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Wydawca

Szanowni Czytelnicy,
drodzy Przedsiębiorcy!
Za nami pierwszy kwartał nowego roku. Tak jak przewidywali eksperci i analitycy rynkowi, nadal towarzyszy
nam pandemia, która wywołała światowy kryzys, nie tylko w wymiarze finansowym, ale również w aspekcie
społecznym. Okazuje się, że musimy przyzwyczaić się do życia z koronawirusem i niwelować straty poniesione
przez gospodarkę po „covidowym tsunami”, z nadzieją na powrót do większej normalności i przewidywalności
działań biznesowych. Czy jest na to szansa?
Ziarno optymizmu zostało zasiane w czasie Regionalnego Gospodarczego Otwarcia Roku. Specjaliści od analiz
ekonomicznych przewidują, uwzględniając widoczne ożywienie handlu i wymiany towarowej dla głównych
światowych gospodarek, że Polska działając w pozytywnym otoczeniu makroekonomicznym ma szansę rozwijać
się w solidnym tempie.
W najnowszym wydaniu magazynu Business HUB „Wolny Rynek”, możecie Państwo zapoznać się
z relacją z konferencji. Oprócz perspektyw rozwoju gospodarki, głównymi tematami, corocznego wydarzenia
organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, były możliwości polsko-węgierskiej
współpracy biznesowej i planowane działania wspierające sektor MŚP, udzielane przez instytucje rządowe,
samorządowe, finansowe oraz banki.
W nowym numerze, który po raz pierwszy pojawia się pod szyldem – „Business HUB”, chcemy zaakcentować
misję Izby jako nowoczesnego centrum biznesu, które oferuje wsparcie przedsiębiorcom w nawiązywaniu
i tworzeniu, a następnie umacnianiu relacji z handlowymi partnerami. Znalezienie i zatrzymanie klienta staje się
obecnie największym wyzwaniem wielu marek, a zarządzanie relacjami - kluczową kompetencją współczesnego
menadżera. Izba jako „Business HUB”, swoje działania ukierunkowuje nie tylko na polski rynek, ale również
zagraniczny.
W kwartalniku znajduje się także rozmowa z Prezesem Grupy Mokate, Adamem Mokryszem o recepcie na udane
konkurowanie z międzynarodowymi koncernami na światowych rynkach. Artykuł, w którym przedstawiciele
firm z sektorów turystyki, MICE i HoReCA, dzielą się swoimi doświadczeniami z działalności w czasie pandemii,
a także opinie ekspertów branży motoryzacyjnej o potencjale polskiego e-mobility.
Dziękuję wszystkim, których wkład merytoryczny pozwolił na stworzenie tak wartościowego wydania Business
HUB „Wolny Rynek”.
Zapraszam do lektury!

Tomasz Zjawiony

Prezes RIG w Katowicach
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Każda firma wymaga

PRZEMYŚLANEJ
STRATEGII

Fot. Archiwum Mokate

O sukcesie rodzinnej firmy, działaniach
reklamowych, obecności na światowych
rynkach, aktywności charytatywnej
i sponsoringu sportowym opowiada
Adam Mokrysz, Prezes Grupy Mokate.
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Od samego początku istnienia Mokate jest firmą rodzinną z polskim
kapitałem. Czy to sposób na udane konkurowanie z międzynarodowymi koncernami, które dominują na polskim rynku FMCG?
Mokate jest firmą rodzinną, a kolejne pokolenia członków rodziny
chcą ją rozwijać z sukcesem. W ciągu 30 lat swojej działalności Mokate stało się jednym z największych producentów kawy, herbaty
i specjalistycznych surowców dla przemysłu spożywczego w Europie
Środkowo-Wschodniej. Obsługujemy dzisiaj ponad 70 rynków zagranicznych i zdecydowanie należymy do czołówki jeśli chodzi o rynek
mleczno- tłuszczowych baz w proszku, tj. zabielacze do kawy, śmietanki w proszku, bazy tłuszczowe. Stworzone przez nas aplikacje są
szeroko wykorzystywane w przemyśle spożywczym na całym świecie.
Myślę, że to co stoi za międzynarodowym sukcesem Mokate to fakt,
że jesteśmy elastyczni w działaniu, umiejętnie dostosowujemy się do
zmieniających się potrzeb konsumenckich, a w naszej ofercie ciągle
pojawiają się innowacyjne produkty. Intensywnie pracujemy nad samodoskonaleniem się organizacji. Poszukujemy dróg doskonałości,
a także silniejszej i bardziej przyjaznej kultury organizacyjnej. Celem
naszej strategii jest wprowadzenie Mokate na wyższy poziom we
wszystkich obszarach działalności firmy. Wykorzystując efekt synergii, chcemy doprowadzić do pełnej integracji wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy
Mokate. Siła tkwi w jedności i właściwej komunikacji. Wyniki osiągane przez
poszczególne zespoły nigdy nie będą
tak dobre, jak te osiągane wspólnie,
dlatego zachęcamy naszych współpracowników do budowania zespołów, dzielenia się wiedzą, wzajemnej
współpracy. W Mokate lubimy ze sobą
pracować, często rozumiemy się bez
słów, praca daje nam satysfakcję. Rozwijamy się dzięki wspaniałym ludziom,
wspólnie budujemy pozycję Mokate na
arenie międzynarodowej.
Jako czwarte już pokolenie, stery w rodzinnej firmie przejąłem w 2016 roku.
Moim celem od wielu lat jest budowanie silnego, markowego, międzynarodowego przedsiębiorstwa. Siłę Mokate
chcę budować na solidnych fundamentach, wartościach które są dla mnie
ważne jako człowieka i pracodawcy, tj.
praca, odpowiedzialność, uczenie się,
wiedza i umiejętności, przedsiębiorczość, otwartość, wiarygodność, życzliwość i przywództwo. Dodam
jeszcze optymizm, pozytywne nastawienie, które pozwala mi z radością codziennie rozwijać rodzinne przedsiębiorstwo.
W ubiegłym roku świętowaliście 30 -lecie, z tej okazji zostały przygotowane wzmożone działania marketingowe - reklamy, konkursy,
nowe opakowania produktów czy promocje? Jak ocenia Pan skuteczność tych kampanii reklamowych, czy konsumenci je zauważyli?
Mokate od wielu lat gości na międzynarodowych rynkach, zyskało
sobie grono lojalnych konsumentów. Do dla nich staramy się doskonalić nasze produkty, tworzyć innowacje, a także wspierać nasze
marki działaniami strategicznymi w zakresie marketingu. Aby promować nasze produkty zaprosiliśmy do współpracy znane polskie ikony:
Bogusława Lindę i Justynę Steczkowską.
Bogusław Linda to jeden z najbardziej znanych i cenionych polskich
aktorów, dlatego też zdecydowaliśmy się na podjęcie z nim współpracy
w zakresie promocji nowego produktu Mokate - kawy ziarnistej. Owocem współpracy jest ciekawa kampania, nasz spot reklamowy, który
został wyemitowany w wielu stacjach telewizyjnych oraz w internecie.
Kampanię wsparliśmy działania outdoorowymi, reklamą w prasie,
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materiałami POS, konkursami i aktywnymi działaniami w social mediach. Dzięki tego typu działaniom, sukcesywnie rośnie grono miłośników kawy
Mokate, która coraz chętniej jest wybierana przez
konsumentów dokonujących zakupów w sieciach
handlowych, tradycyjnych sklepach oraz w internecie .
Dla pozostałych linii produktowych wprowadziliśmy takie nowości jak: Cappuccino w opakowaniach kartonowych, Cappuccino Vege na mleku
roślinnym oraz Czekoladę do picia w trzech różnych smakach. Opakowania tych produktów zyskały nowy design, dzięki czemu nasze produkty
stały się bardziej zauważalne na półce. Jesienią
2020 roku wyemitowaliśmy w telewizji spot Mokate Cappuccino, który wzmocnił wizerunkowo
główną kategorię produktów z oferty Mokate. Zorganizowaliśmy również Wielką Loterię Mokate,
w której codziennie nagradzaliśmy konsumentów
kupujących nasze produkty, a w finale przyznaliśmy
nagrodę główną, stylowego Fiata 500.
Nasze dwa główne brandy herbaciane Minutka
oraz Loyd – to dodatkowy powód do dumy, pod
względem pozycji na rynku, bogatego asortymentu
oraz inwestycji w innowacje.
W roku 2021 podobnie jak w roku ubiegłym, stawiamy na szeroko
zasięgową komunikację w TV oraz w internecie naszej marki Loyd.
Ambasadorem naszej herbaty jest diwa polskiej sceny muzycznej,
wybitna polska piosenkarka i kompozytorka - Justyna Steczkowska.
Dzięki naszej współpracy powstał wyjątkowy spot reklamowy promujący nasze herbaty.
W najbliższym czasie planujemy dużo działań promocyjnych wraz
z Justyną Steczkowską wspierających markę Loyd.
Obecnie w Grupie Mokate, aż 70 procent wpływów pochodzi
z rynków zagranicznych. Kawy, herbaty i artykuły spożywcze Mokate
trafiają do 70 państw, które z nich są dla firmy najistotniejsze?
Grupa Mokate jest przede wszystkim polską rodzinną firmą na rynku
europejskim. Europa pozostaje dla nas głównym kierunkiem rozwoju
eksportu. Natomiast rynki pozaeuropejskie dają Mokate możliwości
dalszego wzrostu i otwierają perspektywy firmy na przyszłość. Każdy
rynek ma swoją specyfikę oraz swoje bariery i szanse. Dla firmy najważniejsze są rynki, gdzie możemy rozwijać nasze produkty markowe
i budować perspektywę.
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Obecność na światowych rynkach to jeden z głównych punktów
strategii rozwoju Mokate. Czy jeszcze jakieś czekają na „podbicie”
przez firmę?
Mokate rozwija się dzięki wspaniałym ludziom. Perspektywa firmy
budowana jest małymi krokami, konsekwentnie i systematycznie
do przodu. Obecnie biznes firmy ze względu na specyfikę oferty
produktowej, daje największe szanse w sprzedaży eksportowej. Realizujemy rozwój na wybranych rynkach poprzez własne struktury
marketingowo-sprzedażowe. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają
inwestycje organiczne w nowoczesny park maszynowy, technologie
oraz zespoły ambitnych ludzi.
Czy planujecie poszerzenie portfolio produktów?
Praca nad portfolio to stały element gry rynkowej i kluczowy element
naszej pracy. Dzisiejszy klient oczekuje ciekawych nowości i innowacji produktowych. Przykłada wagę do składu produktów oraz ceni
wysoką jakość. Jest bardzo świadomy i jasno precyzuje oczekiwania
wobec tego, co kupuje. Prowadzimy biznes z zakresu napojów gorących - kawy i herbaty, to bardzo konkurencyjny rynek, na którym
konkurujemy z najsilniejszymi markami od wielu lat. To właśnie dzięki
analizie potrzeb konsumentów i dopasowaniu do nich naszej oferty jesteśmy dzisiaj jednym z największych producentów kawy i herbaty
w tej części świata. Na bieżąco pracujemy nad nowymi produktami,
ulepszamy istniejące podnosząc ich jakość i sukcesywnie poszerzamy
portfolio produktowe.
„Nasz biznes jest odpowiedzialny społecznie” - można przeczytać na
oficjalnej stronie internetowej Mokate. Jakie znaczenie dla firmy
mają aktywności w obszarze CSR?
Grupa Mokate od wielu lat obecna jest w życiu zarówno lokalnej
społeczności, jak i mieszkańców innych regionów Polski. Jest to dla
nas bardzo ważne, aby aktywnie wpierać działania i inicjatywy na
rzecz dzieci i młodzieży w zakresie działalności charytatywnej, rozwoju
kultury i edukacji. Pomagamy także ubogim i dożywiamy potrzebujących. W 2019 roku rozpoczęliśmy współpracę ze Śląskim Bankiem
Żywności. Dzięki temu dożywiamy ok. 50 000 potrzebujących mieszkających na Śląsku.
Poprzez współpracę ze środowiskiem akademickim organizujemy
programy stażowe i praktyki. Najlepsi absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej czy Uniwersytetu
Śląskiego mogą liczyć na podjęcie zatrudnienia w Grupie Mokate.
Nasza firma jest też partnerem Polskiego Związku Szachowego. Powołaliśmy Akademię Szachową Mokate i wspieramy projekt Polskiego
Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Mokate
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regularnie współorganizuje turnieje i mistrzostwa szachowe w myśl
hasła „Mokate pobudza myślenie”. Ważnym jest także dla nas dbanie
o środowisko naturalne. Jednak oprócz opracowania dobrej polityki
wewnętrznej w zakresie ochrony środowiska, staramy się doprowadzić
do głębszego włączenia zasad zrównoważonego rozwoju do kluczowych procedur organizacyjnych, takich jak: obsługa klientów, rozwój
nowych produktów oraz polityka inwestycyjna.
Staracie się być blisko swoich klientów, czy istnieje recepta na zbudowanie lojalności klienta i jego przywiązanie do danej marki?
Wiele polskich firm spożywczych, które tak jak Mokate powstały na
początku lat 90., skupiało się wówczas bardziej na produkcji, niż na
promowaniu swoich marek. W Mokate było inaczej – wiedzieliśmy i rozumieliśmy, że rynek i jego potrzeby szybko się zmieniają. Potrafiliśmy
promować nasze produkty i przewidywać. Dzięki temu podejściu dziś
nasze portfolio budują silne i znane marki. Walkę o klienta wygrywają
dziś „firmy marketingowe”, które rozumieją potrzeby konsumentów
i mają konkurencyjny model biznesowy. Wszystkie te czynniki są konsekwencją wysokiej jakości produktu i przewag konkurencyjnych firmy.
W Mokate od lat rozwijamy eksport w oparciu o lokalny personel,
w danej destynacji, ponieważ nikt tak dobrze nie zna smaków i zwyczajów konsumentów, jak ich krajan. Takie podejście do biznesu sprawia,
że nasze produkty znajdują uznanie w oczach milionów ludzi na całym
świecie. Bo mówimy tu o grupie ok. 70 państw, w których z powodzeniem sprzedajemy produkty pod markami: MOKATE, LOYD, NYCoffee,
Minutka, Marilla, Marizzi, Alpino, Babcia Jagoda.
Mokate należy do Klubu Firm Członkowskich Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach. Jaką rolę do spełnienia, zwłaszcza
w obecnej trudnej sytuacji dla gospodarki, ma silna społeczność
przedsiębiorców w ramach instytucji samorządu gospodarczego?
Silna społeczność przedsiębiorców ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki i biznesu. W konsekwencji wiodące
firmy dają zatrudnienie ludziom i ich rodzinom, realizują politykę rozwoju kraju i zasilają budżet państwa płacąc podatki.
Wszelkie działania podejmowane biznesowo mają na celu nie tylko
rozwój przedsiębiorstw , ale również promocję Polski jako kraju i produktu. Wielu przedstawicieli społeczności przedsiębiorców wspiera
działania kulturalne, społeczne i non-profit.
Dzięki organizacji spotkań biznesowych, kooperacji oraz konferencji,
szkoleń czy sympozjów, przedsiębiorcy z różnych środowisk mają
możliwość wymiany opinii, pomysłów, umiejętności i doświadczeń.
Rozmawiała Jaga Kolawa
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FINANSOWANIE
Z KORZYŚCIĄ
DLA TWOJEGO
BIZNESU!
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O szerokim wachlarzu usług i rozwiązań związanych z finansowaniem rozwoju oraz działalności
przedsiębiorstw mówi Dariusz Wieloch, Dyrektor Zarządzający AlterNatus sp. z o.o., firmy zajmującej
się skutecznym finansowaniem biznesu z sektora MŚP.
Zapotrzebowanie wśród przedsiębiorców na finansowanie
działalności bieżącej czy inwestycyjnej jest olbrzymie, szczególnie
w okresach kryzysu finansowego, gospodarczego czy - tak jak teraz
społecznego - wywołanego pandemią. Po jakie instrumenty warto
sięgnąć, by sfinansować swoje potrzeby?
Najpopularniejsza jest pożyczka z funduszu pożyczkowego. Zazwyczaj to tani instrument, ostatnio zdobywający coraz większe uznanie
przedsiębiorców. Przybliżyła go nie tyle prosta i tania forma, co spopularyzowanie tzw. pożyczek płynnościowych „zeroprocentowych” czyli
z dopłatą (dotacją) do odsetek. Jest wiele innych rodzajów pożyczek,
m.in. inwestycyjne, rozwojowe, obrotowe itp. Posiadają wiele zalet,
ale i wad. Wadą jest to, że występują
w ok. 100 odmianach w całej Polsce,
w ramach ponad 60 funduszy pożyczkowych, instytucji mało jeszcze znanych,
ale zdobywających coraz szerszą popularność. Inną wadą jest ich nieregularność i kwestia dostępności.
Zasobność w środki funduszy pożyczkowych zależy od ich osiągalności w instytucjach „hurtowych” (BGK, regionalne
fundusze rozwoju), które dystrybuują
je poprzez przetargi dla instytucji finansowych, a to zależy z kolei od zaawansowania realizacji danej perspektywy
finansowej (obecnie 2014-2020).
Jakie są inne możliwości, by jak
najkorzystniej sfinansować np. zakup
nowej maszyny, towarów czy usług
albo po prostu utrzymać płynność finansową firmy?

Czym jeszcze, poza poręczeniami, mogą posiłkować się przedsiębiorcy w potrzebie?
Instrumenty dość rzadko wykorzystywane to gwarancje bankowe
i gwarancje ubezpieczeniowe (np. gwarancje wadialne, należytego
wykonania i usunięcia wad i usterek). Są skierowane głównie do
przedsiębiorców uczestniczących w przetargach w ramach narzuconej
procedury, gdy mówimy o zabezpieczeniach, jakie dopuszczane są
przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
Gwarancja bankowa czy ubezpieczeniowa stanowi pisemne zabezpieczenie, gdzie bank lub firma ubezpieczeniowa pełniąc funkcję
gwaranta zobowiązuje się do zapłaty świadczenia sumy gwarancyjnej.
Do wypłaty dochodzi w momencie,
gdy firma, która jest wykonawcą,
nie wykona w terminie określonego
w umowie zadania lub wykona je nienależycie. Tym, co różni oba produkty
może być cena oraz kilka innych cech.
Z reguły jest tak, że gwarancje
bankowe są droższe od ubezpieczeniowych, a także gwarancja ubezpieczeniowa nie wpływa negatywnie
na zdolność kredytową firmy w przeciwieństwie do tej bankowej, która
traktowana jest jak zaciągnięty kredyt.

Trzeba wiedzieć, że
fundusze pożyczkowe
i poręczeniowe
są co do zasady
instytucjami
regionalnymi
działającymi
w ramach danego
województwa, ale
wyjątków jest wiele
i fundusze np. z Zachodniopomorskiego
mogą z powodzeniem
działać na
Podkarpaciu,
a te z Podlasia
w Małopolsce.

Oczywiście kredyty bankowe, jako
najpopularniejszy instrument przedsiębiorcy służący zapewnieniu płynności
i rozwojowi. Pozornie łatwy, dostępny,
ale i nietani produkt (po uwzględnieniu
prowizji za przyznanie i wysokiej marży
podstawowej od 3,5 do 7,5 pkt % ponad
WIBOR). Posiadający też tyle niuansów,
że warto porównać ofertę przynajmniej
kilku instytucji, ze względu na różne promocje, sposób oceny ryzyka danej grupy
wg PKD czy oceny samego podmiotu.
Poza kredytami bankowymi, dostępne
są chociażby poręczenia kredytów i pożyczek, będące do dyspozycji w funduszach poręczeniowych we wszystkich
regionach w Polsce.
Trzeba wiedzieć, że fundusze pożyczkowe i poręczeniowe są co do zasady instytucjami regionalnymi działającymi w ramach danego województwa, ale wyjątków jest wiele
i fundusze np. z Zachodniopomorskiego mogą z powodzeniem działać
na Podkarpaciu, a te z Podlasia w Małopolsce.
Czy łatwo uzyskać poręczenie z funduszu?
Łatwa procedura to nie jest, ale w przypadku braku zabezpieczenia
kredytu lub pożyczki ułatwiająca bardzo jego uzyskanie. Najlepiej
udać się do instytucji finansującej (banku komercyjnego, funduszu
pożyczkowego lub banku spółdzielczego) i zasugerować współpracę
z danym funduszem poręczeniowym.

Jakie inne, mniej znane, sposoby
finansowania biznesu warto jeszcze polecić?

Kolejna forma rozwoju firmy i finansowania działalności to współpraca
z funduszami kapitałowymi, czyli
możliwość pozyskania nowego
udziałowca w firmie w zamian za potrzebne na rozwój środki finansowe,
ale też za częściową utratę wpływu
na decyzje w firmie.
Czy warto dopuścić nowy podmiot
do udziału w dochodach, zwiększając
swój potencjał i możliwość ekspansji,
proporcjonalnie tracąc wpływy, ale
i udział w kosztach do poniesienia,
w zamian za nowe spojrzenie na
rozwój własnego biznesu? Przedsiębiorca sam musi odpowiedzieć na to
pytanie.
Fundusze są różne: inwestycyjne,
seed capital, ventures capital
i w przypadku zainteresowania danym przedsiębiorstwem i współpracą
z dotychczasowym właścicielem mogą stanowić źródło finansowania
firmy.
Temat jest niestandardowy przy opisie finansowania działalności
przedsiębiorcy, ale warto go podnosić, bo środków na ten cel jest
coraz więcej, chociażby ponad 2 mld zł z PFR Ventures, czyli środków
publicznych (unijnych z perspektywy 2014-2020), a będzie ich z pewnością znacznie więcej w najbliższych latach i w nowej perspektywie
finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.
Rozmawiała Katarzyna Borowiecka
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NAJCIEMNIEJ JEST TUŻ
PRZED WSCHODEM SŁOŃCA

Optymistyczne prognozy na 2021 rok podczas
Regionalnego Gospodarczego Otwarcia Roku
Perspektywy rozwoju gospodarki, polsko-węgierska współpraca biznesowa i planowane działania wspierające sektor MŚP, udzielane przez instytucje rządowe, samorządowe, finansowe i banki – to główne
tematy Regionalnego Gospodarczego Otwarcia Roku. Coroczne wydarzenie w kalendarzu Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach, ze względu na stan epidemiczny, odbyło się 25 lutego br. w formule
konferencji online.

W ciągu minionych 12 miesięcy sytuacja pandemiczna wpłynęła
właściwie na wszystkie dziedziny życia i przymusiła wdrażanie nowych metod dostosowania się do ekstremalnie trudnej rzeczywistości – z takim bagażem powitano nowy rok 2021. W najbliższej
perspektywie trzeba będzie się zmierzyć z ciężkim czasem wychodzenia z pandemii, z nadzieją na powrót do większej normalności
i przewidywalności działań biznesowych.
Obecnie środowiska gospodarcze poszukują wskazówek dotyczących
kierunków planowania swoich działań i relacji z innymi podmiotami
– w związku z krótko czy długookresowymi skutkami epidemii, zmianami w trendach konsumenckich i sposobach zarządzania firmami,
potrzebują również kompleksowej informacji dotyczącej dostępnych
środków pomocowych oraz możliwości ewentualnego rozszerzenia
swojej działalności na nowe rynki. W odpowiedzi na te oczekiwania,
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przygotowała wydarzenie, które w sposób kompleksowy przybliżyło stan i rokowania
polskiej gospodarki, a także nowe instrumenty, programy oraz projekty, umożliwiające efektywną poprawę gospodarczej rzeczywistości.
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– Sektor MŚP został bardzo mocno poszkodowany przez COVID-19.
Blisko 70 proc. firm sygnalizowało, że sprzedaż była dramatycznie niska,
a spadki obrotów sięgały powyżej 60-70 proc. (w porównaniu z 2019 r.)
przy kosztach działalności, które zostały często na tym samym poziomie.
Za tymi danymi stoją upadłości, bankructwa, zwolnienia i ludzkie tragedie. W czasie Regionalnego Gospodarczego Otwarcia Roku chcemy się
skupić na tym, jak działać, by firmy osiągnęły lepsze wyniki i nowe cele.
Pokazać przypadki przedsiębiorców, którzy sobie radzą, mówić o wsparciu
dla poszkodowanych branż na szczeblu rządowym, samorządowym, ale
również roli samorządu gospodarczego, takiego jakim jest RIG w Katowicach. Poruszyć tematykę zdobywania nowych rynków i budowania
kapitału relacji na przykładzie biznesowej współpracy polsko-węgierskiej.
Liczę na to, że merytoryczne wystąpienia zaproszonych ekspertów przyniosą wiedzę, która pozwoli sprawniej odnaleźć się w aktualnej sytuacji
gospodarczej – powitał uczestników gospodarz i moderator konferencji Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach.

R E L ACJA

Wsparcie ze strony
ministerstwa
Według prof. Roberta Tomanka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Rozwoju, Pracy i Technologii lokomotywą dla polskiej gospodarki
jest eksport. W 2020 r. zanotowano rekordowe saldo w obrotach
międzynarodowych, wynoszące ponad 10 mld EUR.
- Recesja dotknęła Polski mniej niż się spodziewaliśmy. Poziom przedsiębiorczości w naszym kraju pozwolił na obronę w wielu sektorach, zwłaszcza w przemyśle i branży budowlanej. Pytanie, jaki będzie rok 2021? PKB
wzrośnie od 3-4 proc., czyli ppowracamy do poziomu z 2019 r. Wskaźniki
makroekonomiczne PMI też wyglądają obiecująco, zwłaszcza w produkcji
przemysłowej, branży budowlanej – gdzie o 20 proc. zwiększyła się liczba
inwestycji. Stopa bezrobocia wynosząca 6,5 proc. jest pod kontrolą. To
przesłanki, które pozwalają na optymizm w spojrzeniu na ten rok, który
będzie czasem wielkich wyzwań – podkreślał prof. Robert Tomanek.

władze nie będą ustawać w projektowaniu pomocowych programów
dla firm. Pojawiły się nowe Instrumenty, które mają być impulsem
do rozwoju lokalnych przedsiębiorców. Program dotyczący bezpieczeństwa dla pieszych pozwoli na kooperację dziesiątek śląskich firm.
Ponad 1,200 mln zł przekazano już śląskim samorządom w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kolejnym zadaniem dla
władz województwa w ramach Funduszu jest wsparcie skierowane
do gmin górskich.
- Możemy w miarę suchą stopą przejść przez ten najbliższy okres. Główną
przesłanką decyzji, które są podejmowane na szczeblu państwowym i regionalnym jest odpowiedzialność za gospodarkę, społeczeństwo, zdrowie
i życie obywateli. W ramach programu szczepień wykorzystaliśmy już 310
tys. dawek w regionie. Nasza wydajność to 1 mln podanych szczepionek
miesięcznie, jedynym problemem jest brak ciągłości dostaw – zauważał
Jarosław Wieczorek.
Jerzy Woźniak, wiceprezydent miasta Katowice zapowiedział drugą
edycję samorządowej tarczy antykryzysowej - Katowickiego Pakietu
Przedsiębiorcy. Miasto zamierza kontynuować pomoc dla miejskich
firm w zwolnieniach z czynszów najmu oraz dzierżawnych, umorzenia podatku od nieruchomości i innych działań pomocowych.
Jednym z nich są pakiety kompleksowego doradztwa kryzysowego
w ramach Centrum Wsparcia MŚP, projektu realizowanego przez
RIG w Katowicach.

Polsko-węgierska
współpraca
Ważną częścią Regionalnego Gospodarczego Otwarcia Roku były
plany wsparcia działań biznesowych w zakresie współpracy przedsiębiorców z Polski i Węgier, przedstawione przez Ambasador Węgier,
Konsula Generalnego oraz Polsko-Węgierską Izbę Gospodarczą.
Minister zapowiedział opracowanie projektu strategii polityki przemysłowej i produktywności, wpierającego innowacyjność i stabilność działania MŚP. Mottem dla działalności Ministerstwa Rozwoju,
Pracy i Technologii będzie znoszenie uciążliwych regulacji, przy okazji
dyskusji o nowym kodeksie pracy i dalsze wzmocnienie działań eksportowych firm, poprzez udzielanie finansowego wsparcia na misje
zagraniczne i uczestnictwo w branżowych, międzynarodowych targach. Na ten cel ma zostać przeznaczone 1 mld zł.

Wsparcie na poziomie
samorządowym
Kryzys związany z epidemią wymusił przewartościowanie regionalnej
polityki i skupienie się na wyzwaniach związanych z odbudową potencjału gospodarczego regionu. Jako jeden z pierwszych zareagował
na te potrzeby Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Śląski
Pakiet dla Gospodarki, Pakiet dla Turystyki, Pakiet dla Mieszkańców
i Zdrowia – wszystkie te przedsięwzięcia (o wartości ponad 3 mld
złotych) przyczyniły się do umiejętnego zarządzania kryzysem i poprawy stanu bytowego śląskiej gospodarki. Jak podkreślał w swoim
wystąpieniu Witold Bańka, Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej, teraz jednym z priorytetów jest internacjonalizacja działalności
biznesowej sektora MŚP, dzięki projektom Global Silesia i Inter Silesia,
które ułatwią nawiązywanie relacji międzynarodowych.

Bodźcem do bliższego przyjrzenia się stosunkom gospodarczym
dwóch krajów, które łączy wspólna historia i bliskość kulturowa, stało
się powołanie w lipcu 2020 r. Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej,
kontynuującej przedwojenne tradycje pierwszej takiej Izby działającej
w latach 1921-39.
- Polska należy do rynków perspektywicznych, to nasz zrównoważony
i stały partner w stosunkach handlowych, plasujący się na czwartym
miejscu pod względem wymiany handlowej, wynoszącej 12 mld EUR.
Przez pandemię w ubiegłym roku zanotowaliśmy spadek wolumenu tej
wymiany. Jesteśmy zdeterminowani w działaniach odbudowy kontaktów z partnerami w Polsce, tam gdzie zostały zerwane relacje. Dlatego
ważnym elementem polityki zagranicznej Węgier pozostaje wspieranie
węgierskich przedstawicielstw biznesowych, takich jak Polsko-Węgierska
Izba Gospodarcza – mówiła Orsolya Zsuzsanna Kovács, Ambasador
Nadzwyczajna i Pełnomocna Republiki Węgier w Polsce.

O planach w zakresie przeciwdziałania gospodarczym skutkom pandemii mówił Wojewoda Śląski, Jarosław Wieczorek, który zapewniał, że
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Ważne aspekty wzajemnej współpracy dla sektora MŚP przedstawiła dr Anna Wisniewski, Dyrektor Generalna Polsko-Węgierskiej
Izby Gospodarczej. Rośnie eksport na Węgry polskich firm z różnych
branż: 39 proc. to wyroby przemysłu elektromaszynowego, 16 proc.
metalurgia, 14 proc. przemysł chemiczny, a 13 proc. stanowią artykuły rolno-spożywcze. Węgry są na piątym miejscu wśród największych odbiorców polskich inwestycji (wartość 1,3 mld EUR na koniec
2019 r.). To pokazuje potencjał, który mogą wykorzystać również mali
i średni przedsiębiorcy.

Gdzie szukać
finansowania dla firmy?

- Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza stawia na budowanie kapitału
relacji międzyludzkich i biznesowych, wspieranie kontaktów handlowych,
gospodarczych między obu krajami, świadczenie usług prawnych czy
marketingowych, a także reprezentowanie interesów firm członkowskich.
Zapraszamy do dołączenia do nas i wykorzystania kapitału naszej sieci –
zachęcała Dyrektor Generalna Izby.
Tibor Gerencsér, Konsul Generalny Węgier akcentował, że od 2018
r. pojawiły się trzy nowe instytucje wspierające współpracę gospodarczą, naukową i kulturalną między Polską a Węgrami. Rządowa
Fundacja im. Wacława Felczaka organizująca konkursy, dofinansowania dla badań naukowych, kontakty między uczelniami, firmami
i miastami. Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej, a w ubiegłym
roku Izba Gospodarcza. Takie działania dają perspektywę realnego
rozwoju kooperacji na linii Budapeszt-Warszawa.
Jedną z pierwszych inicjatyw Izby był projekt „Rozwój komunikacji
w stosunkach polsko-węgierskich”. Sześć firm - z tak różnorodnych
sektorów jak winiarstwo czy dystrybucja narzędzi dentystycznych otrzyma pomoc w zakresie środków komunikacji biznesowej, e-handlu
i ma szansę stać się wizytówką udanej współpracy polsko-węgierskiej.

W trakcie trzeciej części konferencji swoje prezentacje przedstawiły
instytucje finansujące dla MŚP. Agencja Rozwoju Przemysłu jest wiodącą agendą rządową wspierającą przedsiębiorstwa w prowadzeniu
i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów inwestycyjnych
i restrukturyzacji. Odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki, od roku pomaga także w przeciwdziałaniu
negatywnym konsekwencjom pandemii. W ramach projektu ARP Tarczą przeanalizowano 900 wniosków i rozdysponowano 1 mld 700 mln
zł. Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju od końca września 2020 r. trwa
dystrybucja środków finansowych w zakresie Polityki Nowej Szansy.
Na początku roku we współpracy ze Związkiem Polskiego Leasingu

POLSKO-WĘGIERSKA
IZBA GOSPODARCZA
Misją Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej jest
kompleksowe wsparcie stosunków gospodarczych i
handlowych
pomiędzy
przedsiębiorstwami
działającymi w obu krajach.
Do realizacji tego celu dostarczamy obszernych i
aktualnych informacji z zakresu gospodarki, handlu
i biznesu.

Informacje rynkowe

Networking

Wiarygodność

Cele:
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Wzmocnienie
dwustronnych
polskowęgierskich
kontaktów
handlowych
i
gospodarczych
Dostarczanie
aktualnych
i
ważnych
informacji
prawnych,
handlowych,
gospodarczych i specjalistycznych
Organizacja
wydarzeń
oraz
szkoleń
promujących dwustronny stosunku handlowe
i gospodarcze

Swoimi działaniami pragniemy promować dobre
praktyki
w
obustronnych
relacjach
gospodarczych
i
wspierać
jak
najwięcej
przedsiębiorstw na drodze do sukcesu.
Podstawy naszej działalności
współpraca i zaufanie.

to

wiedza,

Adres:
Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza
ul. Morawskiego 5/520
30-102 Kraków
Tel: + 48 12 257 10 65
www.plhucc.com
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wypracowano nowy instrument – pożyczkę w ramach umowy leasingu
dla przedstawicieli branży przewozów autobusowych. Trwają również
rozmowy ze Związkiem Banków Polskich nad rozwiązaniem, które
umożliwiłoby wykorzystanie wsparcia ARP w obrębie umów kredytowo-inwestycyjnych, tak by Spółka na 12 miesięcy mogła przejąć
raty spłat kredytu przedsiębiorców.
- Instytucje finansowe wprowadziły szereg nowych rozwiązań, ten rynek
zachował się generalnie bardzo odpowiedzialnie. Nie tylko okresy karencji,
moratoriów wynikające z ustaw, ale także podejście pro-przedsiębiorcze
mocno zaistniało. Obserwujemy też bardzo dużą chęć współpracy z ARP
ze strony instytucji finansowych, banków, funduszy leasingowych. To jeden
z ważnych elementów stabilizacji sytuacji kryzysowej, drugim jest znaczący
wzrost produkcji przemysłowej i zatrudnienia w tej grupie. Liczymy, że przy
wspólnym zaangażowaniu rok 2021 zakończymy wzrostem gospodarczym
– podsumowywał sytuację rynkową Paweł Kolczyński, Wiceprezes
Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Elżbieta Kabeli, Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zaznaczała, że dużym zainteresowaniem cieszą konkursy
i projekty szkoleniowe Centrum. W ubiegłym roku ponad 2 tysiące
firm poszukiwało takich rozwiązań w ŚCP. W marcu i kwietniu br. planowany jest start konkursu umożliwiającego pozyskanie dofinansowania w obszarze medycyny, na tworzenie i rozwój zaplecza badawczego
(aparatura, środki trwałe, modernizacja pomieszczeń), w tym także na
prace badawcze, np. w kwestii przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Drugi konkurs skierowany będzie dla firm z branży
turystycznej. Stanowi element pakietu dla turystyki. Podmioty, które
uzyskały spadek przychodów w 2020 r. mogą liczyć na pomoc rzędu
500 tys. zł. Pula środków przeznaczonych na pierwszy z konkursów
wynosi 17 mln zł, a na drugi 76 mln.
O tym, że kryzys dzięki mądrej polityce inwestycyjnej, stawiającej na
dywersyfikację różnych sektorów gospodarki może nie być groźny
przekonywał Rafał Kolano, Przewodniczący Rady Nadzorczej KSSE.
57 projektów inwestycyjnych o wartości 5,1 mld zł - taki wynik za
ubiegły rok jest najlepszy w historii Spółki.
- Brytyjski dziennik „Financial Times” uznał KSSE najlepszą strefą w Polsce
i Europie a drugą na świecie. Zadania, które postawił sobie Zarząd Spółki
w 2020 r. zostały spełnione. Wzrosła liczba polskich inwestycji na trudnych np. pokopalnianych terenach, z czego aż 66 proc. stanowiły małe
i średnie firmy. Core businessem KSSE stało się automotive. Dwa sukcesy
to Izera Jaworzno, projekt pierwszego polskiego samochodu elektrycznego.
Rozpoczęcie inwestycji planowane jest za 3 lata. Grupa FCA Poland z kolei
będzie produkować w Tychach nowe modele aut z napędem hybrydowym
i elektrycznym już w 2022 r. Wokół fabryk powstania infrastruktura, a to
pole do popisu dla małych i średnich firm z regionu – wyjaśniał Przewodniczący Rady Nadzorczej KSSE.

Scenariusz makroekonomiczny i prognozy gospodarcze sektora finansowego na 2021 rok przedstawiła Urszula Kryńska, ekspert z Departamentu Analiz Ekonomicznych banku PKO BP. Jeżeli nie będzie
powrotu pandemii w drugiej połowie roku, zawirowań politycznych,
a środki unijne zostaną płynnie wykorzystane – można postawić
na optymizm, patrząc na ożywienie handlu i wymiany towarowej
głównych światowych gospodarek oraz poluzowywanie polityki pieniężnej banków centralnych.

- Polska działając w pozytywnym otoczeniu makroekonomicznym ma
szansę rozwijać się w solidnym tempie. Zakładamy, że wzrost gospodarczy
wyniesie ponad 5 proc. Rośnie rola naszego kraju na światowych rynkach.
Dobra wiadomość to to, że staliśmy się czwartym najważniejszym partnerem handlowym dla Niemiec, przed Francją i Włochami. Poza tym zadziała
przesunięta stymulacja fiskalna, tzn. pieniądze z tarcz antykryzysowych
wydane w tym roku przełożą się na solidny wzrost gospodarczy. Warto też
zauważyć, że nastąpiła adaptacja zachowań konsumenckich po każdym
znoszeniu obostrzeń. Powstaje nowy ład gospodarczy, w którym Polska
i rodzime firmy mają szansę się odnaleźć. Rośnie produkcja dóbr kapitałowych, stopa bezrobocia będzie stabilna, a bilans płatniczy sprzyjający
notowaniom złotego – wymieniała ekspert PKO BP.
Podsumowanie konferencji i informacje o zadaniach Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wybrzmiały dzięki wystąpieniu Jacka
Cieplaka, Zastępcy Rzecznika MŚP. Wśród postulowanych rozwiązań
warto wymienić zmienienie zasad przyznawania tarcz wg kodu PKD
na kryterium spadku obrotów o 70 proc. Apel o regionalizację obostrzeń i nie nakładanie nowych podatkowych zobowiązań na firmy
w czasie pandemii.
- Mamy ponadto postulaty z Dziesiątki Rzecznika poparte przez ponad
280 przedsiębiorców zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców. Stawiamy
również na rozwój naszego biura w Brukseli, bo 70 proc. prawa trafiającego
do nas jest ustanawiane w Radzie Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy podnoszą w kontaktach z naszym biurem temat cyfryzacji i poprawę jakości
relacji z administracją publiczną. Ciągle potrzebna jest zmiana mentalności urzędników z biurokratycznej na pro-przedsiębiorczą – reasumował
Jacek Cieplak.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach to instytucja samorządu gospodarczego, która od 1990 roku realizuje misję wspierania
podmiotów gospodarczych. Oprócz codziennego wsparcia śląskich
firm, RIG zajmuje się legalizacją dokumentów eksportowych, rozstrzyganiem sporów za pośrednictwem sądu arbitrażowego, współpracą międzynarodową, networkingiem firm, łączeniem biznesów,
odbudowaniem łańcucha dostaw oraz doradztwem finansowym
związanym z pozyskiwaniem środków unijnych. Od 2011 r. organizuje Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wydarzenie jest ważnym miejscem wymiany doświadczeń, poglądów oraz
dyskusji dla środowisk biznesu, nauki i samorządu. Jubileuszowa,
10. edycja Kongresu odbędzie się w październiku 2021 r.
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W Katowicach ruszyła
Kopalnia START-UPÓW
1 marca ruszył nabór wniosków do „Kopalni Start-upów”, konkursu na miejski start-up. W ciągu trzech lat na
nagrody zostanie przeznaczony milion złotych, a w pierwszej edycji na trójkę laureatów czeka 330 tysięcy
zł do podziału, w tym dwuletnie pakiety na wynajem biura w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
Rawa.Ink.
Ruszyła pierwsza edycja konkursu na miejski start-up, którego organizatorem jest Miasto Katowice.
To pierwszy tego typu konkurs organizowany na Śląsku. Jego celem
jest wybór najlepszych start-upowych projektów rodem z Katowic.
Konkurs „Kopalnia Start-upów” stanowi realizację jednego
z punktów „Umowy z mieszkańcami Prezydenta Miasta Katowice”.
- Katowice zmieniają się na naszych oczach. Stolica
województwa śląskiego, która słynęła z przemysłu, a w szczególności z działalności górniczej,
stawia na innowacje i kreatywność. Konkurs
nadaje nowy wymiar pojęciu kopalni, gdzie
zamiast węgla będziemy wydobywać innowacje i dobre pomysły. Chcemy promować
Katowice, jako miejsce przyjazne młodemu
biznesowi i start-upom. Cieszę się, że do
udziału w samym procesie konkursowym
udało nam się pozyskać wielu znakomitych
ekspertów, którzy podjęli się weryfikacji pomysłów biznesowych i wyłonienia najlepszych
z nich. Będą oni również dzielić się swoją wiedzą
i doświadczeniem pomagając w przygotowaniach
do kolejnych etapów konkursu - mówi Marcin
Krupa, Prezydent Katowic.
Konkurs przewiduje konkurencyjną w skali kraju pulę
nagród. Jest też niestandardowo skierowany do start-upów,
które dopiero przygotowują się do wdrożeń swoich pomysłów. Teraz
startuje pierwsza edycja, a w planach są przynajmniej dwie kolejne.
- Konkurs jest pomyślany jako ważny, ale nie jedyny element strategii budowania w Katowicach silnego ekosystemu start-upowego, który jak pokazują najnowsze trendy, stał się nieodzowny w tworzeniu silnej gospodarki.
Zależy nam, aby najlepsze nowe firmy z Katowic miały szansę rozwijać się
w swoim mieście, dlatego poza wymiarem finansowym, który może zostać
zainwestowany w rozwój, proponujemy najlepszym dwuletni ekwiwalent

w postaci biura w pakiecie w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
Rawa.Ink. Chcemy śledzić i wspierać ich rozwój, a przy tym szczycić
się tym, że stworzyliśmy przyjazne miejsce do innowacyjnych wdrożeń.
Razem z biurem w grę wchodzi przecież cała, bogata oferta
inkubacji w Rawa.Ink – mówi Mariusz Jankowski,
Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów.
Dla zwycięzcy konkursu przewidziano
kwotę w wysokości 150 tysięcy zł. Dla
laureata drugiej nagrody 100 tysięcy
zł, a dla zdobywcy trzeciego miejsca
80 tysięcy zł. Wszystkie nagrody
zawierają ekwiwalent za dwuletni
pakiet biura w RawaInk w wysokości 36 000 zł.
Uczestnicy konkursu będą mieli
okazję współpracować z cenionymi ekspertami i mentorami,
poszerzając swoją wiedzę w zakresie innowacji, zarządzania projektami i kierowania zespołem,
a także w zakresie kompetencji biznesowych. W trakcie całego procesu
konkursowego powyższe obszary kompetencyjne będą wzmacniane poprzez tzw.
smart money w ramach dwóch programów
mentoringowych. Proces konkursowy potrwa do
czerwca, wtedy poznamy laureatów.

Wszystkie aktualności, regulamin oraz harmonogram konkursu
można znaleźć na stronie: www.kopalniastartupow.katowice.eu.
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Pandemia to
szansa na
reorganizację
działów IT
Rynek polski, tak samo jak światowy, przeżył
prawdziwe trzęsienie ziemi przez ostatni rok.
Pandemia przyspieszyła wiele zmian, także
w zakresie nowych technologii i poziomu ich
wdrożenia. Niestety, największymi ofiarami tych
przemian są podmioty, posiadające dług technologiczny, który narastał latami.
Przedsiębiorstwa, które z różnych powodów inwestycje w IT często
ograniczały do minimum, w momencie wprowadzenia lockdownu
i rządowych wytycznych związanych z pracą zdalną nie potrafiły
elastycznie dostosować się do nowych realiów i sprawnie przejść
do działania on-line. Bezpieczny i wygodny dostęp do systemów IT
w takiej formule był utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Współpraca stała się koszmarem, a komunikacja przez wideokonferencje czy
popularne serwisy społecznościowe bardziej paraliżowała działanie
niż pomagała odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
Z lockdownem lepiej radziły sobie te podmioty, które rozwój firmy
traktowały holistycznie, inwestując nie tylko w zasoby pomagające
pozyskać nowych odbiorców czy lepiej odpowiadać na potrzeby swoich grup docelowych klientów, ale również na bieżąco rozwijały swoją
bazę IT, widząc w oferowanych przez nią narzędziach bazę do dalszych
efektywnych działań na nowych polach. Takie podejście pozwoliło
na w miarę płynne dostosowanie się do nowych realiów rynkowych
działania on-line. Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa to domena
działania 4WISE GROUP. Jak wynika z doświadczenia spółki, mimo
że pandemia pokazała, jak ważnym zasobem jest sprawny rezerwuar
rozwiązań IT, wciąż są klienci, którzy potrzebują potwierdzenia, że
nowe technologie są podstawą dynamicznego rozwoju w każdej
branży. 4WISE GROUP pomaga zdiagnozować zarówno najpilniejsze
potrzeby, które powinny być zaspokojone w pierwszym rzędzie oraz
gradację kolejnych, pozwalających klientowi lepiej zarządzać posiadanymi zasobami i co za tym idzie, sprawniej i bardziej efektywnie
wykorzystywać potencjał.
Obecnie wiele firm decyduje się na wykonanie pierwszego ważnego
kroku i przeniesienie działań do chmury. Zalety usług Microsoft 365,
czyli pracy grupowej z dowolnego miejsca, bezpiecznego przesyłania plików czy szyfrowanej poczty to tylko początek ewolucji firmy
w stronę całkowitego działania w chmurze.
Aby rozpocząć takie działanie nie wystarczy wykupienie licencji Microsoft 365. Kluczem jest odpowiednia konfiguracja rozwiązań, która
jest procesem odbywającym się na bazie obserwacji wypracowanej
dotąd ścieżki działań w firmie, np. obiegu dokumentów – zaznacza
Mateusz Paluch, CIO 4WISE GROUP.

ZEWNĘTRZNY DZIAŁ IT
= OUTSOURCING IT
Microsoft 365 to produkt, który rozwija się z naszą kancelarią. Widzę
jego ogromne zalety, m.in. w zakresie szybkiego wdrażania nowych
pracowników, co ma niemałe znaczenie w działaniu każdej firmy.
W połączeniu z naszym zewnętrznym działem IT – który stanowi
opieka 4WISE GROUP – praca, także zdalna, jest komfortowa –
podkreśla Karolina Szmit, adwokatka, Partner w kancelarii.
Z mojej perspektywy wdrożenie usługi Microsoft 365 to początek
drogi do usprawnienia przepływu informacji i systemu pracy spółki.
Kolejnym zadaniem jest dostosowanie jej do naszych potrzeb. Aby to
osiągnąć potrzebne są rozmowa i analiza swoistych cech dynamiki
działania. Zespół 4WISE GROUP pomaga nam rozwijać produkty
Microsoft i kształtować je w sposób odpowiedni dla naszej firmy –
wyjaśnia dr Ofka Piechniczek, Prezes Zarządu Berg Holding S.A.
Reorganizacja działów IT to trudna, ale niezbędna sprawa. Czym wymuszony jest taki krok? To proste: mając do wyboru jednego, lokalnego
informatyka lub zespół wykwalifikowanych inżynierów specjalizujący
się w różnych zagadnieniach, co będzie bardziej korzystne biznesowo?
Udzielając odpowiedzi warto zastanowić się nad jeszcze jedną kwestią: czy jedna osoba może rzeczywiście być na bieżąco ze wszystkimi
pojawiającymi się na rynku trendami, tak by „wyławiać” te najbardziej
przydatne i być specjalistą z wielu dziedzin branży informatycznej?
Na ile realne, a nie deklaratywne jest takie podejście?
Nasze działanie opiera się na zespołowości. Stajemy się zewnętrznym
działem IT dla naszych klientów, słuchamy, doradzamy i pomagamy.
Jesteśmy dostępni dla naszych klientów 24/7/365 – podkreśla
Michał Sudnik, inżynier wsparcia technicznego 4WISE GROUP.
Na co dzień specjaliści 4WISE GROUP koordynują działania i procesy
na wielu poziomach. Ich zadaniem jest także pomoc w dostosowaniu
się do zmian w otoczeniu technologicznym, adaptacja i inkorporowanie tych najbardziej przydatnych dla rozwoju klientów.

Microsoft 365 to wiele produktów i rozwiązań kryjących się po jedną
nazwą. Odpowiednie dostosowanie narzędzi, ich skalowanie, konserwacja i ciągły rozwój, dyktowany przez ewolucję potrzeb użytkowników jest kluczem do zadowolenia klientów.
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Park Inn by Radisson Katowice.

KRAJOBRAZ PO PANDEMII
w branżach zagrożonych

Zamknięte hotele, restauracje, sale zabaw, siłownie, wygaszony sektor eventowy, biura podróży i agencje turystyczne pozbawione klientów – tak pokrótce można opisać stan branży turystycznej, HoReCA,
MICE i powiązanych z nimi podmiotów usługowych. Od połowy marca 2020 r. sytuacja epidemiczna
nie daje pola do działania, a spadek wartości rynku w tych sektorach jest dramatyczny. W obecnych realiach trudno o optymizm. Szacunki dotyczące „nowego otwarcia” są bardzo ostrożne, a według raportu
McKinsey & Company potrzebujemy co najmniej 2-3 lat, by osiągnąć poziom z lat ubiegłych w branży
spotkań i przemyśle czasu wolnego. Przedstawiciele firm z sektorów zagrożonych z naszego regionu,
dzielą się swoimi doświadczeniami z działalności w czasie pandemii i sposobami zminimalizowania strat
w nowej rzeczywistości gospodarczej.
Na początek warto przywołać kilka liczb i danych statystycznych.
Przemysł spotkań generuje 15% PKB i zapewnia 1,5 mln miejsc pracy
w Polsce. Całkowity udział turystyki w tworzeniu krajowego PKB
wyniósł w 2018 roku - 4%, a branża jest również ważnym elementem rynku pracy i utrzymuje łącznie blisko 1,36 mln miejsc zatrudnienia. Restrykcje ograniczające działalność tych sektorów rynku
i obniżenie popytu na ich usługi to nie tylko dramaty przedsiębiorców,
ale zwykłych ludzi – o tym należy pamiętać opisując i oceniając skutki
nagłej, niekorzystnej zmiany otoczenia działalności podmiotów, które
praktycznie od razu odbiły się na ich kondycji.

Biznes w cieniu COVID-19
- Pandemia spowodowała, że branża turystyczna od marca ubiegłego
roku do chwili obecnej odnotowuje duży spadek przychodów. Najbardziej
jest to odczuwalne w biurach podróży i agencjach turystycznych, gdzie
zmniejszenie obrotów jest największe w naszej branży, bo aż o 85-90%.
Nawet w okresie, kiedy turystyka została częściowo odmrożona, ruch
był bardzo mały, ponieważ klient obawiał się, iż z dnia na dzień mogą
się zmienić zasady podróżowania. Właściciele biur podróży i agencji
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turystycznych walczą o przetrwanie. Wiele małych lokalnych organizatorów turystyki to firmy rodzinne, dla których praca to nie tylko etat, ale
również największa życiowa pasja – mówi Jadwiga Wieczorek, Prezes
Śląskiej Izby Turystyki.
- Branża gastronomiczna, w tym branża cateringowa jako pierwsze zostały
brutalnie i z dnia na dzień zamknięte. Dla naszej firmy oznaczało to, że
dwa główne rodzaje działalności praktycznie przestały istnieć. Rynek cateringu eventowego oraz organizacji eventów został zamrożony, podobnie
wyglądała sytuacja z cateringiem pracowniczym – w początkowym okresie
gospodarka niemal stanęła lub przeniosła się na home office. Jedynym
obszarem naszej aktywności, który się obronił i stale się rozwija, a dzięki
temu może funkcjonować firma, jest catering dietetyczny – podkreśla
Arkadiusz Godlewski, prezes zarządu MAG-Catering sp. z o.o.
- W ciągu ostatniego roku Bajka Pana Kleksa była zamknięta przez 210
dni. To pokazuje skalę problemu z jakim musieliśmy się zmierzyć. Miejsca
rozrywkowo-edukacyjne zostały dotknięte obostrzeniami bezwarunkowo,
musieliśmy po prostu zamknąć Bajkę na cztery spusty. Branża gastronomiczna miała podobnie, jednak mogła przynajmniej działać „na wynos”.
My takiej możliwości nie mieliśmy. Gigantycznym problemem był również
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fakt, że pierwszy lockdown zastał nas już w trzecim miesiącu funkcjonowania - opowiada Grzegorz Pietraszewski, współtwórca Bajki Pana
Kleksa w Katowicach.

Nowe koncepty
działalności remedium
na kryzys?

Bajka Pana Kleksa w Katowicach

Pandemia wymusiła zmiany w funkcjonowaniu wielu firm. Te, które
zostały dotknięte obostrzeniami najbardziej, aby przetrwać, musiały
wprowadzić ich najwięcej. Z raportu Banku Światowego i PARP wynika, że co trzecia firma zwiększyła wykorzystanie Internetu, aplikacji
czy platform cyfrowych, co miało istotny wpływ na ich wyniki. Czy
nowe koncepty działalności, np. uruchomienie sklepów internetowych, sprzedaż wysyłkowa, porady online, produkcja rzemieślniczej
żywności, sprzedaż voucherów albo próby przebranżowienia przyniosły pożądany skutek?

- Zanotowaliśmy drastyczne zmniejszenie dochodów ze sprzedaży noclegów, konferencji, bankietów czy restauracji. Możliwość sprzedaży przestrzeni konferencyjnych została ograniczona, przykładowo: sala na 100
osób w reżimie sanitarnym przy wprowadzonych wcześniej strefach mogła
przyjąć jedynie 20 osób– wylicza Roksana Bielak, M&E Coordinator
w Park Inn by Radisson Katowice.

- Oczywistym kierunkiem był online. My to zrobiliśmy w trakcie pierwszego
lockdownu, więc przy drugim było już trochę łatwiej. Aby przetrwać, zrobiliśmy chyba wszystko co możliwe. Przede wszystkim wydarzenia online dla
rodzin z dziećmi, ale także eventy dla firm i ich pracowników. Stworzyliśmy
pierwszą w Polsce interaktywną platformę do zwiedzania świata Pana
Kleksa na żywo. Sprzedaż voucherów do Bajki Pana Kleksa oraz organizacja urodzin w formie online też pomogła. Na szczęście, dzięki zgranemu
zespołowi i ogromnej pracy udało nam się przetrwać, otworzyliśmy się
ponownie dla gości i bardzo liczymy, że to się już nie zmieni – komentuje
współtwórca Bajki Pana Kleksa w Katowicach.

Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk.

Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center, zarządcy Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach mówi o „pułapce lockdownu”.
- W czasach przed COVID-19 mieliśmy około 500 wydarzeń w Spodku
i Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) rocznie. W 2020 roku
odbyło się ich mniej niż 100, co oznacza że ponad 400 imprez, w tym te
największe, zostały odwołane bądź przeniesione. Miniony rok to spadek
przychodów komercyjnych o 70 do 90 proc. W tym roku, niestety już dziś
można być pewnym, że pierwsze półrocze to okres o prawie zerowym
przychodzie. Sytuacja jest dla nas tym bardziej trudna, że mimo tak dużego
spadku przychodów, koszty funkcjonowania zostają na wysokim poziomie.
Koszt utrzymania Spodka i MCK, gdy oszczędzamy na wszystkim, to
poziom 1,2-1,5 mln zł miesięcznie.

Park Inn by Radisson Katowice.

Praktycznie wszyscy, mali i duzi, gracze rynkowi z zagrożonych sektorów walczą o przetrwanie. Zamrożenie możliwości działania, skala
oraz skutki załamania dochodów branży są dramatyczne. Nie będzie
łatwo przetrwać, zagrożonych jest wiele miejsc pracy.

Angelika Borysiak, właścicielka agencji marketingowej brand2eat,
specjalizującej się w obsłudze sektora HoReCa akcentuje, że nic tak
dosadnie jak epidemia koronawirusa nie pokazało restauratorom, jak
ważna jest społeczność w restauracji.
- Te lokale, którym udało się ją zbudować, już przy pierwszej fali otrzymały od swoich gości wsparcie, które pozwoliło im przetrwać trudne
czasy. Wiele restauracji podeszło do nowej sytuacji bardzo kreatywnie
wykazując się sporą pomysłowością – oferowali vouchery z odroczoną
możliwością ich wykorzystania, dania w konserwach czy zestawy DIY do
samodzielnego dokończenia w domach. Dzisiaj w cenie jest umiejętność
szybkiej zmiany profilu działalności, wystartowanie z dostawą, nawet jeśli
wcześniej nie mieliśmy takiej usługi, zmiana receptur, aby dania nadawały
się do dowozu czy wprowadzenie zupełnie nowych produktów – wyjaśnia
Angelika Borysiak z brand2eat.
Firma MAG-Catering, która miała w swoim portfolio markę Eat Lovers
jest budującym przykładem dostosowania się do nowych realiów
rynku. - Od początku naszej działalności jej kluczowym obszarem miał być
catering dietetyczny, oferowany wyłącznie on-line. Fakt, że zwiększyliśmy
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Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk.

budżetu to nasze podatki. Jako przedsiębiorcy alarmowaliśmy rządzących
na różnych szczeblach, że bez realnej pomocy i jasnej informacji, jak długo
mają zamiar zamykać nasze branże, nie będziemy w stanie utrzymać miejsc
pracy i naszych przedsiębiorstw – komentuje Beata M. Rakszawski
z Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, Dyrektor zarządzająca
w Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk.
- Słynne „Tarcze Finansowe" z PFR można powiedzieć delikatnie nas
tylko „musnęły.” Np. z pierwszej na utrzymanie 14 etatów otrzymaliśmy
zaledwie 26 tysięcy złotych, co było kroplą w morzu potrzeb. Pomoc
w tarczach jest często chybiona, spóźniona i bezduszna. Warunki i kryteria bardzo często uniemożliwiają przedsiębiorcom realnie skorzystać
z pomocy. Największym dowodem na to jest fakt, że z TARCZY 2.0. na
13 miliardów do rozdania, udało się przekazać przedsiębiorcom zaledwie
połowę tej kwoty – przekonuje Grzegorz Pietraszewski.
- W sytuacji, gdzie już od 12 miesięcy pozbawieni jesteśmy możliwości
uzyskiwania przychodów, oferowana pomoc nie jest wystarczająca. Nie
pomaga także brak właściwego zarządzania sytuacją po stronie decydentów, zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym. Jako PTWP Event
Center staraliśmy się skorzystać z wszelkich dostępnych form: zwolnienia
ze składek ZUS (w okresie trzech miesięcy), dofinansowania wynagrodzeń
przez Wojewódzki Urząd Pracy, subwencji PFR. Zwróciliśmy się także do
prezydenta Katowic o zwolnienie z podatku od nieruchomości, niestety
zgodę otrzymaliśmy tylko na okres trzech miesięcy. Zamknęliśmy miniony
rok stratą (z uwzględnieniem otrzymanej pomocy)
ponad 2,3 mln zł, przy zmniejszeniu przychodów
o 13 mln zł – reasumuje Marcin Stolarz.

działalność marketingową w tym obszarze, ale od początku to był nasz
świat, więc tu byliśmy gotowi zarówno na pracę w świecie cyfrowym,
jak również na obsługę wysyłkową – podkreśla Arkadiusz Godlewski.
Jednak często próby zmiany głównego profilu
działalności, by mimo wszystko nie zaprzestać
świadczyć usług – nie wpływały na poprawę
kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
- Kiedy pierwszy lockdown stał się rzeczywistością postanowiliśmy od razu działać w jedynym
możliwym sektorze czyli jedzenie na wynos. Niestety, mimo wprowadzenia nowych produktów
na rynek katowickiej gastronomii, przychodem
z nich nie udało się pokryć strat poniesionych
na skutek drastycznie ograniczonej działalności
hotelu i centrum konferencyjnego. Epidemia,
a w konsekwencji rozporządzenie ograniczające
działalność lokali gastronomicznych wyłącznie
do oferowania jedzenia na wynos lub z dostawą,
może doprowadzić do bankructwa całej branży.
– mówi przedstawicielka Park Inn by Radisson Katowice.

Pomoc w tarczach
jest często
chybiona, spóźniona
i bezduszna.
Warunki i kryteria
bardzo często
uniemożliwiają
przedsiębiorcom
realnie skorzystać
z pomocy.

- Pierwsza pomoc zakładała dofinansowanie na
trzy miesiące do miejsc pracy przy deklaracji, że
przedsiębiorca utrzyma te miejsca przez rok czyli weźmie na siebie obowiązek utrzymania pracowników przez kolejne 9 miesięcy. My takie ryzyko
podjęliśmy licząc na to, że dotrwamy do sezonu jesienno-zimowego, kiedy
to generujemy 70 % naszego przychodu. Pozostałe tarcze i subwencje
pozwoliły na pokrycie zaledwie 10% naszych potrzeb. Dla zobrazowania
sytuacji, przychody z wprowadzonego przez rząd bonu turystycznego

- W naszym przypadku, wprowadzenie np. usługi studia telewizyjnego
dla realizacji hybrydowych lub online – w miejsce często kilkutysięcznych
eventów, z pełną obsługą i współpracą setek podwykonawców – niestety
w znikomy sposób pozwala uzyskiwać przychody – dodaje prezes PTWP
Event Center.

- Pomoc rządu jest niewystarczająca. Już od maja zgłaszaliśmy ten problem
naszym władzom samorządowym, że przeważająca część wpływów do ich
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Park Inn by Radisson Katowice.

Pomoc z tarcz
nie dla wszystkich
W odpowiedzi na obostrzenia rząd przygotowywał kolejne działania
pomocowe dla firm, które musiały zawiesić lub znacznie ograniczyć
funkcjonowanie. Tarcze antykryzysowe, kredyty, dotacje, umorzenia,
zwolnienia ze składek czy bon turystyczny miały pomóc przetrwać
przedsiębiorcom w najtrudniejszej sytuacji. Okazało się jednak, że
zasada kwalifikacji beneficjentów na podstawie kodów PKD okazała
się pomysłem nietrafionym. W jej efekcie bardzo duża część biznesu
nie miała szans na otrzymanie wsparcia, co wywołało niezwykle silną
frustrację, szczególnie w sektorach HoReCA, MICE i turystycznym.

Przedsiębiorcy czują się zawiedzeni, że rekompensaty były często przydzielane bez
uwzględnienia zasad sprawiedliwego i równego traktowania firm, z które powodu ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej
poniosły największe straty. Dodatkowo, oczekują na otrzymanie ze strony rządowej jednoznacznego stanowiska z odpowiednim
wyprzedzeniem zapowiadającego realny termin „odmrożenia” sektora MICE.

PTWP Event Center,
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w sierpniu 2020 nasza spółka odnotowała na poziomie 26.010,00 zł.
Dla przykładu w tym samym okresie, z uwagi na wprowadzone zakazy
i obostrzenia, swoje przyjazdy odwołały grupy zakontraktowane na ogólną
kwotę 735.080,00 zł. Przykry jest fakt, że od maja zwracaliśmy uwagę na
trudności i zagrożenia, jakie niesie za sobą każdy dzień zamknięcia naszych
branż, nikt na to nie reagował. Ostatnia tarcza 2.0 precyzyjniej zabezpieczyła pokrycie naszych kosztów stałych, choć nie przewiduje takich
wydatków jak np.: zwroty zaliczek pobranych od naszych kontrahentów,
odpraw dla zwalnianych pracowników czy zaległych podatków z ubiegłego roku - wylicza Dyrektor zarządzająca w Centrum Kongresów
i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk.

Kiedy szansa na
powrót do gry?
Czy już nadszedł czas na podliczanie strat i tworzenie planów inwestycji oraz odbudowy popytu? Jakie w ogóle istnieją szanse na powrót
do koniunktury z czasów sprzed pandemii?
Według Prezes Śląskiej Izby Turystyki szanse są zawsze, jednak patrząc realnie na sytuację to pełne wznowienie ruchu turystycznego
zwłaszcza zagranicznego, będzie możliwe za 3-4 lata.
- Klienci tracą chęć do podróżowania, jak również boją się utracenia swojej
stabilności finansowej, co powoduje, że nadzieja na szybką odbudowę
popytu na nasze usługi jest nikła. Ważną rzeczą jest, aby powrócić do
normalności i standardów przed-pandemicznych, z zachowaniem oczywiście reżimu sanitarnego. Tempo, w którym będą znoszone obostrzenia
będzie przekładało się na rosnące zainteresowanie podróżami. W tym roku,
podobnie jak w ubiegłym, może być jeszcze większy boom na turystykę
krajową. To dobry prognostyk dla rodzimych hotelarzy, restauratorów
czy właścicieli atrakcji turystycznych na odrobienie strat – akcentuje
Jadwiga Wieczorek.
Spore obawy o przyszłość mają firmy z sektora HoReCa. Wiele restauracji, pubów i przedstawicieli branży cateringowej definitywnie
zamknęło podwoje pod koniec minionego roku. Lokale osłabione
wiosennym lockdownem, jesienią ponownie musiały mierzyć się
z praktycznie zakazem działalności.

Tempo, w którym będą
znoszone obostrzenia będzie
przekładało się na rosnące
zainteresowanie podróżami.
W tym roku, podobnie jak
w ubiegłym może być jeszcze
większy boom na turystykę
krajową. To dobry prognostyk
dla rodzimych hotelarzy,
restauratorów czy właścicieli
atrakcji turystycznych na
odrobienie strat.
Angelika Borysiak z agencji brand2eat prognozuje, że krajobraz rynku
ulegnie kolosalnej zmianie. - Jeszcze do niedawna stałam na stanowisku, że rynek z rynku pracownika zmieni się na rynek pracodawcy,
jednak dzisiaj nie jestem tego już tak pewna. Przez brak odpowiedniej
pomocy ze strony rządu, wiele osób było zmuszonych zmienić zawód,
więc nawet jeśli sytuacja wróci do normalności (co jednak nie nastąpi
zbyt szybko) fachowców do pracy w gastronomii będzie brakowało.
Poprawiająca się od kilku lat dynamika rozwoju sektora MICE została zastopowana i branża ma chyba największy problem z wyjściem
z tego kryzysu.
- Klienci nie decydują się na podpisywanie nowych kontraktów, niektóre z firm najprawdopodobniej nie przetrwają do czasów po pandemii.
Wszystko wskazuje również na to, że imprez będzie – po pierwsze –
w ogóle mniej, a po drugie – realizowane będą w mniejszej skali. Firmy
tną koszty, a zaczynają od oszczędności na promocji i targach. Przetrwają
tylko najsilniejsi. Choć mamy jasne sygnały od kontrahentów, że czekają
na możliwość uczestniczenia w wydarzeniach na żywo, nie tylko online.
Chyba dopiero rok 2022 i 2023 będą powrotem do względnej normalności – podsumowuje prezes PTWP Event Center.
Jaga Kolawa
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Tarcza 8.0

- kolejne wsparcie dla
przedsiębiorców
Przedsiębiorcy z kilkudziesięciu branż mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za luty 2021 r.
Będą też mogli skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie trzykrotnie.

Najnowsze zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie wsparcia przedsiębiorców poszkodowanych wskutek
pandemii COVID-19. Nowe przepisy weszły w życie 28 lutego
2021 roku.
Po zmianie przepisów, przedsiębiorcy z określonych branż mogą
wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu
składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń
2021 r., albo za luty 2021 r.

Dla kogo wsparcie?
Prawo do pomocy otrzymali przedsiębiorcy z niemal 50 różnych
branż. Zakres i forma wsparcia zależy od rodzaju przeważającej
działalności gospodarczej. O umorzenie składek za luty oraz
świadczenie postojowe (maksymalnie trzy razy) będą mogli wystąpić
między innymi przedsiębiorcy z branży fitness, gastronomicznej, turystycznej, obiekty noclegowe, uzdrowiska, obiekty kultury i rozrywki, firmy zajmujące się fotografią, produkcją lub dystrybucją
filmów i muzyki oraz fizjoterapeuci.
Ze zwolnienia ze składek za grudzień i styczeń skorzystają również
taksówkarze i prowadzący usługi wspomagające transport.
Nowe rozporządzenie przesunęło o miesiąc termin złożenia wniosku, czyli wniosek RDZ-B7 można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. Zmienił się również termin na przekazanie dokumentów
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rozliczeniowych za wnioskowany okres. Przedsiębiorca musi to
zrobić do 31 marca 2021 r., chyba że jest zwolniony z obowiązku
składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów.

Świadczenie postojowe nawet
trzykrotnie
W myśl nowego rozporządzenia przedsiębiorcy z określonych branż
mogą otrzymać świadczenie postojowe jednokrotnie, dwukrotnie
albo trzykrotnie, przy czym uwzględnia się świadczenia już pobrane na podstawie rozporządzenia, które obowiązywało do 27 lutego 2021 r. Wniosek o to świadczenie przedsiębiorcy mogą złożyć
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
Co ważne, wnioski o wsparcie z Tarczy antykryzysowej 7.0.
złożone do 27 lutego włącznie (przed dniem wejścia w życie
nowego rozporządzenia) ZUS będzie rozpatrywał na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. Jednak
przedsiębiorców, którzy występują o zwolnienie z opłacania składek
będzie obowiązywał nowy termin przesyłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych – do 31 marca 2021 r.
Beata Kopczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa śląskiego
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CYBERBEZPIECZEŃSTWO
- wyzwanie XXI wieku dla polskich
przedsiębiorców
Wraz z postępem technologicznym następuje powszechna informatyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw,
co daje ogromną szansę na dynamiczny rozwój biznesu. Prócz niezaprzeczalnych możliwości jakie niesie
postęp informatyczny, przedsiębiorcy muszą być jednak świadomi i przygotowani na cyberzagrożenia
związane z tym postępem.

Radca Prawny

Izabella Żyglicka
Żyglicka i Wspólnicy

Adwokat

Michał Korszla
Żyglicka i Wspólnicy

Dane statystyczne publikowane przez podmioty zajmujące się monitoringiem cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa mogą być
porażające. Jak wynika z raportu VMware Carbon Black, w 2020 roku 92% firm na świecie
stało się ofiarą cyberataków z wykorzystaniem
złośliwego oprogramowania. Co istotne cyberatakami zagrożone są nie tylko duże podmioty gospodarcze, ale również mali i średni
przedsiębiorcy (MŚP). Wspomniany raport
wskazuje chociażby, że w 2020 roku największy
– średnio o 61% – wzrost liczby cyberataków odnotowały firmy zatrudniające od 500
do 1000 osób. Z kolei jak donosi w swoim raporcie firma Vecto, w 2020 roku 64,17% polskich
firm potwierdziło odnotowanie zdarzenia, które
stanowiło zagrożenie lub wprost doprowadziło
do utraty lub zaszyfrowania danych firmowych,
co w porównaniu do 2019 r. oznacza wzrost
o 19%.
Wśród największych cyberzagrożeń dla firm
należy wskazać m.in. wycieki danych/baz
danych. Cyberprzestępcy wykradają dane przy
wykorzystaniu najróżniejszych metod i technik
(często wzajemnie powiązanych i krzyżujących
się) jak np.: exploity (wykorzystywanie luk
w oprogramowaniu), vulnerabilities (podatności
aplikacji np. SQL Injection), phishing (pozyskiwanie wrażliwych informacji i danych z wykorzystaniem przede wszystkim poczty elektronicznej oraz wiadomości SMS), social engineering
(socjotechnika bazująca na metodach manipulacyjnych), malware (złośliwe oprogramowanie).
Innym poważnym zagrożeniem dla
przedsiębiorców są ataki ransomware. Ransomware to rodzaj złośliwego oprogramowania,
którego celem jest zaszyfrowanie danych na
dysku i wymuszenie na ofierze okupu za odszyfrowanie danych oraz ich nieupublicznianie.
Warto również wymienić ataki typu DDoS,
których mechanizm polega na sztucznym generowaniu wzmożonego ruchu na serwerze ofiary
np. przy pomocy botnetu (sieci zainfekowanych
komputerów), co w konsekwencji prowadzi do
jego zablokowania (odmowy dostępu).
Jak wykazał raport Cisco z 2020 roku, MŚP
narażeni są i muszą zmagać się z tymi samymi
cyberzagrożeniami, co duże firmy.

Straty finansowe jakie ponoszą przedsiębiorcy
w związku z cyberatakami są ogromne.
Przykładowo średnia wartość okupu za ransomware to obecnie już kwota ponad 1 mln
$. W 2019 roku ransomware spowodował
globalne straty szacowane na 11,5 miliarda dolarów. Znaczne wydatki związane
z cyberatakiem generuje identyfikacja i ocena
zagrożenia, a także pomoc prawna i zarządzanie
kryzysowe. Przywrócenie infrastruktury IT do
stanu pierwotnego (sprzed cyberataku) może
zabierać nawet 3-4 tygodnie, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i spadkiem obrotów. Co
więcej, firmy muszą liczyć się z wysokimi karami
za naruszenie RODO realnie sięgającymi w Polsce milionowych kwot (przykłady z 2020 roku:
morele.net - 2,8 mln zł, Virgin Mobile Polska 2 mln zł).
Specjaliści podkreślają, że żaden system
nie jest w 100% bezpieczny i odporny na
cyberzagrożenia, co nie zmienia faktu, iż
można i należy te zagrożenia minimalizować.
Wobec tego nieodzowne stają się szkolenia pracowników i kadry menedżerskiej m.in.
z zakresu prawnych i technicznych aspektów
cyberbezpieczeństwa.
Odpowiedzialne firmy powinny regularnie
przeprowadzać audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych i sieci komputerowych, jak również prowadzić działania związane
z opracowaniem analizy ryzyka oraz planu
postępowania z ryzykiem. Standardem powinno
być opracowanie polityki bezpieczeństwa m.in.
odpowiadającej wymogom RODO.
Mając na uwadze potencjalne incydenty
bezpieczeństwa danych osobowych, firmy powinny zadbać o klarowną procedurę ich obsługi.
Warto również, aby przedsiębiorcy zwrócili
swoją uwagę w kierunku coraz powszechniej
oferowanych ubezpieczeń od zagrożeń cybernetycznych.
Izabella Żyglicka
pełni funkcję Rzecznika Praw Przedsiębiorców
w kadencji 2018-2023.
rzecznik@rig.katowice.pl
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SĄD ARBITRAŻOWY

– skuteczne sądownictwo polubowne

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ma długą tradycję w prowadzeniu postępowań
arbitrażowych bądź mediacji. Już w 1991 r. przy RIG i Górnośląskim Towarzystwie Gospodarczym
w Katowicach został powołany Sąd Arbitrażowy i od tego czasu działa nieprzerwanie jako niezależna
jednostka zajmująca się rozstrzyganiem sporów o charakterze krajowym i międzynarodowym.
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Do pracy w nowym Prezydium Sądu Arbitrażowego przy RIG udało
się namówić trzech wybitnych specjalistów-prawników: prof. UŚ, dra
hab. Tomasza Pietrzykowskiego, prof. UŚ dra hab. Michała Kanię
i dra hab. Jacka Zrałka.
- Bardzo się cieszę, że podjęli się wyzwania budowania tej instytucji.
W dobie kryzysu wizerunkowego sądów powszechnych, sądownictwo
polubowne jest znakomitą alternatywą, nie tylko ze względu na pandemię,
która zmieniła nasze plany i strategię działania. Arbitraż nabiera nowego
wymiaru. Efektywność rozstrzygania tych sporów poprzez naszych arbitrów dotychczas nie budziła żadnych zastrzeżeń. Mieliśmy problem
z przebiciem się przez barierę mentalną wśród przedsiębiorców, stereotypy,
że polubowne sądownictwo jest czymś niestałym i nieefektywnym. Ministerstwo Sprawiedliwości bardzo mocno namawia do korzystania z tej
formy. Pracujemy nad tym, żeby jakościowe walory naszego sądu były
jednolite, żeby strony miały pewność, że skorzystanie z arbitrażu będzie
efektywne i łatwe – podkreśla Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
I PIENIĘDZY
Według Jacka Zrałka, Wiceprezesa Sądu Arbitrażowego przy RIG,
potencjał tej instytucji i jej zestaw zalet,
w porównaniu z sądownictwem powszechnym, sprawia, że to skuteczne,
profesjonalne i – co najważniejsze – tańsze narzędzie prawne!
- U nas rozstrzyga 3 profesjonalnych
prawników, postępowanie jest jednoinstancyjne, więc nie ma kosztów drugiej
instancji. Przy sporze o wartości 1 mln zł,
nasze stawki są o połowę niższe niż w Sądzie Powszechnym. Ta konkurencyjność
cenowa nie wpływa jednak w żadnym
wypadku na jakość. Nasza lista arbitrów
to specjaliści. Chcemy mieć pewność kto
będzie orzekać i ręczyć za profesjonalność
tych orzeczeń. Ogromną zaletą jest też
czas postępowania, w ciągu ostatnich lat
średni czas rozpatrywania to 3-4 miesiące.
Zdecydowanie kładziemy nacisk na to, by
uciekać od sztuczek prawnych. Kierujemy
się w dużym stopniu zdrowym rozsądkiem
w ramach toku postępowania, co w stosunkach gospodarczych ma niezwykle istotne
znaczenie – zaznacza dr hab. Jacek Zrałek, Wiceprezes Sądu Arbitrażowego
przy RIG.
Bardzo ważną rolę w Sądzie Arbitrażowym pełni Sekretarz, od 2016 r. jest nim
Sandra Gajda.
- Jako Sekretarz zajmuję się każdą sprawą od początku aż do rozstrzygnięcia, czyli nadania klauzuli wykonalności. Osobiście rekomenduję tą
alternatywną metodę rozstrzygania sporów. Obawiam się, że opór przed
korzystaniem z możliwości arbitrażu wynika z niewiedzy. Każdy, gdy słyszy hasło „sąd polubowny” myśli, że chodzi o konieczność porozumienia
się z drugą stroną. Co może być trudne, jeśli do tej pory do tego nie
doszło i może być konieczne autorytatywne rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego. A przecież rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego ma taką
samą rangę, jedyna różnica polega na tym, że na samym końcu Sąd
Powszechny wydaje klauzulę wykonalności – wyjaśnia Sandra Gajda,
Sekretarz Sądu Arbitrażowego.

w sądach państwowych.
- Sądownictwo polubowne charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem
profesjonalizacji, mamy w swoim składzie specjalistów prawa gospodarczego. Będziemy tą listę uzupełniać. Strony mogą wskazać swoich arbitrów
po wprowadzeniu nowych aktów wewnętrznych. Jest wymagana zgoda
prezesa Sądu Arbitrażowego na powołanie takich osób, które nie muszą
posiadać wykształcenia prawnego, lecz są specjalistami w określonej
dziedzinie właściwej dla sprawy. Zespół orzekający składa się z grona
1-3 osób – dodaje prof. UŚ dra hab. Michał Kania, Wiceprezes Sądu
Arbitrażowego przy RIG.

POUFNOŚĆ POSTĘPOWANIA
Kolejnym elementem nie do przecenienia jest poufność postępowania. W sądach państwowych rozprawa jest z reguły jawna. Najczęściej przedsiębiorcy nie są zainteresowani upublicznianiem faktu
prowadzenia przez nich procesów- dlatego poufność postępowania
arbitrażowego jest bardzo istotną cechą. Często w procesie podać
należy informacje stanowiące tajemnicę handlową. Arbitraż zapewnia całkowitą poufność postępowania, a o fakcie procesu poza samymi stronami, arbitrami oraz uczestnikami postępowania nikt nie
jest informowany.

Ogromną zaletą jest
też czas p
 ostępowania,
w ciągu ostatnich lat
średni czas r ozpatrywania
to 3-4 m
 iesiące.
Zdecydowanie kładziemy
nacisk na to, by uciekać od
sztuczek prawnych. Kierujemy się w dużym stopniu
zdrowym rozsądkiem w ramach toku postępowania,
co w stosunkach gospodarczych ma niezwykle
istotne znaczenie.

WPŁYW STRON NA WYBÓR
ARBITRÓWI TRYB POSTĘPOWANIA
Istotną cechą i niewątpliwą zaletą arbitrażu jest wpływ stron na wybór arbitrów oraz tryb postępowania. Dokonując wyboru arbitra,
partnerzy (strony) mogą kierować się przekonaniem o jego kwalifikacjach, wiedzy i rzetelności, przez co mogą zwiększyć kompetencję
składu orzekającego. Wybór arbitrów umożliwia osiągnięcie rozstrzygnięcia sprawy zgodnie z jej specyfiką w większym stopniu aniżeli

NOWY
KOMPONENT SĄDU
ARBITRAŻOWEGO

Ważną dla przedsiębiorców kwestią jest
Ustawa o Prawie Zamówień Publicznych, uchwalona we wrześniu 2019 r.
Akt prawny wprowadza procedurę wykorzystania sądownictwa polubownego
na gruncie takich umów. Ustawodawca
w art. 591 wskazuje na taką możliwość,
odnosząc się do mediacji i innych
polubownych metod rozstrzygania
sporów jako rekomendowanych. Ustawa
obowiązuje od 1.01 2021 r.
- Nowy komponent Sądu Arbitrażowego
będzie obejmował spory na gruncie umów
zamówień publicznych. Mówimy tutaj o mediacji, koncyliacji czy arbitrażu. Zamówienia
publiczne mają być traktowane jako sposób wychodzenia z kryzysu, który wywołała pandemia. Wykonawcy, w tym lokalni
przedsiębiorcy, mają mieć do nich łatwiejszy
dostęp. A jeśli pojawi się spór w sprawie zamówienia publicznego to rekomendowaną
formułą rozstrzygania tych sporów będzie
sądownictwo polubowne. Sąd Arbitrażowy przy RIG będzie do dyspozycji,
wraz z zespołem profesjonalnych mediatorów – dopowiada prof. UŚ
dr hab. Michał Kania, Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy RIG.
Sądownictwo powszechne charakteryzuje się wysokim stopniem
sformalizowania, gdzie jakiekolwiek uchybienie formalne powoduje co
najmniej przedłużenie toku postępowania, jeśli nie jego przerwanie.
Sądownictwo polubowne z kolei, przy rozstrzygnięciu sporu kładzie
nacisk na dotarcie do prawdy materialnej, wzywając strony do usunięcia uchybień formalnych na każdym etapie postępowania. Ponadto,
jak wykazuje praktyka, w postępowaniu przed sądem polubownym
strony mają większą skłonność do zawarcia ugody.

Unikajmy administracyjnej zabawy, rozstrzygajmy
spory w sposób efektywny i rozsądny, przy pomocy
Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach!
Jaga Kolawa
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SME2B – nowa platforma dedykowana
handlowi i łączeniu przedsiębiorców
MŚP Unii Europejskiej

Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa działają w największej na świecie strefie wolnego rynku,
jakim jest „Jednolity Rynek Europejski”. Strefa ta zapewnia wyjątkowe korzyści i możliwości rozszerzenia
działalności biznesowej, zwłaszcza zainteresowanym ekspansją wykraczającą poza granice państwa,
gdzie przedsiębiorstwo pierwotnie rozpoczynało swoją aktywność
Niestety, wszystko to sprawdza się wyłącznie w teorii, a praktyka
handlowych na całym kontynencie.
pokazuje nam całkiem inne realia. Bardzo niewielu przedsiębiorSystem SME2B pozwala na utworzenie profilu, nie wymagając od
ców korzysta z możliwości, jakie oferuje Jednolity Rynek Europejski,
przedsiębiorcy dużego wysiłku. Za pomocą kilku kliknięć może on
a nierzadko okazuje się, iż mimo chęci zainteresowanych, proces,
stworzyć pełny profil firmy, dołączyć do wybranego rynku, kolejno
jak i procedury tej przestrzeni, pełne są
zaprezentować swoje usługi i produkt. Ponadto,
trudności i przeszkód nie do pokonania.
może prowadzić korespondencję i realizować
Jedną z głównych obaw firm, które rozSystem SME2B pozwala spotkania z innymi członkami platformy online.
ważają prowadzenie biznesu za granicą,
Zarejestrowany użytkownik będzie mieć również
na utworzenie projest brak znajomości innych europejskich
możliwość udziału w specjalnych wydarzeniach
rynków. Problem stanowi też nieumiejętne
ogłaszanych za pośrednictwem platformy.
filu, nie wymagając od
nawiązywania wstępnych kontaktów bizprzedsiębiorcy dużego
nesowych, umożliwiających efektywne
W 2021 roku platforma SME2B jest bezpłatna
wysiłku. Za pomocą
rozpoczęcie działalności.
dla przedsiębiorców. Twórcą platformy jest najkilku kliknięć może on
większa europejska konfederacja dobrowolnie
Pomoc małym i średnim przedsiębiorzrzeszonych MŚP – European Entreprenuers
stworzyć pełny profil
stwom, w przezwyciężeniu trudności,
CEA-PME, która wspiera ciągły proces łączenia
firmy, dołączyć do wyma za cel przede wszystkim wzmocnić
firm, organizując spotkania online i offline, dotybranego rynku, kolejno
ich potencjał oraz umożliwić rozwój, tym
czące możliwości współpracy biznesowej wśród
samym przyczyniając się do wzmocnienia
przedsiębiorców z różnych krajów.
zaprezentować swoje
europejskiej gospodarki. Obecnie bardziej
usługi i produkt.
niż kiedykolwiek, w trakcie i po wyniszW tej chwili trwają prace przygotowawcze
czającym kryzysie gospodarczym wywow celu uruchomienia platformy. Jej start jest przełanym pandemią COVID-19, niezbędne są narzędzia wspierające
widziany w trzecim kwartale 2021 r.
sektor MŚP w Europie. Chcemy, przyczynić się do naprawy europejskiej gospodarki.
Mateusz Wachowski
Mając świadomość wszystkich tych potrzeb, stworzyliśmy SME2B.
Kierownik ds. Współpracy Międzynarodowej
Jest to platforma business-to-business, która umożliwia europejRegionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
skim małym i średnim firmom znajdowanie nowych partnerów
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A New Platform for Networking and
Trade for European SMEs: SME2B

European small and medium-sized companies operate within the world’s largest free market zone: the
European Single Market. This condition provides unique advantages and opportunities to expand their
business beyond their immediate national borders.

While theoretically true, in practice, very few companies benefit
from this perk: some obstacles make this process more complicated
than it needs to be. One of the main concerns of companies when
thinking about doing business abroad is the lack of knowledge of
other European national markets and the need for an initial business
connection that would allow them to start.
Helping SMEs overcome this issue holds vast potential in enabling
their growth, further strengthening the European economy. Now
more than ever, during and after the devastating economic crisis
caused by the COVID-19 pandemic, a tool to support them in this
area is essential. It can be a steppingstone for the economic recovery
of Europe.
Therefore SME2B was born. SME2B is a business-to-business platform that enables European small and medium-sized companies to
find new commercial partners across the continent.
With a few clicks, users can create a complete company profile, join
the marketplace to showcase services and products, message and
meet online other members and even register for dedicated events
announced through the platform.
It is free of charge for 2021. Its creator, the largest European confederation of voluntarily associated SMEs European Entrepreneurs
CEA-PME, fosters a continuous match-making process by organising
online and offline meetings for business opportunities among entrepreneurs of different countries.

With a few clicks, users can
create a complete company
profile, join the marketplace
to showcase services and
products, message and meet
online other members and
even register for dedicated
events announced through
the platform.

Preparatory work for launching the platform is currently underway.
Its launch is scheduled for the third quarter of 2021.
Mateusz Wachowski
International Relations Manager
The Chamber of Commerce and Industry in Katowice
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Green Creative Smart

SŁOWENIA

Twój biznes pokocha to miejsce!
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Fot. www.slovenia.info

Skorzystaj z ekologicznych rozwiązań Słowenii, jej kreatywności i inteligentnych technologii, to kraj o nieskończonym potencjale dla Twojego biznesu. Spotkajmy się
w Konsulacie Republiki Słowenii w Katowicach. Poznaj
nową destynację biznesową!

EKS PER C I I U S ŁUGI RI G

Fot. www.slovenia.info

Strategia biznesowa Słowenii opiera się na trzech filarach. Po pierwsze, za podstawę uważane są zielone rozwiązania dla gospodarki.
Koncentruje się ona na zrównoważonym rozwoju, zielonych technologiach, społecznej odpowiedzialności biznesu, działaniach na rzecz
zmniejszania śladu węglowego oraz troski o środowisko naturalne
oraz społeczne. Dodatkowo gospodarka słoweńska jest niezwykle
przyjazna nowym trendom, stawiając na technologie jutra. Wspiera
kreatywność, a więc jest to doskonała destynacja dla start-upów,
profesjonalistów, młodych-zdolnych i kreatorów rozwiązań przyszłości
wszelkich branż. Po trzecie Slowenia, zwłaszcza w czasach pandemii, dba o stablizację środowiska gospodarczego, zapewniając jego
bezpieczny rozwój. Słoweńska gospodarka jest uważana za jedną
z najbardziej innowacyjnych. Pełna inteligentnych rozwiązań, wdrażanych usług i produktów, stanowi jeden z istotnych, konkurencyjnych
rynków na świecie. Jest to więc destynacja ogromnych możliwości,
mimo, niewielkiej, powierzchni - jedynie 20 273 km².
Gospodarka Słowenii jest silnie uzależniona od handlu międzynarodowego, przy tym posiada jedno z najwyższych PKB w regionie.
Handel zagraniczny stanowi blisko 150% PKB (łącznie eksport i import). Handel między tym krajem na Bałkanach a innymi państwami
członkowskimi UE opiera się na swobodnym przepływie towarów.
Odbywa się bez kontroli celnej, opłat celnych, ograniczeń ilościowych
lub innych środków.
Struktura produktowa handlu towarowego, w której nadal dominują półprodukty i półprodukty produkcyjne, stopniowo przesuwa
się w kierunku końcowych dóbr konsumpcyjnych. Udział tekstyliów,
odzieży i stali w eksporcie towarów nieznacznie spada, podczas gdy
rośnie udział produktów motoryzacyjnych, elektroniki i farmaceutyków. Około połowa budżetu krajowego jest wydawana w ramach
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Słowenia jest uważana przez inwestorów za idealne miejsce, pozwalające na kontynuowanie swojej działalności w pozyskiwaniu klientów na
wschodzie i południowym-wschodzie Europy. Ponadto, jest określana
jako przestrzeń posiadająca infrastrukturę pro-biznesową, przyjazne
środowisko dla biznesu międzynarodowego. Słowenia dba o wdrażanie
innowacji procesowych i organizacyjnych, w tym innowacji nie tylko
technologicznych.
Większość inwestorów zagranicznych przyciąga doskonała infrastruktura transportowa i ITC, łańcuchy wartości, klastry branżowe i centra
doskonalenia. Inwestorzy, którzy chcą zlokalizować swoją działalność w samym sercu rynku z 500 milionami konsumentów, uznają
międzynarodowe kontakty handlowe Słowenii i system transportu
lądowo-morskiego za idealny. Korporacyjna kultura przejrzystości
i odpowiedzialności, przestrzeganie międzynarodowych standardów
technicznych, uczciwość osobista i lojalność wobec firmy sprawiają,
że praca zagranicznego menedżera będzie dużo łatwiejsza. Zaufanie
inwestorów rośnie dzięki reformom prawnym i instytucjonalnym,

których celem jest ułatwienie inwestycji. Założenie firmy jest proste,
dzięki przystępnemu systemowi rejestracji np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia
wszelkich innych procedur administracyjnych.
Słowenia koncentruje się na edukacji, szkoleniach i badaniach napędzających przemysł. Państwo to realizuje liczne projekty dedykowane rozowjowi zaawansowanych technologii i innych sektorów
o wysokiej wartości dodanej, takich jak technologie informacyjne
i komunikacyjne, farmacja oraz nauki przyrodnicze.
Pracownicy tych sektorów cieszą się wysoką reputacją ze względu na
rozwinięte umiejętności zarządzania innowacjami, a także zdolności
łączenia tego co nowe, z tym co tradycyjne. Według Eurostatu Słowenia spełnia dwa cele strategii Europa 2020 w zakresie edukacji: 43,4%
osób w wieku od 30 do 34 lat ukończyło studia wyższe w 2015 r.
(24,6% w 2005 r.). Nie tylko młodzi, ale także młodzi duchem posiadają umiejętności informatyczne i cyfrowe, a ponad 70% populacji
może rozmawiać w co najmniej dwóch językach obcych. Powszechnie
używa się języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego, a kursy języka
francuskiego są bardzo popularne.
Sektor biznesowy Słowenii, jako najzamożniejszy oraz najbardziej
rozwinięty technologicznie i ekologicznie obszar byłej Jugosławii
i jednocześnie wiodący pośród państw Europy Środkowo-Wschodniej, poszukuje partnerów biznesowych, inwestorów, eksporterów
i importerów z Polski.

Jako Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, serdecznie
zapraszamy do kontaktu i na spotkanie, podczas, którego
w sposób indywidualny opowiemy o możliwościach współpracy
z niniejszym rynkiem, a także zaproponujemy możliwości
wsparcia w zakresie ekspansji Państwa firmy.
Pomoc zainteresowanym podjęciem działań na terenie Republiki
Słowenii, jest możliwa, dzięki działalności Konsulatu Republiki
Słowenii w siedzibie RIG w Katowicach, a także pełnionej
funkcji Konsula Honorowego Republiki Słowenii przez Tomasza
Zjawionego, Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
Konsulat funkcjonuje od 15 października 2019 i swoją działalność
skupia przede wszystkim na rzecz pomocy, integracji rynków polskiego i słoweńskiego. Przestrzeń Izby stanowi miejsce spotkań
i rozmów, łączących te dwie gospodarki, m.in. poprzez spotkania
B2B, konferencje, czy dedykowane wydarzenia.
Zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu mailowego: konsulatslowenii@rig.katowice.pl

Katarzyna Piosek
Kierownik ds. Komunikacji Międzynarodowej i Regionalnej
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Garo Polska

ALTERNATYWNY NAPĘD I „ZIELONA”
EKSPLOATACJA – czas na rewolucję
na polskim rynku e-mobility

Na koniec 2020 r. w Polsce zarejestrowanych było łącznie 20 181 samochodów osobowych i dostawczych z „wtyczką", czyli z napędem elektrycznym (BEV) i hybrydowym plug-in (PHEV). Mimo rządowych
planów rozwoju, elektromobilność jest nadal w fazie początkowej. Daleko do szumnych zapowiedzi 1 mln
„elektryków” na polskich drogach do 2025 roku. Jako nowy cel w zakresie elektromobilności, zapisany
w Polityce Energetycznej Polski, określono liczbę 600 tys. pojazdów elektrycznych i hybrydowych do
2030 r. Eksperci i przedstawiciele branży motoryzacyjnej nie popadają jednak w pesymizm i dostrzegają
realny potencjał polskiego e-mobility.
Zdaniem Doroty Pajączkowskiej, Communication Manager Nissan Sales CEE „covidowy” rok
2020 pokazał, że zapotrzebowanie na „elektryki” nie jest chwilową modą, lecz trendem,
który będzie z roku na rok przybierał na sile.
- Podczas gdy rynek nowych samochodów osobowych i lekkich dostawczych w ujęciu ogólnym
zanotował znaczny spadek, o ok. 22% w porównaniu z rokiem 2019, w tym samym czasie sprzedaż
samochodów elektrycznych dosłownie wystrzeliła
w górę (zmiana w skali całego rynku to + 140%
r/r). Oczywiście wciąż są to relatywnie niewielkie
liczby - samochody elektryczne stanowiły w 2020
r. niecałe 1% sprzedaży w Polsce, ale już w przypadku Nissana ten odsetek wyniósł ponad 6%.
To bardzo pozytywny prognostyk na przyszłość.
Warto zauważyć, że rynek polski zachował się
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bardzo podobnie, jak rynek Unii Europejskiej
(spadek ogólny o 23,7%, 117% wzrostu sprzedaży EV) – wymienia przedstawicielka Nissan
Sales CEE.
Według najnowszych prognoz w bieżącym
roku przybędzie 20 tys. ładowalnych elektryków i hybryd, czyli obecna liczba ulegnie podwojeniu. Krzysztof Zamożny, Head of Sales
E-mobility Garo Polska sp. z o.o., uważa takie
zapowiedzi za realne. Wskazują na nie tylko
dane za ubiegły rok, ale też plany koncernów
samochodowych.
- Dla mnie ważną informacją, było to co stało się
w czwartym kwartale 2020 r. w Norwegii, gdzie
pośród rejestracji wszystkich nowych pojazdów
aż 90 proc. stanowiły samochody ładowalne! To
rzecz niesamowita i przełomowa. Dodatkowo,

w zeszłym roku - podczas Global E-mobility Forum - Wielka Brytania ogłosiła, że po 2030 r. nie
będzie można zarejestrować w tym kraju nowego
pojazdu ze silnikiem spalinowym. Tacy giganci jak
Volvo czy BMW zapowiadają wycofanie się z napędów stricte spalinowych, na rzecz co najmniej
spalinowych hybryd. W tej sytuacji naturalnym
trendem jest wzrost rynku e-mobility w Polsce,
choć na razie na tle wyników osiąganych w Europie Zachodniej wyglądamy mizernie – mówi
przedstawiciel Garo Polska.
W Polsce istnieje szereg barier i ograniczeń
sprawiających, że elektromobilność jeszcze
długo nie będzie masowa. Mniejszy potencjał naszego rynku wynika z kilku czynników.
Wśród nich istotną rolę odgrywają uwarunkowania geograficzne (duże odległości, rejony

Czy samochody z „wtyczką” staną się dominującym elementem krajobrazu ruchu drogowego w Polsce? W 2024 roku planowane jest rozpoczęcie

produkcji pierwszego polskiego samochodu elektrycznego Izera, a z kolei od 2022 r. Grupa
FCA Poland zamierza produkować w Tychach nowe modele aut z napędem hybrydowym
i elektrycznym.
mało zaludnione o kiepskiej infrastrukturze), ale
i ekonomiczne (obszary ubogie bez inwestycji
i szansy na rozwój).
- Wbrew pozorom, największe aglomeracje takie,
jak np. Warszawa nie mają największego potencjału. Żeby auto EV miało sens trzeba je ładować
w domu w nocy. Opłaca się to w momencie, gdy
mamy dom, a na nim panele fotowoltaiczne.
Wtedy jeździmy za darmo rekompensując sobie
wyższe koszty zakupu auta i większej instalacji
solarnej. Posiadanie domu i praca w mieście np.
stołecznym to długie codzienne dojazdy do pracy
i relatywnie wysokie przebiegi, które nie zawsze
są do zrównoważenia 8-godzinnym ładowaniem
auta. Dlatego potencjał mają mniejsze miasta,
gdzie większość osób mieszka w swoich domach,
a pokonywane dystanse nie są tak znaczne – zauważa Łukasz Szurgot, Menadżer ds. Produktu
MMC Car Poland.
Realną barierą dla rozwoju jest również niedostatecznie rozwinięta infrastruktura. Według
danych „Licznika elektromobilności” w 2020 r.
liczba ogólnodostępnych ładowarek wynosiła
ponad 1000 sztuk. Tomasz Tonder, Dyrektor PR
& Corporate Affairs Grupy Volkswagen Group
Polska Sp. z o.o. zwraca uwagę na to, że kluczową kwestią jest funkcjonalność - korzystanie z samochodu elektrycznego powinno być
tak łatwe jak ze spalinowego. Większość procesów ładowania odbywa się w domu lub pracy
i zapewnienie wygodnego uzupełnienia energii
w rytmie codziennego dnia jest niezbędne.
– W siedzibie Volkswagen Group Polska mamy
zainstalowanych 36 punktów ładowania. Pracownicy na ładowanie auta poświęcają ok. 20 sekund,
tyle zajmuje wpięcie wtyczki. To mniej niż na tankowanie auta spalinowego. Gdy wyjdziemy z biura,
auto zawsze jest naładowane do pełna. Efekt jest
taki, że gdy ktoś raz wybrał auto elektryczne, nie
wraca już do spalinowego. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku osób, które nie mogą naładować
auta w pracy i mieszkają w domu wielorodzinnym.
Tutaj potrzebne są szybkie zmiany, aby instalacja ładowarki w budynkach zarządzanych przez
wspólnoty była łatwiejsza. Oczywiście niezwykle
ważne są też szybkie ładowarki przy głównych
drogach. Przerwa 30-minutowa po 300 km jazdy
jest naturalna. A szybka ładowarka pozwala właśnie w pół godziny zwiększyć zasięg o ok. 300
km – mówi Tomasz Tonder.
Wśród istotnych czynników hamujących rozwój rynku należy wymienić także świadomość
przeciętnego polskiego klienta, który wciąż żyje
w świecie stereotypów, jakie w ciągu ostatnich
lat wytworzyły się wokół różnych aspektów

elektromobilności, a także brak dopłat do zakupu ekologicznych aut, które w Europie Zachodniej doskonale się sprawdziły.
- Kluczowym aspektem jest zatem większy nacisk
na promocję pojazdów elektrycznych, ale także
umożliwienie coraz większej rzeszy klientów testowania samochodów z takim napędem. Z naszych
doświadczeń wynika, że jest to najlepszy sposób,
by dać się przekonać – dopowiada przedstawicielka Nissan Sales CEE.
- Dodatkową zaporą rynkową jest brak barier na
import aut używanych, starych, nieekologicznych.
Widzimy, tez że z roku na rok są one starsze. Podatki od wysokoemisyjnych „szrotów” powinny
zachęcać do kupna nowych aut w tym EV i PHEV
– dodaje przedstawiciel MMC Car Poland.
Trend e-mobilności budzi duże zainteresowanie, ale też rodzi dużo emocji. Wiele argumentów natury ekologicznej, ekonomicznej, ale
też dotyczących bezpieczeństwa i komfortu
użytkowania czy szybkości ładowania pojazdów przemawia za wyborem elektrycznych
aut. Przyszłość transportu jest jednoznaczna
– samochody i autobusy elektryczne z czasem zdominują nasze drogi. Aby jednak to się
wydarzyło, niezbędny jest rozwój wszystkich
segmentów rynku w sposób zrównoważony.
- Ze ścieżki rozwoju elektromobilności nie zejdziemy, bo ta droga rozwoju motoryzacji ma
olbrzymi potencjał, a poczynione już inwestycje
i przeprowadzone badania tylko to potwierdzają.
Żeby przekonać o tym przyszłych użytkowników
rozwiązań z dziedziny e-mobility potrzebna jest
systematyczna edukacja społeczeństwa i obalanie mitów. Owszem, samochody elektryczne
są droższe od klasycznie napędzanych aut, ale
wraz z upowszechnianiem technologii ich cena
będzie spadać. W portfolio niemal każdego producenta samochodów są modele elektryczne,
a niektóre marki mają ich po kilka. Masowa produkcja i rynkowa konkurencja także wymuszą
obniżkę cen. Coraz lepsza technologia pozwala
na wydłużanie dystansów pomiędzy ładowaniami. Obawy o bezpieczeństwo „elektryków”
także nie są uzasadnione. Każdy samochód, bez
względu na rodzaj napędu, przed dopuszczeniem
go do sprzedaży przechodzi rygorystyczne testy,
a nad bezpieczeństwem pasażerów czuwają
zaawansowane systemy bezpieczeństwa – wyjaśnia Artur Warzocha, prezes TAURONA
Nowe Technologie.
Pisząc o elektromobilności nie można nie
zatrzymać się dłużej przy kwestii ochrony
środowiska i kryzysu klimatycznego. Jednym
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z winowajców negatywnych zmian klimatu jest
właśnie transport i emitowane przez niego do
atmosfery gazy cieplarniane, głównie dwutlenek węgla.
- Popularyzacja samochodów elektrycznych przyniesie wiele korzyści dla środowiska naturalnego:
zmniejszenie wydobycia ropy naftowej i związanej
z tym degradacji otoczenia, ograniczenie emisji
dwutlenku węgla oraz innych gazów spalinowych,
a także redukcję smogu i ograniczenie zanieczyszczenia hałasem. Konieczna jest też produkcja
energii w sposób ekologiczny z wykorzystaniem
naturalnie występujących jej źródeł jak słońce, czy
wiatr i wykorzystanie energetyki jądrowej – mówi
Łukasz Szurgot.
Tauron Polska Energia SA – drugie pod względem wielkości przedsiębiorstwo grupujące
spółki z branży energetycznej, wprowadza
rozwiązania dla transportu zasilanego energią elektryczną. Holding energetyczny od
2017 roku wdraża Strategię Zrównoważonego Rozwoju.
- Włodarze wielu miast zastanawiają się nad
wprowadzeniem ograniczeń związanych z ruchem samochodowym w centrach. Są analizy,
które obarczają transport winą za nawet 40-procentowy udział w niskiej emisji. Sam pojazd elektryczny jest zeroemisyjny. Malkontenci mogliby
jednak wskazać na generowanie zanieczyszczeń
nieujawnionych wprost. Mowa na przykład
o produkcji energii służącej do ładowania samochodu. Jednak mix energetyczny w Grupie
TAURON zmienia się na rzecz energii ze źródeł
odnawialnych. Stacje ładowania samochodów
elektrycznych budowane przez TAURON Nowe
Technologie oferują zieloną energię pochodzącą
m.in. z elektrowni wodnych czy farm wiatrowych
– komentuje Artur Warzocha, prezes TAURONA Nowe Technologie.
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Województwo śląskie to region, w którym znajduje się najwięcej miast na czele listy liderów
smogu, opublikowanej przez Światową Organizację Zdrowia. Poprawa tej niechlubnej statystki do jedno z najistotniejszych wyzwań dla
włodarzy regionu. Rozwój elektromobilności
zaliczany jest do strategicznych działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zwłaszcza
gdy mowa o transporcie publicznym, usługach
komunalnych i logistyce.
- W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pracujemy nad utworzeniem grupy zakupowej samochodów elektrycznych, dzięki której nasze miasta
i gminy – a dotyczy to niemal połowy z nich - będą
mogły obniżyć koszty związane z dostosowaniem
się do wymogów ustawy o elektromobilności
i paliwach alternatywnych. Będzie to możliwe
poprzez wykorzystanie efektu skali podczas przeprowadzenia wspólnego zamówienia, co pozwoli
zoptymalizować ten proces. Jako GZM z jednej
strony jesteśmy klientem, ale również niejako gospodarzem, bo
w naszych miastach
i gminach te technologie są wytwarzane
i rozwijane. Nasze
działania są skoncentrowane nie tylko na
popularyzacji pojazdów typu BEV (Battery Electric Vehicle),
ale również we wsparciu technologii dla
ogniw paliwowych
zasilanych wodorem.
Z tymi ostatnimi wiążemy duże nadzieje,
bo mogą zrewolucjonizować transport
publiczny podnosząc
standard jego obsługi - wyjaśnia Marcin Dworak, pełnomocnik GZM ds. nowej mobilności.
Eksperci dużą szansę na pobudzenie sprzedaży
i zarazem uzyskanie efektu skali oddziaływania pro-środowiskowego widzą w połączeniu
elektromobilności z fotowoltaiką. To korzystne
rozwiązanie dla gospodarstw domowych.
Zwłaszcza, że fotowoltaiczne instalacje prosumenckie są najbardziej popularną technologią wspieraną przez fundusze strukturalne UE.
Warto dokodać, że średniej wielkości instalacja
w ciągu jednego letniego miesiąca produkuje
energię powalającą przejechać ok. 6 tys. km
„elektrykiem"
- Panele fotowoltaiczne wykorzystujące energię
słońca do produkcji prądu - to metoda nie tylko
przyjazna środowisku, ale też korzystna dla portfela, dzięki dopłatom rządowym pozwalającym
częściowo sfinansować taką inwestycję. Już dziś
wydajność paneli solarnych jest na tyle duża, że
przydomowa instalacja pozwala na darmowe
ładowanie baterii trakcyjnej w samochodzie
typu PHEV. Odpowiednia większa liczba paneli
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w połączeniu z dalszym rozwojem technologii
umożliwi ładowanie akumulatorów w samochodach czysto elektrycznych – mówi przedstawiciel MMC Car Poland.
- Osoby wybierające fotowoltaikę będą pierwszymi klientami, którzy świadomie spojrzą na
zakup samochodu elektrycznego. W domu mogą
ładować pojazdy po kosztach amortyzacji instalacji. Większość samochodów ładuje się między
3,7-4,7 kW, a ten poziom idealnie wpisuje się
w wielkość instalacji, które powstały na dachach
– zaznacza Krzysztof Zamożny z Garo Polska.
W rozwój fotowoltaiki angażuje się TAURON
Nowe Technologie, firma ma doświadczenie
w budowaniu dużych instalacji fotowoltaicznych. Jednym z przykładów jest elektrownia
słoneczna w Jaworznie.
- Obecnie rozpoczynamy realizacje umowy na
budowę instalacji fotowoltaicznych dla właściciela

jednej z największych sieci dyskontów w Polsce.
W przyszłości samochody elektryczne mogą służyć za mobilne magazyny energii wytworzonej
w przydomowych instalacjach fotowoltaicznych.
Pozwoli to na ustabilizowanie sieci elektroenergetycznej w okresach największego zapotrzebowania na prąd. Badania nad tego typu rozwiązaniami
są prowadzone - podkreśla Piotr Apollo, wiceprezes TAURONA Nowe Technologie.
Mimo trudności i zapóźnień polskiego rynku
– specjaliści prognozują zdynamizowanie
rozwoju e-mobility. Przemawiają za tym istniejący potencjał, gęstniejąca sieć ładowarek
i spadające ceny pojazdów z elektrycznym
napędem, a także rządowe zapowiedzi zachęt
dla konsumentów.
- Popularyzacja samochodów elektrycznych jest
trendem, który będzie się nasilał. Tempo przyrostu liczby samochodów „z wtyczką” zależeć
będzie przede wszystkim od rozwoju technologii
oraz infrastruktury do ładowania. Koszt baterii
trakcyjnej stanowi dziś dużą część ceny finalnej
samochodu i jednocześnie jej wydajność nie stoi

na najwyższym poziomie. Prognozuje się, że koszty
wytworzenia akumulatorów będą spadać, a zasięg
samochodów EV będzie rósł. Jeśli temu zjawisku
towarzyszyć będzie rozwój sieci publicznych ładowarek, to wówczas samochody elektryczne będą
coraz częściej pojawiać się na ulicach naszych
miast – dopowiada Łukasz Szurgot.
Jak podkreśla Krzysztof Zamożny, z perspektywy producenta stacji do ładowania inwestorów nie brakuje, wszyscy jednak czekają na
efekt skali.
- Jesteśmy największym producentem w Polsce,
mamy moce przerobowe rzędu 1200 stacji na
tydzień! Dobrze, że nasz rynek się dywersyfikuje,
pojawia się coraz więcej firm zajmujących się
elektromobilnością. Mamy polskiego producenta
modułów fotowoltaicznych, stacji ładowania
i niedługo rodzime samochody elektryczne. Stawiamy na świadome decyzje konsumentów. Okoliczności pandemiczne zmieniły
ich długofalowe decyzje, pewne
rzeczy zostały uświadomione, np.
ranga naszych wyborów dotyczących zdrowia i ochrony środowiska, a to może finalnie ożywczo
wpłynąć na przyszłość rynku
e-mobility w Polsce – reasumuje
przedstawiciel Garo Polska.
- Auta elektryczne pod wieloma
względami są lepsze od spalinowych, oferują niesamowitą dynamikę, komfort podróży, ciszę,
większą przestrzeń we wnętrzu.
Od razu do siebie przekonują.
Ważny jest dostęp do rzetelnej
wiedzy. Wątpliwości związane
z eksploatacją czy podróżami
pomaga rozwiać Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
prowadząc serwis elektromobilni.pl. Można tam
znaleźć kalkulatory ładowania, porównywarki, poradniki oraz mapy z ładowarkami pozwalające zaplanować podróż – podpowiada ekspert Grupy
Volkswagen Group Polska.
Czy samochody z „wtyczką” staną się dominującym elementem krajobrazu ruchu drogowego
w Polsce? W 2024 roku planowane jest rozpoczęcie produkcji pierwszego polskiego samochodu elektrycznego Izera, a z kolei od 2022
r. Grupa FCA Poland zamierza produkować
w Tychach nowe modele aut z napędem hybrydowym i elektrycznym. Branża automotive
wydaje się wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniom konsumentów i zarazem umiejętnie je
podsycać. Bez wątpienia, poprzez ograniczenie
emisji spalin i pyłów z klocków hamulcowych,
wycieków oleju i hałasu komunikacyjnego poprawi naszą jakość życia i sprawi, że ślad węglowy pozostawiany przez samochody będzie
jak najmniejszy
Jaga Kolawa

CZYSTA WODA, CZYSTE POWIETRZE,
CZYSTA ENERGIA, CZYSTA POLSKA
Transformacja gospodarcza w oparciu o Zielony Ład (Green Deal) to wyzwanie, przed którym stoi Polska.
Ta tematyka daje szerokie pole do dyskusji, przedstawiania najkorzystniejszych rozwiązań, a także przemyślenia aktualnych procesów wytwórczych oraz ich modernizacji w kierunku wykorzystania bardziej
wydajnych, innowacyjnych, a przede wszystkim ekologicznych technologii. Na taką możliwość wymiany
poglądów i wypracowania nowych programów, pozwalają merytoryczne debaty z udziałem przedstawicieli rządu, samorządu, reprezentantów świata nauki, kluczowych instytucji finansowych oraz środowiska
biznesowego. W 2020 r. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zainicjowała cykl konferencji Think
Eco! Forum. Dwa wydarzenia odbyły się 25 czerwca i 30 września w Muzeum Zamkowym w Pszczynie.

W trakcie pierwszego spotkania dyskutowano
na aktualne problemy dotyczące czystej energii, odnawialnych źródłach energetyki oraz
o sposobach finansowania podobnych przedsięwzięć. Zdaniem uczestników Think Eco!
Forum, połączenie działań odbudowujących
gospodarkę po pandemii koronowirusa z upowszechnieniem „zielonych technologii” daje
nowe możliwości rozwoju, jeśli tylko wypracuje
się spójną politykę klimatyczną, przemysłową
i energetyczną. Należy zrobić wszystko, by
strategia Zielonego Ładu stała się kołem zamachowym polskiej i europejskiej gospodarki,
a nie hamulcem powstrzymującym ich rozwój
oraz konkurencyjność.
Pozytywnym sygnałem płynącym od konsumentów jest rosnące zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi. Dzięki programom,
takim jak „Mój Prąd”, Polska w 2019 r. zajmowała piąte miejsce w UE pod względem przyrostu liczby urządzeń wytwarzających prąd
elektryczny z promieniowania słonecznego.
Samochody elektryczne jako alternatywny,
ekologiczny środek transportu, redukujący
problem smogu w mieście stają się również
przedmiotem aspiracji konsumenckich w Polsce. A dzięki planowanemu rozszerzeniu programu dotacji do ich zakupów będą mogły
być coraz częściej wybierane. Jak podkreślali
dyskutanci, istotny jest aspekt komercyjny
ekologicznych inwestycji. Jeśli będzie można
zarobić na nowych technologiach, staną się
popularne wśród przedsiębiorców i inwestorów. Zwłaszcza, że eko-rozwiązania są obecne

w wielu dziedzinach – od branży deweloperskiej po produkcję przemysłową. Wiele firm
przechodzi transfer ekologiczny i stawia na
zeroemisyjność. Należy pamiętać, że rozwój
ekologii jest domeną nie tylko ośrodków naukowych i badawczych, są one także rozwijane
przez samych przedsiębiorców.
Debaty z cyklu Think Eco! Forum nieprzypadkowo odbywają się w Pszczynie, mieście, które
od lat zmaga się z wysokim zanieczyszczeniem
powietrza. Podczas czerwcowej edycji Forum
burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol otrzymał
z rąk partnera konferencji, lokalnego producenta, symboliczny czek na kwotę 100 tys.
zł na montaż instalacji kotła elektrodowego
Eco Power wraz z systemem fotowoltaicznym
o mocy 15 kWp. Zostanie on zainstalowany na
jednej z pszczyńskich placówek oświatowych.
Kotły, które powstały przy współpracy producenta z Politechniką Śląską, są przykładem
zaawansowanych technologicznie rozwiązań
istniejących na rodzimym rynku, które mogą
być powszechnie stosowane jako alternatywne
źródło ciepła.
W trakcie drugiej edycji Think Eco! Forum
również nie zabrakło dyskusji na najbardziej
ważkie problemy dotyczące Śląska i całego
województwa. Marszałek Województwa
Śląskiego, Jakub Chełstowski mówił nowej
o Strategii Rozwoju „Zielone Śląskie 2030”.
Transformacja regionu uwzględniająca poszanowanie środowiska naturalnego to jeden
z priorytetów władz wojewódzkich. Zdaniem
uczestników wrześniowego Forum to właśnie
Śląsk jest idealnym miejscem na rozpoczęcie
wprowadzania proekologicznych rozwiązań
na szeroką skalę. Jednym z głównych źródeł
zanieczyszczenia powietrza w regionie jest
niska emisja z palenisk domowych. Dlatego
powinno się dążyć do ostatecznego wyeliminowania paliw stałych z użycia i zamiany ich na
paliwa zeroemisyjne. Pomocna może się w tym
okazać planowana inwestycja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nowoczesna instalacja
chemicznego przetwarzania odpadów komunalnych ma pozwolić na zamianę ok. 250 tys.

Think Eco!

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

ton odpadów rocznie na energię cieplną i elektryczną. Kazimierz Karolczak, przewodniczący
Metropolii GZM mówił także o działaniach na
rzecz rozwoju transportu miejskiego, budowie
Kolei Metropolitalnej oraz zrównoważonej mobilności, jako jednym z większych wyzwań dla
przyszłości śląskich miast.
Sposobem na walkę z niską emisją mogą być
alternatywne źródła energii. W programie konferencji znalazło się podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego współpracy firm Veolia
Energia Warszawa S.A., SBB ENERGY S.A.,
Miasta Pszczyna i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w zakresie wdrożenia
technologii wodorowej. Współpraca dotyczy
stworzenia koncepcji technologicznej obejmującej produkcję, magazynowanie i utylizację wodoru dla parku technicznego, który ma
powstać w Pszczynie, po to by produkować
prąd oraz ciepło.
W ramach wspierania odnawialnych źródeł
energii, można korzystać z wielu programów dofinansowań i dotacji rządowych czy
samorządowych. W trakcie II Think Eco! Forum Tomasz Bednarek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach oficjalnie
ogłosił start nowego Programu dofinansowania
na instalację fotowoltaiczną dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 50 kW NA START! To
pierwszy program Funduszu skierowany bezpośrednio do tego sektora.
Jak podkreśla organizator – Regionalna Izba
Gospodarcza w Katowicach – debaty Think
Eco! Forum mają wpisywać się w obszar publicznej dyskusji oraz wpłynąć na promocję
i upowszechnienie rozwiązań ekologicznych,
co przyczyni się do wypracowania optymalnych
rozwiązań, służących zarówno gospodarce, jak
i ochronie środowiska naturalnego.
Ponieważ dyskusji na temat ekologicznych
koncepcji nigdy dość, już w maju 2021 r.
planowana jest trzecia edycja konferencji
w Pszczynie.
Jaga Kolawa
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Maj 2021

III edycja Think Eco! Forum
Maj 2021, Muzeum Zamkowe w Pszczynie

ZOSTAŃ PARTNEREM WYDARZENIA!
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Mirosław Rus, Dyrektor ds. Rozwoju
mrus@rig.katowice.pl tel. 32 35 111 97
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Czy jesteśmy
gotowi na Turkus?
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Nie jest istotne, aby wykazać, że się działa. Istotne, aby działania przynosiły skutek. Bez marzeń i odwagi
nie ma przełamywania barier i paradygmatów, bez zdrowego rozsądku – nie ma efektów. Ten dualizm to
sztuka. Marzenia i odwaga są jak żagiel, a zdrowy rozsądek to ster, a nie kotwica.

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

Od początku lat 90. do aktualnego momentu mieliśmy do czynienia z kilkoma
koncepcjami w obszarze zarządzania
firmami. Wszystkie te idee, (jak np. JIT,
re-in-żynieria), wydawały się kluczem
do rozwiązania problemów zarządczych.
Jak pokazał czas, niektóre ich elementy
czy narzędzia, rzeczywiście znalazły zastosowanie, ale idee jako całość raczej
nie mają się najlepiej lub funkcjonują
tylko częściowo.
Prawdą jest, że każda z tych idei posuwa
nas o krok do przodu, może niekoniecznie
dokładnie w kierunku, o którym myśleliśmy, ale jednak…
Coraz głośniej w ostatnich latach mówi
się, że przyszedł czas na TURKUS, a właściwie na ORGANIZACJE TURKUSOWE.
Można zauważyć, że ten temat odbierany
jest przez społeczność przedsiębiorców
jak nowy „powiew mody” biznesowej.
O Turkusowych Firmach mówi się i pisze.
Jednak, nie polecam traktować idei turkusu z takim entuzjazmem, jaki zauważany
jest w „biznesowym eterze”. Zagrożenia,
które czekają na „entuzjastów stosowania
bez przygotowania” są, niestety, ogromne!

ORGANIZACJA
TURKUSOWA organizacja wolna
od patologii
Osobą, która uważana jest za „ojca”
pojęcia turkusu jest Frederic Laloux.
Zaprezentował on, w swojej publikacji
z 2016 r. pt. „Pracować inaczej”, koncept
Turkusowej Organizacji. Dokonał analizy dotychczasowych stylów i trendów
w zarządzaniu. Jego punktem wyjściowym
było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Czy ze względu na tak szybko zmieniający się świat ludzkość jest w stanie
stworzyć organizacje wolne od patologii,
które tak często pojawiają się w miejscach
pracy? Założył, że trzeba szukać takiego
modelu zarządzania, który stymulowałby
do sprawnego działania i nie powodował pojawiania się i nasilania zagrożeń
psychospołecznych. Laloux zastosował
następujący zabieg: przyporządkował
istniejące na rynku style zarządzania do
etapów rozwoju ludzkiej świadomości.

O CO TU CHODZI?
W latach 50. XX-go wieku amerykański psycholog Clare W. Graves stworzył
teorię Spirali Rozwoju (rozwiniętą później
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m.in. przez Dona Becka, Chrisa Cowana
i Kena Wilbera). Głosi ona, że natura
ludzka ciągle się rozwija, dzięki czemu
ludzie są w stanie, reagując na zmienne
otoczenie, dostosować się do niego, tworząc modele działania pozwalające im rozwiązywać nowe problemy. Każdy nowy
model świata (jeden z poziomów Spirali)
transformuje i obejmuje poprzedni. Opisane zostały kolejne poziomy rozwoju.
Co ciekawe, dają się one zastosować
zarówno do całych kultur, jak i do pojedynczego człowieka. Ludzkość rozwija się
„wchodząc” na kolejne poziomy, tak samo
każdy człowiek przechodzi taką drogę,
rozwijając się od najniższego poziomu,
na którym jest po narodzeniu, z możliwością wzniesienia się do tak wysokiego,
jaki reprezentuje jego środowisko. Model
ten używa pojęcia spirali, ponieważ każdy
kolejny poziom rozwoju człowieka lub
całego społeczeństwa zawiera wszystkie
jego poprzednie.
Laloux w swojej pracy wskazał, że w dzisiejszym świecie istnieją organizacje:

CZERWONE (oparte na hierarchicznej
władzy i strachu, działające nieplanowo)
– np. gangi uliczne, mafia – opisał ich
metaforą „wataha wilków”,

BURSZTYNOWE (w spirali Gravesa

to kolor niebieski) – (zcentralizowane,
sformalizowane, hierarchiczne, stabilne,
z długodystansowym spojrzeniem, oparte
na procedurach i procesach) np. wojsko,
kościół katolicki, większość agencji rządowych – z metaforą „armia”,

POMARAŃCZOWE – (konkurujące,
nastawione na zysk, szukające przewagi
dzięki innowacjom, nastawione na cele,
w których rządzą kwestie merytoryczne)
np. międzynarodowe korporacje, duże
zorganizowane firmy – z metaforą
„maszyna”,
ZIELONE (ważne są relacje międzyludzkie, samorealizacja, motywowanie
pracowników, orientacja na zadowolenie
klienta, kultura wartości, silne delegowanie decyzyjności) np. organizacje napędzane kulturą, młode firmy, spółdzielnie.

W jego modelu pominięty został poziom
żółty (integrujący) ze spirali Gravesa.
Po Z IELONYM zaproponował on
ORGANIZACJĘ TURKUSOWĄ.
Cechują ją: praca zespołowa bez wpływu
na nią hierarchii stanowisk, skupienie się
na budowaniu zaufania i partnerstwa
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w każdym aspekcie działania, dzięki czemu osiąga się elastyczność
w obliczu zmian oraz „antykruchość” (ang. antifragility), czyli umiejętność dostosowania się do nawet nagłych sytuacji, szybkich zmian
w każdym kierunku i aspekcie. Charakteryzuje ją samozarządzanie,
osiąganie równowagi oraz pełni życia, czyli możności bycia autentycznym w każdym wymiarze codzienności. Inspiracją ludzi w takiej
organizacji jest świadomość ewolucyjnego celu, takiego, który nie jest
z góry narzucony, ale zmienia się̨ zgodnie z nieprzewidywalną rzeczywistością. Cele organizacji są spójne z celami jednostek. Ta „symbioza
celów” wynika z obserwacji i „wczuwania się” w to, co się wydarza.
Konkurowanie rynkowe oraz współzawodnictwo przestają być motorem działania organizacji i jednostek. Dominuje świadomość współistnienia i dążenie do dobrego życia w każdym wymiarze. Metaforą
Laloux dla takiej organizacji stał się „żywy organizm”.
Wystarczy? Zrozumiałe? Znane? Znajdujemy przykłady takich organizacji w naszej codzienności? Nie za bardzo, prawda? Dodam jeszcze
jeden element. Otóż to, co zamieszczone jest w powyższym opisie
firmy turkusowej definiuje po części NAJWAŻNIEJSZĄ CECHĘ tego
poziomu rozwoju – jego HOLISTYCZNY charakter.

TO JAK DZIAŁAĆ, ABY SIĘ ROZWIJAĆ
W DOBRYM KIERUNKU?
Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Jednak jej zarys jest prosty:
a) Trzeba przeprowadzić ludzi w swojej organizacji jak najwyżej po
Spirali Rozwoju. Część z nich jest na poziomie czerwonym (nie wierzą̨ w porządek, czekają na rozkazy silniejszego, chcą mieć poczucie
przewagi tam, gdzie się tylko da, boją się podejmować decyzji). Inni
są na niebieskim/bursztynowym (podporządkowani są hierarchii, chcą
zachować status quo, odrzucają zmiany, trzymają się przepisów).
Na pewno sporo osób jest na pomarańczowym (konkurują ze światem,
chcą być lepsi niż inni, szukają rozwiązań dla polepszenia statusu, wyznaczają i realizują twarde cele, wymagają odpowiedzialności, ciężko
pracują) i na zielonym (chcą budować dobrą atmosferę, szukają motywacji i jej oczekują, chcą, aby ludzie wokół czuli się dobrze i żeby
klienci byli zadowoleni, chcą mieć możliwość decydowania, czuć się
współtwórcami, być docenieni i dbają o równowagę między życiem
zawodowym i prywatnym).
Kiedy masa krytyczna członków organizacji osiągnie pułap ZIELONY,
a organizacja odczuwać́ będzie stabilność działania (możliwość bezpiecznego skierowania swojego potencjału na działania rozwojowe)
– wtedy przyjdzie czas na aktywne wdrażanie mechanizmów charakterystycznych dla poziomu turkusowego.

b) Trzeba edukować siebie i otoczenie w obszarze rozumienia holizmu, w kierunku którego idzie stale rozwijający się Świat. Rozumienie
Świata Turkusu pozwoli na dynamizowanie rozwoju, a w mniejszych
organizacjach czy zespołach często umożliwi ogromne przyspieszenie
wdrożenia. Częścią tej edukacji jest uświadamianie społeczeństwu
(Twojemu zespołowi także), że chaos jest normalnością i nie ma sensu
przed nim uciekać.
Trzeba go zaakceptować, przyzwyczajając się do nielinearności w myśleniu i działaniu. Ujmując temat inaczej – kluczem jest edukacja
i praca nad obszarami miękkimi zarządzania i komunikacji.

ZAGROŻENIE
CZŁOWIEK GŁODUJĄCY – jeśli dorwie się do jedzenia – umrze lub
bardzo się pochoruje. Jego cały system musi „dojść” do możliwości
spożywania tego, co dostępne, chciane, wymarzone... Zachłyśnięcie
się ideą prowadzenia Organizacji Turkusowej TU i TERAZ jest bardzo
niebezpieczne i obciążone dużym ryzykiem fiaska i strat. Strat, wśród
których największą będzie DEMOTYWACJA ZESPOŁU I NIEWIARA
W SENS TURKUSOWOŚCI.
Dlatego chcę postawić sprawę jasno - pomysł wdrażania idei turkusu
DZIŚ jest ogromnym błędem, który niestety nakręcany jest przez
grono „specjalistów" chcących „podłączyć się do nowego" i na tej
fali wypłynąć... Turkus dzisiaj to mrzonka. Absolutnie konieczne jest
rozwinięcie poziomu zielonego. Następnie przejście przez poziom
żółty (integrujący) i zbudowanie świadomości idei holizmu, ZANIM
zajmiemy się wdrażaniem turkusu. Musi minąć czas... Jednocześnie
TURKUS – żeby była jasność – jest NIEUNIKNIONY!
Dokonaj więc najpierw analizy firmy pod kątem „rozkładu kolorów”.
Upewnij się,że rozumiesz czym jest myślenie holistyczne i co oznacza
myślenie na poziomie turkusu, a następnie zbuduj proces równoważenia kolorów do momentu osiągniecia masy krytycznej wiedzy
i umiejętności na poziomie zielonym Spirali Rozwoju. Jego drugim
etapem uczyń wtedy kolor żółty, którym Graves ostrzegł nas przed
pochopnością̨. Pozwoli Ci on na stopniowe przechodzenie w stan
innej świadomości, także biznesowej – w stan, który Laloux nazwał
Organizacją Turkusową. Powodzenia!
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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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Czy chcemy pracować dla
wymagających szefów?
Każdy kto chociaż raz prowadził rozmowy rekrutacyjne z osobami, które starają się o pracę prawdopodobnie usłyszał, że kandydaci chcieli zmienić miejsce zatrudnienia, bo zależy im na rozwoju i zdobyciu
nowych kompetencji.
Oczywiście można założyć, że zapewne część z osób, która posługuje
się takim argumentem na pytanie: „Dlaczego chcesz zmienić swoją
pracę”, mówi o potrzebie własnego rozwoju, ponieważ to brzmi dobrze
i ambitnie, a niekoniecznie jest to ich realna potrzeba i prawdziwy
powód przejścia do nowego miejsca.
Są jednak i tacy, którzy posługują się tym argumentem z pełną odpowiedzialnością, ponieważ w firmie, przez którą są zatrudnieni brakuje
im możliwości rozwoju i szansy wykorzystania swojego potencjału.
Z drugiej strony, kiedy pracuję z przedsiębiorcami i managerami to
bardzo często słyszę, że nie delegują swoim współpracownikom pewnych zadań, nie wyznaczają ambitnych celów i nie oczekują szerokiego spojrzenia na biznes, ponieważ nie chcą, żeby ich pracownicy
czuli się przytłoczeni dodatkowymi obowiązkami albo nawet mieli
poczucie, że są wykorzystywani. A to przecież nic innego jak ograniczanie możliwości odkrywania nowych kompetencji i zdobywania
kolejnych doświadczeń.
Warto zwrócić uwagę na to, jak wielka różnica jest pomiędzy tymi
dwoma stronami i jak bardzo każda z nich utrudnia sobie własny
rozwój. Głównie przez brak odpowiedniej komunikacji i znajomości
wzajemnych oczekiwań.
Ten brak wzajemnego zrozumienia na linii szef i współpracownik powoduje zmęczenie i frustrację zarządzających, a także spadek motywacji
współpracowników, co w konsekwencji przynosi wypalenie każdej ze
stron i prowadzi do rozstania pracowników z organizacją.
Czy możliwe jest zatem, żeby w takim miejscu pojawił się wymagający
szef, który nie tylko nie popsuje relacji w zespole, ale wręcz spowoduje,
że ludzie będą chcieli z nim pracować i zaczną walczyć o ambitne cele?
Jest to możliwe, ale konieczne będzie spełnienie kilku warunków, które
wypunktowałem w dalszej części tego artykułu.

•

Ważna jest znajomość potrzeb i możliwości
tych osób, którym delegowane są
poszczególne zadania - kluczowa jest tu weryfikacja

tego czy współpracownik, który otrzyma zadanie lub będzie miał
wyznaczony konkretny cel, będzie w stanie się z nim zmierzyć
i czy ma realne szanse, żeby go osiągnąć. Niezwykle istotna jest
weryfikacja kompetencji, które są niezbędne do podjęcia wyzwania. Brak kompetencji nie musi wiązać się z tym, że rezygnujemy
z wyzwania, ale konieczne będzie inne podejście i solidne wsparcie kogoś, kto będzie instruował i pomagał.

•

Umiejętne stawianie celów to warunek
dla rozwoju firmy i ludzi, którzy ją tworzą.

Powinny być one zawsze sprecyzowane, mierzalne, ambitne,
realne i określone w czasie. Pracownik w trakcie ich realizacji powinien mieć poczucie wsparcia w osobie swojego przełożonego
i możliwość otrzymania pomocy, jeśli taka będzie potrzebna.

•

Przekazywanie informacji zwrotnej przez
zarządzającego to element, który pozwala
pracownikowi otrzymywać bieżącą ocenę
jakości swojej pracy. Wykonanie tego w odpowiedni

sposób powoduje, że pracownik ma świadomość swoich poprawnych działań, za które zostaje pochwalony, a także dowiaduje
się jakie zachowania powinien skorygować.

•

Aktywne zainteresowanie „małymi
sukcesami” współpracownika, a także
świadomość błędów, które mogą się
pojawić. Zarówno sukcesy, jak i błędy są nieodzowną częścią każdej pracy, więc nie chodzi tutaj o nadmierną kontrolę, ale
o bycie na bieżąco z wyzwaniami i problemami podopiecznych po
to, żeby odpowiednio reagować na te lepsze i gorsze momenty.

•

Bardzo ważna jest bieżąca komunikacja
związana z określaniem oczekiwań i intencji dla podejmowanych działań. Bardzo częstym
błędem jest zakładanie, że druga strona się sama domyśli, a taka
gra w domysły prowadzi do sytuacji, o której czytałeś w pierwszych zdaniach tego artykułu.

Samo wymaganie od współpracowników to zbyt mało, żeby zbudować solidny i chętny do współpracy zespół, dlatego warto zadbać
o poprawną komunikację, dobre relacje i znajomość kompetencji oraz
potrzeb każdej z osób, którymi zarządzamy.
Kluczem do sukcesu jest również wyrozumiałość oraz wsparcie
w trudnych momentach na drodze sięgania po ambitne cele, a także
przekazywanie informacji zwrotnych, które motywują i zachęcają do
oczekiwanych zmian.

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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CZY WIZERUNEK
DOCZEKA SIĘ
NORMALNOŚCI?
Według oceny ekspertów wychodzenie z pandemii potrwa jeszcze wiele miesięcy. Czy jednak wizerunek
firmy może tyle czekać? Co możemy zrobić w ramach budowania reputacji firmy, by jak najmniej ucierpiała
ona w czasach kryzysu. Jak pracować z mediami w czasach zarazy, gdy dziennikarze są na home office,
a redakcje świecą pustkami? Coraz rzadziej kupujemy prasę, a naszym oknem na świat jest codzienna
prasówka na smartfonie. Coraz częściej też o newsach dowiadujemy się z kanałów społecznościowych
dziennikarzy, znajomych oraz wspólnych grup zainteresowań. Jak więc zarządzić komunikacją, by nasz
dialog zewnętrzny ze światem cały czas się toczył i przynosił dobre efekty?

Świat się nie zatrzymał
i nadal się kręci!

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
w Polsce.
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Pierwszym punktem planu w grze o dobry wizerunek firmy jest przyjęcie założenia, że nasz
dział komunikacji oraz dziennikarze i media
zainteresowane naszą branżą nadal pracują
pełną parą. Inaczej, bo dostosowując się do
wymogów rzeczywistości pandemicznej, ale
nadal muszą codziennie dostarczać swoim
czytelnikom coraz to nowe ciekawe treści.
Szansą dla naszych zespołów komunikacji w firmach może być fakt, że dziennikarze dostają
mniej informacji. Odbywa się mniej wydarzeń,
organizuje się coraz mniej konferencji, jest
mniej spotkań z ekspertami face to face, nawet
poważnych wypadków dzieje się mniej, bo
wiele osób nie wychodzi z domu i mniej ludzi
podróżuje.
Media potrzebują nowych tematów. Firmy
mogą je dostarczyć, ale nie poprzez przygotowywanie pseudo-newsów o nagrodach czy
awansach kadry menedżerskiej, ale poprzez
dostarczanie badań, informowanie o trendach
czy poszukiwanie ciekawostek na temat tego
jak się zmieniamy, jako konsumenci w czasach
pandemii.
Dziennikarze chcą również wiedzieć, czy gospodarka nadal żyje, oraz która z firm znalazła antidotum na kryzys i dobrze sobie radzi w obliczu pandemii.

Pandemia to dobry czas
na postulaty, co
do zmian systemowych
Paradoksalnie pandemia otworzyła wiele drzwi do rozmów na temat zmian systemowych
w poszczególnych branżach. Kolejne tarcze
antykryzysowe oraz presja ze strony organizacji branżowych pokazują, że istnieje duża
przestrzeń na pokazywanie poprzez media, jakie
działania rządu mogą pomóc przedsiębiorcom.
Trudności w pozyskaniu pomocy materialnej nie oznaczają, że w wielu branżach nie
nastąpiły zmiany systemowe, które otwierają
nowe możliwości biznesowe dla istniejących
podmiotów, jak i nowych graczy rynkowych.
Sztandarowym przykładem jest telemedycyna,
ale też wiele usług zdalnych dla biznesu, edukacji etc. przeżywa swoje pięć minut. W przypadku tego rodzaju firm warto zaplanować
komunikację tak, by nowe rozwiązania pokazać
jak najszerzej na fali pandemii, a w ramach jej
wygaszania zaprezentować plany zarządów na
dalszy rozwój firmy.
Podsumowując z jednej strony tworzenie prawa
tak bardzo przyśpieszyło, że warto w tej chwili
inwestować w działania public affairs i budować
publiczne poparcie dla własnych postulatów,
a z drugiej strony biznes, który dzięki nowym
uregulowaniom prawnym zyskuje przewagi
rynkowe powinien wykorzystać zainteresowanie mediów własnymi rozwiązaniami.
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Bądź dostępny!
W pandemii lokalne podmioty zyskują większą szansę na czas w mediach ogólnopolskich.
Dzięki narzędziom typu Zoom możliwe jest bycie ekspertem medialnym z każdego zakątka Polski, dlatego też dziś podmioty lokalne mogą wykorzystać fakt, że nie trzeba być w dużym mieście, by
komentować w mediach ważne wydarzenia.
Jednocześnie relacje zbudowane dziś pozostaną z nami na długo,
gdyż nazwisko eksperta raz wpisane w dziennikarskie kajety często
pozostaje tam latami.
Istotną kwestią jest również dostępność ekspertów. Dziś wygrają te
podmioty, które nie zamkną się przed dziennikarzami, tylko cały czas
będą zapewniały dostępność ekspertów.

Komunikacja poprzez raporty,
stanowiska, debaty on-line,
webinary…
Na stałe w działalność firm, jak i mediów wpisują się na nowo raporty problemowe, debaty eksperckie on-line oraz organizowane
w formule hybrydowej, jak również stanowiska
i apele ekspertów. To dobre platformy do komunikacji. Należy jednak pamiętać, że w kwestii raportów i badań ich dystrybucja do dziennikarzy znacząco wzrosła w ostatnim czasie.
Dziś ważny jest nowatorski temat przewodni
badania, jego aspekt jakościowy np. reprezentatywna próba oraz duży ośrodek badawczy,
jako partner lub przełomowe wyniki.

Pandemia to dobry moment na zawłaszczanie
nowych tematów,
bycie rzecznikiem
nowych idei!

Media potrzebują ekspertów, najlepiej takich, których mogą nagrać,
dopytać. Formuła spotkań on-line musi być bardzo dobrze dopracowana i dawać szanse dziennikarzom na zadanie własnych pytań.
Dobrym sposobem jest również prowadzenie konferencji przez dziennikarza, do którego inni redaktorzy i reporterzy maja zaufanie, że
zada on ekspertom najważniejsze pytania.
Organizując konferencję, warto się jednak zastanowić jak umożliwić
mediom nagrania ekspertów również w formule face to face,
ponieważ niektórzy dziennikarze nadal stawiają na nagranie głosu
lub obrazu na żywo.
Dobrym pomysłem na przypomnienie się dziennikarzom jest
również wysyłka kreatywna. Zmęczeni siedzeniem przed ekranem
komputera dziennikarze chętnie powrócą do tematu, który trafi do
nich bardziej spersonalizowaną ścieżką, da się przetestować podczas samotnego dyżuru w redakcji lub w domu. Takie małe interakcje
czasem zabawne i kreatywne, czasem zwracające uwagę na problem
mogą w tym pomóc.
Z własnych doświadczeń wiem, że czasami najdziwniejsze pomysły
na bardzo długo pozostają w pamięci np. po kilku latach po akcji
aranżacji specjalnych stref w wydawnictwach, w których stanęły pufy
i maskotki przypominające o trudnym
społecznym problemie okazało się,
że dziennikarze nadal mają w redakcji
pluszaki i nadal wiedzą, o jak ważnym
przesłaniu mówią te maskotki.

Przedłużająca się
pandemia powoduje, że na wiele
spraw Polacy muszą
patrzeć inaczej,
np. powstają nowe
sposoby spędzania
czasu, nowe
sposoby korzystania
i zabezpieczania biur,
inaczej wykorzystujemy floty pojazdów,
inaczej spędzamy
wolny czas.

W pandemii cały czas możemy również
przypominać mediom o własnych tematach
poprzez materiały problemowe dopasowane
do zainteresowań Polaków oraz do sezonu
i pory roku. Samoograniczenia stosowane
przez społeczeństwo związane z pandemią
sprawiają, że media są bardzo otwarte na
materiały eksperckie dotyczące zdrowia, szczególnie chorób przewlekłych i zdrowego stylu życia, ale także profilaktyki.
Przedłużająca się pandemia powoduje, że na wiele spraw Polacy
muszą patrzeć inaczej, np. powstają nowe sposoby spędzania czasu,
nowe sposoby korzystania i zabezpieczania biur, inaczej wykorzystujemy floty pojazdów, inaczej spędzamy wolny czas. Te zmiany
społeczne cały czas pozostają nowe i niezbadane z punktu widzenia mediów, ale też nie mają swoich medialnych rzeczników, jest
to z pewnością szansa dla zespołów komunikacji, by zawłaszczyć
nowe pola w świadomości Polaków, tak jak popularne marki piwne
zawłaszczyły domowe spotkania w pandemii.

W pandemii nadal można
organizować konferencje prasowe,
wysyłki kreatywne, testy dla
dziennikarzy, a także spotkać się
na wywiad one to one.

Micro-content
– ewolucja
komunikacji
wewnętrznej
w pandemii

Ze względu na przeciążenie wszechobecnym cyfrowym contentem,
COVID-19 wymusza zmiany w komunikacji wewnętrznej. Obecnie duże
globalne firmy zaczynają stawiać
na tzw. micro-content, czyli krótkie niemalże newsowe materiały jako
podsumowanie tzw. town hall meetings (spotkań firmowych) czy też
trzyminutowe podcasty z prezesem.
Pandemia to również przeniesienie
nacisku na komunikację on demand (na żądanie), w miejsce komunikacji dostarczanej pracownikom.

Lockdown is a new normal!
Powoli zaczynamy traktować lockdown, jako nową normalność.
Jak doskonale wiemy, dobrych specjalistów od PR-u nie zatrzymają
ani kryzys, ani strajki społeczne, ani politycy. Tak długo jak ludzie
komunikują się między sobą, tak długo można budować wizerunek
firm i relacje z grupami otoczenia.
Tam gdzie nie można zrobić spotkania dla prasy, z odsieczą może
przyjść e-mail, rozmowa telefoniczna lub nawet odpowiednio przygotowana komunikacja na Twitterze, który jest ulubionym kanałem
dziennikarzy.
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FashionTech
przyszłością branży mody

Eksperci Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
które rozwija naukowe i biznesowe aspekty prawa designu, mody i marketingu, a ponadto
stanowi hub dla artystów, projektantów i przedsiębiorców, przybliżają pojęcie FashionTech. Nowoczesne technologie coraz śmielej wkraczają na salony mody. Okazuje się, że
rozwiązania IT na dobre zadomowią się nie tylko w ekskluzywnym świecie wizjonerów
haute couture, ale mogą być wykorzystane również w promocji branży odzieżowej
w mediach społecznościowych i sklepach sieciowych.

COVID-19 jako
katalizator zmian
Jedną z niewielu korzyści płynących z panującej pandemii jest bez
wątpienia przyśpieszenie cyfryzacji społeczeństwa. W przypadku
branży modowej koronawirus pojawił się w momencie, gdy przechodziła ona swoiste zachłyśnięcie nowymi technologiami. Zarówno
w pismach branżowych, jak i wypowiedziach specjalistów, coraz
częściej zaczął pojawić się termin „FashionTech” oznaczający mariaż
mody i technologii.

Rozszerzone możliwości
FashionTech’u
Jednym z podstawowych narzędzi komunikacji marki z klientem są media społecznościowe. Wraz z rozwojem innowacji technologicznych,
spectrum różnych programów i zasobów online staje się nieodzownym
narzędziem rewitalizacji marki. Integracja technologicznych nowości ze
światem kreatywnym obejmuje między innymi innowacyjne tkaniny,
druk 3D, rzeczywistość rozszerzoną (AR – ang. augmented reality).
Ostatnie z nich wydaje się być w szczególności istotne w nowej pandemicznej rzeczywistości - AR to narzędzie kreujące interaktywne
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Wirtualne przymierzalnie pozwalają klientom
sprawdzić na cyfrowym
urządzeniu, jak produkt
rzeczywiście będzie
układał się na sylwetce.
doświadczenia w mediach społecznościowych, nabierające znaczenia
również w świecie mody. Filtry AR, to generowane komputerowo
efekty nakładane na siebie i zmieniające rzeczywisty obraz na ekranie.
Jednym z głównych powodów inwestowania w technologię AR jest
pomoc klientom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących
produktów i oferowanie wirtualnych alternatyw dla „materialnych”
ofert. W branży mody istnieją obecnie trzy główne trendy AR: wirtualne przymierzalnie, enhanced in-store experience i social media.
Wirtualne przymierzalnie pozwalają klientom sprawdzić na cyfrowym
urządzeniu, jak produkt rzeczywiście będzie układał się na sylwetce.
Platforma Asos wprowadziła już rozwiązanie w postaci Wirtualnego
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Wybiegu w odniesieniu do ponad stu swoich projektów. Usługę
uruchamia się poprzez nakierowanie urządzenia typu smart na stosunkowo proste, gładkie tło oraz wybór przycisku „AR” przy danym
produkcie w aplikacji. Innowacja polega na wirtualnym ubieraniu
modelki bez uprzednio organizowanej sesji zdjęciowej. W ślad za
Asosem poszły jednak również niektóre marki luksusowe jak Gucci,
umożliwiając klientom przymierzenie butów typu snickers w systemie AR poprzez nakierowanie kamery na własne stopy oraz wybór
cyfrowej nakładki z kilkunastoma modelami produktu do wyboru.
Tego typu rozwiązania wydają się przydatne zwłaszcza w czasach
epidemii koronowirusa.
Zjawisko enhanced in-store experience to przede wszystkim aplikowanie elementów AR w sklepach stacjonarnych. Przejawia się to
choćby w systemach inteligentnych luster (ang. smart mirrors), które
pozwalają na wirtualną zmianę kolorów, rozmiarów oraz powiązanych
outfitów. Ten element AR może być szczególnie przydatny w okresie
tzw. wychodzenia z pandemii i służyć ponownemu przyciągnięciu
klientów do sklepu świata rzeczywistego.
W social mediach jednym z głównych narzędzi brandingu jest obecnie rosnący w siłę Instagram. Używane powszechnie filtry stały się
narzędziem promocji zarówno dla branży odzieżowej, (w formie nakładek pozwalających przymierzyć ubrania oraz akcesoria prosto
z wybiegów), jak i w branży beauty (poprzez możliwość testowania
kosmetyków w systemie wirtualnym - Sephora).

Ubrania uszyte z zer
i jedynek
A co z ubraniami cyfrowymi? Projekty modowe coraz częściej służą
stworzeniu contentu (materiału) na prowadzony przez influencera blog
lub profil w mediach społecznościowych. Oznacza to, że nierzadko
są zakładane tylko raz. Ubranie posiadające jedynie postać cyfrową
stanowiłoby bardzo sensowną i zrównoważoną środowiskowo propozycję. Powyższa praktyka jest zresztą jedyną możliwą w przypadku
tzw. virtual influencerów, czyli influencerów posiadających jedynie
postać cyfrową.

dr hab. Marlena Jankowska, prof. UŚ
(Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy UŚ w Katowicach,
Kancelaria Pawełczyk. Radcowie Prawni i Adwokaci)

dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ

(Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy UŚ w Katowicach,
Kancelaria Pawełczyk. Radcowie Prawni i Adwokaci)

dr Paula Maria Białkowska

(WPiA UŁ, Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy UŚ w Katowicach)

dr Kamil Szpyt

(KAAFM, Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy UŚ w Katowicach, Dybała
Janusz Szpyt i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych)
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Obsługa prawna w Niemczech
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Fuzje i przejęcia (M&A) jako
akcelerator wejścia na rynek
niemiecki
W naszym ostatnim artykule przedstawiliśmy możliwość wejścia na rynek niemiecki poprzez założenie własnej spółki GmbH. Ten sposób ekspansji daje możliwość szybkiego i stosunkowo niedrogiego
pojawienia się na rynku zagranicznym. Zaletę możliwości skrojenia spółki według własnych pomysłów
i potrzeb jako „zagranicznego start-upu” umniejsza w pewnym stopniu konieczność rozpoczynania
działalności od zera. Alternatywnym sposobem wejścia na rynek, określanym czasami drogą królewską,
jest przejęcie już istniejącej firmy.

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

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

Nabycie niemieckiej spółki, przedsiębiorstwa, zakładu lub jego części odbywa się
w drodze transakcji share lub asset deal.
O ile założenie nowego podmiotu wiąże
się z koniecznością stworzenia wszystkich
struktur i procesów od początku, nabycie już funkcjonującego przedsiębiorstwa
umożliwia bardzo dynamiczne wejście
na nowy rynek dzięki wykorzystaniu istniejących już zasobów, znaków towarowych, technologii i know-how, zezwoleń
i licencji, pozycji na rynku, doświadczenia
załogi, portfela klientów i w końcu latami
wypracowanego „goodwill” firmy.
Moment na takie inwestycje, szczególnie
dla polskich inwestorów strategicznych,
wydaje się być lepszy niż kiedykolwiek dotychczas, i to pomimo trwającej pandemii.
Ponad 95 procent niemieckiej gospodarki
opiera się na przedsiębiorstwach z sektora MŚP, a pojęcie "German Mittelstand"
jest znane na całym świecie. Jednocześnie społeczeństwo niemieckie – wraz
ze swoimi, często rodzinnymi firmami,
zarządzanymi przez właścicieli – jest jednym z najstarszych na świecie. Wyzwania
organizacyjne wynikające ze skomplikowanych reguł sukcesji nierzadko kończą
się zaoferowaniem przedsiębiorstwa lub
jego części inwestorom. Z takiej możliwości nierzadko korzystały w przeszłości
polskie przedsiębiorstwa. Naszym zdaniem w najbliższym czasie możliwości inwestycyjne będą się stale zwiększać, a na
rynku M&A z powodu pandemii pojawi się
więcej ciekawych spółek „targetowych”.
Bez wątpienia nie lada wyzwaniem w procesie nabycia istniejącego już przedsiębiorstwa jest wybór jednostki docelowej
podlegającej przejęciu. Również w przypadku mniejszych transakcji, o których nie
dowiemy się z pierwszych stron czasopism
branżowych, warto skorzystać z pomocy

takich instytucji jak giełdy M&A, czy ze
wsparcia oferowanego przez wyspecjalizowane agencje inwestycyjne i fachowych
doradców. Nierzadko zdarza się, że okazja
do przejęcia niemieckiego partnera biznesowego lub konkurenta pojawia się nagle.
Kluczowe znaczenie przed każdym przejęciem spółki ma przeprowadzenie tzw.
badania due diligence. Firma docelowa
powinna być dokładnie sprawdzona pod
względem prawnym, podatkowym, technicznym i biznesowym. W przeciwnym
razie ryzykuje się zakup przysłowiowego
kota w worku. Dopiero rzetelnie przeprowadzone badanie due diligence umożliwia poznanie wartości przedsiębiorstwa,
a w kolejnym kroku rozpoczęcie negocjacji
ceny sprzedaży i pozostałych warunków
umowy. Cały proces trwa często kilka tygodni lub miesięcy.
Istotne jest również, aby już na samym początku procesu przejęcia zapewnić sobie
finansowanie transakcji i aby instytucja finansująca towarzyszyła procesowi od jego
możliwie jak najwcześniejszego stadium.
Z uwagi na fakt, że nabycie przedsiębiorstwa nie tylko przynosi korzyści biznesowe, ale wiąże się również z istotnym
ryzykiem natury prawnej, ekonomicznej
i finansowej, niebagatelne znaczenie dla
kupującego ma wsparcie ze strony specjalistów z dziedziny prawa, podatków,
finansów oraz ekspertów znających specyfikę danej branży już od pierwszej fazy
transakcji. Kwestia ta nabiera znaczenia,
albowiem pewnych błędów popełnionych
na etapie zawierania transakcji nie można
naprawić, gdy pod umową widnieją już
stosowne podpisy.
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Elektryzująca rewolucja
w walce ze smogiem!
ECO DUET

kocioł
+ fotowoltaika

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Eco Power Sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 6, Pszczyna
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FILMOWANIE DRONEM
– profesjonalizm z lotu ptaka

Firma Mc2Dron poleca wysokiej klasy zdjęcia i filmy z wykorzystaniem drona. To nowa jakość usług,
coraz częściej wykorzystywanych w różnych branżach takich jak budownictwo, nieruchomości, geodezja,
inspekcje instalacji elektrycznych i wielu innych. Ujęcia z powietrza świetnie sprawdzają się na potrzeby
filmów promocyjnych, reklamowych i komercyjnych. Również uwiecznienie niezapomnianych chwil przy
użyciu latającej kamery z uroczystości ślubnych, komunii, rocznic stanowi wspaniałą pamiątkę!

Nowoczesna technologia
na każdą okazję
Mc2Dron jest firmą rodzinną, której atutem jest szybkość wykonywania usług, elastyczność w kreowaniu indywidualnej oferty i bezpieczeństwo. Realizuje materiały zarówno dla dużych firm i wydarzeń, jak
i w ramach pojedynczych eventów – typu ślub czy reklama nieruchomości. Oferuje kompleksową usługę wraz z pomysłem na scenariusz
filmu lub przygotowuje materiały zgodnie z życzeniem Klienta. Każde
zlecenie traktuje indywidualnie, przeprowadzając konsultacje odnośnie
oczekiwań i pomysłów odbiorcy usługi.

Bezpiecznie – legalnie – profesjonalnie
Firma posiada wymagane prawem uprawnienia: świadectwo kwalifikacji UAVO, badania lekarsko-lotnicze oraz ubezpieczenie komercyjne OC. Wykonuje filmy dronem w jakości 4K przy 60 kl/s i zdjęcia
wysokiej jakości kamerą z obiektywem 20 megapikseli i odpowiednimi filtrami. Przestrzega wszelkich przepisów prawa lotniczego, co
zapewnia bezpieczeństwo wykonywanych lotów.
Zapraszamy do współpracy agencje reklamowe, agencje nieruchomości i wszystkich, którym przydadzą się nasze usługi.

Kontakt: filmowaniedronemslask.pl
mc2dron@gmail.com, tel.: 500 420 270
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R IG P OLECA

Komisja Europejska po raz czternasty zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze unijne
projekty polityki spójności w Unii Europejskiej. Organizatorzy poszukują regionalnych dobrych
praktyk, które mogą zainspirować projektodawców z całej Europy. Polskie projekty były do tej
pory wielokrotnie doceniane i nagradzane. To szansa, by dołączyć do elitarnego grona zdobywców lauru RegioStars Awards.

Czym jest RegioStars?

RegioStars jest dorocznym konkursem organizowanym przez
Komisję Europejską w celu wyróżnienia najbardziej innowacyjnych projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.
Organizatorzy poszukują regionalnych dobrych praktyk, które
mogłyby stanowić inspirację oraz wzór do naśladowania dla
projektodawców z pozostałych regionów Europy.

Kategorie konkursowe

W tegorocznej edycji konkursu możesz zgłosić swój projekt
w jednej z 5 kategorii:
1. Inteligentna Europa
zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw w środowisku cyfrowym
(SMART Europe: Increasing the competitiveness of local businesses in a digital world).
2. Zielona Europa
ekologiczne i odporne społeczności w obszarach miejskich
i wiejskich
(GREEN Europe: Green and resilient communities in urban
and rural setting).
3. Sprawiedliwa Europa
wspieranie włączenia społecznego i przeciwdziałania
dyskryminacji
(FAIR Europe: Fostering inclusion and anti-discrimination).
4. Zurbanizowana Europa
promowanie ekologicznych, zrównoważonych i opartych na
obiegu zamkniętym systemów żywnościowych w miejskich
obszarach funkcjonalnych
(URBAN Europe: Promoting green, sustainable and circular food
systems in functional urban areas).
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5. Temat roku
zwiększanie mobilności ekologicznej w regionach - Europejski
Rok Kolei 2021
(TOPIC OF THE YEAR: Enhancing green mobility in the regions:
European Year of Rail 2021).

Jak wziąć udział?

Aplikacje należy przesyłać online wyłącznie poprzez stronę
internetową: www.regiostarsawards.eu do 9 maja 2021 r.
Z jednego programu można zgłosić maksymalnie pięć projektów,
jeśli ich realizacja rozpoczęła się po 1 stycznia 2007 r.
Zachęcamy do udziału w konkursie obecnych i byłych beneficjentów, których projekty pokazują nowe podejście do rozwoju
regionalnego i dotyczą wskazanych obszarów.
Zgłoszone projekty będą oceniane przez jury złożone z czołowych przedstawicieli środowisk akademickich w poszczególnych dziedzinach. Przyznawana jest także nagroda publiczności,
o czym decyduje wynik głosowania internetowego.

Gdy zwyciężysz!

Komisja Europejska zaprosi finalistów do udziału w sesjach
szkoleniowych na temat komunikacji w ramach Europejskiego
Tygodnia Regionów i Miast 2021 w październiku br.
Zwycięzcy REGIOSTARS Awards 2021 otrzymają płatne partnerstwo medialne o wartości 5 000 euro.
Uroczysta ceremonia REGIOSTARS ma odbyć się w Chorwacji w grudniu br., podczas której zostaną wręczone nagrody
w pięciu kategoriach tematycznych oraz nagroda publiczności.

M AT ER I AŁ PARTN E RS K I

Zdalnie, szybko
i bez kolejek

Nie trzeba przychodzić do ZUS, by załatwić swoje sprawy. W zdecydowanej większości można to
zrobić przez Internet poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Dla tych klientów, którzy cenią
sobie bezpośrednią rozmowę z pracownikiem, instytucja uruchomiła wideorozmowy. Na wizytę
w ZUS można umówić się także przez telefon wskazując placówkę i konkretną datę oraz godzinę
spotkania z ekspertem.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako jeden z nielicznych urzędów
przyjmuje klientów bez ograniczeń i wcześniejszego umawiania.
Można przyjść o dowolnej porze pracy urzędu i załatwić swoją sprawę.
Trzeba jednak pamiętać, że obsługa w ZUS jest realizowana przy
bezwzględnym przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego.
Ze względu na bezpieczeństwo, zarówno klientów, jak i pracowników, osoby odwiedzające ZUS są wpuszczane do wewnątrz budynku
w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest
załatwienie danej sprawy. Przy stanowisku może przebywać tylko
jedna osoba.
Natomiast osoby towarzyszące, za wyjątkiem osób towarzyszących
osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego, pełnomocników lub rodzica z dzieckiem, nie będą mogły podejść do
stanowiska razem z osobą obsługiwaną.

E-wizyta bez kolejek
- Zwracamy się z prośbą do naszych klientów, aby odwiedzali nasze
placówki tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. Przy większej liczbie osób
o danej godzinie, może dojść do sytuacji, że ktoś będzie musiał poczekać
na zewnątrz. Dlatego jeszcze raz apeluję do naszych klientów, że jeśli
są sytuacje, w których mogą załatwić swoją sprawę przez internet, czy
poprzez wideorozmowę, to zachęcam do skorzystania z takiej usługi podkreśla Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

konkretny dzień i godzinę. Swoja wizytę w ZUS można zaplanować
poprzez profil na PUE ZUS.
- Mając świadomość, że jest grono klientów, którzy takiego konta nie mają,
a zależy im osobistym kontakcie z pracownikiem ZUS, uruchomiliśmy dla
nich usługę umawiania się na wizytę w ZUS telefonicznie. Podczas rozmowy trzeba podać swoje dane – imię, nazwisko, PESEL lub serię i numer
dokumentu tożsamości oraz numer telefonu komórkowego. Dodatkowo
należy też podać placówkę, w której ma się odbyć spotkanie, sprawę jaką
chce się omówić z ekspertem ZUS, oraz wskazać dzień i godzinę wizyty
- wyjaśnia rzeczniczka.
Na podany przez klienta numer telefonu zostanie wysłana wiadomość
SMS z terminem oraz numerem rezerwacji wizyty. Zawiera on 10 cyfr,
które należy wpisać na ekranie urządzenia do wydawania numerków
w placówce ZUS.
- Te wszystkie rozwiązania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa
i komfortu naszych klientów. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji
epidemicznej, gdy powinniśmy unikać większych skupisk ludzi - dodaje
rzeczniczka.
Więcej informacji na temat telefonicznego umawiania wizyt ZUS
można znaleźć pod adresem:
www.zus.pl/o-zus/kontakt/zarezerwuj-wizyte

Telefonicznie umów wizytę
w ZUS
Dla tych osób, które chciałyby na miejscu, w placówce ZUS, porozmawiać z ekspertem, instytucja umożliwiła umówienie spotkania na
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Pokaż światu,
co robi TWOJA
FIRMA!

Opowiedz, jak rozwiązujesz
konkretny problem, a pozyskasz
nowych klientów.
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Materiał Partnerski
w „Business HUB” Wolny Rynek

Kampania mailingowa

Jaga Kolawa
Redaktor Naczelna

Martin Paterak
Kierownik ds. PR i Marketing

wr@rig.katowice.pl

mpaterak@rig.katowice.pl

EKS PER C I I U S ŁUGI RI G

LEGALIZACJA
DOKUMENTÓW
EKSPORTOWYCH
Twój partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego, świadectwa lub zaświadczenia?
Występujesz w przetargu i żądają od Ciebie weryfikacji dokumentów? Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach jest jednostką upoważnioną przez Krajową Izbę Gospodarczą do legalizowania dokumentów eksportowych oraz wystawiania uniwersalnych niepreferencyjnych świadectw pochodzenia.
Począwszy od 1995 roku RIG legalizuje ok. 2000 dokumentów rocznie.
Usługą legalizacyjną objęte są różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy,
świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie
okazanego oryginału włącznie.

RODZAJE LEGALIZOWANYCH PRZEZ
REGIONALNĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ
W KATOWICACH DOKUMENTÓW:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe.
Dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane z przewozem.
Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
Poświadczanie świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa,
w związku z realizacją płatności za towar.

KORZYŚCI JAKIE DAJE LEGALIZACJA:

uwierzytelnia przedsiębiorstwo i jego reprezentantów,
pomaga importerom w uzyskaniu niższych stawek celnych,
pomaga w spełnieniu wymogów akredytywy bankowej,
usprawnia proces ubiegania się o wizę do Arabii Saudyjskiej, potwierdza stosowanie ceny na wyroby eksportowane.
W zależności od dyspozycji zagranicznego klienta, dokumenty zalegalizowane przez naszą Izbę mogą podlegać również legalizacji Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz placówek dyplomatycznych obcych państw w Polsce.

✓
✓
✓
✓

Nasza Izba jako jedyna w regionie i jedna z nielicznych w kraju
otrzymała uprawnienia do wydawania n
 iepreferencyjnych
świadectw pochodzenia.
Świadectwo pochodzenia towaru (Certificate of Origin) jest dokumentem eksportowym występującym w handlu międzynarodowym. ma na celu
potwierdzenie pochodzenia eksportowanego towaru i jest wymagany przez administrację celną kraju importera.
Świadectwa są wystawiane zgodnie z zasadami reguł pochodzenia określającymi ekonomiczną przynależność towaru do konkretnego kraju. Krajem
pochodzenia towaru jest kraj, w którym określony produkt został całkowicie uzyskany lub, w którym został poddany wystarczającej obróbce lub
przetworzeniu zgodnie z regułami ISZTAR.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Legalizacji RIG w Katowicach: tel. 668 24 24 66
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PAT RONAT

SMOG TO EFEKT
MENTALNOŚCI

O powodach do niepokoju w kwestii kryzysu klimatycznego, fatalnej jakości powietrza w województwie
śląskim, braku strategicznego i dalekosiężnego myślenia w polityce proekologicznej mówi dr Andreas
Glenz, prezes i twórca globalnej marki PREVAC, która została partnerem akcji Karny Kopciuch.
Firma PREVAC prowadzi działalność gospodarczą na rynku globalnym. Produkujecie i sprzedajecie swoją technologię do ponad
60 krajów świata. Z tego co wiem, globalnie myśli Pan nie tylko
o biznesie, ale i ekologii. A zatem, czy naprawdę jest tak źle jak
przestrzegają działacze na rzecz ochrony klimatu?
Zdecydowanie mamy powody do niepokoju. Dynamiczna, niczym nieograniczona eksploatacja surowców, produkcja żywności czy odzieży
z brakiem poszanowania zasobów planety, niekontrolowana emisja
gazów cieplarnianych, to tylko niektóre z elementów, prowadzących
do ocieplenia klimatu i degradacji Ziemi. Jesteśmy na równi pochyłej. Jeśli możni tego świata nie podejmą odważnych, radykalnych
decyzji, zagłada ludzkości będzie przesądzona. Nie jest jeszcze za
późno i świadczy o tym fakt, że po wybuchu pandemii koronawirusa
wystarczyło kilka miesięcy ograniczenia produkcji przemysłowej,
ograniczonego przemieszczania się, by globalnie jakość powietrza
i temperatur uległa widocznej poprawie.
Chciałbym by mocno wybrzmiała jedna rzecz: losy naszej planety czy
jakość powietrza, którym oddychamy, to nie tylko odpowiedzialność
polityków i wielkiego biznesu. To także kwestia naszych indywidualnych decyzji, na przykład dotyczących tego, jakiego źródła ciepła
używamy w naszym domu, jakim samochodem jeździmy, jak obchodzimy się ze śmieciami, itd. Trzeba głośno o tym mówić.

Siedziba firmy PREVAC mieści się w Rogowie, w gminie Gorzyce,
w powiecie wodzisławskim. Całkiem niedawno inny znany, mieszkający w tej miejscowości biznesmen – Stanisław Barosz opublikował
list otwarty do władz gminy Gorzyce. Stwierdził w nim, że slogan
promocyjny „Gorzyce. Zielona Gmina” to ponury żart, bo w okresie
zimowym w tej gminie nie ma czym oddychać. Miał rację?
Mam wątpliwości czy główną odpowiedzialność za taki stan rzeczy
ponoszą władze tej gminy. Doskonale jednak rozumiem Pana Barosza
i wiem czym powodowane było jego wystąpienie. Ja sam bardzo
boleśnie odczuwam skutki wdychania tego powietrza. Zimą podczas
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przechodzenia z zaparkowanego samochodu do domu czy pomiędzy
poszczególnymi budynkami firmy, zatykam usta i nos, żeby ta trująca zawiesina nie dostała się do moich płuc. W domu w niektórych
pomieszczeniach mam oczyszczacze powietrza, w firmie natomiast
powietrze jest filtrowane nawet czterokrotnie. W okresie grzewczym
wywietrzenie domu graniczy z cudem. Jest to przerażające i może
nawet śmieszne, ale zanim otworzę szeroko okno wysuwam głowę
i sprawdzam czy na zewnątrz śmierdzi. Co więcej, gdy podchodzę
z czujnikiem jakości powietrza do zamkniętego okna, to przez minimalne nieszczelności urządzenie wskazuje poważne przekroczenie
normy pyłów zawieszonych! Czasami sam nie dowierzam, że takie rzeczy dzieją się w XXI wieku. Na mapie smogowej, np. aplikacji
AIRLY w okresach grzewczych można rozpoznać Polskę, a szczególnie Śląsk, po czerwono-bordowym kolorze. Mało kto robi rachunek
porównawczy inwestycji w ekologię z nakładami poniesionymi na
leki, pobyty w szpitalach, krótsze życie, ciągłe remonty, jak i własny
nakład pracy, związany choćby tylko z logistyką opału. Czas w ten
sposób zaoszczędzony można byłoby przeznaczyć na swoje pasje
czy dodatkową pracę.

PAT RO N AT

Kto Pana zdaniem ponosi odpowiedzialność za to, że w tym XXI
wieku Polska jest skansenem Europy, jeśli chodzi o jakość powietrza?

Miałem okazję bardzo dobrze poznać zachodnią mentalność i wiem,
że na niej można znacznie więcej zbudować niż na polskiej.

Jeżeli żyjemy w rodzinie, to rolą głowy rodziny jest podejmować strategiczne decyzje, w tym decyzje finansowe, które będą gwarantować tej
rodzinie bezpieczeństwo i dobrobyt. W ujęciu całego społeczeństwa
to rząd jest odpowiedzialny za to, by jego obywatele byli bezpieczni
i mieli zapewniony godny byt. Niestety, w Polsce w ostatnich 30 latach
problem, jakim była konieczność restrukturyzacji górnictwa, był zamiatany pod dywan. Nikt z rządzących nie miał na tyle cywilnej odwagi,
by powiedzieć, że górnictwo jako gałąź przemysłu jest skazana na
wymarcie. Nikt nie powiedział Polakom, że im szybciej polski przemysł
przestanie opierać się na węglu, tym lepiej dla polskiej gospodarki,
energetyki, a w konsekwencji dla jakości powietrza.
Co więcej, w polskich mediach nie mówi się o tym, że skażone powietrze w Polsce jest ogromnym problemem dla naszych sąsiadów. Jako
że smog nie zna granic, jego skutki odczuwają Czesi, Słowacy i Niemcy.
Czytałem ostatnio artykuł w niemieckiej gazecie „Der Spiegel”, że polski smog staje się poważnym problemem społecznym. Liczba zgonów
w Polsce spowodowana zanieczyszczonym
środowiskiem jest znacznie wyższa aniżeli
na koronawirusa.

O jakie różnice chodzi?

To prawda, że polska gospodarka nadal
oparta jest na węglu. Mimo to większość
z nas na poziomie decyzji w naszym gospodarstwie domowym ma wybór: używać kotła
„kopciucha” albo ogrzewać dom ekologicznie, wydać pieniądze na nowy samochód
albo zainwestować w ekologiczne źródła
ciepła. Dlaczego tak często dokonujemy
złych decyzji?
Użył pan bardzo dobrych porównań. Niestety, mamy w Polsce,
a zwłaszcza na Śląsku, problem z racjonalnym określaniem priorytetów i bardzo krótkowzrocznym myśleniem o przyszłości. Gdyby dla
każdego z nas priorytetem było długie życie i zdrowie naszych najbliższych, wtedy prawdopodobnie nie rozmawialibyśmy dziś o żadnym
smogu. A tak, mamy do czynienia z absurdalną sytuacją, że najpierw
kopcimy z kominów i zanieczyszczamy powietrze, a następnie płacimy ciężkie pieniądze na leczenie, służbę zdrowia, a nawet na tak
prozaiczne wydatki, jak odnawianie elewacji i pomieszczeń naszych
budynków, które po kilku latach są brudne od sadzy. Niestety, z ekonomicznego punktu widzenia takie postępowanie się nie broni.
Ekonomia to jedno, a wygoda i komfort życia to drugie.
Naprawdę nie umiem zrozumieć mentalności wielu ludzi, którzy w XXI
wieku wolą dokonywać pozornych oszczędności i palić węglem, zamiast cieszyć się wygodnym, czystym, niewymagającym chodzenia do
kotłowni ogrzewaniem i dawać przykład innym. To dla mnie zagadka...
Tym bardziej że mieszkając przez wiele lat w Niemczech i podróżując
po świecie, nie spotykałem się z czymś takim. Nie spychajmy wszystkiego na ubóstwo finansowe.

Przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej nie ma typowej dla
Polski bezinteresownej zawiści. Boleśnie przekonałem się o niej, gdy
uruchamiałem w Polsce firmę i całe otoczenie patrzyło na mnie jak
na wroga, rzucało kłody pod nogi, aby mi się nie udało. Czegoś podobnego nie ma chyba w żadnym innym kraju świata. Po drugie,
poważnym problemem jest brak współpracy i jedności w rozwiązywaniu problemów społecznych. W społeczeństwach zachodnich, gdy
zdefiniuje się problem do rozwiązania, to większość społeczeństwa
mobilizuje się, by go rozwiązać. Po trzecie, w Polsce brakuje strategicznego, dalekowzrocznego myślenia o rozwoju społecznym. Jednym
ze skutków takiego braku wizji jest wspomniany problem smogu,
o którym dziś rozmawiamy.
Po czwarte, mamy chory system edukacji, który nie uczy młodych
ludzi umiejętności komunikowania się we współczesnym świecie.
Z przykrością stwierdzam, że polska szkoła nie
uczy słuchania ze zrozumieniem oraz jasnego
formułowania swoich myśli. W efekcie jesteśmy
społeczeństwem, które nie potrafi się ze sobą
dogadać, na uczelniach uczą wykładowcy, którzy
nie potrafią przekazać swojej wiedzy studentom,
a na rynek pracy trafiają ludzie, którzy mają kłopot
z odkodowaniem najprostszych komunikatów.
Po piąte, w Polsce zaufanie społeczne jest na minimalnym poziomie. Skutkuje to m.in. tym, że urzędnicy boją się odpowiedzialności i podejmowania
decyzji, a polskie przetargi, sprawy budowlane są
jednymi z najbardziej problematycznych na świecie. Niejednoznaczne przepisy umożliwiają różne
interpretacje, itd. Brak przysłowiowej kropki nad i.
Proszę mi wierzyć, nie pozwoliłbym sobie na takie opinie, gdybym
nie miał dobrego rozeznania, jak wygląda sytuacja w innych krajach.
Wracając do tematu ekologii. Słyszałem, że edukuje Pan i wywiera
nacisk nawet na swoich pracowników!
Tak, to prawda, robię to od samego zarania firmy. Regularnie wysyłam
pracownikom mailingi z informacjami na temat jakości powietrza
i problemów z tym związanych. Ponadto prowadzę z pracownikami
wiele indywidualnych rozmów. Zachęcam ich do podłączania się do
gazu, a tych, którzy budują nowe domy, do instalacji pomp ciepła
i fotowoltaiki. Na zasadzie „kropla drąży skałę”, wielu z nich dało się
namówić i ogrzewa swoje domy ekologicznie. To jest może niewiele,
ale jeśli większość się do tego przekona, to damy radę. Pamiętajmy,
że czyste powietrze to nie przywilej, ale coś co wszystkim się należy.
Na zakończenie chciałem Pana zapytać, jakie nadzieje wiąże Pan
z uchwałą antysmogową na Śląsku, której kolejny etap czeka nas
od 1 stycznia 2022 roku.

Być może to nie kwestia mentalności, a po prostu zamożności społeczeństw zachodnich...

Jestem niepoprawnym optymistą i wierzę, że w końcu uporamy się
z problemem smogu.

Nie zgadzam się. To jak najbardziej właśnie kwestia mentalności.
Społeczeństwa zachodnie są zamożne dzięki swojej mentalności.

Rozmawiał Wacław Wrana,
koordynator akcji Karny Kopciuch.

Akcja społeczna Karny Kopciuch to akcja pomocy obywatelom zatruwanym przez swoich sąsiadów.
Zgłoszenia kopcących budynków przyjmowane są poprzez formularz na stronie www.karnykopciuch.pl
Organizatorem akcji Karny Kopciuch jest grupa medialna tuPolska, Firma Członkowska RIG w Katowicach.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest partnerem akcji, a „Wolny Rynek” patronem medialnym.

Chcesz dołączyć do akcji? Napisz na adres kontakt@karnykopciuch.pl
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POMOC (DO)CELOWA
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zawsze aktywnie działała na rzecz akcji charytatywnych
i chociaż od roku aktywność Izby skupiona jest głównie na ratowaniu sytuacji przedsiębiorców, zespół
RIG nie przechodzi obojętnie obok prośby o wsparcie. O akcji pomocy dla katowickiego Domu Dziecka
opowiada Marlena Miąsko, Zastępca Dyrektora Generalnego RIG w Katowicach.
 roduktów, przygotowanie paczek – trochę trwało, ale mogę zdecyp
dowanie podkreślić, że było warto. Tym razem zupełnie spontaniczna zbiórka zakończyła się absolutnym sukcesem, po którym możemy
pochwalić się: przygotowaniem pakietu dla każdego wychowanka.
W 13 pudłach znalazły się vouchery na buty, kosmetyki, ubrania,
płyny do dezynfekcji, troszkę słodkości, a to na pewno nie koniec
wsparcia, które czeka tę placówkę.
Świetnie, zatem życzmy sobie, aby tego typu „spontanicznych”
działań było wokół jak najwięcej!
Tak jest! Czy mogę skorzystać z okazji i podziękować tym, bez których nie zrobiłabym wiele?
Oczywiście, proszę.
Znakomicie! Szanowni Państwo, łatwo pomaga się rękoma innych, ja
pomogłam dzięki wsparciu, które okazaliście, za co bardzo serdecznie dziękuję!!
Pani Dyrektor, czy trudno jest prosić o pomoc dla potrzebujących?
Absolutnie nie mam najmniejszego problemu z tym, aby poprosić
o pomoc, dla osób, które tego potrzebują. Mam wrażenie, że chęci
w naszym społeczeństwie jest bardzo dużo, wystarczy je tylko odpowiednio skoordynować i to jest wspaniałe. Przedsiębiorcy od lat
wspierają działalność filantropijną czy charytatywną, a czas pandemii
nie zmienił ich wrażliwości względem potrzeb innych. Warto jednak
przygotować się do takiej pomocy, aby była ona dobrze wycelowana.
No właśnie, co to znaczy, aby „wycelować pomoc”?
Myślę, że najbardziej obrazowy będzie przykład. Na przełomie lutego i marca wpłynęła do RIG w Katowicach prośba o pomoc dla trójki
podopiecznych jednego z katowickich domów dziecka. Po rozpoznaniu tematu okazało się, że jest sporo rzeczy, które wychowankom tej
placówki są potrzebne, mimo iż nie są to produkty tzw. pierwszej
potrzeby. Po wielu rozmowach z wychowawcami, wolontariuszami, a ostatecznie również z dziećmi widzę, jak wiele jest nadal do
zrobienia w temacie „pomagania”. Bez względu na to, jakiej placówce, instytucji udzielamy wsparcia, warto rozpoznać potrzeby danej
organizacji oraz przede wszystkim oczekiwania jej podopiecznych.
Dopiero rozmowy z opiekunami i wolontariuszami pokazały mi, jakie
jest faktyczne zapotrzebowanie w tej konkretnej placówce. Pamiętajmy, że dzieciaki z DD nie chcą odróżniać się od swoich rówieśników, chodząc w starych, podniszczonych czy dziurawych ubraniach,
dlatego zanim przekażemy datek w postaci odzieży warto się zastanowić, czy ubrałbym w to moje dziecko. Czasami potrzeby są dość
prozaiczne, jak piłka do nogi czy do futbolu amerykańskiego, a czasami zaskakujące, jak ładnie pachnący szampon do włosów, gdyż
placówki wychowawcze często mają po przetargu zabezpieczony
produkt w postaci szamponu pokrzywowego na cały rok, ale już nie
na odżywkę, która przy dłuższych włosach dziewczynek, zdecydowanie ułatwia rozczesywanie.
Przygotowała Pani akcję, której celem była zbiórka konkretnych
produktów dla kilkunastu dzieci. Czy był to czasochłonny proces?
Przygotowanie posta w mediach społecznościowych zajęło mi
5 minut, oczywiście sama koordynacja pomocy, weryfikacja
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Darczyńcy w kolejności, w której udzielili wsparcia:
Kancelaria Adwokacka Maciej Miąsko
Katarzyna, Dominika, Mariusz i Mateusz Dębiak
Osiedle Stara Cegielnia
Tobias Gölz i Alexandra Gölz
Kasia Wójcik
Salon Pielęgnacji Zwierząt Domowych- BOO
Gabriel Honka
Angelika Lustig z Antosią i Krzysztofem
Ania Ostropolska
Marta Michałowska
Aleksandra Rolling
Ida Połońska, która pozyskała m.in. piękne rękodzieło Mayalove
Karolina Stanek-Oznerek
Tomasz Zjawiony
Katarzyna Szostak-Zjawiony
Katarzyna Piosek
Martin Paterak
Paulina Walkosz
Aleksandra, Zosia i Rafał Gałuszka
Marlena i Zuza Drobniak
Violetta Rak i Piotr Michałowski oraz firmie:
Viola Volan produkującej wysokiej jakości czapki, szale, kominy.
Anna Kwietniowska
Kamila, Alicja i Adam Folwarczny
Dominika Dymitruk-Skowron i Adam Skowron
Elżbieta i Eugeniusz Nadolny
Joanna Krycz z całą wspaniałą rodzinką
Katarzyna i Robert Krzyżanowscy
Katarzyna, Zuzia, Antoś i Michał Musz
Natalia Kandziora
Dorota Korepta
Anja Czech, Pani Mecenas, która stała się inspiracją do dalszego działania!
Rozmawiała Jaga Kolawa

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

KONTAKT:
Katowice, ul. Opolska 15
tel. 32 781 49 80
e-mail: spolubowny@rig.katowice.pl
www.rig.katowice.pl
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SZANSA DLA MENEDŻERÓW!
80% DOFINANSOWANIA
NA ANALIZĘ POTRZEB ROZWOJOWYCH
PRZEDSIĘBIORSTWA, SZKOLENIA I DORADZTWO!

TRWA 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: Regionalną Izbę Gospodarczą 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.

58

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.
W ramach pierwszego naboru projektu w październiku 2020 roku
wsparcie otrzymało 45 firm.
W obecnym naborze przewidziano wsparcie dla 28 przedsiębiorstw.
Od 8 lutego 2021 r. trwa drugi nabór wniosków do udziału
w projekcie.
Dedykowany jest on dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających
pracowników) oraz dla małych przedsiębiorstw.
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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: od 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: od 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);

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

ŁÓDZKIE

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

ŚLĄSKIE

OPOLSKIE

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.
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Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach re alizuje proje kt „Śląskie . Zawodowcy”.
Jednym z głównych celów projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz
dostosowanie ich do wymogów rynku pracy. W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach organizuje
staże oraz kursy i szkolenia dla łącznie 410 uczniów.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach jest jedną ze szkół, biorących
udział w projekcie.

Dzięki udziałowi w projekcie mogliśmy rozwinąć swoje zainteresowania, lepiej przygotować się do egzaminów zawodowych, które czekają nas w czerwcu, a także zobaczyć
z jakich programach korzysta się w rzeczywistych warunkach pracy.
Weronika, Krzysztof i Sylwia, uczestnicy kursu Programowania JAVA
Natomiast tegoroczni maturzyści Tomasz, Michał i Mariusz, którzy odbyli
staż uczniowski tak podsumowali swoją pracę:

Staż, to jest to o co nam chodziło! Mogliśmy się przekonać, jak wygląda
prawdziwa nasza przyszła praca. Zobaczyliśmy również w praktyce to,
czego uczyliśmy się w teorii.

Uczniowie uczestniczący zarówno w kursach, jak i stażach zgodnie twierdzą,
że udział w projekcie jest szansą na lepszy start na wymagającym rynku pracy,
pozwala nie bać się wyzwań oraz kształtuje pewność siebie i samodyscyplinę.

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 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
od września 2019 roku do końca marca 2023 roku.
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Wiceprezesi:
Janusz Dramski – I Wiceprezes Izby
Marek Kobiec
Izabella Żyglicka

Jacek Rozmus – Wiceprzewodniczący
Maciej Miąsko – Sekretarz
Czesław Sadkowski
Roman Trzaskalik

Przewodniczący Rady:
Janusz Steinhoff

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

Sąd Arbitrażowy:
prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski- Prezes
dr hab. prof. UŚ Michał Kania - Wiceprezes
dr hab. Jacek Zrałek- Wiceprezes

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

Komisja Rewizyjna:
Grażyna Micińska – Przewodnicząca
Piotr Koniecki – Wiceprzewodniczący
Grażyna Nelip – Sekretarz
Piotr Piekarski
Marcin Sprawka
Paweł Zemła
Sąd Koleżeński:
Jędrzej Klatka – Przewodniczący
Marcin Korfanty – Wiceprzewodniczący
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Rzecznik Praw Przedsiębiorców:
Izabella Żyglicka
Partnerzy RIG
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Myślę, więc
EKSPORTUJĘ!
Eksport szansą na rozwój
w dobie kryzysu

LEGALIZUJEMY DOKUMENTY EKSPORTOWE

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z Działem Legalizacji
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach:
tel. 668 24 24 66
e-mail: kbaranowska@rig.katowice.pl
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JUBILEUSZOWA 10. EDYCJA

EUROPEJSKIEGO KONGRESU
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

PAŹDZIERNIK 2021

ZOSTAŃ PARTNEREM
WYDARZENIA!
Mirosław Rus

Dyrektor ds. Rozwoju

mrus@rig.katowice.pl
tel: 32 35 111 97

www.ekms p.e u
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