodarce pod
wpływem pandemii. Zdaniem ekspertów, którzy uczestniczyli 23 i 24 listopada 2020 r. w konferencjach na temat inwestowania i finansowania w czasach pandemii odbywających się w ramach
Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Back to Business”, przedsiębiorcy
muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości, a rolą krajowych instytucji i jednostek samorządu
jest dostarczenie im wiedzy i narzędzi, by mogli to zrobić.
Tegoroczna, specjalna edycja Europejskiego Kongresu MŚP odbywa się
pod hasłem „Back to Business” – zdaniem organizatorów, Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach, nazwa musi oddawać obecny stan
gospodarki – wiele procesów inwestycyjnych zostało w ostatnim czasie
wstrzymanych, a przedsiębiorcy muszą się mierzyć nie tylko z problemami finansowymi, ale często także z dużymi ograniczeniami formalnymi
dla prowadzonych działalności. Kluczowy jest zatem „powrót do biznesu”
– odbudowanie łańcucha dostaw i przekonanie inwestorów, że warto
angażować się w nowe projekty. Eksperci z całej Polski – naukowcy,
samorządowcy, urzędnicy i przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w organizowanym online wydarzeniach „Finansowanie przedsiębiorców
i rozwoju gmin” i „Inwestycje motorem rozwoju” , nie mają wątpliwości,
że w każdej sytuacji można dostrzec nowe szanse.
- Pandemia spowodowała weryfikację wszystkich planów inwestycyjnych,
ale warto pamiętać, że niektóre procesy zostały gwałtowanie przyśpieszone.
W Polsce mówiło się dużo o przemyśle 4.0, natomiast część firm nie podchodziła do tego w sposób zadaniowy. Inwestycje, które są teraz realizowane,
cechują się wysokim udziałem procesów zautomatyzowanych. W ARP S.A.
realizujemy też cały szereg programów wsparcia dla przemysłu. W czasach
kryzysu jesteśmy jednostką dedykowaną, żeby realizować projekty „tarczowe”.
Prowadzimy także rządowy program wsparcia przedsiębiorców „Polityka
Nowej Szansy”. Tych narzędzi mamy szeroką paletę i myślę, że każdy przedsiębiorca może znaleźć coś dla siebie – zauważa Zbigniew Bednarski, dyrektor Biura Koordynacji Oddziałów w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Polityka Nowej Szansy to instrument pomocowy oferowany przedsiębiorcom w celu ich ratowania lub restrukturyzacji. Ma stanowić
odpowiedź na potrzeby firm, które znalazły się w trudnej sytuacji
ekonomicznej i wymagają wsparcia w procesie zmian w swoim biznesie. Budżet projektu to łącznie nawet 1,2 miliarda złotych w ciągu
10 lat. Założenia projektu przedstawiono podczas Kongresu, w ramach
webinarium przygotowanego przez Centrum Wsparcia MŚP. Centrum
Wsparcia to z kolei inicjatywa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która umożliwiła lokalnym przedsiębiorcom pozyskiwanie
bezpłatnych porad związanych niemal z każdym obszarem prowadzonej działalności – za pośrednictwem specjalnej infolinii lub na stronie
www.centrumwsparciamsp.pl.

GDZIE SZUKAĆ INWESTORÓW?
Eksperci podkreślali, że przedsiębiorcy mogą szukać środków na finansowanie swoich firm nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Jako
źródła tego finansowania wskazywano m.in. fundusze ONZ, możliwości
zawarte w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, a także
środki z tzw. Green Deal.
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- Niewiele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw szuka inwestorów za granicą. Problemem może być nieznajomość rynku. Warto jednak zdawać sobie
sprawę z tego, że w każdym z państw są instytucje, których celem jest pomoc
w relacjach między przedsiębiorcami. Zachęcam do bezpośredniego kontaktu
z państwowymi agencjami, które działają w każdym kraju związkowym. Takim
przykładem jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, ale nie tylko.
Osoby, które działają w tego typu instytucjach mają wiedzę, którą chcą się
dzielić – mówi Krystian Stępień, prezes Funduszu Górnośląskiego S.A.
Jak zaznaczali prelegenci, inwestorzy w czasach COVID-19 są może
nieco ostrożniejsi, ale na pewno nadal będą szukać prawdziwej okazji do
zrobienia udanego biznesu. Tych okazji nadal jest dużo, tym bardziej, że
pandemia „wymusiła” na przedsiębiorcach innowacyjne, zaawansowane
technologicznie rozwiązania. W ciągu ostatniego roku pojawiły się m.in.
nowe sposoby dostarczania usług i towarów, a rynek e-commerce niezwykle się rozwinął. W rzeczywistości pandemicznej nowego znaczenia
nabrały m.in. inwestycje w projekty zdrowotne i ekologiczne.
- Takim obszarem, o którym myślimy w kontekście ekologii jest np. transport
publiczny. Są spółki, które chcą wykorzystywać w tym celu gaz koksowniczy.
To oznacza, że można myśleć o tym, jak wykorzystać zasoby węgla, ale nie
w bezpośrednim spalaniu, tylko w procesach chemicznych, które pozwolą
produkować czystą energię. To jest możliwe - to jest nasza forma szukania
sposobu na transformację energetyczną, czyli pomysłu, jak wykorzystać
nasze zasoby, np. węgiel i duży potencjał firm górniczych, żeby mogły szukać
nowych technologii, nowych rozwiązań i „miękko” przejść do przyszłości
nisko lub zeroemisyjnej, przyjaznej dla mieszkańców – wylicza Kazimierz
Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Podczas dwudniowego wydarzenia odbywało się także łączenie przedsiębiorców na międzynarodowej platformie spotkań B2B online, która
była dodatkowym i szczególnie cennym elementem Kongresu. Pomysłodawcy tego unikalnego narzędzia – Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Enterprise Europe Network przy Funduszu
Górnośląskim szacują, że na platformie odbyło się ok. 70 spotkań. Swojej
szansy na nawiązanie współpracy z polskimi partnerami szukali przedsiębiorcy m.in. z Austrii, Belgii, Czech, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii,
Rosji, Turcji i Ukrainy.
Głównym celem organizatorów jest realna pomoc w odbudowie zerwanych w ostatnim roku łańcuchów dostaw oraz otwarcie polskich
firm na nowe rynki.
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Jak polscy przedsiębiorcy odnajdują się
w realiach czwartej rewolucji przemysłowej?
Eksperci wskazują kierunki rozwoju biznesu
w najbliższej przyszłości
Zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji, narzędzia internetowe
poprawiające wyniki sprzedaży i otwarcie się na nowe możliwości nawiązywania kontaktów
biznesowych – to najważniejsze obszary rozwoju biznesu, jakie wskazali uczestnicy w formule
online: „Branża hi-tech polską autostradą do przyszłości”, które odbyło się 10 grudnia 2020 r.,
w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Wśród najważniejszych tematów dyskusji znalazły się Internet Rzeczy
oraz Przemysł 4.0 – rozwiązania, które stawiają na unifikację świata
rzeczywistego maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnym Internetu
i technologii informacyjnej.
- Przemysł 4.0 i Internet Rzeczy to tematy kluczowe dla przyszłości biznesu.
Mam nadzieje, że podczas ostatniego spotkania udało nam się zaprezentować nową formę przedsiębiorczości. Rozwiązania, które jeszcze kilka lat
temu wydawały się scenariuszem filmu science-fiction, dziś stają się rzeczywistością. To szczególnie ważne dla Śląska, który dotychczas kojarzony
był tylko z przemysłem węglowym – zauważa Marek Ostafil, ekspert
ds. cyberbezpieczeństwa, pomysłodawca i współzałożyciel Śląskiego
Klastra Internetu Rzeczy.

AKADEMIA MOŻLIWOŚCI

umiejętności, jakimi powinni się cechować idealni pracownicy. Na drugi
plan schodzi ich pochodzenie, a nawet to, czy mieszkają oni w tym
samym kraju, co ich pracodawca.
- Nie ma szansy na rozwój bez odpowiednich ludzi. Najlepsi pracownicy
muszą łączyć nie tylko umiejętności techniczne, ale także zdolności komunikacyjne. Nigdzie nie dojdziemy bez połączenia kreatywności z wiedzą.
Nie należy ograniczać się do mieszkańców swojego kraju czy regionu. Jeśli
znajdziesz kogoś na innym kontynencie, kto może być dodatkiem do Twojej
firmy, powinieneś zatrudnić tę osobę. To samo dotyczy pomysłów i rozwiązań
technicznych. Ograniczanie swojej działalności jest błędem. Komunikacja
i umiejętności ludzi są dziś kluczowe. W nowoczesnym środowisku pracy
odchodzimy od struktury hierarchicznej na rzecz organizacji bardziej zorientowanych na pracę zespołową. Ludzie uczą się, jak współpracować zdalnie,
jak pracować bez granic – przekonuje Rodrigo de Alvarenga, jeden z zagranicznych gości konferencji, CEO i założyciel HAG Ventures.

Jednym z nowoczesnych rozwiązań dla bizW dzisiejszych czasach,
nesu zaprezentowanym podczas konferencji
PODSUMOWANIE
była Śląska Akademia Handlu Internetowego.
aby odnieść sukces, trzeba
To projekt wpisujący się w ideę Przemysłu 4.0
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsięnie tylko mieć odpowiedni
skierowany do śląskich przedsiębiorców, zainbiorstw to wydarzenie, które na Śląsku odbywa
produkt, ale również potrateresowanych zmianą profilu swojej działalności
się od 2011 roku. Dziewięć ubiegłych edycji
fić dotrzeć do potencjalnych
w kierunku e-handlu lub poszerzeniem kanałów
zgromadziło liczne grono przedstawicieli świata
klientów wszystkimi możsprzedaży, dystrybucji i promocji o Internet. Orbiznesu, nauki, polityki i środowisk związanych
ganizatorzy chcą skupić się przede wszystkim
z gospodarką, którzy dyskutowali o szansach
liwymi kanałami. Google,
na przekazaniu praktycznej wiedzy na temat
i barierach stojących przed mikro, małymi
Facebook i inne aktualne
wykorzystania potencjału, jaki stoi za hasłem
i średnimi przedsiębiorstwami. Specjalna edycja,
trendy w marketingu inter„Przemysł 4.0” - zwiększenia sprzedaży, optyz wiodącym hasłem „Back to Business”, udonetowym oraz sprzedaży
malizacji produkcji, polepszenia bezpieczeństwa
wodniła przede wszystkim, że nawet w czaprzez Internet to podstawa
i redukcji zużycia energii.
sie pandemii COVID-19, można skutecznie
- Wykorzystanie tych narzędzi pomoże zmniejszyć
prowadzić działalność gospodarczą, a dzięki
nowoczesnego biznesu.
koszty pracy i zmaksymalizować zyski. W dzisiejuruchomionej przez organizatorów platformie
szych czasach, aby odnieść sukces, trzeba nie tylko mieć odpowiedni produkt, komunikacyjnej, aktywnie nawiązywać kontakty z partnerami z całej
ale również potrafić dotrzeć do potencjalnych klientów wszystkimi możliwymi
Europy i świata. W trakcie kongresu z tej możliwości skorzystało ponad
kanałami. Google, Facebook i inne aktualne trendy w marketingu internestu uczestników, m.in. z Austrii, Belgii, Czech, Niemiec, Irlandii, Włoch,
towym oraz sprzedaży przez Internet to podstawa nowoczesnego biznesu.
Holandii, Rosji, Turcji i Ukrainy.
Konieczne jest również odpowiednie przygotowanie i relacje z zespołem tak,
aby stale zwiększać jego efektywność – mówi Robert Duda, Wiceprezes
- Ten rok jest dla nas ogromnym sukcesem. Nie spodziewaliśmy się tak
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Dyrektor Śląskiej Akadużego zainteresowania ze strony partnerów, którzy pomogli nam w orgademii Handlu Internetowego.
nizacji wydarzenia, jak i samych przedsiębiorców Kilkukrotnie musieliśmy
improwizować, ale tak samo, jak biznes szuka nietuzinkowych rozwiązań,
my również musieliśmy sprostać wyzwaniu. Kongres nie odbyłby się bez
TECHNOLOGIE I LUDZIE
zastosowania nowoczesnych technologii i ciężkiej pracy wielu osób. Dlatego
cieszy mnie, że akurat ostatnie wydarzenie w kalendarzu EKMŚP dotyczyło
To właśnie czynnik ludzki, poza technologiami, był zdaniem uczestniwłaśnie udanego mariażu technologii i ludzi w drodze do sukcesu – podkreśla
ków konferencji najważniejszym obszarem, na rozwój którego powinien
Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
postawić nowoczesny biznes. Zdolności komunikacyjne i umiejętność
współpracy z innymi to, poza wiedzą techniczną, najistotniejsze e
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Sukces specjalnej edycji Europejskiego
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Mimo pandemii koronawirusa w Kongresie
wzięła udział rekordowa liczba uczestników
Dobiegła końca specjalna edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Z powodu ograniczeń wywołanych pandemią, organizatorzy zaproponowali alternatywną
formułę spotkań online, na których poruszane były istotne dla przedsiębiorców kwestie.
Tegoroczna odsłona Kongresu pod hasłem Back to Business była zorientowana na pomoc
w zrozumieniu nowej rzeczywistości wywołanej pandemią. Łącznie w organizowanych spotkaniach
wzięło udział 11,5 tys. uczestników. Na jedynej w Polsce platformie spotkań B2B online do
bezpłatnego networkingu przedsiębiorców, której pomysłodawcą jest EKMŚP, odbyło się blisko
70 spotkań, w których uczestniczyli właściciele firm z 17 krajów.
W ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
zorganizowano cztery konferencje, które koncentrowały się na rozmowach o przywróceniu łańcucha dostaw, zadbania o dalszy rozwój
gospodarki oraz przekazanie niezbędnej wiedzy, dzięki której przedsiębiorcy będą mogli efektywniej prowadzić swoje firmy. Tegoroczny Kongres, mimo specyficznych warunków i zmienionej formuły, przyciągnął
rekordową liczbę uczestników – łącznie wzięło w nim udział 11,5 tys.
osób - o 3,5 tys. więcej niż w zeszłorocznej edycji.

NOWA RZECZYWISTOŚĆ – NOWE
ROZWIĄZANIA
W czasie czterech wydarzeń zorganizowanych w ramach EKMŚP eksperci zaprezentowali dobre, sprawdzone praktyki biznesowe oraz wiele
ciekawych rozwiązań i narzędzi, które mogą wesprzeć przedsiębiorców.
Nowa rzeczywistość istotnie wpłynęła na biznes i gospodarkę, pojawiły
się nowe wyzwania, którym nie wszystkim udało się sprostać. Jedną
z propozycji przedstawionych przez organizatorów eventu jest Centrum
Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego zadaniem jest
pomoc przedsiębiorcom dotkniętym koronawirusem w odnalezieniu się
w nowej sytuacji i utrzymaniu na rynku.
- Za nami jedno z ważniejszych wydarzeń o przyszłości polskich przedsiębiorców. Bardzo wiele podmiotów zaangażowało się w organizację spotkań,
podczas których chcieliśmy zaprezentować najlepsze praktyki i omówić nowe
formy prowadzenia biznesu. Firmy mają dzisiaj różnego rodzaju problemy.
Faktem jest, że to, co dzisiaj się dzieje z gospodarką, jest pewnego rodzaju
transformacją. Każdy musi się odnaleźć w nowej rzeczywistości, która dla
wielu jest brutalna. Dlatego stworzyliśmy projekt Centrum Wsparcia MŚP,
który ma na celu odciążyć przedsiębiorstwa oraz pomóc w uzyskaniu środków. Pracujemy nad tym, żeby zaimplementować te rozwiązania w całej
Polsce. Na Śląsku projekt ten zyskał ogromną popularność i wierzymy, że
może przysłużyć się przedsiębiorcom z całego kraju – komentuje Tomasz
Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

WYZWANIA W NAJWAŻNIEJSZYCH
SEKTORACH GOSPODARKI
Podczas spotkań, zaproszeni eksperci rozmawiali m.in. o transformacji
energetycznej Europy i kosztach przemian w energetyce, o tym jak inwestować i jak szukać środków finasowania w Polsce, ale także zagranicą.
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Zaprezentowane zostały innowacyjne narzędzia i rozwiązania, które
w szczególności mogą okazać się użyteczne w czasie pandemii dla przedsiębiorców i samorządowców. Koronawirus spowodował przyśpieszoną
transformację technologiczną. Znaczna część firm, o ile tylko wykonywana praca na to pozwala, przeniosła się na pracę zdalną i realizuje
projekty online. Dotyczy to także branży eventowej, czego przykładem
jest organizacja tegorocznej imprezy w formie online. Ostatnie spotkanie
w ramach EKMŚP zostało poświęcone rozwiązaniom technologicznym
i hi-tech, które są kluczowe w procesie cyfryzacji oraz w prowadzeniu
firm w dzisiejszej rzeczywistości.
- Zorganizowanie tegorocznego Kongresu w formie online okazało się być
świetną decyzją. Zaproszeni paneliści mieli możliwość dotarcia ze swoją
wiedzą do zdecydowanie większej liczby przedsiębiorców. Dzięki spotkaniom
z ekspertami mogliśmy realnie pomóc wielu przedsiębiorcom, którzy znaleźli
się w trudnej sytuacji, będącej następstwem wybuchu pandemii koronawirusa. Znaczenie cyfryzacji rośnie z roku na rok, a dziś wiemy, że przeniesienie
pewnych sfer życia i pracy do wirtualnego świata jest właściwie nieuniknione.
Musimy tylko nauczyć się jak czerpać z tego największe korzyści – dodaje
Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.
W ramach tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw odbywającej się pod hasłem Back to Business, została
uruchomiona jedyna w Polsce platforma spotkań B2B online do networkingu przedsiębiorców. Dzięki tym spotkaniom przedsiębiorcy mogli na
nowo nawiązać relacje, rozmawiać o odbudowie zerwanych w ostatnim
roku łańcuchach dostaw oraz możliwości wejścia polskich firm na nowe
rynki. W spotkaniach uczestniczyli przedsiębiorcy z 17 krajów, a łącznie
odbyło się ich blisko 70.
Pomimo wielu wyzwań, przed jakimi stanęli organizatorzy tegorocznego
Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wydarzenie odniosło duży sukces, a przedstawione rekomendacje, narzędzia
oraz rozwiązania mogą mieć znaczący wpływ na dalsze funkcjonowanie
wielu firm.
Organizator, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zapowiadaja
i zaprasza na 10., jubileuszową edycję Kongresu, która odbędzie się
w październiku 2021 roku i planowana jest w formule hybrydowej.
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Epidemia COVID-19 spowolniła rozwój Twojej firmy?
Grozi Ci utrata płynności finansowej?
Pojawiły się problemy z wypłatą wynagrodzeń dla Twoich pracowników?

W ofercie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach Tarczy Antykryzysowej znajdziesz szereg
instrumentów finansowych, które pomogą przywrócić Twojej firmie stabilność:
pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym z karencją w spłacie;
pożyczkę obrotową na finansowanie wynagrodzeń w segmencie MŚP z karencją w spłacie;
refinansowanie umów leasingów środków transportu ciężkiego i autobusów z karencją w spłacie;
leasing zwrotny i odtworzeniowy maszyn i urządzeń z karencją w spłacie - #MASZYNERIA.
Szczegóły na: https://www.arp-tarcza.pl/

Twoją firmę czeka żmudny proces restrukturyzacji?
Boisz się utraty płynności finansowej?
A może nie wiesz od czego zacząć?

Skorzystaj z koordynowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. programu pomocy
publicznej Polityka Nowej Szansy. W ramach współpracy możesz liczyć na:
ratowanie Twojego przedsiębiorstwa;
tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne;
pomoc w restrukturyzacji.
Szczegóły na: https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy
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Transformacja gospodarcza oparta o Europejski Zielony Ład, zeroemisyjność i odejście od energetyki opartej na węglu kamiennym wcześniej niż w 2050 roku – to główne rekomendacje
wypracowane przez przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu, Parlamentu Europejskiego
i ekspertów podczas konferencji II Think Eco Forum, która miała miejsce 30 września 2020 r.
w Muzeum Zamkowym w Pszczynie. Wydarzenie zainaugurowało Europejski Kongres Małych
i Średnich Przedsiębiorstw w nowej formule. Specjalna edycja imprezy została podzielona na kilka
comiesięcznych wydarzeń, które odbywały się w formule hybrydowej – stacjonarnie i/ lub online.
W dzisiejszych czasach rozwiązania ekologiczne stanowią kluczowy fundament dla
zapewnienia dobrostanu naszej planety,
a także zdrowia jej mieszkańców. Ekologia dzisiaj, to również przedsiębiorczość
i działania gospodarcze, w tym także sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
To właśnie ekologiczne MŚP, stanowią
o konkurencyjności europejskiego biznesu.
To one zmagają się na rynku światowym
z wytwórcami produktów tańszych, lecz nie
tak ekologicznych. Naszym obowiązkiem
na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim, jest działanie na rzecz przemysłu
śląskiego, polskiego i europejskiego. To
działanie ma przyczynić się do zwiększenia
sukcesu tych najmniejszych w ekspansji na
rynkach zagranicznych. To szansa, aby dać
przykład biznesu bazującego na ekologicznej odpowiedzialności, którą reprezentują
nasze małe i średnie przedsiębiorstwa.

"
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– BACK TO BUSINESS –
II THINK ECO! FORUM

Chciałem się podzielić taką trochę może osobistą, to dobre
słowo, refleksją. Wszyscy chcemy żyć w szczęściu i zdrowiu,
a żeby szczęście i zdrowie nie było sprzeczne z tym, co na co
dzień robimy, to takie działania jakie podejmujemy dzisiaj,
takie ruchy jakie wykonujemy dzisiaj, takie konsorcja, które
powstają są koniecznością i są czymś, do czego jesteśmy
zobowiązani, nie tylko wobec siebie, ale przede wszystkim,
wobec zdrowia i przyszłości naszych dzieci, kolejnych pokoleń. Musimy wykonywać wszelkiego rodzaju ruchy, które powodują, że okazujemy dbałość, a nie pozorujemy dbałości
o środowisko.
Tomasz Zjawiony
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach
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Jako Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego, zarządzamy największą siecią szpitali
w kraju. Zgodnie z danymi, dotyczącymi zachorowalność, które monitorujemy i do których mamy
dostęp, nie będę nikogo straszył, ale powiem tylko
wprost, jakość środowiska jest ważna. Owszem,
żaden onkolog nie wskaże wprost przyczyny związanej z wpływem środowiska naturalnego na stan
zdrowia, ale nie ma co ukrywać, że ta jakość naszego otoczenia ma wpływ na generowanie przestrzeni sprzyjającej tworzeniu się chorób.

EKMŚP 2020 - REKOMENDACJE

Dlatego musimy wspólnymi siłami dokonać licznych zmian natury ekologicznej, bo jeśli tego nie
zrobimy, wydamy miliony na leczenie. Myślę, że
można te miliony wydać w zupełnie innym celu.
To nie jest konferencja dla konferencji, s tworzona
tylko po to, żeby się spotkać i powymieniać
opiniami. My, na podstawie Państwa opinii budujemy nasze programy, nasze projekty. My, dzięki
takim spotkaniom implementujemy rozwiązania,
które Urząd Marszałkowski wpisuje w życie ludzi,
wpisuje w to co się dzieje wokół nas.
Dzięki Państwa wypowiedziom i rekomendacjom wiemy, jak inwestować środki budżetowe,
jak zarządzać środkami europejskimi, jaki obrać
kierunek współpracy z sektorem rządowym,
w różnych obszarach.
Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego

Niemniej jednak, realizując te wszystkie działania,
miejmy cały czas na uwadze to, aby proces przekształcania naszego województwa, z obszaru górniczego w nowoczesny i ekologiczny, był sprawiedliwy i prowadzony
z szacunkiem dla wszystkich, których dotkną zmiany.
Tylko wspólną pracą jesteśmy w stanie stworzyć z naszego regionu innowacyjne województwo, „pompujące”
korzyści dla jego mieszkańców.
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Istnienia zielonej planety i równocześnie efektywnej,
zasobnej gospodarki, nie zapewnimy bez współpracy
biznesu, samorządów oraz rządów, również w wymiarze
współpracy o skali europejskiej czy globalnej. Kluczem
do sukcesu są z pewnością konsorcja, które łącząc wysiłki kilku podmiotów, tworzą rozwiązania ekologiczne,
stosowane później w biznesie. Ostatecznie, właśnie
z tych projektów, korzystamy codziennie my wszyscy.
Dobrym przykładem jest tutaj konsorcjum samorządowo-biznesowe, które podjęło zadanie utworzenia
z Pszczyny pierwszej zeroemisyjnej gminy w Polsce,
opartej o technologie wodorowe.
Całe nasze najbliższe otoczenie pracuje nad transformacją województwa śląskiego w „Zielony Region”. Dzięki
działaniom Marszałka Województwa Śląskiego, korzystającego z wiedzy, także zaproszonych ekspertów do
obrad II Think Eco! Forum, budowana jest nowa strategia
oraz możliwa jest realizacji eco-programów ze środków
unijnych. Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska, we
współpracy ze spółkami krajowymi i wojewódzkimi,
każdego dnia pracuje nad wdrożeniem i rozwijaniem
czystego, zeroemisyjnego transportu publicznego.

"

To, co również powinno wybrzmieć z województwa
śląskiego, z tego miejsca, to to, że na Śląsku rozmawiamy, dyskutujemy, ale także naszą wizytówką
jest pragmatyzm, racjonalność i skuteczność. I to
powinno iść w świat.
Grzegorz Tobiszowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

D O D AT E K S P E C J A L N Y

Kamil Wyszkowski
Dyrektor Generalny UN Global
Compact w Polsce

W trakcie prowadzonej dyskusji oraz wystąpień zaproszonych
ekspertów zwrócono uwagę na małe zainteresowanie małych
i średnich przedsiębiorstw międzynarodowymi kontraktami organizowanych m.in. przez ONZ. Do 2030 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych planuje przekazać ponad 1 bilion dolarów na
projekty związane z obszarem czystej energii, stanowi to ogromną
szansę na rozwój i promocję polskiej technologii tworzonej przez
MŚP, które nie stanowią dużej grupy beneficjentów programów
ONZ. Rodzime przedsiębiorstwa stanowią 0,01% uczestników,
pozyskujących z ONZ niecałe 2,2 mln dolarów.

Małe i średnie przedsiębiorstwa dzięki swojej elastyczności i łatwości
w dopasowywaniu się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia mają
przewagę nad innymi dużymi podmiotami gospodarczymi, dlatego też
powinniśmy kierować do nich działania upowszechniające związane
z udziałem w programach ONZ, które przy właściwym prowadzeniu
przedsiębiorstw w procesie mogą przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności, nie tylko na rynku krajowym i międzynarodowym, pozwoli
to również na zwiększenie i tak już niskiego wskaźnika zaangażowania
polskich firm. Warto mieć również na uwadze działania Chin, które do
2060 r. chcą stać się neutralnie klimatycznie, co będzie miało ogromny
wpływ na gospodarkę światową, a w szczególności na kraje opierające
swój rozwój o ropę i gaz.
Sama Organizacja Narodów Zjednoczonych chętnie wchodzi we
współpracę z krajami odznaczającymi się innowacyjną gospodarką oraz
transparentnymi procedurami. W trakcie udziału w projekcie wprowadza
przedsiębiorstwa na rynki trudne o wysokich wskaźnikach zagrożenia
korupcyjnego i niewypłacalności, będąc odbiorcą projektu i powstałego
zamówienia w trakcie jego trwania, co stanowi o pewności wypłacalności
dla przedsiębiorcy.
Również nasze krajowe think tanki stają się kluczowym miejscem w pomaganiu kierowania firm do projektów. Niestety, nie mają one takiej
siły przebicia jak niemieckie, duńskie, szwedzkie czy chińskie, które
wiedzą szybciej od polskich na co będą wydawane pieniądze i z których
programów, dzięki czemu ich firmy są w stanie szybciej się dopasować.
Polskie firmy oraz międzynarodowe podmioty działające w kraju, głównie
w obszarze fotowoltaiki, stanowią podstawę transformacji energetycznej, również w oparciu o gospodarstwa domowe, fotowoltaika w najbliższych latach przejdzie transformację ze względu na zastosowanie
perowskitów. Te minerały, doskonale absorbujące światło są kolejnym
krokiem milowym, stanowiącym ulepszenie technologii pozyskiwania
energii ze słońca ze względu na wysoką wydajności i niskie koszty

produkcji. Ich zastosowanie jest bardzo szerokie, ponieważ tworząc
panel fotowoltaiczny z perowskitów na rolce folii możemy położyć
go na przeróżnych powierzchniach od lekkich dachów po elewacje
budynków, niewątpliwie jest to technologia przyszłości. Polskie firmy,
wraz z uczelniami, powinny skierować swoją uwagę na stworzenie i wyprodukowanie turbiny wiatrowej z ukierunkowaniem na sprzedawanie
jej do krajów rozwijających się.
Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że transformacja energetyczna w Polsce przyniesie ze sobą redukcję niektórych stanowisk pracy. Jednym
z rozwiązań zaproponowanych w trakcie wrześniowego II Think Eco!
Forum jest przebranżowienie osób trących pracę w specjalistów i monterów termomodernizacji domów oraz innych obiektów budowlanych
w Polsce. Powodem tego podejścia są możliwości pozyskania przez
osoby fizyczne dofinansowania do tego typu przedsięwzięć, dlatego
zapotrzebowanie na fachowców i firmy zajmujących się tym obszarem
jest duże.
Nie możemy zapominać o innych możliwościach zapewniających ekologiczne formy dostarczania energii, jednym z nich jest wodór, który ze
względu na swoją zero-emisyjność jest obiecującym zasobem energetycznym naszej przyszłości. Według Grupy Veolia, wodór jest technologią mogącą znaleźć zastosowanie nie tylko w ciepłownictwie zamiast
gazu, ale również w elektromobilności.
Opierając się o ten przyszłościowy pierwiastek, podpisane zostało
porozumienie z władzami Pszczyny o utworzeniu pierwszej zeroemisyjnej gminy w Polsce, projekt dotyczący wodoru znajduje się w sferze koncepcyjnej, lecz postrzegany jest przez firmę SBB Energy jako
energia przyszłości.
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Duńczycy wpłacają do systemu
ONZ 200 milionów dolarów,
wyciągają prawie miliard. Kim?
Małymi i średnimi przedsiębiorcami. Pora na aktywność polskich
firm w tym zakresie.
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"

Naszą wizją jest wybudowanie czegoś
wymiernego od razu, w przeciwieństwie do innych projektów badawczych, które są planowane w Polsce
są w zakresie wodoru. Chcemy stworzyć instalację, która od razu da efekt
w postaci możliwości produkcji prądu,
i produkcji ciepła. Wodór równocześnie
jest formą magazynowania energii – to
paliwo przyszłości
Ziemowit Słomczyński
Prezes Zarządu SBB ENERGY S.A.
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Warto również wspomnieć, iż, osoby nie mogące sobie pozwolić na technologie wodorowe mogą nadal dołożyć swoją cegiełkę do transformacji
energetycznej korzystając z technologii m.in. domów prefabrykowanych
opartych o fotowoltaikę i pompy ciepła.
Tematy związane z energetyką nie były jedynymi poruszanymi w trakcie kongresowej konferencji. Paweł Rząp, Wiceprezes Pardi Sp. z o.o.
zwrócił uwagę uczestników na kolejny problem pomijany w rozmowach/
debatach dotyczących ekologii. Jest nim recykling odpadów przemysłowych, znacznie niebezpieczniejszych od odpadów komunalnych, którym
poświęcamy najwięcej uwagi w przestrzeni publicznej. Odpady przemysłowe pozyskanie są z wysokotechnologicznych inwestycji w budowę
nowoczesnych form pozyskiwania energii, dlatego też przy planowaniu
takich działań powinniśmy uwzględnić recykling tych odpadów, aby w przyszłości nie
okazały się one dla nas dużym problemem.
Aby technologie przyszłości zostały zastosowane w naszym codziennym życiu istotna jest
współpraca nauki i biznesu. Wpisuje się ona
w hasło przewodnie wszystkich edycji Europejskiego Kongresu MŚP „Nauka-Biznes-Samorząd – RAZEM DLA GOSPODARKI”.
Politechnika Śląska, co roku wprowadza
200 projektów badawczych, poza tym bliska współpraca tworzy szansę na kreowanie
wysoko wykształconych oraz wykwalifikowanych pracowników, którzy będą w stanie
wprowadzać technologię przyszłości do naszych domostw. Bardzo dobrym przykładem
takiej współpracy są nowoczesne kotły elektrodowe firmy Eco Power sp. z o.o.

i wysokopłatnych miejsc pracy. Oprócz takich działań Spółka angażuje
się we wdrażanie technologii związanych z zieloną energią. W dobie
COVID-19 inwestorzy oraz duże przedsiębiorstwa dążą do tego, aby
skracać łańcuchy dostaw i przenoszą swoje zakłady produkcyjne do
Europy, dzięki czemu Polska i województwo śląskie przoduje w obszarze
miejsc do inwestycji, widać w tej tendencji dużą szansę dla MŚP.

Uzależnienie od węgla oraz innych paliw kopalnych, jakie cały czas jest obecne w naszej
energetyce, spowoduje, iż szacunkowo do
2040 roku zapłacimy za użycie gazu, węgla brunatnego i kamiennego (w ramach
ceny uprawnień do emisji CO2) ponad 269 mld zł, przy kursie ok.
4,20 zł/ 1 EUR. Jest to ogromna kwota, która, gdyby została przeznaczona na inwestycje w tym sektorze pozwoliłaby na stworzenie niemal
nowego systemu energetycznego od podstaw. Warto zwrócić również
uwagę na koszy uzyskania energii z węgla kamiennego. Jednostkowy
koszt uzyskania energii energetycznej sprzedany to około 257,50 zł,
w tej kwocie opłata za uzyskanie praw do emisji to ok. 120-125 zł.
Zielona energia jest równie ważna dla inwestorów chcących dokonać
bezpośredniej inwestycji na Śląsku. Według Katowickiej Specjalnej Stefy
Ekonomicznej, inwestor chce, aby wszystkie technologie, w tym te związane z ekologią, były w jednym dogodnym dla niego miejscu, dlatego
też KSSE pracuje nad tym i dąży do tego, aby tereny strefy były takimi
obszarami, posiadającymi wszystko w jednym miejscu, wliczając w to
technologie związane z samowystarczalnością energetyczną. Warto
tutaj przytoczyć liczby, w ostatnich kilku latach KSSE pozyskało inwestycje na kwotę 3 mld zł, co zapewniło kilka tysięcy zaawansowanych

Wiceprezydent Katowic, Mariusz Skiba
wprowadził uczestników w problematykę
zaangażowania miasta w walkę ze smogiem
i wsparcia mieszkańców. Aby Katowice pozbyły się smogu muszą wydatkować na ten
cel 1 mld złotych! Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej dysponuje obecnie kwotą wsparcia
w wysokości do 12 mln złotych, dzięki czemu mieszkańcy miasta mogą
instalować w swoich domach czystsze technologie, warto zaznaczyć, że
miasto od 2011 r. kontynuuje program walki z niską emisją.
Oprócz wsparcia projektów regionalnych skierowanych do mieszkańców
WFOŚiGW stworzył nowy program dla sektora MŚP „50 kW na start”,
którego wartość wynosi 10 mln zł. Zadaniem utworzonego projektu
jest zachęcenie przedsiębiorców do zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Kolejnym obszarem, o którym dyskutowano w trakcie kongresowego
wydarzenia były miasta. Interesujące propozycje dla nich przedstawił
Zbigniew Gieleciak, Prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodnościekowej SA. Padła propozycja, aby miasta mocniej skupiły się na
wykorzystaniu biomasy i biogazów z osadów ściekowych, które tworzą się w oczyszczalniach ścieku. Uczestnik
konferencji wskazał również dane dotyczące
biogazowni, w Europie funkcjonuje 14 tys.
biogazowni, z czego 9 tysięcy w Niemczech,
1500 we Włoszech, 600 we Francji, Danii,
Szwecji. W Polsce 309 biogazowni działa
w 109 oczyszczalniach ścieków. A w sumie
mamy 1800 oczyszczalni, 102 na wysypiskach śmieci i 98 biogazowni rolniczych.
Na 1 mln w Polsce przypada 8 biogazowni,
a w Czechach 54. Warto, aby nasze miasta
pochyliły się nad zaprezentowanymi danymi
i opracowały oraz wdrożyły rozwiązania
zmierzające do zwiększenia liczby biogazowni w Polsce. Ważne, aby miasta w trakcie
inwestycji zwracały uwagę na tworzące się
koszty osierocone, czyli koszty energii, która
nie zostaje skonsumowana.

Jak podkreślali
uczestnicy spotkania,
okres wychodzenia
z pandemii jest
doskonałą okazją
do przemyślenia
aktualnych procesów
wytwórczych oraz ich
modernizacji w kierunku wykorzystania
bardziej wydajny, innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań.
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Jak podkreślali uczestnicy spotkania, okres wychodzenia z pandemii jest
doskonałą okazją do przemyślenia aktualnych procesów wytwórczych
oraz ich modernizacji w kierunku wykorzystania bardziej wydajnych,
innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań.
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INWESTYCJE MOTOREM ROZWOJU
– jak inwestować w trudnych czasach
FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW
I ROZWOJU GMIN

W obecnej sytuacji rynkowej przedsiębiorcy muszą prowadzić
swoje biznesy dwutorowo, ponieważ jakiekolwiek strategie
obrane przed pandemią nie mają całościowego zastosowania.
Mogą one działać w sposób, który umożliwią im uwarunkowania
zewnętrzne, i te rynkowe oraz te wewnątrz firmy.
W związku z tym rekomendujemy, aby wsparcie dla przedsiębiorców tworzone przez instytucje krajowe i regionalne
we współpracy z rządem było ukierunkowywane w stronę
większej indywidualizacji pod kątem branż oraz grup przedsiębiorców, ponieważ wśród podmiotów, radzących sobie dobrze
bądź bardzo dobrze, znajdują się firmy z problemami, a nie
mogące skorzystać z pomocy ze względu na nie spełnianie
niektórych warunków.

"

Kryzys obija się również mocno na inwestycjach tworzonych i prowadzonych przez
mikro, małe i średnie firmy, które słynęły
z prowadzenia ich ze środków własnych. Natomiast czwarty kwartał 2020 roku pokazuje,
że liczba inwestycji dokonywana przez przedsiębiorstwa MŚP maleje, jedynie napędzane
były one przez inwestycje publiczne.

Magdalena Zmitrowicz,
Przewodnicząca Rady MMŚP
oraz Wiceprezes Zarządu Banku PeKaO S.A

"

Firmy są poddane ograniczeniom, na które
nie miały wpływu, my oczywiście wszyscy
widzimy, jak branże są ograniczane w walce
z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa, tylko trzeba powiedzieć, że to nie jest
wina tych branż, że na przykład, następnego
dnia przestają mieć możliwość zarabiania
w ogóle lub ogranicza im się możliwość dochodów w stopniu znacznym.
Michał Dąbrowski,
Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach
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W ramach kolejnych wydarzeń Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które
odbyły się 23 i 24 listopada 2020 r. w formule online, zaproszeni eksperci dzielili się swoją wiedzą
i spostrzeżeniami związanymi ze wsparciem kapitałowym firm i samorządów. Dzięki panelom
dyskusyjnym oraz webinarium dla przedsiębiorców słuchacze/ uczestnicy dostali szansę na
poszerzenie swojej wiedzy w wielu obszarach związanych z finansowaniem.

W dalszej części panelu uczestnicy mieli możliwość zapoznania
się z obecnymi na rynku instrumentami zwrotnymi. Arkadiusz
Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE w trakcie swojej
prezentacji wyróżnił następujące instrumenty:
1. Instrumenty instytucji publicznych np. mikropożyczki.
2. Instrumenty „własne” komercyjnych instytucji finansowych
na rzecz klientów, np. odroczenie spłat.
3. Instrumenty komercyjnych instytucji finansowych we współpracy i ze wsparciem publicznym na rzecz klientów m.in.:
programy sponsorowane przez środki UE, w tym programy
regionalne i ogólnopolskie.
4. Instrumenty bezzwrotne albo częściowo bezzwrotne, np.:
zwolnienia ze składek ZUS, dotacje KIIT, subwencje PFR
Te działania są głównymi punktami w walce ze skutkami gospodarczymi COVID-19.
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Zachęcamy również przedsiębiorców z branży medycznej, chcących rozwijać się w kierunku opracowywania rozwiązań w obszarze chorób zakaźnych do
zapoznania się z instrumentami programu InnovFin.
Do narzędzi, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy, aby
zredukować negatywny wpływ epidemii na ich przedsiębiorstwa zaliczają się działania wspierające banków komercyjnych.
Przedstawił je Wiceprezes PKO Leasing, Mirosław Grzelak.
W ramach programu COSME, który skierowany jest dla wszystkich przedsiębiorców MŚP, a w szczególności dla nie dysponujących środkami na wpłatę wstępną, którzy mają krótką historię
kredytową bądź są start-up’ami. Dzięki temu programowi PKO
Leasing może zaproponować przedłużenie spłaty oraz zabezpieczenia leasingu.
W kwocie 1 mld 900 mln, 500 mln stanowi subfundusz COSME COVID i w ramach tych środków PKO Leasing uruchomił,
nowy produkt Leasing zwrotny płynnościowy, którego istotą
jest zamiana środka trwałego na środek płynny. Ktoś kto jest
właścicielem pojazdu może sprzedać samochód firmie leasingowej i wziąć go w leasing, dzięki czemu obniża koszty związane
z użytkowaniem pojazdu.
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Warto również wspomnieć o działaniach, już podjętych przez instytucje
regionalne i krajowe, których zadaniem było wsparcie przedsiębiorców
w przezwyciężaniu skutków pandemii COVID-19.
Przedstawiciel Funduszu Górnośląskiego w Katowicach, Dyrektor
Małgorzata Obuchowska-Gębala opisała działania już podjęte przez
reprezentowaną przez nią instytucję.
Fundusz Górnośląski wdrożył projekty finansowe już dostępne na
rynku. W ramach pierwszego
półrocza 2020 r. główne działania skupiały się na przedłużaniu terminów spłaty
zobowiązań przez firmy oraz
na zawieszaniu takich spłat.
Wszystko to było robione na
wniosek przedsiębiorców oraz
w porozumieniu z instytucjami europejskimi.
Przystąpił do przetargu na pożyczkę płynnościową i udało
się uzyskać dwa projekty, jeden na województwo śląskie
i opolskie, a drugi wyłącznie
na województwo śląskie i są to
środki w kwocie 116 mln. Będą
udzielane przedsiębiorcom ze
Śląskiego i Opolszczyzny.
Środki z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego zostały
skierowane na pożyczki obrotowe dla przedsiębiorstw,
nie tylko na inwestycje w przedsiębiorstwie, ale również na bieżące
zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Fundusz Górnośląski dysponował w tym obszarze kwotą 160 mln zł na cały region, która może być
zaproponowana przedsiębiorcom na terenie województwa śląskiego.
Natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego reprezentowany przez Halinę Wiśniewską przedstawił działania krajowego podmiotu skierowane
do przedsiębiorców. Programy wsparcia oferowane przez BGK na bieżąco dopasowywały się do zmieniającej sytuacji na rynku oraz sytuacji

24
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Na chwilę obecną PKO Leasing skupia się na
działaniach strukturalnych, głównie na pozyskiwaniu środków z UE, w czym od 18 lat
ma doświadczenie we współpracy z bankami
rozwoju. Przez ten czas udało im się stworzyć
portfel 4 mld zł, a na początku listopada PKO
Leasing podpisało umowę na trzecią transzę funduszy przekazaną przez Europejski
Fundusz Inwestycyjnym w ramach programu
COSME na kwotę 1 mld 900 mln zł, które
mają być umieszczone w budowanym portfelu leasingowym o takiej wielkości.
Mirosław Grzelak,
Wiceprezes PKO Leasing

przedsiębiorstw. Również sektor rolno-spożywczy mógł skorzystać ze
wparcia, ubiegając się o gwarancję na kredyty obrotowe i odnawialne.
Wprowadzono też dopłatę do oprocentowania w wysokości 2 punktów
procentowych na okres 12 miesięcy. Natomiast w ramach programu
rynkowego, programu COSME obniżono prowizję z 1% do 0,7%, rocznie, wydłużając kredyty obrotowe.
BGK wprowadził od października turystyczny program zwrotów, gdzie
firmy z sektora turystycznego mogą skorzystać w obszarze zwrotu zaliczek na imprezy turystyczne, za
zaplanowane wyjazdy, które się
nie odbyły. Od 19 marca około
60 tys. firm skorzystało z oferty
na kwotę 45 mld zł finasowania,
z czego 43 mld zł dotyczyło kredytów z gwarancjami de minimis,
kredyty były udzielane przez banki
we współpracy z BGK. Kredytodawcy zamierzają przedłużać te
programy zgodnie z ustaleniami
Komisji Europejskiej.
Kredyty obrotowe gwarantowane
przez gwarancję de minimis będą
mogły być udzielane na okres 6 lat.
Natomiast dla branż szczególnie
wrażliwych, czyli hotelarstwo, gastronomia, turystyka, BGK jest na
etapie wdrażania zmodyfikowanego funduszu dopłat do oprocentowania. Plan jest taki, aby przez
okres 24 miesięcy BGK spłacał
pełną kwotę odsetek od kredytów
udzielonych tym przedsiębiorcom.
Na koniec tej części dyskusji Profesor Jan Kazimierczak, Dziekan Wydziału Organizacji Zarządzania Politechniki Śląskiej wysunął odważną
tezę, iż nie powinniśmy pytać, co uczelnie mogą zrobić dla biznesu, ale
to biznes powinien powiedzieć, im co mogę one dla nich zrobić, jak mają
dopasować swoje działania do tego, aby były bardziej pomocne. Nauka
i biznes mają wobec siebie różne wymagania i należy pracować wspólnie
nad tym, aby niwelować te różnice.
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W drugiej części kongresowego wydarzenia „Finansowanie przedsiębiorców i rozwoju gmin”
zaproszeni eksperci dzielili się swoją wiedzą i spostrzeżeniami w ramach webinarium Centrum
Wsparcia MŚP dotyczącego restrukturyzacji przedsiębiorstwa, w tym nowego projektu Agencji
Rozwoju Przemysłu Polityka Nowej Szansy.

"

Wielu z nas teraz szuka nowych możliwości ratowania nie tylko naszych firm, ale i miejsc
pracy naszych pracowników, dbając o to, abyśmy mogli dalej funkcjonować. Dlatego też
uruchomiony został przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach projekt Centrum
Wsparcia MŚP. Jest to realne narzędzie pomocy dla firm, którzy szukają pomocy i nie
wiedzą z jakich instrumentów skorzystać, dlatego też reagując na głosy przedsiębiorców
powstał nasz projekt.

Przedsiębiorcy kontaktują się z ekspertami z różnymi trudnościami, ale
niezależnie od problemu zależy im na utrzymaniu przedsiębiorstwa oraz
miejsca pracy. Warto zwrócić tutaj uwagę, że najchętniej oczekiwane
przez nich środki wsparcia to instrumenty bezzwrotne.
W dalszej części webinarium przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu, Dyrektor Marzena Zalewska przedstawiła uczestnikom nowy
projekt związany z restrukturyzacją.
„Polityka Nowej Szansy” działa na podstawie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców,
budżet tego projektu w 2020 roku wynosi 50 mln zł. Przez najbliższy
okres realizacji, tj. 10 lat, ARP otrzyma 120 mln zł rocznie, przy czym
z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku prawdopodobnie
otrzyma kwotę 600 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie podmiotów
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, bądź ekonomicznej
i wymagających pilnego wsparcia finansowego.
Program skierowany jest do MŚP, mikroprzedsiębiorców i do osób prowadzących uproszczoną księgowość na księdze przychodów i rozchodów oraz dużych firm, ale w ich przypadku konieczna będzie zgoda
z Komisji Europejskiej przy udziale UOKIK.
Program przewiduje trzy podstawowe instrumenty wsparcia:

•

•

•

POMOC NA RATOWANIE : to pierwsze koło ratunkowe, dla
przedsiębiorcy, który zaczyna tracić płynność. Okres finansowania
w tym instrumencie wynosi wyłącznie do 6 miesięcy w formule
pożyczki, która jest oprocentowana na stopie bazowej Komisji Europejskiej 0,29 (+ - 4 punkty procentowe). Nie ma tutaj prowizji. Po
4 miesiącach przedsiębiorca może złożyć wniosek o skorzystanie
z kolejnego instrumentu.
TYMCZASOWE WSPARCIE RESTRUKTURYZACYJNE: instrument dedykowany jest wyłączenie przedsiębiorstwu reprezentującemu MŚP, nie może z niego skorzystać duża firma. W tym
instrumencie pożyczka udzielana jest na okres 18 miesięcy, znacznie dłuższym niż w przypadku pierwszego instrumentu. Jest to
bardzo dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców mających pomysł
na swoją restrukturyzację i którzy mogą ją sami przeprowadzić,
ale potrzebują tylko funduszy.
POMOC NA RESTRUKTURYZACJE: najbardziej skomplikowany
instrument, w nim zawiera się nie tylko instrument pożyczkowy,
ale również formuła wejść kapitałowych w formie objęcia udziałów
albo akcji, bądź obligacji. Nie ma tutaj określonego czasu, na jaki
taka formułą wparcia może zostać udzielona. Ten instrument wymaga wsparcia podmiotów profesjonalnych, ponieważ należy tutaj
wykonać plan restrukturyzacji, który musi być realny i przekonać

instytucje, że jest możliwy do wykonania. W tym planie przedsiębiorca wyznacza czas jaki jest mu potrzebny, aby taką restrukturyzację przeprowadzić i określa na jaki czas udzielane jest wsparcie.
Można wnioskować jednorazowo i jednocześnie na jeden instrument
wsparcia, lecz następnie można swobodnie przechodzić z jednego
instrumentu w drugi. Np. jeśli przedsiębiorca zdecydował się skorzystać
z instrumentu „Pomoc na ratowanie”, nie ma przeciwskazań do tego, aby
skorzystał w kolejnym kroku z drugiego instrumentu związanego z tymczasowym wsparciem restrukturyzacyjnym, niemniej jednak wymaga
to odrębnego wniosku i spełnienia warunku zapisanych w regulaminie
instrumentu, aby można było skorzystać z tego wsparcia.
Gdy firma widzi, że jej sytuacja pogarsza się z powodu zatorów płatniczych, bądź przez duże wykorzystanie linii kredytowej, warto rozeznać
się - czy projekt „Polityka Nowej Szansy” jest dla nich rozwiązaniem.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją projektu na stronie:
www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy
Dzięki wystąpieniu Mecenasa Karola Połosaka z Kancelarii Prawnej
Kochański i Partnerzy otrzymaliśmy bardzo interesujące zagadnienie
godne rozważanie dla przedsiębiorców zastanawiających się nad restrukturyzacją w swojej firmie. Każdy z nich powinien postawić sobie
trzy pytania przed przystąpieniem do restrukturyzacji.
„Jaka jest specyfika biznesu oraz liczba wierzycieli”?
„Czy konieczna jest natychmiastowa ochrona przed egzekucjami”?
„Czy konieczna jest eliminacja „toksycznych” umów”.
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Tomasz Zjawiony,
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

"

Generalnie, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, no to przedsiębiorcy, tak jak i inni
ludzie nie lubią zmian, ludzie generalnie
nie lubią zmian. Ci, którzy mają to w DNA
to zwyciężają.
Cezary Kaźmierczak,
Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Jak zaznaczali prelegenci, inwestorzy w czasach COVID-19 są może
nieco ostrożniejsi, ale na pewno nadal będą szukać prawdziwej okazji do
zrobienia udanego biznesu. Tych okazji nadal jest dużo, tym bardziej, że
pandemia „wymusiła” na przedsiębiorcach innowacyjne, zaawansowane
technologicznie rozwiązania. Eksperci podkreślali, że przedsiębiorcy
mogą z powodzeniem szukać środków na finansowanie stabilności
i rozwoju swoich firm.
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Izby gospodarcze – instytucje wsparcia biznesu –
przedsiębiorcy – trójkąt współpracy w dobie odbudowy
światowych łańcuchów dostaw
„Chambers of Commerce - Business Support Institutions - Entrepreneurs - a cooperation triangle in the era
of r ebuilding global supply chains”
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goal for the Polish government was to keep jobs and it was
successful because the situation on the market is not tragic.
The very different approach for to entrepreneurs was made
by the Pakistani government which focused on giving companies incentives, payments delays and also money buffers
which had to secure the export of the companies.

The high-level conference named „Chambers
of Commerce - Business Support Institutions Entrepreneurs - a cooperation triangle in the era
of rebuilding global supply chains” was aimed
to the foreign experts of the congress.
During the online event, 20th of October 2020, invited guests discussed problems and challenges which faces small and medium sized enterprises in the countries of representatives invited to the discussion.
We wanted to hear the voice from different countries to exchange
good practices and solutions prepared for entrepreneurs.
The economic situation of SMEs in the countries of experts was similar
during the global pandemic of COVID-19. The governments decided
to implement lockdown which hit the entrepreneurs from the catering
industry, tourism, transport and services. Many companies were locked and employees has been sent off on forced breaks. In Germany,
companies were concern about the second lockdown which could be
destroying for their businesses.
We were able to compare the support which companies basing on
the examples of government actions in countries of representatives.
In Poland the national authorities created the „anti-crisis” shield for
entrepreneurs. Unfortunately, the first editions of this support program
weren’t very good, especially the 3rd and 4th edition. But with the 5th
update of this policy gave entrepreneurs the adequate support. The
support was giving to the entrepreneurs not only on the basis of number
of employees but also including the industry they represent and how
hard it was hit by the corona-crisis. But the problem with the support
given by Polish government was that the companies who didn’t needs
help received it while companies that needed more funds to survive
couldn’t get more. We think that the best proposal from the government
should include the same amount of money for everyone. The main
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The situation in Portugal hasn’t been different than the situation in the rest of the EU countries. They are expecting that
the second quarter of the year will have the worst number of
GDP in the history of their country. The lockdown affected
the economy in very asymmetric way, in terms of services
the worst situation was in tourism and transport and those
industries are very important for the economy of Portugal. But
there are companies which have the best time for their industry for example: health and agriculture. What’s happened in Portugal
is not very different than the situation in other EU countries, currently
they are waiting for the financial support from European Union. The
Portugal government to support companies opened credit lines to
keep their functioning and the workplaces. Delays of payments and
extension of credits/loans.
The Hungarian government was observing the reaction of the other
EU countries, how they managed the crisis and took from then the
best practices. For Hungary, maintaining of production was the most
important point together with keeping the workplaces. They used
solutions made by Germany, and they support the employment of the
companies. The loans, credits and incentives were made to create and
maintain the new investments inside the country and outside the country. The Hungary decided for this move because their GDP is related to
trade so they were trying to maintain the export activities. Like in the rest
parts of Europe the Hungarian service sector tourism and gastronomy
and related to gastronomy had similar problems because of COVID-19.
The German government spend 1,3 bln EUR to cope with all the problems made by coronavirus. The support given by authorities was immediately, the entrepreneurs were able to fill all the required forms
the next day after announcing their decision. The BVMW helped associated SME’s in the process of filling forms for the government to
received funds.
During the session invited experts showed good cases of their support
dedicated for companies and their members organizations. Polish
representatives presented participants their project aimed to support
companies and members of Chamber of Commerce and Industry in
Katowice, the „Center of Support for SME's" created together with the
City of Katowice and Marshall Office of the Silesian Voivodeship. The
goal of the center is to support the companies located in the Silesian
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THE SECOND WAY OF HELP ENTREPRENEURS
WERE B2B MEETINGS AND EDUCATIONAL
ACTIONS
The Hungarian organization and CED Central European Economic Development Network Nonprofit Ltd. and Polish-Hungarian Chamber of
Commerce focused on webinars connecting Polish-Hungarian entrepreneurs and on support of Hungarian companies in preparation of
marketing materials and websites in PL. The Pakistani organizations
educate entrepreneurs on using the online applications for work with
the foreign contractors. The BVMW taken the different area of help
for their members focusing on their mental health, because they were
overwhelmed with the lockdowns and all the restrictions. The BVMW
organization also help their companies in the area of searching for
opportunities in setting up their businesses in other EU countries and
worked close with the government to prepare the best solutions for
SME in those difficult times.
As we can see, every country had their own unique way to support
companies in the difficult time of lockdowns during the ongoing pandemic. We can get great lessons from the solutions made by invited
organizations.
As the organizers of the Conference which has been a part of the
European Congress of Small and Medium Size Enterprises Back to

Business, we would like to recommend following solutions to strengthen
the cooperation triangle of Chambers of Commerce - Business Support
Institutions - Entrepreneurs for restoring the lost supply chains because
of the global pandemic of COVID-19. We proudly name it „Four actions
for restore of supple chains, four actions to rebuild entrepreneurship”,
we only propose four actions because we want to keep it simple. We
have to focus on the small and medium sized enterprises who will need
our help in the future the most.
Action no. 1: Exchange information in the following areas:
•
About events and news between organizations with publishing
on our websites.
•
About member companies, making on websites tabs dedicated to
our organizations and their member companies.
•
About economic information from our countries and regions to
connect and participate each other in project.
Action no.2: Organization of networking events for our member companies.
Action no. 3: Support of our member companies in the expansion to the
countries of partner institutions. To help them directly in the country
and support their actions.
Action no. 4: Coordination of cooperation settled up between our
member companies. We should act like a direct contact points in our
countries and help them during their partnership.
The Chamber of Commerce and Industry in Katowice hosted during
the online event experts of: Chambers of Commerce, Institutions
and Representatives of Diplomatic Corps from: Germany, Hungary,
Pakistan, Poland and Portugal.
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Region with the free consultations in the area of law, finance, marketing
or restructuring of company. Similar thing was created in Portugal where
during the lockdown from March till the end of May the Associação
Empresarial de Portugal created the „Crisis Cabinet” to help companies
and member organizations, conducting consultancy services in the area
of legal issues, labor rules, financing of the companies and finding new
business opportunities.
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BRANŻA HI-TECH

POLSKĄ AUTOSTRADĄ DO PRZYSZŁOŚCI
10 grudnia 2020 r. odbyło się ostatnie wydarzenie z cyklu Europejski Kongres Małych i Średnich
Przedsiębiorstw - Back to Business, w czasie którego mówiono o nowatorskich obszarach rozwoju
biznesu. Internet Rzeczy i Przemysł 4.0 – to nowe, inteligentne rozwiązania technologiczne dla
MŚP, które warto wdrożyć w swojej firmie, by być krok przed konkurencją.
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Panująca pandemia przyczyniła się do gwałtownego zainteresowania wszelkimi odmianami nowych technologii, używanych w ramach
sprzedaży internetowej, produkcji, zarządzaniu, komunikacji, w prezentowaniu swoich produktów, a przede wszystkim w nawiązywaniu
nowych relacji. To ryzyko zarażenia i liczne obostrzenia sprawiają, że
społeczeństwo, mówiąc metaforycznie, przeniosło dużą część swojego
życia do przestrzeni wirtualnej. Te zmiany przedsiębiorcy mogą przekuć
w korzyści. Eksperci, którzy spotkali się w trakcie konferencji online
rekomendowali korzystanie z nowych narzędzi i systemów wpływających na rozwój naszego regionu, na rozkwit talentów i umysłów kadry
specjalistów, którzy pracują w województwie śląskim

"

Wystarczy sięgnąć po dostępne narzędzia, żeby skutecznie sprzedawać
i wykorzystywać potencjał Internetu w komunikacji marketingowej
z klientem. Najnowsze badania z zakresu analizy działań internetowych
w Polsce pokazują, że prym wiedzie
wyszukiwarka Google, tuż za nią plasuje się serwis YouTube i największe
portale internetowe. Mądre zarządzanie miejscem promocji, odpowiednia
komunikacja, z pewnością spowoduje,
że zwrot z inwestycji w e-marketing
będzie najwyższy. Zalecam, aby rozpocząć od audytu swojego serwisu
internetowego, sprawdzić na ile jest
dopasowany do tego, czego aktualnie
wymagają użytkownicy Internetu, tak
żeby najlepiej spełniał te wymagania.
Rekomenduję też określenie profilu
klienta. Wówczas nakłady na marketing w sieci będą o wiele lepiej i trafniej wydane.
Robert Duda,
Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
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Zmiany, jakie zachodzą w związku
z postępująca pandemią są dla wielu
przedsiębiorstw powodem sytuacji
kryzysowych, a z drugiej strony dla
wielu szansą rozwoju swojego biznesu.
Przemysł 4.0 i dziedziny high-techowe
mogą przybliżyć Śląsk i południową
Polskę do tego, byśmy zostali nową,
polską Doliną Krzemową.
Tomasz Zjawiony,
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Ponieważ obszar e-commerce ekspansywnie rośnie w ramach trzech
trendów: gwałtownego wzrostu sprzedaży online, przeniesienia stacjonarnego biznesu do Internetu oraz zmiany zachowań konsumenckich
– RIG w Katowicach w listopadzie 2020 r. wdrożył nowy projekt dla
MŚP – Śląska Akademia Handlu Internetowego. Firmy, które do tej pory
pozostawały tylko w offline i nie miały perspektywy otwarcia się na
sprzedaż internetową, borykają się z dużymi problemami. Nowy projekt
edukacyjno-szkoleniowy odpowiada na potrzeby lokalnego rynku.
Uruchomienie Akademii wynikało ze zgłaszanego zapotrzebowania
na solidną edukację w zakresie e-handlu, email-marketingu, analityki
internetowej czy prawa w e-handlu.
Najwięcej miejsca w trakcie dyskusji zajęła tematyka technologii 4.0.
Zdaniem uczestników wydarzenia, naukowców i przedstawicieli firm
związanych z high-techem, te inteligentne rozwiązania (cyfryzacja i robotyzacja systemu produkcji) pozwalają na zwiększenie zysku, dokładne
planowanie cyklu produkcji i realne obniżenie jej kosztów. Jednym słowem - umożliwiają optymalizację cyklu produkcyjnego. Jak? Można się
o tym było przekonać na praktycznych przykładach przedstawionych
w trakcie konferencji „Branża hi-tech polską autostradą do przyszłości”.
Mimo ograniczeń sektora MŚP (mało seryjna produkcja, ograniczona
przestrzeń, nieprecyzyjny plan produkcji, konwencjonalny park maszyn,
brak czasu czy bariery finansowe) - Przemysł 4.0 warto wprowadzać.
Rozwiązanie to oferuje nie tylko zunifikowany zestaw narzędzi, z których można korzystać, od oprogramowania po szeroką automatyzację.

To coś więcej niż smart manufacturing - cały łańcuch wartości, dostawców, procesów, produktów oczywiście i usług, które są dostarczane
w inny sposób. Połączenie wirtualnych technologii z przemysłem maszyn daje środowisko wielu rozproszonych narzędzi, których należy używać
w konkretnym celu. Można te narzędzia podzielić na dwie grupy. Jedna z nich służy do zwiększenia dostępności produktu poprzez polepszenie
sprzedaży, personalizację produktu, rozwiązania e-commerce czy połączenie z cyfrowym łańcuchem dostaw. Natomiast druga, to tzw. narzędzia
optymalizacji produktu: automatyzacja, robotyzacja, analiza biznesowa, ograniczenie kosztów operacyjnych, energetycznych czy polepszenie
bezpieczeństwa, tego funkcjonalnego, jak i tzw. cyberbezpieczeństwa.
Automatyzacja tzw. gniazd produkcyjnych, używanie robotów współpracujących, automatyzacja rozwiązań logistycznych i transportowych, paletyzacja, kontrola jakości, a także umiejętne i adekwatne użycie wszelkich narzędzi służących do optymalizacji wykonywanej pracy w firmie, a więc
produkcji czy sprzedaży analiz rynkowych – to przykładowe rozwiązania dla MŚP. Jak podkreślali eksperci, zwrot dotyczący inwestycji w zakresie
wprowadzenia poszczególnych narzędzi technologii 4.0 do przedsiębiorstwa, szacowany jest od roku do dwóch lat. Nie można czekać, ale stawiać
na realne wdrożenia, ponieważ rynek radykalnie się zmienia. Praktycznie, co trzy lata odbywa się rewolucja na rynku technologii komunikacyjnych.

"

Nie wolno nigdy się zrażać barierą
technologiczną, która może dotykać
sektor MŚP. Dlatego nie możemy się
bać korzystania z coraz bardziej dostępnych narzędzi, tu nie mówię tylko
o samych robotach, ale o wszystkich
technologiach i narzędziach dostarczanych w Przemyśle 4.0. Barier nie
ma, a jedyne jakie możemy zauważyć
to stereotypowe i zachowawcze postrzeganie swojego biznesu. Nasz projekt „Śląskie 4.0” wychodzi naprzeciw
przedsiębiorcom poprzez skuteczne
planowanie, przygotowanie projektu,
także poprzez rozwiązania finansowe.
Aleksander Stanik,
Ekspert ds. Rozproszonych Systemów Kontroli loT
oraz Przemysłu 4.0, Śląski Klaster Internetu Rzeczy

"
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Wprowadzenie nowych technologii
to zmiana sposobu myślenia. W tym
momencie na rynku wygrają nie Ci,
którzy po prostu produkują tanio, ale
Ci którzy produkują lepiej. Produkujący w sposób bardziej inteligentny, ale
też ci, którzy są bardziej elastyczni, są
w stanie wykorzystywać dane, generowane prze linie produkcyjne ich firmy,
dzięki tworzeniu inteligentnych systemów zdalnego dostępu do danych.
Marek Ostafil,
Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa,
Śląski Klaster Internetu Rzeczy Sinotaic
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Ważny jest efekt skali, czyli sytuacja,
w której koszt RND (research and
development) zostaje rozłożony na
odpowiednio dużym wolumenie produkcyjnym. Tylko wtedy ten koszt
w jednostkowym urządzeniu będzie
odpowiednio mały. Opracowanie
tych technologii, to przecież realny
wysiłek, godziny innowacyjnej i kreacyjnej pracy inżynierów. Naturalnie
duże firmy mają przewagę, ale to nie
znaczy, że jako małe i średnie przedsiębiorstwa nie jesteśmy w stanie działać na tym rynku. Żeby uzyskać sukces
na arenie międzynarodowej, bo to powinno być naszym celem, musimy się
konsolidować i działać wspólnie w obrębie Śląska, przecież tutaj funkcjonują
bardzo dobre firmy technologiczne.
A małe firmy potrafią tworzyć również
doskonałe rozwiązania w rozmaitych
obszarach, nie tylko dla dużych odbiorców, ale też dla start-up’ów.
Artur Frankiewicz,
Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa,
Śląski Klaster Internetu Rzeczy Sinotaic

Ogromną role odgrywa sektor naukowy - uczelnie oraz wsparcie instytucji okołobiznesowych. Tutaj ważna jest inwestycja w młode pokolenie,
edukacja otwarta na nie tylko na wiedzę technologiczną, ale też na
zrozumienie potrzeb nowej generacji przyszłych pracowników.

"

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy bardzo intensywną zmianę
pokoleniową. Młodzi ludzie wchodząc
do nauki chcą opracować rewolucyjną
technologię, a później założyć nowatorski start-up.
dr inż. Karol Jędrasiak,
Zastępca Dyrektora Centrum Transferu
Technologii Akademii WSB
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For us, small and medium size enterprises, technology (…) is always only
a mean, it is not an objective.
Stefan Moritz,
Managing Director of European Entrepreneurs
CEA-PME, Head of the EU-Liaison
Office of BVMW in Brussels

Konferencja miała międzynarodowy wymiar. Eksperci z Europy i Stanów
Zjednoczonych omawiali hi-tech jako kategorię rozwiązań ekstremalnych, które powstały w odpowiedzi na rosnące wymagania rynku.
Polska, a zwłaszcza województwo śląskie dysponujące odpowiednio
wykształconą i przygotowaną kadrą posiadają wielki potencjał w implementowaniu nowych technologii.

"

Having the right people is basically
the most important factor you need
to build before anything else. However, it is quite important to combine
different skills, that means not just
technical skills but also, soft skills.
Rodrigo de Alvarenga,
HAG Group – USA, EU, LATAM.

"

I think, you need to take talents early
on their carrier, to really look on the
students, because this freshman’s will
be able to get new skills hard and soft
skills and also a business skill which
help them accelerate their career.
Alessandro Magny,
Innovation Manager in CDILabs
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Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw od
2011 roku jest ważnym i cennym miejscem do wymiany
doświadczeń, poglądów oraz dyskusji dla środowisk biznesu,
nauki i samorządu.
To wszystko nie udałoby się, gdyby nie grono wspierających
nas przyjaciół, partnerów i patronów.
Serdecznie dziękujemy za działanie – razem dla gospodarki
i sektora MŚP!
W październiku 2021 roku spotykamy się
już po raz dziesiąty!
Do zobaczenia w Katowicach!

Tomasz Zjawiony
Prezes RIG w Katowicach
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2020 ROKIEM TRANSFORMACJI
GOSPODARCZEJ W POLSCE
Centrum Wsparcia MŚP, specjalna edycja Europejskiego Kongresu MŚP – Back to Business,
międzynarodowa platforma do „matchowania” przedsiębiorców, pilotażowy projekt edukacyjny
Śląska Akademia Handlu Internetowego - unikalne instrumenty, stworzone w RIG w Katowicach,
stały się konkretnym wzmocnieniem dla funkcjonowania firm w regionie.
Rok 2020 miał dla Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach wyjątkowy wymiar. Instytucja samorządu gospodarczego obchodziła jubileusz
30-lecia swojej działalności. Świętowanie, podsumowania i wspomnienia
musiały jednak ustąpić miejsca wyjątkowej sytuacji, w jakiej znalazła się
polska gospodarka. Z całą pewnością, ogłoszony w marcu stan epidemii COVID-19 stał się olbrzymim wyzwaniem dla osób prowadzących
działalność gospodarczą. Pandemia zmieniła kierunek funkcjonowania
wielu firm. W obliczu niespotykanego egzaminu i kryzysowej sytuacji
- RIG w Katowicach, który od 1990 roku realizuje misję wspierania
podmiotów gospodarczych, służył realną pomocą i aktywnie wspierał
działalność śląskiego biznesu.
– Ten rok był pełen niespodzianek, szczególnie tych gospodarczych. To czas
na podsumowania, ale również restrukturyzacje wielu firm i idącą za tym
transformację. Jako druga co do wielkości Regionalna Izba Gospodarcza
w Polsce towarzyszymy od marca firmom w przejściu tej trudnej drogi,
ale jednocześnie wierzymy, że dzięki wsparciu i narzędziom jakie dzisiaj są
dostępne dla firm, za kilka miesięcy odbudują swoje pozycje nie tylko na
rynku krajowym, ale również europejskim i światowym – podkreśla Tomasz
Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Centrum Wsparcia MŚP – infolinia bezpłatnych
konsultacji dla śląskich firm

Pod koniec marca uruchomiono nowy projekt - Centrum Wsparcia
Małych i Średnich Przedsiębiorstw z infolinią i stroną internetową www.
centrumwsparciamsp.pl, gdzie właściciele firm po wypełnieniu krótkiego formularza otrzymywali konkretną pomoc ekspertów. Poprawa
sytuacji lokalnych firm w województwie śląskim była możliwa dzięki
ścisłej współpracy z Miastem Katowice i Województwem Śląskim. Centrum Wsparcia MŚP stanowiło jeden z filarów „Katowickiego Pakietu
Przedsiębiorcy”, który pełnił rolę samorządowej tarczy antykryzysowej
dla miejskich firm. Od lipca br. z Centrum Wsparcia MŚP korzystały już
śląskie mikro, małe i średnie firmy z całego województwa śląskiego,
w ramach IV filaru „Śląskiego Pakietu dla Gospodarki”, uruchomionego
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Z tej formy doradztwa i konsultacji dla przedsiębiorców z zakresu prawa, finansów
i możliwości pozyskania dofinansowania, podatków i księgowości, HR
i restrukturyzacji przedsiębiorstwa, marketingu i reklamy, łączenia
firm oraz ogólnie pojętego doradztwa biznesowego – skorzystało w
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2020 r. prawie 500 firm. Grono eksperckie Centrum Wsparcia MŚP,
złożone z konsultantów infolinii (pracowników Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach), a także zrzeszonych w ramach Izby kancelarii, biur
księgowych, agencji marketingowych i consultingowych, które wyraziły
chęć współpracy - poświęciło łącznie blisko 2000 h na doradztwo
dla przedsiębiorców w potrzebie. Co daje prawie 3 miesiące pomocy
non-stop! Co godne podkreślenia, po porady CWMŚP sięgnęły firmy
z ponad 50 miejscowości woj. śląskiego.

EKMŚP - wirtualnie o najważniejszych wyzwaniach dla polskiej gospodarki - od transformacji
energetycznej po Internet Rzeczy i Przemysł 4.0
Przykład tego udanego case-study pokazuje, że istnieje wiele przestrzeni
do współpracy między instytucjami samorządowymi i gospodarczymi.
Od 2011 r. RIG w Katowicach – jako lider w obszarze MŚP – wspiera
firmy podczas największego w tym sektorze wydarzenia – Europejskiego
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wirus nie oszczędził i tego
projektu, zamiast tradycyjnie organizować 10. edycję, trzeba było zbudować formułę i agendę imprezy od nowa. Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach postawiła na specjalny kształt EKMŚP - Back to Business
- by tchnąć ducha wiary i walki w firmy w tak trudnym czasie. Nazwa
oddawała obecny stan gospodarki – wiele procesów inwestycyjnych
zostało w 2020 r. wstrzymanych, a przedsiębiorcy mierzyli się nie tylko
z problemami finansowymi, ale często także z dużymi ograniczeniami
formalnymi dla prowadzonych działalności. Kluczowe zatem stało się
hasło „powrotu do biznesu” – odbudowanie łańcucha dostaw i przekonanie inwestorów, że warto angażować się w nowe projekty. Od września
do grudnia 2020 r. miały miejsce cztery wydarzenia w czasie specjalnej
edycji kongresu. Z uwagi na pandemię, konferencje i panele eksperckie poświęcone najistotniejszym problemom polskich przedsiębiorców
można było śledzić online. Kongres rozpoczął się spotkaniem w Muzeum
Zamkowym w Pszczynie 30 września. Celem II Think Eco! Forum: Czysta
woda, czysta energia, czysta Polska było nagłośnienie tematu ekologii,
zwiększenia efektywności energetycznej oraz rozwiązań sprzyjających
gminom i ich mieszkańcom. Eksperci reprezentujący różne sektory samorządu, nauki i biznesu rozmawiali między innymi o możliwości połączenia
działań odbudowujących gospodarkę z upowszechnieniem „zielonych
technologii”. Ze względu na sytuację pandemiczną, kolejne wydarzenie
odbyły się wyłącznie w wersji online. 23 i 24 listopada – w trakcie
konferencji Inwestycje motorem rozwoju oraz Finansowanie przedsiębiorców i rozwoju gmin - włodarze śląskich miast i przedstawiciele
instytucji finansowych, uczelni oraz biznesu rozmawiali o narzędziach
i rozwiązaniach pozwalających na inwestowanie w trudnych czasach
pandemii, o tym w jaki sposób finansować swoje przedsiębiorstwa oraz
co zrobić, by z perspektywy samorządowca lub przedsiębiorcy wspierać
rozwój gminy. Ostatnie spotkanie w trakcie specjalnej edycji EKMŚP
poświęcone było nowoczesnym technologiom – Branża hi-tech polską
autostradą do przyszłości. Wśród najważniejszych tematów dyskusji
znalazły się Internet Rzeczy oraz Przemysł 4.0 – rozwiązania, które
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stawiają na unifikację świata rzeczywistego maszyn produkcyjnych ze
światem wirtualnym Internetu i technologii informacyjnej. Tegoroczny
Kongres, mimo specyficznych warunków i zmienionej formuły, przyciągnął rekordową liczbę uczestników – łącznie wzięło w nim udział
11,5 tys. osób - o 3,5 tys. więcej niż w zeszłorocznej, stacjonarnej edycji.

Globalny potencjał spotkań B2B online
– wykorzystany!
W trakcie Kongresu zainaugurowano cykl biznesowego dialogu online.
W tym celu została uruchomiona jedyna w Polsce platforma spotkań
B2B online do networkingu przedsiębiorców. W sytuacji epidemicznej
spotkania online 1:1 to nie tylko szansa na nowe kontakty i kontrakty,
ale również możliwość pozyskania aktualnej wiedzy, dzięki której można
rozwinąć swoją firmę. Biznesowe spotkania w sieci to odpowiedź na
potrzeby czasu, przy okazji niosąca wiele korzyści dla firm. Z bezpłatnej
możliwości wejścia na nowe rynki dla różnych branż i wzmocnienia relacji
biznesowych skorzystało 100 przedsiębiorców z 17 krajów, łącznie
odbyło się blisko 70 wirtualnych spotkań.

Śląska Akademia Handlu Internetowego –
kompendium wiedzy o sprzedaży i reklamie
online

marca wszystko uległy załamaniu przez pandemię. Przedsiębiorcy, którzy
podlegają tym wszystkim restrykcjom przeżywają niezwykle ciężki okres,
związany z samym utrzymaniem firmy. Życzę wszystkim, by przyszły rok
był lepszy, żebyśmy mogli prowadzić działalność gospodarczą w normalnych
warunkach. Mamy „Dziesiątkę Rzecznika MŚP”, projekt opracowany w listopadzie wraz z reprezentantami ponad 200 organizacji zrzeszonych w Radzie
Przedsiębiorców przy Rzeczniku. To są postulaty, które mają spowodować
obniżenie kosztów działalności, poprawienie jej bezpieczeństwa, eliminację
zbędnych obowiązków i biurokratycznych barier. Liczymy na to, że politycy
wezmą sobie te propozycje zmian systemowych do serca i uda nam się
przynajmniej poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej, co
jest niezbędne, żebyśmy mogli odrabiać straty poniesione w czasie pandemii
– akcentuje Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP.
Wystąpienie Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
pokazało, że mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią inwestorzy
udowodnili, że są przygotowani do prowadzeⁿia biznesu w każdych
czasach. Spółka postawiła w 2020 r. na realizowanie głównych celów
strategicznych: pozyskanie dużych inwestorów i wzrost zainteresowania
KSSE firm z sektora MŚP.
- W 2020 roku wydaliśmy w KSSE już 49 decyzji o wsparciu projektów
inwestycyjnych. Działa nasza specjalna strefa wsparcia dla firm. Wartość
nakładów przekroczyła 3,4 mld zł. Dzięki nim nasi inwestorzy utworzą

Konieczność przyśpieszonej lekcji cyfryzacji i e-handlu przeszło w minionym roku wiele firm. Ponieważ aktualnie Internet daje najlepsze
możliwości dotarcia do klientów i pozwala na wejście na nowe tory,
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i Śląską Organizacją Szkoleniową,
zainicjowały w listopadzie pilotażowy projekt. To wyjątkowa propozycja szkoleń dla przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MŚP, zainteresowanych poszerzeniem kanałów sprzedaży, dystrybucji i promocji
o działania w Internecie. Ponieważ pierwsza edycja Akademii, w której
wzięła udział grupa złożona z przedstawicieli 30 śląskich firm, spotkała
się z ogromnym zainteresowaniem, w marcu 2021 r. planowana jest
kolejna odsłona projektu.

Gospodarcze Zamknięcie Roku wraz ze Śląskim
Forum Ekspertów
Stan pandemii jest porównywalny ze stratami poniesionymi w czasie
II wojny światowej… Czy zdaliśmy egzamin w walce ze skutkami COVID-19? O sytuacji gospodarczej regionu i Polski debatowali uczestnicy
Gospodarczego Zamknięcia Roku. Wydarzenie - w formule online podsumowało całoroczne działania dla przedsiębiorców poczynione,
na skalę ogólnopolską i regionalną, przez rząd, instytucje samorządowe
i finansowe oraz środowisko biznesu, wspierające polskie firmy w tym
kryzysowym czasie.
W imieniu przedsiębiorców rok podsumował Adam Abramowicz, który
w trudnych czasach blokady gospodarki trwał na posterunku Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorców.
- Rok 2020 rozpoczął się obiecująco, przez pierwsze trzy miesiące firmy
z sektora MŚP rozwijały się, sprzedaż i wynagrodzenia rosły. W połowie

ponad 1440 nowych miejsc pracy. Szykujemy się na rekord w historii KSSE
i to pomimo COVID-19. Już dziś mogę powiedzieć, że nasi inwestorzy
i KSSE, będziemy przykładem jak w trudnych czasach być liderem rozwoju
gospodarczego w Polsce i w Europie - podsumował rok 2020 w KSSE,
dr Janusz Michałek, prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach pragnie podziękować wszystkim
Partnerom wydarzeń i projektów realizowanych wspólnie w minionym roku za
współpracę. Łatwiej przetrwać ten trudny czas, gdy walczy się z przeciwnościami razem. Tylko dzięki współdziałaniu wielu środowisk jesteśmy w stanie
wygrać tę wciąż toczącą się walkę o utrzymanie miejsc pracy i ratowanie
lokalnych firm.
Jaga Kolawa
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KSSE podsumowuje rok:
REKORD W INWESTYCJACH
MIMO COVID-19

– Nasi inwestorzy zrealizują aż 57 projektów wartych ponad 5,1 mld zł. Dzięki nim pracę w regionie
znajdzie ponad 1,5 tys. osób, a firmy te utrzymają
dotychczasowe zatrudnienie na poziomie 6,4 tys.
pracowników – informuje dr Janusz Michałek
prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (KSSE). –To rekord w historii KSSE
pomimo COVID-19 – podkreśla.

dr Janusz Michałek
prof. AWSB, prezes KSSE S.A.

dr hab. Barbara Piontek
prof. AWSB,
zastępca prezesa zarządu KSSE S.A.
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– Rok 2020 zdecydowanie należy do polskich
firm. Rodzimi przedsiębiorcy zrealizują aż 80,7%
wszystkich pozyskanych przez nas inwestycji wartych ponad 3,6 mld zł. Dzięki nim pracę w regionie znajdzie 1,1 tys. nowych pracowników,
a aż 2,6 tys. stanowisk zostanie utrzymanych. To
oznacza siłę i stabilną pozycję rynkową naszych
inwestorów mimo pandemii, a także pokazuje, że
przepisy Polskiej Strefy Inwestycji i nasze działania
pomocowe w ramach Specjalnej Strefy Wsparcia
spełniają swoje zadanie – ocenia wiceszefowa
KSSE prof. AWSB dr hab. Barbara Piontek.
– Inwestycje w Katowickiej SSE zrealizują w tym
roku również firmy z kapitałem niemieckim (5,3%),
angielskim (3,5%), amerykańskim (1,75%), chińskim (1,75%), holenderskim (1,75%), włoskim
(3,5%) i szwedzkim (1,75%) – dodaje.
Jak ocenia profesor Piontek, 2020 to rok MŚP.
– Mikro, małe i średnie firmy stanowią 66,6%
wszystkich tegorocznych projektów inwestycyjnych Katowickiej SSE, z czego najwięcej, bo aż
42,1% zrealizują mikro i małe firmy, m.in. takie jak
np.: DKGlass, czy Inter Color Partner. Cieszy nas
takie zainteresowanie ofertą KSSE w tej grupie
przedsiębiorców, bo potwierdza ono, że strefy
ekonomiczne mają skuteczne narzędzia rozwoju
także dla mikro i małych firm – zaznacza.

KSSE MOTOREM
AUTOMOTIVE
– W KSSE stale przesuwamy granice, udowadniamy, że niemożliwe jest możliwe. Nasze firmy
strefowe pokazały, że są przygotowane do korzystania ze wsparcia KSSE i prowadzenia biznesu
w każdych warunkach. Jesteśmy dziś przykładem,
jak w trudnych czasach być liderem rozwoju
gospodarczego w Polsce i w Europie – podsumowuje prezes Janusz Michałek. – Jako motor
automotive, uruchomiliśmy w KSSE na podsumowanie tego roku dwa duże projekty elektromobilne. Jednym z nich jest pierwsza w historii
polska marka samochodu elektrycznego Izera,
którego produkcja ruszy ze wsparciem m.in. KSSE
już w 2024 roku w Jaworznie. Electromobility
Poland zadeklarowało 2 mld zł na budowę fabryki aut elektrycznych w ramach decyzji KSSE
o wsparciu – mówi prezes KSSE.
– Drugi projekt to nowa inwestycja, naszego flagowego inwestora FCA Poland. Firma będzie produkowała w Polsce i to u nas, w Tychach całkiem
nowe modele samochodów. Dzięki realizacji inwestycji na Śląsku będą powstawały nowoczesne
auta marek FCA z napędem elektrycznym oraz
hybrydowym. W ramach samej decyzji o wsparciu
KSSE, nasz inwestor zadeklarował ponad 755
mln zł nakładów w fabrykę w Tychach – dodaje.
W 2020 roku KSSE była atrakcyjna przede
wszystkim dla branży metalowej (15,8%), motoryzacyjnej (14,1%) i budowlanej (14,1%),
a także sektora maszynowego (8,8%), tworzyw sztucznych (7%), papierniczego (7%),
spożywczego (5,2%), meblarskiego (3,5%),
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elektrycznego (3,5%) oraz IT (3,5%). Inwestycje na terenie KSSE zrealizują też
przedsiębiorcy z branży chemicznej (1,75%),
transportowej (1,75%), BPO (1,75%),
energetycznej (1,75%), wyrobów ze szkła
(1,75%) oraz medycznej (1,75%), poligraficznej (1,75%), recyklingu (1,75%), przetwórstwa drewna (1,75%) i innych (1,75%).
W Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. (KSSE) – złożonej z centrali
w Katowicach oraz podstref: gliwickiej,
jastrzębsko-żorskiej, tyskiej i sosnowiecko-dąbrowskiej – działa aktualnie ok. 450
przedsiębiorstw (w tym mały i wielki biznes,
firmy globalne i rodzinne), które łącznie zainwestowały 42 mld zł i stworzyły ponad
80 tys. miejsc pracy.

i nr 2 na świecie. Wyróżniana tytułem
„Wysoko Rekomendowana” w kategorii
Najlepsza SSE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Europie. KSSE zdobyła aż 5
nagród w najnowszym raporcie fDi Intelligence - Global Free Zones Rankings 2020.
Międzynarodowe jury wyróżniło Katowicką
SSE w kategoriach: rozwój infrastruktury,
nowe inwestycje, rozwój umiejętności,
inteligentne strategie, czy doskonała
baza talentów.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
wydała dotychczas 590 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej i 121
decyzji o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji.
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Rok 2020 zdecydowanie należy do
polskich firm.
Rodzimi przedsiębiorcy zrealizują
aż 80,7% wszystkich pozyskanych
przez nas inwestycji
wartych ponad 3,6 mld zł.

KSSE to według Financial Times w ostatnich
latach najlepsza strefa w Polsce, Europie
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Nikt nie wymyślił
jeszcze substytutu stali
Chciałbym wrócić na chwilę do dosyć odległego czasu, a mianowicie do lat 1953-54 kiedy tworzył
się pierwowzór Unii Europejskiej opartej na wartościach oraz wspólnym interesie gospodarczym.
Wtedy nazywała się wspólnotą węgla i stali. Węgiel był surowcem przez lata kształtującym mikst
energetyczny. Wbrew typowemu myśleniu unijnemu uważam, że tak jest nadal w wielu częściach
świata. Drugim bardzo istotnym surowcem są rudy żelaza i otrzymywana z nich stal. Nikt dotąd
nie wymyślił jej substytutu. Nie da się zbudować infrastruktury z tworzyw sztucznych. Stal jeszcze przez kilkadziesiąt lat będzie podstawowym surowcem wykorzystywanym w budownictwie,
infrastrukturze, przemyśle maszynowym i ciężkim.

Tomasz Heryszek
doktor nauk ekonomicznych,
Prezes Zarządu Weglokoks SA

Jest kilka kluczowych czynników, z którymi musi
się zmierzyć sektor hutniczy, aby się dopasować do korytarza wyznaczonego przez unijny
Zielony Ład. Abyśmy mogli za kilka lat powiedzieć, że wykorzystaliśmy wszelkie możliwe
szanse i fundusze, aby ten przemysł unowocześnić i uatrakcyjnić. chciałem zwrócić uwagę
na jedną bardzo istotną kwestię. To jest przemysł ciężki o małej elastyczności. około 70-80
proc. wydatków to koszty zewnętrzne, na które
przedsiębiorstwa stalownicze nie mają wpływu.
To przede wszystkim ceny energii i materiału
wsadowego, który jest następnie kształtowany
i przetwarzany w walcowniach. Sektor hutniczy
w Europie jest w dużo gorszej sytuacji konkurencyjnej ze względu na to, że ma doliczane
koszty, m.in. śladu węglowego i ETS. Oznacza
to, że trzeba chronić rynek europejski przed
nadmiernym importem setek tysięcy ton stali
wjeżdżającej z Rosji, Ukrainy, Indii, Korei, Brazylii, czyli z rynków, gdzie ślad węglowy nie jest
istotną częścią kosztów.
Światowa Organizacja Handlu stara się ograniczać takie narzędzia, jak cła importowe. Pozostaje natomiast bardzo szeroka gama innych
środków, które są stosowane m.in. na rynku
amerykańskim. To są przede wszystkim tak
zwane pozataryfowe środki ochrony własnego
rynku. Wydaje się, że stoimy w Europie przed
koniecznością zastosowania wielu tego typu
narzędzi po to, aby uniknąć nieuczciwej konkurencji i importu traktującego cenę, jako element dumpingu.
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W POLSCE NA RYNKU STALOWYM
DZIAŁA OKOŁO 13 TYS. FIRM
Musimy jako kraj i jako spółka Węglokoks potraktować ten segment niezwykle poważnie.
Oczywiście, nasze zasoby podażowe nie są tak
rozwinięte jak na Ukrainie czy w Rosji. Mamy
dwie stalownie produkujące stal pierwotnie
z rudy żelaza i siedem stalowni elektrycznych
przetwarzających stal ze złomu. W zakresie
zakładów przetwórstwa hutniczego pozostało
nam w kraju pięć walcowni wyrobów płaskich,
12 walcowni wyrobów długich oraz 10 walcowni rur i kształtowników zimnogiętych. Jak
na 38-milionowy kraj, mający swobodny dostęp
do rynku Unii Europejskiej, jest to relatywnie
niewiele. Musimy zadbać o to, aby dziewięć
krajowych grup producenckich, wśród których
jest Węglokoks, potrafiło nawiązać rywalizację konkurencyjną. Będzie to ciężko osiągnąć
bez wpływu i pomocy z Unii Europejskiej oraz
narzędzi pozataryfowych chroniących rynek
przed nieuczciwym importem. Najistotniejsze,
abyśmy traktowali rynek europejski w sposób
bardziej zamknięty i priorytetowo traktowali
swoje interesy.
Pamiętajmy, że każde państwo pragnące zbudować siłę militarną i gospodarczą nie może być
uzależnione energetycznie od innych krajów
i to samo dotyczy rynku stali. Nie możemy opierać się na imporcie z krajów, niekoniecznie nam
przychylnych, spoza obszaru Unii Europejskiej.
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ZABRZE – pomost między
tradycjami przemysłowymi
a innowacjami
O potencjale naukowo-badawczym i inwestycyjnych atutach miasta, które stawia na rozwój
podstrefy ekonomicznej mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Małgorzata Mańka-Szulik
prezydent Zabrza

Jak zrodził się pomysł na stworzenie w Zabrzu
podstrefy KSSE?
Wszyscy wiemy, jak trudna była kilkanaście lat temu
sytuacja w naszym mieście. Przede wszystkim doskwierało bardzo wysokie bezrobocie przekraczające 20 procent. Strefa ekonomiczna w sąsiednim
mieście działała wówczas już od 10 lat, miała swoją
renomę i w najlepsze rozkwitała za sprawą inwestycji światowego koncernu motoryzacyjnego. Zapadła
więc decyzja, by wystąpić z podobną propozycją
w Zabrzu. Wtedy firmy mogły liczyć przede wszystkim na ulgi w podatku dochodowym, gdyż miasto
jeszcze nie oferowało - tak jak teraz - ulgi w podatku
od nieruchomości. Dopiero w 2008 roku pojawiła
się pierwsza uchwała w tej kwestii. Zaś ulga z racji
działania w strefie była kolosalna: w grę wchodziło
między 45 a 60 procent w podatku dochodowym
do wysokości poniesionych nakładów na inwestycję, wliczając w to zakup nieruchomości. Jeśli więc
inwestor zadeklarował nakłady w wysokości 10 mln
złotych, to miał prawo do odliczeń w wysokości 6
mln zł. To była ogromna zachęta. W połączeniu
z atrakcyjnym, bo dobrze skomunikowanym i doskonale uzbrojonym terenem inwestycyjnym Zabrze
stworzyło interesującą pod względem inwestycyjnym ofertę.
Ile miasto zainwestowało w przygotowanie terenów pod inwestycje w tym miejscu?
Rozwój terenów inwestycyjnych to jeden z priorytetów zabrzańskiego samorządu. Dlatego konsekwentnie inwestowaliśmy w infrastrukturę. Kosztem
65 mln zł uzbroiliśmy tereny. Wybudowaliśmy drogi,
a łącząc efektywność ekonomiczną z celem, który
zawsze nam przyświeca, czyli tworzeniem miasta
przyjaznego mieszkańcom – stworzyliśmy też na
terenie strefy ścieżki rowerowe. Obecnie nasza
podstrefa ekonomiczna to łącznie 157 hektarów
podzielonych na 45 nieruchomości o wielkości od
0,5 do 21 hektarów.
Te pieniądze zwrócą się kiedyś?
65 mln zł, które zainwestowaliśmy w kompleksowe
uzbrojenie terenów i przygotowanie ich dla inwestorów, daje efekty w postaci 31 inwestorów, którzy zainwestowali w Zabrzu blisko miliard złotych
i utworzyli dotąd ok. 1500 nowych miejsc pracy.

Co było najtrudniejsze w „rozkręceniu”
tego miejsca?
Rozpropagowanie informacji o walorach inwestycyjnych miasta. Bezsprzecznym atutem Zabrza, poza
uzbrojonymi działkami inwestycyjnymi niewątpliwie
jest bowiem położenie geograficzne. Jesteśmy jednym z najlepiej skomunikowanych miast w Polsce.
W odległości 4 km od terenu Strefy znajduje się
wjazd na autostradę A1. Z terenu Strefy Ekonomicznej mamy również bardzo blisko, poprzez
autostradę A1, do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice, który leży zaledwie 35 km od
Zabrza. Z miasta łatwo też wjechać na autostradę
A 4. Ogromne znaczenie ma również Drogowa Trasa
Średnicowa przebiegająca przez aglomerację. Warto
zaznaczyć, że w Zabrzu są 4 zjazdy z autostrad – 1
zjazd z autostrady A4 i 3 zjazdy z autostrady A1.
W promieniu 90 km od Zabrza znajdują się 3 międzynarodowe lotniska: Katowice-Pyrzowice, Kraków-Balice oraz Ostrawa.
Nie bała się Pani konkurencji sąsiadów? Ktoś
może powiedzieć, że Zabrze miało się specjalizować w medycynie czy turystyce poprzemysłowej, a to nagle walczy jak lew o inwestorów
z różnych branż?
Na tle innych śląskich miast Zabrze wyróżnia potencjał naukowo-badawczy. W naszym mieście działa:
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
Polskiej Akademii Nauk, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
Polskiej Akademii Nauk, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Śląskie Centrum
Chorób Serc. Zabrze to również prężny ośrodek
akademicki. Tu funkcjonuje Wydział Inżynierii Biomedycznej oraz Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej, Wydział Lekarski z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego, a także Wyższa Szkoła Techniczna.
Zabrze łączy wielowiekowe tradycje przemysłowe
i śląski etos pracy z nowoczesnością, innowacjami
oraz unikatowymi na skalę światową technologiami.

Rozmawiała Jaga Kolawa
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PODSUMOWANIE ROKU 2020

Katowice podtrzymują ducha
lokalnej przedsiębiorczości

40
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Zdjęcie: Jeremi Astaszow/Urząd Miasta Katowice.

Rok 2020 minął pod znakiem pandemii COVID-19. Był
to trudny czas dla globalnej gospodarki, która została
poddana realnemu „crash testowi”. Trudno też przewidzieć, jak będzie kształtować się sytuacja w kolejnych
miesiącach 2021 roku. Natomiast z pewnością już teraz
można pokusić się o pierwsze podsumowania.
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Zdjęcie: Jeremi Astaszow/Urząd Miasta Katowice.

Uznaje się, że jedną z branż, która nie poddała się kryzysowi, a nawet
rozwinęła się np. realizując kolejne etapy rekrutacji, jest sektor nowoczesnych usług biznesowych. Wzrost tego sektora można również
zauważyć w Katowicach i Metropolii GZM, gdzie według wstępnych
szacunków od 2016 roku do teraz sektor ten wygenerował ponad
10 000 nowych miejsc pracy. Przewiduje się, że ogólne zatrudnienie,
za które w zdecydowanej większości odpowiadają Katowice, mocno
zbliży się do 27 000 osób.
Nie chodzi tu tylko o wzrost, wynikający ze zwiększania zakresu realizowanych usług przez już obecnych inwestorów, ale również o nowe
projekty inwestycyjne. W 2020 roku swoje centra otworzyły: Betafence,
Getsix, PubNub, czy RSM. Amerykańska firma Hyland Software swoje
pierwsze centrum B+R w Polsce uruchomiła właśnie w Katowicach.
Infobip, jeden z globalnych liderów w zakresie komunikacji w chmurze,
również otworzył nowy oddział w Katowicach, w biurowcu .KTW I. Dodatkowo TMF Group, obecny w Katowicach od 2000 roku, zdecydował
się na otwarcie nowego centrum i do kilkuset pracowników tej firmy
dołączy w ciągu dwóch lat kolejnych 300 specjalistów. W przygotowaniu
jest też kilka projektów, które w najbliższym czasie z całą pewnością
pojawią się na katowickiej mapie centrów usług biznesowych.
Warto zauważyć, iż firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych są
w dużej mierze najemcami nowoczesnej powierzchni biurowej, a w 2020
roku obserwowaliśmy ich dużą aktywność na rynku nieruchomości biurowych. Według wstępnych szacunków podaż nowoczesnej powierzchni
biurowej osiągnęła niemal 590 tys. m2, a do użytkowania oddano m.in.:
Face2Face Business Campus czy DL Piano. W przypadku umów najmu,
największą na rynku zrealizowano w budynku biurowym Face2Face
Business Campus: Capgemini (11 000 m2), kolejno w tym samym kompleksie biurowym swoje nowe centrum utworzył amerykański inwestor
Honeywell (3 700 m2). Znacząca transakcja została zawarta również
dla biurowca . KTW I – na 3 000 m2 – tu znajduje się nowa lokalizacja
Sii. Należy również zaznaczyć, iż w 2020 pozostawało w budowie kilka
dużych projektów biurowych m.in.: .KTW II, Global Office Park, Silesia
for Business, Craft, Młyńska.6, DL Tower czy Carbon Office. Dostarczenie na rynek nowej podaży z pewnością przyczyni się do wzrostu
wskaźnika pustostanów i większej liczby transakcji na lokalnym rynku,
gdzie pomimo pandemii, obserwuje się rosnące zainteresowanie inwestorów Katowicami.

Miniony rok był bardzo trudny dla lokalnych przedsiębiorców. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej skłoniły władze do
wprowadzenia w mieście Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 1.0, 2.0
oraz 2.0 +. Ten kompleksowy program pomocowy obejmował: zwolnienie z czynszu w miejskich lokalach użytkowych, zwolnienie z czynszu
dzierżawnego na terenach stanowiących własność Miasta, zwolnienie
z opłaty za wywóz śmieci, czy też możliwość zwolnienia z podatku od
nieruchomości. W ramach programu Katowice udzieliły ponad 2 000
uprawnionym przedsiębiorcom ulg i bonifikat w wysokości prawie
11 mln zł. Ponadto we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą
w Katowicach utworzony został Punkt Doradztwa Kryzysowego przy
Centrum Wsparcia MŚP, dzięki któremu pomoc znalazło ponad 180
firm z Katowic.
Pomimo trwającej pandemii Miasto kontynuuje działania na rzecz budowania swojej silnej pozycji, jako przyjaznej lokalizacji dla przedsiębiorców,
w tym start-up’ów, czego symbolem jest Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink. W czasie pandemii podtrzymanie lokalnego ducha
przedsiębiorczości ma wyjątkowe znaczenie, dlatego MIP Rawa.Ink tak
mocno zaangażował się w koordynację pomocy dla MŚP w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy, udzielając ponad 2 000 konsultacji
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast ważną
informacją dla start-up’ów jest fakt, iż obecnie Miasto jest na ostatnim
etapie prac przygotowujących konkurs, w ramach którego mają zostać
wyróżnione najbardziej obiecujące start-up’y, które będą chciały związać
swą działalność z Katowicami. To zasadniczy krok w szerszym projekcie,
zakładającym budowę katowickiego ekosystemu start-up’owego.
Więcej informacji na temat budowania atrakcyjności inwestycyjnej
Katowic oraz przyjaznego klimatu dla przedsiębiorców w 2021 roku
można znaleźć na stronach:
invest.katowice.eu
rawaink.katowice.eu.
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EUROPEJSKO-POLSKA WSPÓŁPRACA
NA RZECZ SEKTORA MŚP - partnerstwo
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
z European Entrepreneurs CEA-PME

W lipcu 2019 roku Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach stała się członkiem jednej z największych organizacji wspierającej dobrowolnie zrzeszone małe i średnie przedsiębiorstwa
w Europie. CEA-PME European Entrepreneurs to współpraca 25 organizacji, działających na
terenie całej Europy. Jednostki te zrzeszają łącznie ponad 2.1 miliona przedsiębiorstw sektora
MŚP, zatrudniających ponad 16 milionów pracowników.

European Entrepreneurs wspiera swoich członków, jako
pośrednik w rozmowach z przedstawicielami Parlamentu Unii Europejskiej, Rady Europejskiej czy Komisji Europejskiej. Organizacja ta stanowi istotny
głos, postulujący na rzecz poprawy sytuacji i ochrony sektora MŚP Starego Kontynentu. Głos ten bardzo mocno wybrzmiał,
gdy European Entrepreneurs wezwała Unię
Europejską do podjęcia inicjatywy „ReloadSMEs”, która jest wezwaniem do pomocy
MŚP w obecnie trudnej sytuacji ekonomicznej. Wielu kluczowych przedstawicieli
Komisji Europejskiej zareagowało na ten
apel i spotkało się z członkami organizacji
byli wśród nich, m.in. wiceprzewodniczący
Valdis Dombrovksis i komisarz ds. Polityki
regionalnej Elisa Ferreira.
Pośród licznych aktywności wspierających
rozwój i integrację członków CEA-PME,
wyliczyć można m.in. udział w projektach
UE albo w spotkaniach networkingowych,
organizowanych i realizowanych przez niniejszą organizację.
Dzięki wstąpieniu RIG w Katowicach do European Entrepreneurs, Izba
pozyskała możliwość otrzymywania informacji, na temat bieżących
projektów europejskich, tym samym udostępniając je swoim członkom.
Przedsiębiorcy mieli możliwość wzięcia udziału w m.in. European Shared

Value Factory: www.african-european-entrepreneurs.com wspierającym nawiązywanie współpracy pomiędzy firmami z Europy i Afryki,
natomiast DigitaliseSME dawał przedsiębiorcom z Polski możliwość
bezpłatnej współpracy z ekspertami ds. cyfryzacji,
którzy oferowali pomoc w procesie transformacji
cyfrowej firmy.
European Entrepreneurs CEA-PME stało się
corocznym Partnerem Europejskiego Kongresu
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, jednego
z największych wydarzeń dedykowanych małej
i średniej przedsiębiorczości w Europie, tym samym angażując się, wspólnie z Enterprise Europe
Network, w aranżowanie spotkań B2B, dedykowanych uczestnikom tegoż Kongresu.
Aktualności dotyczące działalności European
Entrepreneurs CEA-PME można śledzić na stronie: https://www.european-entrepreneurs.org/
oraz poprzez subskrypcję newslettera, dzięki
któremu poznają Państwo obecne zaangażowanie organizacji na rzecz lepszego jutra oraz
zwiększenia roli działalności małych i średnich
przedsiębiorstw w Europie.

European Entrepreneurs CEA-PME stało
się corocznym Partnerem Europejskiego
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
jednego z największych
wydarzeń dedykowanych małej i średniej
przedsiębiorczości
w Europie.
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Mateusz Wachowski
Kierownik ds. Współpracy Międzynarodowej
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
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EUROPEAN-POLISH PARTNERSHIP
FOR SMEs - collaboration of Chamber of

Commerce and Industry in Katowice with
European Entrepreneurs CEA-PME

Since July 2019, the Chamber of Commerce and Industry in Katowice has become a member
of the largest organisation supporting voluntarily associated small and medium sized enterprises (SME) in Europe, European Entrepreneurs CEA-PME consists of 25 organizations operating
throughout Europe. These institutions bring together over 2.1 million enterprises from the SME
sector, which employ more than 16 million people.
European Entrepreneurs supports its members as an intermediary in
the discussions and meetings with the representatives of the European
Parliament, the European Council and the European Commission. This
organization is an important voice, calling for
the improvement of the situation and protection of the SME sector in Europe. The importance was underlined last year when European
Entrepreneurs called the EU to „ReloadSMEs”,
an intervention for SMEs in the economic crisis. Numerous high-level representatives of
the European Commission reacted to this call
and met the representatives of the members
directly, e.g. Executive Vice-President Valdis
Dombrovksis and Regional Policy Commissioner Elisa Ferreira.

the DigitaliseSME project, which offered also to Polish entrepreneurs
the possibility to receive for free a digitization expert, who helped them
in the process of digital transformation of the company.

European Entrepreneurs
CEA-PME has become
an annual Partner of
the European Congress
of Small and Medium
Sized Enterprises, the
largest event dedicated
to SMEs in Europe.

Among the numerous activities supporting the
development and integration of European Entrepreneurs members, we
must mention also the opportunities in participating to EU projects or
in networking meetings implemented by the organization.
Thanks to accession of CCI Katowice to European Entrepreneurs, the
Chamber received the opportunity to join European projects, thus
making them available to its members. They already had a chance to
participate in the European Shared Value Factory, which supports establishing cooperation between entrepreneurs from Europe and Africa:
www.african-european-entrepreneurs.com. In addition, we took part in

European Entrepreneurs CEA-PME has become an annual Partner of the European
Congress of Small and Medium Sized Enterprises, the largest event dedicated to SMEs
in Europe, thus engaging, together with the
Enterprise Europe Network, in arranging
B2B meetings, dedicated to the participants
of this Congress.

You can follow the news on the activities
of European Entrepreneurs on the website
https://www.european-entrepreneurs.
org/, and by subscribing to their newsletter, thanks to which you will learn about the current commitment of
organisations to a better tomorrow for and adequate role of small and
medium-sized enterprises in Europe.

Mateusz Wachowski
International Relations Manager
The Chamber of Commerce and Industry in Katowice
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Prawie 2,4 mld euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i ponad 2 mld euro
z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – to środki europejskie, którymi województwo śląskie
będzie dysponowało w najbliższych latach.
ŚLĄSKIE NAJWIĘKSZYM
BENEFICJENTEM UNIJNYCH ŚRODKÓW

BARDZIEJ KONKURENCYJNA
I INTELIGENTNA EUROPA

19 stycznia odbyły się konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa – dokumentu, który precyzuje cele i sposoby inwestowania funduszy unijnych w ramach polityki spójności UE. W okresie finansowym
2021-2027 Śląskie otrzyma prawie 2,4 mld euro na realizację unijnej
polityki, która skupi się na 6 strategicznych celach: zwiększeniu produktywności gospodarczej, obniżeniu emisyjności i adaptacjach do zmian
klimatu, transformacji cyfrowej i niskoemisyjnym systemie transportu,
budowie gospodarki opartej na wiedzy o wymiarze społecznym, wzmocnieniu lokalnej i regionalnej współpracy oraz sprawiedliwej transformacji.
Na ten ostatni cel Polska otrzyma dodatkowe 4,4 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – środki te zostaną skierowane na
łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej
dla klimatu w regionach węglowych. Z tego funduszu skorzysta 6 województw, spośród których Śląskie z ponad 2 mld euro będzie największym beneficjentem.

Jednym z celów szczegółowych polityki spójności w najbliższych latach
będzie osiągnięcie trwałego wzrostu gospodarczego w oparciu o wiedzę.
W obliczu negatywnych zmian demograficznych oraz w dobie kryzysu
wywołanego pandemią COVID-19, głównymi sposobami na zmniejszenie dystansu rozwojowego Polski do UE pod względem Produktu
Krajowego Brutto per capita będzie wzrost produktywności pracy, akumulacja kapitału oraz uwolnienie potencjału wzrostu przedsiębiorstw.
Zapewnienie trwałego wzrostu polskiej gospodarki i zwiększenie jej
konkurencyjności wymagać będzie podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw. Kluczowe działania w tym obszarze obejmą wzrost wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych we wszystkich
sektorach gospodarki, nowoczesną organizację działalności przedsiębiorstw oraz rozwój kompetencji przedsiębiorców, kadry zarządzającej
i pracowników.

- To bardzo dobry dzień dla województwa. Współpraca samorządu, strony
rządowej i przedstawicieli Komisji Europejskiej przynosi korzyści dla mieszkańców i pozwala nam się rozwijać. Planowana w przyszłym RPO kwota
w wysokości 2,4 mld euro wzmocniona 2 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji, czyli łącznie blisko 4,4 mld euro, to olbrzymie środki, jakimi
region nigdy nie dysponował. Jeśli doliczymy do tego pieniądze z innych
programów, to strumień środków na rozwój regionu w najbliższej dekadzie
będzie bezprecedensowy. Głównym celem jest poprawa jakości życia w regionie, czyli nowe, innowacyjne
miejsca pracy, ale także lepsza
Głównym celem jest
jakość powietrza. Odchodzimy
poprawa jakości życia powoli od tradycyjnego przew regionie, czyli nowe, mysłu w stronę nowych technologii, jednak chcemy tych
innowacyjne miejsca
zmian dokonywać z udziałem
pracy, ale także lepsza strony społeczne – podkreślił
jakość powietrza
marszałek województwa
śląskiego Jakub Chełstowski.
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- Mamy już doświadczenie i wiedzę dotyczącą wykorzystania środków unijnych i jestem przekonany, że te pieniądze będą dalej zmieniać Śląskie. Ze
środków EFRR będziemy finansowali pięć z sześciu osi tematycznych w tym:
Inteligentne Śląskie, Zielone Śląskie, Mobilne Śląskie, Śląskie dla mieszkańca
i Śląskie bliżej mieszkańca. W ramach Funduszu Sprawiedliwej transformacji
planujemy z kolei finansowanie projektów z obszaru gospodarki, środowiska oraz projektów społecznych, związanych z podnoszeniem kwalifikacji
czy wsparciem w poszukiwaniu zatrudnienia – mówił wicemarszałek
Wojciech Kałuża.
Umowa Partnerstwa będzie konsultowana do 22 lutego, a jej ostateczne
zapisy będą miały decydujący wpływ na to, jakiego typu działania województwo śląskie będzie mogło dotować ze środków powstającego
równolegle Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.
Finalne wersje obu dokumentów powinny być gotowe w II połowie roku,
po akceptacji ich zapisów przez Komisję Europejską.
www.slaskie.pl

fot. Patryk Pyrlik, UMWS

PONAD 4 MILIARDY
z Funduszy Europejskich
NA ROZWÓJ REGIONU
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MILIONY Z WFOŚiGW
NA TERMOMODERNIZACJĘ
Ponad 92 mln zł dofinansowania, niemal dwukrotnie więcej niż pierwotnie zaplanowano, przyznał
WFOŚiGW w Katowicach gminom, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym na kompleksową
termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Łącznie dofinansowanych zostało
39 projektów. Środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020, poddziałanie 1.7.1. W marcu br. ruszy nabór wniosków w kolejnym, szóstym
już konkursie.
- Pula środków w piątej edycji unijnego konkursu wynosiła 50 mln zł. Ale
ze względu na olbrzymie zainteresowanie, szczególnie ze strony samorządów, udało nam się ją zwiększyć prawie dwukrotnie. W marcu zaczniemy
przyjmować wnioski w następnej edycji konkursu i jeśli będzie nadal tak
duże, to również nie wykluczamy zwiększenia dofinansowania – mówi
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Największą kwotę dofinansowania, bo aż blisko 20 mln zł, otrzyma Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Kompleksową termomodernizację
przejdą należące do niej 52 wielorodzinne budynki mieszkalne (657 gospodarstw domowych). Dzięki temu zmniejszone zostanie zużycie energii
i spadnie emisja gazów cieplarnianych. Całkowity koszt inwestycji ma
wynieść około 32,5 mln zł. Według planów prace termomodernizacyjne
powinny się zakończyć we wrześniu 2022 roku.
Drugie co do wielkości dofinansowania i najwyższe dofinansowanie
wśród gmin otrzyma Rybnik – niemal 17 mln zł. Środki będą przeznaczone na termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła 27 budynków (409 gospodarstw domowych) w dzielnicach Boguszowice-Osiedle
oraz Niedobczyce.
- Choć w statystykach zanieczyszczenia powietrza Rybnik bardzo często plasuje się w czołówce, trzeba podkreślić, że jest to też miasto, które
robi wiele, by z tych niechlubnych rankingów zniknąć – stwierdził prezes
katowickiego Funduszu podczas podpisywania umowy z prezydentem
miasta Piotrem Kuczerą.

Termomodernizację przejdzie również 19 budynków wielorodzinnych
na terenie Zawiercia. Dzięki czemu lepszą klasę zużycia energii zyska
blisko 250 gospodarstw domowych. Projekt zostanie dofinansowany
kwotą ponad 10 mln zł.
Z kolei najmniejsze dofinansowanie trafi do gminy Irządze, w powiecie
zawierciańskim. Na termomodernizację budynku wielorodzinnego gmina
dostanie nieco ponad 267 tys. zł.
Łącznie w tej edycji konkursu, po przeprowadzeniu merytorycznej oceny,
wyłoniono 39 projektów, na które przeznaczono ponad 92 mln zł dofinansowania. W marcu 2021 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków
w kolejnym konkursie.
Środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałania 1.7.1. tj. Wspieranie
efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie
śląskim. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączna suma
dofinansowania po pięciu edycjach konkursu wynosi blisko 327 mln
zł. Dzięki temu zmodernizowane energetycznie zostaną 663 budynki
(15 479 gospodarstw domowych).

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę
środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.
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Śląski Klaster Internetu Rzeczy
SINOTAIC rozpoczyna drugi rok
swojej działalności!
Gwałtowny rozwój technologii cyfrowych w ostatnich latach, a także sytuacja związana z niespodziewaną pandemią i zamrożeniem gospodarki sprawiły, że rozwiązania oparte na najnowocześniejszych technologiach, takich jak Internet Rzeczy, Sztuczna Inteligencja, Uczenie Maszynowe,
stały się niezbędne do wprowadzenia we wszystkich dziedzinach zarówno gospodarki, jak i życia codziennego.
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Rzeczy SINOTAIC powstała także zrobotyzowana Stacja I 4.0 dająca możliwość skonfigurowania i dostosowania jej do wielu różnych zastosowań.

STACJA I 4.0:
•
•
•
•
•
•
•

CYFRYZACJA, AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA
TO KONIECZNOŚĆ NIE PRZYWILEJ
W ciągu kilku zaledwie tygodni przedsiębiorcy zostali zmuszeni do wprowadzania wielu różnych rozwiązań cyfrowych, aby na przykład móc
pracować w trybie zdalnym. Doświadczenia ubiegłego roku, a zwłaszcza
drastyczny wzrost liczby ataków hakerskich i wycieków danych pokazały
również, jak ważne jest cyberbezpieczeństwo i odpowiedzialne korzystanie z dobrodziejstw technologii.
Klaster SINOTAIC wychodzi naprzeciw zarówno aktualnej sytuacji związanej z COVID-19, jak również globalnej potrzebie rozwoju przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie rozwiązań cyfrowych w wielu obszarach
działalności. W jednym miejscu gromadzimy firmy technologiczne, uczelnie i szereg instytucji, które swoją działalnością wspomagają przedsiębiorców we wdrażaniu nowoczesnych technologii w swoich firmach.
Cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja to już nie przywilej dużych firm.
Teraz to konieczność rozwoju firm z sektora MŚP. Dlatego jednym z kilku
strategicznych przedsięwzięć jakie Klaster podjął w ubiegłym roku, jest
Program Śląskie 4.0, w ramach którego do szerokiego grona partnerów
projektu dołączyła również Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
Efektem regionalnej współpracy Klastra, jest stworzenie dla przedsiębiorców ekosystemu kompleksowego wsparcia w złożonym procesie
automatyzacji i digitalizacji przedsiębiorstw. Duzi dostawcy nie posiadają
rozwiązań, które byłyby łatwo dostępne dla MŚP i nie oferują spersonalizowanych rozwiązań przystosowanych do możliwości i potrzeb firm
z tego segmentu.

PROGRAM ŚLĄSKIE 4.0 Z MYŚLĄ O MŚP
Śląskie 4.0, które zostało stworzone specjalnie z myślą o MŚP działających w przemyśle, wytwórstwie oraz usługach, aby umożliwić im
automatyzację, cyfryzację oraz zmniejszenie zużycia energii. W ramach
programu Śląskie 4.0 MŚP otrzymują wsparcie w postaci indywidualnego przygotowania do wdrożenia nowoczesnych technologii, zarówno
w samej produkcji, jak i zarządzaniu nią, analizę potrzeb oraz propozycje
konkretnych rozwiązań, ich konfigurację i personalizację oraz dostosowanie wdrożenia najnowocześniejszych i energooszczędnych komponentów technologicznych do obecnego poziomu zaawansowania
cyfrowego firmy.
Dzięki wiedzy i doświadczeniu członków Śląskiego Klastra Internetu

umożliwia robotyzację i cyfryzację procesów produkcyjnych, dostosowaną do charakterystyki działania, potrzeb oraz możliwości MŚP,
umożliwia przejście systemom automatyki przemysłowej do Przemysłu 4.0 poprzez dostęp do analityki procesów produkcyjnych
i biznesowych z wykorzystaniem BigData i chmury obliczeniowej,
eliminuje ponad 80% cyber zagrożeń,
umożliwia znaczne podniesienie wydajności produkcji,
pomaga znacznie obniżyć koszty zużycia energii i koszty wytworzenia,
daje zdalny dostęp do stanowisk pracy oraz monitoring wizyjny –
istotny w sytuacji pandemii Covid-19
zapewnia komponent „predictive maintenance”.

Śląskie 4.0 to także wsparcie w finansowaniu zakupu i wdrożenia nowoczesnych systemów dla MŚP przy pomocy różnych i dopasowanych
do możliwości każdej firmy, instrumentów finansowych (dofinansowania
zakupu, pożyczki, leasingu).
Teraz MŚP nie muszą szukać takich możliwości w wielu miejscach. Dzięki
programowi Śląskie 4.0 Śląski Klaster Internetu Rzeczy oferuje w jednym
miejscu usługi partnerów programu, m.in.:
•
doradztwo w zakresie rozwoju innowacyjności i pozyskiwania funduszy;
•
pożyczek oferowanych przez Fundusz Górnośląski S.A.;
•
dofinansowań Agencji Rozwoju Przemysłu i Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości;
•
innych funduszy krajowych i zagranicznych.
Śląskie 4.0 to wszystkie elementy procesu transformacji przemysłu
w jednym miejscu - od audytu, poprzez wdrożenie i finansowanie - koordynowane przez Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC.

STRATEGICZNI PARTNERZY PROGRAMU ŚLĄSKIE 4.0:
inSilesia
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Fundusz Górnośląski S.A.
SPIN-US
Ekoenergia Silesia
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
Więcej szczegółów na naszej stronie www. sinotaic.com
a także na profilu LinkedIn oraz FB SINOTAIC
Smart Secure Networks
Koordynator Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy SINOTAIC
44-100 Gliwice, ul. Rynek 6
office@ssn.international tel. +48 605 86 35 34
						

Agnieszka Łasut
Prezes Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy SINOTAIC
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Za nami pierwsza edycja Śląskiej
Akademii Handlu Internetowego

22 grudnia 2020 r. w trakcie Gospodarczego Zamknięcia Roku nastąpiło zakończenie pilotażowego
projektu szkoleniowo-edukacyjnego dla firm z regionu. W ramach wydarzenia organizatorzy
podsumowali pierwszą edycję. Wręczono również nagrody dla najlepszych słuchaczy Śląskiej
Akademii Handlu Internetowego.
Głównym celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności śląskich
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm poprzez podniesienie
kompetencji lokalnych przedsiębiorców w zakresie przejścia z tradycyjnego handlu do sprzedaży i promocji online. Akademia szczególnie
skierowana jest do branż i gałęzi gospodarki, które ucierpiały w skutek
epidemii koronawirusa.
- To kolejne konkretne narzędzie wpierające przedsiębiorców. Zaproponowaliśmy je, żeby pokazać w jaki sposób powinny zaistnieć w Internecie, jak
dostosowywać kanały sprzedaży, by nadążać za tą trudną rzeczywistością,
używając narzędzi, które są dostępne na wyciągnięcie ręki – wyjaśnia Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
Wyjątkowa propozycja szkoleń dla przedsiębiorców zainteresowanych
poszerzeniem kanałów sprzedaży, dystrybucji i promocji o działania
w Internecie, wpisała się idealnie w potrzeby sektora MŚP. W pierwszej
edycji, trwającej od 30 listopada do 21 grudnia 2020 r., uczestniczyła
zdalnie grupa złożona z przedstawicieli 30 śląskich firm z różnych branż
od firm cateringowych, eventowo-reklamowych, po kancelarie prawnicze czy zakłady produkcyjne.

- Wiele firm było do tej pory skoncentrowanych na działaniach offline. Docierały do nas informacje, że rośnie zapotrzebowanie na projekt całościowo
obejmujący i pokazujący proces, od stworzenia serwisu internetowego po
skuteczną promocję i komunikację w sieci. To wszystko spowodowało, że
jako Śląska Organizacja Szkoleniowa podjęliśmy decyzję o stworzeniu takiego
kompleksowego projektu. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności w trakcie zajęć Akademii przełożą się na sukcesy osobiste uczestników
i sukcesy firm, w których pracują - reasumuje Robert Duda, Dyrektor
Śląskiej Akademii Handlu Internetowego, Wiceprezes Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach.
Akademia nie mogłaby zaistnieć na taką skalę, gdyby nie wsparcie współorganizatorów i partnerów.

Pilotażową edycję podsumował jej pomysłodawca.

– Cieszę się, że możemy być jednym z kluczowych partnerów tego projektu.
Obecnie, to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią o sile regionu,
a przeżywają kryzysowy czas. Stawiamy na innowacje, budowanie pozytywnego wizerunku województwa śląskiego i samorządu, wspierającego rozwój
e-handlu i nowoczesnych technologii. W ramach „Śląskiego Pakietu dla Gospodarki” do firm w regionie trafiło 1,4 mld złotych. Śląska Akademia Handlu
Internetowego stanowi uzupełnienie oferty wsparcia dla przedsiębiorców,
ponieważ aktualnie Internet daje najlepsze możliwości dotarcia do klientów
– podkreśla Wojciech Kałuża, wicemarszałek Województwa Śląskiego.
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- Szkolenie bardzo mi się podobało, miało wymiar teoretyczny i praktyczny
zarazem. Coraz silniejszy jest trend przenoszenia sprzedaży i działań reklamowych do Internetu. Myślę, że taki projekt jak ŚAHI jest niezbędny dla osób
zajmujących się marketingiem internetowym, social mediami czy e-handlem
w firmach, osobiście polecam – dodaje drugi nagrodzony słuchacz ŚAHI,
Maciej Świerkocki.
W 2021 r. planowane są cztery odsłony Śląskiej Akademii Handlu Internetowego. Zajęcia w ramach drugiej edycji odbędą się w terminie
od 1 - 24 marca 2021 roku w formie 8 całodniowych sesji warsztatowych online w dni robocze. Wśród zagadnień będących przedmiotem
nauczania znajdą się m.in. kwestie związane z podstawami e-biznesu,
prawa w e-handlu, optymalizacja i pozycjonowanie stron, reklamy
w Google Ads i YouTube, kampanie remarketingowe, profile firmowe
w mediach społecznościowych oraz inne tematy związane z marketingiem internetowym.
Jaga Kolawa

KOSZT UDZIAŁU:
Cena dla Członków RIG:
- 1500 zł netto/ os.,
- 750 zł netto/os.
Cena regularna (poza promocją) = 4950 zł
netto/ osoba

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ufundował nagrody rzeczowe (laptopy) dla dwóch najlepszych absolwentów Akademii, którzy
zdobyli najwięcej punktów w teście wiedzy i certyfikat umiejętności
Śląskiej Organizacji Szkoleniowej z tytułem eMarketing Managera.
Uczestnicy odbierając nagrody podkreślali, że udział w projekcie edukacyjnym był dla nich pozytywnym doświadczeniem.
- Poznaliśmy wiele praktycznych narzędzi do pozycjonowania strony. Bardzo dużo się nauczyłam. Program szkolenia był wielowymiarowy, od roku
zajmuję się marketingiem internetowym i chciałam usystematyzować swoją
wiedzę. Dziękuję za intensywny czas spędzony w Akademii – mówi Magdalena Cader.

Ceny promocyjne tylko dla firm zarejestrowanych lub mających oddział w województwie śląskim.
WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:
Robert Duda,
Dyrektor ŚAHI,
Wiceprezes RIG w Katowicach
tel. 660 910 950
e-mail: rduda@rig.katowice.pl

1 - 24 marca 2021 r.
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Podsumowanie roku okiem eksperta
Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach
Izba to niezwykle miejsce, które nadal wśród wielu przedsiębiorców sprawia wrażenie enigmatycznej instytucji. Jedną z przyczyn może być fakt, iż przynależność do izb gospodarczych jest
w Polsce fakultatywna – niemieccy przedsiębiorcy obligatoryjnie do nich należą, a tym samym
mają nie tylko okazję, ale i obowiązek zapoznania się z zasadami funkcjonowania samorządu
gospodarczego. Oczywiście każde z rozwiązań ma swoje zalety, jak i pewne wady. Rozwiązanie
polskie czyni z nas samorząd gospodarczy z prawdziwego zdarzenia, jednak ta samorządność
ma również swoją cenę. Utrzymanie pracowników, budynku i całej infrastruktury jest nie lada
wyzwaniem – a przecież jesteśmy jedną z największych izb gospodarczych w Polsce, współpracującą z instytucjami z otoczenia biznesu na całym świecie.
SPECYFIKA PRACY W RIG

Marlena Miąsko
Zastępca Dyrektora Generalnego
Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach

Kiedy byłam jeszcze Dyrektorem Współpracy
Międzynarodowej i przedstawiałam naszą instytucję delegacjom zagranicznym, zawsze mieliśmy do
dyspozycji cały szereg działań, którymi mogliśmy
się pochwalić! Zespół RIG w Katowicach jest niezwykły, cieszę się i jestem dumna z tego, że mogę
być jego częścią, a ten artykuł to skromne podziękowanie dla każdego z kim mogłam pracować – od
absolutnie każdego czegoś się nauczyłam. Warto
zauważyć, że praca w tym miejscu jest niezwykle
wymagająca, należy być wyjątkowo elastycznym,
szczególnie na zmiany, które pojawiają absolutnie
zawsze – i to chyba jedyna stała. Jest to praca,
w której nie można się nudzić, ale przynosi także
mnóstwo satysfakcji.

RIG – „DOMEM
DLA PRZEDSIĘBIORCY”
Pamiętajmy, że przedsiębiorcy zarówno ci więksi,
jak i ci z sektora MŚP, są właśnie kołem napędowym gospodarki, to dzięki ich zaangażowaniu
powstają nowe miejsca pracy, to oni są mecenasami wielu wydarzeń kulturalnych i charytatywnych. Jako izba organizujemy największy na
świecie kongres dla MŚP, mnóstwo wydarzeń
o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim
oraz lokalnym. Przy izbie działa Sąd Arbitrażowy,
którego zadaniem jest usprawnianie przebiegu
sporów sądowych pomiędzy przedsiębiorcami.
Dodatkowo proponujemy przedsiębiorcom legalizację dokumentów eksportowych, jednak naszą
największą siłą jest to, że jesteśmy „domem dla
przedsiębiorców”.

SILNA SPOŁECZNOŚĆ
PRZEDSIĘBIORCÓW
Na pierwszym miejscu stawiamy nasze firmy
członkowskie, to one czerpią z darmowych
szkoleń, niższych cen na produkty marketingowe
czy bezpośrednich spotkań, kiedy nie ma obostrzeń pandemicznych. Wielokrotnie jednak pojawiali się u nas przedsiębiorcy, którzy potrzebowali
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naszego wsparcia – jeśli możemy pomóc, zawsze
to robimy, zawsze staramy się być głosem przedsiębiorców. Jest to możliwe dzięki funkcji Prezesa,
którą pełni wg statutu przedsiębiorca, robi to honorowo, prowadząc jednocześnie swoją działalność. Jest to zadanie i wyzwanie jednocześnie,
wymagające pełnej dyspozycyjności, ale to dzięki
takiemu właśnie rozwiązaniu świadomość problemów, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorcy,
nigdy nie kończy się na urzędniczym podejściu.

CENTRUM WSPARCIA MŚP
– REALNA POMOC DLA FIRM
Rok pandemiczny był rokiem niezwykle trudnym.
Izba, dla której już ostatnie lata nie były łatwe
pod kątem finansowym, pracująca do tej pory
w znacznym stopniu w systemie eventowym,
znalazła się w sytuacji, która wydawała się bez
wyjścia, a dodatkowo w trudnym położeniu
znalazł się filar izby - przedsiębiorcy! Należało
niezwłocznie wdrożyć działanie, które miałoby
na celu natychmiastowo wesprzeć przedsiębiorców. Pierwsze tarcze dla przedsiębiorców były
niejasne, przepisy wzbudzały wiele pytań, a izba
musiała znać odpowiedzi, aby móc je przedstawić przedsiębiorcom, jak również, aby reagować
rekomendacjami na szczeblu administracyjnym.
Wśród naszych firm członkowskich mamy wielu
kapitalnych ekspertów, którzy zostali przez nas
zaangażowani do bezpośredniej pomocy przedsiębiorcom. Utworzyliśmy całą infrastrukturę infolinii,
która pomagała, m.in. na przestrzeni prawnej, HR,
marketingowej, czy nawet psychologicznej.
Tak powstał niezwykły projekt Centrum Wsparcia
MŚP, który zamierzamy kontynuować w kolejnym
roku, we współpracy z samorządami, którym na
sercu leży dobro polskich przedsiębiorców.
Zaczyna się nowy rok, ale bez względu na to, czym
nas zaskoczy, będzie to dla izby i jej pracowników
rok różnorodny, pełen wyzwań, czas, w którym nie
można się nudzić - bo to kolejny rok w Regionalnej
Izbie Gospodarczej w Katowicach!
Serdecznie zapraszam do współpracy!
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Przedsiębiorca indywidualny hybrydą
przedsiębiorcy i konsumenta?
Od 1 stycznia 2021 r. osoby fizyczne zawierające umowy bezpośrednio związane z prowadzoną
przez nie działalnością gospodarczą otrzymały niektóre uprawnienia konsumenckie, z których
będą mogły skorzystać w relacjach z innymi przedsiębiorcami. Zasadniczym celem nowej regulacji jest ochrona niedoświadczonego i nieposiadającego odpowiedniej wiedzy przedsiębiorcy,
dokonującego czynności prawnej z innymi przedsiębiorcą. Wolą ustawodawcy jest wyrównanie
dysproporcji powstałej między dwoma podmiotami o różnym stopniu fachowości w nawiązanym
przez nie stosunku prawnym.
Rewolucję przyniosła ustawa z dnia 31 lipca
2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych [Dz. U. z 2019 r.
poz. 1495, z 2020 r. poz. 568. 875].

Izabella Żyglicka
Radca Prawny,
Zygnicka i Wspólnicy

Przedsiębiorca indywidualny uzyskał ochronę
konsumencką w trzech obszarach:
•
stosowania klauzul abuzywnych we wzorcach umów;
•
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
•
prawa odstąpienia od umowy zawartej na
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
Z uwagi na fragmentaryczność wdrażanej ochrony
w porównaniu do ochrony konsumentów nie jest
uprawnione stwierdzenie, by przedsiębiorcy indywidualni otrzymali identyczną wiązkę uprawnień, co konsumenci. Dlatego też nie poszerzono
spektrum dotychczasowej definicji konsumenta
zawartej w art. 221 k.c., a ustawodawca zdecydował się na rozwiązanie zasadzające się na
każdorazowym odwoływaniu, w ramach trzech
wyżej wskazanych obszarów, do sformułowania,
że właściwe regulacje stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną
z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Już na pierwszy rzut oka w przytoczonej konstrukcji widać problem interpretacyjny względem
pojęcia ,,charakteru zawodowego” działalności gospodarczej. Ustawodawca wskazuje, by charakter
zawodowy analizować bazując przede wszystkim
na danych figurujących w CEIDG. Powszechnie
wiadomo jednak, że zawarte w przywołanym rejestrze kody PKD mają raczej charakter porządkujący i, plasując przedsiębiorcę w określonej
kategorii biznesu, nie przesądzają przecież o tym,
czy czynności przedsiębiorcy są zawodowe.
W słownikach wyrazów bliskoznacznych jako
słowa synonimiczne do przymiotnika „zawodowy”

odnaleźć można określenia takie jak: ekskluzywny,
wyszkolony, dostępny wybranym, wprawny, umiejętny, profesjonalny, sektorowy, majsterski, powołany, wysokiej klasy, wyćwiczony, z górnej półki,
branżowy, biegły, kompetentny, pewny, sprawny,
wykwalifikowany, zręczny, rzemieślniczy, fachowy,
specjalistyczny, mistrzowski, wysokogatunkowy,
wyczynowy, stały, doświadczony, nieamatorski,
uprawniony, rutynowy. W świetle tak różnych rozumień jednego słowa trudno zatem wyobrazić
sobie, jak o zawodowości działalności przesądzić
ma lektura wydruku z CEIDG. Czy wspierać się należy także czasem prowadzenia działalności – im
dłużej przedsiębiorca funkcjonuje na rynku, tym
mniejszą ma szansę na preferencyjne traktowanie?
Przytoczone wątpliwości prowadzą do konstatacji,
że być może trafniejsze okazałoby się przybranie
w nowe uprawnienia przedsiębiorców klasyfikowanych od strony ekonomicznej: np. mikroprzedsiębiorców. Wówczas kryteria byłyby ostre,
a pewność obrotu niezagrożona.
Zdaje się jednak, że postulaty de lege ferenda nie
będą mieć znaczenia przynajmniej dla rękojmi
za wady rzeczy sprzedanej.
Opublikowany 29 grudnia 2020 r. przez RCL
projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny przewiduje uchylenie art. 556(4) k.c. z dniem 1 stycznia
2022 r.
Radca Prawny Izabella Żyglicka pełni funkcję
Rzecznika Praw Przedsiębiorców w kadencji
2018-2023.
e-mail: rzecznik@rig.katowice.pl
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SĄD ARBITRAŻOWY
przy Regionalnej Izbie Gospodarczej
w Katowicach

Niezależna jednostka powołana w 1991 roku
do rozstrzygania sporów o charakterze krajowym
i międzynarodowym w ramach postępowania
arbitrażowego bądź mediacji.
ZALETY SĄDOWNICTWA ARBITRAŻOWEGO:
oszczędność czasu i pieniędzy w porównaniu z sądownictwem
powszechnym
zmniejszenie formalizacji postępowania
wpływ stron na wybór arbitrów oraz tryb postępowania
poufność postępowania
jednoinstancyjność postępowania
wykonalność orzeczenia arbitrażowego w ponad 150 krajach
arbitrzy są wysokiej klasy specjalistami z różnych dziedzin prawa
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KONTAKT:
Katowice, ul. Opolska 15
tel. 32 781 49 80
e-mail: spolubowny@rig.katowice.pl
www.rig.katowice.pl
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CHAOS – nasza
codzienność
Jak egzystować w takim
środowisku?

Chaos, od jakiegoś czasu nie jest już tylko abstrakcyjnym pojęciem, stał się naszą
rzeczywistością, codziennością. Wynikiem takiego stanu jest „nieprzewidywalność”.
Jeżeli tak, to „denerwowanie się” nieprzewidywalnością nie ma strategicznego sensu.
Logicznie rozumując - należy się skupić na zarządzeniu sobą w tym środowisku – gdyż
kontrolować środowiska się nie da. Paralelą jest płynięcie w sztormie – kapitan i załoga
statku zarządzają sobą w sztormie, a nie sztormem. Mimo że chaos jest charakterystyką
tego świata – wciąż istnieje harmonia – istniejemy my i nasza rzeczywistość. Więc naszym dążeniem, aby móc wpływać na przebieg naszego życia (także istotnego w tym
artykule życia biznesowego) winno być przede wszystkim ZAAKCEPTOWANIE MENTALNIE CHAOSU, a następnie UCZENIE SIĘ MECHANIZMÓW, KTÓRE ISTNIEJĄ I RZĄDZĄ
W NATURZE, a które powodują, że istniejemy – i wcale to istnienie nie jest takie złe a wielokrotnie nawet nie powiedzielibyśmy, że jest chaotyczne!
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NOWA RZECZYWISTOŚĆ

Krzysztof Sarnecki
Prezes Quest Change Managers
Autor, jako zawodowy negocjator, współpracował z różnymi organizacjami w USA
i w Polsce w obszarze zarządzania kryzysowego, w tym szkolił w Centrum
Przygotowań do Misji Zagranicznych
w Kielcach żołnierzy armii polskiej wyjeżdżających na placówki o wysokim prawdopodobieństwie sytuacji kryzysowych.
Konsultant strategiczny, ekspert w zakresie
marketingu i budowania przewagi rynkowej
firm oraz agent zmian w procesach transformacji dużych i średnich firm. Praktyk,
biznesman, założyciel i prezes Academy of
Business & Career Development w Chicago (z ponad 35-letnim doświadczeniem
zarządczym), doradca i trener kilkunastu
tysięcy członków zarządów i menedżerów,
pracujący z wieloma czołowymi firmami
w Polsce i za granicą w dziedzinie transformacji, nowoczesnego zarządzania oraz nowoczesnej sprzedaży w ekonomii chaosu.
Twórca pierwszej nielinearnej V Generacji
Sprzedaży. Absolwent University of Illinois,
Institute of Entrepreneurial Studies w Chicago oraz absolwent programu MBA Lake
Forest Graduate School of Management
w Lake Forest, Illinois.
www.questcm.pl
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Jeszcze niespełna 20 – 30 lat temu wielu
ekonomistów, konsultantów oraz specjalistów „różnej maści” w sposób nieobciążony
jakimś specjalnym znakiem zapytania „przepowiadało” przyszłość z dużą dozą pewności siebie. To była naturalna, powszechnie
akceptowana praktyka. Firmy budowały
plany biznesowe w oparciu o klasykę: wizja,
misja, horyzont planowania, cele główne,
cząstkowe, projekty i wtedy szczegółowy
plan działania. Spojrzenie na 5 lat do przodu
kończyło się wyznaczeniem jednej, „jedynie
słusznej” ścieżki.
A dzisiaj? Wszyscy wiemy, że mało kto był
w stanie przewidzieć 2 lata temu to, co się
dzieje w ekonomii dzisiaj. Przykłady? To nasza codzienność… Co ważne, gdyby nie pojawił się na arenie naszego życia koronawirus…
napisałbym to samo!
I jak w tej sytuacji planować swoje działania
biznesowe? Jaki plan budować? Na co stawiać? Co wziąć pod uwagę?

stała liczbowa jakiegoś tam naukowca nie
jest nam potrzebna do codziennego zarządzania rzeczywistością. Oczywiście. Podaję
te informacje w formie ciekawostki jedynie
po to, abyś Czytelniku wiedział, że królowa
nauk zauważa to, o czym mówimy w tym
artykule i… matematyka z tego powodu nie
trzęsie się ze strachu. Jedynie - teoria chaosu
jest po prostu wyzwaniem, które nie zostało
wymyślone przez naukowców, ale zostało
ZAUWAŻONE, jako rzeczywistość. A my,
bo życie nas do tego zmusiło, nazywamy to
Nową Normalnością. A przecież ona w rzeczywistości jest taka stara…

NIC W ŻYCIU - CO MA
W SOBIE CHOĆBY ZALĄŻEK
ZŁOŻONOŚCI - NIE JEST
LINEARNE
Dzisiaj rozwój matematyki doprowadził do
udowodnienia, że to właśnie CHAOS jest
stanem normalności. Okazuje się, że każdy
prosty ciąg, który rozwija się poprzez pomnażanie (rozmnażanie to cecha naszej
natury) – po pewnym czasie osiąga taki
poziom „rozrostu”, który przeistacza się
w stan chaosu. Taki chaos nazywany jest
deterministycznym, który definiowany jest
jako „trudność w przewidzeniu długoczasowego zachowania układu mimo znajomości
opisu jego ewolucji”. Czyli, wyobraźmy sobie
zwierzę, które rozmnaża się. Z jednej pary
rodzą się dwie, następnie 4, 8, 16, 32 i tak
dalej. To jesteśmy sobie w stanie łatwo wyobrazić jako „rozrastającą się kaskadę”. Co się
okazuje? Taki model nie będzie się rozrastał
„równomiernie” w nieskończoność, liniowo.
Jest taka wartość liczbowa, nazywana stałą
Feigenbauma (4,669…), czyli taki „próg”, po
przekroczeniu którego ta kaskada i jej dalszy
rozrost NIE SĄ DO PRZEWIDZENIA, gdyż
wchodzą w obszar chaosu. Ten chaos jest
zdeterminowany przez ten rozrost. Jego źródłem jest jednak NIELINIOWOŚĆ czy, tak jak
zaznaczyłem wcześniej - NIELINEARNOŚĆ.
Pokazuje to diagram bifurkacji (rysunek) –
gdzie – proszę zauważyć – na początku narastanie jest „arytmetyczne”, równomierne, ale
w pewnym momencie widzimy (po prawej
stronie rysunku) zlewającą się czerń. Uwaga,
uwaga! Zdaję sobie sprawę, że bifurkacja czy

ZAŁOŻENIA, MECHANIZMY
I NARZĘDZIA PRZYDATNE
DO ZARZĄDZANIA
W EKONOMII CHAOSU
Dobrym przykładem do opisania zarządzania w chaosie jest prowadzenie statku
w sztormie.
Wyobraźmy sobie, że nasz statek (patrz:
Twoja firma) pływa przez cały rok pomiędzy południowymi obszarami Argentyny
i Chile – wokół przylądka Horn. Jak większość z nas wie, przez cały rok w praktyce
jest tam pogoda sztormowa (przynajmniej
w kategoriach naszego Bałtyku). Więc, jak
potraktujemy zachowanie kapitana, który
wychodzi na pokład w 127. dniu i zirytowany
mówi: „Cholera, znowu sztorm”!? Jak kogoś
co najmniej niepoważnego – bo przecież
WIADOMO, ŻE TEN SZTORM BYŁ, JEST
I BĘDZIE. Spodziewamy się więc, że kapitan
ten sztorm ZAAKCEPTUJE. I co dalej?
Statek sam w sobie w dzisiejszych czasach
jest już lepiej dostosowany do warunków
sztormowych niż 300 lat temu. Tak jak rynek ma całą masę narzędzi i mechanizmów
(informacje, przepisy prawa, programy
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Model planowania strategicznego w Nowej Normalności (ang. New Normal)
(Quest Change Managers Sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone)

wspierające) pozwalających na dużą szansę, że „statek tak zaraz raczej
nie utonie”. Jednocześnie wiemy, że statek ma za zadanie płynąć do
jakiegoś celu, portu. Więc te podstawowe zabezpieczenia nie wystarczą.
Co dalej więc? Kapitan ma do dyspozycji urządzenia, przyrządy, dzięki
którym może „generalizować sytuację” – wie jaki jest „generalny kierunek
wiatru”, wie jak silny jest prąd morski w tym rejonie i dokąd płynie, jakiej
wysokości są „generalnie” fale, z jaką prędkością „generalnie” płyną,
itp. (obrazują to kółka na splocie linii obrazujących chaos na rysunku).
Jednak, ponieważ jest sztorm – TO NIE WYSTARCZA! Dlaczego? Fale
chaotycznie się nakładają, wiatry w gruncie rzeczy lokalnie są zmienne,
itd. Więc… jak zarządzać tą sytuacją? Kluczem jest w tym momencie
ZAŁOGA i SPOSÓB JEJ DZIAŁANIA. Każde oczy na pokładzie są ważne,
każda obserwacja nakierowana na zbieranie szczegółowych informacji
może być kluczowa – bo „po prawej stronie fale się nakładają i trzeba
szybko robić zwrot, aby uniknąć dwa razy wyższej fali niż ta wysokość
„generalnie znana”, lub, w drugą stronę, bo „po lewej stronie fale się
skompensowały i możemy szybko wpłynąć tam w relatywny spokój, co
pozwoli na wyższe bezpieczeństwo lub szybsze dopłynięcie do celu”.
Aby coś takiego mogło się realizować, ZAŁOGA MUSI BYĆ ZMOTYWOWANA DO TEGO (musi chcieć), MUSI WIEDZIEĆ „JAK”, a sam kapitan
też MUSI CHCIEĆ TE INFORMACJE ZBIERAĆ, WYKORZYSTYWAĆ.
Taka sytuacja w dzisiejszym biznesie wymaga zredefiniowania roli, ważności oraz sposobu postrzegania i działania czegoś, co od lat nazywamy
PRACĄ ZESPOŁOWĄ (teamwork). Tu także pojawia się zupełnie nowe
słowo w obszarze biznesu, które w związku z Nową Normalnością pojawiło się w ostatnich latach – a mianowicie ZWINNOŚĆ (agility ang.).
Pojęcia tego proszę nie kojarzyć z naszym polskim kombinowaniem, ale
z aktywną, świadomą, oczekiwaną obserwacją otoczenia, aby zauważać
i wykorzystywać mikro-informacje do mikro i makro zmian.
Tyle opis zarządzania operacyjnego. A jak PLANOWAĆ STRATEGICZNIE? Cóż, zasada jest relatywnie prosta: nie budujemy jednego planu,
ale KILKA SCENARIUSZY uwzględniających prawdopodobny ROZWÓJ SYTUACJI RYNKOWO-BRANŻOWEJ – planując działania, które

– w zależności od sytuacji – pozwolą na sprawną zmianę w kierunku
każdego z nich! Dodatkowo należy pamiętać, że kluczową kwestią jest
przygotowanie załogi na to, że … nie wiadomo do końca co będzie, więc
zaakceptujmy scenariusze i plan przygotowań, a wtedy zaakceptujemy
zmianę – o której dowiemy się dopiero „kiedyś”…
Powyższy opis daje Tobie, Czytelniku, obraz NOWEGO MODELU
PLANOWANIA (patrz: rysunek model planowania strategicznego w Nowej Normalności).
Tu pojawiają się pytania: Jaki kierunek powinien obrać statek? Jak
powinna wyglądać planowana trajektoria podróży? Jakie założenia
przyjąć? Jaki czas płynięcia statku założyć?
Możemy w tym miejscu zauważać pewną prawidłowość. Na każde z powyższych pytań odpowiedź będzie albo „to zależy” albo „widzimy kilka
scenariuszy”. A jeśli chodzi o czas? Nikt nie wie, jaki będzie. W związku
z tym w EKONOMII CHAOSU należy tak komponować cały ekosystem
współpracy, zależności, aby CAŁY EKOSYSTEM BIZNESOWY dążył
do osiągnięcia celu w ryzach PRAWDOPODOBNYCH RAM CZASOWYCH, a jego pojedyncze elementy dążyły do zwinnego, elastycznego
dopasowywania się do warunków w środowisku pełnego zrozumienia
zmienności.
W krajach Dalekiego Wschodu „czas” nie jest traktowany linearnie!
W kategoriach naszej kulturowości np. w krajach afrykańskich czy latynoamerykańskich – CZAS NIE MA ZNACZENIA – to tzw. kultury
polichroniczne (w odróżnieniu od naszej monochronicznej). Autobusy
odjeżdżają tam wtedy, gdy… zbiorą się ludzie! A mimo to, ludzie żyją
w harmonii i – w większości przypadków – dużo spokojniej niż my! Tam
„szybko” znaczy „niedobrze”, nielogicznie i nieharmonijnie – a większość
pyta: „Po co szybko? Przecież to nie ma życiowego sensu!”. To jedna
z charakterystyk kultur „SZEROKOIKONTEKSTOWYCH”.
To redefiniuje CAŁY OBSZAR KOMUNIKACJI oraz REDEFINIUJE obszar
CZYM JEST JAKOŚĆ WSPÓŁPRACY. Wszystko powyższe prowadzi
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KONKLUZJA: chaos jest faktem, więc faktem jest
„niewiadoma”. Jednocześnie miejmy świadomość, że
oczekiwanie na „cokolwiek” może i powinno odbywać się w spokoju, jeżeli jesteśmy przygotowani – ale,
przygotowani w odpowiedni, nowoczesny sposób. Sugerowanym wnioskiem jest, aby zdanie: „Nie wiem co
będzie, ale czekam na zmianę aktywnie obserwując
otoczenie wraz z moją załogą” stało się częścią naszej
Nowej Normalności!

do zasadniczej obserwacji: nastawienie się, że będzie tak, a nie inaczej,
to przepis na co najmniej ogromny stres, a zazwyczaj ogromne straty.
Dlatego, kiedy kilka tygodni temu pracowałem z dużą firmą transportową
– jej zespół opracował 4 scenariusze rozwoju sytuacji w najbliższych
3 latach (na dłużej nie ma większego sensu – chaos wprowadzi zbyt
wiele zmiennych, aby przewidywać sytuację na dłużej). Jeden z nich
uwzględniał 10% wzrostu rynku, drugi stagnację, trzeci chwilowy wzrost,
a następnie spadek, a czwarty… najczarniejszy scenariusz utraty jednego
głównego klienta w powiązaniu ze spadkiem koniunktury. Plan działania
na dzisiaj uwzględnił przygotowywanie firmy do każdej z tych sytuacji. Następnie komunikowane jest to całej załodze w taki sposób, aby
przekaz budował świadomość kontrolowania sytuacji i bycia gotowym
na zmiany. Bardzo ważnym czynnikiem stabilizującym ten przekaz jest
fakt, że ta firma szkoli swoich pracowników, a przede wszystkim kadrę
zarządzającą każdego szczebla w obszarach, o których mowa w tym
artykule – i jest to proces ciągły.

STRATEGICZNE WNIOSKI
DLA LUDZI BIZNESU

• DYWERSYFIKACJA DZIAŁAŃ – to wymóg, dzięki któremu w momencie zmian rynkowych nasza firma będzie miała więcej ścieżek reakcji
(więcej obszarów i kompetencji – więcej „ścieżek dobrego skrętu”) a także
lepsze przystosowanie załogi do różnorodności (szersze kompetencje
merytoryczne i współpracy). Ta strategia wskazana jest mimo dzisiejszej
trudnej sytuacji firm – w ogromnym stopniu spowodowanej ograniczeniami w związku z wirusem.
• SZUKANIE SZEROKO ROZUMIANEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY FIRMAMI oraz BUDOWANIE RELACJI NA BAZIE ZAUFANIA, a nie na
bazie logiki transakcyjnej. To proces nieunikniony, a jednocześnie na
dzień dzisiejszy w naszej strefie kulturowej – najtrudniejszy.
• SILNE INWESTOWANIE W ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH CAŁEJ ZAŁOGI, a szczególnie KADRY ZARZĄDCZEJ KAŻDEGO
SZCZEBLA. Ważne, aby naszym nauczycielem nie było tylko życie, bo;
„doświadczenie jest jak grzebień, który otrzymujemy, kiedy już jesteśmy łysi”.

Kluczowymi założeniami strategicznymi – poza całą inżynierią planowania opisaną powyżej są:

SŁOWO KOŃCZĄCE

• Prowadząc firmę w ekonomii szybkich i dużych zmian PILNUJ, ABY
CAŁY CZAS UTRZYMYWAĆ KOSZTY STAŁE NA JAK NAJNIŻSZYM
POZIOMIE. Wysokie koszty stałe są jak kotwicą dla statku w sztormie
– najczęściej to scenariusz „zatonięcia” lub co najmniej utraty pozycji
rynkowej. To właśnie dlatego w wielu branżach coraz bardziej popularny
jest outsourcing, odchodzi się od własności w kierunku np. wynajmu.

Przyzwyczajajmy się do stwierdzenia:
„Nie ma znaczenia, w którym momencie i co się wydarzy, ponieważ
nie jestem tego w stanie przewidzieć. To jest naturalne. WSZYSTKO
JEDNO CO BĘDZIE – gdyż COKOLWIEK BĘDZIE, TO CZĘŚĆ NASZEJ
RZECZYWISTOŚCI, którą z pokorą akceptuję – a ja i mój zespół jesteśmy gotowi, gdyż jesteśmy w świecie wykorzystywania szans, a nie
budowania gwarancji”.

• Z powyższej logiki wynika też wymóg budowania dla firmy zabezpieczenia w postaci REZERW GOTÓWKOWYCH – zmiany wymagają szybkich „przetasowań” w działaniach i zasobach. Bez gotówki w sytuacjach
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zmiany – ciężko jest wydajnie i sprawnie reagować. Dlatego reinwestowanie całej gotówki w rozwój niekoniecznie jest dobrą strategią.
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Takiego stanu umysłu, serca i ducha Państwu i sobie życzę!
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Jakie wyzwania
mogą nas czekać
w związku
z wychodzeniem
z pandemii?

Iwona Kubicz
Managing Director
Procontent Communication
Ekspert i doradca w dziedzinie komunikacji korporacyjnej, zarządzania
kryzysem i public affairs. Członek
Rady Programowo Biznesowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Członek jury w międzynarodowych
konkursach: IPRA Golden World
Awards, Stevie International Bussiness Awards, Magellan Awards oraz
w konkursie Złote Spinacze. Koordynowała projekty dla takich firm
jak: Energa Operator, PKP Energetyka, Sanofi, Janssen, TEVA, Zentiva,
Grupa Adamed, Polpharma, Kongsberg Automotive, Becton Dickinson, Disney Channel, oraz projekty
infrastrukturalne wspierające rozwój
R&D wPolsce.

W grudniu przeżywaliśmy chwilowy nawrót dobrego nastroju wywołany pozytywnymi informacjami ze świata w kwestii rozpoczęcia
akcji szczepień przeciw COVID-19. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Izrael narzuciły szybkie tempo podawania szczepionek
i pomimo trzeciej fali zachorowań w Europie w mediach powiało
entuzjazmem. Niestety z początkiem roku okazało się, że tempo
szczepień w Polsce może wskazywać, że wychodzenie z pandemii to będzie raczej długi maraton niż szybki sprint. Długofalowa
perspektywa dalszego zmagania się pandemią oraz niepewność
związana z tym jak będzie w kolejnych miesiącach wyglądał rynek pracy i gospodarcze obostrzenia wywołują dodatkowy stres
u menedżerów. Dla firm to kluczowy moment, by wesprzeć swoich
menedżerów w zarządzaniu w warunkach dużego ryzyka i z sukcesem przejść przez zmianę.

Kalendarium szczepień przeciw COVID-19 elementem
gry rynkowej decydującym o losach przedsiębiorstw
i branż
Podejmowanie decyzji utrudnia dziś menedżerom wiele czynników związanych z niepewnością
i gospodarczym chaosem. Wciąż nie wiadomo jak będzie wyglądał ostateczny kalendarz szczepień
przeciw COVID-19 w Polsce. Wiadomo natomiast, że różne branże wystartują w różnych momentach,
w zależności od tego, jakich pracowników zatrudniają i kiedy się zaszczepią.
Najszybciej z wyzwaniami będzie się musiała zmierzyć branża medyczna, których odbirców: lekarzy,
farmacetów pielęgniarek i kadry szpitali niedługo zakończą szczepienia, co oznacza, że w zasadzie nie
będą musiały dotyczyć ograniczenia w kwestii spotkań, organizacji konferencji i wydarzeń, edukacji
etc. Tymczasem wiele podmiotów, które działają dla tej branży, jako podwykonawcy
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będzie w kalendarzu szczepień na końcu listy i nadal będzie podlegało
ostremu reżimowi sanitarnemu i ograniczeniom. Oznacza to konieczność
wypracowania nowych modeli współpracy z partnerami biznesowymi
w tej branży uwzględniających fakt, że dostawcy, którzy zwykle powinni
być bardziej elastyczni i dopasowani do potrzeb klienta, często nie będą
w stanie przekroczyć własnych ograniczeń związanych z reżimem sanitarnym, hybrydowym lub zdalnym modelem pracy etc.
Podobnie może być z pracownikami firm pracującymi na zlecenie branży
mundurowej oraz całym przemysłem edukacyjnym, gdyż nauczyciele
są rozważani w debacie nt. kształtu szczepień, jako jedna z grup priorytetowych. W szczepieniach grupy „0” bierze udział również wielu
psychologów, którzy nie tylko pomagają pacjentom, ale także prowadzą
szkolenia dla biznesu. Oznacza to, że część doradców będzie mogła
pracować niedługo z klientami face to face, a część nie. Takie przykłady
można mnożyć, można nawet przypuszczać, że firmy zatrudniające osoby
starsze mogą zyskać przewagę w powrocie do normalności gospodarczej post-COVID. To jednak przy ograniczonym dostępie do informacji
jedynie spekulacje i przewidywania, na których dziś muszą swoje decyzje
opierać menedżerowie wielu firm i korporacji.

Podejmowanie decyzji w czasach
niepewności i ryzyka
W związku z takim obrazem rzeczywistości wydaje się, że dziś w ramach
komunikacji wewnętrznej w firmach warto byłoby stworzyć mechanizmy wsparcia dla menedżerów w podejmowaniu decyzji w warunkach
dużej niepewności i ryzyka oraz redukcji stresu zapewnić im dodatkowe
szkolenia z budowania strategii scenariuszowych oraz wspierać w udoskonalaniu metod bieżącego monitorowania rynku w kontekście działań
podejmowanych przez branże i konkurentów.

Konieczne wsparcie dla menedżerów w motywowaniu osób pracujących zdalnie oraz w zarządzaniu
zespołami rozproszonymi
Do wielu menedżerów i szefów firm dotarł również fakt, że obecny stan
nie jest stanem chwilowym i potrwa on jeszcze pewnie wiele miesięcy.
Jednocześnie coraz trudniejszym wyzwaniem może okazać się motywowanie zespołów w pracy zdalnej, szczególnie zespołów rozproszonych,
a także tych pracujących w modelach hybrydowych. Mobilizowanie
zespołów poprzez hasła, że właściwie jeszcze ostatni wysiłek przed
nami i widać już światełko w tunelu, że za chwilę czeka nas koniec
zmagań z pandemią, bo ruszyły już szczepienia, dawno przestało działać,
a pracownicy zaczynają dostrzegać, że wypracowanie wyników w formie zdalnej może trwać jeszcze bardzo długo i ze względu na ogólne
spowolnienie gospodarki być coraz trudniejsze.
Oznacza to, że ważnym elementem w komunikacji skierowanej do
wewnątrz organizacji jest doszkalanie menedżerów z modeli i sposobów zdalnego zarządzania zespołami, stałe podnoszenie kwalifikacji
technologicznych oraz wdrożenie narzędzi wspierających ich w ocenie
wyników pracownika w formie zdalnej. Bardzo istotną umiejętnością,
którą powinniśmy rozwijać wśród pracowników jest szybkie i efektywne
raportowanie własnych działań oraz komunikacja zwrotna problemów,
tak by organizacja mogła sobie szybko z nimi poradzić.
Fakt, iż COVID-19 pozostanie z nami na długo sprawia, że też czas
pandemii powinien zostać potraktowany jako stan faktyczny, do którego
menedżerowie muszą dopasować oczekiwania i wyznaczyć mierniki
efektywności. Planowanie nie powinno być dłużej odkładane na później
w oczekiwaniu na cud lub szybkie wyszczepienie. Oznacza to, że pewnie
wielu przedsiębiorców będzie podejmować trudne decyzje oznaczające
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fakt, że obecny stan nie jest
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trudniejszym wyzwaniem
może okazać się motywowanie zespołów w pracy zdalnej, szczególnie zespołów
rozproszonych, a także tych
pracujących w modelach
hybrydowych.
dopasowanie mocy produkcyjnych do obecnego zapotrzebowania rynku,
nie licząc na szybką zmianę trendu. Trudne decyzje menedżerów dotyczące optymalizacji zatrudnienia mogą być również związane z faktem
przedłużającego się lockdownu i wyczerpywaniem się środków z mechanizmów pomocowych.

Komunikacja w zespołach –
zmianowanie kanałów i aktywności
Przeciążenie komunikacją elektroniczną powoduje konieczność zmianowania kanałów komunikacji oraz poszukiwania metod alternatywnych lub
przynajmniej wskazania, że organizacja dostrzega problem np. poprzez
organizację dnia bez webinarów i wideokonferencji.
Innym sposobem pokazania, że możemy jednak mieć cały czas relacje
wewnątrz firmy może być więcej informacji dostępnych w formule
on-demand np. gazetka z życia firmy rozdawana na recepcji, wywiady
one-to-one dostępne online w formie wideo lub firmowych podcastów
oraz gry zespołowe realizowane online i offline (w biurze). Ważną rolę
wraz z szczepieniem się kolejnych grup odgrywać będzie hybrydowa
współpraca face to face w stałych zespołach, które odbywają spotkania
w reżimie sanitarnym. Będzie to koniecznym elementem budowania
nowej normalności pokazującej pracownikom, że relacje zostaną kiedyś
całkiem odmrożone. Odpowiedzią na niemożność spotkania się twarzą
w twarz mogą być również spotkania w przestrzeni VR, gdzie możemy
po godzinach odbyć mniej formalne spotkanie z pomocą naszych własnych awatarów.

Lęk przed dopadającym nas kryzysem
i budowanie poczucia sensu
Wielu menedżerów będzie przeżywało lub już doświadcza dużych
spadków nastroju. Obserwując wyludnione miasto w drodze do pracy,
zamknięte hotele, sklepy i restauracje, ogłoszenia o sprzedaży lokali
usługowych i medialne przejęcia upadających firm wiele osób czuje
nadchodzący kryzys i przeżywa niepokój o własne stanowisko, ale również swoją firmę i zespół. Dla menedżerów obecnie bardzo istotne są
wszelkie pozytywne informacje, dlatego też w komunikacji wewnętrznej
powinniśmy pomóc im świętować nawet najmniejsze sukcesy organizacji,
angażować we wspólne działania, które pokazują sens dalszej walki
o przetrwanie firmy lub w przypadku dobrych wyników umożliwiają
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zaangażowanie pracowników w takie działania, które pokazują, że firma
wspiera ratowanie biznesów innych ludzi i ich miejsc pracy. Wszystko
to po to, by pracownicy mogli zachować nadzieję i poczucie sensu
własnych działań, żeby w ich głowach nie było miejsca na myśli – „po
co ja to wszystko robię, jak i tak za moment wszystko wokół się zawali”.
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argumenty za i przeciw ze strony organizacji, przeprowadzić wiele symulacji i oceny efektywności różnych modeli ze strony menedżerów.
Bardzo trudnym elementem będzie zbudowanie nowych sposobów
onboardingu, czyli wprowadzania nowych osób do organizacji w pracy
zdalnej lub hybrydowej. To jak zbudować ich relacje z pozostałymi członkami zespołu oraz sprawić, by poczuli się jego częścią będzie stanowiło
kolejne wyzwanie.

Dbałość o zdrowie psychiczne
pracowników pozostanie jednym
z kluczowych zadań dla firm w 2021 W komunikacji zewnętrznej pierwsze
skrzypce będzie odgrywała komuniroku
kacja korporacyjna
Osoby odpowiedzialne za komunikację w firmach będą coraz bardziej
polegać na wynikach badań behawioralnych – psychologii, ekonomii
behawioralnej i socjologii. 2021 rok będzie się też koncentrował wokół
zdrowia i samopoczucia pracowników. Istotne będą wszelkie programy,
które pomagają pracownikom poradzić sobie z odczuwanymi trudnościami, bezpiecznie wyrazić wszelkie swoje obawy, ale też przepracować
porażki, które mogą wynikać z bardzo szybko zmieniającego się otoczenia
biznesowego. Bardzo dobre efekty w badaniach nad skutecznym redukowaniem stresu u menedżerów przynosi praktyka uważności. Ćwiczenia
z mindfulness oraz terapie tzw. trzeciej fali np. ACT mogą pomóc wielu
menedżerom uporać się z narastającym stresem.
Przed firmami będą stały również trudne do podjęcia decyzje dotyczące
przyszłej formy funkcjonowania. Wiele biznesów nie powróci do pracy
biurowej i na zawsze pozostanie zdalne. W wielu firmach takie decyzje
będą wynikiem kompromisów pomiędzy oczekiwaniami zespołu a potrzebami organizacji. Konieczność ich podjęcia będzie jednak zapewne
przedmiotem dialogu społecznego w wielu organizacjach i osoby zajmujące się komunikacją powinny być na to przygotowane, tzn. zbadać
oczekiwania zespołu dotyczące formy pracy po pandemii, opracować

Do ważnych kanałów komunikacji w 2021 roku nadal należeć będzie
telewizja i Internet. W obszarach komunikacji natomiast w miejsce programów i kampanii edukacyjnych królować będzie komunikacja korporacyjna, corporate social responsibility oraz działania public affairs
nakierowane na uruchamianie poszczególnych branż w perspektywie
post-COVID. Od liderów, prezesów firm i zarządów opinia społeczna
i pracownicy będą oczekiwali przede wszystkim autentyczności oraz
szczerej komunikacji, jak również rozumienia problemów, bólu i trudności w poradzeniu sobie z faktem codziennego stykania się z chorobą
i coraz częściej śmiercią osób z najbliższego otoczenia. Pracownicy będą
od liderów wymagali również elastyczności i szybkiego reagowania na
zmiany rynkowe, w ramach pomocy swoim zespołom w wychodzeniu
z pandemii.

Izrael?

To Twój kierunek w biznesie?
Masz wizję i mnóstwo pytań?
Jeśli tak, skontaktuj się z nami, a my doradzimy Ci
w jaki sposób odnieść sukces w Tel Awiwie!
Pokaż nam kierunek w jakim chcesz działać - my
przedstawimy Ci nasze możliwości i obszary w jakich
możemy pomóc!

Firmo członkowska, nie zwlekaj!
Daj się poznać!
Mateusz Wachowski
Kierownik

mwachowski@rig.katowice.pl

Katarzyna Piosek
Główna Specjalistka
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Rozpocznij

INDYWIDUALNY
PROCES
ROZWOJU
MANAGERA!
Teraz także on-line!

Zdobądź praktyczną wiedzę oraz narzędzia,
które pozwolą Ci skutecznie i efektywnie
zarządzać sobą i innymi.
Umów się na bezpłatną konsultację telefoniczną
- napisz e-mail: kontakt@managerzglowa.pl
Zapraszam,

Piotr Śliwiński
coach, konsultant biznesu,
autor bloga „Manager z Głową”

www.managerzglowa.pl
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Poznaj skuteczną metodę, która
pomaga zdobywać prywatne,
zawodowe i biznesowe cele!
Nawet najlepszy GPS nie pozwoli nam dotrzeć do miejsca, w którym chcemy być, jeśli nie określimy bardzo precyzyjnych parametrów, które pozwolą dotrzeć do naszego celu. Po co ja o tym
piszę?
Miejsce, do którego chcemy dotrzeć to nic innego jak cel, który sobie
stawiamy i do którego dążymy. Celem może być zmiana pracy, otworzenie firmy, wzrost wyników sprzedażowych lub poprawa działania
własnego biznesu.
Niezależnie od tego co chcemy osiągnąć, zdecydowanie bardziej zwiększamy nasze szanse jeśli, zbudujemy odpowiednie założenia dla swojego
celu.

Co zatem powinniśmy zrobić, żeby nasze
wizje i plany mogły być zrealizowane?
Dużą popularność zdobył skuteczny
model SMART, a jego zastosowanie pozwala osiągać cele prywatne, zawodowe
i biznesowe.
Są różne interpretacje akronimu SMART,
a ja przedstawiam ten, który wg mnie
najlepiej oddaje jego znaczenie:

S (SPECIFIC)

Zdefiniuj swój cel tak konkretnie i precyzyjnie jak tylko jest to możliwe.

M (MEASURABLE)

Określ dokładnie termin, który sobie wyznaczasz na realizację celu.
Wskaż konkretny rok, miesiąc i dzień na jego osiągnięcie. Pozwala to
na odpowiednie rozplanowanie działań, które mogą mieć charakter
jednorazowego zaangażowania, ale również mogą składać się na długi
proces, którego finałem jest osiągnięcie celu.
Jeśli zamiast wskazania konkretnego terminu użyjesz sformułowań: „za
jakiś czas”, „później”, „jak będzie wolna chwila” to istnieje duże ryzyko,
że ten moment nigdy nie nastąpi.
Jest jeszcze jeden istotny element, na który
zwracam uwagę pracując z moimi klientami,
więc warto, żeby nie uleciało to także Tobie.
Zapisuj swoje cele (oczywiście najlepiej
w modelu SMART!), ponieważ zapisanie
ich sprawi, że będziesz z nimi bardziej związany, będziesz do nich wracał i będziesz
mógł sprawdzać poziom ich realizacji.
Być może pojawiły się u Ciebie przemyślenia, które wskazują na to, że masz jakieś
niedoprecyzowane cele, a może nawet
są Twoimi niespełnionymi marzeniami
i wizjami, ale nie wiesz co zrobić, żeby je
osiągnąć.
Jeśli jednak czujesz, że Twoje cele są dla
Ciebie naprawdę ważne, a ich realizacja
spowoduje, że będziesz szczęśliwy i spełniony jako człowiek, przedsiębiorca, manager czy pracownik to spróbuj podejść do nich w zgodzie
z modelem, który przedstawiłem powyżej.

Zapisuj swoje cele,
ponieważ z apisanie ich
sprawi, że będziesz
z nimi bardziej związany,
będziesz do nich
wracał i będziesz mógł
sprawdzać poziom
ich realizacji.

Określ elementy, które są na tyle mierzalne, żebyś mógł monitorować poziom realizacji swojego celu. Wskaż
mierzalne kryteria, które pozwolą Ci ostatecznie ocenić czy Twój cel
jest zrealizowany - tylko poprzez określenie odpowiednich parametrów
będziesz miał pewność, że cel został osiągnięty.

A (ACHIEVABLE)

Cel musi być osiągalny. Znam wiele firm, które stawiają przed swoimi pracownikami nierealne cele np. oczekują gigantycznych wzrostów
sprzedaży bez wsparcia marketingowego i poszerzania zespołów sprzedażowych. Co to powoduje? Ludzie nie traktują celu poważnie i nawet
nie próbują go zrealizować. Tak samo może być z Twoim celem, dlatego
sprawdź, czy posiadasz odpowiednie zasoby i umiejętności.

R (RELEVANT)

T (TIME-BOUND)

Czy cel jest dla Ciebie naprawdę istotny? Odpowiedz sobie na pytanie:
po co i dlaczego chcesz go osiągnąć? Zapisz odpowiedzi i argumenty,
które pojawiły się po zadaniu powyższych pytań. Jeśli już na tym etapie
wygenerujesz w sobie odpowiednią motywację, a dodatkowo zapiszesz
sobie argumenty, które za nią stoją, to w sytuacjach zwątpienia i trudności, które napotkasz na drodze w kierunku realizacji celu, będziesz miał
w nich wsparcie i ciągłą motywację.

Piotr Śliwiński
Doświadczony manager, coach, konsultant
biznesu, twórca największej społeczności
managerów w Polsce oraz autor bloga „Manager z Głową”. Praktyk, który rozwija managerów i ich firmy. Pracował dla topowych
korporacji oraz zrealizował wiele projektów
dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jego wpisy blogowe trafiły już do kilku milionów odbiorców.
www.managerzglowa.pl
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Obsługa prawna w Niemczech
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Jak sprawnie założyć spółkę
GmbH w Niemczech?
Spółka GmbH (sp. z o.o. prawa niemieckiego) jest zdecydowanie najpopularniejszą formą prawną
wybieraną w Niemczech. W chwili obecnej zarejestrowanych w Niemczech jest ponad 1 milion
spółek GmbH. Taka liczba podmiotów nie może dziwić patrząc na zalety jakie się z wyborem tej
formy wiążą: z jednej strony oferuje ona ograniczenie odpowiedzialności wspólników do wysokości kapitału zakładowego, z drugiej jest ona znana nie tylko na rynku niemieckim, ale cieszy
się uznaniem w wielu krajach. Choć jest to kontrowersyjne, nasze wieloletnie doświadczenie
potwierdza, że kontrahenci z Niemiec lub innych państw Europy Zachodniej chętniej nawiązują
współpracę z podmiotem działającym w formie spółki GmbH.

Dr. Dominik Wagner, LL.M.,
Rechtsanwalt i Partner, TIGGES
Rechtsanwälte

Tomasz Baron, LL.M.,
Radca Prawny, TIGGES
Rechtsanwälte

Konsekwencją takiego podejścia niemieckich kontrahentów jest ciągła ekspansja
polskich firm poprzez utworzenie własnej
GmbH. Rozwój tego trendu obserwujemy
niezmiennie od kilku lat. W związku z założeniem spółki GmbH inwestorzy liczą na
zwiększenie sprzedaży. Często rynek niemiecki stanowi również trampolinę dla
rozwoju na innych rynkach zachodnioeuropejskich, rynku amerykańskim, bliskowschodnim czy azjatyckim.
Jak zatem postępować w przypadku podjęcia decyzji o założeniu własnej spółki
GmbH? Sam proces założenia spółki jest
stosunkowo prosty, i w przypadku jego odpowiedniego przygotowania, może zostać
bardzo sprawnie przeprowadzony.
Pierwszym krokiem jest sporządzenie projektu umowy spółki. Należy się przede
wszystkim zastanowić, pod jaką firmą spółka
GmbH będzie występować na rynku, gdzie
będzie jej siedziba, jaki będzie przedmiot
jej działalności, i oczywiście, kto będzie jej
wspólnikiem. Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Spółka
GmbH może mieć od jednego do nieograniczonej liczby wspólników. Minimalny kapitał
zakładowy wynosi 25 000 euro, przy czym
na starcie wystarczy wpłacenie połowy jego
wysokości. Zalecamy sporządzenie zwięzłej
umowy spółki w polsko-niemieckiej wersji
językowej. Jeśli chodzi o samą jej treść, to
poza nielicznymi przypadkami, w których
zastosowanie znajdują przepisy bezwzględnie obowiązujące, wspólnicy w znacznym
zakresie korzystają z daleko idącej swobody.

notariuszem wspólnicy nie muszą uczestniczyć osobiście, w ich imieniu może działać
pełnomocnik. Brak obowiązku stawiennictwa dotyczy również osób wchodzących
w skład nowo powołanego Zarządu. W ten
sposób cały proces założenia spółki GmbH
może zostać w sposób wygodny pokierowany z Polski.
Po zawarciu umowy spółki przychodzi czas
na wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, co następuje poprzez
wpłatę na utworzony rachunek bankowy
spółki lub poprzez oddanie środków do dyspozycji Zarządu. W przypadku przedłużenia
się procesu założenia konta spółki w niemieckim banku, warto skorzystać z tej drugiej możliwości. Zarząd jest zobowiązany
złożyć wtedy wobec notariusza zapewnienie, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały oddane do jego dyspozycji. Po
otrzymaniu zapewnienia notariusz dokonuje
zgłoszenia spółki do właściwego miejscowo
rejestru handlowego. Po weryfikacji procesu
założenia spółki sąd dokonuje jej rejestracji.
W przypadku dobrego przygotowania
procesu założenia spółki możliwe jest
jego przeprowadzenie już w terminie od
dwóch do trzech tygodni. W jego rezultacie
powstaje uszyta na miarę potrzeb wspólników spółka, która z powodzeniem może
rozpocząć działalność na rynku niemieckim.

Spółkę GmbH zakłada się u niemieckiego
notariusza. W chwili założenia spółki wspólnicy powinni znać już odpowiedzi na inne
istotne pytanie, chociażby takie jak: kto
będzie wchodził w skład Zarządu, w jakim
banku spółka będzie posiadała rachunek
bankowy. W czynnościach przed niemieckim
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SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA W KRAJACH
UNII EUROPEJSKIEJ
Eurofiscalis Polska Sp. z o.o.
- pełnomocnik i przedstawiciel podatkowy

Sprzedaż poza granice Polski leży w celach rozwojowych wielu rodzimych przedsiębiorców, którzy
wysyłkowo kierują swoje produkty do osób prywatnych. Daje to możliwość ekspansji kolejnych
rynków zbytu i zwiększenia zarobków. Z naszych obserwacji wynika jednak, jak mało firm ma
świadomość tego, iż zagraniczna sprzedaż niesie za sobą pewne ryzyko podatkowe. Mianowicie,
po przekroczeniu ustalonych dla każdego kraju progów sprzedażowych, każda firma zobowiązana
jest do rejestracji do celów podatkowych i rozliczania transakcji w kraju sprzedaży.
Niestety, wciąż spotykamy się z firmami, które nie miały pojęcia o takiej konieczności. Z tego tytułu zostały na nie nałożone wysokie kary
finansowe. Wiele firm zareagowało w porę, przed nałożeniem kar,
jednak zostały one zobowiązane do korekty wszystkich wystawionych
faktur dotyczących sprzedaży w danym kraju.
Oznacza to ogromny nakład pracy i czasu – na każdej fakturze, wystawionej po przekroczeniu progów, należy dokonać zmiany numeru VAT
oraz stawki VAT zgodnej z tą, która obowiązuje w danym kraju.
Niejednokrotnie przedsiębiorcy spędzają dziesiątki roboczogodzin na
korygowaniu faktur, ponieważ ich liczba liczona jest w tysiącach. To
w naszym odczuciu strata, ponieważ jak mówi polskie przysłowie „czas
to pieniądz”.

Rozwiązanie?

Aby uniknąć nałożenia wysokich kar przez zagraniczne organy podatkowe należy odpowiednio wcześniej zarejestrować się do celów VAT.
W obecnych warunkach związanych z pandemią należy mieć na uwadze,
iż okres oczekiwania na numer VAT jest znacznie wydłużony w niektórych państwach. Dlatego zachęcamy, aby nie zwlekać z rozpoczęciem
procesu rejestracyjnego.

Case Study

Firma Witaminka XYZ zgłosiła się do nas, ponieważ od znajomych
z branży dowiedziała się, iż po przekroczeniu progu sprzedaży w wysokości 35 000 EUR w Niemczech nie może już rozliczać sprzedaży
z polskim numerem VAT. Nie miała jednak świadomości o tym wcześniej.
Po zawarciu umowy rozpoczęliśmy proces rejestracji do celów VAT

+1000
klientów
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w Niemczech. Po uzyskaniu numeru rejestracyjnego, firma musiała
skorygować ręcznie 11 000 faktur, na których widniała polska stawka
VAT i polski numer VAT. Dopiero po skorygowaniu faktur, złożyliśmy w jej
imieniu zaległe deklaracje podatkowe z 6 miesięcy wstecz. Wniosek,
który się nasuwa w tym przypadku – czas ten można było zaoszczędzić
dokonując rejestracji do VAT w Niemczech o wiele wcześniej.

Eurofiscalis Polska – pełnomocnik
i przedstawiciel podatkowy

Eurofiscalis Polska jest częścią grupy partnerskiej Eurofiscalis, która jest
obecna w 27 krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii. W imieniu
klientów, jako pełnomocnik podatkowy dokonuje rejestracji do celów
VAT za granicą, składa deklaracje podatkowe, odpowiada na kontrole
urzędów skarbowych. Eurofiscalis Polska obsługuje także firmy spoza
Unii w Polsce, dokonując w ich imieniu wszelkich formalności podatkowych w usłudze przedstawicielstwa podatkowego.

Sprzedajesz swoje towary za granicę? Zbliżasz się
do progów sprzedażowych lub je przekroczyłeś?
Skontaktuj się z nami!
Eurofiscalis Polska Sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 60, 40-246 Katowice
www.eurofiscalis.com/pl
kontakt-pl@eurofiscalis.com, tel: +48 797 242 610

+30

partnerów na
całym świecie

+12000

rocznie złożonych
deklaracji w całej UE
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EKONOMIA WPŁYWU.
Strategia Odpowiedzialnego
Biznesu z 17SDGs

W latach dwudziestych XXI wieku wkraczamy
w ekonomię wpływu, nowy model biznesowy
uwzględniający Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju (17SDGs).
W koncepcji holizmu mówimy, że świat złożony jest z hierarchicznych
całości. Wg Smuts „Całość nie da się sprowadzić do sumy części, świat
podlega ewolucji, w której wyłaniają się coraz to nowe części". Całość
jest pewnego rodzaju celem, do którego dostosowują się poszczególne elementy.
Wg Einsteina „Istota ludzka jest cząstką całości nazywanej przez nas
wszechświatem; cząstką ograniczoną w czasie i przestrzeni. Doświadcza
siebie, swoich myśli i uczuć, jako czegoś odrębnego od reszty, która jest
rodzajem złudzenia optycznego ludzkiej świadomości. To złudzenie jest
dla nas czymś na kształt więzienia, ograniczającego nas do naszych osobistych pragnień i afektacji kilkoma najbliższymi nam osobami. Naszym
zadaniem musi być wyzwolenie się z tego więzienia poprzez poszerzenie
naszego kręgu współczucia tak dalece, by objąć nim wszystkie żyjące
stworzenia i całość natury w jej pięknie”.
Strategia Odpowiedzialnego Biznesu z 17SDGs (SOB), jako główna
strategia biznesowa, to holistyczne podejście do biznesu. Noosfera
jest całością. Internet jest narzędziem tej całości. W noosferze działając,

przedstawiciele 193 krajów świata uzgodnili i podpisali Agendę 2030
z 17 SDGs. Jeżeli poszerzymy nasz krąg współczucia tak dalece, by objąć
nim wszystkie żyjące stworzenia i całość natury w jej pięknie, to my - biznes, zaczniemy budować wieloletnie strategie biznesowe, jako Strategie
Odpowiedzialnego Biznesu z 17SDGs. Będziemy się starali, w dłuższej
perspektywie czasu, wpłynąć pozytywnie na wszystkie Globalne Cele
Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Pozytywnie, to znaczy zmniejszając negatywny wpływ lub zwiększając, albo przynajmniej utrzymując,
pozytywny wpływ na każdy z Globalnych Celów.
Czy uda się każdej branży wpłynąć pozytywnie na wszystkie cele?
Jest to możliwe. Strategia SOB zawiera nie tylko cele związane z bezpośrednią działalnością biznesu, ale również cele wynikające z wpływu
biznesu na środowisko i społeczeństwo świata. Nawet mikro-przedsiębiorca (konsument) mogą mieć wpływ na środowisko i społeczeństwo świata.
Budujemy wartość nie tylko dla właścicieli i dla klienta, ale również dla
innych interesariuszy. Analizujemy, działamy i wpływamy poprzez nasze
decyzje i działania, nie tylko lokalnie, ale także globalnie.
Więcej szczegółów: www.wandapazdan.pl

Wanda Pazdan
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Stwarzamy warunki
pozwalające na rozwój
pracowników-cudzoziemców
O rekrutacji pracowników z całego świata, gwarancji stabilności zatrudnienia cudzoziemców
i własnej wizji prowadzenia biznesu, opartego na wieloletnim doświadczeniu know-how mówi Agata Klakla, Wiceprezes w T&T People and Work Group.

Agata Klakla,
Wiceprezes w T&T People
and Work Group.
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T&T
People
and
Work
Silesia.
Krótka charakterystyka?
T&T People and Work Silesia dostarcza pracowników – cudzoziemców dla naszych partnerów.
Zazwyczaj mówiąc: pracownik i cudzoziemiec
- pierwsze skojarzenie to pracownik z Ukrainy,
my jednak stawiamy na osoby z bardziej odległych krajów: Nepal, Filipiny, Gruzja, Kazachstan,
Nigeria, Etiopia, Ghana i wiele innych. Ostatnio
naszym pracownikiem został obywatel Peru.
Co to oznacza dla polskiego przedsiębiorcy?
Przede wszystkim – stabilność zatrudnienia. Rekrutując osoby z odległych krajów mamy pewność, że wiążą się one z nami przynajmniej na
dwa lata. Chcemy, żeby ci pracownicy z nami
zostali, więc staramy się im zapewnić dobre
warunki, żeby aklimatyzacja w Polsce była jak
najprostsza i jak najszybsza.
Pracownicy związani z naszą firmą oznaczają
brak rotacji, co znacznie obniża koszty związane

miedzy innymi z ich szkoleniem, pracodawcy nie
tracą ludzi z doświadczeniem nabytym w ich
zakładzie; stała załoga wpływa także na lepszą
pracę, co ma przełożenie na wyniki finansowe.
Na j c z ę ś c i e j
zadawane
py t a n i e
przez kontrahentów?
Każdego na samym początku interesuje cena.
I jest to oczywista reakcja, biorąc pod uwagę
ogólne koszty pracownicze, jakie w Polsce ponoszą przedsiębiorcy. Kalkulacje za każdym razem
są inne, bo składają się na nie różne czynniki,
takie jak pokrywanie kosztów noclegu, transportu, badań, ubrania roboczego. Korzyść dla
przedsiębiorcy jest oczywista, biorąc pod uwagę,
że po naszej stronie pozostają wszelkie czynności
związane z rekrutacją, kadrami i finansami.
Jakie obawy mają Państwa klienci?
Najczęściej jest to obawa przed reakcją załogi
na osoby będące cudzoziemcami. Do tej pory
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w przeważającej mierze mieliśmy do czynienia z Ukraińcami i myślę, że
w tym momencie są oni już integralną częścią naszego społeczeństwa.
Kupują mieszkania, rodzą im się dzieci, ściągają do Polski swoje rodziny.
Bardzo nas to cieszy, bo to oznacza, że stworzyliśmy warunki pozwalające na rozwój każdego z nich.
Obserwując naszych pracowników z Azji czy Afryki widzę wielką chęć
do dostosowania się do zasad i obyczajów panujących w Polsce. Bardzo
staramy się, aby wszyscy mogli czuć się na miejscu, w przypadku powstawania jakichkolwiek problemów na tle rasowym czy narodowościowym
reagujemy natychmiastowo, podejmujemy rozmowy zarówno z klientem
jego załogą, a także staramy się działać lokalnie, tak by nasi pracownicy
mogli odnaleźć się w społeczności, w której chcą
żyć. Oferujemy naszym cudzoziemcom naukę
języka polskiego.
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Oczywiście, że mamy takie obawy, ale duży nie zawsze znaczy lepszy.
Posiadamy własne, oparte na wieloletnim doświadczeniu know-how
i mamy własną wizję prowadzenia tego biznesu bazującą na empatii
i indywidualnym podejściu do każdego zatrudnionego. Żaden z naszych
pracowników nie jest pozostawiony sam sobie, a nam, oprócz finansowych korzyści, praca z ludźmi sprawia niekłamaną przyjemność. A jeżeli
robi się to, co się lubi, to robi się to dobrze.
Nowy Rok – nowe plany. Jakie wyzwania stoją przed T&T People and
Work Group?
Stawiamy na rozwój dwubiegunowy. Z jednej
strony jesteśmy zorientowani na pracownika
i jego potrzeby. Mamy w planach dodatkowe
szkolenia dla pracowników, zarówno językowe
jak i inne, mogące podnosić ich kwalifikacje,
będziemy także kładli nacisk na rozwój naszych koordynatorów – szkolenia językowe,
zarządzanie, rozwój kompetencji miękkich.
Z drugiej strony, już w ramach całej grupy
T&T People and Work ciągle podnosimy jakość naszych usług. Mając własne zaplecze
prawne, podatkowe, księgowo-finansowe
i kadrowe pozostajemy zawsze do dyspozycji
klientów, dbając o ich interesy i mam nadzieję,
podnosząc ich poczucie bezpieczeństwa. Staramy się opierać nasze relacje ze wszystkimi
kontrahentami na zasadach partnerstwa, nie
będąc tylko anonimowymi podwykonawcami.
Za nami rok pełen wyzwań. Mam nadzieję, że 2021 doświadczy nas
wyłącznie pozytywnie; liczymy na nowe, interesujące kontakty, nawiązywanie ciekawych relacji, spotkania biznesowe i wiele rozmów
owocujących rozwojem firmy, czego i Państwu serdecznie życzę.

Pracownik i cudzoziemiec. Pierwsze skojarzenie to pracownik
z Ukrainy, my jednak
stawiamy na osoby
z bardziej odległych
krajów: Nepal, Filipiny,
Gruzja, Kazachstan,
Nigeria, Etiopia, Ghana
i wiele innych.

Co to oznacza w praktyce?
Do tej pory mieliśmy do czynienia przede
wszystkim z Ukraińcami. Nasi sąsiedzi będą
ciągle do nas przyjeżdżać, bo do Polski mają
blisko, także w sensie kulturowym i mentalnym,
dużą barierą nie są także przeszkody administracyjne. Pełnym wyzwaniem jest pracownik
z Azji i Afryki, który powoli zaczyna dominować
w naszych spółkach. Tutaj nie ma już mowy
o podobnej kulturze i mentalności. T&T People
and Work Group, której spółka T&T People and
Work Silesia jest częścią, jest już przygotowana
na takich pracowników i wiemy, że ci ludzie wymagają, zwłaszcza na
początku, pełnej pomocy – od odebrania ich z lotniska, po pokazanie,
gdzie jest najbliższy sklep i wytłumaczenie np. konieczności mycia rąk.
Myślę jednak, że życie w Polsce, mimo problemów z przytłaczającym
zimnem, bardzo im się podoba. W lutym urodzi się nam pierwsze filipińskie dziecko, jesteśmy podekscytowani.

Nie boicie się Państwo, zwłaszcza w dobę pandemii konkurencji
ze strony międzynarodowych firm, mających ugruntowaną pozycję
na rynku?

Rozmawiała Jaga Kolawa

M A G A Z Y N R E G I O N A L N E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J W K AT O W I C A C H

ZAREKLAMUJ SIĘ
w binzesowym kwartalniku wydawanym
przez RIG w Katowicach!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
jkolawa@rig.katowice.pl

tel: 503 802 704
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Skuteczny sposób naprawy
przeciekających dachów
Problem przeciekającego dachu dotyczy wielu nieruchomości, zwłaszcza takich, które mają już swoje
lata, a koszty wymiany całego pokrycia są na tyle
wysokie, że nie zawsze mieszczą się w ramach zaplanowanego na dany czas budżetu. Przecieki, odspojenia papy czy korozja to problem spotykany na
wielu budynkach spółdzielni. Jak temu zaradzić?
Rozwiązaniem jest płynna membrana dachowa
firmy Proof-Tech, którą można stosować m.in na
dachy z papy czy z blachy. Jest to ekologiczny produkt, który pozwala na skuteczną renowację dachu
za cenę o wiele niższą niż ta, którą trzeba by było
zapłacić za wymianę całego pokrycia.

Membrana dachowa HYDRONYLON remedium na przeciekający dach
Starzenie się pokryć dachowych jest zjawiskiem normalnym, tym
bardziej, że dach jest nieustannie poddawany działaniu warunków atmosferycznych – deszczu, śniegu, promieni słonecznych. Dotyczy to
wszystkich pokryć, ale najbardziej procesy niszczenia zauważalne są
w przypadku dachów z papy. Jako jedno z najtańszych pokryć, papa
dość szybko traci swoje właściwości i zaczyna przeciekać. Często też
jest niewłaściwie położona, co jeszcze bardziej przyspiesza proces degradacji pokrycia.
Kiedy konieczna jest renowacja dachu? W przypadku dachu z papy
trzeba interweniować gdy pojawiają się pęcherze, odspojenia, fałdy.
Z kolei na dachach z blachy sygnałem alarmującym będzie rdza, łuszczenie się farby, zmiana koloru. Warto też pamiętać, aby nie czekać z remontem do ostatniej chwili, aż nadgryzione zębem czasu pokrycie zacznie
przeciekać, generując dodatkowe koszty.
Renowacja wygrywa z opcją gruntownego remontu także ceną. Płynna
membrana dachowa HYDRONYLON® to rozwiązanie, które pozwala
dać drugie życie dachom z papy czy z blachy. Dzięki temu, że masa
hydroizolacyjna ma płynną konsystencję, jej aplikacja jest zarówno prosta, jak i skuteczna, bo preparat dociera w miejsca trudno dostępne,
uszczelniając również takie elementy zadaszenia jak np. kominy, wypusty,
włazy czy przestrzenie dylatacyjne.

na wiele lat. Jest to produkt ekologiczny, który nie zawiera poliuretanów
i nie wymaga użycia otwartego ognia (jak w przypadku papy).
Opracowany przez firmę Proof-Tech system sprawdzi się na dachach
z pokryciem z papy lub blachy, które wymagają renowacji. Dzięki
wysokiej skuteczności HYDRONYLON® można zastosować również
wówczas, gdy pokrycie jest na tyle zniszczone, że wymaga całkowitej
wymiany. To także świetny sposób na wykonanie warstwy ostatecznej
dachu, która zakonserwuje i na długie lata zabezpieczy pokrycie.
Płynna membrana dachowa to produkt kierowany do klientów, którzy
obok skuteczności pokrycia dachowego mają też wysokie wymagania
odnośnie estetyki. Preparat tworzy na dachu równomierną, jednolitą
kolorystycznie i – co najważniejsze – szczelną powierzchnię, pozbawioną
łączeń, które potencjalnie mogłyby stać się źródłem nieszczelności.
Jasnoszary kolor ma ponadto tę zaletę, że nagrzewa się mniej niż papa
(do 47% mniej). Chłodny dach to też chłodne poddasze, więc koszty
energii zużyte na schładzanie mieszkań są o wiele niższe. Dla inwestora
nie bez znaczenia jest też fakt, że zabezpieczone w ten sposób pokrycie
dachowe nie wymaga konserwacji.
Te atuty sprawiają, że HYDRONYLON® świetnie nadaje się na dachy
przemysłowe, użyteczności publicznej oraz bloki mieszkalne, należące do
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Bez obaw można też pokrywać
płynną membraną dachową dachy budynków starszego typu, które nie
dopuszczają użycia ciężkich pokryć (1 m² waży zaledwie 2,3 kg).

Made in Poland
Setki tysięcy metrów kwadratowych dachów w Polsce i w Europie to
liczba, która robi wrażenie. Płynna membrana dachowa a HYDRONYLON® to produkt, który na rynku obecny jest od dziesięciu lat, będąc
skutecznym rozwiązaniem problemów z nieszczelnymi czy zniszczonymi
pokryciami dachowymi. Producent współpracuje z autoryzowanymi
i wykwalifikowanymi firmami wykonawczymi, które świadczą usługę
renowacji dachów na terenie całej Polski. Ponadto, przedsiębiorstwo
w tym roku wprowadziło na rynek nową usługę: renowację posadzek
betonowych czy renowację klatek schodowych, poszerzając tym samym
swoje obszary działania o kolejne branże.

Zimny dach - chłodne poddasze
Z wykorzystaniem płynnej membrany dachowej HYDRONYLON®
można skutecznie odnowić dach z papy i blachy i zabezpieczyć pokrycie
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Kolejnym argumentem jest cena. Płynna membrana dachowa HYDRONYLON® to nie tylko alternatywa dla kosztownej wymiany całego pokrycia. Warto pamiętać, że dzięki możliwości aplikacji na istniejące pokrycie,
odpada koszt robocizny za zdjęcie blachy czy papy oraz ich utylizacji.
Kontakt: tel. 662-431-070, biuro@proof-tech.com
www.proof-tech.com
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Pożyczka w ramach
Funduszu Dostępności
POŻYCZKA NA PODNIESIENIE STANDARDU DOSTĘPNOŚCI
BUDYNKÓW DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Polska Fundacji Przedsiębiorczości realizuje nowy projekt wsparcia na działania w zakresie zapewniania
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 60+ oraz
dzieci do lat 6 i ich prawni opiekunowie) lub jej poprawy w budynkach. Projekt umożliwia refinansowanie
pożyczek, bądź kredytów udzielonych w bankach (lub innych instytucjach finansowych), o ile związane
są z realizowaną i niezakończoną inwestycją i dotyczą wydatków nie starszych niż 12 miesięcy na dzień
złożenia wniosku o pożyczkę.
PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA WSPARCIA:
•
spółdzielnie mieszkaniowe;
•
wspólnoty mieszkaniowe;
•
towarzystwa budownictwa społecznego;
•
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną;
•
podmioty w ramach administracji rządowej, m.in. państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne;
•
spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego;
•
inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
•
podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki;
•
instytucje kultury;
PARAMETRY POŻYCZKI:
Kwota maksymalna pojedynczej pożyczki: 2.000.000,00 zł;
Okres spłaty pożyczki: 240 miesięcy licząc od daty jej uruchomienia;
Karencja w spłacie kapitału: na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Okres karencji wliczany jest do okresu
kredytowania. Oprocentowanie: stałe w wysokości 0,15%;
Umorzenie: możliwe jest umorzenie do 40% kwoty kapitału pożyczki;
Kryteria umorzenia:
▪ kryterium terytorialne – obliczane wg wskaźnika GUS: kwota zasiłków pielęgnacyjnych wypłaconych na 1000 mieszkańców danej gminy, na
której terenie znajduje się inwestycja – do 10% umorzenia;
▪ kryterium przeznaczenia budynku – 10% umorzenia, jeżeli inwestycja dotyczy budynku mieszkalnictwa wielorodzinnego;
▪ kryterium społeczne – obliczane wg udziału osób uprawnionych do skorzystania z kryterium społecznego (osoby w wieku powyżej 60 roku
życia, dzieci do lat 6 i ich prawni opiekunowie, osoby z niepełnosprawnościami) w ogólnej liczbie osób zamieszkałych w budynku – do 20%
umorzenia.

KONTAKT:
Halina Latocha
kom. 538 519 425, e-mail: h.latocha@pfp.com.pl
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Opolska 15, 40-084 Katowice
Wolny Rynek | 01 2021
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UMOWY O DZIEŁO
należy zgłaszać do ZUS
Od 1 stycznia 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do prowadzenia
ewidencji umów o dzieło. O zawarciu takiej umowy należy poinformować ZUS wypełniając stosowny wniosek. Można go będzie przesłać drogą elektroniczną - za pomocą Platformy Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS.
Do zgłoszenia zawarcia umowy o dzieło będą zobowiązani wszyscy płatnicy składek oraz osoby fizyczne, bez względu na to, czy są zarejestrowane w ZUS jako płatnik składek czy też nie. Zgromadzone w rejestrze
informacje będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych,
także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości.
- W zgłoszeniu będą przekazywane wyłącznie ogólne informacje dotyczące:
zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia
umowy, jak też o jej przedmiocie - informuje Beata Kopczyńska, regionalny
rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Kto nie ma obowiązku zgłaszania
takich umów

prawa handlowego, itp.), które nie są płatnikami składek (tj. nie mają
obowiązku rejestrować się w ZUS jako płatnicy składek, bo nie zgłaszają
nikogo (w tym siebie) do ubezpieczeń społecznych.

Nowy formularz zgłoszeniowy
Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu
7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Formularz RUD można przekazać
elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD.
W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów
zawartych z jednym wykonawcą.

Obowiązek zgłaszania nie dotyczy umów o dzieło: zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy,
ale zawartych z innym podmiotem, zawartych z osobami prowadzącymi
działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą
w zakres prowadzonej działalności.
Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS nie obejmuje tych podmiotów, czy jednostek organizacyjnych (np. stowarzyszeń, fundacji, spółek

Cykl bezpłatnych szkoleń online w ZUS
Oddział ZUS w Chorzowie organizuje w lutym i marcu cykl bezpłatnych webinariów. Szkolenia online
odbywać się będą regularnie w każdą środę w godzinach od 10:00 do 12:00.
Szkolenia skierowane są głównie do przedsiębiorców (płatników składek), pracowników komórek kadrowo-płacowych, biur
rachunkowych. Podczas szkoleń, eksperci chorzowskiego ZUS
będą przybliżać swoim klientom aktualne zmiany w przepisach,
jakie obowiązują oraz wyjaśniać często trudne zagadnienia
związane z tematyką ubezpieczeń społecznych.
Co tydzień, w każdą środę, w godz. od 10:00 do 12.00, na
platformie webex odbywać się będą webinaria. Szkolenia
można znaleźć pod adresem www.zus.pl/o-zus/kalendarium.
Zapisy są przyjmowane po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, który jest dołączony do ogłoszenia o danym szkoleniu. Po zgłoszeniu na szkolenie należy oczekiwać wiadomości
e-mail z linkiem, który umożliwi zalogowanie się na spotkanie.
- Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń online, jakie oferuje chorzowski Oddział Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Szczegóły szkoleń i harmonogram spotkań dostępny jest na stronie www.zus.pl w zakładce szkolenia
i wydarzenia - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik
prasowy ZUS województwa śląskiego.
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TEMATY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ ONLINE
organizowanych przez O/ZUS w Chorzowie:
Data

Temat

17.02.2021

Nowości na Platformie Usług Elektronicznych
(PUE)

24.02.2021

Co można zrobić w przypadku zaległości
w opłacaniu składek do ZUS? Rozwiązania
oferowane przez ZUS

3.03.2021

Zasady prawidłowego wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

31.03.2021

Zasady rozliczania wpłat na koncie płatnika
składek

Termin
zgłoszenia
15.02.2021

22.02.2021
1.03.2021

29.03.2021
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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W I FORUM EKSPERTÓW
PUMPLAB
Portal PumpLab organizuje pierwsze w tym roku Forum Ekspertów PumpLab. Jest to
cykl kwartalnych, branżowych spotkań z przedstawicielami świata nauki, przemysłu
i usług, obejmujących infrastruktury pompowe. Podczas spotkań przedstawiciele
polskich uczelni wyższych, producentów, serwisów pompowych oraz użytkowników
pomp prezentują swój punkt widzenia na ważne, współcześnie angażujące tematy.

OSIĄGANIE OSZCZĘDNOŚCI ENERGETYCZNEJ
W INFRASTRUKTURACH POMPOWYCH
Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się 18 marca 2021 r. w formule
hybrydowej – spotkanie prelegentów z transmisją online dla uczestników Forum.
Podczas Forum, osiąganie oszczędności energetycznej w infrastrukturach pompowych przedstawione zostanie z kilku punktów widzenia:
1. naukowego, reprezentowanego przez naukowców najlepszych polskich uczelni,
2. technicznego, reprezentowanego przez przedstawicieli serwisów pompowych, realizujących oszczędność
energetyczną w obszarze infrastruktur pompowych,
3. praktycznego, z pozycji producentów pomp, innowacyjnych narzędzi i energooszczędnych rozwiązań.
Podsumowaniem spotkania będzie sesja networkingowa, w trakcie której przedstawiciele i odbiorcy proponowanych rozwiązań będą mogli wzajemnie wymienić wiedzę i doświadczenia.
I Forum Ekspertów PumpLab skierowane jest do kadry zarządzającej, managerów oraz praktyków,
wdrażających oszczędność energetyczną w swoich firmach lub planujących takie wdrożenia.
W trakcie Forum zaprezentowane zostaną konkretne narzędzia przeznaczone do pracy w każdej branży
obsługującej infrastruktury pompowe. Spotkanie będzie także okazją do dwukierunkowej wymiany wiedzy
oraz nawiązania relacji biznesowych.
Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, które wskaże jak zwiększać efektywność energetyczną w infrastrukturach pompowych oraz, bazując na praktycznych case studies, zaprezentuje jak działają takie rozwiązania.
Aby poznać szczegóły wydarzenia skontaktuj się z organizatorem
www.forumekspertowpumplab.pl/kontakt
lub odwiedź stronę wydarzenia www.forumekspertowpumplab.pl.
Do zobaczenia!

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach objęła patronat honorowy nad Forum.
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Czy uda się
wygrać walkę
z „kopciuchami”?
Minęło 12 miesięcy od rozpoczęcia kontrowersyjnej akcji społecznej Karny Kopciuch. O tym,
co udało się zrobić przez ostatni rok, opowiada –
Wacław Wrana, koordynator akcji.
Prezentacja akcji na konferencji II ThinkEco Forum

Proszę przypomnieć naszym czytelnikom na czym polega akcja
Karny Kopciuch?
To akcja pomocy obywatelom zatruwanym przez swoich sąsiadów, którzy
kopcą z kominów. Poprzez stronę www.karnykopciuch.pl przyjmujemy
zgłoszenia trucicieli. Zgłoszenia można dokonać anonimowo, ale należy
udokumentować go wyraźnym zdjęciem bądź filmikiem. Następnie uruchamiamy tzw. procedurę trzech kroków. W pierwszym kroku, poprzez
współpracującą z nami kancelarię adwokacką Jarosława Recka, wysyłamy
trucicielowi wezwanie do zaprzestania zanieczyszczania środowiska.
W wezwaniu tłumaczymy dokładnie czym jest smog, jaki jest jego wpływ
na zdrowie, zwłaszcza dzieci. Wskazujemy też na możliwości otrzymania
dotacji na wymianę źródła ciepła. Jeśli to wezwanie nie pomoże i ponownie otrzymamy zgłoszenie dotyczące tego samego adresu, przechodzimy
do kroku drugiego: do truciciela wysyłamy kontrolę straży miejskiej lub
urzędu gminy (jeśli w danym miejscu nie ma straży).
Jeżeli kontrola nie przyniesie rezultatów i otrzymujemy trzecie zgłoszenie dotyczące tego samego
truciciela, składamy wniosek do prezydenta, burmistrza lub wójta o wszczęcie postępowania administracyjnego. Owo postępowanie to skomplikowana
procedura, podczas której nieruchomość kontroluje
kilka organów m.in. kominiarz, straż pożarna i nadzór
budowlany.
Oprócz tego, w ramach naszej akcji wszyscy zainteresowani mogą otrzymać od nas nieodpłatnie naklejki „Karny Kopciuch za trucie sąsiadów”. Poprzez
naklejki sąsiedzi mogą w dyskretny sposób zwrócić uwagę trucicielowi,
że nie akceptują jego kopcenia z komina.
Ile takich trucicieli zostało już zgłoszonych do Karnego Kopciucha?
W ciągu pierwszych 12 miesięcy było to aż 1200 zgłoszeń i tyle wezwań
wysłaliśmy do trucicieli. Z jednej strony to pokazuje, jak dużym problemem jest smog i że nasza akcja jest potrzebna. Z drugiej strony wolałbym,
żeby Polacy nie mieli powodów do wysyłania zgłoszeń trucicieli.
Czy nadsyłane zgłoszenia pochodzą tylko ze Śląska?
Ależ nie! I tutaj największe zaskoczenie: okazuje się, że problem ze
smogiem i zadymieniem okolicy mają nie tylko mieszkańcy śląskich czy
małopolskich miast. Otrzymaliśmy już dziesiątki zgłoszeń ze wszystkich
województw: od Suwałk, przez Bydgoszcz, Poznań po Jelenią Górę.
Akcja od początku wywołuje wiele kontrowersji... Jedni przyklaskują i mówią, że jest potrzebna. Inni oskarżają Was o promowanie donosicielstwa...
Czasem pytają mnie, skąd pomysł na tę akcję. Ja odpowiadam, że
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z poczucia bezsilności i bezradności. Gdy gra toczy się o życie i zdrowie naszych rodzin, naszych najbliższych, zgłaszanie kopciuchów jest
przejawem troski o dobro społeczne, a nie donosicielstwem. Jeśli ktoś
uważa inaczej, to już jego problem.
Poza tym, na przestrzeni ostatnich miesięcy obserwujemy dynamiczną
zmianę świadomości ludzi i przemianę mentalną. Gdy rozpoczynaliśmy
akcję w grudniu 2019 roku wiele osób mówiło nam, że stosujemy zbyt
radykalne środki nacisku. Dziś te same osoby przyznają, że czas próśb
i zachęt już minął, a kotły-kopciuchy powinny zniknąć z naszej rzeczywistości - tu i teraz. Wyrazem poparcia dla naszej akcji są m.in. liczne
wpłaty, które otrzymujemy poprzez Zrzutkę.pl. Zebrane środki przeznaczamy na druk naklejek, przygotowanie materiałów edukacyjnych
oraz ewentualne procesy sądowe. Za każdy taki gest wsparcia naszej
akcji dziękujemy.
Jak reagują właściciele nieruchomości, które otrzymują
wezwanie bądź naklejkę „Karny Kopciuch”?
Bardzo różnie. Od agresji, gróźb karalnych, przez zdziwienie, aż po przyznanie się do winy. Sam odebrałem już
setki telefonów od trucicieli. Co najbardziej uderzające,
w bardzo wielu przypadkach, dopiero po otrzymaniu
listu od Karnego Kopciucha ludzie uświadamiają sobie,
że robią coś niewłaściwego. Wśród nich panuje powszechne przekonanie, że jeśli nie spalam odpadów, to
wszystko jest w porządku. Dopiero cierpliwe wyjaśnienia z naszej strony zasiewają w głowach tych ludzi ziarno
refleksji, że używanie kotła kopciucha jest nie fair wobec tych, którzy
nie kopcą oraz, że dymiąc z komina tak naprawdę szkodzą samym sobie.
Warto też powiedzieć, że istnieje grupa osób, która w ogóle nie słyszała o uchwale antysmogowej w województwie śląskim lub w ogóle
nie wierzy, że jej zapisy zaczną obowiązywać po 1 stycznia 2022 roku.
Ale, żeby nie było tak pesymistycznie: jest też wiele osób, które otrzymawszy wezwanie od Karnego Kopciucha, podjęło decyzję, że przyśpieszy wymianę kotła i nie będzie z tym czekać na ostatni moment.
Więcej o akcji na stronie: www.karnykopciuch.pl
Rozmawiała Jaga Kolawa
Organizatorem akcji jest grupa medialna tuPolska,
Firma Członkowska RIG w Katowicach.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest partnerem,
a „Wolny Rynek” patronem medialnym akcji Karny Kopciuch.
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Startują konkursy dla najlepszych
specjalistów i firm w obszarze
zdalnej komunikacji z klientem

Pandemia nadała dodatkowego znaczenia konkursom Contact Center (Złota Słuchawka i Telemarketer Roku), największym wydarzeniom branży CC, które od ponad dekady organizowane
są przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB.
Za nami najbardziej zdalny rok w historii ludzkości. Obserwujemy z uwagą,
co przyniosą kolejne miesiące, ale wiemy jedno – przestrzeń kontaktu z klientem już nigdy nie będzie taka sama. Nawet organizacje, które do tej pory
zdalny kontakt z klientem traktowały jako dodatek do kontaktu F2F, w czasie
pandemii musiały zweryfikować założenia i przejść do kontaktu wykorzystującego różnego rodzaju łącza. Telefon i Internet stały się jeszcze bardziej
nierozłącznymi narzędziami, a organizacje zostały zmuszone do poszerzenia
kompetencji w tym zakresie. Te, które zrobiły to najlepiej – zapraszamy by
zgłosiły się w tym roku do konkursów Złota Słuchawka i Telemarketer Roku –
mówi Urszula Zarańska, Dyrektor Generalna Polskiego Stowarzyszenia
Marketingu SMB.

KONKURSY CONTACT CENTER TO
NAJWIĘKSZE ŚWIĘTO BRANŻY!
Złota Słuchawka stała się symbolem najwyższego poziomu organizacji
jednostek CC pod względem otwartości na zaspakajanie potrzeb klientów i pracowników, jakości i samodoskonalenia – wyróżnia najlepsze
projekty i ludzi wspierających procesy.
Telemarketer Roku to konkurs promujący najwyższe standardy pracy
w zdalnej komunikacji z klientem. Identyfikuje i promuje najlepsze praktyki rynkowe w branży contact center – nagradza konsultantów, doradców, windykatorów, sprzedawców, telemarketerów.

- Naszym celem jest wybór najlepszych zgłoszeń, określenie najwyższych
standardów prowadzenia rozmów oraz zarządzania jednostkami CC. Dzięki
znakomitemu jury powstał wysokiej jakości wkład merytoryczny do dalszych
prac Rady ds. Rynku CC przy PSM SMB. Jednostki CC to nowoczesne, profesjonalnie zarządzane, miejsca pracy, które wnoszą wymierny wkład w budowę
wartości marki, co w obecnej sytuacji związanej z izolacją jest szczególnie
ważne – dodaje Urszula Zarańska.

Od 25 lutego do 12 marca można zgłaszać prace
w konkursie Złota Słuchawka:
www.zlotasluchawka.pl
Od 22 lutego do 19 marca można zgłaszać prace
w konkursu Telemarketer Roku:
www.telemarketerroku.pl
Gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu
2021 roku. O jej formule zadecyduje ostateczna
sytuacja związana z ograniczeniami zdrowotnymi.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach objęła patronat honorowy nad konkursami, a magazyn „Wolny Rynek” – patronat medialny.
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NIECH TO, CO
ROBIMY BĘDZIE
NASZĄ PASJĄ!
O roli szkolnictwa zawodowego, problemach młodych ludzi z wyborem ścieżki
edukacyjnej, specyfice i popularności
pracy „w sieci” opowiada znany youtuber
i bloger Cyber Marian, „twarz” kampanii
edukacyjnej Województwa Śląskiego „Poznaj moc zawodowca”, Regionalna Izba
Gospodarcza w Katowicach jest partnerem akcji, która potrwa do 2022 r.

Fot. Robert Danieluk
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Pretekstem do naszej rozmowy jest kampania „Poznaj moc zawodowca”,
której celem jest popularyzacja i uatrakcyjnienie wizerunku szkolnictwa
zawodowego. Cyber Marian jest ambasadorem akcji, czy Pana zdaniem
takie działania promocyjne wśród młodzieży są potrzebne?
Taka kampania była już potrzebna w moich czasach, aby odczarować
szkolnictwo branżowe, aby pokazać ile możliwości dają tego typu szkoły.
Dlatego też z ogromną radością zgodziłem się na bycie ambasadorem
tej kampanii i przygotowanie do niej filmów.
A jak Pan wspomina swoje czasy szkolne?
Bardzo miło wspominam, choć już w szkole podstawowej musiałem
dzielić naukę z pracą zawodową. Na początku to była zabawa, ale potem okazało się, że to, w co się bawiłem stało się sposobem na życie.
Wybór ścieżki edukacyjnej w wieku nastu lat nie jest łatwy i obarczony
ryzykiem nietrafnej decyzji… Jest na to jakaś recepta?
Przede wszystkim trzeba robić to, co się lubi. Kiedyś usłyszałem taki
tekst: „Rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować”. I to
jest chyba najlepsza wskazówka wyboru drogi zawodowej.
Coraz więcej młodych ludzi marzy o tym, by zostać YouTuberem,
influencerem albo blogerem. Taka praca wydaje
się być lekka, łatwa i przyjemna? Czy tak jest
w rzeczywistości?
Niestety, wbrew pozorom to jest bardzo, ale to
bardzo ciężka praca. Pamiętajmy, że często popularność w sieci buduje się latami, inwestując swój czas,
pieniądze, kosztem życia prywatnego. W moim
przypadku zanim pojawiłem się na YouTube wcześniej przez wiele lat występowałem na scenie, wychowywałem się w teatrze, pisałem wiersze i uwielbiałem montować
filmy. Sukces mojego kanału wiąże się zatem z tymi wszystkimi latami
pracy przed opublikowaniem pierwszych filmów.
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już za trzecim podejściem.
Istotną rolę w Pana życia odgrywa działalność charytatywna. Współpracuje Pan z wieloma fundacjami zajmującymi się wspieraniem ludzi
chorych na raka. Co daje tego typu aktywność społeczna?
Wszystkie akcje, w których biorę udział mają przede wszystkim uświadamiać skalę problemu i zachęcać ludzi do regularnego badania się,
bo im wcześniej wykryje się nowotwór, tym większa szansa na jego
pokonanie. U mnie wykryto go w jednym z ostatnich etapów, więc ta
walka musiała trwać dłużej i być bardziej bolesna, ale mimo wszystko
udało się pokonać „drania”!
Ekranizacja sucharów i memów związanych z kwarantanną to jeden
z nowych projektów Cyber Mariana. Na czym polega, czy czas ograniczenia naszej aktywności w świecie rzeczywistym to dobry moment
na tworzenie treści w Internecie?
Ekranizacja sucharów okazała się strzałem w dziesiątkę. Generalnie ta
seria jest dość łatwa w realizacji. Nie wymaga zaawansowanej ekipy
filmowej, skomplikowanego sprzętu czy nawet, jak się okazało w trakcie
kwarantanny, wychodzenia z domu. To jest to, co zawsze powtarzam,
liczy się pomysł i te odcinki świetnie wpasowały się w te trudne czasy.
Świat zmienia się na naszych oczach. Kryzys spowodowany pandemią koronawirusa
sprawił, że wszyscy obecnie przeszliśmy
przyśpieszony kurs cyfryzacji, a przedsiębiorcy intensyfikują swoje działania w Internecie. Co doradziłby Cyber Marian, jako
wielokrotnie nagradzany (m.in. w prestiżowym konkursie Golden Arrow), specjalista
od marketingu internetowego i content
marketingu firmom, które nie mają pomysłu na pokazanie się i reklamę w „sieci”?
Tu trzeba wrócić do tego o czym mówiłem na początku, czyli „rób to,
co kochasz… itd.” Jeżeli to, co robimy jest naszą pasją, lubimy to, to bez
problemu przełożymy to na wersję online lub wykorzystamy w tym
celu Internet. W trakcie lockdownu widziałem wiele takich inicjatyw ze
strony rożnych firm, instytucji czy osób prywatnych, ale w tym wszystkim
właśnie widać było tę pasję. Wspomniane wyżej nagrody również wzięły
się z tego, że firmy i marki, z którymi je wygrywaliśmy powiedziały mi:
„rób to, co kochasz robić, my nie będziemy się wtrącać”. I wtedy jesteśmy
w stanie dokonać rzeczy z pozoru niemożliwych.

Popularność w sieci
buduje się latami, inwestując swój czas, pieniądze, kosztem życia
prywatnego.

W autobiografii „Dziś tak bardziej” można znaleźć m.in. wiele porad dla
początkujących twórców, kulisy kręcenia filmów. Kanał wideo na You
Tube Cyber Mariana powstał w 2011 r. Dla Internetu i jego odbiorców
to pewnie już prehistoria? Jak wyglądały te początki online?
Kanał na YouTube był wypadkową tych wszystkich rzeczy, które robiłem
wcześniej, a ponieważ lubię tworzyć, wyżywać się artystycznie to znalazłem idealny sposób na połączenie tego wszystkiego. Początki zawsze
są trudne. Trzeba mieć sporo cierpliwości i wrzucać swoją twórczość
do sieci z nadzieją, że coś wreszcie zaskoczy. Nie można się poddawać
po pierwszym, drugim czy trzecim niepowodzeniu. U mnie udało się

Rozmawiała Jaga Kolawa
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GRATKA DLA MENEDŻERÓW
80% DOFINANSOWANIA

NA ANALIZĘ POTRZEB ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA, SZKOLENIA I DORADZTWO!
ROZPOCZYNA SIĘ DRUGA TURA NABORÓW DO
UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA MENEDŻERA 2!
Zapraszamy do udziału w projekcie „Akademia Menedżera Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2 – Makroregion 4”. Projekt realizowany jest od lipca 2020 r. do końca czerwca 2022 r.
w partnerstwie przez: RIG w Katowicach (woj. śląskie), Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową (woj.
łódzkie), Opolską Izbę Gospodarczą (woj. opolskie) oraz HRP Group.
Celem projektu jest rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych mikro,
małych i średnich firm z trzech województw makroregionu 4 dzięki
podniesieniu przez uczestników kompetencji w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwem. Odbiorcami wsparcia w projekcie są właściciele,
kadra kierownicza oraz kadra, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze. Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane
w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług
rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU MOŻE
OBEJMOWAĆ REFUNDACJĘ NAWET 80%
KOSZTÓW:
• opracowania analizy potrzeb rozwojowych,
• usług rozwojowych: usług szkoleniowych, doradczych i innych usług
o charakterze doradczym lub szkoleniowym w zakresie uniwersalnych
kompetencji menedżerskich.
W ramach pierwszego naboru projektu w październiku 2020 roku

76

Wolny Rynek | 01 2021

wsparcie otrzymało 45 firm, wśród nich firma Thermal-Tech Sp. z o.o.
z Częstochowy.
- Projekt Akademia Menedżera II przyczynił się do zwiększenia kompetencji
zawodowych kadry kierowniczej naszej firmy. Po przeprowadzeniu analizy
potrzeb w firmie, opracowany został program szkoleniowy, który pozwolił
nam określić obszary do rozwoju. Jesteśmy przekonani, że udział w AMII
przyniesie wymierne korzyści dla naszej firmy i jej pracowników, a także
wzmocni relacje z obecnymi i przyszłymi kontrahentami – argumentuje
Dawid Olesiak, Prezes Zarządu Firmy.
Wśród tematów szkoleń wybieranych przez firmy uczestniczące w projekcie, znalazły się m.in. szkolenia z zakresu efektywnej komunikacji
menedżerskiej i interpersonalnej, zarządzania zmianą, motywowania
zespołu w oparciu o narzędzie feedbacku oraz sprzedaży bez sprzedawania – nowoczesnego podejścia na podstawie odkryć ekonomii
behawioralnej oraz białej perswazji.

PROJEKT RIG
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Od 8 lutego rozpoczyna się drugi nabór wniosków do udziału w projekcie.
Tym razem skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających pracowników)
oraz do małych przedsiębiorstw.
SZCZEGÓŁY LUTOWEGO NABORU DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO:
Nabór dedykowany dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW, zatrudniających pracowników (nabór nr 13)
W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników (zatrudniający mniej niż 10 osób, z rocznym
obrotem mniejszym lub równym 2 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 2 mln euro). Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo nie zatrudniające pracowników, małe lub średnie przedsiębiorstwo, zostanie odrzucony.
Data naboru: 08.02.2021 r. godz. 8.00
Kwota naboru dla województwa śląskiego (alokacja): 106 656,72 zł
Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).
Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.
Lista rezerwowa: alokacja x4

•

•

Nabór dedykowany dla małych przedsiębiorstw (nabór nr 14)
W tym naborze wnioski mogą składać tylko MALI PRZEDSIĘBIORCY (zatrudniający do 50 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10
mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro). Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo lub średnie przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.
Data naboru: 08.02.2021 r. godz. 8.00
Kwota naboru dla województwa śląskiego (alokacja): 506 177,91 zł
Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).
Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.
Lista rezerwowa: alokacja x4

PRZYPOMINAMY, ŻE DOFINANSOWANIE W RAMACH AKADEMII MENADŻERA MŚP 2 MOGĄ
UZYSKAĆ FIRMY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ PONIŻSZE WARUNKI:
•
•
•
•
•

Posiadają główną siedzibę na terenie Polski, potwierdzoną
wpisem do CEiDG lub KRS (RIG w Katowicach obsługuje
firmy z woj. śląskiego);
Należą do sektora MŚP (mikro, małych i średnich firm);
Spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis (lub pomocy publicznej);
Zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w wysokości
nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia;
Posiadają aktualną diagnozę potrzeb rozwojowych,
a w przypadku braku takiej diagnozy, deklarują gotowość
do jej przygotowania (diagnoza również może być objęta dofinansowaniem);

ŁÓDZKIE

ŚLĄSKIE

OPOLSKIE

KOLEJNE NABORY
O terminach kolejnych naborów będziemy Państwa informować
na bieżąco na naszej stronie internetowej: www.rig.katowice.pl.
Wszystkie zainteresowane firmy zachęcamy do zapoznania się
ze szczegółowymi informacjami o projekcie i regulaminem rekrutacji dostępnymi na stronie rig.katowice.pl w zakładce „Oferta”
→„Projekty unijne”.

Wszystkie informacje o projekcie uzyskać można pod numerem Infolinii:
tel.: (42) 208 06 06
e-mail: akademiamenedzera2@hrp.com.pl
Doradcy lokalni RIG w Katowicach:
tel.: (32) 351-11-86, (32) 781-48-66
e-mail: arolling@rig.katowice.pl, apiechowiak@rig.katowice.pl

Łódzka Izba
Przemysłowo-Handlowa
ul.Narutowicza 34,
90-135 Łódź

infolinia: +48 42 208 06 06
akademiamenedzera2@hrp.com.pl
www.izba.lodz.pl/projekty/akademia-menedzera-2

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Realizacja projektu została sfinansowana
przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój.
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Prowadzisz firmę na terenie
powiatu tarnogórskiego?
POZYSKAJ STAŻYSTĘ DZIĘKI
PROJEKTOWI PASUSZ!
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich
Górach i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej rozpoczęła realizację trzeciego i ostatniego
etapu projektu „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym zadaniem Izby do zrealizowania w 2021 r. jest organizacja minimum 100 staży dla uczniów 9 szkół
branżowych powiatu tarnogórskiego.
Dotychczasowa realizacja projektu pokazała, że młodzież pozytywnie odbiera projekt.
Uczestnicy chętnie biorą udział w organizowanych stażach i pozytywnie wyrażają się o stażach już odbytych.
Uważają, że czas poświęcony na dodatkowe zdobywanie doświadczenia nie jest czasem straconym, a wręcz
przeciwnie zyskują w ten sposób większe możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
Również przedsiębiorcy, którzy przyjmują stażystów, bardzo ciepło wyrażają się o uczestnikach projektu.
- Stażyści są bardzo chętni do podejmowania powierzonych im zadań, zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia. Niewątpliwie dla wszystkich staż okazuje się bardzo ciekawym i inspirującym doświadczeniem - mówi
pracodawca jednej z tarnogórskich firm.
Przedsiębiorców chętnych do przyjęcia uczestników projektu na staż/praktykę zapraszamy do kontaktu:
Danuta Moskała
Opiekun merytoryczny staży/praktyk
dmoskala@rig.katowice.pl,
tel. 32 781 48 78 lub 605 961 565
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa
XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy-kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego -ZIT Subregionu Centralnego.

78

Wolny Rynek | 01 2021

PROJEKT RIG

WR

PRZEDSIĘBIORCO!

SZUKASZ STAŻYSTY, PRACOWNIKA?
Regionalna Izba Gospodarcza wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach realizuje projekt „Śląskie. Zawodowcy”.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, ich dostosowanie do wymogów
rynku pracy przez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz szkoleń, kursów i doradztwa zawodowego.
PRZEDSIĘBIORCO - SZUKASZ STAŻYSTY?
Działasz w branży: teleinformatycznej, elektroniczno-mechatronicznej, spedycyjno-logistycznej,
poligraficznej, audiowizualnej, ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, motoryzacyjnej lub
hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej?
Ten projekt jest dla Ciebie!
KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY PRZYJMUJĄCEGO UCZNIA NA STAŻ:
•

ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZEGO KANDYDATA NA STAŻ I POMOŻEMY W REALIZACJI STAŻU;

•

NIE PONOSISZ KOSZTÓW FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE STAŻEM – WYNAGRODZENIE ZA
UDZIAŁ W STAŻU JEST WYPŁACANE STAŻYŚCIE ZE ŚRODKÓW PROJEKTU;

•

MOŻESZ LICZYĆ NA REFUNDACJĘ KOSZTÓW ORGANIZACJI STANOWISKA PRACY DLA STAŻYSTY ORAZ WYNAGRODZENIA lub DODATKU DO WYNAGRODZENIA DLA JEGO OPIEKUNA ;

•

MOŻESZ ZATRUDNIĆ UCZNIA PO ODBYCIU STAŻU, ALE NIE MASZ TAKIEGO OBOWIĄZKU.

Przedsiębiorców zainteresowanych szczegółami projektu oraz zorganizowaniem stażu dla
uczniów zapraszamy do kontaktu:
Monika Jochymek
Ekspert ds. jakości staży i praktyk
mjochymek@rig.katowice.pl,
tel.: 574 501 009
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2019 – 31.03.2023.
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REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA
W KATOWICACH
ul. Opolska 15 | 40-084 Katowice
www.rig.katowice.pl
Przewodniczący Rady:
Janusz Steinhoff
Wiceprzewodniczący Rady:
Franciszek Buszka
Zdzisława Dacko-Pikiewicz
Radosław Gumułka
Tadeusz Koczkowski
Jacek Kwiatkowski
Marek Myśliwiec
Aleksander Stuglik
Beata Twardowska
Henryk Warkocz
Krzysztof Wilgus
Prezes:
Tomasz Zjawiony
Honorowy Prezes:
Tadeusz Donocik
Zastępca Dyrektora Generalnego:
Marlena Miąsko
Doradca Zarządu:
Katarzyna Borowiecka

Wiceprezesi:
Janusz Dramski – I Wiceprezes Izby
Michał Dąbrowski
Robert Duda
Marek Kobiec
Izabella Żyglicka
Prezesi delegatur:
Leszek Dziub – Prezes Delegatury
w Bytomiu
Paweł Pawelec – Prezes Delegatury
w Chorzowie
Wiesław Pochopień – Prezes Delegatury
w Czechowicach-Dziedzicach
dr Marcin Lis - p.o Prezesa Delegatury
w Dąbrowie Górniczej
Eugeniusz Piechoczek – Prezes Delegatury
w Pawłowicach
Krzysztof Haładus - Prezes Delegatury
w Sosnowcu
Ewa Forystek - Zabojszcz –p.o. Prezesa
Delegatury w Świętochłowicach
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Sąd Arbitrażowy:
prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski- Prezes
dr hab. prof. UŚ Michał Kania - Wiceprezes
dr hab. Jacek Zrałek- Wiceprezes
Rzecznik Praw Przedsiębiorców:
Izabella Żyglicka

Komisja Rewizyjna:
Grażyna Micińska – Przewodnicząca
Piotr Koniecki – Wiceprzewodniczący
Grażyna Nelip – Sekretarz
Piotr Piekarski
Marcin Sprawka
Paweł Zemła
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Sąd Koleżeński:
Jędrzej Klatka – Przewodniczący
Marcin Korfanty – Wiceprzewodniczący
Jacek Rozmus – Wiceprzewodniczący
Maciej Miąsko – Sekretarz
Czesław Sadkowski
Roman Trzaskalik
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