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Business
Woman HUB
czy jest miejsce dla kolejnej
kobiecej organizacji?

Działania w trosce 
o klimat
z wizją rozwoju gospodarczego

Polski Ład
co nowego czeka MŚP?

DODATEK SPECJALNY REKOMENDACJE Z EKMŚP 2021

Poland. Creativity
inspired by nature
EXPO 2020 Dubai

Z fintechu
do start-upu

motoryzacyjnego 
Oliwer Kotecki 

WatchOUT!WatchOUT!
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ROZWÓJ

Lore

D o w i e d z  s i ę  w i ę c e j :  w w w . r i g . k a t o w i c e . p l

4 DNI SZKOLEŃ ONLINE na temat Digital Marketingu
dla PRZEDSIĘBIORCÓW Z KATOWIC. 
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Weź udział i dowiedz
się wszystkiego, co najważniejsze na temat AI i e-marketingu
dla swojego biznesu!

P a t r o n a t  m e d i a l n y :

Tylko 10 miejsc szkoleniowych. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy na IV edycję
Katowickiej Akademii Digital Marketingu:
– termin naboru: 18-24 października br.
– termin szkolenia: 9-10, 16-17 listopada br.

Kontakt w sprawie szczegółów:
kpiosek@rig.katowice.pl
tel. 32 781 49 83

4EDYCJA

Wydarzenie ONLINE
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W projekcie szkoleniowym mogą wziąć udział wszystkie firmy działa-
jące na terenie miasta Katowice, czyli takie, które mają w Katowicach 
swoją siedzibę lub dodatkowe miejsce prowadzenia działalności 
gospodarczej, posiadają miejsce w inkubatorze przedsiębiorczości, 
coworku albo swoje punkty usługowe czy showroomy – jednym 
słowem – każdy przedsiębiorca, który w sposób fizyczny działa na 
terenie miasta. 
Wszystkie edycje Katowickiej Akademii Digital Marketingu składają 
się z 4 dni szkoleniowych, czyli 8 godzin webinarium lub spotkań 
stacjonarnych dziennie, podzielonych na dwa moduły tematyczne. 
Udział w Katowickiej Akademii Digital Marketingu będzie mogło 
wziąć 10 przedsiębiorców, którzy zgłoszą się jako pierwsi oraz speł-
niają kryterium dotyczące miejsca prowadzenia działalności gospo-
darczej. Tryb online lub stacjonarnie w siedzibie Regionalnej Izby 
Gospodarczej, znajdującej się przy ul. Opolskiej 15 w Katowicach.

Udział w projekcie jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń 
oraz kryterium dot. prowadzenia działalności na terenie miasta 
Katowice. 

To pierwszy tego typu projekt w Katowicach. Jego celem jest po-
moc firmom w poznaniu możliwości, jakie daje wykorzystanie AI, 
wykorzystania sztucznej inteligencji w ich biznesie oraz rozwój firm 
za pośrednictwem narzędzi digital marketingu.

- Cyfryzacja to bardzo powszechne zjawisko i wydaje się, że prowadzenie 
działalności gospodarczej nie może się obyć bez wykorzystania Internetu 
i możliwości wynikających z posiadania strony internetowej, mediów 
społecznościowych i kanałów komunikacji w sieci. Można działać lokal-
nie, ale pozyskiwać klientów globalnie. Przez Katowicką Akademię Digital 
Marketingu chcemy pokazać użyteczne narzędzia oraz pomóc naszym 
katowickim przedsiębiorcom docierać do nowych klientów – zachęca 
do udziału Prezydent Katowic, Marcin Krupa.

Podczas 4 modułów szkoleniowych 
uczestnicy dowiedzą się:

• Jak zarządzać swoją firmą w wirtualnym świecie? 
• W jaki sposób korzystać z produktów e-commerce, 
 e-marketingu i sztucznej inteligencji, by skutecznie realizować 
swoje cele biznesowe? 
• Czy istnieje taki sposób działania w ramach sklepu interneto-
wego, który pozwoli szybko otrzymać zysk ze sprzedaży?
• Jak stać się rozpoznawalną marką na e-rynku? 
• Jak skutecznie prowadzić profile firmowe w mediach 
społecznościowych? 

Głównym partnerem merytorycznym programu szkoleń jest Akade-
mia WSB w Dąbrowie Górniczej. Wykładowcy uczelni wprowadzą 
uczestników w tajniki digital marketingu.

Ostatnia szansa na udział 
w Katowickiej Akademii Digital 

Marketingu
W ramach projektu szkoleniowo-edukacyjnego dla katowickich firm, które chcą rozwijać biznes z wy-
korzystaniem digital marketingu i AI, odbywają się cztery edycje szkoleń od września do listopada. 
Organizatorami są Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Miasto Katowice, a partnerami 
merytorycznymi Silesia Business HUB oraz Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

- Katowicka Akademia Digital Marketingu 
ma pomóc przedsiębiorcom działają-
cym w Katowicach w pełni wykorzystać 
wszystkie możliwości, jakie daje Internet 
w ramach promocji, komunikacji z klien-
tami oraz w procesie rozwoju firm na rynku 
lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodo-
wym –  tłumaczy Katarzyna Borowiecka, 
 Wiceprezes RIG w Katowicach. 

- AI zmieni świat na zawsze. Niektórzy po-
strzegają to jako zagrożenie dla cywilizacji, 
inni jako sposób na efektywną walkę ze 
zmianami klimatycznymi, a także poprawę 
standardu życia i pracy. W naszej opinii to 
najpotężniejsza technologia dostępna ludz-
kości. Największym błędem jest jej igno-
rowanie – podkreśla Wojtek Tyziniec, 
Technology and Innovation Director Sile-
sia Business HUB, a także ekspert KADM.

- Dostęp do Internetu i technologii nie jest 
już dobrem luksusowym a podstawową po-
trzebą dzisiejszego świata. Żyjemy w cyfro-
wym społeczeństwie, w którym informacja 
jest najcenniejszym zasobem. Know-how 
i innowacyjność organizacji decydują o jej 
pozycji na rynku i stanowią przestrzeń do 
budowy przewagi konkurencyjnej. Mar-

keting cyfrowy wspierany nowymi technologiami, pomaga skutecznie 
docierać i komunikować się z obecnymi oraz potencjalnymi nabywcami 
naszej oferty. Nie jest to jednak zadanie łatwe, ze względu na hiper-
konkurencję, która panuje „w sieci”. KADM ma stanowić mapę, która 
poprowadzi przedsiębiorców przez komunikację online i pozwoli im 
zaznaczyć swoją obecność w cyfrowym świecie – akcentuje Tomasz 
Bekus, doktorant Akademii WSB i wykładowca KADM.

- W digital marketingu, (jak i w klasycznym 
marketingu) zawsze chodzi o to, by zrozu-
mieć, co jest najważniejsze dla klienta, i zro-
bić to lepiej niż konkurencja – podsumowuje 
Michał Dziekoński, menadżer marketingu 
i strategii oraz wykładowca na studiach 
MBA Akademii WSB.
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Horyzont możliwości dla przedsiębiorców
Wywiad: Agnieszka Ratajczak, NCBiR

80

Co w dzisiejszych czasach jest
najważniejsze dla przedsiębiorcy?

81
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Obszary wsparcia: finanse, marketing,
prawo, restrukturyzacja, łączenie

przedsiębiorstw i branż

Bezpłatne konsultacje
dla przedsiębiorców

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Zadzwoń      324 324 224
lub wypełnij formularz na
centrumwsparciamsp.pl

Dowiedz się więcej:
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Szanowni Czytelnicy, 
drodzy Przedsiębiorcy!

Tomasz Zjawiony

Prezes RIG w Katowicach

Obszary wsparcia: finanse, marketing,
prawo, restrukturyzacja, łączenie

przedsiębiorstw i branż

Bezpłatne konsultacje
dla przedsiębiorców

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Zadzwoń      324 324 224
lub wypełnij formularz na
centrumwsparciamsp.pl

Dowiedz się więcej:

 Oddajemy w Państwa ręce najnowsze i jednocześnie wyjątkowe wydanie magazynu Business HUB 
„Wolny Rynek”, które w głównej mierze poświęcone jest podsumowaniu największego wydarzenia dedykowanego 
mikro, małym i średnim firmom - Europejskiemu Kongresowi MŚP „Back to Business”. Od 11 lat organizujemy 
je dla przedsiębiorców, samorządowców, środowiska naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych. 

 Kongres odbył się w odsłonie pięciu jednodniowych wydarzeń od czerwca do września 2021 r. 
Różnorodne ścieżki tematyczne poświęcone były najważniejszym wyzwaniom dla polskiej gospodarki - od 
implementacji sztucznej inteligencji w firmach, propagowania alternatywnych źródeł energii, finansowania 
nowych technologii i eksportu, przyszłości branży automotive w obliczu rewolucji elektromobilności, po wpływ 
polityki Polskiego Ładu na sektor MŚP. Konferencje organizowane w formule hybrydowe - stacjonarnie i online 
- przyciągnęły rekordową liczbę 15 tys. uczestników!

 Na łamach magazynu można znaleźć podsumowania, relacje oraz dodatek specjalny poświęcony 
EKMŚP – Rekomendacje. Jesienny numer kwartalnika generalnie obfituje w wartościowe i interesujące ma-
teriały. Wśród nich polecam prezentację nowej Firmy Członkowskiej RIG – WatchOUT! Oliwer Kotecki to 
przedstawiciel młodego pokolenia przedsiębiorców, twórców start-upów i kreatorów nowych technologii. 

 Na kolejnych stronach wydawnictwa zachęcam do zapoznania się z informacjami o nowych ini-
cjatywach Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Podpisanie umowy o współpracy z Ministerstwem 
Rozwoju, Pracy i Technologii pozwoli na rzetelną wymianę informacji i konsultację aktów prawnych dotyczących 
MŚP. „Śniadanie Biznesowe” to z kolei cykl spotkań, w postaci porannego networkingu, stworzonego specjalnie 
dla kadry menadżerskiej Firm Członkowskich Izby, a 22 października zainauguruje swoją działalność Business 
Woman HUB. „Odwaga i dzielenie się wiedzą” to motto pierwszego spotkania przedsiębiorczyń w siedzibie RIG. 
Cieszę się, że na naszych łamach gości  nowo powołany Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Marek Kłoczko. 
KIG i RIG stawiają na współdziałanie merytoryczne i partnerskie!

Nie brakuje oczywiście skondensowanej dawki eksperckiej wiedzy, w tak różnorodnych dziedzinach jak: finan-
sowanie ekspansji zagranicznej, analiza rynkowa, zagadnienia prawne, zarządzanie zespołem, e-mail marketing 
czy ekologiczna komunikacja marki… A to tylko część propozycji przygotowanych przez Redakcję.

Dziękuję wszystkim Partnerom, których wkład merytoryczny pozwolił na przygotowanie tego wyjątkowego 
wydania Business HUB „Wolny Rynek” i życzę udanej lektury!
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PASJA I  BIZNES

Z fintechu do start-upu
MOTORYZACYJNEGO
Jest jednym z przedstawicieli nowej fali przedsiębiorców w Polsce, podejmu-
jącym się takich wyzwań jak zastosowania sztucznej inteligencji. Rozmawiamy 
z Oliwerem Koteckim, twórcą sukcesu wielu start-upów oraz founderem roz-
wiązania WatchOUT! Młody przedsiębiorca niedawno dołączył do Klubu Firm 
Członkowskich Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
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Zajmujesz się start-upami od wielu lat. Jak 
długo trwa już Twoje zaangażowanie w in-
nowacyjne projekty? 
Od ponad 10 lat buduję start-upy. Kilka z nich 
sprzedałem, a spośród nich część rozwinęła 
się w prężne firmy zatrudniające nawet 200 
osób. Udało mi się również zbudować fundusz, 
który wspiera start-upy. Sam teraz zasiadłem 
za sterami jednego z nich. Po latach groma-
dzenia doświadczenia, postanowiłem podjąć 
wyzwanie i od zera zbudować firmę rozwijająca 
projekt fizycznego urządzenia dla branży moto-
ryzacyjnej napędzanego sztuczną inteligencją. 

 10 lat w świecie technologii to znaczenie wię-
cej niż w innych branżach. Widziałeś wyłania-
nie się nowych trendów i technologicznych 
zastosowań. Czy Twoim zdaniem nowoczesne 
technologie, sztuczna inteligencja, blockchain 
to tylko modne słowa ułatwiające pozyskanie 
inwestorów? Czy ścieżka technologicznego 
start-upu to faktycznie prosty przepis na 
sukces? 
Zdecydowanie nie jest to Eldorado, o którym 
wszyscy myślą. Na rynku jest bardzo duży nie-
dobór specjalistów. Brakuje ekspertów, którzy 
są w stanie określić kompetencje zespołów 
realizujących start-upy czy zweryfikować kom-
petencje firmy zajmującej się wytwarzaniem 
oprogramowania. Pandemia przyśpieszyła 
cyfryzację wielu branż. Wyniki badania Mc-
Kinsey z jesieni ubiegłego roku pokazują, że 
gospodarka cyfrowa rosła od stycznia do maja 
2020 aż 2,5 razy szybciej niż w poprzednich 
latach. Wszędzie widać ogromny popyt na 
rozwiązania przenoszące biznes do świata 
wirtualnego. To zainteresowanie przysparza 
wiele problemów: niekończące się podwyżki 
plac programistów, upadek lub przejęcia firm 

technologicznych. Trudności w zatrudnieniu 
specjalistów i większe koszty powodują, że 
pracując w tej branży zdecydowanie więcej 
czasu potrzeba poświęcać na planowanie dzia-
łań. To z kolei powoduje, że obecnie z punktu 
widzenia start-upowca lepiej jest się zająć 
tworzeniem własnego produktu niż usługami 
software’owymi dla rzeszy klientów. 

Do tego na rynku stale pojawiają się nowe 
rozwiązania finansowe: tokenizacja, NFT, cro-
wdfunding — nawet osoby techniczne zaczęły 
się gubić, co dana technologia umożliwia dla 
danego projektu i dlaczego jest używana. Mam 
szczęście, że intuicja biznesowa pchnęła mnie 
w te tematy już w roku 2013. Spora część star-
tupów szukając źródeł kapitału, sięga nie tylko 
po wsparcie funduszy, ale wprost uderza do 
małych inwestorów. O ile rozpoczęcie współ-
pracy z tą drugą kategorią dostawców kapitału 
jest zwykle mniej zbiurokratyzowane, o tyle 
w tym przypadku najszybciej ujawnia się brak 
możliwości oceny technologicznej i biznesowej 
wartości projektu, a to często prowadzi do po-
rażki. Sama weryfikacja, czy zespół stojący za 
start-upem faktycznie posiada ekspercką wie-
dzę w danym temacie, jest niezwykle trudne. 
Ponieważ technologie są świeże na rynku, 
nawet osoby bez doświadczenia, są w stanie 
mówić inwestorowi, że są specjalistami w da-
nym obszarze. Z takim wyzwaniem mierzymy 
się w funduszu VC. Lata doświadczenia i to-
warzyszenia powstającym i rozwijającym się 
firmom, umożliwiły nam wypracowanie klucza 
do inwestowania we wczesnych fazach czy 
budowaniu zespołów projektowych przy du-
żych organizacjach. Moim celem jest rozwijanie 
nowych technologii i szukanie nisz, w których 
dzięki technologiom można zarobić. Przez to, 

że od 10 lat buduję start-upy, wiem, jak działają 
mechanizmy marketingu, skąd biorą się klienci, 
jak stworzyć odpowiedni produkt pod kątem 
wizualnym i praktycznym. 
Powiedziałeś, że widocznymi skutkami pan-
demii są znacznie zwiększona potrzeba cy-
fryzacji biznesu oraz wzrost stawek w IT. Jak 
jeszcze Twoim zdaniem COVID-19 wpłynął 
na rynek technologiczny? 
Pandemia wielu skłoniła do myślenia o zabez-
pieczeniu swojego majątku i inwestycjach. Jed-
nocześnie spowodowała, że trudniejsze stało 
się lokowanie kapitału w najpopularniejsze 
aktywa, takie jak nieruchomości, złoto czy 
akcje. Aby ustrzec się przed rosnącą inflacją, 
inwestorzy sięgnęli po kryptowaluty i tokeny. 
Widać, że ten rodzaj inwestycji się przyjął. 
Mobilność kapitału, jaką daje i brak wymagań 
dotyczących kwoty wejścia, spodobały się lu-
dziom i otworzyły przed nimi nowe możliwości. 
Nie tylko inwestorom, ale również tym, którzy 
poszukują finansowania. Stąd też tyle zapytań 
o tokenizacje czy crowdfunding. 

Porozmawiajmy teraz o Twoim własnym start-
-upie. Czym jest WatchOUT! i na jakim etapie 
rozwoju tego projektu jesteś? 
Wraz z inżynierami oraz naukowcami pod 
kierownictwem dr. inż. Marcina Grabarczyka, 
oraz inż. Przemysława Skiby, pracujemy nad 
urządzeniem dla branży motoryzacyjnej, 
które będzie posiadało innowacyjną na skalę 
światową optykę oraz mechanizmy inteligen-
cji roju, umożliwiające współpracę pomiędzy 
urządzeniami dla większego bezpieczeństwa 
na naszych drogach. WatchOUT! wykorzystuje 
sztuczną inteligencję do przetwarzania danych 
na temat zdarzeń drogowych. Jako dodatkowa 
para oczu wesprze kierowcę, na bieżąco ana-
lizując trasę i informując go o aktualnej sytu-
acji na drodze. Nasza kamera samochodowa 

PASJA I  BIZNES
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rozpozna pieszych na przejściu, wolne miejsca 
parkingowe, zmiany świateł, fotoradary, wy-
padki i wiele, wiele innych.
Aktualnie jesteśmy w pierwszej rundzie finan-
sowania, dzięki której udało nam się stworzyć 
aplikację na urządzenia z systemem iOS. Złoży-
liśmy również wniosek o finansowanie projektu 
z konkursu NCBiR. 

Jak powstał pomysł na WachOUT!?
Poruszanie się po drogach to dzisiaj praw-
dziwe wyzwanie. Infrastruktura drogowa jest 
niejednokrotnie w kiepskim stanie, a do tego na 
kierowców czyhają niespodziewane remonty, 
wypadki, kolizje, a także coraz intensywniejszy 
ruch uliczny i wszechobecna „znakoza”. Każ-
demu kierowcy w takich warunkach przyda-
łaby się dodatkowa para oczu, która za pomocą 
technologii pomoże mieć kontrolę nad wieloma 
elementami otoczenia, a przede wszystkim 
zwiększy bezpieczeństwo i oszczędzi cenny 
czas.
Wzrok człowieka działa centralnie - naturalnie 
skupiamy się na środkowej części widzianego 
przez nas obrazu. U przeciętnej, zdrowej osoby 
obiekt znajdujący się 20 stopni od centralnego 
pola widzenia, jest o 90% mniej wyraźny. Ka-
mera WatchOUT! skanuje dokładnie cały 
obraz, również to, co u nas znajduje się w pe-
ryferyjnym polu widzenia, i gromadzi informa-
cje o wielu wątkach jednocześnie, a następnie 
dzieli się nimi z innymi pojazdami. W ten spo-
sób budujemy mapę zawierającą informacje 
o zdarzeniach drogowych i potencjalnych nie-
bezpieczeństwach. Chcemy, aby użytkownicy 
WatchOUT!, bez konieczności odrywania rąk 
od kierownicy, zawsze mieli dokładny obraz 

sytuacji na drodze i czuli się bezpiecznie. Czy 
marzą mi się pojazdy autonomiczne dbające 
o bezkolizyjną, płynną jazdę? Wierzę, że jest to 
niedaleka przyszłość, i że WatchOUT! będzie 
jej częścią. Jednak zanim wprowadzimy pojazdy 
samojezdne do powszechniejszego użytku mu-
simy „nauczyć” samochody właściwie interpre-
tować otoczenie i „rozmawiać” ze sobą. 

Dlaczego akurat postanowiłeś zainwestować 
swój czas w budowę rozwiązania dla branży 
motoryzacyjnej? To pasja czy przypadek?
Motoryzacja i technologie to moja pasja od 
bardzo dawna. Sam często uczestniczę w even-
tach motoryzacyjnych i mam kontakt ze spo-
łecznością miłośników czterech kółek. Zawsze 
ciągnęło mnie w tę stronę. Co więcej, nawet 
rodzinna historia może o tym świadczyć. Mój 
dziadek był inżynierem i w latach 50. zapro-
jektował swoją własną, autorską wersję silnika, 
którego tłok był w kształcie trójkąta. Na ten 
sam pomysł wpadł później i opatentował Felix 
Wankiel, komercjalizując go we współpracy 
z Mazdą w słynnych modelach RX7 i RX8, 
które wszyscy kojarzą z serii filmów „Szybcy 
i wściekli”. Natomiast, dzięki moim rodzicom, 
którzy pracowali w Akademii Górniczo Hut-
niczej, mogę wręcz powiedzieć, że tam „się 
wychowałem”. Zawsze miałem dostęp do róż-
nych ciekawych technologii, a przede wszyst-
kim komputerów i Internetu, w czasach kiedy 
jeszcze nie był tak łatwo dostępny i popularny 
w Polsce.

O czym marzy Oliwer Kotecki?
Naturalnie, chciałbym, aby WatchOUT! okazał 
się sukcesem, nie tylko pod kątem technolo-
gicznym, ale również komercyjnym. Jednak, 
jako współtwórca funduszu VC patrzę szerzej 
i życzyłbym sobie, żeby w Polsce powstało wię-
cej start-upów, które wychodzą z propozycją 

faktycznie innowacyjnych produktów i budują 
skalowane modele biznesowe. W tym celu 
niezbędne jest nie tylko przyjazne środowisko 
prawno-podatkowe, inwestorskie, ale również 
edukacja i wsparcie przedsiębiorców oraz 
kształtowanie prawdziwych ekspertów tech-
nologicznych. Na ten moment prawdziwym 
innowacjom technologicznym nadal trudno 
jest pozyskać finansowanie. Od niedawna 
jestem w grupie roboczej, która chce podjąć 
próbę stworzenia supersamochodu. Oprócz 
wyzwania, jakim jest zebranie odpowiedniej 
grupy ekspertów, stoi przed nami również 
ogromne przedsięwzięcie finansowe. Dzisiaj 
jednak wiem, że jego realizacja wcale nie musi 
pozostać w przestrzeni marzeń. Dzięki nowo-
czesnym sposobom pozyskiwania kapitału 
(crowdfunding, tokenizacja) możemy stworzyć 
i zrewolucjonizować sposób budowania takich 
maszyn. 

Gdzie można Cię spotkać? 
Jak na prawdziwego miłośnika motoryzacji - 
na zlotach samochodowych. Zarówno tych lo-
kalnych, jak i o większym zasięgu. Najchętniej 
uczestniczę wydarzeniach, które łączą motory-
zację z działaniami charytatywnymi takich, jak 
wyjątkowy Positive Ways. Podczas tegorocznej 
edycji tej imprezy udało się zebrać ponad mi-
lion złotych. Zawsze można się skontaktować 
również ze mną na LinkedIn. 

Rozmawiała Jaga Kolawa
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ROZWÓJ

Venture builder to stosunkowo nowa 
kategoria podmiotów na biznesowej 
scenie w Polsce. Czym się zajmuje-
cie i co odróżnia Was od funduszy 
inwestycyjnych? 
Venture builder to firma, która sama 
finansuje i tworzy start-upy, a nie 
tylko poszukuje podmiotów, w które 
można zainwestować. Naszym celem 
jest profesjonalizacja każdego kroku 
tworzenia start-upu, od wstępnych 
koncepcji, po analizy rynkowe, biz-
nesowe oraz technologiczne, koń-
cząc na budowie produktu, zespołu 
i znalezieniu kompetentnego lidera 
projektu. Aktywnie angażujemy się 
w rozwój start-upu na początkowym 
etapie — zapewniamy mu pierwsze 

finansowanie, stopniowo tworzymy 
kulturę i procesy, a następnie dopro-
wadzamy do jego usamodzielnienia 
się.
 
Co taki model oznacza dla inwesto-
rów? Czy start-up zbudowany w ten 
sposób posiada przewagę w sto-
sunku do projektów powstających 
bez wsparcia venture buildera? 
Model venture buildingowy pozwala 
ograniczyć największe ryzyka – niedo-
pasowanie produktu do rynku, rozpad 
zespołu lub brak potrzebnych kompe-
tencji, takich jak strategia wejścia na 
rynek, fokus na marketing i sprzedaż 
czy wreszcie niedosyt środków na 
dalszy rozwój. Dzięki mitygacji tych 

Wojciech Sroka, Dyrektor Generalny i Właści-
ciel ICEO Venture Builder od 10 lat współpracuje 
ze  start-upami technologicznymi. Rozmawiamy 
z nim o działalności venture buildera, projektach 
w branży blockchain oraz o roli cyfryzacji biznesu, czyli 
tokenizacji. 

CYFROWA
REWOLUCJA
W INWESTOWANIU

#VENTUREBUILDER
#SMARTMONEY
#TOKENIZACJA
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ryzyk, start-up-y wychodzące z venture buil-
dera znacznie szybciej i częściej pozyskują 
kolejne rundy oraz przynoszą wyższe IRR 
i CoC dla inwestorów. Korzyść współpracy 
z VB odnoszą wszyscy. Inwestorzy otrzymują 
możliwość wsparcia dobrze przygotowanych 
projektów, które mają znacznie większe szanse 
na rynkowy sukces. Start-up-y posiadają na-
tomiast realną przewagę w stosunku do firm 
konkurujących z nimi o kapitał oraz klientów. 

Jakie doświadczenie stoi za ICEO Ventures? 
Z jakiej branży się wywodzicie?
Nasz zespół jest interdyscyplinarny. W jego 
skład wchodzą zarówno praktycy biznesu, stra-
tedzy, analitycy, prawnicy, jak również specja-
liści z zakresu finansów i modeli biznesowych, 
technologii, marketingu i sprzedaży. Dzięki 
temu, faktycznie jesteśmy w stanie zbudować 
start-up i pchnąć go na rynek, jednocześnie 
wykształcając w nim niezależny zespół, który 
będzie go dalej rozwijał. 
Od ponad dekady wspieramy startupy. 
W czym czasie udało nam się zrealizować 
przeszło 20 różnych projektów technolo-
gicznych. Jako jedni z pierwszych na taką 
skalę rozpoczęliśmy współpracę z branżą 
blockchain. (Od Red. technologią, która 
służy do przechowywania oraz przesyła-
nia informacji o transakcjach zawartych 
w Internecie). Braliśmy udział w stworze-
niu jednej z najbardziej rozpoznawalnych 
w Polsce oraz Europie Środkowej giełd 
kryptowalut.Ta współpraca zakończyła 
się naszym exitem pod koniec 2019 roku. 
Zbudowaliśmy operatora płatności w kryp-
towalutach, który w szczytowym okresie 
obsługiwał nawet 10 000 klientów z ca-
łego świata. Pracowaliśmy również nad 
projektem platformy private market dla 
GPW wykorzystującej technologię block-
chain. ICEO Ventures zainwestowało i wsparło 
powstanie DoxyChain, systemu do digitalizacji 
i zarządzania dokumentami, wspierany techno-
logią blockchain, którego partnerami są Oracle 
oraz Wolters Kluwer. Pracujemy również nad 
innymi rozwiązaniami, między innymi nad za-
stosowaniem blockchain w branży medycznej. 

Czy uważasz, że blockchain jest technologią 
przyszłości? ICEO Ventures będzie kontynu-
ować zaangażowanie w tego typu projekty? 
Blockchain ma wiele zastosowań. Trzeba jed-
nak przyznać, że przez znaczne zainteresowa-
nie mediów i różnych pseudo-ewangelistów 
tej technologii „blockchain” przeistoczył się 
w niezwykle popularny buzzword. Wszyscy 
o nim mówią, a zjawisko powszechnie znane 
jako FOMO popycha przedsiębiorców do 
spróbowania swoich sił. Jednak nie zawsze 
stosowanie tej technologii ma biznesowe 
i technologiczne uzasadnienie. A trzeba pa-
miętać, że jest to technologia, której wdrożenie 
wymaga specjalistów, a jest ich na rynku nadal 
niewielu. W naszym przypadku skupiamy się 
rozwiązaniach, w których blockchain faktycznie 

przynosi wartość. Jego użycie w nieprzemy-
ślany sposób może być zabójcze dla młodych 
firm. Dzięki temu, że w naszym zespole mamy 
osoby od dawna zajmujące się  blockchainem 
od strony technologicznej, jesteśmy w stanie 
merytorycznie wesprzeć start-upy w ana-
lizie, czy faktycznie ta technologia jest im 
niezbędna, jak ją zaprojektować, a wreszcie 
skompletować zespół programistów zdolnych 
wykonać całość projektu.

Obecnie sami, jako ICEO Ventures, rozpoczęli-
śmy prace nad własnym projektem związanym 
z branżą blockchain, a dokładniej tokenizacją 
aktywów i budową cyfrowego funduszu dla 
inwestorów ICEO Ventures. Z jednej strony 
chcemy dostarczyć start-upowcom narzę-
dzia, które umożliwi im realizację modeli biz-
nesowych bazujących na digitalizacji praw 
własności. Przykładem mogą być, chociażby 
nieruchomości. Wyobraźmy sobie hotel,  w któ-

rego powstanie może jednocześnie zainwe-
stować wiele osób, które pojedynczo nigdy 
nie dysponowałyby wystarczającymi środkami 
na budowę luksusowego kompleksu. Dzięki 
tokenizacji mogą zainwestować po kawałku 
i, na podstawie smart contractu stojącego za 
tokenem danej nieruchomości, zyskać udział 
w przychodach, prawo głosu czy inne benefity. 
To oczywiście jedna z możliwości zastosowania 
tokenizacji. Mamy jeszcze cyfrowe certyfikaty 
NFT, chętnie wykorzystywane przez artystów, 
czy możliwości wspierania start-upów. Co 
ważne, tokenizacja pozwala na adresowanie 
możliwości wsparcia projektów nie tylko do 
dużych inwestorów.

Z drugiej strony, chcemy przy pomocy toke-
nizacji powołać do życia fundusz, zrzeszający 
inwestorów, którzy właśnie w takie projekty 
chcą inwestować, dywersyfikując ryzyko po-
przez wsparcie nie jednej, ale kilku firm. 

Czy Twoim zdaniem to, w jaki sposób pod-
chodzimy do inwestowania, zmieniło się 
w ostatnim czasie?

Na pewno wzrosła ogólna świadomość na 
temat potrzeby inwestowania i możliwości 
inwestycyjnych. I nie mam na myśli, tylko kla-
sycznych inwestorów — uczestników funduszy, 
właścicieli czy prezesów dużych firm, bo oni 
dbają o swoje inwestycje od dawna. Mam na 
myśli managerów, mniejszych przedsiębiorców 
czy nawet dobrze zarabiających pracowników 
etatowych korporacji, którzy dysponują dziś 
wolnym środkami, a którzy zauważyli, że trzy-
manie ich w skarpecie nie jest długofalowo 
dobrą strategią. W obliczu rosnącej inflacji 
oraz problemów gospodarczych podsyconych 
pandemią widać, że znaczenie takich narzędzi 
jak obligacje czy lokaty straciło na znaczeniu. 
Wiele osób skierowało się w stronę kryptowa-
lut, które jak wiemy, potrafią przynieść wysokie 
zyski, ale ponieważ nie są powiązane z real-
nymi wartościami, cechują się przypadkową 
zmiennością wyceny. Tokenizacja natomiast 
to zupełnie inne rozwiązanie. Dzięki cyfryzacji 

inwestowanie w firmy, nieruchomości czy 
dobra luksusowe nie musi być ograniczone 
wyłącznie dla miliarderów. Tokenizacja 
umożliwia podział wartości oraz praw 
własności do danego aktywu wśród wielu 
mniejszych inwestorów, a także ogranicza 
koszty transakcyjne, w ten sposób posiada 
znaczne grono odbiorców. Dane rynkowe 
już dzisiaj wskazują, że zainteresowanie 
tokenizacją będzie rosło. Przewiduje się, 
że globalny rynek wzrośnie z 1,9 mld USD 
w 2020 roku do 4,8 mld w roku 2025. 
Według badań CNBC Millionaire Survey 
opublikowanych w tym roku, ponad 30% 
milionerów z pokolenia Millenialsów ma 
co najmniej 50% majątku w kryptowalu-
tach i tokenach, a niemal co drugi milio-
ner z tej generacji, posiada 25% swojego 
majątku w tego typu cyfrowych aktywach. 
Te dane pokazują skalę zainteresowania, 

która moim zdaniem będzie tylko rosła w naj-
bliższych latach.

Czy masz jakąś radę, dla tych, którzy właśnie 
rozważają rozpoczęcie pracy nad własnym 
start-upem?
Często spotykamy się przedsiębiorcami, którzy 
planują firmę w oderwaniu od konkurencji i po-
trzeb klientów, bazując wyłącznie na własnej 
intuicji. „Nos do biznesu” to wyjątkowy dar, 
jednak bez poznania szerokich uwarunkowań 
branży, kosztów związanych z wytworzeniem 
jakiegoś rozwiązania, stworzenia modelu biz-
nesowego oraz koncepcji skalowania - sukces 
start-upu jest czysto przypadkowy. Nawet jeśli 
stoi za nim popularna technologia czy ultra-in-
nowacyjna idea. Warto postawić na pomoc 
takiego funduszu technologicznego jak ICEO.

Rozmawiała Jaga Kolawa

„Inwestowanie 
jednym kliknię-
ciem w firmy, 

nieruchomości 
czy dobra luksu-
sowe, nigdy nie 
było jeszcze tak 

proste".
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WYDARZENIA DLA MŚP

Rozwiązania ekologiczne
drogowskazem dla rozwoju biznesu

Drugie wydarzenie w ramach Europejskiego Kongresu MŚP Back to Business - konferencja III Think Eco! 
Forum - było poświęcone prezentacji innowacji i nowych technologii proekologicznych, które sprawią, 
że Polska spełni wymogi stawiane przez Europejski Zielony Ład i osiągnie neutralność klimatyczną do 
2050 roku.

W czasie debaty, która odbyła się 29 lipca br., 
w formule okrągłego stołu w Fabryce Porce-
lany w Katowicach, omówiono różnorodne 
tematy związane z szeroką pojętą polityką 
ekologiczną, obejmujące problematykę od 
finansowania unijnego dla zielonej gospo-
darki, przez światowe trendy w wykorzysta-
niu metanu, wodór jako zeroemisyjne paliwo 
przyszłości czy skuteczne sposoby walki ze 
smogiem. 
W spotkaniu pod hasłem: „Metan, wodór 
oraz dwutlenek węgla. Problem, zagrożenie 
czy przyszłość dla świata? wzięli udział przed-
stawiciele rządu, Parlamentu Europejskiego, 
władz regionu, samorządowcy, eksperci ds. 
ekologii, a także reprezentanci świata nauki 
i przedsiębiorcy.

- Europa ma stać się pierwszym kontynentem 
neutralnym dla klimatu i w roku 2050 zamierza 
osiągnąć zeroemisyjność gazów cieplarnianych. 
Warto zadać sobie pytania - w jaki sposób to 
ambitne założenie wpłynie na działalność na-
szych firm? Czy przedsiębiorcy, modernizując 
swoją infrastrukturę na bardziej ekologiczną będą 
w stanie unieść koszty, nie stracą przy tym na 

konkurencyjności? Czy jako kraj o ciągle wysokim 
poziomie śladu węglowego, będziemy potrafili 
stanąć w szranki z chińską czy amerykańską 
gospodarką? Liczymy na to, że ta i kolejne de-
baty pomogą przedsiębiorcom wybrać właściwe 
rozwiązania, które powinni zastosować i drogę, 
którą powinni podążyć w ramach Zielonego Ładu 
– mówił Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowicach.

W dyskusji nie mogło zabraknąć głosu Me-
tropolii. Górnośląsko-Zagłębiowski Związek 
Metropolitalny łączy 41 gmin województwa 
śląskiego na rzecz ochrony klimatu, przeciw-
działając niskiej emisji i promując ekologiczny 
transport publiczny.
– Metropolia chce i musi rozwiązywać te pro-
blemy. Niska emisja nie zna granic, dlatego po-
łączyliśmy wysiłki 16 gmin w programie „Stop 
Smog”, wspierającym wymianę bądź likwidację 
źródeł ciepła i termomodernizację budynków 
mieszkalnych. Jesteśmy w trakcie zakupu au-
tobusów elektrycznych, pracujemy nad wy-
korzystaniem wodoru jako paliwa przyszłości. 
Z trwogą patrzyliśmy na ostatnie wydarzeniea 
w Nadrenii w Niemczech i w Belgii, gdzie natura 

z ogromną siłą powiedziała: „sprawdzam”. Powie-
działa sprawdzam: planistom, hydrotechnikom, 
decydentom, deweloperom czy architektom. 
Chcemy realizować przedsięwzięcia, które służą 
podniesieniu znaczenia retencji wód opadowych. 
Realizujemy liczne projekty metropolitalnych łąk 
kwietnych. „Think Eco” to dla nas znaczy „Think 
Different” i działaj skutecznie – zaznaczał 
Henryk Borczyk, Wiceprzewodniczący Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Współ-
gospodarza wydarzenia.

Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw na 
stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń bizne-
sowych w Katowicach, gdzie odbywa się od 
2011 roku. Ponieważ miasto kładzie duży na-
cisk na współpracę z sektorem MŚP - wspiera 
jako współgospodarz organizację imprezy.
– Katowice są i będą partnerem tego typu wy-
darzeń. Dlatego, że dla nas - jako miasta do-
świadczonego długofalowymi skutkami dominacji 
gospodarki hutniczo-górniczej - ważne są kwestie 
środowiskowe i zrównoważenie rozwoju gospo-
darczego z ekologią. Myślę, że pokłosie tej konfe-
rencji dotrze do organów rządu, z drugiej strony 
do społeczeństwa. My wszyscy powodujemy 
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zanieczyszczenia. Zmieńmy się, wtedy środowisko 
się zmieni. Myślę, że to hasło, z którym w 1998 
r. wygrał wybory Bill Clinton – „gospodarka, 
głupcze”, dzisiaj może zostać zmodyfikowane 
na „gospodarka i środowisko, głupcze”. Myślę, że 
wielu decydentów powinno to sobie powiesić nad 
łóżkiem – komentował Jerzy Woźniak, Wice-
prezydent Miasta Katowice.

Europejski Zielony Ład, 
Fundusz Odbudowy
i zielona gospodarka

Czy polscy przedsiębiorcy są przygotowani 
do wdrożenia założeń neutralności klima-
tycznej? Czy ten sektor przyjął dobre tempo 
transformacji? Co Zielony Ład oznacza dla 
Śląska, a jak wygląda z perspektywy Brukseli? 
W drugiej części debaty uczestnicy skupili się 
na powiązaniu troski o klimat z rozwiązaniami 
biznesowymi.

Europoseł, Grzegorz Tobiszowski zwracał 
uwagę na fakt, że Europa odpowiada jedynie 
za ok. 12 proc. światowej emisji dwutlenku 
węgla, w tym rankingu przodują Stany Zjedno-
czone, Chiny, Indie czy Rosja. W przypadku go-
spodarki zeroemisyjnej nie postawimy ściany, 
z Rosji przedostanie się CO2. Co nie znaczy, że 
nie mamy podejmować dalekosiężnych decyzji.
Według Janusza Steinhoffa, b. ministra gospo-
darki w rządzie Jerzego Buzka, przeobrażenia 
są procesem nieuchronnym. Polska za późno 
się za nie zabrała. Jeszcze kilka lat temu na-
gminne było mamienie opinii publicznej przez 
polityków, że „Polska węglem stoi”. Nie można 
w nieskończoność kontestować faktu ocieple-
nia klimatu i wyciągać z tego wnioski dotyczące 
braku konieczności sanacji w elektroenerge-
tyce. Powinniśmy dyskutować o strategii i tak-
tyce dochodzenia do neutralności klimatycznej 
jako państwo-członek Unii Europejskiej.

Śląskie jest regionem, gdzie zmiany wytyczone 
przez wymagania Europejskiego Zielonego 
Ładu będą bardzo silnie obecne. Dzięki połą-
czeniu wiedzy uczelni i instytucji naukowych 
z doświadczeniem śląskich przedsiębiorców, 

likwidacji nadregulacji prawnych i urealnienia 
ich o możliwości biznesowe – istnieje duży 
potencjał w wykorzystaniu zielonej ścieżki 
rozwoju.

Metan – problem,
zagrożenie czy szansa?

Poszukiwanie alternatywnych zamienników 
dla paliw kopalnych to wyzwanie dla polskiej 
gospodarki i przemysłu. Metan jest gazem na 
który należy spojrzeć z nowej perspektywy, 
nie tylko jako zagrożenie dla górników i pro-
dukt uboczny przy wydobyciu węgla, ale jako 
źródło energii. Potencjałowi metanu, odmeta-
nowaniu, gospodarczej eksploatacji gazu przez 
kopalnie, wykorzystaniu metanu w transporcie, 
przemyśle petrochemicznym i biometanie była 
poświęcona kolejna część debaty III Think Eco! 
Forum.
- W 2026 roku metan ma stać największym pa-
liwem, jeśli chodzi o zastosowanie energetyczne 
(kosztem węgla i ropy), ma utrzymać taką rolę do 
2050 r. To ogromna szansa dla Polski, gdzie już 
od dawna jest wykorzystywany. To jedyne paliwo 
kompletnie dopracowane, może np. zastępować 
diesla. Wszystkie technologie dotyczące metanu 
powinny być realizowane. Skala inwestycji w me-
tan rośnie, np. robi to Orlen. Powinniśmy meta-
nowi poświęcić więcej uwagi. Niestety, metan 
nie ma takiej dobrej prasy jak wodór i jego emisja 
zacznie być prawdopodobnie mierzona i opodat-
kowana – komentował Piotr Dowżenko, p.o. 
Dyrektora Departamentu Innowacji i Wodo-
ryzacji Gospodarki w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Świat stawia na wodór 
– zeroemisyjne paliwo 
przyszłości

Wodór to jeden z najczęściej występujących 
pierwiastków chemicznych w przyrodzie. Od 
jakiegoś czasu jest kreowany na panaceum 
w walce ze zmianami klimatycznymi. Może 
być wykorzystany w transporcie drogowym 
i kolejowym. Ma być antidotum na wysoko-
emisyjny przemysł i zastąpić paliwa kopalne. 

Potencjał wodoru jako nowej eko-technologii 
omówili uczestnicy trzeciej części konferencji. 
Cele i działania dotyczące rozwoju krajowych 
kompetencji i technologii na rzecz budowy ni-
skoemisyjnej gospodarki wodorowej określa 
projekt „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 
2030 z perspektywą do 2040 r.” Odnosi się 
do trzech sektorów wykorzystania wodoru – 
energetyki, transportu i przemysłu, a także do 
jego produkcji, dystrybucji oraz koniecznych 
zmian prawnych i finansowania.
- Projekt jest spójny z polityką klimatyczną. Pla-
nujemy, że strategia zostanie przyjęta w trzecim 
kwartale tego roku. Była szeroko konsultowana, 
otrzymaliśmy ponad 2 tysiące uwag od różnych 
podmiotów. Nadrzędną wizją projektu jest stwo-
rzenie polskiej gospodarki wodorowej. Da to moż-
liwość osiągnięcia neutralności klimatycznej, przy 
utrzymaniu konkurencyjności gospodarki. Mamy 
cele związane z produkcją i dystrybucją niskoemi-
syjnego wodoru. Chcemy, by do 2025 r. powstała 
instalacja do produkcji wodoru o łącznej mocy 
przynajmniej 50 MW i 33 stacje tankowania wo-
doru. Do 2030 r. chcemy osiągnąć 2 GW mocy 
produkcji wodoru z nisko- i zeroemisyjnych źródeł. 
Myślimy o przemysłowych zastosowaniach wo-
doru, w ramach tzw. dolin wodorowych. Chcemy 
wesprzeć przemysł wysokochłonny w procesie 
transformacji energetycznej – opowiadał 
Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu 
Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej 
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Odnawialne źródła energii, 
odpady i smog

Transformacja energetyczna poprzez rezygna-
cję z paliw kopalnych na rzecz OZE dostoso-
wuje gospodarkę do wymogów Europejskiego 
Zielonego Ładu, ale przede wszystkim popra-
wia jakość życia. Wszyscy chcemy bezpiecznie 
korzystać z zasobów środowiska naturalnego, 
mieszkać i żyć ekologicznie, a także ekono-
micznie, tzn. nie ponosić o wiele większego 
ciężaru finansowego za eko-technologie. Za 40 
proc. emisji CO2 na całym świecie odpowia-
dają budynki, czyli tutaj jest ogromne zadanie 
do wykonania dla sektora budownictwa, sa-
morządów i właścicieli domów. Modernizacja 
budynków i wymiana źródeł ciepła ma nastąpić 
do 2050 roku. Z Funduszu Termomodernizacji 
i Remontów na ten cel zostało przeznaczone 
3,2 mld zł, do wykorzystania w ciągu 10 lat.
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Takie działania dają realną szansę na reduk-
cję tzw. niskiej emisji i realną poprawę jakości 
powietrza. Filarem tego systemu jest funk-
cjonujący od 2018 roku największy rządowy 
program „Czyste powietrze” skierowany do 
osób indywidualnych.

- Każdy kto chce wymienić „kopciucha” ma taką 
możliwość, bo pozwala na to system finanso-
wania, który rozwija się dynamicznie i zwiększa 
tempo realizacji. W 2018 r. w naszym regionie 
dofinansowano 3 tys. źródeł ciepła. W 2020 wy-
daliśmy ponad 13 tys. takich decyzji, w pierw-
szym półroczu tego roku mamy na koncie już 13 
tys. decyzji. Udało nam się rozszerzyć działania 

finansowe na budynki komunalne, dzięki pro-
gramowi z RPO. Podpisaliśmy umowy na ponad 
100 mln zł, kolejne zostały złożone. Mamy szansę 
wygrać ze smogiem w województwie śląskim – 
wyjaśniał Tomasz Bednarek, Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W trakcie konferencji zaprezentowano 10 
postulatów Polskiego Raportu Klimatycz-
nego, wypracowanych przez Radę Ekspercką 
 TOGETAIR. To pierwsze tak kompleksowe 
ujęcie zagadnień poruszonych podczas ze-
szłorocznej premierowej edycji Szczytu Kli-
matycznego 2020, a także podsumowanie 

dyskusji wokół kluczowych dla Polski wyzwań 
ekologicznych. Bez wątpienia, opracowanie 
wspólnego programu wprowadzania nowo-
czesnych, ekologicznych rozwiązań na szeroką 
skalę wymaga ścisłego współdziałania środo-
wisk rządowych, samorządowych, środowi-
ska nauki, instytucji finansowych oraz samych 
przedsiębiorców. Stworzenie trójkąta przemysł 
– nauka – administracja będzie kluczem do 
sukcesu ekologicznej rewolucji.

- Jesteśmy w trakcie ogromne przemiany prze-
mysłowej. Musimy realizować postulaty Zielo-
nego Ładu, a jesteśmy już po ostatnim dzwonku. 
Jednym z zagrożeń jest ambitny program „Fit for 
55”, który narzuca nam duże obciążenia czy nie-
spójność decyzji rządowy, które są podpisywane 
w deklaracjach dla branży górniczej. Musimy 
wypracować wspólny język. Mamy nadzieję, że 
dzięki dyskusji w trakcie III Think Eco! Forum część 
naszych postulatów zostanie zrozumiana i wdro-
żona. Zależało nam by w czasie tej konferencji 
pokazać przykłady, powiedzieć w jaki sposób wi-
dzimy drogę, którą powinniśmy obrać i jakie roz-
wiązania powinniśmy zastosować – reasumował 
Tomasz Zjawiony, Prezes RIG w Katowicach.

Druga konferencja w ramach EKMŚP odbyła 
się w formule hybrydowej. Wszyscy zaintere-
sowani tematyką wydarzenia mogli wirtualnie 
wziąć w nim udział, dzięki platformie online.

Jaga Kolawa

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Katowicach.
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Są środki na finansowanie nowych
technologii i eksportu 

– jak je pozyskać?
Trzecie wydarzenie specjalnej edycji Europejskiego Kongresu MŚP skupiło się na prezentacji instrumen-
tów finansowania nowych rozwiązań technologicznych i eksportu. 2 września br. w zrewitalizowanych, 
postindustrialnych wnętrzach Fabryki Porcelany w Katowicach eksperci ds. finansów, reprezentanci klu-
czowych instytucji kapitałowych i ubezpieczeniowych, rządowych punktów doradczych zajmujących się 
wdrażaniem instrumentów finansowych programów UE – przedstawili zagadnienia stanowiące obecnie 
motor rozwoju konkurencyjności polskiego biznesu.

Jak podkreślał organizator wydarzenia,  Tomasz 
Zjawiony: spotkanie dało możliwość porozma-
wiania o promocji polskiej gospodarki – Eksport 
jest naszym kołem zamachowym. Narzędzi finan-
sowych jest sporo, a nie o wszystkim wiemy – są 
poukrywane w wielu instytucjach – podkreślał. 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 
w swoich działaniach odgrywa rolę kreatora 
eksportu i promotora nowoczesnych roz-
wiązań cyfrowych, sztucznej inteligencji (AI), 
a także zielonej energii wśród przedsiębiorców.

– Działanie w świadomym rozwoju to określenie 
w skrócie ostatnich aktywności Izby. Przykładem 
aktywności, w 100 proc. trafionej w obecne po-
trzeby firm, jest Centrum Wsparcia MŚP. 1,5 roku 
temu zbudowaliśmy razem z Miastem Katowice 
jedyne miejsce w Polsce tak kompleksowo ob-
sługujące przedsiębiorcę, w różnych obszarach 
wsparcia od finansów, prawo po marketing 
i łączenie branż. Świadomość, to z kolei nasze 
eventy, kongresy, konferencje, które służą rozwo-
jowi. Mam nadzieję, że w taki sposób jako partner 
będziemy w stanie iść z biznesem ramię w ramię 
– mówił Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowicach.

Spotkanie otworzył Tadeusz Kościński, Mini-
ster Finansów, Funduszy i Polityki Regional-
nej. Zwrócił uwagę, że czas pandemii Polska 
przeszła stosunkowo suchą stopą, ubiegło-
roczna recesja była jedną z najpłytszych w ca-
łej UE, a dziś obserwujemy mocne odbicie 
gospodarcze. 
– Mamy dobre wskaźniki makroekonomiczne do-
tyczące PKB, produkcji przemysłowej, eksportu 
i decyzji agencji Fitch, która utrzymała nasz ra-
ting. Rosną dochody budżetu państwa, na koniec 
lipca odnotowaliśmy nadwyżkę na ponad 35 mld 
zł. To nie znaczy, że nie musimy nic robić. Polska 
gospodarka potrzebuje silnych, rozwijających się 
firm. To „must have” dla polskiej gospodarki. Dla-
tego mamy Polski Ład, którego celem jest rozwój 
polskich firm. Osiągniemy to poprzez wsparcie 
innowacji, inwestycji i ekspansji zagranicznych, 
a także poprzez podatkowe zachęty dla no-
wych inwestorów. W tym celu opracowaliśmy 
cały pakiet ulg. Polski Ład to pakiet rozwiązań 
dla tych, którzy inwestują w nowe rozwiązania 
i produkty, chcą się rozwijać i podbijać nowe 
rynki. Tylko w ten sposób będziemy atrakcyjni na 
arenie międzynarodowej – wymieniał  Tadeusz 
 Kościński, Minister Finansów, Funduszy i Po-
lityki Regionalnej.

W trakcie wprowadzenia do eksperckiej dys-
kusji głos zabrali Współgospodarze EKMŚP 
– reprezentanci władz Miasta Katowice i Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Bogumił 
Sobula, Wiceprezydent Katowic podkreślał, 
że samorząd stwarza odpowiednie warunki dla 
firm, aktywizuje przedsiębiorczość w mieście. 
Mimo zawirowań związanych z pandemią, biz-
nes bardzo szybko wraca do formy.
– Myślę, że koniunktura gospodarcza wszyst-
kim sprzyja. Będzie się dużo działo na rynku 
inwestycyjnym. Rynek nowoczesnych usług jest 
również obiecujący. Katowice mają przed sobą 
bardzo dobry okres, poziom aktywności inwe-
stycyjnej, decyzji związanej z lokowaniem no-
wego biznesu w Katowicach jest niespotykanie 
wysoki. Takiego dobrego czasu nie mieliśmy od 
kilkunastu lat, musimy go wykorzystać. Wspól-
nie z biznesem „sprzedawać” tą infrastrukturę. 
Katowice są drugim rynkiem w kraju, jeśli idzie 
o wielkość nowoczesnej powierzchni biurowej 
w budowie. Deklaruję, że będziemy nadal uczest-
niczyli w rynku wielkich wydarzeń, bo on napędza 
usługi i je generuje. Wracamy do biznesu poprzez 
zmiany. Życzę byśmy potrafili je dobrze odczytać 
i wykorzystać – mówił Bogumił Sobula, Wice-
prezydent Katowic.

Śląskie jest silne jako region potencjałem Me-
tropolii – akcentował Henryk Borczyk, Wice-
przewodniczący Zarządu GZM. Miasta, które 
wchodzą w skład metropolii mają zasadniczy 
wpływ na poziom eksportu województwa ślą-
skiego. 13 miast na prawach powiatu generuje 
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aż 46 proc. wartości eksportu regionu. W 2019 
r. jego wartość wynosiła ponad 55 mld złotych, 
generowanych przez 454 eksporterów operu-
jących w 150 międzynarodowych kierunkach.
– Te dane nie wzięły się z niczego, to efekt cięż-
kiej pracy. Warto podkreślić, że uwarunkowania 
logistyczne determinują ten rozwój. To kwestia 
infrastruktury, portu lotniczego, kapitalnego po-
łączenia logistycznego Śląska, terminalu w Gli-
wicach i umiejętności wykorzystania tej szansy. 
Województwo śląskie jest też atrakcyjne dla 
start-up’ów. Olbrzymie środki otrzyma z unijnego 
Funduszu Spójności, Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji i Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. Myślimy, jak te pieniądze jeszcze lepiej 
wykorzystać. To jest olbrzymie wyzwanie, dlatego 
tak potrzebny jest temat dzisiejszej konferencji. 
Bardzo dobrze, że zastanawiamy się nad tym, roz-
mawiamy, słuchamy Was, czerpiemy wiedzę od 
przedsiębiorców. Gospodarka Wami stoi i z tego 
się cieszymy - zaznaczał Henryk Borczyk, 
 Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii.

Finansowanie eksportu

W trakcie pierwszego panelu zaproszeni Part-
nerzy merytoryczni skupili się na narzędziach 
wspierających rozwój eksportu. 

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje finan-
sowanie i zabezpieczanie kontraktów ekspor-
towych, inwestycji zagranicznych, gdzie polska 
spółka występuje jako wykonawca albo jako 
inwestor. Istnieje też możliwość finansowa-
nia zagranicznych kontrahentów, bank może 
wystawić gwarancje w obrocie krajowym lub 
zagranicznym. 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu w latach 

2017-23 wdraża projekt „Polskie Mosty Tech-
nologiczne” skierowany do rynków pozaeuro-
pejskich. Przedstawiciele MŚP mogą liczyć na 
pożyczkę de minimis w wysokości 180 tys. zł. 

KUKE S.A. proponuje ubezpieczenia krót-
koterminowych należności eksportowych – 
ubezpieczenia kontraktów, ryzyka produkcji, 
gwarancje kontraktowe i inwestycyjne, a Bank 
Pekao S.A. akredytywę – instrument, który do-
daje bezpieczeństwa transakcjom handlowym 
i minimalizuje ryzyka z nią związane.

Instrumenty wspierające 
rozwój firm i start-upów

Eksperci związani z samorządem, reprezen-
tanci agencji regionalnych i strefy ekonomicz-
nej skupili się z kolei na sposobach wspierania 
i pobudzenie biznesu do pójścia w kierunku 
nowych technologii.
– Musimy dopracować się takiego modelu, 
w którym instytucje takie jak izby, specjalna 
strefa, agencje powinny permanentnie kreować 
 hi-techowe zjawiska i stwarzać możliwości roz-
woju, po to by start-up’owcy mieli szansę, jak 
dobrze zasiane ziarno „wykiełkować” na różnych 
płaszczyznach. Może to być rola promotora, 
sponsora, twórcy nowoczesnych centrów na-
ukowych – komentował Andrzej Zabiegliński, 
Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A.

– Powinniśmy wyznaczać nowe kierunki roz-
woju inwestycyjnego. Stawiamy na start-upy 
z branży medycznej i okołomedycznej, te kie-
runki będziemy pobudzać i stwarzać możliwości 
rozwoju tym przedsiębiorcom, którzy dostrzegają 
taką szansę i uważają Zabrze za dobre miejsce 
do takich inwestycji. Nikt nie ma wątpliwości, 

że to nowoczesne technologie będą decydowały 
o tym, który obszar świata będzie się rozwijać – 
dodawał Krzysztof Lewandowski, I zastępca 
prezydenta Zabrza.

Inwestycje w nowej 
perspektywie finansowej 
UE

Jak podkreślali paneliści, szykuje się wysyp 
nowych instrumentów finansowych, zwłasz-
cza na dotacje technologiczne w perspekty-
wie finansowej na lata 2021-27. Beneficjenci 
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
będą mieli w czym wybierać.
– W ciągu ostatnich trzech perspektyw z unij-
nego „rozdania”, realizowaliśmy programy wspie-
rające innowacyjność, prace rozwojowe, rozwój 
technologiczny, ale i też inwestycje dla MŚP. 
Ostatni program Inteligentny Rozwój kończymy, 
ale finansowanie jest jeszcze dostępne. Udało się 
osiągnąć zwiększenie poziomu innowacyjności 
i nowych technologii w Polsce. Widoczne jest 
przestawianie się sposobu myślenia i działania 
firm na konkurowanie w tych dziedzinach. Rosną 
kwoty na prace badawczo-rozwojowe. W 2013 
r. wkład własny firm w stosunku do PKB w prace 
badawczo-rozwojowe wynosił 0,38 proc., na 
koniec 2019 roku już 0,83 proc. W programach 
z nowej perspektywy będziemy kłaść nacisk 
na zwiększenie odporności gospodarki, czyli 
transformację cyfrową i zielone technologie. 
To przyszłość polskiej gospodarki – wyjaśniała 
Katarzyna Kaczkowska, Zastępca Dyrektora 
Departamentu i Programów Wsparcia Inno-
wacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy 
i Polityki Regionalnej.

Jaga Kolawa
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Droga dojścia do elektromobilności
– rewolucja czy ewolucja?

W trakcie czwartej konferencji w ramach Europejskiego Kongresu MŚP, która miała miejsce 29 września 
w Katowicach, eksperci sektora automotive, samorządowcy, przedstawiciele biznesu związanego z mo-
toryzacją i środowiska śląskiej nauki zastanawiali się nad tym - czy jesteśmy przygotowani na e-mobility?

Alternatywny napęd i „zielona” eksploatacja 
to przyszłość motoryzacji. Od 2035 r. sprze-
daż nowych aut spalinowych będzie zakazana 
w Unii Europejskiej. Tacy giganci jak Volvo czy 
BMW już teraz zapowiadają wycofanie się 
z napędów stricte spalinowych, na rzecz co 
najmniej spalinowych hybryd. W tej sytuacji 
naturalnym trendem jest wzrost rynku e-mo-
bility. Jak to wygląda w Polsce? Obecnie daleko 
do szumnych zapowiedzi 1 mln „elektryków” na 
polskich drogach do 2025 roku. Jako nowy cel 
w zakresie elektromobilności, zapisany w Poli-
tyce Energetycznej Polski, określono liczbę 600 
tys. pojazdów elektrycznych i hybrydowych 
do 2030 r. Eksperci i przedstawiciele branży 
motoryzacyjnej nie popadają jednak w pesy-
mizm i dostrzegają realny potencjał polskiego 
e-mobility.

- Chcemy obalić mity nt. elektromobilności, 
pokazać w jaki sposób powinniśmy funkcjono-
wać, począwszy od samorządu przez biznes po 
osoby prywatne, jeśli chodzi o dbałość o nasze 
środowisko. Mam nadzieję, że dyskusja w gronie 
specjalistów automotive i logistyki pozwoli nam 
zrozumieć, jak istotnym elementem jest elektro-
mobilność, zielone źródła transportu, np. w opar-
ciu o wodór – mówił Tomasz Zjawiony Prezes 
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 
w trakcie oficjalnego otwarcia konferencji.

Jak zaznaczał Mariusz Skiba, Wiceprezydent 
Katowic w strategii miasta do 2030 r. wpisane 
zostało poszukiwanie oraz wdrażanie rozwiązań 
prośrodowiskowych w zakresie transportu i lo-
gistyki, a stolica regionu aktywnie odpowiada 
na te wyzwania społeczne i gospodarcze.
- 120-130 tys. samochodów porusza się po 

Katowicach codziennie, a 100 tys. osób przy-
jeżdża tu do pracy, te pojazdy emitują określoną 
ilość spalin. Należy dodać do tego fakt, że od lat 
mierzymy się z problemem niskiej emisji. Po to, 
by poprawiać komfort życia, na który ma wpływ 
stan atmosfery - nie możemy kwestii mobilności 
zostawić na boku. Musimy to uwzględniać w na-
szych planach i działaniach. W kwestii polityki 
parkingowej, preferencji dla kierowców „elektry-
ków”, jak również propagowaniu takich rozwiązań 
jak hulajnogi elektryczne, które z powodzeniem są 
wykorzystywane mieście – mówił Mariusz Skiba.

Dobrym kierunkiem jest rozwój polskiego, 
a zwłaszcza śląskiego, przemysłu automotive 
w kierunku elektromobilności. W Katowickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej aż 60% inwe-
stycji dotyczy tego sektora, który coraz moc-
niej stawia na nowe technologie. W 2024/5 
roku planowane jest rozpoczęcie produkcji 
pierwszego polskiego samochodu elektrycz-
nego Izera w Jaworznie, a od 2022r. Grupa 
FCA Poland z kolei zamierza produkować 
w Tychach trzy nowe modele aut z napędem 
hybrydowym i elektrycznym. Powstają kolejne 
zakłady specjalizujące się w produkcji baterii 
i komponentów do „elektryków”.

Na rewolucję w transporcie publicznym przy-
gotowują się śląskie i zagłębiowskie samorządy. 
Chcą budować optymalne plany zrównoważo-
nej mobilności miejskiej, wzmacniać infrastruk-
turę do ładowania samochodów elektrycznych 
i skutecznie korzystać z dostępnego finanso-
wania miejskich inwestycji w obszarze e-mo-
bility. Prekursorem, którego należy naśladować 
jest Jaworzno – z największym procentowym 
udziałem floty elektrycznej w komunikacji miej-
skiej w kraju i największym doświadczeniem, li-
czonym w milionach kilometrów, w eksploatacji 
tego typu pojazdów w Europie.

Metropolia GZM od kilku lat prezentuje ekolo-
giczne spojrzenie na transport publiczny i pełni 
kluczową rolę w jego rozwoju.
- Trwa proces zakupu 52 autobusów na wodór, 
proces uruchomienia przedsięwzięcia „Hydrogen 
GZM”, w którym wspólnie z koncernami ener-
getycznymi pracujemy nad utworzeniem stacji 
do ładowania pojazdów wodorem. Utworzona 
została wspólna grupy zakupowa dla 41 gmin, 

wchodzących w skład Metropoli na zakup rowe-
rów elektrycznych i uzupełnienia floty samocho-
dowej samorządów o pojazdy elektryczne. Zgodnie 
z Ustawą o elektromobilności we flocie transportu 
publicznego takich pojazdów niskoemisyjnych 
musi być co najmniej 5%, a 10% floty miejskiej do 
wykonywania zadań publicznych z napędem elek-
trycznym. Gminy GZM sprostają temu zadaniu 
– podkreślał Henryk Borczyk, Wiceprzewod-
niczący Zarządu  Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii.

Dyskutanci w trakcie kongresowej konferencji 
byli zgodni w jednym. Rewolucja elektromo-
bilności trwa, ale w Polsce ciągle jesteśmy na 
początku drogi. Póki co, największe zaintere-
sowanie takim taborem wykazują operatorzy 
transportu publicznego i firmy świadczące 
usługi dostawcze. Popyt wewnętrzny na „elek-
tryki” jest znikomy. Według danych na naszych 
drogach jeździ 23 tys. aut niskoemisyjnych, 
z czego 12 tys. jest w pełni elektrycznych. 
W Niemczech tyle sprzedaje się w ciągu ty-
godnia. W naszym kraju istnieje szereg barier 
i ograniczeń sprawiających, że elektromobil-
ność jeszcze długo nie będzie masowa. Mniej-
szy potencjał naszego rynku wynika z kilku 
czynników, np. małej liczby stacji ładowania. 
Główną przeszkodą jest jednak zaporowa, 
dla większości konsumentów, cena e-pojazdu 
(elektryki są droższe o 100%) i brak świado-
mości użytkowników, jak ważne dla zdrowia 
i komfortu życia jest ograniczenie emisji spalin 
i pyłów z ruchu samochodowego w miastach.

Jaga Kolawa
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WYDARZENIA DLA MŚP

Wpływ rozwiązań Polskiego Ładu na 
sektor MŚP - nie psujmy zegarka, który 
dobrze działa!
Największe zmiany w państwowych daninach od lat były tematem ostatniego wydarzenia w ramach 
Europejskiego Kongresu MŚP – Back to Business. Specjaliści ds. podatkowych i księgowych, przedsta-
wiciele administracji skarbowej, organizacji samorządu gospodarczego i terytorialnego, a także insty-
tucji bankowych oraz naukowych omawiali szczegóły rządowego programu Polski Ład i jego wpływ na 
sektor MŚP w trakcie konferencji, która odbyła się 30 września w Centrum Nowoczesnych Technologii 
Informatycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Jak zaznaczał organizator wydarzenia, Tomasz 
Zjawiony:
– W trakcie dzisiejszego spotkania chcemy wy-
słuchać różnych opinii na temat Polskiego Ładu, 
przedstawić rozwiązania w sposób zrozumiały, 
by zgłębić aspekty przepisów. Wiadomo, że są 
rzeczy nieuchronne - jak śmierć i podatki, ale mu-
simy tak działać, żeby podatki nie były przyczyną 
śmierci przedsiębiorców – komentował Tomasz 
Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodar-
czej w Katowicach.
 
Uczestników przywitali współgospodarze Kon-
gresu – reprezentanci UM Katowice i Metro-
polii GZM. Jak podkreślała Danuta Kamińska 
z GZM, stabilność prawa i podatków jest ważna 
nie tylko dla firm, ale i samorządów, które mu-
szą tworzyć długoterminowe strategie i pro-
gnozy finansowe w oparciu o prognozowane 
wpływy do budżetu.

– Zdajemy sobie sprawę, że Metropolię nie tworzą 
ustawy, ale przedsiębiorcy. Im większa koncentra-
cja firm, tym jej struktura jest mocniejsza. Na tere-
nie 41 gmin należących do GZM funkcjonuje 260 
tys. firm, z czego 96% ma mniej niż 9 pracowni-
ków, czyli reprezentuje sektor MŚP. Naszym zada-
niem jest rozwój społeczno-gospodarczy regionu. 
W wielu aspektach mamy ograniczenia spowo-
dowane przepisami, a chcemy być innowatorem 
dla województwa śląskiego. Budujemy metropo-
litalność, by ludzie chcieli tu mieszkać i zakładać 
firmy. To nie gospodarka powinna się dostosować 
do administracji publicznej, lecz administracja do 
gospodarki – podsumowywała Danuta Kamiń-
ska, Wiceprzewodnicząca Zarządu Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozwój przedsiębiorczości i sektora nowo-
czesnych usług biznesowych zajmuje priory-
tetowe miejsce w działaniach władz Katowic, 
które bardzo mocno wspierają sektor MŚP 
i start-upów. 
- Mamy specjalny referat w łonie Wydziału Ob-
sługi Inwestorów, który działa na rzecz biznesu. 
Stworzyliśmy nowy obiekt w postaci Miejskiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości – to tygiel, który 
ma łączyć przedsięwzięcia i firmy, współpracuje 

z Urzędem Pracy, ZUS-em i innymi partnerami, 
którzy są praktykami biznesu. Cieszę się, że współ-
działamy z miejskimi instytucjami i organizacjami. 
Staramy się, by te projekty były innowacyjne - ta-
kie jak Katowicka Akademia Digital Marketingu, 
która powstała dzięki kooperacji z RIG. W planach 
jest nowa inicjatywa - Digital Innovation HUB, po-
dejmujący temat transformacji cyfrowej firm. Pa-
miętamy, że siła małej przedsiębiorczości buduje 
zdrowy krwioobieg miasta – przekonywał Ma-
riusz Jankowski, Naczelnik Wydziału Obsługi 
Inwestorów w Urzędzie Miasta Katowice.

Eksperci uczestniczący w dyskusji pochylili się 
nad szczegółami zmian progów podatkowych 
oraz rozliczania składek zdrowotnych, zmian 
w VAT, CIT czy rozliczeń leasingu, a przede 
wszystkim efekcie oddziaływania polityki Pol-
skiego Ładu na sektor MŚP.

- Nowe przepisy są tak zagmatwane, że nawet 
ustawodawcy ich nie rozumieją, a tym bardziej 
podatnicy. Krajowa Rada Doradców Podatkowych 
chce tworzyć dobre prawo podatkowe, zrozumiałe 
i nie przeszkadzające w rozwoju przedsiębiorczo-
ści, a jest odwrotnie. Proponowane rozwiązania są 
nieprzemyślane i źle przygotowane, nie podlegały 
rzeczywistym konsultacjom wśród przedsiębior-
ców, brakuje też analizy skutków społecznych 
i gospodarczych – argumentował prof. dr hab. 
Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej 
Rady Doradców Podatkowych, Partner Za-
rządzający w Mariański Group.

Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz zaznaczał, 
że zmiany procedowane w Sejmie pod ha-
słem Polskiego Ładu powinny mieć optymalny 
kształt, a tak nie jest. Niektóre postulaty są 
pozytywne takie jak, niezmieniana od 2008 r., 
waloryzacja progów podatkowych i kwoty wol-
nej od podatku, które realizują zasady równego 
traktowania wobec prawa podatkowego i po 
prostu należą się pracownikom.

– Przede wszystkim, podatek liniowy jako dobry 
i sprawdzony dla przedsiębiorców oraz budżetu, 
nie powinien być zmieniany. Wprowadzanie ta-
kich pomysłów bez przynajmniej półrocznego 

vacatio legis to niczym eksperyment na żywym 
organizmie, gdy nie wiadomo czy pacjent przeżyje. 
Mamy okres po-lockdownowy, nie jest to dobry 
moment na radykalne zmiany dotyczące wzrostu 
opodatkowania pracy własnej i działalności, które 
będą miały negatywny wpływ na funkcjonowanie 
sektora MŚP – akcentował Adam Abramowicz, 
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Ostatni z konferencyjnych paneli poświę-
cono wsparciu rozwoju przedsiębiorczości 
przez administrację publiczną. Pokazano do-
bre przykłady i praktyki takie jak np.: system 
e-TOLL, e-faktura, wsparcie ochrony własności 
intelektualnej w firmie, poszukiwanie kadr dla 
gospodarki czy dofinansowanie zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się ze 
szczegółami propozycji pomocy dla biznesu na 
stoiskach przygotowanych przez Biuro Rzecz-
nika MŚP, Powiatowy Urząd Pracy w Katowi-
cach czy Śląski Oddział PFRON. 

Konferencja na temat Polskiego Ładu i tego, co 
nowego czeka sektor MŚP była jednocześnie 
XXVI posiedzeniem Rady Przedsiębiorców przy 
Rzeczniku MŚP, w którym udział wzięli również 
członkowie Rady Naukowej oraz Rady Konsul-
tacyjnej przy Rzeczniku MŚP. 

Jaga Kolawa
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RIG nawiązuje 
 współpracę  
z   Ministerstwem  
Rozwoju, Pracy 
i Technologii

Wakacje były czasem intensyfikacji działań na rzecz pokazania stanowiska przedsiębiorców wobec 
rozwiązań proponowanych przez Polski Ład. Dwukrotnie, 19 lipca i 9 sierpnia, w ramach spotkań Klubu 
Firm Członkowskich przedstawiciele śląskiego biznesu mogli porozmawiać z ówczesnym Ministrem 
Rozwoju, Pracy i Technologii, Jarosławem Gowinem o podatkach dla MŚP w kontekście Polskiego Ładu.

W trakcie pierwszego wydarzenia w siedzibie 
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 
doszło do uroczystego podpisania umowy 
o współpracy między MRPiT a RIG. Jak za-
znaczali sygnatariusze umowy, głos przedsię-
biorców ma fundamentalne znaczenie przy 
projektowaniu dalszych działań i rozwiązań 
podatkowo-prawnych, a cały proces nie może 
się odbywać bez udziału środowiska biznesu.
– Zawierając porozumienie o współpracy z RIG 
w Katowicach, chcemy wesprzeć merytorycznie 
rozwój firm z województwa śląskiego. Zamie-
rzamy też czerpać korzyści z wymiany własnych 
doświadczeń i informacji, których nadrzędnym 
celem jest stabilny rozwój polskiej gospodarki – 
podkreślał Wicepremier Jarosław Gowin.

– Będziemy współpracować w zakresie wymiany 
informacji i konsultowania planów działań oraz 
projektów aktów prawnych wpływających bez-
pośrednio na warunki prowadzenia działalno-
ści gospodarczej w Polsce, a także związanych 
z internacjonalizacją działalności firm, rynkiem 
pracy, odbudową kraju po pandemii COVID-19 
i obszarami wdrażania Funduszy Europejskich 
w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-
2027 w ramach polityki spójności oraz środków 
z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji 
– powiedział Tomasz Zjawiony, Prezes Regio-
nalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Oba spotkania miały formę dyskusji, podczas 
których przedstawione zostało stanowisko 
środowiska gospodarczego oraz poruszone 
zostały kluczowe, dla właścicieli firm, kwestie 
w przedmiotowym temacie. Można było oso-
biście zadawać pytania, jak również na czacie 
online. 
Przedsiębiorcy podnosili problem braku kon-
sultacji przy tworzeniu Polskiego Ładu. Jak 
przekonywali przedstawiciele MRPiT, osta-
teczny kształt propozycji powinno oprzeć się 
o uwagi, które płyną ze strony samych prak-
tyków biznesu.
– Ogromne znaczenie ma Państwa wsparcie. 
Wszędzie, gdzie jesteśmy prosimy o meryto-
ryczny głos przedsiębiorców, potrzebujemy go 
w walce o zmiany w Polskim Ładzie, by pokazać, 
że te rozwiązania nie są prawidłowe. Nie chodzi 
o politykę, lecz rozwój naszego kraju. Nie chodzi 
o partykularny interes przedsiębiorcy, lecz interes 
Polski – akcentowała Anna Kornecka, Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy 
i Technologii.

Jak zaznaczał Prezes Tomasz Zjawiony, ce-
lem dyskusji było nie tylko pokazanie tego, 
co boli i uwiera w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, ale też przedstawienie na to re-
cepty, zaprezentowanie postulatów i dobrych 
rozwiązań. 
– Jako organizacja samorządu gospodarczego 
odpowiadamy za sektor MŚP, który dotkliwie 
odczuje propozycje Polskiego Ładu. Tych zapi-
sów, o których chcemy rozmawiać jest sporo. 
Ministerstwo Finansów zapowiada generalną ob-
niżkę podatków. Tyle tylko, że ta obniżka dotyczy 
szerokiej grupy społecznej, zwłaszcza emerytów, 
natomiast wiąże się to z tym, że przedsiębiorcy 
mają ponieść bardzo duże koszty. Zaprowadzenie 
sprawiedliwości społecznej w taki sposób spo-
woduje oczyszczenie rynku z mikro-firm, a tego 
boimy się najbardziej – podsumowywał Prezes 
RIG w Katowicach.

Jarosław Gowin argumentował, że wśród pro-
pozycji Polskiego Ładu jest wiele takich, którym 
można przyklasnąć, np.: podniesienie kwoty 
wolnej od podatku, pierwszego progu podat-
kowego do 120 tys. zł, liberalizacja przepisów 
dotyczących CIT-u i szereg innych rozwiązań, 
zwłaszcza różnego rodzaju ulg. 

– To jest bardzo obszerny plan działań, zawie-
rający wiele rozwiązań pro-przedsiębiorczych. 
Kładzie się na nie cieniem brak możliwości od-
pisu składki zdrowotnej od podatku, co oznacza, 
zwłaszcza dla firm rozliczających się podatkiem 
liniowym, wzrost opodatkowania o blisko 50 proc. 
W większych zakładach pracy wiąże się to ze zna-
czącym wzrostem nakładów na zatrudnionych. 
W mojej ocenie, tak drastyczny wzrost podatków 
jest niesprawiedliwy i antyrozwojowy, zagraża eg-
zystencji wielu mniejszych firm. Nie chcemy też, 
by przedsiębiorcy zostali zmuszeni do przerzuce-
nia kosztów na klientów w postaci wyższych cen 
za produkty i usługi. Dla nas, Państwa pytania 
są nie tylko inspiracją merytoryczną, jak i warto-
ściowym wsparciem moralnym, utwierdzającym 
w przekonaniu, że niezależnie od konsekwencji 
musimy być głosem ludzi, nie tyle przedsiębior-
ców, co ludzi przedsiębiorczych, aktywnych, 
ciężko pracujących, czyli całej tzw. klasy średniej 
– reasumował Wicepremier  Jarosław Gowin.

Jaga Kolawa
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Czy jest miejsce
dla kolejnej kobiecej 
organizacji?

Business Woman HUB nie powstaje po to, by w biz-
nesie oddzielić kobiety od mężczyzn. Powstaje po 
to, żeby z kobiecej wiedzy, doświadczeń i intuicji 
tworzyć projekty, które będą służyć całemu środo-
wisku biznesowemu. W gospodarczym środowisku 
kobiet, wielokrotnie kierujemy swój focus na trud-
ności wynikające z łączenia ról. W Business Woman 
HUB chcemy pokazać, ile z takiego działania płynie 
mądrości, zaradności i praktycznych rozwiązań.

Chcemy zmienić myślenie, o tym czym jest 
kobieca organizacja. Chcemy, żeby Business 
Woman HUB tworzył projekty, uczestniczył 
w projektach i rozwijał takie, które budują 
przedsiębiorczynie, co nie oznacza, że two-
rzymy podział, tak jak np. na literaturę kobiecą 
i męską. Skorzystajmy z tej analogii. Literatura 
jest albo dobra albo kiepska niezależnie od płci 
autora. Jesteśmy jednak w świecie, w którym 
autorzy dobrej literatury nie tworzą klubów, by 
przekonać, że napisali coś dobrego. Inaczej jest 
z autorkami. Chcemy by autorki dobrej litera-
tury - przedsiębiorczynie tworzące organizacje, 
osiągające sukcesy kobiety biznesu, dzieliły się 
tym, co najcenniejsze i inspirowały.
Wnosimy do świata biznesu wiele ciekawych 
rozwiązań i twórczych myśli, posiadamy intu-
icję i wielokrotnie nawet jeśli nie prowadzimy 
biznesu, to w domu jesteśmy osobistymi do-
radczyniami, wspierającymi w podejmowaniu 
najtrudniejszych decyzji.

Potrzeba wyjścia z pudełka

Jesteśmy w swoich pudełkach „matka”, „me-
nedżerka”, „projektantka”, „przedsiębiorczyni” 
- naszym celem jest powrót do tego, co było 
na początku koncepcji myślenia out of the 
box. OOTB straciło na swojej kreatywności, 
bo szukamy inspiracji posługując się etykietami, 
które znamy. Zamiast łączyć rozdzielamy: role, 
środowiska biznesowe, przydatność informacji 
i wiedzy.
Dlatego pierwszym z działań podjętych przez 
Business Woman HUB jest wydarzenie, które 
odbędzie się w październiku w Regionalnej Izbie 
Gospodarczej w Katowicach.

Wychodzimy z pudełka na wolną przestrzeń, 
więc zaczynamy od Open Space Technology, 
wyjątkowej metody pracy facylitacyjnej, w trak-
cie której to uczestniczki spotkania tworzą jego 

agendę. 22 października katowicka Izba zo-
stanie opanowana przez kilkadziesiąt kobiet 
- przedsiębiorczyń, które przyjdą zdobyć wie-
dzę, przekazywać doświadczenia pod hasłem: 
„Odwaga i dzielenie się wiedzą.”

Nie chodzi o to, żeby stworzyć organizację, 
która szokuje innowacją, chodzi o to by stwo-
rzyć organizację, która zaczyna na fundamencie 
błędów i niepowodzeń, czyli najlepszej lekcji, 
jaką można otrzymać. Wiemy już jakie działania 
nie budują kobiet, wiemy już, co powoduje, że 
linia pomiędzy męskim a kobiecym środowi-
skiem biznesowym robi się bardziej wyraźna, 
zamiast się zacierać. Wiemy, co powoduje, że 
wiele przedsiębiorczyń rezygnuje z udziału 
w wydarzeniach dla kobiet. 

Źródło wiedzy dla biznesu, 
nie tylko dla kobiet

Naszą ideą jest tworzenie wydarzeń, które 
będą niesamowicie atrakcyjne dla kobiet, a ich 
owoce będą źródłem inspirującej wiedzy i chęci 
zacieśniania współpracy w całym środowisku 
biznesowym.

O tym, że wiedza jest ważna wszyscy wiemy, 
o tym, że wsparcie jest nam potrzebne, nikogo 
nie trzeba przekonywać, jaką siłę ma networ-
king - rozumie już większość przedsiębiorców. 
Potrzebny jest jednak nowy kontekst i otwarta 
przestrzeń na myślenie, by skostniałe idee ode-
szły w niepamięć, a nowe dały umocnienie i po-
wiew świeżości w inicjatywach.

Jak zawsze przy nowych koncepcjach prze-
pełnia nas wiara i entuzjazm oraz przekonanie, 
że nasze działania są potrzebne i będą miały 
znaczący wpływ na rozwój przedsiębiorczości 
kobiet. Rozpoczynamy z koncepcją - potrzebne 
jest nieszablonowe podejście - i z takim spo-
sobem myślenia będziemy tworzyć Business 
Woman HUB.

Edyta Kwiatkowska - współzałożycielka 
Instytutu Szkoleniowo-Rozwojowego Hana 

Mana i Leadit, trener, coach
Aleksandra Goc - współzałożycielka 

 Instytutu Szkoleniowo-Rozwojowego Hana 
Mana i Leadit, trener, coach
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Śniadanie Biznesowe?
Przepis na pyszny networking w 5 punktach
Zgodnie z teorią sześciu uścisków dłoni, od poznania każdego człowieka na świecie dzieli nas tylko  
6 osób. Najnowsze badania wykazują, że dzięki możliwości korzystania z nowych technologii, stopień 
oddalenia jednej osoby od drugie wynosi zaledwie 3,57. Jednak, co z tego wynika? Ni mniej, ni więcej 
tylko, tyle, że dla chcącego nic trudnego – jeśli chcesz pozyskać nowego klienta lub partnera bizneso-
wego, wystarczy zacząć się umiejętnie komunikować.

Networking to tworzenie relacji biznesowych 
poprzez umiejętną, bezpośrednią komunikację. 
To nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów 
biznesowych, w celu współpracy, wymiany 
wiedzy czy umiejętności. Najczęściej profe-
sjonalistów, partnerów, wybieramy z polecenia, 
tych którym ufamy. Dzięki networkingowi nie 
tylko my poznajemy, ale też dajemy się po-
znać innym przedsiębiorcom, dzięki czemu 
budujemy wzajemne zaufanie, a to z kolei już 
pierwszy krok do owocnego kontraktu. 
Jest to więc narzędzie które wymaga prze-
strzeni do rozmowy, umiejętności jej pro-
wadzenia i… odbiorcy. O czym pamiętać, by 
skutecznie korzystać z narzędzia jakim jest 
networking?

5 kroków do udanego 
networkingu:

1. PRZYGOTUJ SIĘ. Zastanów się z jakim ce-
lem idziesz na spotkanie, co możesz zapropo-
nować uczestnikom? Jeśli masz taką możliwość, 
zweryfikuj kto będzie na spotkaniu, jakie 
branże, jakie firmy. Dzień przed spotkaniem 
wyśpij się i weź udział w rozmowach z uśmie-
chem i zainteresowaniem.

2. DAJ SIĘ POZNAĆ NA RYNKU, bądź ak-
tywny na spotkaniach networkingowych.

3. BĄDŹ CIEKAWY UCZESTNIKÓW spotkań, 
pytaj i kolejno daj się im poznać. Nie rozdawaj 
w biegu wizytówek, daj czas sobie i rozmówcy. 
Zwolnij, zadawaj pytania, wsłuchaj się w roz-
mówcę i kolejno, opowiedz ciekawie o swoich 
projektach, pomysłach, działaniach w firmie.

4. ZBIERAJ WIZYTÓWKI i notuj na nich pod-
czas rozmowy wszystko to, co pozwoli Ci za-
pamiętać osobę, firmę i to, co możecie razem 
zrealizować.

5. PO SPOTKANIU, NP. NASTĘPNEGO 
DNIA, NAPISZ, ZADZWOŃ, PRZYPOMNIJ 
SIĘ – od razu przystąp do działania, nawet jeśli 
jeszcze teraz nie macie wspólnego projektu. 
Utrzymuj kontakt, co jakiś czas przypominając 
się i pytając – co słychać? Może już pojawiły 
się jakieś przestrzenie do współpracy?

Od teorii do praktyki, czyli pamiętając 
o 5 punktach, weź udział w wydarzeniach 
 networkingowych organizowanych przez RIG 
w Katowicach. Jesteś Firmą Członkowską? 
Sprawdź się i weź udział w śniadaniu bizneso-
wym, które organizujemy każdego miesiąca. 
Daj się poznać!

„Śniadanie Biznesowe” to nowy cykl spotkań, 
w postaci porannego networkingu, stworzo-
nego specjalnie dla kadry menadżerskiej Firm 
Członkowskich RIG w Katowicach. Zaplano-
wane na październik wydarzenie będzie po-
święcone branży budowlanej.

Celem śniadań jest zapewnienie przestrzeni 
służącej nawiązywaniu kontaktów bizneso-
wych, zapewniając tym samym sposobność 
do podejmowania pierwszych rozmów i współ-
pracy, w przyszłości finalizowanej pomyślnymi 
kontraktami.
To miejsce wymiany good practices oraz wza-
jemnego wsparcia firm, w osiąganiu swoich ce-
lów. Każde ze śniadań połączone jest z krótką 
prezentacją jednej z firm, która tym samym na-
rzuca temat wiodący spotkania. Należy jednak 
pamiętać, że najważniejszy w spotkaniu jest 
networking i nawiązanie kontaktów. Spotkanie 
jest przewidziane maksymalnie dla 20 osób, 
zależy nam, żeby każdy miał czas na nawiązanie 
faktycznej relacji z pozostałymi uczestnikami. 

Jak często zdarza Ci się brać udział w spo-
tkaniu networkingowym? Wcale? To wielki 
błąd. Networking jest określany jako wielkie 
odkrycie ostatnich lat i coraz częściej nazywa 
się go najbardziej efektywnym narzędziem 
stosowanym w biznesie.

Katarzyna Piosek
tel: 510 612 667, 

e-mail: kpiosek@rig.katowice.pl

WYDARZENIA DLA MŚP
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INAUGURACJA EKMŚP 2020
- BACK TO BUSINESS

Odpowiedzialny i innowacyjny rozwój, 
ekologia, finansowanie

Wzrost wartości rynku AI, mnogość przykładów biznesowych zastosowań sztucznej inteligencji w rozwoju 
firmy, gdzie nawet mały przedsiębiorca może zarabiać na nowych technologiach i modelach biznesowych 
sprawia, że możemy mówić o nowej fali cyfrowej rewolucji – eksperci światowej klasy rekomendowali 
podążanie jej drogą podczas konferencji online „AI - wykorzystanie sztucznej inteligencji źródłem 
przewag konkurencyjnych w biznesie”, która miała miejsce 10 czerwca br. Wydarzenie zainaugurowało 
tegoroczną edycję Europejskiego Kongresu MŚP. Specjalna edycja imprezy została podzielona na pięć 
wydarzeń, które odbywały się w formule hybrydowej – stacjonarnie i/ lub online.

AI - wykorzystanie sztucznej 
 inteligencji źródłem przewag 
 konkurencyjnych w biznesie

Współczesne technologie informatyczne stały się jednym z najważniej-
szych zasobów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa. Wśród nich 
uprzywilejowaną pozycję zajmują najbardziej innowacyjne rozwiązania, 
w tym te skupione na rozwoju sztucznej inteligencji (AI). W związku 
z tym, rosnące zainteresowanie tematyką sztucznej inteligencji obser-
wuje się nie tylko w największych międzynarodowych korporacjach, ale 
także sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwiązania AI stają 
się osiągalne finansowo i organizacyjnie, nawet dla najmniejszych firm, 
a sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w polskim biznesie. 
Przed rozpoczęciem inwestycji warto postawić przede wszystkim na 
ekspercką wiedzę, pozwalającą na zrozumienie rozbudowanych aspek-
tów transformacji cyfrowej. Stąd, jak wyjaśniał organizator EKMŚP, 
tematyka pierwszej konferencji.

W trakcie panelu - oczekiwania względem sztucznej inteligencji, dysku-
tanci zastanawiali się: jakich funkcjonalności użytkowych oczekujemy 
względem AI? Z jakich rozwiązań korzysta województwo śląskie? Jak AI 
wpływa na mieszkańców i przedsiębiorców? W kwestii wdrażania AI 
w firmach Polska ma jeszcze sporo do nadrobienia. Europejskie rankingi 
plasują nas w środku zestawień, jeśli chodzi o nasycenie praktykami 
sztucznej inteligencji. W przypadku sektora publicznego w Europie Za-
chodniej, 30% organizacji korzysta z rozwiązań związanych z AI, a 20% 
planuje wdrożenie. W Europie Środkowej, w tym w Polsce, ten poziom 
sięga tylko 3%.
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"Patrząc na potencjał polskiego 
rynku IT, chcemy tworzyć eko-
system wspierający przedsię-
biorstwa od strony otoczenia 
regulacyjnego. Polityka danych, 
tworzenia danych publicznych, 
stymulowania udostępniania, 
budowania składnic danych 
oraz zaufania do nich – to główne 
płaszczyzny wsparcia. Kluczo-
wym zadaniem jest także rozwój 
kompetencji i wspierania badań. 
Powołano huby innowacji cyfro-
wych, powstał pilotaż AI for You 
– projekt uczenia o sztucznej in-
teligencji w szkołach średnich. 
Mam nadzieję, że kreujemy nowe 
pokolenie programistów AI.

Beata Lubos, 
Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki 

 Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Szansę na nadrobienie tych zaległości daje wsparcie ze strony rządo-
wej, m.in. w ramach programu „Polityka dla rozwoju Sztucznej Inte-
ligencji w Polsce od roku 2020”, który ma być kołem zamachowym 
rozwoju i upowszechniania kompetencji cyfrowych.

Województwo śląskie korzysta z rozwiązań AI. Pionierską instytu-
cją w tym zakresie jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która 
obecnie wdraża smart-projekty w obszarze rzeczywistym i wirtualnym.

"Przeprowadzone testy poka-
zują, że „Drony nad Metropo-
lią” mogą znaleźć zastosowanie 
w  zarządzaniu ruchem ulicz-
nym, transportem, pomocy przy 
planach zagospodarowania czy 
w ochronie środowiska. W czę-
ści wirtualnej rozpoczęliśmy 
projekt platformy otwartych 
danych, polegający na zinwen-
taryzowaniu i przetworzeniu do 
jednego formatu 1700 zbio-
rów danych z 28 gmin. Jestem 
przekonany, że realizacja tego 
programu wzmocni społeczeń-
stwo obywatelskie i pobudzi do 
działania również biznes i na-
ukę. Warto też dodać, że od 
nowego roku akademickiego 
studentom medycyny na Ślą-
skim Uniwersytecie Medycznym 
będzie pomagał wirtualny pa-
cjent, chatbot nauczy m.in. kon-
taktów z prawdziwym chorym. 
To pierwsze tego typu przedsię-
wzięcie w Polsce.

Henryk Borczyk, 
Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko- 

 Zagłębiowskiej Metropolii

"Ponieważ rośnie zaintereso-
wanie tą problematyką, posta-
nowiliśmy pierwsze spotkanie 
w  ramach EKMŚP poświęcić 
wyłącznie sztucznej inteligencji. 
Polski sektor MŚP wyróżnia się 
bardzo dużą innowacyjnością, 
a nasi przedsiębiorcy chętnie in-
westują w narzędzia, umożliwia-
jące dostarczenie nowoczesnych 
produktów i usług. Bardziej przy-
jazna i zrozumiała sztuczna in-
teligencja pozwoli rozwiązywać 
wiele problemów i da nowy im-
puls do rozwoju.

Tomasz Zjawiony,
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
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"Pracujemy nad strategią Smart 
Zabrze 2030. Opieka zdrowotna 
i  medycyna – na te obszary 
kładziemy nacisk. Przyjęliśmy 
rolę katalizatora projektów, które 
również w obszarze AI mogą się 
rozwijać – ekosystem start-upów 
w  Zabrzańskiej Dolinie Medycz-
nej. Wdrażamy też program jed-
nej z nawigacji społecznościowych, 
dający możliwość korzystania 
z alertów (np. o zamknięciu drogi, 
korkach), pochodzących od użyt-
kowników tej aplikacji, wykorzy-
stywanej na co dzień. Patrząc na 
trendy demograficzne, widzimy 
jak AI może wpłynąć na rynek 
pracy w ramach zastępowalności 
procesów produkcyjnych, usłu-
gowych czy opieki nad osobami 
starszymi.

Jednym z miast Metropolii stawiającym pierwsze kroki w zakresie wyko-
rzystania AI do planowania strategicznego i konkretnych przedsięwzięć 
jest Zabrze. 

Jeszcze do niedawna wykorzystanie sztucznej inteligencji kojarzyło 
się ze światem przyszłości i było na dobrą sprawę zarezerwowane dla 
najbardziej majętnych i innowacyjnych organizacji. Dzięki rozwojowi 
technologii, w tym tych skupionych wokół Internetu Rzeczy (IoT), bardzo 
szybko stały się jednak łatwo dostępne i osiągalne – również finansowo 
i organizacyjnie – przez mniejsze firmy operujące na zróżnicowanych 
rynkach. Według raportu The State of AI 2020, przygotowanego przez 
McKinsey, aż co drugi podmiot, który wziął udział w badaniu, przyznał, 
że wykorzystuje potencjał sztucznej inteligencji w przynajmniej jednym 
z aspektów swojej biznesowej działalności. Zakres obszarów wspiera-
nych przez AI jest przy tym bardzo szeroki – obejmuje z jednej strony 
działalność operacyjną, z drugiej rozwój produktów i usług czy działa-
nia marketingowe i sprzedażowe. Co ważne: implementacja rozwiązań 
wykorzystujących sztuczną inteligencję to nie tylko krok w stronę inno-
wacji, ale również wymierna korzyść biznesowa. Aż 22% respondentów 
stwierdziło, że narzędzia AI odpowiadają za generowanie przynajmniej 
5% zysku operacyjnego. Start-up od kilku lat jest modnym modelem 
biznesowym. Innowacyjny pomysł i większa skłonność do ryzyka to 
immanentne cechy start-upów, które mogą pomóc dużym, często sko-
stniałym firmom. Efektywny model współpracy jest możliwy, zwłaszcza 
przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Marcin Lesiak,
Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Zabrze"Tradycyjni gracze potrzebują no-

wych pomysłów, by utrzymać klienta 
i  obniżyć koszty operacyjne. Jest 
wiele obszarów, w których  start-up 
może pomóc dzięki analizie danych, 
automatyzacji procesów albo efek-
towi „wow” – doświadczeniu klienta 
poprzez pokazanie innowacji mar-
ketingowej. Istnieje potencjał do 
wymiany wiedzy. Firmom istnie-
jącym od dawna na rynku często 
brakuje zewnętrznej perspektywy, 
dzięki kooperacji mamy szansę 
wiele nauczyć się od siebie.

Greg Albrecht,
Growth Strategy & Leadership at Albrecht Partners

Jednym z kluczowych elementów dla właściwego wykorzystania poten-
cjału AI jest budowanie „data-driven business”. Bez zbierania informacji 
i przetwarzania danych nie ma AI. Systemy czy maszyny naśladujące 
ludzką inteligencję mogą podejmować decyzje i wykonywać zadania 
z sukcesem, wyłącznie w oparciu o rzetelne i dobrze rozumiane dane.

"Dane w naturalnej postaci są nie-
uporządkowane, dopiero dzięki 
ich przetworzeniu i posortowaniu 
zaczynają nieść informacje. Im 
wyższymi kompetencjami dyspo-
nujemy, tym więcej odpowiedzi 
i wartości mogą dawać. Komplek-
sowe podejście do danych i anali-
tyki może pomóc optymalizować 
i  rozwijać działania wszystkich 
działów biznesu. Budowanie da-
ta-driven to długi proces, do któ-
rego kluczem jest priorytetyzacja. 
Praca z danymi wymaga różno-
rodnych umiejętności i elementów 
infrastruktury. Nie ma uniwersal-
nego modelu idealnego dla każdej 
firmy.

Adam Staniszewski,
Building Data Team, Tidio
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W trakcie konferencji można było zapoznać się z wieloma przykładami biznesowych zastosowań sztucznej inteligencji. AI dzięki danym z prze-
twarzania obrazu doskonale radzi sobie w walce z „podróbkami” znanych marek, z kolei maszyny rolnicze z czujnikami mogą wpływać na kontrolę 
upraw i zmniejszenie ilości nawozów sztucznych. Sztuczna inteligencja to także przyszłość efektywnej medycyny – dzięki korelacji archiwum 
danych i badań pacjenta może stworzyć optymalną ścieżkę leczenia.

"Nasze rozwiązanie – sky crops – można po-
równać do Tesli wśród maszyn rolniczych. 
Jest to mini-park maszynowy, rozszerzający 
ten tradycyjny, istniejący u plantatorów ja-
błek. Tak jak firma Apple łączymy software 
i hardware, a niczym Tesla tworzymy odpo-
wiednik samochodu elektrycznego z opcją 
autopilota. Chcemy, by maszyny wspierające 
sadowników podejmowały decyzje same, 
bez nadzoru człowieka w oparciu o dane 
z różnych sensorów. 

Chris Parjaszewski,
CEO sky gate

"To dopiero początek rewolucji, a jej skala jest nie do oszacowania na dziś. Pomysły, 
które kiedyś nie miały racji bytu obecnie są w zasięgu ręki firm. Jedno jest pewne – 
AI zmieni świat na zawsze. Niektórzy postrzegają to jako zagrożenie dla cywilizacji, 
inni jako sposób na efektywną walkę ze zmianami klimatycznymi, a także poprawę 
standardu życia i pracy. W naszej opinii to najpotężniejsza technologia dostępna 
ludzkości. Największym błędem jest jej ignorowanie.

Wojciech Tyziniec & Antony Lewandowicz,
eksperci Silesia Business HUB

Konferencja była połączona z inauguracją nowej jed-
nostki Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. 
Silesia Business HUB to pierwsze miejsce networkingu 
firm, gdzie we współpracy z najlepszymi specjalistami 
z Polski oraz z zagranicy w obszarze sztucznej inteli-
gencji, będzie świadczona pomoc dla firm, które chcą 
wprowadzać do swoich przedsiębiorstw AI, optymalizo-
wać procesy i szukać unikalnych rozwiązań.

Skuteczna implementacja AI w swojej branży pozwala 
m.in. na ułatwienie kontaktów z przyszłymi pracowni-
kami i klientami. Bank Gospodarstwa Krajowego w pro-
cesach rekrutacji wykorzystuje wiele nowych narzędzi 
takich jak: Emplobot – chat bot, który skraca i auto-
matyzuje czas rekrutacji, Voicebot (do którego można 
zadzwonić i odpowiedzieć na kilka standardowych pytań, 
w ten sposób zgłoszenie np. w sprawie praktyk zostanie 
wysłane) czy wideorozmowy (możliwość kilkukrotnego 
nagrania własnej autoprezentacji przez kandydatów do 
pracy, to narzędzie było efektywnie wykorzystywane 
w rekrutacjach w czasie pandemii). BGK implementuje 
też rozwiązania, które można wykorzystywać na even-
tach organizowanych przez instytucję. Np. wirtualną 
rzeczywistość z elementami grywalizacji (gier), ulotki 
z VR (aplikacja po zeskanowaniu kodu – można dzięki 
niej zapoznać się ofertą banku, kafelki odsyłają do for-
mularza kontaktowego itd.), grę online Bieg do BGK! 
(gra zręcznościowa z elementami edukacyjnymi, dająca 
możliwość poznania oferty banku).

"Naszym celem jest budować w polskich firmach świadomość, że dane działają na 
ich korzyść. Chcemy odchodzić od utartych schematów podejmowania decyzji na 
zasadzie „kto ma najważniejszy głos” - na korzyść tego za kim idą dane i niepodwa-
żalne fakty. Wdrażanie sztucznej inteligencji w swojej firmie powinniśmy zaczynać 
od postawienia sobie pytań. Jaki problem chcemy rozwiązać? Co chcielibyśmy 
usprawnić?

Wojciech Tyziniec,
eksperci Silesia Business HUB
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"BGK chce iść z duchem czasu i nie być 
kojarzony wyłącznie z państwową, kon-
serwatywną instytucją. Stwierdziliśmy, 
że warto zainwestować w nowoczesne 
technologie. Co godne podkreślenia, 
w ten sposób wspieramy polskie firmy, 
pokazujemy ich inwestycje i nowator-
skie rozwiązania. Wszystkie nowe na-
rzędzia wdrażane przez nas są „made 
in Poland”.

Agnieszka Stasinowska,
Recruitment & Employer Branding Manager

w Banku Gospodarstwa Krajowego

O tym, jak dynamicznie rozwija się sztuczna inteligencja i jaki jest 
poziom zainteresowania tym tematem, świadczy liczba publikacji 
i co najważniejsze – wzrost wartości tego rynku. Można mówić 
o nowej fali cyfrowej rewolucji. W 2020 r. globalna wartość rynku 
AI wynosiła 6 mld $, a w 2025 r. ma osiągnąć poziom prawie 40 
mld $. Również polski przemysł skutecznie implementuje roz-
wiązania AI.

"Następuje rozwój wartości rynku 
sztucznej inteligencji na świecie, a co za 
tym idzie obszarów, w których znajduje 
zastosowanie. To znalazło przełożenie 
na różnorodne aplikacje, zwłaszcza 
w  dziedzinie przemysłu i  produkcji. 
Najbardziej jaskrawym przykładem 
możliwości AI są algorytmy widzenia, 
wielokrotnie przewyższające ludzką 
percepcję. Mogą być wykorzystywane 
w obszarze przemysłu do rozpoznawa-
nia defektów i anomalii, czyli precyzyj-
nej kontroli jakości. Dzięki dokładnemu 
pomiarowi temperatury w budynkach 
możliwe jest wskazanie obszarów, 
gdzie obiekty tracą ciepło. Coraz moc-
niej AI jest obecna w rolnictwie. Grupa 
Azoty posiada systemy rolnictwa pre-
cyzyjnego wspomaganego sztuczną 
inteligencją, określające stan wegeta-
cji roślin, optymalną dawkę nawożenia 
itp. Robotyka w fabrykach przyszłości 
to większa produktywność, ogranicze-
nie kosztów operacyjnych i usprawnie-
nie łańcucha wartości.

dr Grzegorz Kądzielawski,
Dyrektor Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją Akade-

mii WSB, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Tarnów S.A.

10 topowych aplikacji AI w przemyśle:

1. diagnostyka prewencyjna,
2.	 zapewnienie	jakości,
3. optymalizacja procesów produkcyjnych,
4.	 optymalizacja	łańcuchów	logistycznych,
5.	 cyberbezpieczeństwo	wsparte	AI
6.	 zautomatyzowane	bezpieczeństwo,
7. optymalizacja zasobów,
8.	 automatyczne	zarządzanie	danymi,
9 smart assistants,
10. R&D i rozwój	ze	wsparciem	AI;

Spektrum możliwych zastosowań AI jest bardzo szerokie, a mno-
gość ta w kolejnych latach będzie tylko wzrastała. Eksperci re-
komendują zwrócenie uwagi na właściwe zarządzanie rozwojem 
tych systemów.

Kluczowe elementy dla rozwoju 
AI w przedsiębiorstwie:

• określenie źródła wartości z wdro-
żenia AI,

• stworzenie ekosystemu danych,
• określenie zasobów i kompetencji 

niezbędnych do wdrożenia,
• włączenie w sposób świadomy AI 

do głównych procesów w firmie,
• otwarta kultura organizacyjna.

Jak zaznaczali paneliści biorący udział w konferencji, AI w biz-
nesie staje się standardem, wykorzystanie sztucznej inteligencji 
w firmach może pomóc w ich rozwoju, ułatwić przeprowadzanie 
procesów, zwiększyć wydajność i generalnie stać się źródłem 
przewag konkurencyjnych.
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III Think ECO! Forum

METAN, WODÓR ORAZ DWUTLENEK WĘGLA 
– problem, zagrożenie czy przyszłość dla świata?

Synergia ekologii i biznesu to tematyka obecna na Europejskim Kongresie MŚP od wielu lat. Drugie 
wydarzenie tegorocznego kongresu, które odbyło się 29 lipca br. w Katowicach zostało poświęcone 
najbardziej palącym zagadnieniom związanym z propagowaniem alternatywnych źródeł energii, polityką 
Zielonego Ładu, założeniami Funduszu Odbudowy oraz perspektywami i przeszkodami dla budowania 
zielonej gospodarki. Zgromadzeni eksperci: przedstawiciele rządu, Parlamentu Europejskiego, władz 
regionu, samorządowcy, eksperci ds. ekologii, a także reprezentanci świata nauki i przedsiębiorcy prze-
konywali, że trzeba odpowiednio przygotować się na czekającą nas transformację energetyczną, którą 
należy potraktować jako szansę na budowanie nowej jakości cywilizacyjnej. 

Niewątpliwie ekologiczna rewolucja zmieni krajobraz polskiej go-
spodarki, a transformacja w oparciu o „Zielony Ład” (Green Deal) 
to wyzwanie, przed którym stoi Polska. Tematyka daje szerokie 
pole do merytorycznej dyskusji, eksperckiej wymiany poglądów, 
przedstawiania najkorzystniejszych rozwiązań, przemyślenia aktu-
alnych procesów wytwórczych oraz ich modernizacji, w kierunku 
wykorzystania bardziej wydajnych, innowacyjnych i ekologicz-
nych technologii, a przede wszystkim stworzenia rekomendacji 
dla decydentów ze strony rządowej. Na ekspercką wymianę 
poglądów i wypracowanie nowych programów pozwalają kon-
struktywne debaty. Takie jak cykl Think Eco! Forum. W trakcie 
EKMŚP 2021 Forum miało swoją trzecią odsłonę. 

W 2019 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat ws. Eu-
ropejskiego Zielonego Ładu, czyli strategii której ambitnym celem 
jest osiągnięcie przez UE do 2050 r. neutralności klimatycznej 
– jako światowego lidera w tym zakresie. W lipcu br. Komisja Eu-
ropejska przedstawiła kolejny pakiet zmian legislacyjnych „Fit for 
55”, które mają sprawić, że w 2030 r. uda się zredukować emisję 
CO2 o 55 proc. Ze względu na trudny punkt startowy polskiej 
transformacji i jej społeczno-ekonomiczne aspekty – wdrożenie 
założeń neutralności klimatycznej wymusza konieczność kom-
pletnej przebudowy gospodarki.

"Degradacja środowiska natural-
nego oraz postępujące zmiany 
klimatyczne to jedno z najważ-
niejszych wyzwań współcze-
snego świata. Regionalna Izba 
Gospodarcza w  Katowicach, 
jako wiodąca instytucja samo-
rządu gospodarczego w regionie 
i w Polsce, rozpoczęła w 2020 
roku publiczną dyskusję po-
święconą możliwości połączenia 
działań odbudowujących gospo-
darkę z upowszechnianiem „zie-
lonych technologii”. Uważamy, 
iż kooperacja środowiska przed-
siębiorców z przedstawicielami 
instytucji publicznych, którzy 
odpowiadają za tematy ekologii 
w Polsce, może zbudować kie-
runek działania na kolejne lata.

Tomasz Zjawiony,
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
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"Sytuacja jest wyjątkowa, to stworze-
nie Europy nie tylko odpowiedzialnej 
za klimat, za przyszłość planety, ale 
też prorozwojowej, tworzącej miejsca 
pracy, zwłaszcza dla młodych ludzi. 
To nasze zadanie, które chcemy wy-
konać w ciągu najbliższych dekad. 
Potrzebne są dobre pomysły dla ca-
łego regionu. Kluczowe znaczenie 
będzie miało ciepłownictwo, zastą-
pienie węgla gazem ziemnym. Warto 
zaznaczyć, że tylko 1 proc. zanie-
czyszczeń smogiem notujemy przy 
tym paliwie. Nastąpi rewizja systemu 
handlu emisjami, transport i budow-
nictwo zostaną do tego włączone. Bę-
dziemy mieć w tych sektorach duże 
ograniczenia. Ale z  drugiej strony, 
dostaniemy 2,5 razy więcej środków 
finansowych z Unii Europejskiej niż 
dotąd, z  Funduszu Odbudowy. 38 
proc. zostanie przeznaczonych na 
zielone inwestycje, a 20 proc. na cy-
fryzację. Gospodarka o obiegu za-
mkniętym pozwoli na pójście drogą 
transformacji.

prof. Jerzy Buzek, 
 Poseł do Parlamentu Europejskiego

Polska poparła założenia „Zielonego Ładu”, przedsta-
wiciele rządu wierzą, że kraj poradzi sobie z zadaniami 
przedstawianymi przez Unię Europejską. Przebudowa 
krajowego systemu energetycznego, budowa źródeł 
OZE, lepsze zarządzanie energią w budynkach, wyko-
rzystanie ulatniającego się metanu, budowa gospodarki 
wodorowej – daje szansę zamiany tego, co jest dzisiaj 
zagrożeniem na wielkie wyzwanie.

Zmiana ekologiczna to szansa. Wszystko zależy od tego 
jak wykorzystamy środki z Krajowego Planu Odbudowy, 
z którego będzie dofinansowany również program „Czy-
ste Powietrze”, skierowany do osób fizycznych. Bene-
ficjenci programu mogą liczyć na dofinansowanie nie 
tylko na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, ale też 
na kompleksową termomodernizację budynków, wy-
mianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz montaż paneli 
fotowoltaicznych.

Ponieważ niska emisja nie zna granic, najważniejsze jest 
skonsolidowanie działań na poziomie gmin i samorządu. 
Górnośląsko-Zagłębiowski Związek Metropolitalny łą-
czy 41 gmin województwa śląskiego na rzecz ochrony 
klimatu, przeciwdziałając niskiej emisji i promując eko-
logiczny transport publiczny.

"
Co godne podkreślenia, zielona rewolucja w fotowoltaice wydarzyła się od-
dolnie. Polacy sami zrozumieli, że ekologia łączy się z ekonomią. Ogromny 
potencjał rozwojowy stanowią polscy przedsiębiorcy; Coraz częściej stają 
się kreatorami zmian wdrażanych przez samorządy, inicjują klastry energii, 
porozumienia mające na celu poprawę konkurencyjności ich biznesów. 
Ten sposób działania – razem na rzecz rozwoju danego regionu – daje 
największą szansę sukcesu. Nasz resort podejmuje aktywności na rzecz 
energetyki rozproszonej, jak i lokalnych inicjatyw. Mam głębokie przekona-
nie, że wyzwanie transformacji energetycznej dla naszego kraju stanie się 
szansą rozwoju gospodarczego. Udowodniliśmy wielokrotnie, że jesteśmy 
w stanie realizować ambitne cele.

Anna Kornecka,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
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"Jak wynika z badań Polskiego Alarmu Smogowego, aż 51 proc. budynków 
w Polsce jest nadal ogrzewanych węglem, a 70 proc. paliwami stałymi. 
Tworzy się rynek dla polskich firm usługowych i producenckich. Mała ener-
getyka powinna zostać zdywersyfikowana i zdekarbonizowana. Widzimy 
duże ożywienie w województwie śląskim i podkarpackim, gdzie ustawy 
antysmogowe wchodzą w życie. Dodatkowo statystyki podają, że ponad 
33 proc. budynków w Polsce jest nieocieplonych. Tutaj także widzę pole do 
popisu dla przedsiębiorców. Kluczowa pozostaje współpraca na poziomie 
miasta, gminy, samorządu, władz województwa ze szczeblem rządowym, 
funduszami ochrony środowiska, spółkami Skarbu Państwa, które mają 
ogromną rolę w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Czwarty filar 
tworzą MŚP, które są w stanie przebić się z nowymi technologiami na rynki 
zagraniczne. Polskie firmy z powodzeniem wchodzą na rynek, tworząc np. 
pompy ciepła, mamy więc szansę stać się polskim hubem. Musimy tylko 
postawić na kooperację na linii rząd – samorządy – biznes.

Bartłomiej Orzeł,
Pełnomocnik Premiera ds. Programu „Czyste Powietrze”

"Połączyliśmy wysiłki 16 gmin 
w  programie „Stop Smog”, 
wspierającym wymianę bądź 
likwidację źródeł ciepła i  ter-
momodernizację budynków 
mieszkalnych. Jesteśmy w trak-
cie zakupu autobusów elek-
trycznych, pracujemy nad 
wykorzystaniem wodoru jako 
paliwa przyszłości. Chcemy re-
alizować przedsięwzięcia, które 
służą podniesieniu znaczenia 
retencji wód opadowych. Wdra-
żamy liczne projekty metropoli-
talnych łąk kwietnych. Think Eco 
to dla nas znaczy Think Different 
i… działaj skutecznie.

Henryk Borczyk, 
Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko- 

 Zagłębiowskiej Metropolii

Według Janusza Steinhoffa, b. ministra gospodarki w rządzie 
Jerzego Buzka, przeobrażenia są procesem nieuchronnym. Nie 
można w nieskończoność kontestować faktu ocieplenia klimatu 
i wyciągać z tego wnioski dotyczące braku konieczności sanacji 
w elektroenergetyce. Musimy mieć świadomość, jaki to ma wpływ 
na konkurencyjność gospodarki i poziom życia obywateli. Pamiętać 
o tym, że w naszej elektroenergetyce dominują paliwa stałe, a ta 
dodatkowo jest przestarzała oraz o niskiej sprawności bloków 
energetycznych. Mamy problem polskiego górnictwa z rosnącymi 
kosztami emisji CO2 – (57 euro za tonę), a emitujemy prawie 
tonę na 1 MWh. Powinniśmy dyskutować o strategii i taktyce 
dochodzenia do neutralności klimatycznej jako państwo-członek 
Unii Europejskiej.

Śląskie jest regionem, gdzie zmiany wytyczone przez wymagania 
Europejskiego Zielonego Ładu będą bardzo silnie obecne. Dzięki 
połączeniu wiedzy uczelni i instytucji naukowych z doświadcze-
niem śląskich przedsiębiorców, likwidacji nadregulacji prawnych 
i urealnienia ich o możliwości biznesowe – istnieje duży potencjał 
w wykorzystaniu zielonej ścieżki rozwoju.

Poszukiwanie alternatywnych zamienników dla paliw kopalnych to 
wyzwanie dla polskiej gospodarki i przemysłu. Metan jest gazem 
na który należy spojrzeć z nowej perspektywy, nie tylko jako za-
grożenie dla górników i produkt uboczny przy wydobyciu węgla, 
ale jako źródło energii. Potencjałowi metanu, odmetanowaniu, 
gospodarczej eksploatacji gazu przez kopalnie, wykorzystaniu me-
tanu w transporcie, przemyśle petrochemicznym i biometanie była 
poświęcona kolejna część kongresowej debaty.
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"Europa powinna być dyna-
miczniejsza w świecie ze swo-
imi założeniami, żeby pokazać, 
że troska o klimat to także do-
bry biznes. Może się okazać, że 
stracimy konkurencyjność, a kli-
matu nie zmienimy. Musimy być 
bardziej konsekwentni, bardziej 
strategiczni w  przekonywaniu 
do swoich racji. Zwłaszcza, że 
pandemia jeszcze nie powie-
działa ostatniego słowa. Udało 
nam się przeforsować w  UE, 
żeby gaz był surowcem przej-
ściowym, dając nam „bypass” 
w trakcie odejścia od energetyki 
węglowej. W pakiecie moderni-
zacyjnym „Fit for 55” nie został 
uwzględniony. Trzeba pamię-
tać, że skutkami troski o klimat 
będzie obciążony przysłowiowy 
Kowalski, np. w postaci wyższych 
cen za paliwo. Do 2030 r. przewi-
dziany jest koniec użytkowania 
samochodów typu diesel. Czy 
jesteśmy w stanie przez 10 lat 
zastąpić je samochodami elek-
trycznymi? Przecież będzie ro-
sła cena produktu deficytowego. 
Podrożeje transport lotniczy. To 
będą skokowe podwyżki. Jedynie 
kolej będzie w miarę dostępna 
dla osób średnio zarabiających. 
Musimy popierać takie rozwią-
zania, które dla Polski i Europy 
są korzystne, ale we właściwych 
proporcjach, bo grożą nam pro-
blemy społeczne. Pamiętajmy, iż 
trzeba przekonać obywateli do 
tych zmian.

Grzegorz Tobiszowski,
Poseł do Parlamentu Europejskiego

"
Hurtowe ceny energii są w Pol-
sce najwyższe w UE. To wynik 
przestarzałego miksu energe-
tycznego i niekonkurencyjnego 
rynku. Polska elektroener-
getyka musi przejść proces 
przeobrażeń. Do 2030 r. zli-
kwidujemy wszystkie bloki o ni-
skiej sprawności do 200 MW. 
W latach 2035-36 skończą się 
odkrywki węgla brunatnego 
w  Bełchatowie. Odchodzimy 
od paliw stałych w  energo-
elektryce i  większość kopalń 
jest trwale nierentowna, dla-
tego politycy muszą podjąć 
odważną decyzję o  ich za-
mknięciu, stosując przy tym 
pakiety osłonowe – osłony 
socjalne dla zatrudnionych 
w  tych branżach. Trzeba pa-
miętać, że wpływy do budżetu 
z opłat za emisję CO2 nie płyną 
do Brukseli, w 2020 r. było to 
11 mld zł, w tym roku prawdo-
podobnie ok. 20 mld zł. Będą 
wydawane na cele związane 
z modernizacją energetyki. Je-
stem pod wrażeniem strategii 
PGE - osiągnięcia neutralno-
ści klimatycznej do 2050 r. 
(100 proc. energii sprzedawa-
nej przez PGE ma pochodzić 
ze źródeł odnawialnych). To 
wszystko wymaga od nas wielu 
decyzji, trudnych w społecznym 
odbiorze. Ale pamiętajmy, że 
nie mamy takich problemów 
finansowych jak 20 lat temu, 
gdy likwidowano kopalnie bez 
żadnego wsparcia f inanso-
wego z budżetu.

Janusz Steinhoff,
Przewodniczący Rady Regionalnej Izby

Gospodarczej w Katowicach
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Katowice to nie tylko biznes, innowacje, wielkie 
wydarzenia i mnogość turystycznych atrakcji. 
Miasto posiada także bogate zaplecze rekreacyjne 
w postaci terenów zielonych. Dzięki nim katowi-
czanie wcale nie muszą „wyskakiwać za miasto”, 
aby odpocząć. Wszystko, czego im potrzeba, znaj-
dą tutaj. Mało kto wie, że stolica Górnego Ślą-
ska  jest trzecim miastem w Polsce, jeśli chodzi  
o powierzchnię terenów zielonych. Ponad poło-
wę Katowic stanowią lasy, parki i skwery. Jednym 
z najbardziej popularnych terenów rekreacyjnych 
jest Dolina Trzech Stawów. Można tu znaleźć m.in. 
rolkostradę, place zabaw, naturalne kąpielisko 

z plażą, ustronne miejsca pozwalające na odsepa-
rowanie się od miejskiego zgiełku, liczne lokale ga-
stronomiczne oraz sieć ścieżek rowerowych. Skoro 
mowa o jednośladach napędzanych siłą mięśni, 
należy dodać, że Katowice mocno inwestują w ten 
środek transportu. Z roku na rok powstają kolej-
ne kilometry tras rowerowych, z których chętnie 
korzystają m.in. użytkownicy systemu rowerów 
miejskich. Ten ostatni bije rekordy popularności. 
Regularnie wzrasta liczba stacji rowerowych i po-
jazdów, które można na nich wypożyczyć. Docelo-
wo wypożyczalni ma być 150. 
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"W Jastrzębskiej Spółce Węglo-
wej wykorzystujemy 60 proc. 
metanu, naszą ambicją jest 
by eksploatować go w całości. 
Z gazu powstałego po odmeta-
nowaniu produkujemy energię 
elektryczną i cieplną. Program 
wykorzystania metanu jest reali-
zowany od 2017 roku. W 2020 
r. było to prawie 100 tys. MWh, 
w tym roku 75 tys. za pierwsze 
półrocze. Problemem, by w ca-
łości wykorzystywać metan, jest 
brak technologii i  kosztowne 
inwestycje, a można zwiększyć 
efektywność odmetanowania 
i tym samym zmniejszyć dziury 
eksploatacyjne.

Artur Badylak,
Dyrektor Biura Odmetanowania i Zarządzania Mediami 

Energetycznymi, JSW S.A.

"Metan jest postrzegany jako nie-
dowartościowane źródło energii, 
rzadko mówimy o nim jako o wy-
sokooktanowym gazie. Wg sza-
cunków Państwowego Instytutu 
Geologicznego w Górnośląskim 
Zagłębiu Węglowym mamy ok 
190 mld m³ CH4, a  do 2030 
roku zużycie gazu w Polsce wzro-
śnie do 30 mld ton. Pojawia się 
pytanie – skąd mamy to wziąć? 
Tylko 20 proc. zapotrzebowania 
pokrywamy z  krajowych złóż. 
Warto wziąć pod uwagę możli-
wości, które niesie metan i jego 
możliwość generowania energii.

dr Janusz Jureczka,
Dyrektor Oddziału Górnośląskiego Państwowego

Instytutu Geologicznego w Sosnowcu

"W 2026 roku metan ma stać 
największym paliwem, jeśli 
chodzi o zastosowanie ener-
getyczne (kosztem węgla 
i ropy), ma utrzymać taką rolę 
do 2050 r. To ogromna szansa 
dla Polski, gdzie już od dawna 
jest wykorzystywany. To jedyne 
paliwo kompletnie dopraco-
wane, może np. zastępować 
diesla. Wszystkie technologie 
dotyczące metanu powinny 
być realizowane. Skala in-
westycji w metan rośnie, np. 
robi to Orlen. Powinniśmy 
metanowi poświęcić więcej 
uwagi. Niestety, metan nie 
ma takiej dobrej prasy jak wo-
dór i jego emisja zacznie być 
prawdopodobnie mierzona 
i opodatkowana.

Piotr Dowżenko, 
p.o. Dyrektora Departamentu Innowacji i Wodory-

zacji Gospodarki w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Spółka ORLEN Południe koncentruje się na biopaliwach i inwestuje 
w biogazownie rolnicze. Na razie w Polsce istnieje tylko 200 biogazowni. 
Biometan to biogaz produkowany z odnawialnych źródeł energii, o pa-
rametrach gazu ziemnego.

Miano zeroemisyjnego paliwa przyszłości nosi wodór, jeden z najczęściej 
występujących pierwiastków chemicznych w przyrodzie. Od jakiegoś 
czasu jest kreowany na panaceum w walce ze zmianami klimatycznymi. 
Może być wykorzystany w transporcie drogowym i kolejowym. Ma 
być antidotum na wysokoemisyjny przemysł i zastąpić paliwa kopalne. 
Potencjał wodoru jako nowej eko-technologii omówili uczestnicy trze-
ciej części konferencji. Cele i działania dotyczące rozwoju krajowych 
kompetencji i technologii na rzecz budowy niskoemisyjnej gospodarki 
wodorowej określa projekt „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 
z perspektywą do 2040 r.” Odnosi się do trzech sektorów wykorzystania 
wodoru – energetyki, transportu i przemysłu, a także do jego produkcji, 
dystrybucji oraz koniecznych zmian prawnych i finansowania.

"Dyrektywy unijne narzucają co-
raz większy procent paliw odna-
wialnych w transporcie. Szukamy 
też paliw alternatywnych, dla 
których będą odpowiednie sil-
niki. Planujemy produkować 
etanol np. ze słomy. Patrzymy 
też na biometan. W Europie roz-
wija się rynek biogazów, gdzie 
biometan pozyskuje się z  róż-
nych substratów. Istnieje stru-
mień finansowań, który można 
pozyskać. Z  metanu można 
produkować paliwa, może być 
cennym surowcem petroche-
micznym jako metanol, formal-
dehyd, kwas octowy. Będziemy 
zagospodarowywać metan, ist-
nieje duży potencjał możliwości 
takich inwestycji.

Grzegorz Juszczyk,
Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji, ORLEN Południe S.A.

"Dobrze byłoby wyłączyć metan, 
pozyskiwany dla produkcji ener-
gii elektrycznej z odmetanowania, 
z opłat LTS. To podstawowy waru-
nek rozwoju tego gazu. W Polsce 
istnieje potencjał do wykorzysta-
nia, a  skala inwestycji w metan 
rośnie. Powinniśmy metanowi po-
święcić więcej uwagi. Metan daje 
świetną przestrzeń do współpracy 
na linii – przemysł nauka i admi-
nistracja. Od kilku lat istnieje przy 
Izbie Gospodarczej Gazownic-
twa  Międzynarodowe Centrum 
Doskonałości w zakresie Metanu 
z Kopalń Węgla (ICE-CMM). Pod 
egidą Europejskiej Komisji Go-
spodarczej ma powstać między-
narodowe centrum ds. metanu. 
Wszystkie technologie dotyczące 
metanu powinny być realizo-
wane w ramach unijnej strategii. 
Konieczne jest ujednolicenie pro-
cesu raportowania i monitorowa-
nia, w celu okiełznania naturalnej 
emisji metanu.

Artur Badylak,
Dyrektor Biura Odmetanowania i Zarządzania Mediami 

Energetycznymi, JSW S.A.

Liderem rynku wodoru w Polsce chce być m.in. PKN ORLEN S.A. Firma 
zamierza w Trzebini rozpocząć produkcję wodoru, spełniającego normy 
dla przemysłu automotive. 

Wodór ma sprawdzić się w transporcie zbiorowym. W ramach pro-
gramu „Zielony Transport Publiczny” GZM Metropolia planuje zakup 
autobusów napędzanych tym paliwem.

Eksperci zastanawiali się kiedy nastąpi wodorowa rewolucja? Zmiana 
ta jest oczekiwana wśród przedsiębiorców. Jak podkreślali, to na razie 
zbyt droga technologia, która nadal nie jest odpowiednio dofinanso-
wana. Na mocną współpracę z klientem stawia Grupa Veolia, która 
w Tarnowskich Górach zbuduje system kogeneracyjny zasilany gazem, 
biomasą i biogazem.
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"Projekt jest spójny z polityką klimatyczną. Planujemy, że strategia zostanie 
przyjęta w trzecim kwartale tego roku. Była szeroko konsultowana, otrzy-
maliśmy ponad 2 tysiące uwag od różnych podmiotów. Nadrzędną wizją 
projektu jest stworzenie polskiej gospodarki wodorowej. Da to możliwość 
osiągnięcia neutralności klimatycznej, przy utrzymaniu konkurencyjności 
gospodarki. Mamy cele związane z produkcją i dystrybucją niskoemisyjnego 
wodoru. Chcemy, by do 2025 r. powstała instalacja do produkcji wodoru 
o łącznej mocy przynajmniej 50 MW i 33 stacje tankowania wodoru. Do 
2030 r. chcemy osiągnąć 2 GW mocy produkcji wodoru z nisko- i zeroemi-
syjnych źródeł. Myślimy o przemysłowych zastosowaniach wodoru, w ra-
mach tzw. dolin wodorowych. Chcemy wesprzeć przemysł wysokochłonny 
w procesie transformacji energetycznej.

Szymon Byliński,
Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Jak reasumowali paneliści, wodór to fantastyczna technologia, ale 
to cały czas pieśń przyszłości. Nie wiemy, ile ta technologia będzie 
kosztowała, na ile będzie mogła przyczynić się do dekarbonizacji, 
obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Należy zachować ostrożność 
w myśleniu, że wodór stanie się panaceum na problemy energe-
tyczne świata.

"Konsekwentnie od kilku lat 
zmniejszamy oddziaływanie 
Grupy ORLEN na środowisko, 
mamy świadomość rozwoju 
paliw alternatywnych i  zwią-
zanych z  tym wyzwań. Pod-
pisaliśmy szereg porozumień 
m.in. z GZM Metropolią (która 
zamierza zakupić 20 autobu-
sów na wodór) i producentami 
pojazdów wodorowych. Pro-
jekt infrastrukturalny jest re-
alizowany w  ramach Komisji 
Europejskiej. Jego celem jest 
stworzenie możliwości produk-
cyjnych, transportowych i także 
dystrybucyjnych wodoru nisko- 
i zeroemisyjnego na potrzeby 
przemysłu i sektora automotive. 
Chcemy też wykorzystywać od-
pady komunalne do produkcji 
zielonego wodoru.

dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński,
Ekspert PKN ORLEN

"W latach 2009-19 udział energii 
odnawialnej na świecie wzrósł 
z 8 do 11 proc, a paliw kopalnych 
z 80,3 do 80,2 proc. Czyli nadal 
nie radzimy sobie z  paliwami 
kopalnymi. Czy wodór może być 
rozwiązaniem tych problemów? 
Nie, ponieważ tego zielonego 
wodoru jeszcze nie ma. 95 proc. 
produkowanego wodoru pocho-
dzi z paliw kopalnych. A przecież 
nie o to nam chodzi. 

Jakub Wiech, 
Z-ca Redaktora Naczelnego ENERGETYKA24
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"Zauważyliśmy trend – projektów małych kogeneracji. To dywersy-
fikacja lokalnej produkcji ciepła. Chcemy postawić też na zmianę 
rodzaju transportu. Rewolucja, bo tak trzeba nazwać dekarbo-
nizację, będzie skutkowała wzrostem cen. Uruchomiliśmy różno-
rodne programy związane z poprawą efektywności energetycznej 
i zmniejszeniem konsumpcji ciepła u naszych odbiorców. Na 600 
systemów ciepłowniczych w 58 miastach 80 proc. jest nieefek-
tywnych energetycznie, czyli mamy olbrzymi potencjał do wyko-
rzystania produkcji ciepła i elektryczności w kogeneracji, co jest 
efektywniejsze o 30 proc.

Sławomir Jankowski,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, Grupa Veolia
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Transformacja energetyczna poprzez rezygna-
cję z paliw kopalnych na rzecz OZE dostoso-
wuje gospodarkę do wymogów Europejskiego 
Zielonego Ładu, ale przede wszystkim popra-
wia jakość życia. Wszyscy chcemy bezpiecznie 
korzystać z zasobów środowiska naturalnego, 
mieszkać i żyć ekologicznie, a także ekono-
micznie, tzn. nie ponosić o wiele większego 
ciężaru finansowego za eko-technologie. Za 
40 proc. emisji CO2 na całym świecie odpo-
wiadają budynki, czyli tutaj jest ogromne za-
danie do wykonania dla sektora budownictwa, 
samorządów i właścicieli domów. Moderni-
zacja budynków i wymiana źródeł ciepła ma 
nastąpić do 2050 roku. Z Funduszu Termo-
modernizacji i Remontów na ten cel zostało 
przeznaczone 3,2 mld zł, do wykorzystania 
w ciągu 10 lat.

Takie działania dają realną szansę na reduk-
cję tzw. niskiej emisji i realną poprawę jakości 
powietrza. Filarem tego systemu jest funk-
cjonujący od 2018 roku największy rządowy 
program „Czyste powietrze” skierowany do 
osób indywidualnych.

Budownictwo ekologiczne i niskoenerge-
tyczne w naszym kraju ciągle boryka się 
z barierami. Brak odpowiednich dotacji i ste-
reotypy oceniające prefabrykowane rozwiąza-
nia jako gorsze – hamują rozwój sektora, który 
w istotny sposób może wpłynąć na zmniejsze-
nie zużycie energii i śladu węglowego.

Odnawialne źródła energii są szansą dla 
polskiej gospodarki. Ze względu na bariery 
prawne, pod znakiem zapytania stanęła przy-
szłość energetyki wiatrowej, która daje śro-
dowisku wiele korzyści i może być ważnym 
elementem wypełniania założeń Zielonego 
Ładu w Polsce.

"Raport NIK jako główną przyczynę zanieczysz-
czenia powietrza w Polsce wskazał dużą emi-
sję pyłów z przestarzałych, domowych kotłów. 1 
lipca ruszył projekt Centralna Ewidencja Emi-
syjności Budynków, pracujemy też nad libera-
lizacją ustawy wiatrakowej. Celem stworzenia 
ewidencji przez nasz resort w ścisłej współpracy 
z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego jest 
poprawa jakości powietrza. To ma być platforma 
edukacji i informacji również na temat wsparcia 
finansowego. Problemem jest deficyt danych, 
które by opisywały skalę zjawiska, byśmy mogli 
oszacować potrzebne środki. Do tego chcemy 
uruchomić e-usługi, przeglądy i inwentaryzacje 
budynków. Ma powstać kompletna baza budyn-
ków, na podstawie których dana gmina będzie 
mogła wnioskować o fundusze. Warto przypo-
mnieć, że środki na program „Czyste Powietrze” 
w  Krajowym Planie Odbudowy są ogromne. 
Jest bardzo duże zainteresowanie, mamy już 
ponad 100 tys. budynków w ewidencji. Kolejny 
projekt to „Zielone Budownictwo” – rozwój bu-
downictwa społecznego, czynszowego o nie-
mal zerowym poziomie zużyciu energii, dzięki 
certyfikowanym projektom ekologicznym.

Anna Kornecka,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 

Pracy i Technologii
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"Każdy kto chce wymienić „kop-
ciucha” ma taką możliwość, 
bo pozwala na to system fi-
nansowania, który rozwija się 
dynamicznie i zwiększa tempo 
realizacji. W 2018 r. w naszym 
regionie dofinansowano 3 tys. 
źródeł ciepła. W 2020 wydali-
śmy ponad 13 tys. takich decy-
zji, w pierwszym półroczu tego 
roku mamy na koncie już 13 
tys. decyzji. Udało nam się roz-
szerzyć działania finansowe 
na budynki komunalne, dzięki 
programowi z RPO. Podpisa-
liśmy umowy na ponad 100 
mln zł, kolejne zostały złożone. 
Mamy szansę wygrać ze smo-
giem w województwie śląskim.

Tomasz Bednarek, 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

 Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

"Zmierzamy w stronę zeroenerge-
tycznych budynków. Jeśli chodzi 
o gwarancje, w przypadku trady-
cyjnego budownictwa mamy 5 
lat, w naszym aż 30 lat. Obecnie 
jesteśmy jednym z  najbardziej 
zacofanych krajów, jeśli chodzi 
o budownictwo ekologiczne, które 
stanowi 1,5-2 proc. udziału w pol-
skim budownictwie. Dopiero połą-
czenie elementów – pozyskiwanie 
energii odnawialnych, ekologiczne 
budownictwo i wsparcie rządowe 
dałoby efekt, o który nam chodzi 
i skrócilibyśmy drogę do poprawy 
sytuacji ekologicznej w Polsce.

Paweł Janowiec,
Prezes Zarządu Janowiec Group

"Już od 20 lat wspieramy transformację energetyczną. Dzisiaj tylko 
10 proc. całej energii elektrycznej zużywanej w Polsce pochodzi od 
energetyki wiatrowej. To zdecydowanie zbyt niska liczba. Morska ener-
getyka wiatrowa umożliwi podwojenie tej liczby. Tutaj mamy najwięk-
szy potencjał wśród państw basenu Morza Bałtyckiego. Posiadamy 
dużo terenów rolnych, leśnych, gdzie mogą stanąć wiatraki. Dzisiaj 
potrzebujemy tylko dobrych regulacji, wsparcia polskich portów, roz-
budowy infrastruktury przesyłowej. Czekamy na liberalizację zapisów 
tzw. ustawy odległościowej. Pamiętajmy, że bez tanich źródeł energii 
na dużą skalę nie damy rady przejść np. na wodór i spełnić warunków 
zeroemisyjności.

Janusz Gajowiecki,
Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

Transformację energetyczną, która nas czeka można porównać do skali rewolucji przemysłowej sprzed 150 lat. Niezbędny jest dialog między 
środowiskiem nauki i biznesu, by realizować skuteczną politykę techniczną i innowacyjną w państwie. Rolę takiej aktywnej platformy pełni Na-
rodowe Centrum Badań i Rozwoju.
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"Prowadzimy szereg projektów, 
zgodnych z  ideą zielonej go-
spodarki, obiegu zamkniętego 
w  rolnictwie czy w  przemyśle, 
gdzie energia jest pozyskiwana 
ze źródeł odnawialnych. Wspie-
ramy prace badawcze, rozwi-
jamy też metodę partnerstwa 
publicznego, zamówień pu-
blicznych. Realizujemy dziewięć 
przedsięwzięć technologicznych 
zgodnych z  Zielonym Ładem 
dla budownictwa, oczyszczalni 
ścieków, biogazowni, termomo-
dernizacji, retencji czy magazy-
nowania energii. Widzimy efekty. 
CBR podpisało kilka umów 
z BOŚ, Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska, by wyniki 
badań miały dalszą drogę fi-
nansową. Pierwszy element to 
metoda finansowania, drugim 
jest współpraca między róż-
nymi instytucjami publicznymi, 
a trzecim dobry wybór projektu. 
Chcemy realizować projekty in-
teresujące dla rynku.

Wojciech Racięcki,
Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod 

Zarządzania Programami Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju

Agencja Rozwoju Przemysłu jako spółka Skarbu Państw oferuje różne 
narzędzia inwestycyjne i pożyczkowe dla wsparcia zielonych tech-
nologii wśród przedsiębiorców.

W trakcie konferencji zaprezentowano 10 postulatów Polskiego 
Raportu Klimatycznego, wypracowanych przez Radę Ekspercką 
 TOGETAIR. To pierwsze tak kompleksowe ujęcie zagadnień poru-
szonych podczas zeszłorocznej premierowej edycji Szczytu Klima-
tycznego, a także podsumowanie dyskusji wokół kluczowych dla 
Polski wyzwań ekologicznych. 

Bez wątpienia, opracowanie wspólnego programu wprowadzania 
nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań na szeroką skalę wymaga 
ścisłego współdziałania środowisk rządowych, samorządowych, śro-
dowiska nauki, instytucji finansowych oraz samych przedsiębiorców. 
Stworzenie trójkąta przemysł – nauka – administracja będzie kluczem 
do sukcesu ekologicznej rewolucji.

"Mamy w tej chwili dotacje dla 
MŚP „Sieć otwartych transfor-
macji na rozwój technologii” 
– również na dotacje zielone. 
Posiadamy dużą grupą ka-
pitałową. Aktywnie uczest-
niczymy w łańcuchu dostaw 
morskiej energetyki wiatrowej. 
Chcemy, żeby ten local content 
był jak największy. Naszym na-
rzędziem inwestycyjnym jest 
otwieranie spółek celowych. 
Nasze hale i  firmy chcemy 
zmieniać energetycznie. Mamy 
dwie specjalne strefy ekono-
miczne, staramy się, by były 
jak najbardziej ekologiczne. 
Budujemy doliny wodorowe, 
które mam nadzieję będą ta-
kimi pierwiosnkami tego, co 
można zrobić w gospodarce 
wodorowej. Od Rafako kupi-
liśmy firmę, która produkuje 
autobusy elektryczne i też ją 
rozwijamy. Mamy marzenie, 
żeby ARP był korporacją, która 
finansuje, inwestuje i produ-
kuje zielone inwestycje. 

Bartosz Sokoliński,
Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
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"Fundacja Czyste Powietrze i Fun-
dacja Pozytywnych Idei kontynuuje 
ideę dyskusji przy okrągłym stole. 
Jest szansa na to, że byśmy w tym 
europejskim wyścigu o zeroemisyj-
ność zawalczyli. Przygotowaliśmy 
10 postulatów dotyczących dzie-
sięciu obszarów, wypracowanych 
przez Radę Ekspercką. Raport zo-
stał opublikowany w pierwszy dzień 
Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 
2021 (21 kwietnia) i w zaledwie 
w 24h od publikacji osiągnął 100 
tys. wyświetleń. Cieszymy się, że ta 
dyskusja jest kontynuowana w ta-
kim gronie, gdzie warto poruszyć 
postulat korelacji pomiędzy odpo-
wiedzialnością ekologiczną produ-
centów a stratami gospodarki. Bez 
gospodarki o obiegu zamkniętym 
nie osiągniemy tego, na czym na 
wszystkim zależy.

Artur Beck,
organizator Szczytu Klimatycznego TOGETAIR, 

prezes Fundacji Pozytywnych Idei

"Jesteśmy w trakcie ogromne 
przemiany przemysłowej. Mu-
simy realizować postulaty Zie-
lonego Ładu, a  jesteśmy już 
po ostatnim dzwonku. Jed-
nym z zagrożeń jest ambitny 
program „Fit for 55”, który na-
rzuca nam duże obciążenia 
czy niespójność decyzji rzą-
dowy, które są podpisywane 
w deklaracjach dla branży gór-
niczej. Musimy wypracować 
wspólny język. Mamy nadzieję, 
że dzięki dyskusji w trakcie III 
Think Eco! Forum część na-
szych postulatów zostanie zro-
zumiana i wdrożona. Zależało 
nam by w czasie tej konferencji 
pokazać przykłady, powiedzieć 
w jaki sposób widzimy drogę, 
którą powinniśmy obrać i  ja-
kie rozwiązania powinniśmy 
zastosować. 

Tomasz Zjawiony,
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
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Więcej na: 

https://www.arp-tarcza.pl      https://arp.pl/pl/dla-biznesu/finansowanie

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 
należy do Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Jej 
podstawowym działaniem jest wspieranie przedsię-
biorców w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, 
dzięki czemu odgrywa istotną rolę w zwiększaniu 
konkurencyjności polskiej gospodarki. ARP S.A. oferu-
je praktyczne rozwiązania w takich obszarach jak:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. skutecznie przyciąga polskich i zagranicznych inwestorów do 
zarządzanych przez siebie Specjalnych Stref Ekonomicznych, na terenach których działają Parki Przemysłowe ARP 
– EURO-PARK Mielec, EURO-PARK Wisłosan i EURO-PARK Kobierzyce.

Wsparcie innowacji i technologii kosmicznych

Wspieranie rozwoju 
małych i średnich przedsiębiorstw

Udostępnianie terenów inwestycyjnych 
i obiektów produkcyjnych

Rekstrukturyzacja przedsiębiorstw
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FINANSOWANIE NOWYCH 
TECHNOLOGII I EKSPORTU

Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się państw-eksporterów. Od czasów przystąpienia do 
Unii Europejskiej eksport wzrósł czterokrotnie. Dziś mamy prawie 50 proc. udział eksportu w relacji do 
PKB i jest to jeden z najwyższych wskaźników na tle całego świata. Ponieważ konkurowanie na rynkach 
zagranicznych wymaga innowacyjnych produktów i silnej marki, warunkiem skutecznej ekspansji jest 
ułatwiony dostęp do finansowania oraz zwiększenie wsparcia systemowego. Dlatego tematyka trzeciej 
konferencji w ramach specjalnej edycji EKMŚP – Back to Business była poświęcona tej ważnej problema-
tyce finansowej. 2 września br. eksperci ds. finansów, reprezentanci kluczowych instytucji kapitałowych 
i ubezpieczeniowych, rządowych punktów doradczych zajmujących się wdrażaniem instrumentów finan-
sowych programów UE – przedstawili zagadnienia stanowiące obecnie motor rozwoju polskiego biznesu.

Konferencję, która odbyła się w formule hybrydowej 
(stacjonarnie i online) otworzył Tadeusz Kościński, Mi-
nister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, który 
podkreślił, że przyszłością polskiej gospodarki są in-
nowacje, inwestycje i ekspansja na zagraniczne rynki. 
Zwrócił uwagę, że czas pandemii Polska przeszła sto-
sunkowo suchą stopą, ubiegłoroczna recesja była jedną 
z najpłytszych w całej UE, a dziś obserwujemy mocne 
odbicie gospodarcze.

W trakcie debaty eksperci omówili dostępne pożyczki, 
dotacje, granty i wejścia kapitałowe wspierające rozwój 
firm i start-upów w kierunku innowacji i industry 4.0. 
Jednym z tematów była też nowa unijna perspektywa 
finansowa na lata 2021-27. Narzędzi finansowych na 
rynku nie brakuje, ale informacja o ich dostępności po-
winna dotrzeć do szerszego grona przedsiębiorców. 
Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje finansowanie 
i zabezpieczanie kontraktów eksportowych, inwesty-
cji zagranicznych, gdzie polska spółka występuje jako 
wykonawca albo jako inwestor. Istnieje też możliwość 
finansowania zagranicznych kontrahentów, bank 
może wystawić gwarancje w obrocie krajowym lub 
zagranicznym. 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu w latach 2017-23 
wdraża projekt „Polskie Mosty Technologiczne” skiero-
wany do rynków pozaeuropejskich. Przedstawiciele MŚP 
mogą liczyć na pożyczkę de minimis w wysokości 180 
tys. zł. KUKE S.A. proponuje ubezpieczenia krótkoter-
minowych należności eksportowych – ubezpieczenia 
kontraktów, ryzyka produkcji, gwarancje kontraktowe 
i inwestycyjne, a Bank Pekao S.A. akredytywę – in-
strument, który dodaje bezpieczeństwa transakcjom 
handlowym i minimalizuje ryzyka z nią związane. Gene-
ralnie istnieje wiele instrumentów regionalnych ukierun-
kowanych na wspieranie internacjonalizacji gospodarki.
Eksperci związani z samorządem, reprezentanci agencji 
regionalnych i strefy ekonomicznej skupili się z kolei na 
sposobach wspierania i pobudzania biznesu do pójścia 
w kierunku nowych technologii i start-upów.

"Mamy dobre wskaźniki makroekonomiczne 
dotyczące PKB, produkcji przemysłowej, 
eksportu i decyzji agencji Fitch, która utrzy-
mała nasz rating. Rosną dochody budżetu 
państwa, na koniec lipca odnotowaliśmy 
nadwyżkę na ponad 35 mld zł. To nie zna-
czy, że nie musimy nic robić. Polska gospo-
darka potrzebuje silnych, rozwijających się 
firm. To „must have”. Dlatego mamy Polski 
Ład. To kompleksowy program społeczno-
-gospodarczy, którego celem jest nie tylko 
reforma klina podatkowo-składkowego, 
ale również wspieranie rozwoju polskich 
przedsiębiorców. Osiągniemy to poprzez 
wsparcie innowacji, inwestycji i ekspansji 
zagranicznych, a także poprzez podatkowe 
zachęty dla nowych inwestorów. W tym celu 
opracowaliśmy cały pakiet ulg na proto-
typy, robotyzację, na wsparcie innowacyj-
nych pracowników, ulgi wejścia na giełdę, 
wspierania funduszy – venture capital czy 
program repatriacji kapitału. Polski Ład 
to pakiet rozwiązań dla tych, którzy inwe-
stują w nowe rozwiązania i produkty, chcą 
się rozwijać i  podbijać nowe rynki. Tylko 
w ten sposób będziemy atrakcyjni na are-
nie międzynarodowej.

Tadeusz Kościński,
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Więcej na: 

https://www.arp-tarcza.pl      https://arp.pl/pl/dla-biznesu/finansowanie

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 
należy do Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Jej 
podstawowym działaniem jest wspieranie przedsię-
biorców w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, 
dzięki czemu odgrywa istotną rolę w zwiększaniu 
konkurencyjności polskiej gospodarki. ARP S.A. oferu-
je praktyczne rozwiązania w takich obszarach jak:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. skutecznie przyciąga polskich i zagranicznych inwestorów do 
zarządzanych przez siebie Specjalnych Stref Ekonomicznych, na terenach których działają Parki Przemysłowe ARP 
– EURO-PARK Mielec, EURO-PARK Wisłosan i EURO-PARK Kobierzyce.

Wsparcie innowacji i technologii kosmicznych

Wspieranie rozwoju 
małych i średnich przedsiębiorstw

Udostępnianie terenów inwestycyjnych 
i obiektów produkcyjnych

Rekstrukturyzacja przedsiębiorstw
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"Musimy dopracować się takiego mo-
delu, w którym instytucje takie jak izby, 
specjalna strefa, agencje powinny per-
manentnie kreować hi-techowe zjawi-
ska i stwarzać możliwości rozwoju, po 
to by start-up’owcy mieli szansę, jak 
dobrze zasiane ziarno „wykiełkować” 
na różnych płaszczyznach. Może to być 
rola promotora, sponsora, twórcy no-
woczesnych centrów naukowych.

Andrzej Zabiegliński,
Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
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"Powinniśmy wyznaczać nowe kierunki 
rozwoju inwestycyjnego. Stawiamy na 
start-upy z branży medycznej i oko-
łomedycznej, te kierunki będziemy 
rozwijać i stwarzać możliwości przed-
siębiorcom, którzy dostrzegają taką 
szansę i uważają Zabrze za dobre miej-
sce do inwestowania. Nikt nie ma wąt-
pliwości, że to nowoczesne technologie 
będą decydowały o tym, który obszar 
świata będzie się rozwijać.

Krzysztof Lewandowski, 
I zastępca prezydenta Zabrza

Lokalne instytucje mogą wesprzeć, nie tylko rządowe insty-
tucje finansowe. W województwie śląskim bielska Agencja 
Rozwoju Regionalnego może pochwalić się doświadczeniem 
i efektami w zakresie pomocy raczkującym firmom. Droga od 
efektywnego rynkowo pomysłu po jego wdrożenie zajmuje 
czasem kilka lat, a doświadczenie Agencji przynosi wymierne 
efekty.

"Mamy w zakresie wejść kapita-
łowych i tworzenia start-upów 
10-letnie doświadczenie. Czy-
nimy wiele starań, by zakres 
funduszu, które możemy prze-
znaczyć na wejścia kapitałowe 
był większy. Obserwujemy, jak 
sektor start-upów się rozwija. 
Przez 10 lat wdrożyliśmy 150 
wniosków, stworzyliśmy 20 
podmiotów, dzisiaj w portfelu 
mamy ich 9. Zapraszamy do 
siebie wszystkich, którzy mają 
innowacyjne pomysły. Posia-
damy już środki z reinwestycji, 
z sukcesem dopilnowaliśmy ko-
mercjalizacji podmiotów, które 
zakładaliśmy. Agencja oferuje 
również instrumenty pożycz-
kowe i  poręczeniowe, a  ten 
element też jest niezbędny, by 
projekt się udał. I to może być 
nawet więcej niż 20%, jeśli cho-
dzi o skuteczność wejść kapita-
łowych i zwrot z inwestycji.

Maciej Jeleń,
Prezes Zarządu Agencji Rozwoju

Regionalnego S.A w Bielsku-BiałejKatowice to rzadki przykład samorządu terytorialnego, traktującego projekty 
start-upowe w sposób kompleksowy. W 2021 r. odbyła się pierwsza edycja 
konkursu „Kopalnia Start-upów”. Uczestnicy otrzymali wsparcie mentorskie 
i feedback, co zmienić i poprawić w swoim projekcie. 

"Jesteśmy po pierwszej edycji autorskiego konkursu, w którym prezydent miasta 
Marcin Krupa realizuje obietnice wobec katowiczan. Zadeklarował, że 1 mln zł 
będzie przeznaczonych na start-upy. Pula nagród dla laureatów pierwszej odsłony 
konkursu wynosiła 330 tys. zł. Zwycięskie firmy są teraz gośćmi powierzchni biu-
rowej w Inkubatorze Przedsiębiorczości, mogą korzystać ze wsparcia w zakresie 
sieciowania, marketingu. Mam nadzieję na sukces kolejnych edycji. Nie koncentru-
jemy się tylko na takich działaniach jak konkursy, budujemy sieć zależności między 
miejskimi start-upami, które przejawiają inicjatywę, mają pomysły, ale muszą je 
jeszcze dopracować.

Mariusz Jankowski,
Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów UM Katowice
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Szansą wyjścia z kryzysowej sytuacji po pan-
demii dla wielu przedsiębiorców jest możli-
wość skorzystania z leasingu albo kredytów 
komercyjnych. Agencja Rozwoju Przemysłu 
znana ze wspierania restrukturyzacji polskich 
przedsiębiorstw, już kilka lat temu postawiła na 
dofinansowanie i inwestycje w sektorze MŚP, 
a ostatnio na obsługę tzw. Tarczy Antykryzyso-
wej. Leasing to instrument, którego brakowało 
w portfolio Agencji.

Mimo tzw. przejściowej sytuacji, ze względu na 
przechodzenie do nowej, unijnej perspektywy 
finansowej na kolejne lata, ciągle są obecne cie-
kawe sposoby finansowania inwestycji, badań 
i rozwoju. Takie instrumenty posiadają w swojej 
ofercie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

By przedsiębiorca mógł spać spokojniej, działają 
takie instytucje jak Korporacja Ubezpieczeń 
Kredytów Eksportowych (KUKE) i Krajowy 
Punkt Kontaktowy (KPK). KUKE S.A. wspiera 
działania eksportowe, a KPK pomaga m.in. 
w uczestnictwie i pozyskaniu finansowania 
z unijnych programów z obszaru badań, roz-
woju technologii i innowacji.

"Od lat wspieramy firmy w ekspansji na zagraniczne 
rynki. Oferujemy instrumenty, które zdejmują 
z głów eksporterów obawy o otrzymanie należ-
nej im zapłaty za dostarczony towar lub usługi. 
A w przypadku instytucji finansujących eksport, 
chcemy usunąć troski o brak możliwości otrzy-
mania z powrotem finansowania, które zostało 
udzielone w związku z realizowanym eksportem 
przez polskich przedsiębiorców. Ubezpieczenia, 
kredyt kupiecki, polisy, rozwiązania gwarancje 
i inne proponowane przez nas rozwiązania doty-
czą kontraktów i dostępności finansowania dla 
polskich eksporterów.

Krzysztof Kwaterski,
Kierownik Wydziału, Departament Ubezpieczeń i Współpracy

Międzynarodowej, KUKE S.A.

"Rośnie popyt na zabezpieczenia. Tak 
to bywa w okresie turbulencji i kryzy-
sów na światowych rynkach. W ban-
kach pojawiają się oczekiwania, co 
do wyższego zabezpieczenia poży-
czonego pieniądza. W związku z tym, 
że mali przedsiębiorcy nie zawsze 
mogą takowych udzielić, przychodzi 
w sukurs sektor publiczny, rząd Pol-
ski, Komisja Europejska i KPK! Zapew-
niamy finansowanie podmiotom, 
które mają poziom ryzyka nie zawsze 
akceptowalny dla podmiotów komer-
cyjnych. Nasze instrumenty kapita-
łowe są bezpłatne albo niskopłatne. 
Poza tym, od komercyjnych produk-
tów różni nas: niższa cena finansowa-
nia, brak dodatkowych opłat i brak 
reżimów związanych z korzystaniem 
z pomocy publicznej.

Arkadiusz Lewicki,
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego

d/s Instrumentów Finansowych Programów UE

 

"Oferta PARP dostosowana jest do 
projektu - od fazy pomysłu do fazy 
rynku. Posiadamy bogatą ofertę 
dla start-upów, a  także w  obsza-
rze wzornictwa, finansujemy inwe-
stycje i  działalność zagraniczną. 
W tej chwili mamy propozycje dla 
 start-upów (Poland Prize, programy 
akceleracyjne, programy na rozwój 
start-upów w Polsce wschodniej). 
W  inwestycjach możemy polecić 
bony na cyfryzację, to całkowita no-
wość dla małych firm, które mogą 
otrzymać do max 255 tys. zł na dofi-
nansowanie zakupu oprogramowa-
nia, usług albo maszyn i urządzeń 
niezbędnych do procesu cyfrowej 
transformacji. Jeżeli chodzi o dzia-
łalność zagraniczną, cały czas trwa 
nabór na Granty na Eurogranty. To 
pomoc finansowa na przygotowa-
nie wniosku, studium wykonalności 
do projektu jednego z programów 
Unii Europejskiej.

Izabela Banaś
 Z-ca Dyrektora w Departamencie Analiz i Strategii, Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
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"Program Horyzont Europa pełni 
szczególną rolę jako unijny pro-
gram na rzecz badań i innowacji, 
biorą w nim udział podmioty ze 
wszystkich krajów UE, dlatego 
konkurencja jest duża. Program 
ma bardzo wysoki budżet - 95,5 
mld euro na lata 2021-27. UE 
inwestuje i chce wspierać pod-
noszenie poziomu innowacyj-
ności krajów Europy. Wnioski 
o granty składa się bezpośrednio 
do Komisji Europejskiej, NCBR 
pomaga w ich przygotowaniu, 
prowadzimy szkolenia i konsul-
tacje. Cały czas trwa nabór do 
programu dla firm z różnych sek-
torów rynku.

Agnieszka Ratajczak,
Dyrektor Współpracy Międzynarodowej, Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju
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"W ciągu ostatnich trzech perspektyw 
z unijnego „rozdania”, realizowaliśmy 
programy wspierające innowacyj-
ność, prace rozwojowe, rozwój techno-
logiczny, ale i też inwestycje dla MŚP. 
Ostatni program Inteligentny Rozwój 
kończymy, ale finansowanie jest jeszcze 
dostępne. Udało się osiągnąć zwięk-
szenie poziomu innowacyjności i no-
wych technologii w Polsce. Widoczne 
jest przestawianie się sposobu myśle-
nia i działania firm na konkurowanie 
w tych dziedzinach. Rosną kwoty na 
prace badawczo-rozwojowe. W 2013 
r. wkład własny firm w stosunku do PKB 
w prace badawczo-rozwojowe wynosił 
0,38%., na koniec 2019 roku już 0,83%. 
W programach z nowej perspektywy 
będziemy kłaść nacisk na zwiększenie 
odporności gospodarki, czyli transfor-
mację cyfrową i zielone technologie. 
To filary dobrej przyszłości polskiej 
gospodarki.

Katarzyna Kaczkowska,
Zastępca Dyrektora Departamentu i Programów Wsparcia 

Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy
i Polityki Regionalnej

Jak podkreślali paneliści, szykuje się wysyp nowych instrumentów finan-
sowych, zwłaszcza na dotacje technologiczne w perspektywie finansowej 
na lata 2021-27. Beneficjenci z sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
będą mieli w czym wybierać.

"Dwa lata temu powołaliśmy osobny 
podmiot spółkę leasingową, chcieli-
śmy wspierać polski przemysł w fi-
nansowaniu linii technologicznych, 
które są trudne dla finansowania 
bankowego. Nasz oferta jest sze-
roka, finansujemy zakupy maszyn, 
urządzeń. Proponujemy od czasu 
pandemii  leasing zwrotny - „pod 
park maszynowy" dla firm, które 
znalazły się w trudnej sytuacji. Dzi-
siaj ta sytuacja się zmienia, firmy 
przychodzą obecnie w większości 
po inwestycje, to bardzo dobry znak. 
Rekordowo rośnie liczba zamówień 
i zleceń ponad możliwości produk-
cyjne firm. Takie przedsiębiorstwa 
potrzebują wsparcia dla rozwoju 
technologicznego.

Tomasz Król,
Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców

w Katowicach, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
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"Chcemy obalić mity nt. elektromobilności, pokazać w jaki sposób powinniśmy 
funkcjonować, począwszy od samorządu przez biznes po osoby prywatne, jeśli 
chodzi o dbałość o nasze środowisko. Mam nadzieję, że dyskusja w gronie eksper-
tów automotive i logistyki pozwoli nam zrozumieć, jak istotnym elementem jest 
elektromobilność, zielone źródła transportu, np. w oparciu o wodór. 

Tomasz Zjawiony,
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
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AUTOMOTIVE I ODPOWIEDZIALNA 
LOGISTYKA

W Śląskiem bije serce elektromobilności - mówili uczestnicy czwartego kongresowego wydarzenia, które 
odbyło się 29 września w Katowicach. Mimo szeregu barier i ograniczeń sprawiających, że rynek e-mobility 
jeszcze długo nie będzie masowy, transport publiczny w regionie jest już przygotowany na elektryczną 
rewolucję, rośnie zainteresowanie inwestycjami w tym zakresie, a system dopłat do „elektryków” dla 
klientów indywidualny został zwiększony. Eksperci sektora automotive, samorządowcy, przedstawiciele 
biznesu związanego z motoryzacją i śląskich uczelni zastanawiali się nad tym: jakie są szanse i zagrożenia 
związane z elektrorewolucją w branży samochodowej.

Zeroemisyjność w transporcie - jak ją osiągnąć i dlaczego jest tak 
ważna dla naszej przyszłości? Jaka jest rola samorządów w kre-
owaniu transportu publicznego o niskiej emisyjności? Co się stanie 
z autobusami spalinowymi po 2025 roku? Jakie narzędzia wspierają 
rozwój elektromobilności? To tylko niektóre pytania, które padły 
w trakcie konferencji.

Jak zaznaczali dyskutanci, nie ma prawdziwej elektromobilności bez 
stworzenia ekosystemu, połączenia branży motoryzacyjnej, energe-
tyki, sektora odpowiedzialnego za komponenty, moduły baterii i ich 
recykling z odpowiednią infrastrukturą dostępną dla konsumentów. 
Elektryczna rewolucja dzieje się na naszych oczach, a polski przemysł 
aktywnie w nim uczestniczy.

Co godne podkreślenia, w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej aż 60% inwestycji dotyczy sektora automotive. To kluczowa 
i priorytetowa branża w regionie, odpowiedzialna za niespotykaną 
transformację przemysłu ciężkiego. Wszystko wskazuje na to, że tak 
jak przed laty ogromne inwestycje Opla w Gliwicach multiplikowały 
rozwój, a fabryka Fiata w Tychach generowała rozwojowe miejsca 
pracy - teraz będzie podobnie. Ciężar z montowni jest przesuwany 
w kierunku nowych technologii, z nowoczesnym know-how. To 
jest wyzwanie, któremu musi sprostać polski rynek. Na terenach 
KSSE jest mnóstwo pozytywnych przykład. W Gliwicach jest na 
ukończeniu fabryka elektrycznych vanów, w Jaworznie ma ruszyć 
produkcja pierwszego polskiego „elektryka” Izery, w Tychach będą 
produkowane 3 zupełnie nowe modele samochodów z napędem 
elektrycznym oraz hybrydowym. Zakład elektroniki w Częstochowie 
produkuje kamery do pojazdów autonomicznych i układy sterowania 
pojazdów elektrycznych. Zawierciańska firma będzie odzyskiwać 
baterie.
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"Na pewno dla wielu zaskoczeniem 
będzie informacja, że jesteśmy naj-
większym producentem baterii lito-
wo-jonowych w Europie, a na świecie 
zajmujemy 3-4 miejsce pod tym 
względem. Mamy fabrykę w Bisku-
picach trzy razy większą od zakła-
dów Tesli w Nevadzie. Jesteśmy nie 
tylko liderem sektora bateryjnego, 
jak i zeroemisyjnego transportu pu-
blicznego. Polska ma 550 takich au-
tobusów na drogach, to nr 1 pod tym 
względem w Europie. By z sukcesem 
iść tą drogą potrzebne jest utrzyma-
nie łańcucha dostaw i stworzenie 
kompetencyjnego HUB-u, badaw-
czo-rozwojowego. Zakaz sprzedaży 
nowych aut spalinowych po 2035 r. 
to dla polskiego rynku samochodo-
wego, który utrzymuje ok. 500 tys. 
miejsc pracy, arcy-ambitny cel. Jeśli 
biznes ten nie przedefiniuje się na 
nowe technologie będzie problem.

Aleksander Rajch,
Członek Zarządu, Polskie Stowarzyszenie

Paliw Alternatywnych

"Nasz śląski rynek chłonie te inwe-
stycje. Tutaj śmiało możemy mówić 
o ekosystemie usług. Kapitał azja-
tycki zainwestował w  Dąbrowie 
Górniczej, gdzie niedługo zostanie 
otwarta fabryka separatorów do 
akumulatorów stosowanych w au-
tach elektrycznych. Chcemy, by 
Śląskie stało się ważnym ogniwem 
dostaw dla branży elektromobilnej. 
Branża górniczo-energetyczna też 
może skorzystać z nowych miejsc 
pracy. Naszym flagowym projek-
tem będzie fabryka Izera w Jaworz-
nie. Liczymy, że w ciągu 4 lat ruszy 
produkcja. Życzymy sobie, żeby ta 
produkcja - 100 tysięcy albo i wię-
cej polskich „elektryków” rocznie - 
przełożyła się na powstanie kolejnej 
podstrefy, tym razem we wschodniej 
części województwa i skupiła wokół 
sieć pomniejszych kooperantów.

Monika Bryl,
Wiceprezes, Z-ca Prezesa Zarządu, Katowicka Specjalna

Strefa Ekonomiczna S.A.

Większy zwrot w stronę nowej mo-
bilności jest widoczny w inwesty-
cjach obsługiwanych przez PAIH. 
Branża motoryzacyjna jest drugą ga-
łęzią gospodarki, a polską specjalno-
ścią są części samochodowe. Można 
w tym roku już mówić o wzroście 
całej branży o 6,5% w stosunku do 
2019 r. Jak akcentował przedstawi-
ciel Agencji, ważne jest, żebyśmy 
nie skończyli tylko jako producent, 
by rynek dostępu do nowych tech-
nologii nie był wykorzystywany 
jedynieprzez znikomą część społe-
czeństwa. Warto też jeszcze mocniej 
postawić na eksport, zwłaszcza poza 
Unię Europejską.

"Powinniśmy zachęcać naszych przedsiębiorców do 
poszukiwania nowych rynków. Dzięki legislacyjnym 
zmianom zawartym w pakiecie „Fif For 55” może dojść 
do sytuacji, że polski transport kołowy będzie musiał 
jeździć na wodór, a póki co infrastruktura wodorowa 
dopiero powstaje. Powinniśmy zainwestować w kraje 
afrykańskie, które mają ambicje motoryzacyjne: Egipt, 
Maroko, RPA. Tam trzeba starać się konkurować, jest 
też Ameryka Południowa. Zachęcam do korzystania 
z narzędzi, które oferuje Grupa PFR, ubezpieczeń kre-
dytów eksportowych oferowanych przez KUKE czy fi-
nansowania z BGK. Dobrym rozwiązaniem dla firm jest 
wchodzenie w konsorcja. Powinniśmy skorzystać z do-
świadczeń Hiszpanów czy Włochów, którzy niskoska-
lową produkcję potrafią eksportować pod własnym, 
wspólnym szyldem.

Grzegorz Gałczyński,
Menadżer ds. Branż Strategicznych, Polska Agencja

Inwestycji i Handlu S.A.
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"Obszar prorozwojowy jest wspierany 
przez ustawodawcę, wprowadzane 
są nowe ulgi i zachęty. Firmy mogą 
obniżyć podstawę opodatkowa-
nia o tzw. koszty kwalifikowane na 
działalność badawczo-rozwojową, 
na innowacyjnych pracowników, na 
prototypy (koszty wdrożenia produk-
tów, amortyzacji maszyn, materia-
łów itp.), jak też na robotyzację. Tych 
mechanizmów podatkowych jest 
coraz więcej. Stopień wykorzystywa-
nia tych zachęt rośnie, ale mógłby 
być większy. Może przepisy nie są do 
końca precyzyjne? To dobry kieru-
nek, warto przeanalizować te roz-
wiązania, to sposób na znalezienie 
dodatkowych oszczędności. 

Agnieszka Roman,
Associate Partner w EY Polska

Poziom nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Polsce wy-
nosi 1,32% PKB, a średnia unijna to 2,19%. Poziom automatyzacji 
i robotyzacji jest również niski. Tutaj wskaźnikiem jest liczba robotów 
na 10 tysięcy pracowników, która wynosi u nas 46. Dla Czech to 
147, w przypadku Węgier 106. Zdaniem ekspertki EY Polska, dobrym 
kierunkiem dla firm jest skorzystanie z systemu ulg podatkowych na 
innowacje i automatyzacje, których od przyszłego roku będzie do-
stępny cały pakiet.

Samorządy przygotowują się budowania optymalnych planów zrówno-
ważonej mobilności miejskiej, wzmocnienia infrastruktury do ładowania 
samochodów elektrycznych i skorzystania z dostępnego finansowania 
miejskich inwestycji w obszarze e-mobility.
Sosnowiec wspólnie z Metropolią GZM zmienia oblicze miejskiego 
transportu na eko. Rośnie liczba ścieżek i tras rowerowych. Planowana 
jest velostrada i drogi rowerowe między Sosnowcem a Katowicami. 
Problem są rosnące koszty takich inwestycji.

Prekursorem elektrorewolucji w regionie i w Polsce jest Jaworzno, 
nic dziwnego, że tam powstanie pierwsza fabryka polskich aut elek-
trycznych. Jak podkreślał prezydent miasta, wzrost ceny paliw wymu-
sił zmianę sposobu myślenia. Z propozycji - tramwaje czy trolejbusy 
albo autobusy elektryczne – wybrano to trzecie rozwiązanie. W tej 
chwili Jaworzno ma największy procentowy udział floty elektrycznej 
w komunikacji miejskiej w kraju, a prawdopodobnie i w Europie. 44 
autobusy elektryczne, 31 punktów ładowania i największe doświad-
czenie, liczone w milionach kilometrów, w eksploatacji autobusów 
zeroemisyjnych w Europie.

Katowice zajmują drugie miejsce w rankingu najbardziej elektromo-
bilnych miast w Polsce, a pierwsze pod względem liczby punktów 
ładowania na 100 mkw. W planach jest nowe zadanie - ultraszybkie 
pantografy w centrach przesiadkowych do ładowania autobusów."Elektromobilność jest kosztowna, 

a finanse samorządów są niesta-
bilne, bo zmiany podatkowe powo-
dują problemy, jeśli chodzi o bieżące 
dochody samorządów. Pamiętajmy, 
że do wszystkich przedsięwzięć 
trzeba mieć wkład własny. Czekamy 
na nowe środki unijne oraz te zwią-
zane z Polskim Ładem, transforma-
cją województwa. Mam nadzieję, 
że unijne środki z Krajowego Planu 
Odbudowy zostaną odblokowane. 
Trzeba też brać pod uwagę droże-
jący, ostatnio o 60%, prąd. Przez co 
np. koszt wozokilometra autobusu 
elektrycznego jest dwa razy większy. 
Czy mieszkańców stać, żeby płacić 
więcej za komunikację miejską?

Arkadiusz Chęciński,
Prezydent Sosnowca
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"Patrząc na trendy w gospodarce, 
nie można przespać tej rewolucji, 
żebyśmy tak jak w przysłowiu nie 
byli głupi po szkodzie. Kiedy inni udo-
wadniali, że jest sens inwestować 
w diesle, my wybraliśmy „elektryki”. 
Nie ma potrzeby warsztatu np. do 
wymiany oleju. Koszt załadowania 
prądem to 1/3 kosztów zatankowa-
nia diesla. „Elektryki” jeżdżą również 
w zimie, na długich dystansach. Li-
czy się nie tylko ekonomia, ale i po-
trzeby transportowe, środowisko 
naturalne i społeczne. Jeśli przyjdą 
regulacyjne rozwiązania, które unie-
możliwią zakup pojazdów spalino-
wych ekonomia nie będzie miała 
znaczenia, bo po prostu nie będzie 
można ich stosować.

Paweł Silbert,
Prezydent Jaworzna

"Elektromobilność to nie tyle eko-
nomika, co odpowiedzialność. Nie 
znajdziemy pełnego uzasadnienia 
ekonomicznego w dążeniu do e-mo-
bilności, ale myśl o kolejnych poko-
leniach przyświeca nam wszystkim. 
Można kupić taniej i szybciej, ale ży-
cia ludzkiego nie możemy wyliczać 
i wyceniać.

Tomasz Zjawiony,
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

"Najważniejsza jest infrastruktura. 
Nie dając naszym mieszkańcom 
możliwości technicznych do wy-
boru napędu, nie zachęcamy ich, 
jak i firmy inwestujące w Katowi-
cach, by postawili na elektryczną 
flotę. Widzimy, że jest problem z in-
frastrukturą na terenach spółdzielni 
mieszkaniowych. Punkty ładowania 
potrzebują odpowiedniego miejsca 
i zabezpieczonej mocy. 

Adrianna Kamińska-Flak,
Główny Specjalista Wydziału Transportu UM Katowice

"Kluczowy jest termin future mobility. 
Tak jak fotografia analogowa ode-
szła właściwie do lamusa na rzecz 
cyfrowej, tak też stanie się z elektro-
mobilnością. To proces bez końca, 
nie można o nim myśleć w kategorii 
kadencyjności, tylko o tym, jak się 
w nim odnaleźć i działać. Misja cywi-
lizacyjna i społeczna jest podstawą.

Łukasz Siódmok,
Prezes Zarządu Fulco System sp. z o.o. 

Przedstawiciel producenta elementów małej architektury oraz inno-
wacyjnych rozwiązań smart city, Fulco System widzi wiele problemów 
w tworzeniu odpowiedniej infrastruktury dla miejskiej elektromo-
bilności. Np. brakuje czytelnych brand-marków dotyczących stacji 
ładowania.

Metropolia GZM, która pełni kluczową rolę w rozwoju e-mobility 
w transporcie publicznym, działając w imieniu 41 miast i gmin woje-
wództwa śląskiego, dysponuje analizą kosztów i korzyści tych rozwią-
zań. Na pewno nie można przerzucać ich na pasażera. W przypadku 
autobusów zeroemisyjnych, koszty spinają się w momencie, gdy 
dopłaty są na poziomie 50-60%. Gdy mówimy o wodorowych, to 
już 90%, bo stacje ładowania wodorem są zdecydowanie droższe. 
Niedługo taka pierwsza stacja w regionie powstanie w Katowi-
cach. Dofinansowane przez NFOŚiGW przedsięwzięcie o nazwie 
„Hydrogen GZM” będzie realizowane w ramach programu priory-
tetowego „Zielony Transport Publiczny”. W ramach tej inwestycji 
 Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaplanowała zakup 20 au-
tobusów zasilanych paliwem wodorowym. GZM powołała również 
grupę zakupową i w imieniu 27 interesariuszy ma zakupić 80 elek-
trycznych samochodów osobowych i dostawczych. To możliwość 
zaoszczędzenia i przyśpieszenia procesu zakupowego. Zgodnie 
z Ustawą o elektromobilności we flocie miejskiej do wykonywania 
zadań publicznych 10% pojazdów musi być niskoemisyjnych.

Reprezentant GZM postulował i rekomendował powrót do rozwiązań 
w Ustawie o elektromobilności z 2018 r., które zostały wykreślone. 
Chodzi stworzenie stref czystego transportu w Polsce, gdzie wjechać 
i parkować mogą tylko pojazdy zeroemisyjne. Miały powstać w 37 
miastach w Polsce, w których mieszka ponad 100 tys. osób. Mniejsze 
zanieczyszczenie powietrza generowane przez transport w takich 
strefach, poprawia stan środowiska w europejskich miastach.
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"Wodór może być elementem rewolucji prze-
mysłowej na miarę stworzenia maszyny paro-
wej w XVIII w. Daje zupełnie inne możliwości. 
To pociąg, który pędzi szybko. Problem jest 
jego cena, ale jesteśmy na początku procesu 
i wodór będzie taniał. Zwłaszcza ten zielony 
pozyskany z OZE. Mamy propozycje z rynku 
na połączenie fotowoltaiki z wodorem, który 
może być też magazynem energii w tym roz-
wiązaniu. Możliwości jest bardzo dużo.

Stworzenie stref czystego transportu to także 
edukacja i próba uświadomienia mieszkań-
ców. W Katowicach mamy 1000 samocho-
dów na 1000 mieszkańców, a w Berlinie czy 
Wiedniu tylko 350. To nieprawda, że w Metro-
polii jest za mało miejsc do parkowania – jest 
za dużo samochodów!

Marcin Dworak,
Pełnomocnik Metropolii GZM ds. nowej mobilności

"Efekt kija i marchewki 
na początku będzie 
konieczny. W ubiegłym 
roku program dofina-
sowania zakupu nie 
zadziałał. W tym roku 
jest lepiej. Słabością 
dofinansowania jest 
cała procedura, która 
zakłada, że najpierw 
muszę kupić auto, 
a potem dostanę do-
finasowanie. Gdyby to 
była korzyść doraźna, 
jak np. przy fotowolta-
ice, wtedy zaintereso-
wanie byłoby większe.

dr inż. Paweł Fabiś,
Katedra Transportu Drogowego,

Politechnika Śląska

O łączeniu biznesu sektora automotive poprzez sport mó-
wił kierowca rajdowy Jarosław Szeja. Jarosław i Marcin 
Szeja Rally Team jest ambasadorem automotive w KSSE. 
Od początku istnienia motorsport był poligonem dla całej 
branży produkcyjnej, testował wszystkie rozwiązania doty-
czące silników spalinowych, bezpieczeństwa czy prędkości. 
W 2022 roku z rajdowych mistrzostw świata mają znik-
nąć samochody WRC, a pojawią się auta Rally 1 z napędem 
hybrydowym, co pokazuje, że tego typu konstrukcje są 
coraz mocniejsze i wydajniejsze.

Dyskutanci w trakcie kongresowej konferencji byli zgodni 
w jednym. Rewolucja elektromobilności trwa, ale w Polsce 
ciągle jesteśmy na początku drogi. Póki co największe zain-
teresowanie takim taborem wykazują operatorzy transportu 
publicznego i firmy świadczące usługi dostawcze. Popyt 
wewnętrzny na „elektryki” jest znikomy. Według danych 
na naszych drogach jeździ 23 tys. aut niskoemisyjnych, 
z czego 12 tys. jest w pełni elektrycznych. W Niemczech 
tyle sprzedaje się w ciągu tygodnia. Główną przeszkodą jest 
wysoka cena (elektryki są droższe o 100%) i brak świado-
mości użytkowników. Rośnie za to import aut używanych, 
ponieważ nie ma żadnych uregulowań prawnych. W ub. 
roku było to ponad 1 mln aut. A średnia ich wieku przesu-
nęła się z 11 na 13 lat.

"Nasz rynek powinien postawić na edukację. Ludzie 
nie rozumieją idei samochodu elektrycznego. Naj-
większym wyzwaniem jest kwestia świadomości, 
mówienia do czego służy, jakie ma zalety i ograni-
czenia auto na prąd. Te samochody są traktowane 
na Zachodzie jako pojazdy do poruszania po mieście, 
a przecież ponad 80% Polaków pokonuje dziennie 
ok. 40-50 km - do i z pracy. Czyli tak eksploatowany 
„elektryk” trzeba by doładowywać tylko raz w tygo-
dniu. Drugim mocnym impulsem byłyby większe do-
finansowania do zakupu. No i ułatwienia, które są 
respektowane w tzw. Czystych Strefach na Zachodzie: 
możliwość korzystania z buspassa czy darmowego 
parkowania w miastach. 

Tomasz Otawa,
Dyrektor ds. Szkoleń, Wyższa Szkoła Bankowa

w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

W pierwszym półroczu 2021 r. po raz pierwszy w Europie sprzedano więcej pojazdów elektrycznych i hybrydowych niż diesli. W Polsce, ponieważ 
płacimy coraz większe kary za emisję CO2, posiadanie spalinowego samochodu będzie droższe, z powodu przekroczeń. 

Programy finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - „Mój elektryk”, skierowany do osób fizycznych 
i przedsiębiorców oraz „Zielony Transport Publiczny” dla samorządów, w ramach których do 2030 r. ma zostać rozdysponowane 4,7 mld złotych, 
dają perspektywę na stabilne finansowanie transformacji w zakresie ograniczania stosowania paliw emisyjnych i rozwoju zielonej, inteligentnej 
mobilności. Czy taka zachęta zadziała? Jak podkreślali uczestnicy konferencji o automotive i odpowiedzialnej logistyce, organy państwowe powinny 
wziąć na siebie ciężar regulacji, wprowadzenia ograniczeń i obowiązków w zakresie efektywnego wprowadzania elektromobilności w Polsce.
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"Niebawem nie będzie klientów na diesla. Pro-
stota silnika elektrycznego daje przewagę, nie 
wymaga chłodzenia, smarowania, filtrów czy 
sprzęgła. Na razie jednak cała elektromobil-
ność jest „na sterydach”, bo jest pompowana 
przez fundusze zewnętrzne. Koncerny widzą, 
że nie są w stanie osiągnąć obowiązujących 
w UE norm emisji spalin (95 g/km) i potrze-
bują aut zeroemisyjnych, by to wyrównać 
i płacić jak najmniejsze odszkodowanie.

Marcin Dworak,
Pełnomocnik Metropolii GZM ds. nowej mobilności

PODATKI, ADMINISTRACJA 
 PUBLICZNA A PRZEDSIĘBIORCY,  

CO NOWEGO CZEKA MŚP?

Największe zmiany w państwowych daninach od lat były tematem ostatniego wydarzenia w ramach 
EKMŚP 2021. Specjaliści ds. podatkowych i księgowych, przedstawiciele administracji skarbowej, organi-
zacji samorządu gospodarczego i terytorialnego, a także instytucji bankowych oraz naukowych omawiali 
szczegóły rządowego programu i jego wpływ na sektor MŚP. Założenia Polskiego Ładu budzą ogromne 
emocje i kontrowersje w środowisku biznesu. Ze względu na stopień zagmatwania proponowanych 
rozwiązań, brak wcześniejszych konsultacji społecznych i zbyt krótki czas na przygotowanie się przed-
siębiorców do zmian, które miałyby wejść w życie już od 1 stycznia 2022 r., część podatkowo-składkowa 
proponowanych rozwiązań powinna zostać zawieszona do czasu wyjścia z okresu pandemicznego – po-
stulowali uczestnicy konferencji, która odbyła się 30 września w Centrum Nowoczesnych Technologii 
Informatycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Rady Mi-
nistrów Polski Ład jest planem rozwoju na 
najbliższą dekadę. „Lepsza i bardziej do-
finansowana służba zdrowia, niższe po-
datki, wyższa płaca i zamożniejsze polskie 
rodziny. To właśnie istota Polskiego Ładu. 
Rządowy plan rozwoju na lata pomoże 
nam wyjść z kryzysu wywołanego pan-
demią COVID-19 i zrobić epokowy skok 
cywilizacyjny”. Na realizację wszystkich 
projektów ma zostać przeznaczonych 72,4 
mld zł rocznie pozyskanych głównie dzięki 
zwiększeniu obciążeń dla przedsiębiorców. 

"W trakcie dzisiejszego spotkania chcemy wysłuchać 
różnych opinii na temat Polskiego Ładu, przedstawić 
rozwiązania w sposób zrozumiały, by zgłębić aspekty 
przepisów. Wiadomo, że są rzeczy nieuchronne - jak 
śmierć i podatki, ale musimy tak działać, żeby po-
datki nie były przyczyną śmierci przedsiębiorców!

Tomasz Zjawiony,
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
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Eksperci uczestniczący w dyskusji po-
chylili się nad szczegółami zmian progów 
podatkowych oraz rozliczania składek 
zdrowotnych, zmian w VAT, CIT czy 
rozliczeń leasingu, a przede wszystkim 
efekcie oddziaływania polityki Polskiego 
Ładu na sektor MŚP.

Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz za-
znaczał, że zmiany procedowane w Sej-
mie pod hasłem Polskiego Ładu powinny 
mieć optymalny kształt, a tak nie jest. 
Niektóre postulaty są pozytywne takie 
jak, niezmieniana od 2008 r., waloryzacja 
progów podatkowych i kwoty wolnej od 
podatku, które realizują zasady równego 
traktowania wobec prawa podatkowego 
i po prostu należą się podatnikom.

Raport firmy doradczej PwC i Banku 
Światowego z 2016 r. plasował Polskę 
pod względem stopnia skomplikowania 
przepisów podatkowych na 46 miejscu 
na świecie, obecnie na 77 pozycji. Po-
wodem spadku w rankingu jest to, że 
w stosunku do innych krajów proces 
upraszczania podatków przebiega u nas 
wolniej i podatnik musi poświęcić więcej 
godzin na realizację obowiązków podat-
kowych. Założenia Polskiego Ładu na 
pewno nie poprawią pozycji kraju w tym 
zestawieniu. 

"Nowe przepisy są tak zagmatwane, że nawet usta-
wodawcy ich nie rozumieją, a tym bardziej podat-
nicy. Krajowa Rada Doradców Podatkowych chce 
tworzyć dobre prawo podatkowe, zrozumiałe i nie 
przeszkadzające w rozwoju przedsiębiorczości, a jest 
odwrotnie. Proponowane rozwiązania są nieprzemy-
ślane i źle przygotowane, nie podlegały rzeczywistym 
konsultacjom wśród przedsiębiorców, brakuje też 
analizy skutków społecznych i gospodarczych.

prof. dr hab. Adam Mariański,
Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, 

Partner Zarządzający w Mariański Group

"Przede wszystkim, podatek liniowy, jako dobry 
i sprawdzony dla przedsiębiorców oraz budżetu, 
nie powinien być zmieniany. Wprowadzanie 
takich pomysłów bez przynajmniej półrocznego 
vacatio legis to niczym eksperyment na żywym 
organizmie, gdy nie wiadomo czy pacjent prze-
żyje. Mamy okres po-lockdownowy, nie jest to 
dobry moment na radykalne zmiany dotyczące 
wzrostu opodatkowania pracy własnej i dzia-
łalności, które będą miały negatywny wpływ 
na funkcjonowanie sektora MŚP.

Adam Abramowicz,
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

"Przedsiębiorcy czują się zagrożeni tymi zmia-
nami. Chcą dbać o swoich pracowników, ale 
i też zarabiać. Nie powinno się wprowadzać 
zmian podatkowych w tak trudnych pande-
micznych czasach. Każdy z nas jest świadomy, 
że pewne zmiany w prawie podatkowym mu-
szą się pojawiać, ale ważne, żeby nie zaskaki-
wały i były wprowadzane stopniowo. Nie ma 
ekonomicznego uzasadnia dla zmian podatku 
liniowego, który jest filarem rozwijającym MŚP 
od czasu wprowadzenia, czyli od 2004 roku.

dr hab. Izabella Streinerowska-Streb,
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Postulaty  środowiska 
przedsiębiorców 
i  Rzecznika MŚP:

• zachowanie podatku linio-
wego w obecnej formie,

• składka na ubezpieczenie 
zdrowotne naliczana nie 
z prognozowanej średniej 
70%, ale 100%,

• podatek zryczałtowany na 
jednej składce zdrowotnej

• wprowadzenie tzw. sufitu 
składkowego dla osób roz-
liczających się na zasadach 
ogólnych,

• minimalny podatek CIT 
miałby nie dotyczyć MŚP, 
tylko firm z min. dochodem 
50 mln euro,

• obowiązek półrocznego 
vacatio levis dla wprowa-
dzenia zmian.
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Jednym z założeń Polskiego Ładu miało być zmniej-
szenie klinu podatkowego, czyli pozapłacowych 
kosztów pracy, związanych z zatrudnianiem pracow-
nika. Dyskutanci zauważali, że zamiast zmniejszyć 
opodatkowanie pracy proponuje się zwiększenie 
opodatkowania firm i rosną koszty prowadzenia 
działalności.

Adam Niedziółka z Krajowej Izby Gospodarczej 
przedstawił także stanowisko Rady Przedsiębiorczo-
ści, forum przedsiębiorców i pracodawców w Polsce, 
do którego należy m.in. KIG. Rada postuluje podpi-
sanie przez rząd Paktu dla Gospodarki.
 
Uczestnicy panelu nt. zmian zasad opodatkowania 
przedsiębiorców zastanawiali się nad rzadko poru-
szanym w tym kontekście aspektem dostosowania 
systemów księgowych, informatycznych i admini-
stracyjnych do wprowadzanych w ekspresowym 
tempie zmian. Czy w ciągu kilku tygodni uda do-
starczyć oprogramowanie, przygotować np. zmiany 
rozliczenia składki zdrowotnej? Jaki to może mieć 
wpływ na codzienne funkcjonowanie firmy?

"Nie dość, że klin podatkowy się powiększa to 
dodatkowo - koszty podatkowe są olbrzymie, 
bo trzeba przygotować odpowiednie zestawie-
nia podatkowe. Według danych Komisji Euro-
pejskiej, Tax Compliance dla MŚP wynosi aż 
30% wartości płaconego podatku! Dla dużych 
firm ten wskaźnik wynosi tylko 3%, czyli wy-
nika z tego, że zmiany w podatkach obciążają 
głównie małych podatników, którzy stanowią 
przytłaczającą większość przedsiębiorców. 

Adam Niedziółka,
Przewodniczący Komitetu ds. Podatków,

Krajowa Izba Gospodarcza

"Biura rachunkowe są przerażone tym, co się 
dzieje. Nie ma takiej możliwości, by zmiany były 
wprowadzane tak późno i żeby biura rachun-
kowe mogły prawidłowo ustalać deklaracje. 
Również księgowi pracujący wewnątrz firm, 
którzy dodatkowo zajmują się kadrami i pła-
cami, mają wątpliwości, czy 30 listopad to re-
alny termin na wprowadzanie zmian. Wszystko 
wskazuje, na to, że od 1 stycznia 2022 r. trudno 
będzie prawidłowo funkcjonować. Małe pod-
mioty będą najbardziej poszkodowane, bo 
koszty obsługi księgowej na pewno radykalnie 
wzrosną. 

Bożena Wilk,
Skarbnik Zarządu Głównego, Stowarzyszenie

Księgowych w Polsce

Pakt dla Gospodarki - propozycja Rady 
Przedsiębiorczości

• nowe regulacje nie będą bardziej 
skomplikowane,

• będą wprowadzone z odpowiednio długim 
vacatio legis,

• zostaną wskazane przez rząd parametry, na 
co pójdą pieniądze uzyskane w ramach Pol-
skiego Ładu,

• zostaną wskazane obszary polityki społecz-
no-gospodarczej, w których można szukać 
oszczędności bez ryzyka pogorszenia sytuacji 
ekonomicznej i konkurencyjności firm. 
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Jak głosił tytuł drugiego panelu: „Diabeł tkwi w szczegółach, czyli Polski 
Ład to nie tylko progi i składki”, zmiany zasad i przepisów zawarte w pla-
nowanym programie wpłyną nie tylko na finansową sytuację przedsię-
biorców, ale również samorządów terytorialnych.

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich zwracał 
uwagę na zagrożenia, które niesie polityka Polskiego Ładu dla sektora 
bankowego – stworzenia bariery finansowej dla nowych inwestycji.

Eksperci argumentowali, że nie można dokonać pełnej oceny propono-
wanych rozwiązań ze względu na brak czasu na konsultacje i pojawia-
jące się objaśnienia, które stają się wiążące i zmieniają dotychczasowe 
propozycje.

"Jednostki samorządowe mają 
wysoki dochód z podatku docho-
dowego od osób fizycznych, jak 
i prawnych. Sytuacja samorządów 
jest uzależniona od tego, w jaki spo-
sób kształtujemy politykę podat-
kową. Kiedy zwolniono z podatków 
osoby do 26 roku życia to wszyscy 
to odczuliśmy. Według szacunków, 
budżet miasta przez nowe rozwią-
zania będzie uszczuplony o 15 mln 
zł rocznie. To dla Świętochłowic 
spora kwota, bo cały budżet wynosi 
350 mln zł. Ministerstwo Finansów 
uspakaja, że udział samorządów 
w podatku PIT będzie wyższy. 

Daniel Beger,
prezydent Świętochłowic

"Zgodnie z szacunkami, które wykona-
liśmy na postawie programów KPO, 
Polskiego Ładu, Funduszu Spójności 
wynika, że w ciągu najbliższych 10 
lat powinniśmy dodatkowo zmobi-
lizować ponad 800 mld zł dodatko-
wych środków w stosunku do tego, 
co dzisiaj finansuje sektor bankowy. 
A obecnie finansowanie gospodarki 
kształtuje się na poziomie 65-70%. 
Coraz więcej banków będzie natra-
fiało na barierę niemożliwości kre-
dytowania gospodarki, ze względu 
na brak funduszy własnych. Rentow-
ność polskiego sektora bankowego, 
szczególnie ze względu na obciążenia 
głównie zewnętrzne, spada i oscyluje 
w okolicach 6 punktów procentowych. 
Wnioskujemy, żeby nowe projekty in-
westycyjne i tzw. covidowe, w które in-
westowaliśmy po 15 marca 2020 były 
uwolnione od podatku bankowego. 

Krzysztof Pietraszkiewicz,
Prezes Związku Banków Polskich

"Starajmy się wpływać na rzeczy-
wistość. Nie będziemy bogatym 
państwem, z dobrze rozwijającą się 
gospodarką, jeśli będziemy mieć 
skomplikowane przepisy, wysokie 
podatki i administrację działającą 
wbrew Konstytucji dla Biznesu. Le-
gislacja, która jest przed nami i ma 
być wprowadzona w nowym roku, 
jest bardzo ważna. Nie rozumiemy, 
czemu ktoś chce zepsuć mecha-
nizm, który działa – patrz podatek 
liniowy. Ta konferencja to głos, któ-
rego rząd powinien wysłuchać. 

Adam Abramowicz,
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Polski Ład, zgodnie ze swoją nazwą, powinien oferować narzędzia 
umożliwiające w miarę spokojne finansowanie polskiej przedsiębior-
czości i jednostek samorządu terytorialnego.

Ostatni z konferencyjnych paneli poświęcono wsparciu rozwoju przed-
siębiorczości przez administrację publiczną. Pokazano dobre przykłady 
i praktyki takie jak np.: system e-TOLL, e-faktura, wsparcie ochrony 
własności intelektualnej w firmie, poszukiwanie kadr dla gospodarki 
czy dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Konferencja na temat Polskiego Ładu i tego, co nowego czeka sektor 
MŚP była jednocześnie XXVI posiedzeniem Rady Przedsiębiorców 
przy Rzeczniku MŚP, w którym udział wzięli również członkowie Rady 
Naukowej oraz Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP. 
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ZABRZE STAWIA
NA ZRÓWNOWAŻONY

ROZWÓJ

MAŁGORZATA
MAŃKA-
SZULIK,
PREZYDENT
ZABRZA

Wysiłkiem proinwestycyj-
nego budżetu miasta oraz

efektywnym pozyskiwaniem
wielomilionowych funduszy

zewnętrznych m.in.
z Unii Europejskiej

doprowadziliśmy do
znaczącej rozbudowy

infrastruktury. Kosztem
ponad miliarda złotych

zmodernizowaliśmy wodociągi
i kanalizację zapewniając
podwaliny pod sprawne

funkcjonowanie
miasta w kolejnych
dziesięcioleciach.

Patrząc z perspektywy ostatnich lat można zauważyć jak gruntownie
zmienia się Zabrze na wielu płaszczyznach. Efektem licznie realizowanych
projektów inwestycyjnych oraz przedsie ̨wzięć społecznych jest konsek-
wentnie poprawiająca się jakość życia mieszkańców oraz zwie ̨kszenie
atrakcyjności Zabrza w oczach inwestorów i turystów. Z ośrodka poprze-
mysłowego, gdzie problemy społeczne generowało bezrobocie przekracza-
jące 20 proc. Zabrze stało sie ̨miastem nowoczesnej gospodarki opartej
na innowacyjnych technologiach. Systemowe wprowadzanie przez
zabrzański samorząd zachęt inwestycyjnych poła ̨czone z poszerzeniem
i uzbrojeniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaowocowało wzrostem
atrakcyjności Zabrza dla przedsiębiorców, lokowaniem w mieście zakładów
produkcyjnych i usługowych, a w rezultacie spadkiem bezrobocia. Atutem
Zabrza jest bez wątpienia lokalizacja. Bliskość autostrad A1 i A4 oraz lot-
niska Pyrzowice powoduje, że zabrzańska oferta inwestycyjna jest
konkurencyjna. Dodatkowym plusem jest zrównoważony rozwój miasta.
W Zabrzu powstała nowa sieć dróg z Drogowa ̨ Trasą Średnicowa ̨ na czele.
Kilkadziesiąt kilometrów dróg i chodników odbudowano realizuja ̨c projekt
poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Uzbrojono tereny nalez ̇ące do Ka-
towickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki czemu powstała oferta
ciesząca się zainteresowaniem firm. Dotychczas nieruchomości w zabrzań-
skiej części KSSE zakupiły 33 podmioty. Do sprzedaży pozostała ostatnia
działka o łącznej powierzchni 2,1 ha. Dziewiętnaście firm uruchomiło
już działalność gospodarczą. Zainwestowano dotąd ok. miliarda zł, tworząc
ok. 1,5 tys. nowych miejsc pracy.



60

WSPÓŁORGANIZATORWSPÓŁGOSPODARZE

PATRONAT MEDIALNY

PARTNER SAMORZĄDOWY

WYKORZYSTANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI ŹRÓDŁEM PRZEWAG KONKURENCYJNYCH

PARTNER STRATEGICZNY PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNER

III THINK ECO! FORUM

GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY
PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNER MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

SPECJALNA EDYCJA

PARTNERZY STRATEGICZNI



61

WSPÓŁORGANIZATORWSPÓŁGOSPODARZE

PATRONAT MEDIALNY

PARTNER SAMORZĄDOWY

WYKORZYSTANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI ŹRÓDŁEM PRZEWAG KONKURENCYJNYCH

PARTNER STRATEGICZNY PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNER

III THINK ECO! FORUM

GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY
PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNER MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

SPECJALNA EDYCJA

PARTNERZY STRATEGICZNI

FINANSOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII I EKSPORTU

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNER MEDIALNY

AUTOMOTIVE I ODPOWIEDZIALNA LOGISTYKA

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNER SAMORZĄDOWY PATRONAT

PARTNER MEDIALNY

PODATKI, ADMINISTRACJA PUBLICZNA A PRZEDSIĘBIORCY. CO NOWEGO CZEKA MŚP?

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONAT

PARTNER MEDIALNY

WSPÓŁORGANIZATOR



62

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw od 2011 roku 
jest ważnym i cennym miejscem do wymiany  doświadczeń, poglądów 

oraz dyskusji dla środowisk biznesu, nauki i samorządu. 

To wszystko nie udałoby się, gdyby nie grono wspierających nas 
przyjaciół, partnerów i patronów. 

Serdecznie dziękujemy za działanie – razem dla gospodarki 
i sektora MŚP!

Do zobaczenia w Katowicach w październiku 2022!

Tomasz Zjawiony
Prezes RIG w Katowicach

Elektryzująca rewolucja 
w walce ze smogiem!

ECO DUET

kocioł 
+ fotowoltaika

Eco Power Sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 6, Pszczyna

adam.kowalik@KotlyEcoPower.com
+ 48 601 409 491 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
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GOSPODARKA DZIŚ I  JUTRO

Podejmując rygorystyczne działania 
w trosce o klimat - musimy widzieć 

WIZJĘ ROZWOJU GOSPODARCZEGO
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Po raz kolejny uczestniczył Pan w konferencji 
Think Eco! Forum, eksperckiej debacie o sy-
nergii ekologicznych rozwiązań z biznesem, 
która już po raz trzeci została zorganizowana 
przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Kato-
wicach. Czy Pana zdaniem taka wymiana 
poglądów, uwag i postulatów w zakresie pro-
wadzenia pro-ekologicznej polityki rozwoju 
jest potrzebna?
Wraz z pro-ekologicznymi procesami, które na-
bierają rozpędu i które coraz częściej są tema-
tem debat również w Parlamencie Europejskim, 
warto by głośno i często o nich rozmawiać. To 
właśnie podczas III edycji konferencji Think 
Eco! Forum, mówiono m.in. o transformacji 
energetycznej, która związana jest z przyszło-
ścią naszego kontynentu, kraju, ale też regionu. 
Bo to właśnie Śląsk, będący gospodarczym ser-
cem Polski, najbardziej narażony jest na skutki 
nadchodzących przemian. Dlatego tak ważne 
jest, by to właśnie tutaj, w gronie ekspertów 
i polskich parlamentarzystów tworzyć idee, 
które pomogą sprostać wyzwaniom związanym 
z troską o klimat. I zarazem pozwolą przejść 
transformację w sposób racjonalny i upo-
rządkowany, budując nową jakość gospodar-
czą Śląska. Z nowymi technologiami, by dalej 
ten region mógł pełnić ważną rolę w Polsce 
i Europie. 

W 2019 r. Komisja Europejska opublikowała 
komunikat ws. Europejskiego Zielonego Ładu, 
a w lipcu br. ogłoszono pakiet „Fit for 55” do-
tyczący radykalnej redukcji CO2. Co to ozna-
cza dla Polski?
Dokument w ramach konsultacji poddany jest 
dużej krytyce. Głosy krytyczne płyną nie tylko 
z Polski, ale także innych krajów UE. Z analiz 
wielu rządów dowiadujemy się, że zapisy pro-
gramu bez korekt i zmian mogą spowodować 
ubóstwo energetyczne w Europie, które już 
teraz dotyczy 50 mln obywateli, a szacuje się 
że ma wzrosnąć dwukrotnie. Prognozy mó-
wią też o olbrzymich kosztach w przemyśle. 
Wzrost kosztów produkcji przemysłowej do-
prowadzi do jego wytransferowania z Europy 
i utraty konkurencyjności w świecie globalnej 
gospodarki. W ślad za podwyżkami związa-
nymi z energią, transportem, budownictwem, 
paliwami podrożeje właściwie wszystko. I ten 
skok będzie bardzo mocno odczuwalny w bu-
dżetach polskich i europejskich rodzin. 

Czeka nas transformacja energetyczno-klima-
tyczna. Na te działania do 2030 roku zostanie 
skierowanych ok. 260 mld PLN pozyskanych 
ze środków unijnych i krajowych. Czy te na-
kłady będą wystarczające?
Skuteczna transformacja to transformacja 
odpowiedzialna i sprawiedliwa, biorąca pod 
uwagę zróżnicowanie Państw Członkowskich 

pod każdym względem. W grudniu 2020 r. 
wiele państw zgodziło się na wyższy cel re-
dukcyjny (55%) pod warunkiem zapewnienia 
odpowiednich rozwiązań w kontekście zmian. 
Komisja Europejska musi teraz wywiązać się 
z tych obietnic. Nowa strategia Fit for 55 wy-
kracza poza wszelkie dotychczasowe unijne 
ustalenia, dotyczące m.in. Europejskiego Zie-
lonego Ładu. Zakłada ona m.in. wprowadzenie 
dodatkowych opłat, obciążających przedsię-
biorstwa europejskie. Co będzie nie tylko cio-
sem dla gospodarki UE, ale stanowić będzie 
wielkie ryzyko utraty przez nią konkurencyj-
ności, o czym mówiłem wyżej. Pamiętajmy, że 
m.in. na konkurencyjność europejskiej gospo-
darki i gospodarek krajów zrzeszonych w Unii, 
znaczący wpływ ma cena energii. A więc im 
ona będzie droższa, tym gospodarki będą bar-
dziej tracić konkurencyjność.

Transformacja naszego regionu to wielkie 
wyzwanie. Co z sektorem górnictwa, czy ma 
jakąkolwiek przyszłość?
Historia naszego regionu oparta jest w dużej 
mierze na przemyśle. Nie da się zatem ukryć, 
że transformacja energetyczna w znacznym 
stopniu dotknie właśnie Śląska. Jak wynika 
z ekspertyz naukowców, to paliwo kopalne 
w 2030 r. nadal będzie istotnym elementem 
polskiego miksu energetycznego. Transforma-
cja Śląska zaczęła się wiele lat temu i toczy się 
dalej. Związana jest z wieloma wyzwaniami. 
Wpłynie na los ok. 2 mln osób. Według róż-
nych szacunków, dotyczy tylko tutaj, w woj. 
śląskim, ponad 400 tys. miejsc pracy. Jeśli weź-
miemy pod uwagę cały łańcuch dostaw, powią-
zań, małych i średnich przedsiębiorstw, a więc 
i rodzin zatrudnionych w przemyśle – otrzy-
mamy liczbę znacznie większą. To ogromna 
grupa obywateli i należy dołożyć wszelkich 
starań, by uchronić ją przed negatywnymi 
skutkami przemian. 

Czy ta specyficzna sytuacja Śląska jest do-
strzegana w Brukseli?
Przed Polską wiele wyzwań związanych 
z transformacją. Wszyscy chcemy żyć w czy-
stym środowisku i to nie podlega dysku-
sji. Transformacja Śląska powinna zakładać 
i przebiegać dziś w taki sposób, byśmy mo-
gli optymistycznie patrzeć w przyszłość. Nie 
można jednak zapominać o tym, że żyjemy 
w świecie globalnym. Podejmując decyzje, 
które mają wpływ na gospodarkę, nie możemy 
nie widzieć relacji światowych. Bo tylko w ten 
sposób zadbamy o odpowiedni poziom jakości 
życia i siłę gospodarczą, zarówno Polski, jak 
i mieszkańców woj. śląskiego. Musimy mieć na 
uwadze konkurencję światową, zaś nie zapo-
minajmy o tym, że klimat mamy jeden i nawet 
najbardziej restrykcyjne działania zmierzające 

do ochrony środowiska nie przyniosą poprawy, 
jeśli nie będzie światowej solidarności w tym 
zakresie.
Wygląda na to, że cena koniecznej transforma-
cji, dzięki której możemy zahamować wzrost 
globalnego ocieplenia, będzie wysoka. Wyższe 
ceny prądu, paliw, transportu, samochodów. 

Czy przysłowiowy Kowalski jest gotowy na 
takie zmiany i ma świadomość ich wagi?
Czeka nas gwałtowny wzrost kosztów ży-
cia. Spowoduje to, że w globalnym świecie 
przegramy wyścig o dobrobyt z innymi kon-
tynentami. Biorąc pod uwagę dane, mówiące 
o redukcji emisji CO2 do 2030 r. o 55%, docho-
dzimy niestety do niepokojących wniosków. 
Istnieje bowiem ryzyko skrajnego niedoboru 
mocy w Polsce po 2025 r., co może zagrozić 
polskiemu bezpieczeństwu energetycznemu, 
a także doprowadzić m.in. do wzrostu importu 
energii z zagranicy. W ślad za podwyżkami 
podrożeje właściwie wszystko. I ten skok bę-
dzie bardzo mocno odczuwalny w budżetach 
polskich i europejskich rodzin. Chyba nikt nie 
wyobraża sobie sytuacji, w której nagle w do-
mowych gniazdkach brakuje prądu… a niestety 
taki scenariusz jest możliwy, o czym świadczą 
przykłady takich państw jak Szwecja, która 
w tym sezonie grzewczym importowała polską 
energię wytworzoną z węgla czy USA, gdzie 
zamarzły turbiny wiatrowe. 

Czy troska o klimat może być dobrym biz-
nesem? Czy istnieje możliwość połączenia 
działań odbudowujących gospodarkę i zwięk-
szenia jej konkurencyjności z upowszechnie-
niem „zielonych” technologii? 
Ważne jest, byśmy do każdej gospodarki pod-
chodzili z rozwagą i pragmatyzmem. Dlatego 
niesłychanie istotne, by transformacja nie była 
rewolucją, a ewolucją. Ewolucją, która pozwoli 
nam przejść na wyższy stopień unowocze-
śnienia gospodarki. Byśmy umieli, troszcząc 
się o klimat, wprowadzać coraz bardziej eko-
logiczne technologie, nie zapominając o kon-
kurencyjności innych kontynentów. Tylko 
światowa solidarność i zgoda, co do troski 
o środowisko na równych zasadach, będzie 
realną szansą na rozwijanie gospodarek w ra-
mach procesu, który będzie się dział w Europie 
i rozszerzony zostanie o inne kontynenty. Dla-
tego, podejmując w UE rygorystyczne działa-
nia w trosce o klimat, musimy widzieć wizję 
rozwoju gospodarczego. Bo jeśli nie będzie 
równowagi między środowiskiem a człowie-
kiem, to nie będziemy dobrym wzorcem do 
naśladowania. Bez tego nie przekonamy in-
nych, by również wprowadzali rygorystyczne 
uwarunkowania w swoich gospodarkach. 

Rozmawiała Jaga Kolawa

O wyzwaniach, które niesie dla Polski i Śląska polityka Europejskiego Zielonego Ładu, kosztach trans-
formacji energetycznej i jej wpływie na konkurencyjność europejskich gospodarek mówi Grzegorz 
Tobiszowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego.
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Marek Kłoczko, nowy Prezes Krajowej Izby Gospodarczej mówi o programie kontynuacji 
dotychczasowej działalności organizacji, a także barierach i zagrożeniach dla prowadzenia 
biznesu i fundamentu wzrostu gospodarczego.

Osłabiony duch przedsiębiorczości 
potrzebuje wsparcia
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W czerwcu br. wybrano nowe władze Kra-
jowej Izby Gospodarczej. Jakie priorytety 
w działaniu wyznacza sobie nowy prezes 
największej niezależnej organizacji reprezen-
tującej przedsiębiorców w Polsce?
Krajowa Izba Gospodarcza jest działającym 
w oparciu o oddzielną ustawę (o izbach gospo-
darczych) dobrowolnym stowarzyszeniem izb 
gospodarczych i innych organizacji w Polsce. 
Skupia w swoich szeregach izby regionalne, 
branżowe i bilateralne oraz inne organizacje 
(np. Naczelną Organizację Techniczną, Związek 
Zakładów Doskonalenia Zawodowego, kilka izb 
rzemieślniczych, stowarzyszeń i fundacji). Kon-
centruje swoje działania na wspieraniu przyja-
znej przedsiębiorczości polityki gospodarczej 
i otoczenia prawnego, umiędzynaradawianiu 
polskich przedsiębiorstw oraz wspieraniu 
podnoszenia ich konkurencyjności. Z KIG-iem 
związany jestem już od ponad 30 lat. Zostałem 
wybrany na funkcję Prezesa z programem kon-
tynuacji dotychczasowej polityki. Ale na pewno 
jest to dla mnie sytuacja nowa, bo przejmuję 
„na swoje barki” ciężar odpowiedzialności za 
tę instytucję. Nowe będą też wyzwania, gdyż 
świat i gospodarka cały czas się dynamicznie 
zmieniają.

W jaki sposób w najbliższym czasie bę-
dzie realizowane motto KIG - „Dbamy 
o przedsiębiorczość”?
To motto wynika z samej istoty funkcjonowania 
samorządu gospodarczego, w tym także KIG. 
To „dbanie” odbywa się na trzech podstawo-
wych płaszczyznach:
• KIG świadczy przedsiębiorcom usługi 

pozwalające im lepiej rozwijać swoje biz-
nesy. Mam tutaj na myśli wspieranie re-
lacji z partnerami z zagranicy, polubowne 
rozstrzyganie sporów, inspirowanie no-
wymi trendami w gospodarce, itp.

• KIG pomaga rozwijać przedsiębiorczość 
poprzez krzewienie dobrych praktyk, ne-
tworking, dbanie o etykę i dobre obyczaje 
w biznesie, zwracając uwagę na najnow-
sze trendy w gospodarkach najbardziej 
rozwiniętych.

• KIG stara się wpływać na tworzenie ko-
rzystnych dla biznesu norm legislacyjnych. 
W tym obszarze ściśle współpracujemy 
z innymi największymi organizacjami 
biznesu w Polsce w ramach tzw. Rady 
Przedsiębiorczości. Na poziomie euro-
pejskim współpracujemy z izbami z in-
nych krajów w ramach stowarzyszenia 
EUROCHAMBRES.

Wg badań przeprowadzonych przez firmę 
doradczą Deloitte w 2020 r., sześć na dzie-
sięć polskich firm odczuło negatywny wpływ 
epidemii koronawirusa. Jak Pan ocenia obecną 
sytuację przedsiębiorców?
Ogólne spostrzeżenie jest takie, że kondycja 
przedsiębiorców się pogorszyła. Szczególnie 
w mniejszych firmach jest to mocno odczu-
walne, ze względu na wyczerpanie rezerw fi-
nansowych w okresie lockdownu. Jak zawsze 
w kryzysowych czasach są zwycięzcy i są 
przegrani. I ten podział nie przebiega między 

konkretnymi branżami. Oczywiste najwięk-
sze straty, których w większości nie udało się 
uniknąć w żaden sposób, poniosła branża ho-
telarska, targowa, transportowa, rozrywkowa. 
W innych branżach wszystko zależało od szyb-
kości adaptacji do nowych warunków – i to 
widać dziś wyraźnie. Ci, którzy funkcjonowali 
w pandemii teraz mają się dobrze, pojawiły się 
nowe kanały dystrybucji, udało się nieco zmo-
dyfikować oczekiwania konsumentów – przy 
braku obostrzeń takie biznesy kwitną i rozwi-
jają się szybciej niż konkurencja. Ci, którym 
udało si z trudem przetrwać, wyszli osłabieni, 
ale jeszcze z umiarkowaną nadzieją patrzą na 
najbliższe lata. Są też tacy, którzy jeszcze for-
malnie istnieją, jednocześnie już zwinęli lub 
zwijają biznesy wyprzedając aktywa. 
Nie ma zatem jednoznacznej odpowiedzi jak 
obecnie wygląda sytuacja przedsiębiorców, 
bo każdego z nich jest inna. Jednak w mojej 
ocenie osłabł duch przedsiębiorczości. Przez 
20 lat rozwijaliśmy się, rynek rósł nieustan-
nie. Teraz przyszły chude lata i nie wszyscy 
przedsiębiorcy umieją funkcjonować w ta-
kich warunkach, gdzie o pracownika trudno, 
trzeba mu zapłacić dużo, a dodatkowo prze-
szkolić i traktować godnie. Gdzie z miesiąca na 
miesiąc rosną ceny mediów i surowców oraz 
czynsze, a klienci narzekają, że drogo. Część 
przedsiębiorców nigdy (choć prowadzą biz-
nesy od kilkunastu lat) nie zetknęła się z taką 
sytuacją. I samo to nie byłoby problemem, 
gdyby nie fakt, że widać u części przedsię-
biorców zniechęcenie, zmęczenie i nieufność. 
Cały czas wisi nad nami widmo regionalnego 
zamykania gospodarki, a dodatkowo już za 3 
miesiące wejdzie w życie tzw. nowy Polski Ład 
i bardzo mocno zmieni warunki funkcjonowa-
nia przedsiębiorców. To bardzo mało czasu na 
przygotowania, a w praktyce nie mamy jeszcze 
wszystkich regulacji „na stole” i nie do końca 
wiadomo, jakie będą zasady gry od 1 stycznia 
2022. 

Czy w Polsce istnieje dobry klimat dla prowa-
dzenia własnej firmy? Co stanowi największe 
wyzwanie dla rozwoju przedsiębiorczości?
Klimat nadal jest dobry ze względu na niesa-
mowity potencjał jaki w nas drzemie, pomy-
słowość i energię. Inna sprawa to zapewnienie 
warunków, żeby ten potencjał wykorzystać. 
Wydaje się, ze kilka lat temu więcej było opty-
mizmu, być może trochę romantycznego, teraz 
jest więcej rozsądku. To sprawia że inicjatyw 
jest mniej, jednocześnie są bardziej dojrzałe. 
Myślę, że jesteśmy teraz trochę w zawieszeniu, 
ze względu na Polski Ład. Wszyscy czekają, 
żeby zobaczyć jak to w praktyce będzie wy-
glądało, jak duże będą obciążenia jednooso-
bowych działalności, jak dostępne będą ulgi 
inwestycyjne i szereg innych zapowiadanych 
narzędzi wsparcia. Wiele wskazuje na to, że 
nowe rozwiązania uczynią prowadzenie biz-
nesu jeszcze bardziej skomplikowanym i uza-
leżnionym od decyzji biurokracji. Poza tym, 
nadal mierzymy się z nierozwiązanymi od lat 
problemami – długotrwałym procesem in-
westycyjnym, brakiem wykwalifikowanych 
pracowników średniego szczebla, szalonym 

tempem legislacji gospodarczej, już nie tylko 
zmianami istniejących rozwiązań, ale nakłada-
niem nowych obowiązków. Cały czas barierą 
jest administracja postrzegana jako hamulcowy 
rozwoju. Czasami jest to pogląd bardzo krzyw-
dzący, jednak nadal znajdujący potwierdzenie 
w codziennych relacjach przedsiębiorców 
z urzędnikami. Niby się informatyzujemy, niby 
wszystko jest łatwiej, szybciej, taniej, ale nie 
idzie za tym efektywność. Wystarczy pokazać 
ostatnie zmiany w KRS i elektronizację procesu 
składania wniosków. Front został odświeżony 
i zdigitalizowany, zaplecza urzędnicze i proce-
dury zostały takie same. Nadal „elektronizu-
jemy” przez zamianę papierowego formularza 
na elektroniczny, zamiast kompleksowo zmie-
nić całą procedurę. 
Powoli wyczerpuje się nam entuzjazm do walki 
z problemami, których władza nie potrafi roz-
wiązać od co najmniej kilkunastu lat. Przed-
siębiorcy słyszą, że jest lepiej i nowocześniej, 
że państwo jest sprawne, a jednocześnie nie 
widzą tego w codziennym załatwianiu swoich 
spraw. Wydaje mi się, że to obecnie największe 
wyzwanie zagrażające rozwojowi. 

Rządowe rozwiązania Polskiego Ładu - okre-
ślanego jako restart dla gospodarki - są szansą 
czy kolejną barierą dla biznesu?
Każde nowe rozdanie jest szansą. Nie oce-
niałbym tego jako restartu, ponieważ nasza 
gospodarka nie znalazła się w punkcie krytycz-
nym czy też awaryjnego wyłączenia. Nie trzeba 
niczego restartować, bo na razie działa całkiem 
sprawie, o czym świadczą dane statystyczne 
dot. produkcji, zatrudnienia, rezerw, eksportu. 
Patrząc na założenia programu mam mieszane 
uczucia. Z jednej strony forsowana jest koncep-
cja osłabienia jednoosobowych działalności, co 
samo w sobie jest wielce szkodliwe. Z drugiej, 
można odnieść wrażenie, że ten plan powstał 
trochę przez przypadek, a głównym założeniem 
Ładu jest sfinansowanie kolejnych transferów 
finansowych, żeby ludzie mniej zarabiający pła-
cili niższe podatki, kosztem biznesu. Problem 
polega na tym, że ten mityczny biznes często 
też bogaty nie jest. 

Chyba gdzieś zgubiono bardzo istotną korela-
cję, że jeżeli w biznesie idzie źle, to w wyniku 
tego później płaci całe społeczeństwo. Widzę 
tu zagrożenie dla fundamentów wzrostu go-
spodarczego. Jeżeli przedsiębiorczość wpadnie 
w stan nierównowagi, rozedrgania, to odbije się 
to negatywnie na rynku pracy, będą konieczne 
dalsze podwyżki podatków, żeby sfinansować 
kolejne świadczenia socjalne… to błędne koło. 
Jeśli gospodarka będzie miała potencjał do dal-
szego rozwoju, to głównym hamulcem stanie 
się brak realnie funkcjonującej nowoczesnej 
polityki imigracyjnej. Część szans wynikająca 
z napływu funduszy nie została dobrze wy-
korzystana. Mamy niedobór pracowników na 
rynku, a brak jest skutecznych narzędzi akty-
wizacji zawodowej. Nowy Ład byłby szansą, 
żeby takim negatywnym zjawiskom zapobiec. 

Rozmawiała Jaga Kolawa
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Myślę, więc 
EKSPORTUJĘ!

Eksport szansą na rozwój 
w dobie kryzysu

Skontaktuj się z Działem Legalizacji
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach:

tel. 601 180 080
e-mail: kbaranowska@rig.katowice.pl

Chcesz wiedzieć więcej? 

 LEGALIZUJEMY DOKUMENTY EKSPORTOWE
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Od sierpnia pełni Pan nową funkcję – Wi-
ceprezesa Krajowej Izby Gospodarczej w ka-
dencji na lata 2021-25. Izba od ponad 30 lat 
jest najsilniejszym reprezentantem środowisk 
gospodarczych. Co daje możliwość czynnego 
działania w tej organizacji?
Trzeba pamiętać, że KIG jest największą nieza-
leżną organizacją biznesu w Polsce. Reprezen-
tuje interesy ogromnej liczby przedsiębiorców, 
łącząc ponad 150 organizacji biznesowych: 65 
izb branżowych, 59 izb regionalnych, 18 izb 
bilateralnych i 14 innych organizacji. Zgodnie 
z zasadą „duży może więcej”, chcemy pokazać 
siłę i skuteczność KIG, organizacji eksperc-
kiej pomagającej przedsiębiorcom w rozwoju, 
znalezieniu partnerów zagranicą, tworzeniu 
nowych innowacyjnych produktów czy usług, 
a nawet reorganizacji różnych gałęzi gospo-
darki. Obszarów do działania nie brakuje i cią-
gle pojawiają się nowe.

Jakie będą strategiczne obszary aktywno-
ści nowego wiceprezesa KIG w pierwszej 
kolejności?
W tak trudnych dla przedsiębiorców czasach 
nie tylko związanych z rzeczywistością covi-
dową, ale również wprowadzanymi zmianami 
w zakresie funkcjonowania gospodarki naj-
ważniejszym elementem jest Dialog – Dialog 
z rządem, Dialog z organizacjami reprezen-
tującymi środowiska przedsiębiorców, ale 
przede wszystkim z przedsiębiorcami. Należy 
mieć jednak na uwadze fakt, iż rozmowy mogą 
doprowadzić do wniosków, ale to działanie 
prowadzi do sukcesu dlatego jednym ze stra-
tegicznych obszarów jest integracja środowisk, 
które dbając o polską gospodarkę będą w sta-
nie wypracować najlepsze rozwiązania, których 
celem jest ułatwienie funkcjonowania dzia-
łalności przedsiębiorcom oraz potencjalnym 
inwestorom. 

Czy z pozycji przedsiębiorcy i menadżera ze 
Śląska, łatwiej o nowe pomysły na skuteczne 
wspieranie polskiego biznesu w podejmowa-
niu wyzwań na miarę post-pandemicznych 
czasów?

Niestety, czasy jeszcze nie są post-pan-
demiczne – w dalszym ciągu walczymy ze 
skutkami i konsekwencjami epidemicznych 
obostrzeń i niepewnością, co do momentu 
kiedy swoboda prowadzenia działalności nie 
będzie narażona na ograniczenia. Bez wąt-
pienia, tak trudne lata, jak dwa ostatnie, nie 
stwarzają tylko zagrożeń i problemów – mogą 
one być również szansą, szansą nie tylko na 
zmianę procedur, sposobu funkcjonowania, 
ale również w wielu przypadkach na zmianę 
zakresu prowadzonego biznesu. Dlatego 
w najważniejszym w momentach, kiedy za-
czynają się pojawiać przesłanki potencjalnych 
problemów jest szybka reakcja, która pozwoli 
ustrzec się przed poważniejszymi konsekwen-
cjami i trwałym narażeniem siebie oraz swoich 
współpracowników na problemy. 
Oczywiście są branże, które zostały narażone 
na większe problemy niż inne, jak np.: gastro-
nomia, hotelarstwo i inne, w tych branżach 
znalazły się m.in. główne aktywności naszej 
Izby – szkolenia, konferencje, kongresy czy 
też łączenie firm – bezpośrednie spotkania. 
Rzeczywistość wymusiła wprowadzenie kom-
pletnie nowych produktów i zmianę wszyst-
kich założeń tak, aby dostosować działania 
do możliwości. Dlatego też, od pierwszych 
dni pandemii w marcu 2020 stworzyliśmy 
przy naszej Izbie Centrum Wsparcia Małego 
i Średniego Przedsiębiorcy, które z wielkim suk-
cesem pomaga przechodzić przedsiębiorcom 
te trudne chwile w sposób najmniej dotkliwy, 
a często udaje się wyeliminować zagrożenia 
i wyprowadzać firmy na dobrą drogę rozwoju. 
Projekt jest cały czas kontynuowany, obecnie 
z pomocy konsultantów Centrum mogą korzy-
stać przedsiębiorcy prowadzący działalność 
w Katowicach.

Czy ta nominacja wzmacnia pozycję Regio-
nalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, 
jednej z największych organizacji samorządu 
gospodarczego w Polsce, której Pan szefuje 
od 2018 roku?
Niewątpliwie potwierdza to, że katowicka 
Izba jest jedną z najsilniejszych tego typu 

organizacji nie tylko w regionie, ale i w ca-
łym kraju. Aspirujemy do miana lidera w tym 
względzie i nie jest określenie na wyrost! Dzięki 
współdziałaniu w Krajowej Izbie Gospodarczej 
istnieje możliwość mocniejszego akcentowania 
głosu przedsiębiorców zrzeszonych w RIG. Do-
tyczy to np. polityki Polskiego Ładu. Zaintere-
sowanie spotkaniami z Jarosławem Gowinem, 
Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii, które 
odbyły się w Katowicach, m.in. w siedzibie RIG 
pokazuje, że śląskie środowisko biznesu chce 
mieć realny wpływ na politykę w obszarze wa-
runków prowadzenia działalności gospodarczej 
w Polsce.

W jaki sposób Pana zaangażowanie na rzecz 
KIG-u wpłynie na działalność Regionalnej Izby 
w Katowicach?
Zwieramy szyki na szerokim polu, nie tylko 
w walce ze skutkami pandemii, ale też w sku-
tecznym braniu odpowiedzialności za przy-
szłość przedsiębiorców. Chcemy wspólnie 
wpływać na kształt prawa i monitorować 
przepisy, które są szkodliwe dla rozwoju 
przedsiębiorczości. A z drugiej strony - przed-
stawiać realne postulaty, które poprawią 
i usprawnią funkcjonowanie przedsiębiorców 
w Polsce. Liczymy również na współdziałanie 
merytoryczne i partnerskie przy organizacji 
naszej sztandarowej imprezy – Europejskiego 
Kongresu MŚP. Od 2011 roku to wydarzenie 
jednoczy środowisko biznesu, nauki i samo-
rządu. Kongres na stałe zapisał się w tradycji 
największych wydarzeń biznesowych tego 
typu w Polsce. Wierzę, że dzięki zaangażowa-
niu ekspertów z Krajowej Izby Gospodarczej 
w 2022 roku spotkamy na wyjątkowej, bo ju-
bileuszowej odsłonie wydarzenia w formule 
stacjonarnych sesji panelowych oraz szeregu 
warsztatów i spotkań, w których udział wezmą 
specjaliści z kraju i zagranicy.

Rozmawiała Jaga Kolawa

STAWIAMY
NA DIALOG!
Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospo-
darczej w Katowicach i nowo powołany Wiceprezes 
Krajowej Izby Gospodarczej opowiada o roli współ-
działania na rzecz polskich przedsiębiorców i strate-
gicznych obszarach współpracy między kluczowymi 
organizacjami samorządu gospodarczego.
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PRAWO I PODATKI DLA FIRM

Nowe ulgi podatkowe dla biznesu

Przyszłością polskiej gospodarki 
są innowacje, inwestycje i ekspan-
sja na zagraniczne rynki. Polski Ład 
będzie wspierał rodzimych przed-
siębiorców we wszystkich tych 
obszarach. 

Polski Ład to kompleksowy program spo-
łeczno-gospodarczy, którego celem jest nie 
tylko reforma klina podatkowo-składkowego, 
ale również wspieranie rozwoju polskich 
przedsiębiorców. 
W ramach Polskiego Ładu wprowadzono wy-
soką kwotę wolną od podatków – 30 000 zł 
– dzięki czemu obniżone zostaną obciążenia dla 
500 tys. firm, które mają dochody do 6 tys. zł 
miesięcznie. Już dzięki tej zmianie najmniejsze 
firmy zaoszczędzą nawet 2 tys. zł rocznie.

Polski Ład to również reforma istniejących już 
ulg podatkowych oraz kilkanaście całkiem no-
wych preferencji dla biznesu – zarówno małego, 
jak i dużego. Modyfikacja istniejących rozwiązań 
dotyczy ulgi na badania i rozwój (B+R). Dzięki 
wprowadzonym zmianom podatnicy będą mogli 
odliczać aż 200 proc. kosztów pracowniczych 
(obecnie 100 proc). 

Polski Ład pozwoli również na równoległe (sy-
multaniczne) korzystanie z ulgi B+R i IP Box. 
Dzięki temu, podatnicy osiągający dochody 
z kwalifikowanych IP (np. z patentów, autor-
skiego prawa do programu komputerowego) 
i płacący od nich podatek dochodowy według 
stawki 5 proc., będą mogli jednocześnie sko-
rzystać w tym zakresie z ulgi B+R. Rozwiązania 
te uzupełnione zostaną o ulgę na zatrudnienie 
innowacyjnych pracowników, która pozwoli ko-
rzystać z ulgi B+R już na etapie płacenia zaliczek 
od ich wynagrodzeń. 

Polski Ład to również ulgi na prototyp, na robo-
tyzację oraz na poszukiwanie nowych rynków 
zbytu. Ulga na prototyp pozwoli na dodatkowe 
odliczenie kosztów produkcji próbnej nowego 
produktu lub wprowadzenia go na rynek (do 30 
proc. nie więcej niż 10 proc. dochodu). 
Ulga na robotyzację będzie dotyczyła zarówno 
zakupu, jak i leasingu nowych robotów prze-
mysłowych. Dzięki niej podatnicy będą mogli 

potrącić dodatkowo 50 proc. kosztów ponie-
sionych na ich zakup/leasing oraz instalację 
w latach 2022-2026 r.
Z kolei ulga na ekspansję pozwoli na podwójne 
odliczenie wydatków na zdobywanie nowych 
rynków zbytu towarów. Dzięki niej podatnicy 
będą mogli drugi raz odliczyć 100 proc. kosztów 
poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży za-
równo na polskim, jak i na zagranicznym rynku 
zbytu (np. uczestnictwa w targach, działań pro-
mocyjno-informacyjnych). W ramach nowej 
ulgi będzie można odjąć dodatkowo do 1 mln 
zł rocznie.

Pieniądze na nowe inwestycje można znaleźć na 
giełdzie, dlatego obowiązywać będzie ulga na 
IPO, dzięki czemu emitenci będą mogli odliczyć 
w sumie aż 150 proc. wydatków bezpośrednio 
związanych z wejściem na giełdę. Natomiast 
inwestorzy nie będą płacić podatku od zysku 
ze sprzedaży akcji kupionych w ramach IPO, je-
żeli nie sprzedadzą ich przed upływem trzech 
lat od dnia dopuszczenia tych akcji do obrotu 
na rynku regulowanym albo wprowadzenia do 
alternatywnego systemu obrotu.

Polski Ład to również ulga konsolidacyjna po-
zwalająca na dodatkowe odliczenie kosztów 
nabycia akcji lub udziałów innej spółki. 
W ramach Polskiego Ładu obowiązywała bę-
dzie również ulga dla inwestorów wspierających 
działalność sportową, kulturalną lub szkolnic-
two wyższe. Tacy podatnicy będą mogli odjąć 
dodatkowo 50 proc. poniesionych kosztów. 
Polski Ład to również ulga na ochronę i kon-
serwację zabytków – dla podatników PIT 
oraz opłacających ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych. 

Obowiązywała będzie również ulga na terminal 
płatniczy oraz wydatki związane z jego obsługą, 
która pozwoli odliczyć nawet 200 proc. ponie-
sionych wydatków.
W ramach Polskiego Ładu będzie też działała 
ulga dla przedsiębiorców indywidualnych wra-
cających zza granicy, która pozwoli im nie płacić 
PIT przez 4 lata. 

Wszystkie te rozwiązania przyczynią się do 
poprawy pozycji polskich firm na międzyna-
rodowym rynku.

Tadeusz Kościński 

Minister finansów, funduszy
i polityki regionalnej

www.mf.gov.pl
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Na chwilę obecną zrealizowanych jest 12 na-
borów wniosków do takich krajów jak: Algieria, 
Arabia Saudyjska, Australia, Chiny x 2, Egipt, 
Indie, Izrael, Japonia x 2, Kanada x 3, Kazach-
stan, Kenia x 2, Korea Południowa, Malezja, 
Meksyk x 2, Norwegia x 2, Republika Połu-
dniowej Afryki, Rosja, Senegal, Singapur, USA 
x 3, Tajwan, Ukraina, Wietnam, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie x 3. Trzynasty nabór wnio-
sków rozpoczął się na początku października 
br. i objął takie rynki jak Chiny, Singapur oraz 
Senegal. Warto zaznaczyć, że największym 
powodzeniem wśród Grantobiorców PMT 
cieszyły się rynki USA i ZEA.

Wartość wsparcia przyznawanego zakwalifi-
kowanym do projektu Grantobiorcom wynosi 
obecnie 180 000 PLN, z czego 120 000 PLN 
wypłacane jest w gotówce w formie refundacji, 
wsparcie rozliczane jest w formule pomocy de 
minimis. Do tej pory podpisano już prawie 500 
umów grantowych. 

Wnioski składane do projektu PMT przechodzą 
ocenę formalną, a następnie dwustopniową 
ocenę merytoryczną, po której następuje usta-
lenie listy rankingowej. Rozpoczęcie naboru 
wniosków w Systemie Obsługi Elektronicznej 
soe.paih.gov.pl, zawsze poprzedza seminarium 
informacyjne nt. specyfiki rynków docelowych. 
W każdym z naborów na trzy rynki przyjmo-
wanych jest od 50 do nawet 90 firm. Po pod-
pisaniu umowy grantowej realizowany jest 

etap krajowy projektu, tj. 3-dniowe warsztaty, 
podczas których przekazywane są praktyczne 
informacje dotyczące wybranego rynku zagra-
nicznego, konsultacje z ekspertem, mające na 
celu opracowanie „szytej na miarę” strategii 
ekspansji zagranicznej (40 h) dla wybranej firmy 
umożliwiającej osiągnięcie założonych celów.

Kolejnym II etapem realizacji projektu jest 
etap zagraniczny, w trakcie którego odbywa 
się wdrożenie opracowanej strategii i realizacja 
wydatków zgodnie z obowiązującym katalo-
giem kosztów przy wydatnym wsparciu Zagra-
nicznych Biur Handlowych PAIH rozsianych po 
całym świecie. 
Do najważniejszych kategorii wydatków 
zaliczamy: 
• koszty doradztwa związane z wprowadze-
niem produktu/usługi/technologii na rynek, 
przygotowania do certyfikacji, 
• koszty doradztwa dotyczące: wzornictwa 
opakowań, projektowania katalogów i opisów 
technicznych produktów, projektowania wir-
tualnych platform do prezentacji produktu/
usługi/technologii,
• koszty doradztwa związane z weryfikacją 
prawną i techniczną dokumentów, 
• koszty doradztwa związane z uzyskaniem 
ochrony własności intelektualnej za granicą,
• koszty tłumaczeń, 
• koszty związane z uczestnictwem m.in. 
w konferencjach, imprezach targowo-wysta-
wienniczych, prezentowania oferty w cyfro-
wym showroomie, nieprzekraczające 36 tys. 
PLN,
• koszty związane z działaniami promocyjno-in-
formacyjnymi, nieprzekraczające 30 tys. PLN.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne jest 
bardzo cennym narzędziem wsparcia przed-
siębiorstw z sektora MŚP, szczególnie tych, 
które nie mają wcześniejszych doświadczeń 
związanych z ekspansją zagraniczną. Zdobyta 
wiedza w trakcie realizacji projektu jest na 
tyle uniwersalna, że można ją powielać przy 
planowaniu eksportu na inne rynki już poza 

projektem PMT. Zgodnie z modelem Canvas, 
opracowany plan wejścia na nowy rynek po-
zwala określić grupę potencjalnych odbiorców 
towarów/usług na rynku docelowym, sposoby 
dotarcia do nich, zminimalizowania ryzyka 
i zagrożeń, przygotowania produktu/usługi do 
wejścia, uwzględniając różne regulacje prawne 
obowiązujące na rynku docelowym. Inną cenną 
wartością jest nawiązanie kontaktów z eksper-
tami w kraju i za granicą, przy wsparciu Agencji 
PAIH. Projekt Polskie Mosty może pochwalić 
się wieloma firmami, które osiągnęły swoje 
cele, a zbudowany wspólnie z nami „most” za-
prowadził ich bezpiecznie do sukcesu. Insty-
tucją Zarządzającą w projekcie Polskie Mosty 
Technologiczne jest Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej.

Polecamy stronę:  www.paih.gov.pl/pmt,  
na której znajdują się wszystkie ważne in-
formacje dotyczące projektu, dokumentacji 
projektowej (regulamin, formularz wniosku 
i umowy grantowej, kryteria oceny, dokumen-
tacja uzupełniająca, sposób rozliczania etc.), 
link do Systemu Obsługi Elektronicznej, pytania 
i odpowiedzi oraz dane kontaktowe do zespołu 
projektowego.

PAIH buduje mosty dla MŚP
Głównymi celami projektu Polskie Mosty Technologiczne są: przyśpieszenie rozwoju polskich MŚP posia-
dających znaczny potencjał do internacjonalizacji działalności oraz rozwój innowacyjnych technologii, pro-
duktów czy usług. Grantobiorcy projektu PMT otrzymują szeroki wachlarz usług  doradczo-szkoleniowych 
świadczonych przez pracowników centrali PAIH, Zagraniczne Biura Handlowe PAIH oraz ekspertów 
zewnętrznych. W ramach projektu przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie (zarówno finansowe, jak 
i merytoryczne) w procesie internacjonalizacji działalności, wzrost liczby zagranicznych kontraktów han-
dlowych podpisanych przez objęte wsparciem przedsiębiorstwa oraz wzrost przychodów ze sprzedaży 
towarów, usług i technologii za granicą.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne realizowany jest w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych 
przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w latach 2018-2023 zakłada wsparcie w procesie umiędzynarodawiania i promocji 
polskich innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP. Beneficjentem Projektu jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) jest 
instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy 
Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy 
punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. 
Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagra-
niczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie. 
Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na 
międzynarodowych rynkach, promuje rodzime 
produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne 
made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom 
w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. 
Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych do Polski oraz realizację polskich 
inwestycji w kraju.
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Wywiad z Karolem  Jakubaszkiem, 
menedżerem Zespołu Relacji 
 Finansowania Handlu Banku 
 Gospodarstwa Krajowego.

Z jakich rozwiązań BGK korzystają polscy 
eksporterzy?
W Banku Gospodarstwa Krajowego polscy 
eksporterzy szukają głównie zwiększenia 
bezpieczeństwa swoich transakcji na ryn-
kach ryzykownych, a także możliwości fi-
nansowania dla zagranicznego kontrahenta. 
Bez takiego finansowania kontrahent może 
po prostu nie skorzystać z ich oferty. Poza 
tymi głównymi potrzebami warto wskazać 
również dwie kolejne: poprawa płynności 
(poprzez dyskonto odroczonego terminu 
płatności w eksporcie) oraz wystawienie 
gwarancji w obrocie zagranicznym. Wspie-
ramy eksporterów także wtedy, gdy chcą 
zrobić kolejny krok na danym rynku zagra-
nicznym, np. poprzez przejęcie konkurenta, 
budowę zakładu lub centrum dystrybucji. 

Jakich rynków eksportowych dotyczy 
wsparcie z BGK? 
BGK wspiera eksport niezależnie od jego 
kierunku. Nasze instrumenty są uniwer-
salne i stosowane na całym świecie. Mamy 
doświadczenie w transakcjach z polskimi 
eksporterami na 74 rynkach, na każdym 
kontynencie poza Antarktydą. Oczywiście 
podstawowa potrzeba, czyli zwiększenie 
bezpieczeństwa otrzymania zapłaty przez 
eksportera, jest istotniejsza dla rynków bar-
dziej ryzykownych. Finansowanie zagranicz-
nego nabywcy polskich towarów ma także 
większe znaczenie tam, gdzie dostęp do 
taniego pieniądza jest trudniejszy. Stąd naj-
istotniejszą grupą państw, do których BGK 

wspiera eksport, są państwa bliskie geogra-
ficznie, ale postrzegane jako zdecydowanie 
bardziej ryzykowne niż kraje członkowskie 
Unii Europejskiej, czyli np. Białoruś, Rosja 
i Ukraina. Coraz częściej jesteśmy z polskimi 
eksporterami także w Afryce oraz w Azji 
Południowo-Wschodniej. 

Jakie wyzwania stoją przed polską 
ekspansją?
Główna kwestia jest wciąż taka sama. Cho-
dzi o relatywnie małą liczbę przedsiębiorstw 
działających na zagranicznych rynkach, czy 
to poprzez ekspansję, realizowanie inwe-
stycji, jak i klasyczny eksport towarów albo 
usług. 
BGK podejmuje działania, aby zwiększyć 
świadomość wśród polskich przedsię-
biorstw o korzyściach płynących z zastoso-
wania instrumentów finansowania eksportu 
i ekspansji. Wraz z innymi instytucjami roz-
woju, a także regionalnymi podmiotami 
wspierającymi rozwój przedsiębiorczości, 
BGK organizuje webinaria i konferencje 
poświęcone tej tematyce, aby dotrzeć do 
jak najszerszego kręgu zainteresowanych. 
Chcemy pokazać, że mimo iż obecność na 
odległych geograficznie i kulturowo ryn-
kach wiąże się z dodatkowym ryzykiem, to 
ze wsparciem BGK dużą jego część można 
zminimalizować. Warto w tym miejscu przy-
wołać czerwcowe wydarzenie Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowicach, na którym 
przedstawialiśmy rozwiązania dostępne dla 
śląskich przedsiębiorców. 

Czy są branże priorytetowe dla BGK, na 
wsparciu których bank skupia się w pierw-
szej kolejności? 
BGK wspiera polski eksport niezależnie od 

Karol Jakubaszek 
Menedżer Zespołu Relacji Finansowania 
Handlu, Departament Ekspansji Zagranicz-
nej i Finansowania Handlu,
Bank Gospodarstwa Krajowego

Absolwent Jednoczesnych Studiów Eko-
nomiczno-Menedżerskich na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych i Wydziale Zarzą-
dzania Uniwersytetu Warszawskiego. 
Posiada ponad 13-letnie doświadczenie 
w sektorze bankowym. Przed dołącze-
niem do Banku Gospodarstwa Krajowego 
pracował w Banku Citi Handlowym oraz 
Banku Pekao S.A. 
W BGK od 2015 roku, obecnie kieruje 
Zespołem Relacji Finansowania Handlu.

FINANSE W BIZNESIE



75

FINANSE W BIZNESIE

branży. Z jednej strony realizujemy dużo 
transakcji dotyczących eksportu towarów 
spożywczych, chemii czy odzieży/obuwia, 
a z drugiej strony kwotowo największe 
zaangażowania zagraniczne BGK dotyczą 
kontraktów budowlanych oraz eksportu 
maszyn i urządzeń. Najważniejszą infor-
macją dla polskich przedsiębiorców zain-
teresowanych wsparciem ekspansji pod 
kątem branżowym jest to, że BGK nie ma 
ograniczeń w tym obszarze. Podążamy za 
polskimi spółkami niezależnie od branży 
czy lokalizacji projektu. Zapraszamy do 
kontaktu z nami – wspólnie znajdziemy 
najlepsze rozwiązanie dla Państwa.

Jakie instrumenty wsparcia eksportu 
wykorzystuje BGK?
Realizowany przez BGK i Korporację 
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych 
S.A. (KUKE) rządowy program „Finan-
sowe Wspieranie Eksportu” obejmuje 
szereg finansowych instrumentów słu-
żących rozwojowi eksportu polskich 
towarów i usług. Bank wykorzystuje 
instrumenty finansujące importera 
i zabezpieczające płatność w oparciu 
o akredytywy – to najczęściej stosowany 
z naszych instrumentów. Kolejnym są 
gwarancje bankowe wystawiane zarówno 
bezpośrednio, jak i przy udziale banków 
zagranicznych. Oferujemy także kredyty 
dla banku nabywcy finansujące działania 
importera oraz kredyty udzielane bez-
pośrednio nabywcom polskich towarów 
i usług. Innym godnym polecenia instru-
mentem finansowym są wykupy wierzy-
telności z kredytu dostawcy w związku 
z kontraktem eksportowym. To rozwią-
zanie polega na refinansowaniu kredytu 
kontraktowego udzielanego nabywcy 

polskich towarów i usług. Do każdego 
projektu polskiego przedsiębiorcy pod-
chodzimy indywidualnie. 

Czy któreś z funkcjonujących już 
wcześniej rozwiązań w czasie epide-
mii COVID-19 nabrało szczególnego 
znaczenia? 
Czas pandemii uwidocznił jak nieprzewi-
dywalny potrafi być globalny rynek oraz 
jak istotne jest bezpieczeństwo przy reali-
zacji projektu za granicami Polski. Dlatego 
też przede wszystkim, z wykorzystaniem 
naszych instrumentów, ograniczamy ry-
zyko braku zapłaty na rzecz polskiego 
przedsiębiorcy, nie zapominając przy tym 
o zapewnianiu finansowania dla inwe-
stora czy importera. Polscy eksporterzy 
cały czas w pełni korzystali ze wszystkich 
instrumentów dostępnych w BGK. 

Czy może Pan podać jakieś przykłady 
wsparcia dla eksporterów z naszego 
regionu?
Oczywiście. W ostatnim czasie wsparli-
śmy na przykład eksport do krajów bał-
kańskich, gdzie realizowane były projekty 
z branży energetycznej i specjalistycznej. 
Podobnie jak w innych regionach, śląscy 
przedsiębiorcy wspierani przez BGK są 
aktywni również na rynkach wschodnich, 
szczególnie na Ukrainie. W tym kon-
tekście, ważną informacją dla polskich 
przedsiębiorców może okazać się to, że 
BGK wspiera polskie spółki w ekspansji 
i eksporcie niezależnie od branży czy lo-
kalizacji projektu.

Rozmawiała Katarzyna Borowiecka

Bank Gospodarstwa Krajowego to pań-
stwowy bank rozwoju – jedyna taka in-
stytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera 
zrównoważony rozwój społeczno-gospo-
darczy kraju. Realizując strategiczne pro-
jekty rozwojowe, finansuje m.in. największe 
inwestycje infrastrukturalne, zwiększa do-
stęp Polaków do mieszkań oraz pobudza 
przedsiębiorczość polskich firm w kraju 
i za granicą. Jest inwestorem w fundu-
szach, których aktywami zarządza Polski 
Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają 
wysokie kompetencje w realizacji projek-
tów służących rozwojowi kraju. Dbając 
o zrównoważony rozwój kraju, bank jest 
obecny w każdym regionie Polski. W 2018 
r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedsta-
wicielstwa zagraniczne, które dziś działają 
już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Am-
sterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie 
w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu 
poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji fun-
duszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę 
w realizacji Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju, która jest kluczowym 
dokumentem w polityce gospodarczej 
Polski. Podstawą działalności BGK jest 
odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony 
biznes, dlatego bank podejmuje szereg 
inicjatyw promujących przedsiębiorczość, 
innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie 
pracowników, partnerów i klientów.

BGK wspiera eksport 
niezależnie od jego kierunku.  
Nasze instrumenty są 
 uniwersalne i stosowane  
na całym świecie.
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Eksperci są zgodni. Dziś polskie firmy wygry-
wają już nie tylko niższymi kosztami pracy, ale 
coraz częściej ich przewaga jest następstwem 
umiejętności elastycznego dostosowywania się 
do wymagań poszczególnych rynków. Ważne, 
że dotyczy to różnych form umiędzynarodo-
wienia – zarówno eksportu towarów i usług, 
jak i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 
Dane UNCTAD wskazują, że w ubiegłym roku 
nasz udział w światowym eksporcie w 2020 r. 
zwiększył się w porównaniu z rokiem poprzed-
nim o 0,14 pkt proc. do 1,54%. 

Te liczby potwierdzają, że nawet w trudnym 
otoczeniu rynkowym polskie firmy potrafią się 
odnaleźć i aktywnie poszukują nowych kierun-
ków rozwoju. A co najważniejsze, mają apetyt 
na więcej! I to właśnie ekspansja zagraniczna 
może być sposobem na długofalowy rozwój 
polskiej przedsiębiorczości. – Pierwszy krok na 
tej ścieżce to przede wszystkim pomysł, bo eks-
pansja zagraniczna to kwestia nie tylko pieniędzy, 
lecz także – a może przede wszystkim – dobrych 
projektów. A tych nie brakuje – mówi Maciej 
 Bałabanow, dyrektor zarządzający Fundu-
szem Ekspansji Zagranicznej w PFR TFI. 

Przyzwyczailiśmy się, że eksport w powszech-
nym rozumieniu to nic innego, jak wzrost sprze-
daży do zagranicznych partnerów. Tymczasem 
warto podkreślić, że formą internacjonalizacji 
są także bezpośrednie inwestycje zagraniczne. 
Tutaj poza lepszymi wynikami sprzedaży, po-
jawia się jeszcze dostęp do nowych rynków 

zbytu, know-how, doświadczenie i wiedza, 
którą nabywamy, kupując zagraniczny podmiot.

Przesunąć bariery 

Mimo trudnej, pandemicznej rzeczywistości 
i związanych z tym ograniczeń, doświadczenie 
pokazuje, że polskie firmy chcą inwestować za 
granicą i konsekwentnie realizują swoje am-
bitne plany. Wystarczy wymienić chociażby 
kilka przykładów dużych inwestycji z ostat-
nich kilkunastu miesięcy: w grudniu ubiegłego 
roku za ponad 12 mln euro producent prefa-
brykatów Pekabex przejął niemiecką fabrykę 
z tego samego segmentu – FTO Fertigteilwerk 
Obermain. Początek tego roku przyniósł z ko-
lei informacje o ekspansji, również na rynek 
niemiecki, dewelopera Victoria Dom. Nato-
miast w maju Grupa Elemental Holding sfina-
lizowała przejęcie spółki Maryland Core Inc., 
będącej jednym z liderów recyklingu metali 
strategicznych (tak zwanych platynowców) na 
wschodnim wybrzeżu USA. Powyższe tylko 
potwierdza, że inwestycje realizowane przez 
firmy znad Wisły są coraz bardziej zróżnico-
wane, pod względem nie tylko skali, lecz także 
branż. 

Warto zwrócić uwagę na sposób finansowania 
wspomnianych inwestycji. Partnerem w reali-
zacji każdej z wymienionych transakcji był za-
rządzany przez PFR TFI, Fundusz Ekspansji 
Zagranicznej. 

Fundusz udziela finansowania kapitałowego 
(objęcie akcji lub udziałów) lub dłużnego (po-
życzka), z którego mogą skorzystać polskie 
firmy na realizację bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w formie przejęcia zagranicznej 
firmy, na przykład posiadającej silną markę czy 
też udział w rynku; utworzenia nowej spółki, 
na przykład fabryki czy centrum dystrybucji 
lub rozwój już istniejącej zagranicznej spółki 
zależnej.
– Fundusz Ekspansji Zagranicznej koncentruje się 
na wspieraniu bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych, które stanowią najwyższą formę umię-
dzynarodowienia. Nasz fundusz wypełnia lukę na 
rynku kapitałowym, oferując finansowanie inwe-
stycji o specyficznym profilu ryzyka, bez regresu 
do aktywów w Polsce. Finansowanie udzielane 
przez fundusz może być m.in. w formach pożyczki, 
przejęcia udziałów, ustrukturyzowanej inwestycji 
kapitałowej (structured equity). Warto podkreślić, 
że fundusz zawsze pozostaje finansowym inwe-
storem mniejszościowym, pozostawiając zarzą-
dzanie projektem w rękach partnera. Dzielimy 
się kosztami, ryzykiem, korzyściami i odpowie-
dzialnością, ale nadal pozostając akcjonariuszem 
mniejszościowym. Typowa kwota zaangażowania 
w pojedynczy projekt wynosi od kilku do kilkuna-
stu milionów euro. Istotne jest także to, że fundusz 
oczekuje możliwości wyjścia z projektu nie później 
niż po 10 latach, na warunkach rynkowych – 
 wyjaśnia Maciej Bałabanow z PFR TFI.

Zaangażowanie funduszu pomaga usunąć 
jedną z najpoważniejszych barier ekspansji 
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Ekspansja zagraniczna:
CAŁA NAPRZÓD!

Polskie firmy coraz odważniej działają na rynkach zagranicznych, potwier-
dzenie tej tendencji znajdujemy w konkretnych liczbach. W ubiegłym, bardzo 
trudnym pandemicznym roku, wartość bezpośrednich inwestycji polskich 
firm za granicą sięgnęła kwoty 1,8 mld dolarów. To o blisko 0,5 mld dolarów 
więcej niż rok wcześniej.
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zagranicznej, czyli jej finansowanie. Co warte 
odnotowania pozwala również podzielić ryzyko 
inwestycji oraz przyspieszyć rozwój biznesu 
i zwiększyć jego skalę. Jest to o tyle istotne, 
że właśnie brak dostępu do wystarczającego 
kapitału stanowi jedną z głównych barier eks-
pansji. Potwierdza to badanie ICAN Institute 
przeprowadzone wśród polskich menedżerów.
 
Po pierwsze współpraca! 

Na wstępie wspomnieliśmy, że pierwszym 
krokiem w ekspansji zagranicznej jest dobry 
pomysł i chociaż ogólne rozpoznanie rynku, 
na którym zamierzamy podjąć działania. Maciej 
Bałabanow podkreśla, że kluczem do udanej 
akwizycji jest nie tylko dotychczasowe do-
świadczenie, stabilność finansowa oraz dobre 
produkty i usługi. Nie mniej ważna jest świado-
mość lokalnych i regionalnych uwarunkowań, 
które od strony prawnej i organizacyjnej mogą 
się diametralnie różnić od rozwiązań przyjętych 
na polskim rynku. 

- W tym momencie i na tym etapie warto już 
nawiązać z nami współpracę. Dysponujemy 
wiedzą i doświadczeniem, które już na etapie 
planowania inwestycji mogą stać się istotnym 
wsparciem. Kiedy firma zgłasza się do nas w celu 
pozyskania finansowania, na początku chcemy 
poznać założenia projektu inwestycyjnego, czyli 
ogólny pomysł związany z ekspansją kapitałową, 
wstępną strukturę finansowania, a także kom-
petencje polskiego partnera, jego doświadczenie 

i sytuację finansową. Po pozytywnej weryfika-
cji inwestor przygotowuje bardziej szczegółową 
koncepcję, która powinna obejmować m.in. pełny 
biznesplan, analizę rynkową, projekcje finansowe 
a także planowaną strukturę własnościową. Te 
elementy są niezbędne, by ocenić szanse na bizne-
sowe powodzenie projektu oraz oszacować ryzyko 
inwestycji – tłumaczy Maciej Bałabanow. 

Jest to o tyle istotne, iż te wyjściowe założe-
nia zadecydują o kształcie dalszej współpracy, 
w tym o wyborze sposobu finansowania. 
W praktyce wygląda to tak, że po uzyskaniu 
pozytywnej opinii komitetu inwestycyjnego, 
fundusz negocjuje z polskim partnerem wa-
runki umowy inwestycyjnej. Na tym etapie 
zapada także decyzja o tym, czy finansowanie 
będzie udzielone w formie pożyczki, czy też 
fundusz obejmie udziały w zagranicznej spółce 
zależnej. Cały proces trwa około 2-3 miesięcy 
– w zależności od tego jak duża jest jego 
skala. Po uzgodnieniu wszystkich warunków 
i formalności związanych z zawarciem umowy 
inwestycyjnej, następuje wypłata środków. 
W fazie operacyjnej projektu, której horyzont 
czasowy trwa od 5 do 10 lat, fundusz wspiera 
polskiego partnera w radzie nadzorczej zagra-
nicznej spółki, a także monitoruje realizację 
założeń inwestycji. 

– Cały proces przebiega oczywiście na zasadach 
rynkowych, a wyjście funduszu z inwestycji nastę-
puje na warunkach ustalonych w umowie poprzez 
odkup udziałów przez polskiego partnera lub na 

skutek umorzenia udziałów w spółce zagranicznej 
– podkreśla Maciej Bałabanow i dodaje, że taki 
model współpracy – oparty na dużej elastycz-
ności indywidualnym podejściu cenią klienci 
funduszu, którzy nierzadko wracają, by wspól-
nie realizować kolejne projekty. Jedną z takich 
firm jest Grupa R22, która wspólnie z Fun-
duszem Ekspansji Zagranicznej inwestowała 
w Chorwacji i Rumunii. Z kolei z Elemental Hol-
ding – firmą zajmującą się pozyskiwaniem me-
tali rzadkich – fundusz współpracował aż pięć 
razy. To przykłady udanej wieloletniej koope-
racji. Wspólnie partnerzy zrealizowali projekty 
inwestycyjne na Litwie, w Niemczech oraz trzy-
krotnie w Stanach Zjednoczonych. 

Na zakończenie Maciej Bałabanow zaznacza, że 
równolegle z misją biznesową fundusz realizuje 
cel, jakim jest wzmocnienie polskiej gospodarki 
właśnie poprzez rozwój bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych.– Jesteśmy przekonani, że 
w kolejnych latach aktywność polskich firm za 
granicą nabierze tempa, a fundusz będzie miał 
w tym procesie istotną rolę do odegrania. 

Natalia Soldecka
ww.pfrtfi.pl
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Nowe instrumenty
wsparcia dla eksporterów

W tym roku KUKE, instytucja stworzona na początku przemian rynkowych w Polsce dla wspierania 
eksportu, obchodzi 30-lecie istnienia. Jubileusz wypadł w przełomowym momencie dla światowej go-
spodarki, podnoszącej się po załamaniu wywołanym pandemią koronawirusa. Po raz kolejny okazało się, 
że kryzysy nam „służą”. Osłabienie aktywności polskiej gospodarki było relatywnie niewielkie, a szcze-
gólną odpornością na nadzwyczajne trudności wykazali się eksporterzy. Dzięki temu Polska zwiększyła 
w 2020 r. swój udział w globalnym handlu o 0,14 pkt proc. do 1,54 proc., zbliżając się do pierwszej „20” 
największych eksporterów na świecie. 

W tym trudnym czasie radziliśmy sobie rów-
nie dobrze, jak eksportowe tuzy: Holandia, 
Szwajcaria czy Wietnam. Ewolucja polskiego 
eksportu w ciągu trzech dekad, a zwłaszcza 
to w jakim stylu potrafimy pokonywać okresy 
gwałtownych zawirowań rynkowych, po-
zwala mieć nadzieję, że dobra passa eksportu 
będzie kontynuowana. 

W KUKE mamy świadomość stojących przed 
polskim biznesem wyzwań w globalnej ry-
walizacji. Dlatego w 30. rocznicę powstania 
spółki stworzyliśmy system rozwiązań finan-
sowych oraz sieć współpracy z krajowymi 
i zagranicznymi instytucjami, co umożliwi 
naszym eksporterom nie tylko utrzymanie 
obecnej pozycji, ale dalszą ekspansję geogra-
ficzną oraz rozwój konkurencyjnej i innowa-
cyjnej oferty. Takie rozwiązania udostępnia 
swoim eksporterom zaledwie kilka krajów 
w Europie.

Nowe, jak i znacząco zmodyfikowane oraz 
dostosowane do dzisiejszych wymogów 
rynkowych, instrumenty można podzielić na 
kilka grup:

• Gwarancje dla inwestycji 
w Polsce generujących eksport 
– wspieramy zagraniczną ekspansję przedsię-
biorstw już na etapie realizowania inwestycji 
w kraju poprzez zabezpieczanie terminowej 
spłaty kredytu udzielonego przez bank eks-
porterowi, w tym również inwestorowi za-
granicznemu, na sfinansowanie inwestycji 
realizowanej w Polsce i generującej eksport.

• Ubezpieczenie inwestycji za 
granicą – zabezpieczamy ryzyko braku 
spłaty kredytu udzielonego przez bank na 
finansowanie inwestycji polskich przedsię-
biorców za granicą; w pakiecie dostępne jest 
również ubezpieczenie zrealizowanej inwe-
stycji bezpośredniej za granicą od ryzyka 
politycznego lub ryzyka siły wyższej.

• Gwarancja spłaty kredytu 
obrotowego – gwarantujemy bankowi 
terminową spłatę kredytu obrotowego prze-
znaczonego na finansowanie eksportera - 
zarówno pod kontrakt, jak i bez.

• Gwarancje płatnicze – zabezpie-
czamy terminową spłatę zobowiązań ekspor-
tera wobec dostawców z kraju i zagranicy; 
eksporter może również zabezpieczyć spłatę 
swoich zobowiązań wobec banków i fakto-
rów finansujących faktury wystawiane przez 
dostawców eksportera.

• Gwarancje kontraktowe – zabez-
pieczamy zobowiązania eksportera wobec 
zagranicznego kontrahenta wynikające z kon-
traktu (jak np. dobrego wykonania, usunięcia 
wad i usterek); udzielamy również regwa-
rancji dla banków lub towarzystw ubez-
pieczeniowych wystawiających gwarancje 
kontraktowe dla swoich klientów.

• Ubezpieczenie należności 
eksportowych – chronimy eksportera 
przed stratą spowodowaną brakiem zapłaty 
za dostarczony towar lub wykonaną usługę. 
Oferujemy ochronę sprzedaży z odroczonym 
terminem płatności na blisko 200 rynkach, 
w tym także w Polsce, będąc drugim najwięk-
szym ubezpieczycielem należności w naszym 
kraju.

Jesteśmy przekonani, że nowa propozycja 
KUKE zachęci banki do szerszego finanso-
wania nie tylko kontraktów handlowych, ale 
także inwestycji i transakcji przejęć podejmo-
wanych przez ich klientów, a samych ekspor-
terów do jeszcze odważniejszego myślenia 
o podbijaniu zagranicznych rynków.

Marcin Jedliński 

www.kuke.com.pl
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Horyzont Europa to największy dotąd w historii Unii Europejskiej program badań i innowacji o budżecie 
ponad 95 mld euro na lata 2021-2027. O bogatej ofercie dla przedsiębiorców w tym programie mówi 
Agnieszka Ratajczak, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju (NCBR).

W tym roku rozpoczął się program Horyzont 
Europa, w ramach którego przedsiębiorcy i na-
ukowcy mogą ubiegać się o finansowanie ba-
dań i innowacji. Dlaczego warto wziąć udział 
w tym programie, jeśli jest się przedsiębiorcą?
Horyzont Europa to program z bogatą ofertą 
dla firm, które chcą tworzyć nowoczesne tech-
nologie, rozwiązania, usługi oraz wprowadzać 
na rynek innowacyjne produkty i szukają na 
te działania finansowego wsparcia. W samym 
2021 roku na konkursy w ramach filaru Inno-
wacyjna Europa przeznaczono 1,5 mld Euro. 
Do 2027 roku do wykorzystania jest 13 mld 
Euro. To kwoty, po które mogą sięgnąć także 
polscy przedsiębiorcy, biorąc udział w ogłasza-
nych przez Komisję Europejską konkursach. 
Z pozyskanych środków mogą finansować 
prace badawcze, rozwojowe, komercjalizację 
innowacyjnych rozwiązań i w ten sposób budo-
wać swoją przewagę konkurencyjną na rynku 
krajowym i międzynarodowym. 

Udział w programie ma więc wymierne finan-
sowe korzyści, ale obok nich niezwykle ważna 
jest możliwość nawiązania międzynarodowej 
sieci kontaktów i budowania rozpoznawalnej 
marki na rynku międzynarodowym. Warto też 
dodać, że oprócz grantów na badania i rozwój 

przedsiębiorcy mogą korzystać także z innych 
inicjatyw, np. wspierających mobilność czy do-
stęp do europejskiej infrastruktury badawczej. 

Jakim przedsiębiorstwom dedykowane są 
konkursy w programie Horyzont Europa? 
Oferta programu to granty dla przedsiębiorstw 
na każdym etapie rozwoju: od startupów, przez 
małe i średnie przedsiębiorstwa po duże firmy. 
Przedsiębiorstwa w zależności od typu in-
strumentu oferowanego w programie, mogą 
ubiegać się o granty same lub w konsorcjum 
projektowym. W programie może więc wziąć 
udział każdy ambitny przedsiębiorca, który ma 
innowacyjny pomysł i zdecyduje się na wystar-
towanie w konkursie o grant. 

Wnioski o granty z Horyzontu Europa przed-
siębiorcy składają bezpośrednio do Komisji 
Europejskiej poprzez portal Funding & Tender 
Opportunities. Na jakie, wobec tego, wspar-
cie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
mogą liczyć przedsiębiorcy w pozyskiwaniu 
grantów z Horyzontu Europa?
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po-
siada w swoich strukturach Krajowy Punkt 
Kontaktowy do Programu Horyzont Europa 
(KPK), który pomaga polskim przedsiębiorcom 

i naukowcom ubiegać się o środki programu. 
KPK to zespół doświadczonych ekspertów, 
którzy mogą doradzić przedsiębiorcom, z ja-
kiego instrumentu programu najlepiej skorzy-
stać, do jakiego konkursu składać wniosek i jak 
go dobrze przygotować. Eksperci KPK doradzą 
też w sprawach finansowych, np. rozliczania 
projektów, prawnych, czy dotyczących uregu-
lowania kwestii praw własności intelektualnej 
wytworzonej w wyniku projektu. Indywidualne 
konsultacje eksperci KPK prowadzą we wszyst-
kie dni robocze, a kontakty do nich dostępne 
są na stronie www.kpk.gov.pl. 

KPK prowadzi też liczne seminaria informa-
cyjne na temat programu. Tej jesieni przygo-
towaliśmy specjalnie dla przedsiębiorców cykl 
seminariów online pod hasłem „Horyzont Eu-
ropa dla biznesu” (HE4B). Cykl rozpoczął się 
29 września. Na seminariach przedstawiamy 
pełen wachlarz możliwości, jakie program 
oferuje firmom. Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych przedsiębiorców do śledzenia 
strony internetowej KPK, na której na bieżąco 
informujemy o organizowanych wydarzeniach 
oraz do udziału w nich. 

Rozmawiała Jaga Kolawa

HORYZONT MOŻLIWOŚCI
dla przedsiębiorców

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju
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Co w dzisiejszych czasach jest
najważniejsze dla przedsiębiorcy?
Rozwój, bo bez niego ciężko walczyć z konkurencją. Czas, bo oszczędność godzin to oszczęd-
ność pieniędzy. Informacja - najważniejszy element współczesnego świata. Wiemy, o tym, 
że te elementy są ważne w biznesie dlatego przygotowaliśmy produkt, który uwzględnia 
wszystkie te czynniki. 

Przedsiębiorcy startujący w przetargach w ramach Prawa Zamówień Publicznych zgodnie z art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia  
9 listopada 2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. 
poz. 1089) mają możliwość wniesienia wadium w kilku dostępnych formach, w tym w postaci poręczenia wadialnego. 
eWadia.pl to system, który umożliwia bezpieczny zakup elektronicznego wadium. Świetna alternatywa dla wadium w gotówce. 
Błyskawiczny proces on-line, który umożliwia szybką weryfikację klienta przy absolutnie minimalnej ilości danych. Bo czas ma 
znaczenie. A ponieważ świetnie zdajemy sobie z tego sprawę, elektroniczne wadium dostępne jest już po kilkunastu minutach 
i z powodzeniem zastępuje gotówkę, która może się przydać przedsiębiorcy na inny cel. 

Ponieważ w biznesie pieniądze są bardzo ważne, oferta jest bardzo atrakcyjna. Tylko 1% od wartości zakupionego wadium – to 
niewielka opłata za szybki i bezpieczny proces zakupu wadium. Warto dodać, że w systemie on-line możliwe jest korzystanie 
z odnawialnego limitu poręczeń wadialnych, który wynosi 100 tys. zł. Przedsiębiorca może zawnioskować o zwiększenie limitu 
do 500 tys. zł. W przypadku jednostkowego wadium przekraczającego 100 tys. zł możliwa jest ścieżka off-line, wspomagana 
analizą ryzyka. Na każdym etapie staramy się pomagać przedsiębiorcom, wspierać przy procesie on-line, doradzać.

Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. to największy fundusz w Polsce, obejmujący swoim zasięgiem cały kraj. W ofercie 
Funduszu są zarówno poręczenia wadialne, jak i poręczenia kredytowe, poręczenia pożyczek, leasingów, poręczenia gwarancji 
bankowych. Fundusz działa na rynku od 20 lat, realizując z sukcesem programy unijne, nieustannie wspierając przedsiębiorczość 
mikro, małych i średnich firm.

Zapoznaj się z ofertą funduszu Polfund.pl, właściciela serwisu eWadia.pl – pod tym adresem znajdziesz więcej
informacji jak skorzystać z elektronicznego wadium w kilkanaście minut.

 www.ewadia.pl | www.polfund.pl | kontakt@ewadia.pl | polfund@polfund.pl | tel. 91 424 31 30
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Wdrożenie strategii rozwoju firmy 
i wejście na nowe rynki to wyzwanie, 

które warto podjąć!
O współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, mechanizmach skutecznej analizy rynkowej 
i opracowania strategii działania firmy, sytuacji na rynku usług doradczych w Polsce i rokowaniach dla 
biznesu po wyjściu z popandemicznych trudności mówi Błażej Kmieć, analityk biznesowy i ekonomista.

Niedawno dołączył Pan do grona stałych 
współpracowników Regionalnej Izby Go-
spodarczej w Katowicach. Na czym polega 
ta współpraca?
Pracę z Zespołem ds. Współpracy Między-
narodowej RIG w Katowicach rozpocząłem 
kilka miesięcy temu. W oparciu o doświad-
czenia i zapytania zebrane przez Regionalną 
Izbę, określiliśmy listę obszarów biznesowych, 
w których przedsiębiorcy poszukują pomocy. 
Najbardziej poszukiwanym wsparciem okazały 
się analizy dotyczące możliwości wejścia na 
nowe rynki oraz doradztwo w wypracowaniu 
strategii rozwoju spółek. Było to dla nas dużym 
zaskoczeniem w czasie pandemii, natomiast 
cieszymy się, że przedsiębiorcy dalej chcą 
podejmować działania rozwojowe. W efekcie 
tych prac wypracowaliśmy ofertę dorad-
czą dla przedsiębiorców, która powinna 
zaspokoić te potrzeby.

Czy wcześniej zajmował się Pan podob-
nymi działaniami jako analityk i doradca?
Już od 11 lat zajmuję się realizacją pro-
jektów doradczych, m.in. w omawianym 
zakresie. Przez pierwsze 5 lat pracowałem 
jako konsultant w Ernst & Young. A od 6 
lat prowadzę własny butik doradczy, da-
lej współpracuję z firmami z tzw. „wielkiej 
czwórki” doradztwa finansowego i stra-
tegicznego przy realizacji projektów dla 
największych grup kapitałowych w Pol-
sce, ale też mam przyjemność pracować 
z mniejszymi podmiotami i start-up’ami. 
Uczestniczyłem lub prowadziłem projekty 
doradcze m.in. w branży paliwowej, ener-
getycznej, telekomunikacji i motoryzacji. 

Analiza rynkowa i doradztwo gospodar-
cze to bardzo szerokie pojęcia, konieczne 
są dane pozyskiwane poprzez badania 
rynku. W jaki sposób skutecznie realizować 
takie procesy?
Analizę rynkową uznaję za merytoryczną, gdy 
odpowiada na dwa strategiczne pytania: czy 
dany rynek ma wystarczający potencjał, by ge-
nerować oczekiwaną marżę oraz czy jesteśmy 
w stanie zbudować odpowiednią organizację 
i kompetencje, by móc konkurować na tym 
rynku. Oczywiście te pytania możemy zdekom-
ponować na bardziej szczegółowe, dotyczące 

wielkości sprzedaży, cen, kosztów działalności, 
konkurencji, dostępności niezbędnych zaso-
bów (zewnętrznych i wewnętrznych), otocze-
nia prawnego, itp.

W przypadku opracowania strategii musimy 
znaleźć odpowiedź, jaki jest oczekiwany kształt 
organizacji w perspektywie 5-10 lat, co by się 
stało gdybyśmy nic nie zmienili w naszej dzia-
łalności oraz jakie działania lub inwestycje pod-
jąć, by osiągnąć oczekiwany stan docelowy.
Usługa doradcza w mojej ocenie jest wiary-
godna, gdy opiera się na poprawnych logicznie 
wnioskach, opartych o konkretne dane, pocho-
dzące ze sprawdzonych źródeł. W niektórych, 
rzadkich przypadkach, gdy analizowany rynek 
lub działalność jest bardzo specyficzna, mu-

simy sięgnąć po dane klienta lub przeprowa-
dzić nowe badania rynku. Na szczęście żyjemy 
w czasach, w których wiedza, dane, badania, 
statystyki są łatwiej dostępne, natomiast na-
leży wiedzieć, które źródła są wartościowe. 
Dzięki wykorzystaniu danych dla różnych 
klientów, możemy sobie pozwolić na dostęp 
do płatnych źródeł o wysokiej jakości. Jest to 
naszą dużą przewagą, ponieważ są to inwe-
stycje, na które pojedynczy przedsiębiorcy nie 

mogą sobie pozwolić.
Przez użyteczność usługi doradczej rozumiem 
przedstawienie klientowi wniosków, rekomen-
dacji i planu działań, które są konkretne, jedno-
znaczne i możliwe realnie do wdrożenia w jego 
organizacji. 

Do kogo są skierowane usługi doradcze 
świadczone przez RIG w Katowicach? Kto 
powinien pomyśleć o skorzystaniu z tej 
propozycji?
Oferowane przez RIG usługi doradcze są skie-
rowane do podmiotów, które rozważają rozwój 
lub ekspansję na nowe rynki. Czasem potrzeba 
jest bardziej skonkretyzowana, np. plany roz-
wojowe są już zaakceptowane, natomiast firma 
poszukuje finansowania zewnętrznego (ban-

kowego lub inwestora), dla którego należy 
przygotować odpowiedni zestaw informa-
cji. W takiej sytuacji naszą przewagą jest 
duże doświadczenie w realizacji podobnych 
prac i świadomość czego oczekują instytu-
cje finansowe. 

W przypadku, gdy przedsiębiorcy są na 
wcześniejszym etapie, tj. dopiero konkre-
tyzują swoje plany rozwojowe lub ekspan-
sji, naszą rolą jest ustrukturyzowanie tych 
planów, wyłuskanie wiedzy i potencjału 
ukrytego w organizacji oraz spojrzenie 
„z zewnątrz” na organizację, jej aspiracje 
oraz możliwość ich realizacji. 
Zaletą zaangażowania konsultantów jest 
też dostęp do ich wiedzy i doświadczeń 
zdobytych w pracy z innymi klientami – 
pozwala to nam przedstawić nowe spoj-
rzenie lub szanse, jakie stoją przed jego 
działalnością. 

Jak w praktyce wygląda np. opracowanie 
strategii rozwoju firmy pod kątem inwe-

stycji lub sprzedaży?
W pierwszym etapie prac, razem z kadrą za-
rządzającą, staramy się zrozumieć obecną po-
zycję firmy oraz określamy oczekiwany „stan 
docelowy” w perspektywie 5-10 lat, który 
odzwierciedla aspiracje właścicieli i zarządu. 
Skupiamy się na zrozumieniu obecnej sytuacji 
firmy, obszarach działalności i toczących się 
działań rozwojowych. Analizujemy potencjał 
rozwoju w tych obszarach, weryfikując lub 
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uszczegóławiając przyjęte przez podmiot 
założenia.
Następnie poszukujemy nowych kierunków 
wzrostu, zaczynając od działalności w najwięk-
szym stopniu komplementarnych do obecnego 
profilu. Patrzymy na nie przez pryzmat złożo-
ności działań i kompetencji niezbędnych do 
rozpoczęcia takiej działalności oraz korzyści 
jakie może przynieść. Zazwyczaj jest to pro-
ces dwuetapowy, zaczynający się od „długiej 
listy” ogólnie scharakteryzowanych inicjatyw, 
z których w ramach warsztatów z klientem 
wybieramy warte pogłębionej weryfikacji. 
W ostatnim kroku tworzymy plan działań wraz 
z ich harmonogramem oraz szacujemy jego 
wpływ finansowy na prognozy spółki. 
Efektem naszych prac jest zarówno plan dzia-
łań strategicznych oraz prognoza finansowa, 
ukazująca oczekiwane finansowe rezultaty ich 
wdrożenia. 

Często przedsiębiorcy obawiają się, że stwo-
rzenie takiego business-case nadmiernie za-
angażuje pracowników firmy. W jaki sposób 
można przekonać ich do opracowania propo-
zycji zmian biznesowych?
Rzeczywiście w trakcie projektów doradczych 
wymagane jest zaangażowanie pracowników 
firmy. W przypadku analiz rynku praktycznie 
cała praca spoczywa na nas, konsultantach. 
Zaangażowanie klienta jest ograniczone i po-
lega na uczestnictwie w kilku spotkaniach. 

Opracowanie strategii jest bardziej wyma-
gające i angażujące pracowników, ponieważ 
w trakcie prac musimy na początku bardzo 
dobrze zrozumieć specyfikę firmy, czego bez 
wsparcia zespołu nie uda nam się osiągnąć. 
Także wypracowanie wizji spółki za 5-10 lat 
oraz business-case’ów dla inicjatyw strate-
gicznych wymaga zaangażowania pracowni-
ków. Włączenie na etapie tworzenia strategii 
wszystkich stron, które będą odpowiedzialne 
za wdrożenie tych działań jest ogromnie ważne, 
ponieważ one będą potem albo „promotorem” 

albo „hamulcowym”. Bez ich pełnego zaufania 
i zaangażowania osiągnięcie zakładanych ce-
lów nie będzie możliwe.

Na koniec pozwalam sobie na odrobinę 
„pragmatyzmu”: zarówno wejście na nowe 
rynki i wdrożenie strategii to duże wyzwania, 
angażujące zarówno pracowników, jak i za-
soby firmy. I trzeba być tego świadomym i na 
to gotowym. Zaangażowanie w prace przy-
gotowawcze, a w szczególności jego brak, 
jest dobrym sprawdzeniem czy jest to odpo-
wiedni moment dla firmy do podjęcia nowych 
inicjatyw.

Czy w sytuacji – przerwy wielu sektorów go-
spodarki w działaniu, związanej z ogranicze-
niami epidemicznymi i ciągłym zagrożeniem 
lockdownem – zapotrzebowanie na usługi 
doradcze wzrosło?
Pierwsze miesiące lockdownu były dla branży 
doradczej na pewno trudne. W szczególności 
dotyczyło to doradztwa strategicznego i szko-
leń. Jest to zrozumiałe, ponieważ usługi do-
radcze, mimo swojej wartości, nie są „pierwszą 
potrzebą”. W związku z tym firmy w pierw-
szej kolejności właśnie je „zamroziły”, tak by 
zabezpieczyć swoją podstawową działalność 
i płynność. W drugiej połowie zeszłego roku 
zacząłem obserwować wzrost zapotrzebowa-
nia na usługi doradztwa strategicznego. Myślę, 
że ten trend był spójny z odmrażaniem go-
spodarki i powrotem do nowej „normalności”. 
Oczywiście sytuacja była i jest różna dla po-
szczególnych usług doradczych, np. sektor 
doradztwa podatkowego był znacznie bar-
dziej odporny na kryzys, a niektóre z najwięk-
szych firm w tym czasie odnotowały wzrost. 
Z drugiej strony firmy szkoleniowe ucierpiały 
istotnie: według danych Polskiej Izby Firm 
Szkoleniowych ponad połowa z nich jest za-
grożona likwidacją z powodu kryzysu, a 2021 
rok nie miał przynieść poprawy. 

Według prognoz makroekonomicznych, 

ożywienie w światowym handlu i poprawa na-
strojów konsumenckich, jeśli chodzi o popyt 
na handel i usługi, sprawią, że rynki oraz łań-
cuchy dostaw się odbudowują. Jak Pan ocenia 
te rokowania?
Zgodnie z prognozami Banku Światowego mo-
żemy globalnie spodziewać się 6% wzrostu 
gospodarczego. Mimo to PKB będzie o około 
3% niższe niż przed pandemią. Wzrosty te 
będą też nierównomierne, zarówno geogra-
ficznie, jak i branżowo. Niektóre rynki były 
odporne na kryzys lub nawet odnotowały 
wzrosty (e-commerce czy usługi IT), inne 
będą potrzebowały więcej czasu na powrót 
do wcześniejszych poziomów (np. transport 
dalekobieżny, turystyka).
Pandemia uzmysłowiła nam jak globalne łań-
cuchy dostaw są wrażliwe na zawirowania. 
Zaburzenia w jednym z ich elementów, przez 
ich skalę powiązań, wpływają negatywnie na 
kolejne elementy, skutkując nieprzewidzia-
nymi komplikacjami wykraczającymi nawet 
poza jedną branże. Ciekawym przykładem 
jest dostępność półprzewodników w branży 
motoryzacyjnej. Są produkowane przez kilka 
fabryk na świecie, które po pandemii pracują 
z pełnymi mocami, natomiast to i tak jest po-
ziom niewystarczający. W efekcie ich braku, 
czas dostaw pojazdów istotnie się wydłużył. 
Ekstremalnym przypadkiem jest zatrzyma-
nie produkcji samochodów dostawczych we 
Wrześni na 3 tygodnie.
Myślę, że po wyjściu z popandemicznych 
trudności, firmy zaczną rozważać minimaliza-
cję ryzyka niestabilnych łańcuchów dostaw, 
albo poprzez dywersyfikację dostawców albo 
przeniesienie produkcji w miejsca o większym 
poziomie zaufania, niekoniecznie najbardziej 
efektywne kosztowo. 

Rozmawiała Jaga Kolawa

Kontakt w sprawie usług doradczych: 
mwachowski@rig.katowice.pl 32 351 11 95

Błażej Kmieć

Zawodowo związany z branżą handlową od 
ponad 20 lat, (m.in. ekonomista i urbanista). 
Posiada ponad 11 lat doświadczenia zawo-
dowego w branży doradczej. Stały współ-
pracownik Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach. Właściciel niezależnego 
butiku konsultingowego, gdzie realizuje 
projekty doradcze dotyczące opracowania 
strategii spółek, wejścia na nowe rynki, wy-
cen oraz zarządzania projektami infrastruk-
turalnymi. Realizował projekty zarówno dla 
start-up’ów, jak i największych grup kapita-
łowych w Polsce.
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Decyzja ZUS o zmianie 
podstawy oskładkowania

W jednej z takich spraw, ZUS na skutek prze-
prowadzonej w Spółce kontroli ocenił, że 
przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową 
działalność gospodarczą, którzy świadczą dla 
Spółki usługi, w rzeczywistości są zwykłymi 
zleceniobiorcami. ZUS stwierdził, że przed-
siębiorcy nie wykonują we własnym imieniu 
działalności gospodarczej, a stosunek prawny 
łączący przedsiębiorców ze Spółką to nic in-
nego jak umowa zlecenie, do której stosuje się 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

W konsekwencji tego, ZUS wydał decyzję, 
w której zobligował Spółkę do złożenia od-
powiedniej dokumentacji korygującej wobec 
jednoosobowych działalności gospodarczych, 
z którymi współpracowała Spółka, żądając zgło-
szenia tych ludzi do ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego oraz zapłaty za-
ległych składek, w tym za ubiegłe lata. 

W uzasadnieniu swojej decyzji ZUS powołał 
się m.in. na fakt:
• braku innych kontrahentów współpracują-
cych z przedsiębiorcami i związanego z tym 
braku ryzyka gospodarczego po stronie 
przedsiębiorców, 
• określonego przez Spółkę czasu pracy, w któ-
rym przedsiębiorcy zobligowani byli świadczyć 
swoje usługi, 
• wykorzystywania infrastruktury i sprzętu 
Spółki przez przedsiębiorców podczas świad-
czenia usług dla Spółki.

Odparcie zarzutów ZUS-u

Jako pełnomocnicy odwołującego nie zgodzi-
łyśmy się z twierdzeniami ZUS, składając od-
wołanie od decyzji, w którym podważyłyśmy 
argumenty organu rentowego.
Zarzuciłyśmy ZUS-owi przede wszystkim 
szereg błędów poczynionych przy ustalaniu 
stanu faktycznego, będącego podstawą do 
wydania decyzji w sprawie podstawy oskład-
kowania. Poza faktem, że w Polsce nie stosuje 

się tzw. testu przedsiębiorcy uzależniającego 
prowadzenie działalności od tego czy przedsię-
biorca posiada więcej niż jednego kontrahenta, 
wskazałyśmy, że ZUS przyjął błędne ustalenia 
faktyczne, dotyczące m.in.:
• zasad współpracy Spółki z przedsiębiorcami, 
• łączącego ich stosunku prawnego, 
• odpowiedzialności poszczególnych podmio-
tów za realizowane usługi,
• harmonogramu realizacji usług przez 
przedsiębiorców. 
Skutkiem wymienionych błędów ZUS-u było 
niewłaściwe zastosowanie przepisów prawa 
i wydanie wadliwej decyzji.
Co więcej, ZUS zastosował błędną wykład-
nię przepisów prawa przy ocenie ustawowej 
definicji działalności gospodarczej w ramach 
stosunku prawnego łączącego Spółkę z przed-
siębiorcami, przez co zarzut niewykonywania 
działalności gospodarczej we własnym imieniu 
przez przedsiębiorców okazał się oczywiście 
bezzasadny. Na dowód tych twierdzeń został 
przedstawiony szereg dowodów. 

Z perspektywy pełnomocników oceniamy, że 
najważniejszy w tych sprawach jest stan fak-
tyczny i wykazanie, że dany stosunek prawny 
był w rzeczywistości umową B2B. Spółka de 
facto musi bronić się sama i wykazać za po-
mocą wielu dokumentów i świadków, jaki rze-
czywiście charakter miała współpraca Spółki 
z danym przedsiębiorcą. My na szczęście do-
skonale rozumiemy, co to znaczy obrona przed-
siębiorców i sięgnięcia po jakie środki wymaga.

Korzystny wyrok sądu

W omawianej sprawie sąd pracy i ubezpieczeń 
społecznych przychylił się do naszej argumen-
tacji i w orzeczeniu zmienił decyzję ZUS-u na 
korzyść Spółki. Wyrok sądu nie jest jeszcze 
prawomocny.
Sprawa ta pokazuje, że sądowa kontrola działań 
organów rentowych jest niezbędna, a wery-
fikacja decyzji ZUS niejednokrotnie uchroni 
przedsiębiorców przed ponoszeniem znacz-
nych kosztów związanych z niewłaściwym 
oskładkowaniem stosunków prawnych.

Przedsiębiorca kontra ZUS

Działania organów rentowych niejednokrotnie budzą szereg wątpliwości co do ich legalności i użytecz-
ności. W ostatnim czasie częstą praktyką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest to, że po przeprowa-
dzeniu pobieżnej kontroli wydawana jest niekorzystna dla przedsiębiorców decyzja rozstrzygająca nieraz 
o ich losie. Na szczęście decyzje organów rentowych nie są natychmiast wykonalne i można je zwalczyć 
w sądzie. W wielu takich sprawach stajemy w obronie Spółek, którym ZUS niesłusznie nakazał zapłatę 
zaległych składek za ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Nasza argumentacja zostaje co do zasady 
podzielona przez sąd, który zmienia decyzje organu na korzyść Spółki.

Izabella Żyglicka

Radca Prawny
pełni funkcję Rzecznika Praw 

Przedsiębiorców
w kadencji 2018-2023.

e-mail: rzecznik@rig.katowice.pl

PRAWO I PODATKI

Beata Bieniek-Wiera

Adwokat
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- Kwotę swojej przyszłej emerytury można poznać 
bardzo łatwo. Wystarczy skorzystać z kalkulatora 
emerytalnego, który znajduje się na stronie inter-
netowej ZUS lub na swoim profilu na Platformie 
Usług Elektronicznych ZUS, można też skorzystać 
z pomocy doradcy emerytalnego, który jest do-
stępny w każdej placówce ZUS – mówi Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS 
w województwie śląskim. 

Doradca emerytalny
wyliczy i podpowie

Rozmowa z doradcą może odbyć się na miejscu 
w urzędzie, ale taką konsultację można prze-
prowadzić zdalnie, bez wychodzenia z domu, 
korzystając z e-wizyty.
 - Niezależnie od tego, czy z naszym ekspertem 
będziemy rozmawiać online z domu czy na miej-
scu w placówce ZUS, ważne, aby podczas tego 
spotkania mieć przy sobie dokument tożsamości. 
Doradca na podstawie danych z konta ubezpie-
czonego wyliczy prognozowaną emeryturę. Po-
nadto, poza symulacją wysokości świadczenia, 
podpowie kiedy najkorzystniej na nie przejść, 
sprawdzi też, czy klient ma już wyliczony kapi-
tał początkowy, który jest ważnym czynnikiem 
wpływającym na wysokość przyszłej emerytury 
– dodaje rzeczniczka.

Wysokość przyszłej emerytury na PUE ZUS
Kwotę swoje przyszłej emerytury można także 
poznać wczytując się w „Informację o Stanie 
Konta Ubezpieczonego”, którą Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych co roku udostępnia każdemu 
ubezpieczonemu na profilu PUE ZUS. W tym 

elektronicznym zestawieniu znajduje się wy-
sokość prognozowanej emerytury na moment 
osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli 60 lat 
w przypadku kobiet i 65 lat u mężczyzn.
 – Natomiast dla osób, które przekroczyły wiek 
emerytalny, ale nie mają jeszcze ustalonej eme-
rytury, dla nich prognozowana wartość emery-
tury została ustalona zarówno dla rzeczywistego 
wieku, jak też dla kolejnych pięciu lat – dodaje 
Kopczyńska. 
Dlatego jeśli ktoś nie ma jeszcze swojego pro-
filu na PUE ZUS, warto go założyć, dzięki temu 
wiele spraw w instytucji można załatwić zdal-
nie, bez konieczności wizyty w ZUS. 

Skorzystaj z  kalkulatora 
emerytalnego

Kwotę przyszłej emerytura każdy może ob-
liczyć sam. Na stronie www.zus.pl jest ogól-
nie dostępny kalkulator emerytalny, gdzie po 
wprowadzeniu niezbędnych danych, kalkulator 
wyliczy nam hipotetyczną emeryturę. Podobny 
kalkulator znajduje się na profilu PUE, ale tam 
już większość danych do wyliczenia przyszłego 
świadczenia pobierane są z systemu ZUS, z in-
dywidualnego konta każdego ubezpieczonego. 

Wniosek do ZUS

Jeżeli ktoś zbliżył się do wieku emerytalnego 
wówczas może złożyć wniosek o emeryturę. 
Taki wniosek można złożyć nie wcześniej niż 
na miesiąc przed osiągnieciem wieku eme-
rytalnego. ZUS emeryturę obliczy i przyzna, 
jednak nie rozpocznie jej wypłacania. Prawo 

do emerytury bowiem, to nie to samo, co 
prawo do jej wypłaty, ponieważ można złożyć 
wniosek o przyznanie emerytury i dalej pra-
cować. ZUS wypłaci świadczenie dopiero po 
dostarczeniu przez klienta świadectwa pracy 
potwierdzające rozwiązanie stosunku pracy, 
w którym pozostawał bezpośrednio przed na-
byciem prawa do emerytury.

Dłuższa praca się opłaca

- System emerytalny w naszym kraju opiera się 
na prostej zasadzie: im dłużej pracujemy, tym 
wyższa będzie emerytura. Dzięki dłuższej pracy 
gromadzimy więcej środków na indywidualnym 
koncie emerytalnym i krótsza jest prognozowana 
średnia naszego życia, która jest brana pod uwagę, 
gdy już zdecydujemy się przejść na emeryturę. Te 
wszystkie składniki są bardzo ważne, bo emery-
turę wyliczamy dzieląc sumę zwaloryzowanych 
składek i kapitału początkowy przez statystyczną 
średnią dalszą długość życia w momencie przej-
ścia na emeryturę – wyjaśnia rzeczniczka. 

W województwie śląskim najwyższa emerytura 
to 17,7 tys. zł. Otrzymuje ją klient Oddziału 
ZUS w Chorzowie. Wniosek o emeryturę złożył 
w wieku 77 lat i 6 miesięcy, jego staż pracy 
to prawie 57 lat okresów składkowych i nie-
składkowych. To pokazuje, że dłuższa praca 
się opłaca. Każdy rok pracy przepracowany 
po osiągnięciu powszechnego wieku emery-
talnego to wyższa emerytura o około 8 proc. 

www.zus.pl

Wiele osób, które są już blisko wieku emery-
talnego niejednokrotnie zadają sobie pytanie 
o wysokość swojego przyszłego świadczenia. 
Czy otrzymana kwota będzie wystarczała na ich 
„emeryckie” życie? Czy może lepiej popracować 
dłużej, żeby potem dostawać więcej? Przyszli 
emeryci, zanim podejmą decyzję o zakończeniu 
aktywności zawodowej, mogą sprawdzić wyso-
kość świadczenia. 

Jak poznać wysokość 
przyszłej emerytury?
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Powiatowy Urząd Pracy 
w Katowicach zachęca 
do skorzystania z    
nowych form wsparcia
dla przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach realizuje 
zadania mające na celu wspieranie inicjatyw 
zmierzających do tworzenia nowych miejsc 
pracy oraz budowy postaw kreatywnych, słu-
żących rozwojowi przedsiębiorczości. Prowa-
dzone działania nakierowane są na promocję 
aktywnej polityki rynku pracy poprzez przy-
wrócenie osób bezrobotnych do aktywności 
zawodowej uwzględniając przy tym potrzeby 
i preferencje pracodawców. 

W ciągu ostatnich 10 lat dzięki dotacjom na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej udzie-
lonym przez PUP Katowice powstało 2420 
nowych firm. Przedsiębiorczość wspieramy 
także poprzez różnorodne działania skierowane 
do pracodawców np. subsydiując:
- tworzenie nowych stanowisk pracy;
- zatrudnienie nowych pracowników - osób 
bezrobotnych;
- płace pracowników, przyczyniając się do 
obniżania kosztów zatrudniania pracowników.

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach re-
alizuje szkolenia pracowników w ramach 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które 
zapobiegają utracie zatrudnienia pracowników 
firm z powodu kompetencji nieadekwatnych 
do wymagań dynamicznie zmieniającej się 
gospodarki. Przeciwdziałając skutkom pan-
demii poprzez dotacje na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności, pożyczki 
dla mikroprzedsiębiorców i dofinansowań 
części kosztów wynagrodzeń pracowników, 
PUP Katowice udzielił wsparcia ponad 28 tys. 

przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku 
pandemii, na kwotę ponad 180 mln zł. Tym 
samym, dzięki przyznanej pomocy utrzymano 
stanowiska pracy ponad 40 tys. osób.

Wychodząc naprzeciw zachodzącym zmia-
nom demograficznym charakteryzującym 
się malejącą liczbą osób młodych na rynku 
pracy, jak i starzejącym się społeczeństwem 
oraz w odpowiedzi na rosnące zapotrzebo-
wanie kadrowe predsiębiorców, Powiatowy 
Urząd Pracy w Katowicach realizuje projekt 
pilotażowy pod nazwą „Inkubator Zawodo-
wej Aktywizacji Seniora”, który oferuje sze-
reg zachęt dla pracodawców do zatrudnienia 
osób w wieku emerytalnym oraz wspierania 
seniorów w kontynuuacji zatrudnienia. Celem 
projektu jest pomoc seniorom Kobietom 60+ 
oraz Mężczyznom 65+ w powrocie na rynek 
pracy, podniesienie poziomu życia mieszkań-
ców Katowic oraz zaspokojenie potrzeb lo-
kalnych przedsiębiorców. W ramach działania 
Inkubatora Zawodowej Aktywizacji Seniora, 
pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem 

osób w wieku emerytalnym będą mogli skorzy-
stać z innowacyjnych instrumentów wsparcia 
w postaci premii senioralnej lub premii adapta-
cyjnej. Realizacja zaplanowanych przez PUP 
Katowice działań doprowadzi do rozwoju 
świadomości swoich zasobów o znaczeniu za-
wodowym wśród osób w wieku senioralnym, 
zwiększenia poziomu wykorzystania potencjału 
zawodowego seniorów oraz w znacznym stop-
niu przyczyni się do zwiększenia świadomo-
ści pracodawców dotyczącej pozytywnych 
skutków wynikających z zatrudnienia osób na 
emeryturze. 

Wdrożenie innowacyjnych form wsparcia 
wpłynie pozytywnie nie tylko na podniesienie 
jakości życia mieszkańców w wieku senioral-
nym, ale także przyczyni się do stworzenia 
miejsc pracy, zapewni doświadczoną kadrę 
pracowniczą przedsiębiorstwom borykającym 
się z brakami w zatrudnieniu oraz doprowadzi 
do zniwelowania negatywnych skutków zacho-
dzących zmian demograficznych.
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• Hasło przewodnie polskiej prezentacji:  
„ Poland. Creativity inspired by nature”.
• Miejscem wystawy będzie Pawilon Polski 
o powierzchni ponad 2000 m2 z charaktery-
styczną drewnianą fasadą oraz rzeźbą kine-
tyczną symbolizującą stado ptaków, a także 
spektakularnym elementem ekspozycji – arty-
styczną instalacją multimedialną „Polski Stół”.
• Przez kolejne sześć miesięcy na Expo 2020 
odbędzie się blisko 1000 różnego rodzaju 
wydarzeń, z których najważniejsze to: Dzień 
Polski, Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze 
oraz Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze.
• W programie gospodarczym, złożonym z kil-
kunastu różnych inicjatyw, weźmie udział łącz-
nie blisko 2500 polskich firm.

- Expo 2020 to niezwykle ważny obszar działań 
PAIH-u, który niewątpliwie wpisuje się w strategię 
Agencji. Naszym celem jest aktywna promocja 
Polski jako wiarygodnego partnera handlowego 
i bezpiecznej destynacji inwestycyjnej. Expo poka-
zuje umiejętność naszego synergicznego działania, 
które obejmuje tworzenie parasola merytorycz-
nego i ideowego nad wszystkimi aktywnościami 
mającymi budować wizerunek Polski w ramach 
tego projektu. Liczymy na to, że na Wystawie 
Światowej zaprezentujemy cały potencjał i inno-
wacyjność partnerom z nowych, pozaunijnych 
rynków, w tym krajów arabskich oraz afrykańskich. 
To dla nas bardzo ważne – podkreślił podczas 

konferencji prasowej, zapowiadającej wyda-
rzenia na Expo 2020 Prezes Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu, Krzysztof Drynda.

Expo 2020 jest pierwszą Wystawą Światową 
zorganizowaną w kraju arabskim i według zapo-
wiedzi organizatorów przejdzie do historii jako 
największe. Polska planuje wykorzystać swój 
udział i kompleksowo wypromować potencjał 
gospodarczy i polskich przedsiębiorców. Wła-
śnie dlatego PAIH – we współpracy z wieloma 
instytucjami – przygotowała specjalny program 
gospodarczy dla przedsiębiorców. Składa się 
on z licznych narzędzi wsparcia, skierowanych 
do polskich firm, które chcą się rozwijać, ko-
rzystając z udziału Polski w Expo 2020. Do 
głównych inicjatyw można zaliczyć: Program 
Partnerski, program Go to Brand, Polsko-
-Arabskie Forum Gospodarcze (6.12.2021 
r.),  Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze 
(23.2.2021 r.), seminaria biznesowe oraz we-
binaria dla przedsiębiorców. 

Najważniejszym miejscem prezentacji poten-
cjału naszej gospodarki jest Pawilon Polski. 
W jednej z części Pawilonu, zaprojektowanej 
z myślą o nawiązaniu kontaktów bizneso-
wych, będą odbywały się również spotkania 
polskich i zagranicznych przedsiębiorców. 
W ramach ekspozycji multimedialnej w Pawi-
lonie Polski w strefie Poland. Spirit of ingenuity 

zaprezentowanych zostanie blisko 200 pod-
miotów reprezentujących sektory z najwięk-
szym potencjałem eksportowym na rynki 
Bliskiego Wschodu. Pawilon Polski jest też 
miejscem prezentacji polskiej kultury, osiągnięć 
w dziedzinie nauki i techniki oraz ciekawych 
miejsc turystycznych. 

– W centrum Pawilonu znajduje się instalacja 
artystyczna „Polski Stół”, który będzie formą 
alegorycznej opowieści o Polsce – o naszej kre-
atywności, przedsiębiorczości, bogatej kulturze 
i wyjątkowym designie – mówi Adrian Mali-
nowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej 
Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju.
– Przez kolejne 6 miesięcy zorganizujemy blisko 
1000 wydarzeń: od codziennych warsztatów dla 
dzieci i koncertów pianistycznych przed pawi-
lonem, przez seminaria biznesowe, wydarzenia 
organizowane przez regiony, aż po duże wyda-
rzenia kulturalne oraz dwa duże fora gospodarcze 
z udziałem kilkuset osób – podkreśla Malinowski. 

Kulminacją obecności Polski na Expo 2020 
w Dubaju będzie Dzień Polski, który zapla-
nowano na 7 grudnia 2021 roku. 

Expo 2020 w Dubaju potrwa od 1 paździer-
nika 2021 roku do 31 marca 2022 roku. Ha-
sło przewodnie wystawy „Connecting Minds, 
Creating Future – Łącząc umysły, tworzymy 
przyszłość” podkreśla wyzwania dzisiejszego 
świata w sferze gospodarczej oraz fakt znacze-
nia współpracy międzynarodowej i otwartości 
na nowe rynki.

www.paih.gov.pl

EXPO 2020 SZANSĄ NA ROZWÓJ
polskiej gospodarki w nowej globalnej 

rzeczywistości
1 października nastąpiło otwarcie Expo 2020 w Dubaju. Przełożona o rok z powodu pandemii   
COVID- 19 Wystawa Światowa jest niepowtarzalną okazją do promocji gospodarczej naszego kraju na 
arenie międzynarodowej. Jak podkreślają przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która 
 koordynuje udział Polski w Expo, będzie to wystawa wyjątkowa. Polska po raz pierwszy zaprezentuje 
tak kompleksowy program biznesowo-kulturalny.



90

Wspólna. Odporna. Europa.

Jakie wyzwania Starego Kontynentu
stoją przed prezydencją Słowenii 

w Radzie Unii Europejskiej?

Wspólna. Odporna. Europa - to motto słoweń-
skiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 
która rozpoczęła się z dniem 1. lipca br. Jakie 
wyzwania, priorytety i cele stoją przed eurode-
putowanymi Słowenii, którzy staną za sterem 
Rady UE? 
 
Słowenia przejmując prezydencję z rąk Portugalii, będzie brała pod 
uwagę w pierwszej kolejności dwie kwestie:
• wpieranie na rzecz odbudowy gospodarczej,
• zwiększenie odporności epidemicznej społeczności UE.

Pośród najważniejszych priorytetów prezydencji, poza odbudową 
gospodarczą, znajdują się także:
• realizacja koncepcji Europejskiej Unii Zdrowotnej
• implementacja Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia 

Odporności
• działania na rzecz Zielonej transformacji
• zapewnienie obywatelom UE cyberbezpieczeństwa i aktyw-

ności w ramach transformacji cyfrowej
• organizacja konferencji w sprawie przyszłości Europy
• działania na rzecz przestrzegania praworządności
• podejmowanie problemu migracji
• prezentowanie europejskiej perspektywy dla krajów Bałkanów 

Zachodnich.
Słoweńska prezydencja z pewnością będzie funkcjonowała pod 
hasłami zgodnymi z przestrzeganiem zasad solidarnej i zjedno-
czonej Europy.

- Słoweńska prezydencja nadchodzi w krytycznym momencie dla Eu-
ropy, gdy chcemy odbudować naszą Unię po pandemii COVID-19 - po-
wiedział Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli.

Słowenia staje na czele Rady po raz drugi. Pierwszy raz objęła prze-
wodnictwo w 2008 roku. Francja przejmie od niej stery 1 stycznia 
2022 roku.

Rok 2021 to także symbol 30 lat
Niepodległości Republiki Słowenii 

25 czerwca 1991 r. Słowenia odłączyła się od Jugosławii, dwa dni 
później doprowadzając do wojny dziesięciodniowej. 
29 marca 2004 r. dołączyła do NATO, a 1 maja tego samego roku 
stała się częścią UE. 1 stycznia 2007 r. przyjęła euro, stając się 
tym samym pierwszym krajem „nowej” Unii, który przyjął wspólną 
europejską walutę. 

Obecnie Słowenia uważana jest za rozwinięte, wolnorynkowe 
i jedno z najzamożniejszych państw, które niegdyś należały do Fo
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systemu gospodarczego realnego socjalizmu. 
Pod względem PKB per capita Słowenia „wy-
przedza” Portugalię (należącą do krajów tzw. 
„starej” Unii) i jest na podobnym poziomie go-
spodarczym co Włochy czy Francja.
Do najważniejszych sektorów słoweńskiej 
gospodarki ostatnich lat należą: przemysł 
(27,2%), handel hurtowy i detaliczny, transport, 
usługi związane z zakwaterowaniem i usługi 
gastronomiczne (20,7%), administracja pu-
bliczna, obrona, edukacja, opieka zdrowotna 
i pomoc społeczna (15,9%).

Słowenia jest także nastawiona na działa-
nia proekologiczne i związane zarówno ze 
zrównoważonym rozwojem, jak i najnowszą 
technologią. 

Obchody wyjątkowego dla 
Słowenii roku 2021 

2 lipca, w Starej Oranżerii w Łazienkach Królew-
skich w Warszawie, Ambasada Republiki Sło-
wenii w RP, zorganizowała koncert połączony 
z przyjęciem, podczas którego symbolicznie 
obchodzono, zarówno święto niepodległości 
Republiki Słowenii, jak i jej rozpoczęcie prezy-
dencji w Radzie Unii Europejskiej. 

Podczas wydarzenia głos zabrała Ambasador 
Republiki Słowenii w RP, Božena Forštnarič 
Boroje, a także Minister ds. Unii Europejskiej, 
Konrad Szymański. Wśród gości był również 
Zastępca Ministra Spraw Zagranicznych Szy-
mon Szynkowski vel Sęk. Udział w uroczy-
stościach brał m.in. także Konsul Honorowy 
Republiki Słowenii w Polsce, Tomasz Zjawiony.

Uroczystości uświetnił koncert dwóch inspi-
rujących słoweńskich artystów, pianisty Petra 
Milicia i sopranistki Ivy Žižek. 

2021 - rokiem pisarza 
Josipa Jurčiča

W wyjątkowym roku upamiętnienia suweren-
ności Słowenii, Ambasada Słowenii w War-
szawie postanowiła przygotować specjalne 
wydanie książki „Proces kozła w Wiśniowej 
Górze”, autorstwa Josipa Jurčiča. To ponad-
czasowa bajka, opublikowana po raz pierwszy 
w 1867 roku. 
W nowym, przygotowanym przez Ambasadę 
wydaniu, znajdują się rysunki cenionego, 
słoweńskiego ilustratora, Marjana Mančka. 
Rok 2021 jest także rokiem pisarza Josipa 
Jurčiča, autora pierwszej powieści w języku 
słoweńskim.

KONSULAT REPUBLIKI SŁOWENII

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą gospodarczą
z Republiką Słowenii zapraszamy serdecznie do kontaktu: 
konsulatslowenii@rig.katowice.pl, 
ul. Opolska 15 w Katowicach.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
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Okazją do naszej rozmowy jest urucho-
miona w tym roku platforma SME2B, która 
jest nowym miejscem do międzynarodo-
wego  networkingu biznesu. Skąd wzięła się 
potrzeba stworzenia takiej przestrzeni do 
 łączenia firm?
Małe i średnie firmy tradycyjnie były przyzwy-
czajone do docierania do swoich klientów po-
przez lokalne sieci kontaktów, z przyjaciółmi, 
sąsiadami, lokalną elitą, jak lekarze, nauczy-
ciele, politycy, inni przedsiębiorcy i tak dalej. 
W zasadzie "biznes jest lokalny". Wiele z nich 
jeździło na targi, ale głównie dla biznesu na 
poziomie krajowym. Tylko 3-5% prowadzi 
działalność transgraniczną, większość z nich 
to małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudnia-
jące od 50 do 250 pracowników. Jednak pan-
demia koronawirusa, a wraz z nią cyfryzacja, 
zmieniły rzeczywistość wielu firm, zwłaszcza 
tych mniejszych. Z dystansem społecznym, 
bez targów, bez spotkań, małą ilością spotkań 
biznesowych i bez konferencji, duży kawałek 
networkingu został zawieszony. A inni konku-
renci, dzięki internetowi, radzili sobie bardzo 
dobrze. Małe firmy zaczęły szukać nowych 
kanałów sprzedaży i nowych sposobów do-
tarcia do partnerów biznesowych, klientów, 
dostawców i dystrybutorów. Internet i plat-
formy mogą być rozwiązaniem. Ale nie jest 
to łatwe. Kontakty online wciąż są trudne do 
zbudowania zaufania. A zaufanie jest pod-
stawą dobrego biznesu. Więc nasz pomysł 
był następujący: jako konfederacja małych 
i średnich przedsiębiorstw, zadaliśmy sobie 
pytanie, czy możemy dać naszym członkom 
i ogólnie wszystkim małym i średnim przed-
siębiorstwom zaufaną przestrzeń, gdzie mogą 
spotkać innych przedsiębiorców i dowiedzieć 
się czegoś o nich? I tak stworzyliśmy SME2B. 

Co zrobić, aby skorzystać z możliwości jakie 
daje platforma?
Pierwszą zaletą jest to, że na SME2B nie ma nic 
nie wnoszących rozmów, nie ma bezużytecz-
nej reklamy, ale jasne i przejrzyste profile firm, 
wszystkie mniej więcej w tym samym stylu, 
z twarzami ich właścicieli lub członków ze-
społu, dzięki którym możesz bardzo łatwo wy-
brać, kto tworzy parę z twoim biznesem, a kto 
nie. Mamy bardzo potężną funkcję wyszukiwa-
nia, poprzez szereg kategorii i kryteriów, które 
pozwalają znaleźć w ciągu kilku sekund od-
powiedniego partnera biznesowego. Poprzez 
zmianę jednego lub dwóch kryteriów można 
poszerzyć lub zawęzić wyniki. Menu i kate-
gorie są w 14 europejskich językach, można 
napisać wiadomość do innych użytkowników, 

jak również można zarezerwować spotkanie, 
na żywo lub wirtualnie w ramach tej samej 
platformy, za pomocą funkcji spotkania wideo. 

Jak dużym zainteresowaniem przed-
siębiorców cieszy się to rozwiązanie 
business-to-business?
Około 50% zarejestrowanych użytkowników 
wchodzi raz w tygodniu na naszą platformę, 
30% uzyskało wartość dodaną ze spotkań 
z innymi firmami, nowe informacje, nowe 
kontakty, nowe pomysły, ponad 10% już za-
robiło dodatkowe pieniądze dzięki spotkaniu 
odpowiedniego partnera biznesowego na na-
szej platformie. I to tylko w ciągu 6 miesięcy 
jej istnienia!

Czy polskie firmy wykorzystują potencjał jed-
nolitego rynku europejskiego?
Na naszej platformie mamy obecnie blisko 400 
użytkowników z 360 firm. Tylko 6 z nich jest 
z Polski. Ale jestem pewien, że jest znacznie 
więcej polskich firm, które prowadzą działal-
ność transgraniczną i szukają nowych klientów 
za granicą, szczególnie ze Śląska, zachodniej 
i południowej Polski. Być może muszą najpierw 
dowiedzieć się, że nasza platforma jest do-
stępna również w języku polskim i że kontakt 
z innymi klientami nie jest wcale taki trudny, 
nawet jeśli nie mówi się płynnie po angielsku, 
francusku czy niemiecku. Zwykłem mawiać: 

"W Europie wszyscy mówimy łamaną angiel-
szczyzną, z wyjątkiem Irlandczyków". A Brytyj-
czyków już nie ma. Na razie.

Inicjatorem platformy jest European Entrepre-
neuers CEA-PME. Na czym polega specyfika 
organizacji?
Specyfika naszego Zrzeszenia MŚP polega na 
tym, że nie tylko bronimy interesów gospodar-
czych 2,1 miliona naszych członków w całej 
Europie w instytucjach europejskich, ale także 
dbamy o tworzenie dla nich "europejskiej war-
tości dodanej" poprzez projekty finansowane 
przez UE, poprzez kontynentalne i globalne 
sieci ekspertów, przedsiębiorców i partnerów 
oraz poprzez naszą Platformę SME2B.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowi-
cach, która od 2019 roku jest członkiem 
Europejskiego Przedsiębiorcy CEA-PME, 
wspiera rozwój polskich firm sektora MŚP 
za granicą. Jakie znaczenie, Pana zdaniem, 
mają takie działania instytucji samorządu 
gospodarczego?
Misja RIG jest bardzo ważna: pomóc pol-
skim firmom wyjść za granicę. W dzisiejszych 

czasach biznes jest lokalny także wtedy, gdy 
robi się go w innych krajach. Dzięki sieci Eu-
ropejskich Przedsiębiorców CEA-PME firmy 
członkowskie RIG Katowice mogą liczyć na 
kontakty wszystkich naszych członków w Eu-
ropie, Gruzji, Armenii, Turcji, Afryce czy Azji. 
Nasze niemieckie stowarzyszenie członkow-
skie BVMW posiada 65 biur na całym świecie, 
pomagając w prowadzeniu interesów w ponad 
100 krajach świata. Również członkowie RIG 
w Katowicach mogą skontaktować się z tymi 
biurami i uzyskać tam wsparcie. Przedsiębiorcy 
powinni pomagać przedsiębiorcom, i to jest to, 
co możemy razem zrobić najlepiej, w Europie, 
z RIG i z European Entrepreneurs CEA-PME 
i wszystkimi jej 25 stowarzyszeniami człon-
kowskimi i partnerami.

Gospodarka europejska została dotknięta kry-
zysem spowodowanym epidemią  COVID-19. 
Jakie narzędzia należy promować, aby wspie-
rać MŚP w Europie?
Najważniejszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest 
ponowne otwarcie w jak największym stop-
niu i w sposób bezpieczny, ale bez wahania. 
Wymaga to również zwiększenia liczby za-
szczepionych osób.Następnie pomoc MŚP 
w zmianie ich modelu biznesowego, z lokal-
nego na globalny, jak w przypadku naszej 
Platformy SME2B, oraz z analogowego na cy-
frowy. Nie oznacza to zatrudniania doktoran-
tów z obszaru informatyki dla każdej firmy, ale 
po prostu wspieranie firm, aby zrozumiały, jakie 
mają szanse. W cyfryzacji nie chodzi o tech-
nologię. Chodzi o to, jak firma może wytwo-
rzyć wartość dodaną dzięki danej technologii. 
A stąd, czego musi się nauczyć i gdzie, albo za 
darmo, albo za odpowiednią cenę.
Obecnie prowadzimy projekt o nazwie "Data 
Skills for SMEs": oferujemy podejście, gdzie 
MŚP mogą znaleźć szkolenie, którego potrze-
bują one same lub ich pracownicy, aby lepiej 
zarządzać danymi wewnątrz firmy i proce-
sami cyfrowymi, takimi jak ochrona danych, 
cyberbezpieczeństwo, zarządzanie relacjami 
z klientami, cloud computing, biuro bez pa-
pieru, marketing cyfrowy, sprzedaż online, itp. 
Oferujemy to w języku angielskim, niemieckim 
i włoskim. Jesteśmy jednak gotowi na replika-
cję również w języku polskim. Zapraszamy na 
stronę www.dataskills4smes.eu i do udziału 
w naszych webinariach.

Rozmawiał Mateusz Wachowski

Stefan Moritz, Dyrektor Zarządzający European Entrepreneurs CEA-PME, Szef Biura UE BVMW w Brukseli – opo-
wiada o nowej internetowej platformie, umożliwiającej europejskim firmom z sektora MŚP znalezienie partnerów 
handlowych na całym kontynencie, o specyfice działania organizacji European Entrepreneur CEA-PME oraz na-
rzędziach wspierających biznes w Europie, która została dotknięta kryzysem wywołanym epidemią COVID-19.

Tworzymy „Europejską 
wartość dodaną”!

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
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The opportunity for our conversation is 
launched this year SME2B platform, which 
is a new place for networking of the interna-
tional businesses. Where does the need to 
create such a space for connecting companies 
come from?
Small and medium-sized companies traditio-
nally were used to reach out to their clients 
through local networks of contacts, with 
friends, neighbours, the local elite like medical 
doctors, teachers, politicians, other entrepre-
neurs and so on. Basically “business is local”. 
Many used to go to trade fairs, but mainly for 
business on national levels. Only 3-5% of all 
SMEs in Europe do cross-border business, the 
majority of them are small to medium-sized, 
with 50 to 250 employees. But the Coronavi-
rus pandemic and with this also digitalisation 
changed the reality for many companies, espe-
cially the smaller ones. With social distancing, 
no trade fairs, no personal meetings, few busi-
ness meetings and no conferences, a big piece 
of “networking” was suspended. And other 
competitors performed very well, thanks to 
internet. The small companies started to look 
for new sales channels and new ways to reach 
to business partners and customers, suppliers 
and distributors. Internet and platforms could 
be a solution. But it is not easy. Contacts via 
internet are still difficult to build up trust. And 
trust is the basis for ogood business. So, our 
idea was: as a confederation of SMEs, can we 
give to our members and all SMEs in general 
a trusted space where they can meet other 
entrepreneurs and learn about them? And so 
we designed SME2B. 

What to do to take advantage of the oppor-
tunities offered by the platform?
The first advantage is: on SME2B there is no 
idle bla-bla, no useless advertising, but clear 
and sober company profiles, all more or less 
in the same style, with faces of their owners 
or team members, and you can choose very 
easily, who makes the pair with your business 
and who less. We have a very powerful search 
function, through a series of categories and 
criteria, that allow you to find in a few seconds 
the right business partner. By changing one 
or two criteria you can widen or narrow the 
results. The menu and the categories are in 14 
European languages, you can write a message 
to other users and you can book a meeting, 

live or virtual within the same platform, using 
the video meeting feature. 

How much interest did entrepreneurs find in 
this business-to-business solution?
About 50% of the registered users go once 
a week to our platform, 30% have obtained 
added value from meeting other companies, 
new information, new contacts, new ideas, 
more than 10% have already earned additional 
money thanks to meeting the right business 
partner on our platform. And that in only 6 
months of existence of the platform!

Do Polish companies use the potential of the 
European single market?
On our platform, we have currently nearly 400 
users from 360 companies. Only 6 out of them 
are from Poland. But I am sure there are much 
more Polish companies that do cross-border 
business and are looking for new clients 
abroad, particularly from Silesia, Western and 
Southern Poland. Maybe they have to first 
find out that our platform is available also in 
Polish and that contacting other clients is not 
that difficult, even if you don’t speak fluently 
English, French or German. I use to say “We 
all speak broken English in Europe, except the 
Irish”. And the Brits are gone. For the moment.

The platform is initiated by European En-
trepreneur CEA-PME. What is the specific 
nature of the organization?
The specific nature of our Confederation of 
SMEs is that we do not only defend the eco-
nomic interests of our 2.1 million members all 
over Europe at the European institutions, but 
we also take care to create “European added 
value” for them, with EU-funded projects, with 
continental and global networks of experts, 
entrepreneurs and partners, and with our 
SME2B Platform.

Chamber of Commerce and Industry in Ka-
towice, which has been a member of the Eu-
ropean Entrepreneur CEA-PME since 2019, 
supports the development of Polish SMEs 
companies abroad. What significance, in your 
opinion, are such activities of the institutions 
of economic self-government?
The mission of RIG Katowice is a very im-
portant one: help the Polish companies to go 
abroad. Nowadays, business is local also when 

you do it in other countries. Thanks to the 
network of European Entrepreneurs CEA-PME 
the member companies of RIG Katowice can 
rely on the contacts of all our members in Eu-
rope, in Georgia, Armenia, Turkey, in Africa or 
Asia. Our German member association BVMW 
has 65 offices around the world, helping to do 
business in over 100 countries of the world. 
Also the members of RIG Katowice can con-
tact these offices and get support there. Entre-
preneurs should help entrepreneurs, and that 
is what we can do best together, in Europe, 
with RIG Katowice and with European Entre-
preneurs CEA-PME and all its 25 member 
associations and partners.

The European economy has been affected by 
the crisis caused by the COVID-19 epidemic. 
What tools should be promoted to support 
SMEs in Europe?
The most important thing to do is, to re-open 
as much as possible and in a secure manner, 
but without no hesitation. That requires also 
increasing the number of vaccinated people.
Then, helping SMEs to change their busi-
ness model, from local to glocal like with our 
SME2B Platform, and from analogue to digital. 
This does not mean to hire a PhD in informa-
tics for each company, but simply by suppor-
ting companies to understand what chances 
they have. Digitalisation is not about techno-
logy. It is about how a company can produce 
added value with a certain technology. And 
from there what it needs to learn, and where 
you can learn that, either for free or for an 
adequate price.
We are currently running a project called “Data 
Skills for SMEs”: we offer orientation where 
SMEs can find the training they or their em-
ployees need to better manage data inside 
the company and digital processes, like data 
protection, cybersecurity, customer relation-
ship management, cloud computing, paperless 
office, digital marketing, online sales, etc. We 
offer this in English, German and Italian. But 
we are ready to replicate also in Polish. Ple-
ase visit www.dataskills4smes.eu and join our 
webinars.

The interview was conducted
by Mateusz Wachowski

Stefan Moritz, Managing Director of European Entrepreneurs CEA-PME, 
Head of the EU-Liaison Office of BVMW in Brussels - tells about a new 
web platform that enables SMEs European companies to find a commercial 
partners across the continent, the specific nature of the European Entre-
preneur CEA-PME and the tools to support business in Europe, which has 
been affected by the crisis caused by the COVID-19 epidemic.

We do create 
„European added value”!

 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
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Na początek warto przypomnieć, że otwarty 
w 2019 r. Miejski Inkubator Przedsiębiorczości 
działa na kilku płaszczyznach. W budynku jest 
kilka przestrzeni biurowych: strefa coworkin-
gowa, strefa pracy indywidualnej oraz strefa 
business z komfortowymi biurami. Szczególnie 
warto zainteresować się ofertą biurek, która 
z perspektywy jednoosobowych działalności 
gospodarczych, czy freelancerów jest atrak-
cyjna. Już od 400 zł brutto miesięcznie, można 
mieć swój kąt do pracy, dostęp do Internetu 
oraz adres w samym centrum Katowic. Poza 
tym do dyspozycji przedsiębiorców są pra-
cownie fab-lab oraz sala konferencyjna. Za 
10 zł za godzinę można skorzystać z całego 
inwentarza fab-labów takiego jak maszyny do 
szycia, interaktywny flipchart czy komputery 
z zainstalowanym oprogramowaniem typu 

CAD czy pakiet Adobe®. Do fab-labów można 
wejść „z ulicy” dokonując wcześniej rezerwacji 
na stronie internetowej inkubatora (rawaink.
katowice.eu). Tam też można znaleźć pełną 
ofertę wynajmu i wszystkie aktualności zwią-
zane z działaniami Rawa.Ink.

- Chcieliśmy stworzyć przestrzeń przeznaczoną 
dla osób zainteresowanych prowadzeniem 
działalności gospodarczej, freelancerów czy też 
innowatorów, która będzie nie tylko miejscem, 
w którym będą pracować. Przez dwa lata funk-
cjonowania Rawa.Ink stała się też przestrzenią 
wymiany doświadczeń, sieciowania kontaktów 
oraz dzielenia się swoim spojrzeniem na rzeczywi-
stość przez ludzi, którzy są przedsiębiorczy i myślą 
o innowacjach - podkreśla Prezydent Katowic 
Marcin Krupa.

Celem Rawa.Ink jest również aktywizacja 
społeczno-gospodarcza mieszkańców miasta, 
udzielanie wsparcia osobom zamierzającym 
rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz 
tworzenie więzi społeczno-biznesowych. Dla-
tego Rawa.Ink to jednak również wydarzenia, 
konferencje, spotkania i projekty, które pozwa-
lają animować lokalne środowisko biznesowe 
oraz pobudzać przedsiębiorczość. 
Zaplanowanych działań jest wiele, obejmują 
one różne obszary i aspekty życia gospodar-
czego i prowadzenia biznesu.

W roku szkolnym 2021/2022 kontynu-
owany będzie program „Katowice Miastem 
Fachowców”. Ma on przyczynić się do promocji 
kształcenia branżowego i technicznego wśród 
uczniów szkół podstawowych oraz ukazać im 

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink
– wszystko dla katowickiego biznesu

Z nowym rokiem szkolnym i akademickim warto również przypomnieć ofertę dla biznesu w Miejskim 
 Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink. Chociaż Inkubator pracuje cały rok, to jednak okres  jesień-wiosna 
jest tym najbardziej wytężonym okresem działania. Co nowego w projektach? Które projekty będą kon-
tynuowane? Czy zmieni się formuła niektórych działań?
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perspektywy zawodowe związane z tego typu 
kształceniem. Kompleksowa formuła programu 
obejmuje: spotkania z rodzicami, lekcje wycho-
wawcze prowadzone według dedykowanego 
scenariusza oraz, co najciekawsze dla samych 
uczniów, wizyty studyjne w zakładach pracy, 
gdzie mogą w rzeczywistości poznać specyfikę 
wykonywania poszczególnych zawodów. War-
tością dodaną programu jest też możliwość za-
poznania się z bogatą ofertą katowickich szkół 
branżowych i technicznych również w formie 
wizyt w tych szkołach. 

Program „Katowice Miastem Fachowców” to 
także szansa dla katowickich przedsiębiorców 
na nawiązanie współpracy z Miastem oraz pod-
jęcie długofalowych działań zmierzających do 
rozwoju branży i pozyskania w przyszłości wy-
kwalifikowanych pracowników. W najbliższym 
czasie ukaże się więcej szczegółów, z którymi 
warto być na bieżąco, by nie przegapić możli-
wości udziału w programie.

Zwieńczenie roku przebiegnie pod znakiem 
konkursu „Katowizje”. Firmy MŚP będą mogły 
pokazać działania z zakresu społecznej odpo-
wiedzialności biznesu, które realizują. Coraz 

częściej bowiem działania tzw. CSR przestają 
kojarzyć się tylko z dużymi projektami wielkich 
korporacji, ale właśnie z małymi, lokalnymi fir-
mami, które współpracują z sektorem poza-
rządowym lub same tworzą swoje fundacje. 
Zeszłoroczna edycja pokazała, że można zna-
leźć dużo ciekawych projektów wśród nawet 
mikro firm. To dobry czas, aby zainteresować 
się tym tematem i na przełomie listopada-grud-
nia wypatrywać wieści.

Początek roku przyniesie natomiast jedno 
z najważniejszych wydarzeń start-upowych 
w Katowicach. Należy wtedy spodziewać się 
naboru do drugiej edycji konkursu „Kopalnia 
Start-upów”. W pierwszej edycji wzięło udział 
aż 49 projektów, bo było się o co bić. Pula 
nagród wynosiła 330 tysięcy złotych, w tym 
dwuletni najem biur w Rawa.Ink dla trójki 
laureatów. W przyszłym roku stawka będzie 
podobna. W czasie trzech edycji Katowice su-
marycznie planują przeznaczyć na start-upy 
okrągły milion złotych.

Warty przypomnienia jest również projekt 
pod nazwą „Międzynarodowy Inkubator 
Przedsiębiorczości”. Katowicki inkubator jest 
jednym z inkubatorów sieci, który oferuje miej-
sce przedsiębiorcom z pozostałych biorących 
w projekcie miast. Katowiccy przedsiębiorcy, 
jeśli tylko chcą mogą wybrać się na misję go-
spodarczą do Saint-Etienne (Francja), Sierre 
(Szwajcaria), Monastyru (Tunezja) i Tamatave 
(Madagaskar). Na miejscu otrzymają miejsce 
w lokalnym inkubatorze przedsiębiorczości, 
pomoc dedykowanego pilota w umawianiu 
spotkań i dostęp do szerokiej bazy kontaktów 
miejscowych inkubatorów. To z pewnością 
duże ułatwienie, a projekt pokazuje, że inter-
nacjonalizacja biznesu i skalowanie na rynki 
międzynarodowe nie musi być trudne. 

W projekcie realizowane są również działania 
związane z wymianą dobrych praktyk w dzie-
dzinie kształcenia branżowego oraz ekonomii 
społecznej. Młodzież już od wczesnych lat uczy 
się w ten sposób podejścia do pracy i przed-
siębiorczości w żywym kontakcie ze swoimi 
rówieśnikami z innych, nawet odległych, 
zakątków świata.

To wszystko spore projekty i przedsięwzięcia, 
na pewno jednak przez cały rok odbywać się 
będą konferencje, spotkania czy szkolenia. 
– Nie zapominamy o pomocy tym, którzy stawiają 
pierwsze kroki w biznesie. Na pewno nasza oferta 
będzie również zawierała, jak co roku, szkolenia 
z zakresu zakładania działalności gospodarczej, 
czy doradztwa podatkowego. Warto śledzić nasze 
kanały informacyjne, na pewno sporo się będzie 
działo – zaprasza Naczelnik Wydziału Obsługi 
Inwestorów Mariusz Jankowski. 

Najlepiej być na bieżąco z wszystkimi dzia-
łaniami Miejskiego Inkubatora Przedsię-
biorczości Rawa.Ink zaglądając do Internetu 
na stronę na Facebooku Strefa Innowacji 
Miasta Katowice lub na stronę internetową 
rawaink.katowice.eu. 

Oczywiście drzwi budynku przy ul. Teatralnej 
17a cały czas pozostają szeroko otwarte dla 
każdego przedsiębiorcy. Na pewno nie zostanie 
pozostawiony bez wsparcia.

Celem Rawa.Ink jest 
również aktywizacja 
społeczno-gospodarcza 
mieszkańców miasta, 
udzielanie wsparcia 
osobom zamierzającym 
rozpocząć własną dzia-
łalność gospodarczą 
oraz tworzenie więzi 
społeczno-biznesowych. 

Business Meetup w strefie coworkingowej Rawa.Ink" Wizyta studyjna w Tauron Ciepło w ramach projektu Katowice Miastem Fachowców"
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Fabryka Porcelany to miejsce z duszą. Tu-
taj od lat 20. zeszłego wieku produkowano 
znaną w całej Europie porcelanę sygnowaną 
znakiem Giesche. Skąd pomysł na prze-
kształcenie tej postindustrialnej przestrzeni 
w nowoczesny park technologiczny i centrum 
biznesowe?

Pomysł był prosty - uratować kawał historii. 
Śląsk od zawsze był czarny, a tutaj mamy 100 
lat historii białej porcelany, pokazywanej już 
przed wojną na targach światowych! No i, za-
ledwie 10 minut od Spodka, mieliśmy trochę 
zapomniany kwartał miasta.
Kiedy w 2012 roku postanowiliśmy zaopieko-
wać się tymi starymi murami, to na fasadach 
rosły drzewa i trudno było znaleźć fragment 
dachu bez dziury. Dla uratowania tego dzie-
dzictwa powołaliśmy Fundację Giesche, która 
do dzisiaj zarządza tym obiektem.
 
To ogromny teren do zagospodarowania. Pro-
ces rewitalizacji był trudny i czasochłonny?
 
Łatwiej jest wybudować nowy budynek niż 
mierzyć się ze starymi murami. Ale to właśnie 
było dla nas motorem. Wyzwaniem było także 
to, że na Śląsku wtedy nie było i chyba nie 
ma do dzisiaj przykładów udanych rewitali-
zacji dużych obiektów, realizowanych przez 
podmioty prywatne. Jak niełatwe to zadanie 
pokazuje katastrofa związana z bytomską Elek-
trociepłownią Szombierki. Owszem, sukcesami 
mogą pochwalić się poszczególne samorządy, 

jednak w większości rewitalizowanych przez 
nie miejsc tworzone są obiekty muzealne lub 
edukacyjne. A my chcieliśmy stworzyć cen-
trum biznesowe połączone z przemysłem 
czasu wolnego. Założyliśmy, że ten obiekt 
będzie funkcjonował przez całą dobę. I to nam 
chyba się udało. W ciągu dnia jesteśmy cen-
trum usługowo-biznesowym, a popołudniami 
i w weekendy przeobrażamy się w centrum 
rozrywkowe. 
 
Czy udało się przyciągnąć najemców, ile firm 
ma obecnie tutaj swoją siedzibę? Jakie branże 
czują się w Fabryce najlepiej?

Jesteśmy właściwie multifunkcyjnym, samo-
wystarczalnym miasteczkiem. Bo poza ofertą 
biurową, zajmowaną głównie przez branżę IT, 
można znaleźć u nas bogaty wachlarz salo-
nów i pracowni wyposażenia wnętrz, gabinety 
lekarskie i związane z branżą beauty, butiki 
modowe, szkołę językową, salon fryzjerski, 
przestrzeń edukacyjno-rozrywkową, piekarnię, 
klub sportowy i muzyczny oraz restaurację.
Mamy ponad setkę najemców, reprezentu-
jących różne branże. Każdy z nich jest inny, 

Fabryka Porcelany pęka w szwach 
od nowych marzeń i biznesów!

O pomyśle na rewitalizację Fabryki Porcelany w Katowicach, multifunkcyjności obiektu znajdującego 
się na Szlaku Zabytków Techniki i jego eventowym potencjale - opowiada Rafał Wyszyński, Prezes 
Fundacji Giesche zarządzającej Fabryką.
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każdy wyjątkowy w swoim bycie i każdy ważny 
dla nas. Jeśli możemy, staramy się wywołać 
efekt synergii, jeśli nie, staramy się być miłym 
tłem. Każdego traktujemy wyjątkowo. To po-
woduje, że nowe firmy nie są jedną z wielu 
pozycji w arkuszu kalkulacyjnym, ale nadzieją 
na rozwijanie kolejnych ciekawych biznesów 
w naszych murach.
 
Jednym z wyjątkowych atrybutów Fabryki 
Porcelany jest wspomniana przez Pana mul-
tifunkcyjność obiektu. Oprócz oferty dla 
biznesu można tutaj dobrze zjeść, a przemy-
słowa przestrzeń doskonale sprawdza się jako 
miejsce na różnorakie wydarzenia. Co ostatnio 
działo się ciekawego na ul. Porcelanowej 23 
w Katowicach?
 
Kalendarz naszych imprez jest bogaty i róż-
norodny. Mamy zaszczyt i przyjemność po 
raz pierwszy gościć u nas tegoroczną edycję 
Europejskiego Kongresu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, organizowanego przez Re-
gionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. 
Nasz fabryczny dziedziniec przez całe lato 
by miejscem koncertów największych gwiazd 
polskiej muzyki klubowej i tanecznej, zaś na 
chłodniejsze miesiące tę koncertową działal-
ność przenosimy do naszego klubu P23. Co 
tydzień dzieje się u nas wiele.
 
Nie można też nie wspomnieć o stałej impre-
zie w Waszym kalendarzu wydarzeń - Święcie 
Szlaku Zabytków Techniki, czyli Industriadzie. 
W jednej z fabrycznych hal wciąż działa piec, 
w którym przez cały czas wypala się jeszcze 
porcelanę. Co działo się w obiekcie 11 wrze-
śnia, w trakci tego wyjątkowego wydarzenia 
dla miłośników turystyki przemysłowej?
 
Pokazywaliśmy proces produkcji i zdobienia 
porcelany. Jesteśmy jednym z niewielu miejsc, 
które aktualnymi działaniami, zaświadczają 
o przeszłości miejsca. Odbył się u nas także 
największy w Polsce zlot Mercedesów–Benz. 
Przez cały dzień mieliśmy wiele atrakcji dla 

całych rodzin. Industriada utwierdza nas 
w przekonaniu, że wszyscy myślimy o tym 
skąd i z czego się wywodzimy. Tłumy fanów 
przemysłowego Śląska to radość dla wszystkich 
w Fabryce Porcelany.
 
Czy ograniczenia sanitarne związane z epide-
mią COVID-19 dały się Wam we znaki i wpły-
neły na działalność?
  
Tak. Komu nie dały? Od 2 lat nie było stacjonar-
nego „KTW FASHION WEEK”, największego 
wydarzenia modowego w Polsce, nie ma też 
„Upper Festiwalu”, który jako projekt klubu 
„P23” miał szansę w tym czasie zyskać sporą 
popularność. Jednak nie wracajmy już do tych 
ponurych miesięcy. Liczymy, że rok 2022 bę-
dzie łaskawszy dla nas i naszych najemców. 
„Bajka Pana Kleksa”, czyli przestrzeń eduka-
cyjno-zabawowa dla rodzin, powiększa swoją 
ofertę, restauracja „Prodiż” zmienia się i po-
szerza swój asortyment, a projektant gwiazd, 
Bartosz Pilawski, planuje w naszych murach 
jesienny pokaz swojej marki odzieżowej. 

 

Jakie są plany i perspektywy dalszego rozwoju 
Fabryki Porcelany? Czym jeszcze zaskoczy 
mieszkańców regionu to miejsce - zabytek 
techniki pełniący nowe funkcje?
 
Jesteśmy na ostatniej prostej ukończenia rewi-
talizacji i myślimy o możliwości powiększenia 
naszej przestrzeni. Mam nadzieję, że uda się to 
w ciągu najbliższych lat. Chcemy naszą ofertą 
przyciągać coraz więcej mieszkańców metropo-
lii oraz turystów. Zmiany są u nas elementem 
codzienności. Kiedy w 2012 roku rozpoczyna-
liśmy tę przygodę, nie sądziliśmy, że będzie ich 
tak wiele. Jednak patrząc na efekty naszej pracy 
nie żałujemy podjętych działań i z nadzieją pa-
trzymy w przyszłość. Fabryka Porcelany pęka 
w szwach od ilości nowych marzeń i biznesów, 
które postanowiły ulokować się na Porcela-
nowej 23 w Katowicach. Kameralne, ceglane 
wnętrza spowodowały, że w zasadzie kończy 
nam się miejsce do komercjalizacji.

W przyszłym roku świętować będziemy 10-le-
cie Fundacji Giesche i mam nadzieję, że uda 
się nam zaskoczyć Państwa wieloma nowymi 
inicjatywami.

 
Rozmawiała Jaga Kolawa
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Znacząca część polskich uczelni zapowie-
działa, że w najbliższych miesiącach zajęcia 
będą prowadzone w sposób zdalny. Jaki sys-
tem kształcenia będzie obowiązywał w Aka-
demii WSB? 
Ostatni czas zmusił każdą uczelnię do podjęcia 
szybkich działań w zakresie cyfryzacji procesu 
dydaktycznego i procesów administracyjnych. 
Te doświadczenia z pewnością wykorzystamy 
w projektowaniu i prowadzeniu dydaktyki od 
października 2021 r. i w kolejnych latach, łą-
cząc kształcenie stacjonarne z kształceniem 
synchronicznym w postaci transmisji zajęć 
w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem 
aplikacji do webinarów oraz wirtualnych labo-
ratoriów oraz kształceniem asynchronicznym 
- w postaci prowadzenia zajęć na platformie 
e-learningowej. Uruchomiliśmy też, jeden 
z pierwszych w Polsce na tak szeroką skalę, 
system wirtualnych laboratoriów komputero-
wych, umożliwiających studentowi dostęp do 
każdego specjalistycznego oprogramowania, 
bez względu na to, gdzie się znajduje. Jak wy-
nika z badań - prawie 63% studentów AWSB 
chciałoby wziąć udział w przyszłości w za-
jęciach online, w tym prawie połowa z nich 
w proporcji 50/50. 

Niektórzy twierdzą, iż ostatni czas spowodo-
wał, że wiele osób odkłada decyzję o dalszym 
kształceniu na czas większej stabilizacji i pew-
ności. Czy podobnie jest w Akademii WSB? 
Jest wręcz przeciwnie, obecnie rekrutacja 
na wszystkie formy kształcenia jest na bar-
dzo wysokim poziomie. Widać to szczególnie 
w przypadku studiów MBA, ACCA i kierunków 
podyplomowych, których w ofercie uczelni jest 
ponad 100. Wciąż niesłabnącym zaintereso-
waniem cieszy się kierunek Executive MBA 
prowadzony w partnerstwie z prestiżową 
uczelnią Webster University. To studia de-
dykowane najwyższej kadrze zarządzającej, 

poszukującej najnowszych i praktycznych 
rozwiązań z obszaru budowania i realizacji 
strategii firmy. Program dostarcza doświadczeń 
transformacyjnych, tworząc unikalne środowi-
sko, w którym najcenniejsza jest proaktywność 
i kreatywność. W ramach studiów Słuchacze 
uczestniczą w bezpłatnym badaniu PRISM, 
który jest opartym na najnowszych osiągnię-
ciach neurologii narzędziem, przeznaczonym 
do identyfikacji preferencji behawioralnych, 
które są bezpośrednio powiązane z relacjami 
interpersonalnymi i wynikami osiąganymi 
w pracy. W partnerstwie z EY Academy of 
Business (dawniej Ernst&Young) prowadzimy 
studia ACCA i Master of Business Admini-
stration. Dzięki akredytacji ACCA absolwent 
może ubiegać się o zwolnienie z wybranych 
egzaminów ACCA, co znacząco ułatwia zdo-
bycie międzynarodowych kwalifikacji ACCA 
(Association of Chartered Certified Accoun-
tants) – powszechnie uznawanych na całym 
świecie. Z kolei ukończenie studiów Master 
of Business Administration jest jednym z wy-
mogów uprawniających do zasiadania w radzie 
nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa 
zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

Które z kierunków cieszą się największym 
zainteresowaniem? 
Zwykle te, które wyposażają słuchaczy w umie-
jętności konkretne i twarde, które absolwent 
może od razu wykorzystać na rynku pracy, 
bez względu na swoje poprzednie wykształ-
cenie i doświadczenie, czyli: Kadry i płace 
w praktyce, HR Business Partner, Zarządza-
nie projektami, Zarządzanie BHP, Rachunko-
wość i finanse, Ochrona danych osobowych 
w administracji i biznesie - Inspektor Ochrony 
Danych – studia organizowane we współpracy 
z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Za-
rządzanie cyberbezpieczeństwem, Akademia 

Lean Management czy Data Scientist - Big 
Data i systemy zaawansowanej analizy da-
nych. Co roku niesłabnąca popularnością cie-
szą się również takie kierunki, jak: Psychologia 
przywództwa, Akademia Profesjonalnego Co-
achingu, Prawo pracy i ubezpieczeń społecz-
nych czy Zarządzanie kapitałem ludzkim. 

Uruchomiliście Państwo również studia MBA 
w ochronie zdrowia. Co było przesłanką do 
tego działania? 
Studia MBA w ochronie zdrowia, których 
partnerem również jest EY Academy of Bu-
siness, adresowane są do kadry zarządzającej 
lub przygotowującej się do zarządzania jed-
nostkami funkcjonującymi w ochronie zdrowia 
oraz osób odpowiedzialnych za organizację 
i nadzór w ochronie zdrowia. Według zmian 
planowanych przez Resort Zdrowia osoby 
te zobowiązane będą m.in. do ukończenia 
studiów podyplomowych na kierunku MBA 
w ochronie zdrowia. Formuła studiów za-
pewnia pełny zestaw narzędzi niezbędnych 
do skutecznego zarządzania placówkami me-
dycznymi. Absolwenci kierunku mogą otrzy-
mać dodatkowe certyfikaty, w tym „Certyfikat 
Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządza-
nia Jakością w Placówkach Medycznych TÜV 
NORD Polska”. 

Na jakie nowości w ofercie studiów pody-
plomowych w Akademii WSB mogą liczyć 
kandydaci? 
Wśród nowych kierunków oferowanych przez 
uczelnie znalazły się takie, jak: Negocjacje 
w biznesie, Psychologia zdrowia i rozwoju czy 
Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie. 

Rozmawiała Jaga Kolawa

ROZWÓJ

Studia MBA, ACCA 
i podyplomowe  
w Akademii WSB 
w nowej rzeczywistości 

O ofercie studiów podyplomowych, cyfryzacji  procesu 
edukacyjnego i kierunkach, które cieszą się najwięk-
szym zainteresowaniem mówi dr hab. Zdzisława 
 Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB.
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Laureaci katowickiego konkursu „Kopalnia Start-upów” I miejsce MASKUP

MASKUP to…
Maskup to idea, za którą stoi komfort zakupów, ale również 
komfort codziennych rytuałów makijażowych dla wszystkich, 
którzy stosują makijaż. Maskup zapewnia higieniczne przymie-
rzanie ubrań bez plam z makijażu, a wkrótce także bez bakterii 
i wirusów. Jesteśmy start-up’em, który rewolucjonizuje świat 
mody, kładąc mocny nacisk na ekologię i proponując rozwiązania 
zasadniczo zmniejszające ilość odpadów tekstylnych generowa-
nych przez marki modowe. Ograniczając produkcję odpadów, 
chronimy środowisko naturalne, co stanowi główny nurt naszej 
filozofii. Umożliwiamy również firmom odzieżowym zwiększenie 
zysków, radykalnie ograniczając zabrudzanie ubrań kosmetykami.

Pomysł na projekt powstał, bo…
Podczas robienia zakupów w sklepach odzieżowych, na własnej 
skórze odczułyśmy problem, jakim są plamy z makijażu pozo-
stawione przez klientki na przymierzanych przez nie ubraniach. 
Kiedy twoja wymarzona biała sukienka, ostatnia w twoim rozmia-
rze, której tak długo szukałaś, okazuje się pobrudzona podkładem, 
odczuwasz rozczarowanie i frustrację. Nie znalazłyśmy żadnych 
dostępnych rozwiązań tego problemu i wówczas powstał nasz 
startupowy pomysł. Maskup odpowiada nie tylko na naszą po-
trzebę, ale rozwiązuje globalny problem wszystkich, którzy chcą 
higienicznie przymierzać ubrania – bez kontaktu twarzy z tkaniną 
odzieży, bez plam z makijażu i bez zanieczyszczeń.

Start-up dla nas oznacza…
Start-up to w naszym przekonaniu firma, która wprowadza na 
rynek nowe rozwiązanie jakiegoś znaczącego problemu. Może to 
być nowy produkt lub usługa, ale również może to być ulepsze-
nie już istniejącego rozwiązania. Nie ograniczałybyśmy definicji 
start-up’u do rozwiązań wyłącznie IT lub deep tech. Wystarczy, 
że proponowane jest nowe i skuteczne rozwiązanie realnego 
problemu i już mamy do czynienia z innowacją.

Innowacyjność pozwala na…
Innowacyjność pozwala na nowe rozwiązanie starego problemu. 
Na czym polega innowacja Maskup? Żeby to zrozumieć, przyj-
rzyjmy się twardym danym: 30% ubrań nie sprzedaje się, z kolei 
1/5 z nich nie sprzedaje się ze względu na zabrudzenia z ma-
kijażu. Są to nie tylko straty finansowe dla marek odzieżowych, 
ale co ważniejsze – ogromne straty dla naszego ekosystemu 
w postaci milionów ton odpadów tekstylnych wywożonych na 
śmietniska. Jakie były dotychczas próby rozwiązania tego pro-
blemu? Nakładano kobietom na głowę worki lniane lub foliowe, 
proponowano chusteczki higieniczne lub naciągano dekolty 
i golfy, by nie dopuścić do kontaktu twarzy z odzieżą. 

Ale to jeszcze nie wszystko. Maskup to innowacja w zakre-
sie wysokich standardów higieny. Umożliwia przebieranie się 
bez kontaktu z zanieczyszczeniami pozostałymi na odzieży po 
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poprzednim przymierzającym. Krótko mówiąc: maskup to odpowiedź na 
wysokie standardy higieny, tak istotne w czasach pandemii.

Motywacja jest ważna, bo… 
Motywacja jest dla nas paliwem do działania, a takiego paliwa potrzeba 
szczególnie, kiedy wprowadza się na rynek nowy produkt i nowe rozwią-
zanie. Jest to duże wyzwanie i duży wysiłek dla start-up’u, wymagający 
wielkiego nakładu pracy. Bez motywacji trudno byłoby doprowadzić 
projekt do finału.

Nasze wartości to…
Po pierwsze, ochrona środowiska naturalnego. Zabezpieczamy ubrania 
przed powstawaniem plam z makijażu, dzięki czemu zmniejszamy ilość 
zniszczonej odzieży, która w innych okolicznościach stałaby się odpadem 
tekstylnym. Po drugie, wiemy, jak ważny jest dzisiaj wysoki standard hi-
gieny. Zdrowie i komfort klienta również jest dla nas priorytetem, dlatego 
umożliwiamy higieniczne przymierzanie ubrań oraz wygodne przebiera-
nie się. Po trzecie, tworząc nasze produkty, wspieramy lokalne biznesy, 
a nasze działania raportujemy w zakładce CSR na naszej stronie www.

Ryzyko w biznesie…
Ryzyko w biznesie jest rzeczą nieuniknioną, jednak świadomość ist-
nienia zagrożeń pozwala się dobrze przygotować, by zminimalizować 
negatywne skutki lub wręcz je ominąć. Wiedząc więc, że maskup można 
stosunkowo łatwo podrobić, zgłosiliśmy nasze produkty do patentu oraz 
chronimy je zgłoszeniem wzorów przemysłowych. Mamy świadomość, 

że mogą nas zaskoczyć mniej przewidywalne sytuacje, jak światowy 
kryzys finansowy czy zerwanie łańcuchów dostaw (jak to miało miejsce 
na początku pandemii COVID-19). W tym przypadku również opraco-
wujemy odpowiednią strategię.

Mentor dla start-upu to…
Mentor to osoba mająca dużą wiedzę i doświadczenie, chętna, by po-
dzielić się tym doświadczeniem z ludźmi, którzy dopiero zaczynają lub 
mają znacznie mniejszą świadomość w danej dziedzinie. My miałyśmy 
dużo szczęścia, spotykając na naszej drodze bardzo życzliwych ludzi, 
z których każdy dołożył do naszego projektu własną cegiełkę.

Udział w konkursie „Kopalnia Start-upów” 
pozwolił na…
„Kopania Start-upów” to z jednej strony nasz pierwszy duży sukces, który 
doceniamy tym bardziej, że współzawodnicy konkursowi byli na bardzo 
wysokim poziomie. Z drugiej strony konkurs stanowił świetną okazję 
do nawiązania współpracy z wieloma specjalistami z dziedziny biznesu 
i rozwoju. Dopracowałyśmy naszą koncepcję biznesową i wzbogaciłyśmy 
ją o kilka nowych pomysłów. Dzięki konkursowi poszerzyłyśmy również 
naszą sieć kontaktów z naukowcami oraz kontrahentami. To było bardzo 
cenne doświadczenie.

Plany biznesowe wiążą się z…
Nasze priorytetowe cele to zmechanizowanie procesu produkcji, aby 
zminimalizować koszt zakupu maskupów i usprawnić jego wytwarzanie 
oraz certyfikacja naszych produktów. Planujemy również ekspansję na 
rynki europejskie i tu poczyniłyśmy już pierwsze kroki. Na wdrożenie 
czekają także kolejne nowe produkty, które w niedalekiej przyszłości 
zaoferujemy naszym klientom w sklepie internetowym.

Największa bariera w rozwoju tego  modelu 
biznesowego w Polsce to…
Największą barierą w rozwoju naszego modelu biznesowego w Polsce 
jest dotarcie do dużych kontrahentów modowych i kosmetycznych. Je-
steśmy przekonane, że to tylko kwestia czasu zanim dowiedzą się o nas 
i zdecydują się na wdrożenie naszego rozwiązania. Kolejnym wyzwaniem 
jest budowanie świadomości istnienia marki wśród klientów indywi-
dualnych oraz wytworzenie w ludziach nawyku przymierzania ubrań 
i przebierania się z pomocą Maskupa. Ale i tutaj odnosimy już pierwsze 
sukcesy, prezentując nasz produkt na różnych eventach i w mediach.

www.maskup.com.pl

Laureaci katowickiego konkursu „Kopalnia Start-upów” I miejsce MASKUP
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Healthly to…
Healthly jest platformą telemedyczną, która 
ułatwia kontakt pomiędzy specjalistami me-
dycznymi - zarówno lekarzami, jak i psycho-
terapeutami, psychologami, dietetykami czy 
fizjoterapeutami - a ich pacjentami. Główną 
wartością dla specjalistów korzystających 
z naszej platformy jest automatyzacja pro-
cesu, gwarancja płatności, możliwość pozy-
skania nowych pacjentów, a także wygoda 
i użyteczność podczas świadczenia usług. Dla 
pacjentów gwarantujemy maksymalne bezpie-
czeństwo, funkcjonalność, a także zapewnienie 
maksymalnej opieki podczas leczenia. Obec-
nie platforma działa w podstawowej wersji, 
pracujemy nad jej udoskonaleniem, wdrażając 
kolejne aktualizacje i funkcje.

Pomysł na projekt powstał, 
bo…
Pomysł na projekt powstał, bo na rynku nie 
istniało narzędzie o podobnej specyfikacji do 
Healthly. Brak gwarancji płatności, komplemen-
tarnej funkcjonalności, konieczność wykorzy-
stania kilku systemów, aby świadczyć usługi 

telekonsultacji oraz problemy z zapewnieniem 
całodobowej teleopieki pacjentowi doskwie-
rały mocno specjalistom medycznym. 

Start-up to…
Start-up dla nas oznacza organizację, pracującą 
nad wdrożeniem na rynek produktu lub usługi, 
który pozwoli wnieść wartość dodaną dla kon-
kretnej grupy docelowej oraz ułatwić jej pewne 
procesy. Zazwyczaj implementowane rozwią-
zania są innowacyjne, niestandardowe i stwo-
rzenie ich wiąże się z wieloma wyzwaniami.

Innowacyjność oznacza…
Innowacyjność pozwala na ułatwianie codzien-
ności odbiorcom rozwiązania. Niezależnie, czy 
działamy w modelu B2B - docierając do klienta 
biznesowego, czy w B2C, gdzie adresujemy 
nasze działania do klienta indywidualnego, mo-
del start-upu ma na celu przekazanie wartości 
na wyjściu, korzystając z produktu lub usługi. 
Innowacyjność zazwyczaj wiąże się z wdroże-
niem na rynek nowych technologii lub funkcji, 
które będą oferować konkretne możliwości dla 
użytkowników.

Motywacja jest ważna, bo… 
Motywacja jest ważna, bo oferuje dalsze chęci 
do efektywnego działania. Chociaż w Healthly 
nie nazywamy tego motywacją, lecz głównie 
inspiracją. Otoczenie wewnętrzne, jak i ze-
wnętrzne, nasi partnerzy, doradcy, a przede 
wszystkim wzajemnie, founderzy stanowią dla 
siebie źródło inspiracji do pozytywnego pro-
cesu twórczego, czyli codziennej pracy. 

Nasze wartości to…
Nasze wartości to przede wszystkim wzajemne 
wsparcie. Staramy się tworzyć produkty maksy-
malnie dopasowane do potrzeb naszych użyt-
kowników. W Healthly traktujemy priorytetowo 
każdą grupę docelową, do której docieramy, 
dlatego zawsze dokładnie weryfikujemy za-
łożenia biznesowe oraz funkcjonalne, tak aby 
udostępniać klientom systemy pasujące do ich 
preferencji.

Ryzyko w biznesie…
Ryzyko w biznesie istnieje zawsze. Tym bar-
dziej, gdy mówimy o rynku innowacyjnej przed-
siębiorczości technologicznej, gdzie nigdy nie 
mamy pewności, że stworzony produkt czy 
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usługa przyjmie się w warunkach rzeczywistych oraz zagwaran-
tuje zwrot z inwestycji. Ryzyko można minimalizować poprzez 
liczne badania rynku, konkurencji, grup docelowych, lecz faktycz-
nie najwięcej dowiemy się, gdy już realnie wdrożymy rozwiązanie 
na rynek. 

Mentor dla start-upu to…
Mentor dla start-upu to osoba wskazująca potencjalne kierunki 
rozwoju. Mentor nie prowadzi za rękę, lecz pokazuje którędy iść. 
W mentoringu bardzo ważne jest podejście ze strony  start-upu. 
Umiejętne zadawanie pytań, pełne zaangażowanie oraz chęć 
wyciągnięcia wiedzy czy wskazówek pozwolą mentorowi roz-
winąć skrzydła i przekazać faktycznie wiele pożytecznych uwag 
czy merytoryki.

Udział w konkursie „Kopalnia 
 Start-upów” pozwolił na…
Udział w konkursie „Kopalnia Start-upów” pozwolił na zdywersy-
fikowany rozwój. Wiele dała nam praca z mentorami, którzy byli 
dla nas zawsze, gdy tego potrzebowaliśmy. Networking wśród 
pozostałych start-upów, mentorów i ekspertów również umoż-
liwił wiele ciekawych możliwości biznesowych. A dodatkowo… 
nagroda! Finanse pozwolą nam na wdrożenie nowych funkcji 
systemu (wersja mobilna oraz kilka usprawnień i aktualizacji), 
a także przeznaczyć znaczne środki na marketing. Biuro jest 
również rewelacyjną opcją. Oferuje mnóstwo wartości dodanej 
- pozwala na codzienną, efektywną pracę w przyjaznym i bizne-
sowym otoczeniu. 

Plany biznesowe wiążą się z…
Plany Healthly na najbliższe miesiące wiążą się z aktywnym roz-
wojem na polskim rynku. Obecnie finalizujemy konieczne ak-
tualizacje systemu, a następnie będziemy pozyskiwać zarówno 
specjalistów medycznych, jak i starać się budować podaż na 
nasze rozwiązanie, czyli zapewnić dopływ pacjentów. To może 
zagwarantować nam współpraca z partnerem, takim jak ubezpie-
czalnia, biuro podróży czy firma oferująca benefity pracownicze. 
Pracujemy także nad kilkoma funkcjami, które chcemy wypraco-
wać poprzez projekty badawcze.

Największa bariera w rozwoju tego 
modelu biznesowego…

Największą barierą w rozwoju tego modelu biznesowego w Polsce 
jest ciągłe zapewnienie zarówno popytu, jak i podaży na nasze 
rozwiązanie. Problem ten możemy pokonać poprzez pozyskanie 
dużego partnera, o co będziemy się starać w najbliższym czasie.

app.healthly.pl
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Raport został opublikowany w pierwszy dzień 
Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2021 (21 
kwietnia) i w zaledwie w 24h od publika-
cji osiągnął 100 tys. wyświetleń. Wynik ten 
potwierdza, że Raport staje się jednym z naj-
ważniejszych dokumentów budujących świa-
domość ekologiczną Polski i Polaków.
 
Głównym celem opracowania jest edukować, 
edukować i jeszcze raz edukować. Autorom 
zależy na tym, by wyjaśnić skomplikowane 
zagadnienia dotyczące ochrony środowiska 
i przybliżyć je możliwie najszerszemu gronu 
w sposób przystępny, ale też nie nadmiernie 
uproszczony. Innymi słowy, pragną omówić 
i zdiagnozować największe problemy środo-
wiskowe nadchodzących lat, a potem zapro-
ponować najlepsze rozwiązania, jak się z nimi 
uporać. I do tego uwzględnić wszystkie niu-
anse, nie uciekając od trudnych pytań.

Raport w skrócie można podsumować tak: 
jest to ponad 120 artykułów od niezależnych 
ekspertów, materiały video oraz infografiki, 
w wersji polskiej i angielskiej, a także tema-
tyka dotycząca nie tylko ochrony środowiska, 
ale i polskiej polityki klimatycznej oraz tego, co 
każdy może zrobić dla środowiska 

Efektem Raportu jest 10 zielonych postulatów 
stworzonych przez Radę Ekspercką TOGETAIR, 
które określają zestaw działań, które muszą 
zostać podjęte, by Polska była gotowa na 

wyzwania ekologiczne, zarówno w kontekście 
kryzysu klimatycznego, jak i polityki prowa-
dzonej przez UE.

Raport oraz Szczyt Klimatyczny TOGETAIR zo-
stały objęte Honorowym Patronatem Prezesa 
Rady Ministrów oraz Patronatem Ministra Kli-
matu i Środowiska Michała Kurtyki, który jest 
również przewodniczącym Rady Programowej.

Nowatorska formuła Raportu oparta jest nie 
tylko na szerokim podejściu do kwestii ochrony 
środowiska, ale także na tym, że do opracowa-
nia treści zaproszone zostały wszystkie sektory 
kraju. Przedstawiciele administracji centralnej 
wzbogacili Raport o materiały z zakresu usta-
wodawstwa, finasowania, ale też wspierania 
i edukowania mieszkańców. Samorządy do-
dały materiały opisujące działania w swoich 
regionach w kontekście potrzeb mieszkańców. 
Sektor nauki wsparł Raport wiedzą naukową. 
Biznes opisał wprowadzane przez nich zielone 
innowacyjne technologie. NGO’sy i aktywiści 
to z kolei niezależna merytoryka na rzecz 
ochrony środowiska.

Tak szerokie grono zaangażowanych pozwoliło 
nie tylko uchwycić trendy i spojrzeć na ochronę 
środowiska z makro- i mikroperspektywy, ale 
również ustalić priorytety na nadchodzące lata, 
takie jak min. transformacja energetyczna, upo-
rządkowanie rynku odpadowego, oczyszcze-
nie powietrza ze szkodliwych zanieczyszczeń, 

przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego, 
uporanie się ze skutkami zmian klimatu.

Raport opublikowany został również w wer-
sji angielskiej, uzupełniony zostanie o wersje 
francuską i niemiecką. Raport ujęty jest z per-
spektywy 4 żywiołów: ogień, woda, powietrze, 
ziemia – poszerzone o kontekst człowieka, czyli 
jego pozytywny i negatywny wpływ na klimat. 
Innowacją jest również fakt, że Raport nie jest 
drukowany, a jedynie osadzony na stronie 
internetowej www.togetair.eu/dostępny bez-
płatnie i bez rejestracji dla wszystkich w całym 
kraju.

10 postulatów dla Zielonej 
Polski

Jak najszybciej wdrożyć Rozszerzoną 
Odpowiedzialność Producentów - 
każdy miesiąc zwłoki oznacza milio-
nowe straty dla całej gospodarki.

Rozpocząć dyskusję na temat przy-
szłości recyklingu i sytuacji na rynku 
odpadowym – inaczej śmieci nas po 
prostu zasypią.

Jak najszybciej zmodernizować cie-
płownie opalane węglem – w prze-
ciwnym razie rosnące ceny emisji CO2 
spowodują bankructwa ciepłowni lub 

RAPORT KLIMATYCZNY TOGETAIR
Raport Klimatyczny TOGETAIR to autorski projekt Fundacji Czyste Powietrze oraz Fundacji Pozyty-
wnych Idei, które są organizatorami Szczytu Klimatycznego TOGETAIR. Raport to pierwsze tak kom-
pleksowe ujęcie zagadnień poruszonych podczas premierowej edycji Szczytu Klimatycznego w 2020 r., 
a także podsumowanie dyskusji wokół kluczowych dla Polski wyzwań ekologicznych.
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Z takim zapleczem 
rozwijaj swój biznes!

Kim jesteśmy? 
• silnym partnerem dla biznesu w transformacji przemysłowej,
• motorem branży automotive z kluczowym klastrem Silesia Automotive  

& Advanced Manufacturing,
• wyznacznikiem nowych trendów - akcelerator biznesowy KSSENON,
• wsparciem dla współpracy edukacji i  biznesu - projekt Śląskie. 

Zawodowcy, Klub Innowatora,
• mecenasem kultury i sztuki - galeria StrefArt,
• nowoczesnymi technologiami - DIH Silesia Smart Systems,
• nowymi obszarami inwestycyjnymi - powstaje Polski Park Przemysłowy 

w Ain Sokhna. 

„Dziś udowadniamy, że 
niemożliwe jest możliwe. 
Nasze firmy pokazały, że 
są przygotowane do ko-
rzystania ze wsparcia KSSE 
i  prowadzenia biznesu 

w  każdych warunkach. Jesteśmy przykładem, 
jak w  trudnych czasach być liderem rozwoju 
gospodarki w Polsce i w Europie.”

- dr Janusz Michałek 
prezes KSSE S.A.

Siedziba główna KSSE S.A.
ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice   
e-mail: ksse@ksse.com.pl
tel. +48 505  102 102
www.ksse.com.pl

42 MLD 
inwestycji

80 tys. 
miejsc pracy500  firm
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drastyczne podwyżki dla mieszkańców.

Dofinansować rozwój elektromobilno-
ści, zwłaszcza wśród indywidualnych 
użytkowników – bez tego elektromo-
bilność oparta tylko na zeroemisyjnych 
autobusach komunikacji miejskiej „da-
leko nie zajedzie”.

Ukrócić „betonozę” w polskich mia-
stach i bardziej zadbać o tereny zie-
lone – inaczej mieszkańcy będą coraz 
bardziej narażeni na skutki zmian kli-
matu i brak wody.

Kontynuować oraz upraszczać rzą-
dowe i regionalne programy termomo-
dernizacji i wymiany kotłów – tempo 
wciąż jest niewystarczające, a wiele 
osób ubogich energetycznie nie otrzy-
muje potrzebnej pomocy.

Wdrażać więcej prostych programów 
wsparcia jak Mój Prąd i Moja Woda – 
pozwoli to osiągnąć efekt skali, upo-
wszechnić proekologiczne inwestycje 
i pomóc polskim przedsiębiorcom. 

Przedstawić szczegółowy plan trans-
formacji regionów górniczych – tylko 
transparentny dialog ze stroną spo-
łeczną i rozpisany na lata scenariusz 

inwestycji może przekonać sceptyków do nie-
zbędnych reform.

Rozpocząć trudną dyskusję o przy-
szłości rolnictwa i wyzwaniach zwią-
zanych z nową polityką UE, m.in. 
Strategią „Od pola do stołu” – świado-
mość społeczna wśród mieszkańców 
wsi nt. nieuchronnych zmian, wciąż 
jest zdecydowanie za mała.

Systemowo wspierać rozwój i badania 
nad zastosowaniem wodoru na wzór 
światowych liderów – tylko konse-
kwentne dofinansowania do badań 
i rozwoju oraz współpraca biznesu ze 
światem nauki pozwoli upowszechnić 
tę technologię i obniżyć koszty wy-
tworzenia wodoru.

- Te dziesięć zdań, to pewnego rodzaju dekalog, 
kanon wyzwań jakie stoją przed Polską i jakimi 
my wszyscy musimy się dziś zająć. Nie za rok, 
czy pięć lat, ale dziś. Tutaj nie ma czasu do 
stracenia, bo każde opóźnienie niesie ze sobą 
olbrzymie konsekwencje dla klimatu, środowiska, 
dla wszystkich Polaków. Dlatego wzywamy do 
dyskusji i działań!  Teraz! Zróbmy to razem! Razem 
dla klimatu! - mówi Agata Śmieja, prezes Fun-
dacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawca 
Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.

www.raport.togetair.eu
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Z takim zapleczem 
rozwijaj swój biznes!

Kim jesteśmy? 
• silnym partnerem dla biznesu w transformacji przemysłowej,
• motorem branży automotive z kluczowym klastrem Silesia Automotive  

& Advanced Manufacturing,
• wyznacznikiem nowych trendów - akcelerator biznesowy KSSENON,
• wsparciem dla współpracy edukacji i  biznesu - projekt Śląskie. 

Zawodowcy, Klub Innowatora,
• mecenasem kultury i sztuki - galeria StrefArt,
• nowoczesnymi technologiami - DIH Silesia Smart Systems,
• nowymi obszarami inwestycyjnymi - powstaje Polski Park Przemysłowy 

w Ain Sokhna. 

„Dziś udowadniamy, że 
niemożliwe jest możliwe. 
Nasze firmy pokazały, że 
są przygotowane do ko-
rzystania ze wsparcia KSSE 
i  prowadzenia biznesu 

w  każdych warunkach. Jesteśmy przykładem, 
jak w  trudnych czasach być liderem rozwoju 
gospodarki w Polsce i w Europie.”

- dr Janusz Michałek 
prezes KSSE S.A.

Siedziba główna KSSE S.A.
ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice   
e-mail: ksse@ksse.com.pl
tel. +48 505  102 102
www.ksse.com.pl

42 MLD 
inwestycji

80 tys. 
miejsc pracy500  firm
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BIODEGRADOWALNA ALTERNATYWA
w trosce o środowisko i pracowników

Według danych WWF, w ciągu ostatnich 65 lat 
produkcja plastiku na świecie wzrosła z 2 mln 
ton do 348 mln ton rocznie. 58 mln ton pla-
stiku produkuje się rocznie w Europie. 40 proc. 
ogólnej produkcji plastiku stanowią opakowa-
nia. 80 proc. plastiku w oceanach pochodzi 
z lądu. Odpady te są ogromnym zagrożeniem 
dla morskiej fauny i flory. W miarę jak świat 
staje się coraz bardziej świadomy kryzysu zwią-
zanego z plastikiem jednorazowego użytku, 
coraz więcej osób domaga się biodegradowal-
nej alternatywy.

Biosłomki z żyta powstały właśnie po to, aby 
zapewnić najlepszą i przyjazną środowisku 
alternatywę dla plastikowych i papierowych 
słomek. Produkt jest w 100 proc. naturalny 
i biodegradowalny, pochodzi ze zrównoważo-
nych polskich upraw żyta o nazwie „URSUS” 
uprawianych w województwie świętokrzyskim. 
Jego ziarna każdorazowo poddawane są we-
ryfikacji przez Agencję Rozwoju Rolnictwa. 

W przeciwieństwie do papierowych odpo-
wiedników, produkt jest trwały i nie zmienia 
smaku napojów. Co godne podkreślenia, słomki 
powstają w ramach przedsiębiorstwa społecz-
nego. Pracownicy posiadają orzeczony stopień 
niepełnosprawności i dzięki zatrudnieniu w fir-
mie Not For Profit zyskali szansę na nowe życie.
- Połączyliśmy ekologię z wrażliwością na krzywdę 
ludzką, tworząc projekt odpowiedzialny społecz-
nie. Dzięki zatrudnieniu w ECO VALUE osoby 
z niepełnosprawnością mają możliwość akty-
wizacji społecznej i zawodowej. Pierwszy raz od 
wielu lat mogą wykonywać pracę na miarę swoich 
możliwości i otrzymują za nią godne wynagrodze-
nia. Dla wielu z nich oznacza to absolutną zmianę 
w sposobie życia i funkcjonowania. Dbamy o śro-
dowisko i ludzi w nim żyjących. Wierzymy, że na-
sza wrażliwość pozwoli zrobić krok, by zmniejszyć 
tempo zanieczyszczania środowiska i degradacji 
naszej Planety – podkreśla  Katarzyna Dyk-
tyńska-Banka, Prezes Zarządu ECO VALUE   
sp. z o.o.

Z ofertą BIOSŁOMKA/ ECO VALUE mogli 
zapoznać się uczestnicy III Think Eco! Forum, 
organizowanego w ramach Europejskiego Kon-
gresu MŚP w Fabryce Porcelany w Katowicach.

Więcej informacji:
kontakt@bioslomka.pl

tel. 531 630 450
www.bioslomka.pl

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, z dniem 3 lipca br. ze sklepów i restauracji w całej Europie miały 
zniknąć jednorazowe sztućce, talerzyki i słomki z plastiku, plastikowe opakowania oraz patyczki do 
uszu. Ze względu na brak odpowiednich przepisów implementujących unijną dyrektywę, (uchwalenie 
jest planowane jesienią), wytyczne ominęły na razie Polskę. Wielu przedsiębiorców zdążyło już jednak 
zrezygnować z produkcji jednorazowych odpadów, m.in. dzięki ofercie takich firm jak BIOSŁOMKA/ 
ECO VALUE. Ekologia, lokalność i społeczna odpowiedzialność biznesu to główne wartości śląskiej firmy.
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Bracia  Szejowie 
udowodnili swój 
potencjał na 
Śląsku!
Sezon Rajdowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski zbliża się ku końcowi. Poprzednią rundą 
cyklu był 5. Rajd Śląska. Impreza, w którą zaanga-
żowane są samorządy oraz najważniejsze osoby 
województwa śląskiego. Jarosław i Marcin Sze-
jowie, załoga rajdowa z Ustronia, udowodnili 
na trasach rajdu swój wielki potencjał, dumnie 
reprezentując swoich śląskich partnerów, w tym 
Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

5. Rajd Śląska zaplanowany był na dni 10-11 
września. Bazą po raz kolejny był Stadion Ślą-
ski w Chorzowie. Organizator przygotował dla 
wszystkich zawodników dziewięć odcinków 
specjalnych. Oprócz prób zlokalizowanych 
w Jastrzębiu-Zdroju, Chybiu, Bestwinie i Wy-
rach, zaplanowane były także dwa miejskie, wi-
dowiskowe super odcinki specjalne – Kryterium 
100-lecia Powstań Śląskich w Chorzowie pod 
stadionem oraz próba Katowice, która miała 
odbyć się przy „Spodku”. 

Dla Jarosława i Marcina Szejów było to wyjąt-
kowe wyzwanie. Załoga pochodzi z Ustronia, 
więc Rajd Śląska to dla nich domowa, najważ-
niejsza runda Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostw Polski w całym roku. Bracia musieli 
skupić się zatem na odpowiednich przygoto-
waniach i zadbać o dobry wynik sportowy, ale 
z drugiej strony nie mogli zapominać o swoich 
śląskich partnerach, dla których też przecież 
z punktu widzenia marketingowego była to 
jedna z najważniejszych imprez w roku.
Szejowie z tej okazji m.in. przygotowali impo-
nującą strefę VIP przy swoim stanowisku serwi-
sowym pod Stadionem Śląskim. Z jednej strony 
był tam ogromny tir z częściami Hyundai Poland 
Racing oraz namiot z rajdówką – Hyundai i20 
R5 – z drugiej było też kilka namiotów właśnie 

samej strefy VIP. Tam wszyscy zaproszeni go-
ście, sponsorzy, partnerzy, kontrahenci, mogli 
śledzić rywalizację na trzech ekranach, spró-
bować swoich sił na rajdowym symulatorze, 
spróbować specjałów śląskiej kuchni, czy też 
podziwiać zawodników na Kryterium 100-lecia 
Powstań Śląskich ze specjalnie przygotowanej 
trybuny, która górowała nad parkiem serwiso-
wym. Dla partnerów była to również okazja do 
spotkań biznesowych, gdyż do strefy VIP mogli 
zaprosić swoich klientów, bądź kontrahentów 
i porozmawiać z nimi w takich niecodziennych 
okolicznościach. 
Bracia Szejowie prezentowali się na trasach 
rajdu znakomicie. Wygrali w klasyfikacji gene-
ralnej odcinek w Wyrach, później w Chybiu 
stanęli na podium. Ostatecznie do podium 
całego rajdu Szejom zabrakło zaledwie 1,6 s, 
co należy uznać jako zdecydowanie najlepszy 
wynik w tym roku. Bracia z Ustronia na Rajd 
Śląska przeorganizowali swój zespół i jak widać 
miało to bardzo dobre skutki. 
Tydzień po zakończonym Rajdzie Śląska od-
był się Rajdowy Ustroń. To wielkie święto dla 
każdego kibica motorsportu w tej rajdowej sto-
licy Polski. W Ustroniu zebrały się najlepsze 
załogi rajdowe w naszym kraju, nie zabrakło 
również Jarka i Marcina Szejów, których strefa 

znów mogła imponować i znów przykuwała 
uwagę wszystkich przechodniów. Tym razem 
oprócz atrakcji, które pojawiły się na Rajdzie 
Śląska, była też symulacja wymiany koła. Sze-
jowie przygotowali specjalną maszynę wraz 
z kluczem. To była symulacja tego, jak załoga 
rajdowa wymienia koła w swojej rajdówce na 
rajdzie. Nie da się ukryć, że atrakcja sprawiła, 
że do stanowiska ustawiały się kolejki osób 
chętnych przetestować swoje możliwości.
Okres pełen rajdowych emocji zakończył się 
podczas GT Festiwal, tydzień po Rajdowym 
Ustroniu. To kolejna impreza, na której Sze-
jowie chcieli się pokazać swoim kibicom oraz 
partnerom, jednocześnie realizując założenia 
umów i programów CSR. Załoga po raz kolejny 
przyciągnęła do siebie mnóstwo osób sprawia-
jąc, że i GT Festiwal w Wiśle okazał się wielkim 
sukcesem. Szejowie po raz kolejny udowodnili, 
że oprócz znakomitych umiejętności sporto-
wych, potrafią też jak nikt zadbać o swoich 
kibiców i pokazać partnerom swoją wartość 
– co najważniejsze – nie tylko na odcinkach 
specjalnych rajdu. 

Kamil Wrzecionko, 
Jarosław i Marcin Szeja Rally Team
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MILIARDY ZŁOTYCH NA OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA W REGIONIE

Mariusz Janas, Kierownik Zespołu Wdrażania i Koordynacji Projektów PO IiŚ Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przedstawia działania i programy dofinansowa-
nia dla samorządów, gmin, a także mieszkańców województwa śląskiego w zakresie walki z niską emisją 
i likwidacją „kopciuchów”, realizowane przez WFOŚiGW.

Dobiega końca perspektywa unijna na lata 
2014-2020. Ile środków z tego rozdania po-
zyskał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach?
W chwili obecnej ze środków unijnych w ra-
mach Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja ni-
skiej emisji na terenie województwa śląskiego 
WFOŚiGW ma podpisanych ponad 170 umów 
z beneficjentami, na łączną kwotę dofinan-
sowania ponad 600 mln zł. Łączna wartość 
projektów to ponad 1,1 mld złotych.

Jakie działania wspierał Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020?
W ogłaszanych konkursach wspieraliśmy pro-
jekty z trzech zakresów, tj. termomodernizację 
budynków wielorodzinnych, wymianę sieci cie-
płowniczych i budowę nowych źródeł ciepła 
z kogeneracją. 

Możliwość ubiegania się o dotacje przez 
samorządy to była nowość? Czy wiele gmin 
skorzystało z tej opcji? 
Od 2019 roku z dofinansowania w Pod-
działaniu 1.7.1 Wspieranie efektywności 
energetycznej w budynkach mieszkalnych 
w województwie śląskim tj. termomoderni-
zacji budynków wielorodzinnych skorzystało 
71 gmin. Ponadto, program był skierowany 
do Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni 
Mieszkaniowych.

Ile konkursów ogłoszono, jaka jest liczba ich 
beneficjentów?
Ogłosiliśmy 15 konkursów, w ich wyniku zo-
stało zawartych ponad 200 umów.

Kto otrzymał największe dofinansowanie?

Na termomodernizację budynków najwięk-
sze dofinansowanie otrzymało miasto Ryb-
nik w kwocie 38,5 mln zł, na wymianę sieci 
ciepłowniczych Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej sp. z o.o. w Tychach, kwota dofinan-
sowania wyniosła 56 mln zł.

Czy dzięki tym działaniom nastąpiła poprawa 
jakości powietrza w regionie?
Efekt poprawy powietrza na pewno odczują 
mieszkańcy wielu gmin, w tym najbardziej 
Rybnika. Ogółem termomodernizacji zostanie 
poddanych 660 budynków, powierzchnia użyt-
kowa budynków poddanych termomoderniza-
cji to 847 056 [m2], szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych (CI) 45874,66 
ton, zmniejszenie zużycia energii końcowej 
416936,78GJ/rok.
Ponadto, zostanie wybudowane 45 km nowej, 
 i zmodernizowane 104 km sieci ciepłowniczej.

Pozostając przy temacie walki ze smogiem, 
warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązu-
jącą w województwie śląskim tzw. uchwałą 
antysmogową, do 1 stycznia 2022 roku 
mieszkańcy muszą wymienić kotły starsze 
niż 10 lat lub te bez tabliczki znamionowej. 
Dotacje na ten cel są przydzielane w ramach 
programu „Czyste Powietrze”. Jak wygląda 
jego realizacja w katowickim Funduszu? 
W ramach Programu Priorytetowego Czyste 
Powietrze od początku jego funkcjonowania 
do katowickiego WFOŚiGW wpłynęło już 
51 200 wniosków. Program cieszy się bardzo 
dużą popularnością!

Program działa od 2018 roku, czy obserwu-
jecie wzmożone zainteresowanie w ostatnich 

miesiącach pozyskaniem środków na wy-
mianę tzw. kopciuchów?
Ostatnie miesiące pokazują wzmożone za-
interesowanie ze względu na konieczność 
wymiany najstarszych „kopciuchów”, która 
wymagana jest uchwałą antysmogową na-
szego województwa. WFOŚiGW w Katowi-
cach poprzez współpracę z gminami dociera 
do szerokiego grona osób zainteresowanych 
wymianą źródeł ciepła – podpisanych zostało 
ponad 130 porozumień z gminami dotyczą-
cych wspólnej realizacji i propagowaniu PPCP.

Warto dodać, że dotacja obejmuje szeroki 
zakres prac…
Tak. Beneficjenci programu korzystają 
z dofinansowania nie tylko na wymianę 
nieefektywnych źródeł ciepła, ale dokonują 
kompleksowej termomodernizacji budynków, 
wymiany stolarki okiennej, drzwiowej oraz ko-
rzystają z dofinansowania do montażu paneli 
fotowoltaicznych.

Pod koniec roku zostaną ogłoszone konkursy 
w ramach nowej perspektywy. 30% środków 
powinno być przeznaczonych na obszary 
związane z klimatem, transportem nisko-
emisyjnym i ochroną środowiska. To dużo, 
czy mało w ocenie potrzeb, które docierają 
do WFOŚiGW w Katowicach?
Potrzeby w zakresie obszarów związanych 
z klimatem zawsze są duże. Jeżeli 30% środ-
ków z nowej będzie przeznaczone na te dzia-
łania, to na pewno zostanie zrealizowanych 
wiele ważnych zadań związanych z ochroną 
środowiska i źródłami odnawialnymi. Dzisiaj 
największą naszą bolączką pozostaje walka 
z niską emisją i likwidacja „kopciuchów”. 
Częściowo ten problem rozwiązuje Program 
„Czyste Powietrze”, ale jest on skierowany do 
osób fizycznych zajmujących budynki jednoro-
dzinne. WFOŚiGW w Katowicach jest liderem 
w Polsce w realizowaniu tego programu.
W nowej perspektywie program Infrastruktura 
i Środowisko zostanie zastąpiony programem 
FEnIKS tj. Programu Fundusze Europejskie 
na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 
2021-2027. Przewidziano tam duże środki na 
Ochronę Środowiska. O ostatecznych kwo-
tach możemy porozmawiać po zatwierdzeniu 
Programu. 

Rozmawiała Jaga Kolawa
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Przydomowa elektrownia  
ze słońca  na wyciągnięcie ręki

O tajnikach działania systemu instalacji fotowoltaicznej, opłacalności tego 
typu proekologicznych rozwiązań, przyszłości sektora Odnawialnych Źródeł 
Energii i wkładzie śląskiej uczelni w pracę nad rozwojem nowych technologii 
wpływających na ochronę klimatu mówi dr inż. Marcin Szczygieł, Prodziekan   
ds. Współpracy i Rozwoju, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
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Jak działa fotowoltaika? Na czym generalnie 
polega instalacja fotowoltaiczna?
Ogniwa fotowoltaiczne (PV), znane również jako 
ogniwa słoneczne, zamieniają energię światła 
słonecznego bezpośrednio na energię elek-
tryczną. Fotowoltaika bierze swoją nazwę od 
efektu polegającego na przekształcaniu energii 
świetlnej (fotonów) w energię elektryczną, co 
jest znane jako efekt fotowoltaiczny. Pojedyn-
cza jednostka fotowoltaiczna (PV) nazywana 
jest ogniwem słonecznym. Takie pojedyncze 
ogniwa fotowoltaiczne są na ogół małe, zwykle 
wytwarzające moc około 1 lub 2 watów. Aby 
zwiększyć moc wyjściową ogniw fotowoltaicz-
nych, łączy się je ze sobą w łańcuchy, tworząc 
większe jednostki identyfikowane jako moduły 
lub powszechnie nazywane panelami. Panele 
mogą być używane niezależnie (pojedynczo) lub 
można je łączyć w grupy tworząc tzw. tablice. 
W typowych instalacjach fotowoltaicznych 
grupy paneli tworzą elektrownię, która może 
być przyłączona do sieci elektrycznej. Dzięki tej 
modułowej konstrukcji systemy fotowoltaiczne 
mogą być montowane w celu spełnienia wyma-
gań dotyczących ilości energii elektrycznej jaka 
jest potrzebna odbiorcy.

Instalacja fotowoltaiczna złożona jest z kon-
strukcji nośnej (np. systemów balastowych 
GRAM-BOX stanowiących innowacyjne roz-
wiązanie dla instalacji modułów PV), paneli 
fotowoltaicznych, przekształtnika DC/AC – 
falownika i licznika. Energia wytworzona ze 
słońca jest dostarczana do odbiorników czyli 
oświetlenia, urządzeń AGD, czy też innowa-
cyjnych i niezawodnych urządzeń grzewczych 
jakimi są kotły elektrodowe ECO POWER. 
Może być również dostarczana do akumula-
torów stanowiących magazyny energii lub do 
sieci elektrycznej. 
System fotowoltaiczny, czyli nasza przydomowa 
elektrownia może pracować na dwa sposoby: 

pierwszy z nich to „Off Grid”, a drugi jako „Grid 
Connected”. „Off Grid” jako system fotowolta-
iczny jest samodzielny i niezależny, co oznacza, 
że   nie jest powiązany z główną linią zasilania 
elektrycznego ani z systemem dystrybucji ener-
gii elektrycznej. Tym samym użytkownik jest 
zmuszony wykorzystywać akumulatory („banki 
energii”) do przechowywania wytworzonej 
energii elektrycznej. System „Grid Connected” 
jest połączony z siecią główną lub firmą dystry-
bucyjną energii elektrycznej, a nadwyżka energii 
może być przesłana do sieci elektrycznej lub 
zostać sprzedana firmie zajmującej się dystry-
bucją energii elektrycznej.

Na dachu, w przestrzeni otwartej, na balkonie 
– gdzie można montować panele?
Panele fotowoltaiczne (PV) należy montować 
w otwartej przestrzeni, w miejscach niezacie-
nionych stale lub czasowo w ciągu dnia. Naj-
lepiej do tego celu nadają się dachy zarówno 
płaskie jak i skośne oraz grunt. W obecnym 
czasie coraz częstszym widokiem są pola i łąki 
pokryte instalacjami fotowoltaicznymi wytwa-
rzającymi od kilkudziesięciu do kilkuset kW 
energii elektrycznej. Ustawienie paneli sło-
necznych może być wykonywane w kierunku 
południowym lub w układzie wschód-zachód, 
oczywiście jest to warunkowane usytuowaniem 
budynku lub układem farmy elektrycznej. 

Czy fotowoltaika się opłaca? Dlaczego warto 
promować takie działania na rzecz jakości 
powietrza?
Fotowoltaika się opłaca wszystkim, przede 
wszystkim nam jako odbiorcom energii elek-
trycznej jak i środowisku czyli znowu nam. 
Wiele osób negatywnie nastawionych do 
tego typu rozwiązań zarzuca, że są to produkty 
wytwarzane na skalę masową i ich produkcja 
jest szkodliwa dla środowiska. Oczywiście wy-
twarzanie dzisiaj czegokolwiek ma wpływ na 

dr inż. Marcin Szczygieł

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju, 
Wydział Elektryczny Politechniki 

Śląskiej w Gliwicach.
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środowisko naturalne, jednak jeżeli będziemy 
korzystać z odnawialnych źródeł i będziemy 
ograniczać emisję CO2 oraz pyłów zawieszo-
nych, tym samym przyczyniamy się do poprawy 
klimatu, który w ciągu ostatnich dziesięcioleci 
został zniszczony. Kilkuletnie, kilkudziesięcio-
letnie lub kilkusetletnie drzewo przetwarza 
CO2 i wytwarza tlen, który jest nam tak bar-
dzo potrzebny do życia, skoro natura robi tak 
wiele dla nas, to możemy również zrobić coś dla 
niej przez takie działania proekologiczne - przy 
zachowaniu naszego komfortu życia.

Czy istniejące programy dofinansowania 
montażu takich ekologicznych rozwiązań są 
wystarczającą zachętą?
Istniejące formy dofinansowania są bardzo 
dużą zachętą do korzystania z nowoczesnych 
rozwiązań wytwarzania energii w ramach 
OZE. Pomimo spadku wysokości dotacji za-
interesowanie odbiorców energii instalacjami 
fotowoltaicznymi stale rośnie. Moim zdaniem 
najlepsze rozwiązania to uproszczenie systemu 
rozliczeń pomiędzy dystrybutorem i wytwórcą 
oraz zniesienie limitów do dofinansowania po-
jedynczych instalacji. Mając na uwadze proces 
rozrostu energetyki słonecznej u „producen-
tów” indywidualnych można na podstawie 
umów planować rozwój instalacji fotowolta-
icznych, a tym samym gwarantować stabilność 
zarówno systemu elektrycznego, jak i stabil-
ność portfela konsumentów i dystrybutorów.

Według danych Instytutu Energetyki Od-
nawialnej rynek fotowoltaiki (PV) rozwija 
się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE 
w Polsce. Czy rzeczywiście te tendencje są 
widoczne?
Tak rzeczywiście się dzieje. Większość naszych 
urządzeń w domach jest na prąd, a w niektó-
rych przypadkach są to wyłącznie urządzenia 
elektryczne. Tym samym koszt energii elek-
trycznej jest dla nas bardzo istotnym czyn-
nikiem. Obserwując nawet nasze najbliższe 

otoczenie zauważamy bardzo dynamiczny 
wzrost nowych instalacji fotowoltaicznych, 
zarówno tych mniejszych, ale też coraz czę-
ściej dużych instalacji i farm elektrycznych. 
Podłożem takiego stanu są dwa główne 
aspekty. Pierwszy to obawa indywidualnego 
użytkownika energii przed wzrostem cen ener-
gii elektrycznej i możliwość jej samodzielnego 
wytwarzania na potrzeby własne, drugim jest 
zwiększenie świadomości działań proekolo-
gicznych i przekierowywanie się na energię 
elektryczną, a szczególnie na tą „zieloną”. 

Niektórzy twierdzą, że fotowoltaika przestanie 
być opłacalna, bo 1 stycznia 2022 r. wejdzie 
w życie nowelizacja Prawa energetycznego, 
zakładająca likwidację systemu opustów dla 
instalacji montowanych. Co to oznacza dla 
prosumentów i firm fotowoltaicznych?
Jeśli nowelizacja wejdzie w życie ulegnie zmia-
nie system rozliczeń pomiędzy wytwórcą a dys-
trybutorem lub odbiorcą. Na chwilę obecną 
większość prognozuje, że nowe rozwiązania 
będą mniej opłacalne dla wytwórcy. Nie gene-
ralizowałbym tego podejścia, bo jak usłyszałem 
ostatnio od jednego z moich znajomych „…róż-
nica na pewno będzie ale inwestycja w takim 
przypadku będzie się trochę dłużej spłacać…” 
i tutaj jest też racją, jeśli w perspektywie kilku 
lat mamy wytwarzać i korzystać ze swojej ener-
gii, co znacząco zminimalizuje koszt naszego 
życia codziennego, to takie rozwiązanie jest 
słuszne. Moim zdaniem początkowo nastąpi 
chwilowe wstrzymanie zainteresowania dla ta-
kich rozwiązań, ale trend wzrostowy zostanie 
jednak utrzymany.

Czy mimo tych przeszkód sektor solarny bę-
dzie rósł w siłę?
W 1839 r. Aleksander Edmund Becquerel, ba-
dając zachowania ciał stałych w elektrolicie, 
podczas naświetlenia zaobserwował zjawisko 
powstawania napięcia pomiędzy elektrodami 
zanurzonymi w elektrolicie. Sami widzimy, 
że pomimo upływu ponad 180 lat, fotowol-
taika i rozwój ogniw fotowoltaicznych ma 
się coraz lepiej. Powstają nowe rozwiązania 
konstrukcyjne ogniw, wprowadzane są nowe 
materiały i technologie, które podnoszą ich 
sprawność, a tym samym możliwość produ-
kowania większej ilości energii elektrycznej 
z jednego metra kwadratowego powierzchni 
paneli. Nowoczesna technologia ogniw tan-
demowych, w których łączona jest technolo-
gia perowskitów z ogniwami krzemowymi już 
w najbliższej przyszłości umożliwi produkcję 
modułów fotowoltaicznych o mocy większej 
nawet o 35% niż w dotychczasowych roz-
wiązaniach, czyli zamiast dzisiejszych średnio 
230W/m2 będziemy mieć około 310W/m2. 
Dla równowagi trzeba wiedzieć i pamiętać, że 
system elektroenergetyczny jest bardzo wraż-
liwy na wprowadzanie niestabilnych źródeł 
energii, niestabilnych bo produkują energię 
tylko w części cyklu dobowego, a ich moc jest 
zależna od ilości światła. Każda technologia 

ma swoje silniejsze i słabsze strony, tak jest 
i tutaj bo z jednej strony ogromna ilość energii 
elektrycznej wytwarzanej przez wbudowany 
system fotowoltaiczny zachęca do korzystania 
ze źródła energii słonecznej, z drugiej strony 
stosowanie ogniw fotowoltaicznych prowadzi 
do nowych inicjatyw w zakresie planowania 
i rozwoju systemu elektroenergetycznego, po-
prawy jakości energii znajdującej się w sieci, 
procesu działania i sterowania rozdziałem ener-
gii, bezpieczeństwa systemu i użytkownika itp. 

Czy na Politechnice Śląskiej prowadzone są 
badania nad fotowoltaiką?
Na Politechnice Śląskiej w ramach jednego 
z Priorytetowych Obszarów Badawczych – 
Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna 
energetyka, a w którym mam przyjemność być 
jednym z koordynatorów podobszaru badaw-
czego, naukowcy naszej uczelni nieustannie 
pracują nad badaniami i rozwojem m.in. sektora 
energetycznego i odnawialnych źródeł energii, 
w tym systemów fotowoltaicznych. Czynny 
udział w tych badaniach biorą m.in. Wydział 
Elektryczny oraz Wydział Inżynierii Środowiska 
i Energetyki Politechniki Śląskiej. Stale obser-
wujemy zainteresowanie środowisk bizneso-
wych wdrażaniem nowych pomysłów i myśli 
technologicznej w coraz to lepsze rozwiązania. 
Jako największa uczelnia techniczna regionu 
i jedna z najbardziej liczących się jednostek 
badawczych w Polsce, jesteśmy poniekąd 
zobligowani do pracy nad rozwojem nowych 
technologii przy równoczesnej ochronie kli-
matu, co szczególnie na Śląsku jest bardzo 
widoczne. Ja osobiście, jako przedstawiciel 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, 
współpracując z otoczeniem społeczno-gospo-
darczym obserwuję, że sektor solarny ma się 
bardzo dobrze. Na podstawie obserwacji rynku 
koncentrującego się wokół fotowoltaiki i po-
wstających nowych inwestycji i inicjatyw w tym 
obszarze oraz na podstawie tego co nadmieni-
łem powyżej mogę z pewnością stwierdzić, że 
przed sektorem solarnym widzę jeszcze wiele 
lat pomyślnego rozwoju, zarówno ze strony 
naukowo-technologicznej, jak też biznesowej. 

Rozmawiała Jaga Kolawa

Kilkuletnie, kilku-
dziesięcioletnie 
lub  kilkusetletnie 
drzewo przetwarza 
CO2 i   wytwarza tlen, 
który jest nam tak 
 bardzo  potrzebny do 
życia, skoro natura 
robi tak wiele dla nas, 
to  możemy również 
 zrobić coś dla niej 
przez takie działania 
 proekologiczne - przy 
zachowaniu naszego 
komfortu życia.
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Członkiem zarządu spółki GmbH może zostać 
każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych. Posiadanie konkretnego 
obywatelstwa, czy specjalnych kwalifikacji nie 
jest co do zasady wymagane przez prawo. Wy-
jątki dotyczą sytuacji, w których spółka zamierza 
prowadzić działalność, dla której konieczne jest 
uzyskanie koncesji, licencji lub zezwolenia (np. 
przewóz osób, przewóz towarów, wynajem pra-
cowników, branża budowlana) lub w przypadku 
przedsiębiorstw, których działalność stanowi 
rzemiosło. W takich sytuacjach prawo niemiec-
kie wymaga, aby chociaż jeden członek zarządu 
lub osoba podległa zarządowi posiadała udoku-
mentowane kwalifikacje zawodowe. 

Zwracamy szczególną uwagę na branżę budow-
laną, w której możliwość wykonywania przez 
spółkę wielu określonych w przepisach czyn-
ności uwarunkowana jest od zatrudnienia przez 
spółkę tzw. mistrza. Bardzo często zdarza się, że 
wykonywanie czynności, dla których w Polsce 
nie są wymagane specjalne kwalifikacje, jest 
w Niemczech obwarowane dodatkowymi wa-
runkami, które rzecz jasna muszą zostać speł-
nione przed rozpoczęciem danej działalności. 

Członek zarządu jest powo-
ływany i odwoływany przez 
zgromadzenie wspólników. 

Inaczej niż ma to miejsce w Polsce, do kompe-
tencji zgromadzenia należy również zawieranie 
i rozwiązywanie z członkiem zarządu umowy 
o pracę. Co do zasady, członek zarządu może 
zrezygnować z pełnienia swojej funkcji w dowol-
nym momencie. Nie powinien tego jednak robić 
w tzw. nieodpowiednim momencie. W przy-
padku poniesienia przez spółkę szkody, której 
można było uniknąć, gdyby członek zarządu nie 
złożył rezygnacji, członek zarządu może być 
zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Roz-
wiązanie umowy o pracę z członkiem zarządu 
następuje na zasadach w niej określonych.

Uprawnienia członka zarządu do reprezentacji 
spółki na zewnątrz są nieograniczone, co ozna-
cza, że dokonywane przez niego czynności są 
zawsze wiążące dla spółki. Ograniczenia mogą 
obowiązywać tylko w relacjach wewnętrznych. 
W przypadku powołania kilku członków zarządu 
w praktyce nierzadko dochodzi do ustalenia re-
prezentacji łącznej. 

Członek zarządu jest zobo-
wiązany prowadzić działal-
ność gospodarczą spółki. 

Do ustawowych obowiązków członka zarządu 
należy nie tylko zarządzanie przedsiębiorstwem, 
lecz także ochrona spółki przez możliwością po-
niesienia szkody. Na członku zarządu spoczywa 
podstawowy obowiązek lojalności wobec spółki, 
z którego wynika brak możliwości wykorzysty-
wania stanowiska dla swoich własnych celów 
ze szkodą dla spółki. Członka zarządu wiąże 
również absolutny zakaz konkurencji. W ra-
mach swojej działalności na rzecz spółki czło-
nek zarządu jest zobowiązany zachować tzw. 
staranność rozważnego przedsiębiorcy (staran-
ność sumiennego kupca), która jest standardem 
wyższym niż staranność wymagana od pracow-
nika. W związku z tym w praktyce nierzadko 
dochodzi już na wczesnym etapie działalności do 
naruszeń mogących skutkować konsekwencjami 
w postaci rozwiązania umowy, czy powstaniem 
odpowiedzialności odszkodowawczej. 

Do naruszenia obowiązków przez członka 
zarządu nie dochodzi, jeżeli w oparciu o od-
powiednie informacje miał on prawo przypusz-
czać, że działa w interesie spółki. Dotyczy to 
w szczególności sytuacji, w których dyrektor 
zarządzający podjął decyzję lub dokonał czynno-
ści zasięgając uprzednio opinii eksperta z danej 
branży. Stąd też nie tylko w interesie spółki, ale 
także w interesie własnym członka zarządu, jest 
zasięganie przed podjęciem istotnych i skompli-
kowanych decyzji porad eksperckich. 

Odpowiedzialność członków zarządu 
niemieckiej spółki GmbH - kluczowe 

zagadnienia prawne

FIRMY CZŁONKOWSKIE RIG 

Niemieckie MŚP są przeważnie zorganizowane w formie spółki GmbH. Jest to również najczęściej wy-
bierana forma prawna przez polskie firmy ekspandujące na rynek niemiecki lub posiadające w Niemczech 
spółkę zależną. Odpowiedzialności za działania spółki GmbH nie ponoszą wspólnicy spółki, lecz jej 
członkowie zarządu - Geschäftsführer. Uchybienia w wykonywaniu obowiązków członka zarządu mogą 
kosztować zarówno spółkę, jak i osobiście samego członka zarządu. Podczas gdy udziałowcy ryzykują 
zazwyczaj jedynie świadczenie wniesione na poczet pokrycia swojego wkładu kapitałowego, członek 
zarządu spółki GmbH odpowiada w najgorszym przypadku całym swoim majątkiem.
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Odpowiedzialność członka 
zarządu wynikająca z naru-
szenia obowiązków może powstać 
z jednej strony wobec samej spółki, z drugiej 
strony także wobec podmiotów trzecich.  
W tym zakresie nie należy również pomijać 
odpowiedzialności administracyjnej lub karnej 
mogącej powstać w związku u naruszeniem 
obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego lub prawa ubezpieczeń spo-
łecznych. Lista możliwych naruszeń jest długa 
i pełna pułapek, do których należą m.in.:
• zachowanie wymogów formalnych do-

tyczących zwoływania zgromadzeń 
wspólników,

• odpowiedzialność z tytułu naruszenia 
ustawowego zakazu konkurencji,

• odpowiedzialność w związku z zawar-
ciem umowy, która nie przyniosła spółce 
wymiernych korzyści, a spowodowała 
znaczne straty,

• odpowiedzialność z tytułu szkody wyni-
kającej z zawarcia nadmiernie ryzykow-
nych transakcji kredytowych,

• dopuszczenie do przedawnienia rosz-
czeń/odstąpienie od dochodzenia rosz-
czeń możliwych do realizacji,

• dokonywanie transakcji sprzecznych z ce-
lem spółki,

• odpowiedzialność z tytułu niedopusz-
czalnego zwrotu wkładów kapitałowych. 

Ryzyko  odpowiedzialności 
członka zarządu spółki 
GmbH aktualizuje się zwłaszcza w przypadku 
wystąpienia problemów finansowych spółki.  

W takiej sytuacji może powstać:
• odpowiedzialność z tytułu spóźnionego 

złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
• odpowiedzialność wynikająca z faktu za-

niechania poinformowania zgromadzenia 
wspólników o utracie 50% wartości kapi-
tału zakładowego,

• odpowiedzialność z tytułu dokonania 
płatności/wypłaty środków po stwier-
dzeniu stanu niewypłacalności lub nad-
miernego zadłużenia spółki.

 
Nierzadko spółki w praktyce zrzekają się prawa 
do dochodzenia wobec członka zarządu rosz-
czeń odszkodowawczych kierując się chociażby 
wolą utrzymania stosunku. Członek zarządu 
powinien być jednak świadomy, że w sytuacji, 
kiedy w przyszłości wobec tej samej otwarte 
zostałoby postępowanie upadłościowe, syndyk 
masy upadłościowej dokładnie zbada ewen-
tualne roszczenia spółki przysługujące jej wo-
bec członka zarządu, a fakt wcześniejszego 
zrzeczenia się nie będzie wywoływał skutków 
prawnych.

Co zatem może zrobić czło-
nek zarządu spółki GmbH, 
aby ograniczyć własne 
 ryzyko odpowiedzialności? 
Przede wszystkim:
• zawsze postępować zgodnie z przepisami 

ustawowymi, postanowieniami umowy 
spółki, uchwałami i instrukcjami udzie-
lonymi przez zgromadzenie wspólników 
oraz postanowieniami umowy o pracę;

• regularne ubiegać się o udzielenie 
mu absolutorium przez zgromadzenia 
wspólników;

• nie wykonywać sprzecznych z prawem 
lub umową spółki poleceń udzielonych 
przez wspólników; w razie wątpliwości 
w przypadku nalegania przez wspólników 
na dokonanie czynności zrezygnować 
z pełnienia funkcji członka zarządu jako 
działanie ultima ratio;

• dokumentować i uzyskiwać kontrasy-
gnatę dla poszczególnych decyzji zwią-
zanych z czynnościami o szczególnym 
znaczeniu – w ten sposób członek za-
rządu może przynajmniej zminimalizować 
swoje ryzyko odpowiedzialności wobec 
spółki i ewentualnych osób trzecich;

• zadbać o wprowadzenie odpowiedniego 
systemu zgodności compliance - niemiec-
kie orzecznictwo zarzuca już naruszenia 
organizacyjne, tzn. przewiduje odpowie-
dzialność wynikającą z faktu złego zorga-
nizowania funkcjonowania spółki;

• rzetelnie kontrolować procesy odbywa-
jące się w spółce – brak wiedzy członka 
zarządu o naruszeniach, problemach czy 
sytuacjach nie prowadzi do wyłączenia 
jego odpowiedzialności;

• przed podjęciem ważnych lub ryzykow-
nych decyzji zasięgnąć porady ekspertów 
takich jak prawnicy, doradcy podatkowi, 
biegli – w wielu przypadkach działanie 
w oparciu o poradę ekspercką może skut-
kować wyłączeniem odpowiedzialności 
członka zarządu;

• uzyskać ochronę ubezpieczeniową D&O.
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 Brykiety z żelazostopu wykorzystywane są w przemyśle metalurgicznym jako dodatek do stopów  
 stali i żeliwa. Brykiety te, wytwarzane są z drobnych frakcji i podziarna powstającego w procesie kruszenia  
 żelazostopów oraz pyłów powstających w procesie produkcji żelazostopów.

 Brykiety ze stali o wysokim stopniu zagęszczenia (HDSB) wykorzystywane są w odlewniach  
 i hutach na całym świecie, gdyż pod względem czystości, są uważane za jeden z najlepszej jakości   
 złomów. Produkowane są w oparciu jednorodny materiał stalowy pochodzący z recyklingu zużytych  
 opon samochodowych.

 SILANCER™ lance tlenowe używane są w hutach i odlewniach, a także w przemyśle stoczniowym  
 i złomowym. Nasze lance są używane jako narzędzie do cięcia, perforowania oraz przepalania osiągając  
 bardzo wysokie temperatury pracy, zbliżając się do 2700 stopni Celsjusza. 

 Brykietowanie powierzonego towaru na prasie hydraulicznej lub walcowej. Nasz park maszynowy  
 posiada wszelkie niezbędne urządzenia, które gwarantują krótki czas oczekiwania na brykiet, a także bardzo  
 wysoką jakość produktu.

Nasza oferta:
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Pierwszym stworzonym rozwiązaniem jest 
kamera termowizyjna Clevell One służąca do 
monitorowania temperatury ciała wielu osób 
jednocześnie, w czasie rzeczywistym. Urzą-
dzenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie 
przedsiębiorstw, których priorytetem w dobie 
pandemii stało się wykrywanie osób chorych, 
wchodzących na teren firmy. Zastosowany 
w urządzeniu algorytm SI (sztucznej inteligen-
cji) przy wykorzystaniu technologii computer 
vision, służy rozpoznawaniu twarzy – nawet 
w maseczkach – i informowaniu o podwyż-
szonej temperaturze ciała rozpoznanej osoby. 

Co przesądza o wyjątkowo-
ści działania Clevell One?

Działanie w czasie rzeczywistym oznacza, że raz 
wykryta postać zostaje rozpoznana i śledzona 
dopóki znajduje się w zasięgu kamery, a nad 
nią wyświetla się temperatura ciała. Pomiar nie 
wymaga wstrzymania ruchu i odbywa się przy 
naturalnym rytmie wchodzenia do budynku. 

Wyklucza to konieczność podchodzenia do 
każdej osoby, co ogranicza ilość pracowników 
obsługujących urządzenie. Kamera może w ten 
sposób rozpoznać i dokonać pomiaru do 50 
osób jednocześnie. Zasięg urządzenia wynosi 
od 0,5-10 m przy kącie widzenia 56°, a zakres 
pomiaru temperatury to 30-50°C. Po przekro-
czeniu 37,5°C następuje pierwsze ostrzeżenie, 
a od poziomu 38,0°C twarz podświetla się na 
czerwono. Komunikat jest widoczny na moni-
torze osoby obsługującej kamerę. Potencjalny 
chory jest proszony przez obsługę o ponowne 
zmierzenie temperatury. Wyklucza to ryzyko 
wystąpienia paniki wśród osób znajdujących się 
w pobliżu. Clevell One sprawdzi się w otwar-
tych przestrzenie publicznych o ciągłym prze-
pływie osób np. instytucjach państwowych, 
biurowcach, centrach handlowych, lotniskach, 
dworcach kolejowych.
To, co interesuje zarówno przedsiębiorcę, jak 
i każdą osobę korzystającą z najnowszych tech-
nologii, to cyberbezpieczeństwo. Transmisja 
urządzenia jest odpowiednio zaszyfrowana 
i odporna na cyberataki. W parze z bezpieczeń-
stwem idzie łatwość w obsłudze. Dzięki zasto-
sowaniu Pug&Play urządzenie podłącza się do 
prądu i komputera, a instalacja, kalibracja i ak-
tualizacja będzie odbywać się automatycznie.
Wysoka precyzja pomiaru zdecydowanie 
wyróżnia Clevell One spośród innych sprzę-
tów tego typu obecnych na rynku. Zapewnia 
ją wykorzystanie w urządzeniu Black Body, 
czyli punktu odniesienia, dzięki któremu ka-
mera może określić temperaturę otoczenia, 
co wyklucza ryzyko zafałszowania wyniku. 

Atutem urządzenia jest również możliwość 
dopasowania jego funkcjonalności do potrzeb 
przedsiębiorcy, ponieważ jest przygotowane 
do implementacji dodatkowych algorytmów, 
a w tym im. in. wykrywanie niepożądanych 
zachowań, rozpoznawanie pracowników, au-
tomatyczna rejestracja czasu pracy, kontrola 
dostępu.
.

Firma stojąca na straży
bezpieczeństwa – Clevell AI
 
Clevell to firma zajmująca się tworzeniem roz-
wiązań wykorzystujących algorytmy sztucznej 
inteligencji, ułatwiających precyzyjne analizo-
wanie danych w krótkim czasie. W świecie, 
w którym dane stanowią fundament prowa-
dzenia biznesu, ich maksymalne wykorzystanie 
decyduje o przewadze rynkowej. Celem firmy 
jest realne wsparcie przedsiębiorców, dlatego 
wszystkich zainteresowanych zachęcamy do 
skorzystania z bezpłatnych tygodniowych 
testów urządzenia w siedzibie Clevell. Na 
kolejnym etapie istnieje możliwość długoter-
minowego najmu urządzenia w przystępnych 
kosztach miesięcznych.

Kontakt: 
Anna Kania

a.kania@clevell.ai, 515 870 650
www.clevell.ai

FIRMY CZŁONKOWSKIE RIG

Bezpieczeństwo i sztuczna inteligencja 
– poznajcie firmę CLEVELL

W dzisiejszych czasach zdrowie i bezpieczeństwo są podstawą funkcjonowania w przestrzeni publicznej. 
Pandemia wymusiła zmianę stylu życia i wpłynęła na wiele aspektów dnia codziennego. W roku 2020 
została powołana do życia firma CLEVELL, a wraz z nią urodziła się koncepcja wprowadzenia na rynek 
urządzenia, które odpowiada na realne potrzeby dzisiejszego świata. Clevell One – czyli sztuczna inte-
ligencja w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie.
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Od 2016 r. obowiązuje w Polsce ulga podat-
kowa na tzw. działalność badawczo-rozwo-
jową (Ulga B+R), która ma za zadanie zachęcić 
przedsiębiorców w Polsce do inwestycji w ob-
szarze Badań i Rozwoju. Pomimo że ulga B+R 
obowiązuje w polskim systemie prawnym już 
kilka lat, nadal nie wszyscy uprawnieni z niej 
korzystają.
Ulga ta polega na odliczeniu dodatkowych 
kosztów, tzw. kosztów kwalifikowanych, co 
w efekcie może spowodować minimaliza-
cję lub nawet likwidację odprowadzanego 
do urzędu skarbowego należnego podatku 
dochodowego.

ULGA B+R:

• dotyczy każdego przedsiębiorstwa, które 
rozlicza podatek dochodowy 
• zmniejsza roczne opodatkowanie lub, 
w przypadku niewystarczającej podstawy 
opodatkowania lub straty podatkowej, umoż-
liwia jego zmniejszenie w następnych latach 
podatkowych 
 • dotyczy kosztów, które nie zostały podatni-
kowi zwrócone w jakiejkolwiek formie
• dotyczy wyłącznie kosztów kwalifikowanych, 
stanowiących koszty uzyskania przychodów 
w danym roku podatkowym
• w przypadku inwestycji, na którą częściowo 
uzyskano dotację, można ją odliczyć w zakre-
sie kosztów własnych poniesionych na taką 
inwestycję
• umożliwia dwukrotne odliczenie określonych 
kosztów B+R i obniżenie w ten sposób pod-
stawy opodatkowania 
• może być rozliczana w zakresie działalno-
ści nieobjętej tzw. „zezwoleniem strefowym” 
lub decyzją o wsparciu nowej inwestycji na 
podstawie przepisów o specjalnych strefach 
ekonomicznych.

Wydatki, które można zaliczyć do kosztów 
kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej :
• koszty osobowe
• zakup materiałów i surowców
• zakup specjalistycznego sprzętu 
• odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, 
wartości niematerialnych i prawnych oraz 
kosztów prac rozwojowych
•odpłatne korzystaniez aparatury 
naukowo-badawczej
 • wybrane ekspertyzy, opinie, usługi doradcze
• koszty uzyskania i utrzymania patentów, 
praw ochronnych lub praw rejestracji wzorów 
przemysłowych.

Przykład:

Tabela obrazująca możliwe roczne oszczędności, po odliczeniu 

100% kosztów kwalifikowanych: 

Dlaczego warto korzystać 
ze wsparcia eksperta
w tej dziedzinie?

• dla bezpieczeństwa rozliczeń
• dla szybkiego i sprawnego wdrożenia pro-
cesu rozliczenia ulgi B+R w firmie
• dla pewności maksymalnego odliczenia
• dla wsparcia i opieki przy ewentualnych 
czynnościach sprawdzających w urzędzie
• dla potwierdzenia prawidłowości kwalifikacji 
projektów i kosztów B+R oraz zgromadzonej 
dokumentacji źródłowej.

Zapraszamy do Inventage

• posiadamy ekspertów o najwyższych 
kwalifikacjach.
• nasi pracownicy mają kilku/kilkunastoletnie 
doświadczenie w pracy w urzędzie skarbowym.
• maksymalizujemy korzyści przy minimalizacji 
nakładu czasu pracy.
• mamy stały kontakt z klientem i indywidu-
alne podejście.
• zapewniamy reprezentację i wsparcie przy 
ewentualnych czynnościach sprawdzających.
• stale weryfikujemy aktualne orzecznictwo.

Warto na koniec wskazać, że ulga B+R jest 
mechanizmem powszechnym. Skorzystanie 
z niej nie wymaga szczególnej procedury apli-
kacyjnej czy uprzedniej zgody organu podat-
kowego. Niewątpliwie najtrudniej jest ocenić 
przedsiębiorcy, które z realizowanych przez 
niego działania oraz związane z tym koszty 
uprawniają do odliczenia ulgi B+R, a następnie 
we właściwy sposób to odliczenie uzasadnić. 

- Inventage wspiera przedsiębiorców w Pol-
sce w prawidłowym, bezpiecznym i zgodnym 
z prawem odliczeniem ulgi B+R. Pomagamy 
przedsiębiorcom zidentyfikować działalność 
B+R wewnątrz firmy i przypisać związane z nią 
koszty. Asystujemy w dopełnieniu obowiązków 
ewidencyjnych ulgi B+R, jak również reprezen-
tujemy na podstawie udzielonego pełnomocnic-
twa i wspieramy od podstaw przy ewentualnych 
czynnościach sprawdzających. Zapraszamy do 
współpracy – zachęca Beata Złotek, ekspert 
podatkowy, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju 
w Inventage sp. z o.o. www.inventage.pl

Czekamy na nowe ulgi podatkowe – a co z dotychczasowymi? Topowa ulga na działalność badawczo-roz-
wojową - czy nadal obowiązuje, czy jeszcze zdążysz? Czy to dotyczy Twojej firmy? Co można odliczyć? 
Czy to bezpieczne? Dlaczego warto korzystać ze wsparcia eksperta? Wyczerpujące odpowiedzi na te 
pytania można znaleźć dzięki wsparciu i doradztwu specjalistów z Inventage.
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Poznaj Anię. 

Ania pracuje jako konsultant HR. Kiedy okazało się, że cały jej zespół 
musi pracować zdalnie, pomimo początkowych obaw, bardzo szybko 
odnalazła się w nowej sytuacji. 
Dzisiaj manager jej zespołu przekazał informację, że od przyszłego mie-
siąca cały jej zespół wraca do biura. Ania nie jest zadowolona z tego 
pomysłu. Uważa, że pracuje o wiele efektywniej, pracując sama, zdalnie.
Czy Ania na pewno dobrze zna samą siebie?

Spójrzmy na wyniki Ani w dwóch obsza-
rach zachowań uzyskanych na podstawie 
badania kwestionariuszem Thalento®

Ania ma bardzo duże potrzeby społeczne. Z łatwością odnajduje się 
w towarzystwie, jest świetna w budowaniu sieci kontaktów, które sama 
inicjuje, dlatego brak kontaktów społecznych twarzą w twarz będzie kom-
pensować sobie w inny sposób, np. długimi rozmowami telefonicznymi 
lub wideorozmowami. Ania buduje długofalowe relacje i przekształca 

je z formalnych w nieformalne. Jest gotowa nieść pomoc innym, chętnie 
udziela wsparcia i okazuje troskę, dbając o dobre samopoczucie innych, 
co trudniej jest realizować bez bezpośredniego kontaktu z ludźmi. 
Ania ma tendencję do mało zorganizowanego sposobu działania. Jest 
otwarta i kreatywna, ale często może wiązać się to z chaotycznym podej-
ściem do powierzonych zadań. Samodzielna organizacja pracy może być 
dla niej trudna. Może szybko dekoncentrować się widząc inne domowe 
obowiązki wokół siebie. Ania nie lubi być więziona w strukturach, ale aby 
efektywnie pracować potrzebuje zewnętrznych ram, które łatwiej jest 
uzyskać będąc w pracy w biurze. Wysoki poziom energii i pracowitość 
pozwalają jej na wysokie tempo pracy, ale nie zawsze prowadzi to do 
oczekiwanych rezultatów. Ania lubi wyzwania, szuka zadań trudnych 
do realizacji, dlatego przestawienie się na pracę zdalną mogło być dla 
niej takim wyzwaniem. 

Ania dostosowała się do zmian, jednak nie jest świadoma, że może 
lepiej dopasować styl swojej pracy do swojej osobowości. Dzięki czemu 
będzie bardziej zadowolona ze swojej pracy, a jednocześnie efektywniej 
wykonywać swoje obowiązki.

Czy jesteś gotowy na zmiany?
Te, które przyniosła ze sobą pandemia, ciągle postępują. Rok 2020 uzmysłowił większości firm, że do-
glądanie pracy pracownika zza jego ramienia nie jest konieczne. Tak samo jak wielkopowierzchniowe 
biura czy praca w open space’ie. Pandemia uzmysłowiła nam również dotkliwy fakt, jak słabo się znamy, 
zarówno w sferze zawodowych umiejętności, jak i naszych zwyczajnych, ludzkich potrzeb. Tylko od nas 
samych zależy, jak szybko zaadaptujemy się do zmian. Co dalej? Jakie mamy alternatywy? Jak wkroczymy 
w nową rzeczywistość? Warto zacząć od siebie.
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 Na przykładzie Ani widzimy, jak ważna jest nasza samoświadomość 
– tego, jacy jesteśmy, jaki jest nasz styl pracy, jak współpracujemy 
w zespole i komunikujemy się z innymi. Ważna jest wiedza, co nas 
uszczęśliwia, rozwija i sprawia, że czujemy się spełnieni zawodowo 
i prywatnie. Aby się tego dowiedzieć, musimy najpierw zobrazować 
swoje potrzeby i cele, następnie zdiagnozować najmocniejsze strony, 
a na koniec określić, jakie są nasze motywatory do działania.

Najtrudniej jest mówić o samym sobie i obiektywnie ocenić swoje 
talenty. Dlatego warto skorzystać ze sprawdzonych narzędzi, które 
zostały stworzone, aby sprostać wyzwaniom XXI wieku. Jednym z nich 
jest Thalento®, z 11-letnią historią doświadczeń klientów z ponad 50 
krajów świata.

Thalento® to nowoczesny i obiektywny kwestionariusz będący efektem 
wieloletnich badań i doświadczeń naukowych badający kompetencje, 
osobowość i motywację. Kwestionariusz badania możesz uzupełnić 

z dowolnego urządzenia z do-
stępem do internetu, zajmie 
Ci to około 25 minut. Nie ma 
tutaj ani dobrych, ani złych 
odpowiedzi. Po wypełnieniu 
kwestionariusza otrzymasz 
czytelny raport, który w przy-
stępny sposób prezentuje in-
formacje o uzyskanych przez 
Ciebie wynikach. Chcesz do-
wiedzieć się o sobie więcej? 
Masz możliwość umówienia spotkania z Ekspertem Thalento®, który 
udzieli Ci pogłębionej informacji oraz wskaże Twoje najmocniejsze 
strony. Co więcej, możesz przebadać nie tylko siebie, ale cały Twój 
zespół, aby zobaczyć jego pełen obraz i przekonać się, jak jesteś do 
niego dopasowany.

Skontaktuj się z nami, 
aby dowiedzieć się więcej!

RM Business Group 
ul. Pułaskiego 7
42-300 Myszków 
tel.: +48 603 329 565 
e-mail: biuro@rmbg.pl 

Keystone Consulting Sp. z o.o.,
ul. Zabrska 16
40-083 Katowice
tel.: +48 609 090 609
e-mail: biuro@keystone.com.pl 
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Woman HUB
czy jest miejsce dla kolejnej
kobiecej organizacji?

Działania w trosce 
o klimat
z wizją rozwoju gospodarczego

Polski Ład
nowe ulgi podatkowe
dla biznesu

DODATEK SPECJALNY 

Poland. Creativity
inspired by nature

Z fintechu
do start-upu

motoryzacyjnego 
Oliwer Kotecki 

WatchOUT!
KongresMSPwww.ekmsp.eu

JUBILEUSZOWA 10. EDYCJA
EUROPEJSKIEGO KONGRESU 

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

ZOSTAŃ PARTNEREM 
WYDARZENIA!

P A Ź D Z I E R N I K  2 0 2 1

Mirosław Rus
Dyrektor ds. Rozwoju

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

KongresMSPwww.ekmsp.eu

JUBILEUSZOWA 10. EDYCJA
EUROPEJSKIEGO KONGRESU 

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

ZOSTAŃ PARTNEREM 
WYDARZENIA!

P A Ź D Z I E R N I K  2 0 2 1

Mirosław Rus
Dyrektor ds. Rozwoju

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

Magazyn 
BUSINESS HUB
Wolny Rynek

dostępny online

Czytaj online:
rig.katowice.pl/businesshub

Napisz do nas:
wr@rig.katowice.pl

MAGAZYN REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ W KATOWICACH
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Taka strategia okazała się bardzo pożądana 
w listopadzie 2018 roku, kiedy to na konfe-
rencji – warsztatach o tytule „Zarządzanie 
zespołem rozproszonym” zorganizowanych 
przez Puls Biznesu te „schowane” aspekty 
wzbudziły najwięcej zainteresowania”. Dla-
tego też skupię się w gruncie rzeczy nie na 
pytaniu „co?”, ale „jak?” Mam nadzieję, że 
w ten sposób w jakimś stopniu uzupełnię ty-
pową dla Europy lukę, wynikającą z tendencji 
niestety częstego „definiowania obszarów 
i problemów” i… to wszystko. Jakby miało 
to załatwić sprawę… 

Jeżeli Cię te słowa, czytelniku-Europejczyku 
drażnią, to z jednej strony normalne (kto 
chce słyszeć o negatywach na swój temat), 
a z drugiej strony właśnie irytacja, a nawet 
złość, dla osób myślących progresywnie jest 
„zaczynem” do refleksji i ewentualnej zmiany. 
Ta tendencja na naszym kontynencie wynika 
z kulturowości, w której postrzeganie rze-
czywistości odbywa się przez pryzmat rze-
czowników – kiedy większość tego świata 
definiuje otoczenie przede wszystkim przez 
pryzmat czasowników, a więc procesów, ro-
zumienia zależności dynamicznych a nie sta-
tycznych. Dla Chińczyka, Hindusa czy Araba, 
przykładowo, długopis, na który patrzy, to 
nie „przyrząd należący do grupy długopisów, 
następnie do urządzeń do pisania, a potem 
do artykułów biurowych, itd.”, ale narzędzie, 
które używane jest do realizacji jakiegoś celu, 
zadania, działania tu i teraz – co prowadzi do 
jakiegoś efektu w kontekście sytuacyjnym. 
Stąd nasze skupianie się na „kategoryzacji 
i definicjach”, co znowu prowadzi do tzw. 
myślenia wąsko-kontekstowego… Dlatego, 
na przykład, działy zakupów „wyciskają ceny” 
od dostawców, antagonizując ich, zamiast – 
patrząc szeroko-kontekstowo - skupiać się 
na jak najlepszej współpracy i generowaniu 
najlepszych efektów. To jeden z głównych 

powodów coraz szybszej degradacji Europy 
Zachodniej w obszarze konkurencyjności – 
w porównaniu z większością świata biznesu 
(i nie tylko biznesu). To temat na osobny 
artykuł…

Na początku jednak – dla porządku - za-
mieszczam spis tego, co w pewien sposób 
jest klarowne, oczywiste i wielokrotnie na-
zwane w odniesieniu do charakterystyki za-
rządzania zespołem rozproszonym.

Na początku informacja, która jednych 
może „zasmucić” a dla innych to… tylko in-
formacja – i już. Zarządzanie na odległość 
zespołem ludzi jest wyzwaniem zazwyczaj 
trudniejszym niż w wariancie stacjonarnym. 
Wymaga szerszych umiejętności – w tym 
w szczególności umiejętności komunikacyj-
nych, a także zdecydowanie lepszej organiza-
cji pracy (myślenia i działania systemowego). 
Wymaga też większej dojrzałości menedżera, 
a szczególnie konsekwencji, cierpliwości i po-
kory menedżerskiej. Jaka to informacja: zła 
czy dobra? A jakie to ma znaczenie? Jeśli 
stoisz przed tym wyzwaniem dzisiaj, to dla-
tego, że nie masz wyboru w rzeczywistości 
– podobnie jak z nauką języka angielskiego – 
jakie znaczenie ma czy jest trudny czy łatwy? 
I tak trzeba go znać w dzisiejszym świecie… 
więc po co rozpatrywać jego „trudność czy 
łatwość”? Oczywiście, ułatwieniem czy też 
ułatwiającym rozwiązaniem organizacyjnym 
jest praca hybrydowa lub praca typu home-
-office tylko części zespołu. Jeśli to możliwe…
Zarządzanie zespołem rozproszonym, naj-
prościej mówiąc, polega na: organizowaniu, 
planowaniu, kontrolowaniu oraz motywo-
waniu pracowników, którzy nie pracują 
razem w jednym miejscu, aby realizować za-
mierzone cele firmy, organizacji. Zarządzanie 
takie możliwe jest dzięki istniejącej dzisiaj, 
wspaniałej już, technologii. 

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 kryzyso-
wych. 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 pre-
zes Academy of Business & Career Development 
w Chicago (z ponad 35-letnim doświadczeniem za-
rządczym), doradca i trener kilkunastu tysięcy człon-
ków zarządów i menedżerów, pracujący z wieloma 
czołowymi firmami w Polsce i za granicą w dziedzinie 
transformacji, nowoczesnego zarządzania oraz no-
woczesnej sprzedaży w ekonomii chaosu. Twórca 
pierwszej nielinearnej V Generacji Sprzedaży. Absol-
went 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

O zarządzaniu zespołem rozproszonym 
– jak realizować cele firmy w trybie 
home-office 
Pandemia drastycznie przyspieszyła adaptację społeczeństwa do konceptu pracy zdalnej – a mówiąc 
precyzyjniej - wymusiła ją. Praca zdalna członków zespołu to wymóg zarządzania „zespołem rozpro-
szonym”. Jeżeli wpiszesz do wyszukiwarki internetowej hasła związane z tą tematyką, pojawi się duża 
liczba artykułów i propozycji szkoleń, które omawiają różne elementy sztuki zarządzania „na odległość” 
oraz opisują wyzwania z tym związane. W związku z tym – w tym artykule postanowiłem zamieścić kilka 
tych informacji, które należą do zanurzonej części „góry lodowej” wyzwania pod tytułem „zarządzanie 
na odległość” – a które stanowią w praktyce o skuteczności tego zarządzania.
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Kluczowe obszary 
 zarządzania zespołem 
rozproszonym:

1. Zapewnienie odpowiednich narzędzi pracy 
(technologia).
2. Ustalenie klarownych, ogólnych zasad 
pracy.
3. Zapewnienie odpowiedniego poziomu 
kompetencji (odpowiednia ocena kompetencji 
i ich rozwój – tam, gdzie to konieczne oraz – 
w dalszej kolejności – potrzebne),
4. Podział zadań i odpowiedzialności (plus 
specyficzna koordynacja czasowa – jeśli ze-
społy międzynarodowe).
5. Jasna definicja celów – w wymiarze co naj-
mniej tygodniowym, a często krótszym.
6. Integracja zespołu poprzez wspólne dysku-
sje i rozwiązywanie problemów oraz wspólną 
naukę.
7. Zdobywanie lojalności i motywowanie 
pracowników poprzez skuteczną koordyna-
cję projektów. 
8. Dobra organizacja telekonferencji 
i   videokonferencji (sztuka sama w sobie – 
wymogi organizacyjne wyższe niż w wersji 
stacjonarnej – plus przekąski każdy sobie 
organizuje sam).
9. W praktyce codzienna komunikacja z pod-
opiecznymi. Motywowanie indywidualne 
i zespołowe (poprzez rozmowy, spotkania, 
komunikaty oraz spójność działań z określo-
nym wcześniej systemem wartości, a także 
poprzez osiąganie celów przez zespół oraz 
poczucie wsparcia od osób zarządzających).
10. System celebrowania efektów oraz doce-
niania i nagradzania.

Tyle punkty na logicznej liście… A teraz…wy-
zwania nieoczywiste, które dla wielu mogą być 
„niewidoczne”, gdyż są „pod wodą” (w koncep-
cie góry lodowej)…

Wyzwanie pierwsze:

Przekazywanie informacji „na odległość” ge-
neruje o wiele większe ryzyko niezrozumie-
nia sensu, kontekstu czy szczegółów, a także 
emocji wynikających z braku wiedzy na temat 
„w jakim stanie psychicznym oraz w jakich 
uwarunkowaniach znajduje się druga osoba 
w danym momencie”. Kiedy kogoś widzimy 
(w biurze), w oczywisty sposób widzimy „sporo”, 
nawet mikro-ekspresje na twarzy mówią nam 
tak wiele. Automatycznie (mamy to w genach) 
dostosowujemy komunikat do osoby. Na odle-
głość tego nie ma – na przykład, gdy piszemy 
do kogoś maila – nie wiemy w jakim momencie 
swojej rzeczywistości emocjonalnej ta osoba 
będzie w czasie czytania go. Przez telefon – 
jedno słowo, jeden zwrot, może doprowadzić 
do silnej eskalacji emocji – kiedy mamy dłuż-
szą wypowiedź, nie widzimy reakcji osoby na 
bieżąco. Wideo-rozmowa daje większe szanse, 
jednak to nie to samo co face-to-face. Stąd 

komunikacja na odległość wymaga dwóch 
umiejętności: sumienności uzbrojonej w my-
ślenie empatyczne (ważenie każdego słowa czy 
zdania) oraz… umiejętności „rozładowywania” 
negatywnych emocji – gdyż te ZAWSZE SIĘ 
POJAWIĄ (pytanie tylko ‘jak często?’). 

Sumienność będzie funkcją świadomości me-
nedżera, że warto się zastanowić „jak może się 
czuć osoba po drugiej stronie łącza”. Dopro-
wadzi to go do głębszego przemyślenia słowa 
pisanego czy „telefonicznego” – komunikaty 
trzeba rozbrajać z niepotrzebnych „ostrych” 
słów, a uzbrajać w język nieantagonizujący. 
W czasie pisania czy rozmowy warto myśleć ka-
tegorią „jak czuje się/może się poczuć odbiorca 
mojego komunikatu. Kompetencja ta nazywa 
się komunikacją nieantagonizującą. Równole-
głą kwestią jest zbalansowanie komunikatów 
pod kątem wymogu zwięzłości i klarowności 
w komunikacji – częstym źródłem konfliktów 
lub negatywnych emocji są niejednoznaczność 
lub zawiłość przekazu. A to już sztuka sama 
w sobie…

Ta druga kompetencja dotyczy potrzeby re-
agowania na trudne emocjonalnie sytuacje 
pomiędzy członkami zespołu, w tym te, w któ-
rych Ty jesteś stroną – a one pojawią się na 
pewno w sytuacji pracy zdalnej. To zarówno 
świadomość jak działa mózg ludzki w emocjach 
(czyli zależność mózgów automatycznego – ga-
dzio-limbicznego a logicznego) oraz, w związku 
z tym, co to jest mechanizm akceptacji… Fun-
damentem tej kompetencji jest zawsze po-
kora menedżerska, która chroni zawodowego 

menedżera przed podejściem typu: „on to źle 
rozumie” lub „on to źle odbiera”. To Twój komu-
nikat, szefie, generuje takie a nie inne zacho-
wania – a one są wtórne do Twojego przekazu. 

Warto tu dodać jeszcze jedną złożoną poradę 
– ilość negatywnych emocji jest odwrotnie 
proporcjonalna do jakości organizacji pracy. 
Ta znowu jest funkcją rozumienia, że plano-
wanie pracy podopiecznych w zespole rozpro-
szonym jest szczególnie istotne – a więc musi 
być wydzielone z harmonogramu działań ope-
racyjnych. Kolejność zadań, parametryzacja, 
klarowność przekazu, zabezpieczenie wsparcia, 
przepływu informacji – menedżer musi temu 
poświęcić więcej czasu niż przy zarządzaniu 
stacjonarnym. Jednocześnie planowanie i de-
legowanie zadań powinno tak często jak to 
jest możliwe (ale nie częściej - parafrazując 
słowa Einsteina) być przeprowadzanie wspól-
nie z całym zespołem lub jego członkami. Do-
datkową taktyką jest niwelowanie konfliktów 
pomiędzy podopiecznymi poprzez łączenie 
ich w podzespoły (np. pary), dla których nad-
rzędność celu stojącego za zadaniem często 
stanie się remedium do pokonania niesnasek, 
animozji czy wręcz konfliktów. Ta technika nie 
jest uniwersalna, czyli nie działa wszędzie i za-
wsze, jednak jest narzędziem bardzo często 
skutecznym. Uwspólnianie budowania pro-
cesów i wyznaczania celów doprowadza do 
integracji i uczenia się siebie nawzajem. Me-
nedżer „Zosia-Samosia” w sytuacji zespołów 
rozproszonych to gwarant porażki już nawet 
na krótką metę…
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Wyzwanie drugie:

Menedżer nie ma możliwości obserwowania 
pracowników „na co dzień” – tak, jak to się 
dzieje w pracy stacjonarnej. Monitorowanie 
podopiecznych poprzez różne narzędzia (tech-
nologia monitorowania korzystania z kompu-
tera czy częste weryfikowanie „co on/ona robi 
teraz) powoduje tak duże poczucie braku za-
ufania przełożonego, że niszczy to motywację. 
Z drugiej strony zrozumiałe jest, że wiele osób 
bez nadzoru nie będzie pracować wydajnie… 
To jak tym tematem zarządzić? 
Tu pojawia się wymóg kompilacji kilku założeń 
i działań menedżera. Pierwszy, to dobór człon-
ków zespołu pod kątem umiejętności „domy-
kania zadań, projektów” oraz osiągania mocy 
sprawczej we współpracy z innymi członkami 
zespołu. Należy zwracać uwagę na „spycho-
logów” – generalnie nie zatrudniać ich – choć 
to oczywiste, że nie zawsze jest to możliwe. 
Rozumienie, że moc sprawczą otrzymuje się 
od osoby, wobec której chcemy tę moc mieć 
pozwala na ukierunkowanie swojego sposobu 
komunikowania się na skuteczne tory. Każdy 
członek zespołu rozproszonego staje się swego 
rodzaju menedżerem swojej skuteczności, co 
nie pozwala na podejście typu: „ja zrobiłem 
swoje, reszta to nie moja sprawa”. 

Drugie założenie to parametryzacja zadań. 
Jeżeli będziemy tak strukturyzować zadania, 
że będą one mierzalne co do efektów (przede 
wszystkim czas realizacji, ale także np. etapy 
realizacji, mierzenie jakości pracy – np. ilość 
błędów na jednostkę pracy), to wtedy monito-
rowanie działań staje się mniej istotne – roz-
liczanie pracy jest możliwe bez obserwacji jej 
wykonywania – zdefiniowany efekt staje się 
miarą. 

Trzecie założenie jest silnie powiązane z pierw-
szym – jednak ma swoja odrębność. Brzmi ono: 
zatrudniaj ludzi, którym możesz ufać, jednak 
przede wszystkim ufaj im, dzięki czemu oni 
będą mieć motywację do działania. To trudna 
sprawa w naszej kulturowości do przyjęcia 
przez wielu menedżerów. Jesteśmy wychowani 
w kulturze braku zaufania, więc nie potrafimy 
ufać. Nie rozumiemy mechanizmu psycholo-
gicznego, który nawet w Europie działa jedno-
znacznie: zaufanie się opłaca per saldo. 
Jeżeli skompilujesz te trzy kwestie (założenia) 
– szansa, że utrzymasz zarówno wydajność jak 
i motywację w zespole – rośnie.

Wyzwanie trzecie:

Fakt, że działamy „na odległość” nie zwalnia 
menedżerów z ich podstawowego zadania 
– delegowania. Dlaczego? Zastanówmy się: 
są cztery role delegowania: realizacja zadań 
(liczba na cały zespół), zarządzanie czasem 
(optymalizacja rozkładu działań), rozwijanie 
podopiecznych (zwiększanie konkurencyjno-
ści firmy) oraz motywowanie (delegowanie to 

sygnał o docenianiu możliwości podopiecz-
nego). Zadam pytanie retoryczne: czy to, że za-
rządzamy zespołem rozproszonym zmienia ten 
zestaw celów delegowania? Oczywiście, że nie. 
Jednocześnie w Europie pojęcie delegowania 
w sensie zawodowym, systemowym, opartym 
na strukturze sześciu poziomów delegowania 
generalnie nie jest znane. Polska wiedzie już 
zdecydowany prym na tym kontynencie, jeśli 
chodzi o poziom świadomości i wiedzy zarząd-
czej, także w tym obszarze. Dlatego też pojęcie 
najważniejszego dla rozwoju i motywacji pod-
opiecznych, a także dla wzmacniania konkuren-
cyjności jest trzeci poziom delegowania, który 
w konwencji home-office wymaga jedynie… 
włączenia Zooma, Skype’a czy Teamsa. Ten po-
ziom, którego kwintesencją jest partycypowa-
nie podopiecznego w podejmowaniu decyzji co 
do delegowanego, znalezienia rozwiązania czy 
zbudowania planu realizacji zadania, pozostaje 
dalej obszarem zasadniczej pracy menedżera. 
Pojawiają się jednak dodatkowe aspekty, dla 
którego stosowanie poziomów delegowania 
jest jeszcze bardziej istotne. Pierwszy, praca 
zdalna zmniejsza poczucie przynależności do 
firmy w związku z pracą poza nią. Drugi, osłabia 
się integracja podopiecznych między sobą, ze-
spół polaryzuje się na małe dwu-trzyosobowe 
zespoły – przez co łatwiej o podziały w zespole 
– podziały wpływające na przepływ informacji, 
na wydajność i atmosferę pracy. Systemowe 
delegowanie wprowadza czynnik bliskości oraz 
wymusza słuchanie i analizę szczegółów, co 
daje doskonałą okazję menedżerom do po-
znawania niewidocznej tkanki emocjonalnej 
firmy, atmosfery pracy i wyzwań związanych 
z przepływem informacji oraz wzajemnym 
wspieraniem się. Dzięki temu pozwala mene-
dżerowi na działania albo proaktywne, albo 
przynajmniej na szybkie zażegnywanie głęb-
szych problemów.

Wyzwanie czwarte:

Właściwie, pod wieloma względami, nawiązuje 
do poprzedniego akapitu… Wymóg bliskości 
i częstości kontaktów – zarządzanie samot-
nością. „Że co?” spyta wielu kolokwialnie. Tak 
samotnością. Praca zdalna jest pracą „samemu” 
w przestrzeni nazywanej „domem”. Dla wielu 
jednak okazuje się, że praca samemu powo-
duje stan, który nazwiemy samotnością. Brak 
możliwości kontaktów nieformalnych w pracy, 
niemożność swobodnego spytania o wsparcie 
w detalu sytuacyjnym, ograniczenie możliwo-
ści odczytywania emocji w stosunku do siebie 
u innych osób może powodować i – okazuje 
się już teraz – powoduje nader często mę-
czące i prowadzące do stanów depresyj-
nych poczucie izolacji. Stąd jedną z najmniej 
uzmysławianych kompetencji menedżerskich 
jest umiejętne utrzymywanie kontaktu z pod-
opiecznymi. Umiejętne, gdyż nie może być zbyt 
częste – aby nie powodować poczucia braku 
zaufania i nadopiekuńczości (a to jest chęć kon-
trolowania), a jednocześnie nie może być zbyt 

rzadkie – bo nie pozwala na stymulację pożą-
danych emocji w związku z atmosferą pracy 
i w pracy. Jeżeli nałożymy na to jeszcze ogra-
niczony dostęp do innych członków zespołu, 
a więc utrudniony przepływ informacji i infor-
macji zwrotnej, utrudniony podział i przepływ 
zadań – tworzy nam się zagrożenie, które samo 
w sobie może spowodować bardzo szybką re-
zygnację podopiecznego z pracy. 

Warto tu wspomnieć o jeszcze jednym wek-
torze, który w przypadkach współpracy osób 
z zagranicy nakłada się jeszcze na powyższe 
wyzwania – różnice kulturowe bądź narodo-
wościowe stawiają dla menedżera poprzeczkę 
zdecydowanie wyżej. Wtedy ta bliskość staje 
się kluczowa – przynajmniej w pierwszych 
fazach budowania zespołu. Ten temat sam 
w sobie jest bardzo szeroki… Już trochę żartem 
dodam, gdyby ktoś chciał zignorować powyż-
sze wyzwanie, to proszę sobie wyobrazić, że 
przesunięcia czasowe między kontynentami 
wynoszą na przykład siedem godzin w jedną 
i drugą stronę – trio Tokio – Warszawa – 
Chicago staje się wtedy niezłym wyzwaniem 
logistycznym…

Wyzwanie to – kto wie – czy nie jest naj-
większe, a wymóg bliskości – najważniejszy. 
Dlatego silnym wskazaniem dla menedżera 
zespołu rozproszonego jest prowadzenie 
wspólnych cotygodniowych spotkań, w czasie 
których „uwspólniane” są cele, plany i zadania 
– oraz definiowane są wnioski z zeszłego ty-
godnia – co angażuje wszystkich na poziomie 
emocjonalnym, dzięki czynieniu podopiecz-
nych osobami partycypującymi w kreowaniu 
codziennych i taktycznych planów. Osobnym 
wymiarem bliskości powinny jeszcze być dwa 
typy spotkań „na łączach” – wspólna nauka, 
rozwój wiedzy i umiejętności oraz… spotkania 
towarzyskie – być może nawet z lampką wina, 
gdyż po pracy nie trzeba wsiadać do samo-
chodu, aby wrócić do domu. A to taki mały plus 
pracy zdalnej (wśród innych plusów). Malutki…

PUENTA: Zmiana jest codziennością śro-
dowiska chaosu – w takim żyjemy od zarania 
dziejów. Tyle, że teraz intensywność i skalę 
zmian odczuwamy z dnia na dzień. Nie ma 
co narzekać na sztorm, gdy jest – trzeba się 
w nim odnaleźć. Powyższe punkty to wska-
zówki, dzięki którym nasze szanse na rela-
tywny spokój i skuteczność rosną. 
Ostatnia porada spotka się na pewno! z dużą 
aprobatą czytelnika. Nie zapomnij, menedże-
rze, organizować, choćby raz na miesiąc, spo-
tkania rzeczywiste, bo jako zwierzęta stadne 
potrzebujemy tego jak ryba wody!!! 

Zdalnego powodzenia!
Krzysztof Sarnecki

EKSPERT RADZI
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Szlak murali – 

w obrazach
-

-

-

-

-

-

 

Wielkoformatowe obrazy, nierzadko niezwy-

kle barwne, dzięki którym sztuka przenosi się 

z galerii na ulicę, pozwalają na obserwację ryt

mu miasta, przedstawiają jego historię i rozwój  

na przestrzeni lat. Na katowickich ulicach mo-

żemy zobaczyć dzieła inspirowane twórczością 

Waldemara Świerzego, wybitnego polskiego pla-

kacisty (mural przedstawiający Johna Baildona, 

autor: Camej, róg ulic Gliwickiej i Bocheńskiego), 

z okazji rozgrywek Intel Extreme Masters, autor: 

Mona Tusz, ul. 1 Maja 53) czy pracami rodzimej 

Grupy Janowskiej (Kutz na kucu, autor: Camej,  

ul. Wypoczynkowa 3).

Pierwsze przykłady malarstwa ściennego poja-

wiły się w naszym mieście wiele lat temu, lecz 

dopiero dzięki zaangażowaniu artystów zapro-

szonych do udziału w pierwszej edycji Katowice 

Street Art Festival miejska przestrzeń zapeł-

niła się muralami. Kolejne odsłony tego odby -

wającego się od dekady wydarzenia sprawiły,  

że w Katowicach zapanowała moda na sztukę 

uliczną. Dzięki festiwalowi górnośląską stolicę 

odwiedzili m.in.: Daniel Sparkes, Aryz, Escrif, 

Etam Crew, MCity i wielu innych. Powstało także 

wiele projektów niezależnych od festiwalu. 

Jerzy Kukuczka

Jerzy Kukuczka

murale.katowice.eu

ilustracjami Jeana Girauda (mural namalowany 
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Dla zobrazowania niektórych zależności zosta-
niemy przy przykładzie dziesięciu tysięcy maili, ok?

Klienci na wyciągnięcie ręki

Na skrzynkę wszystkich osób (tych 10 000), którzy 
są w bazie dotrze Twoja wiadomość. Oczywiście 
nie wszyscy klikną w tego maila, nie ma nawet 
się co łudzić. Ale statystycznie jest to 15-30%. 
Z dziesięciu tysięcy to minimum tysiąc pięćset 
osób. Robi wrażeniem prawda? Jakby z tych 1500 
osób czytających maila chociaż dziesięć procent 
było zainteresowanych Twoją ofertą – mamy 150 
osób! Teraz policz 150 razy twój produkt – ile to 
pieniędzy? Świat byłby zbyt piękny, gdyby to było 
takie łatwe. To wszystko nie jest takie proste, ale jak 
najbardziej jest do zrobienia. Wysyłane treści mu-
szą być chwytliwe, atrakcyjne dla odbiorcy i przede 
wszystkim – muszą zawierać choć trochę wartości 
dla czytającego. Nikt nie chce czytać wiadomo-
ści, w której na samym starcie widzi hasło - KUP 
TERAZ. To, czy zachęcisz ich do interakcji, kupna 
produktu, wypełnienia ankiety - leży po Twojej 
stronie. Skupimy się na tym w następnych nume-
rach magazynu. Opowiem jak tworzyć treści pod 
takie kampanie. 

Partnerzy biznesowi

Nie warto zamykać się na jeden sposób postrzega-
nia takiej bazy. A może właśnie tam, w tych dzie-
sięciu tysiącach adresów znajduje się Twój przyszły 
wspólnik, inwestor czy dyrektor finansowy? Nie 
musisz nakłaniać tych ludzi do kupowania. Co jeśli 
napiszesz: Dzień dobry, jak już wiecie, albo i nie – 
prowadzę firmę X. Potrzebujemy dużej ilości jedwabiu. 
Jakby ktoś miał – zapraszam na kawę. Na pewno się 
dogadamy. W idealnym świecie – po chwili otrzy-
mujesz wiadomość: Tak się składa, że mam hodowlę 
jedwabników, kiedy i gdzie ta kawa? 
Wykorzystanie zbioru e-maili ogranicza się tylko 
do naszej kreatywności. Przecież ten mail trafia 
prosto na skrzynkę odbiorczą. Jego sąsiadami będą 
wiadomości od współpracowników i klientów. To 
idealne miejsce do wykorzystania!

Budowa marki 

Kolejną formą wykorzystania takiej bazy jest budo-
wanie marki osobistej lub firmy. Ty wiesz, że jesteś 
najlepszy w swoim fachu, ale co z tego, jeśli inni 
o tym nie wiedzą. To idealne miejsce na pokazanie 
konkretnych rozwiązań, case study lub drogi, jaką 
musiałe(a)ś pokonać, żeby się tutaj znaleźć. 
Tak samo, jak i w poprzednich pozycjach – musi to 
być pokazane ciekawie. Budowanie wizerunku nar-
cyza nie pomoże. Treści w takich wiadomościach 
powinny przede wszystkim dawać wartość (to na-
sze dzisiejsze słowo klucz). Nie musisz odkrywać 
wszystkich kart, ale przedstaw się i pokaż ludziom, 

co zrobiłeś, jak osiągnąłeś takie wyniki sprzeda-
żowe. Za pomocą jakich narzędzi, tak efektywnie 
zarządzasz firmą. 

Sprzedaż specjalistycznej 
wiedzy

Znam kilka newsletterów, które generują przychód 
rzędu ponad dwustu tysięcy złotych (To już dwie 
mikrokawalerki i dwa razy więcej, niż oferowałem 
ci na początku tego artykułu). Pewnie się teraz 
zastanawiasz – jak oni to zrobili? Sprzedają bardzo 
specjalistyczną wiedzę i gotowe rozwiązania. 
Kilka przykładów: analiza gotowców inwestycyj-
nych, podsumowanie aktualnych instrumentów 
finansowych, skondensowane newsy ze świata IT, 
marketingu, prawa, finansów. 
Ile ludzie mogą zapłacić za takie wiadomości? 
Około kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Wszystko 
zależy od częstotliwości wysyłek i niszy na rynku. 
Ta opcja jest wyjątkowo kusząca – to przecież ła-
twe pieniądze. Ale wiedz, że jeśli się zdecydujesz na 
tworzenie takich treści – będziesz musiał(a) przy-
gotowywać taki newsletter co tydzień, dwa. Trzeba 
kochać dany temat lub mieć regularny dostęp do 
konkretnych informacji. 

Sprzedaż powierzchni 
reklamowej

Przy okazji budowania własnej marki, sprzedaży 
produktów i wiedzy można dodatkowo zarobić, 
sprzedając powierzchnię reklamową (część  maila), 
albo sprzedawać wysyłki wiadomości do całej 
grupy. Ważne jest, aby treści były dostosowane do 
bazy subskrybentów. Co prawda, można sprzedać 
wysyłkę dotyczącą nowych rodzajów plomb denty-
stycznych i wysłać do to bazy przedsiębiorców, ale 
czy to przyniesie zamierzony efekt? Z doświadcze-
nia wiem, że może się to nie sprawdzić. Klient nie 
będzie zadowolony i już nigdy nie wróci. 
Skrzynka pocztowa to miejsce, do którego zaglą-
damy wszyscy. Nieważne kim jesteś i co robisz 
– jesteś tam przynajmniej raz dziennie. I stawiam 
pięć złotych, że subskrybujesz przynajmniej jeden 
newsletter. Jeśli tego nie robisz – nie wiesz, co 
tracisz. Niektóre mogą być bardzo przydatne.
W Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach 
dysponujemy bazą 9000 subskrybentów. Dostar-
czamy im wiedzę, a przy okazji raz na jakiś czas 
wysyłamy treści sponsorowane. Wiele osób nie 
zdaje sobie sprawy, jaką moc może mieć dobrze 
zbudowana baza mailingowa. Zacznij ją budować 
już dziś. 

A jeśli naprawdę nie subskrybujesz ani jednego 
newslettera – przegrałem pięć złotych. Nie bę-
dziemy bawić się w przelewy. Zapraszam na kawę. 
Czekam na kontakt – mpaterak@rig.katowice.pl. 

Martin Paterak 
Kierownik ds. PR & Marketingu

RIG w Katowicach

100 000 zł czy 10 000 adresów e-mail?
Wyobraź sobie taką sytuację. Stajesz przed dylematem niczym w „Matrixie” – masz do wyboru sto tysięcy 
złotych albo dziesięć tysięcy adresów e-mailowych potencjalnych klientów. Co wybierasz? Sto tysięcy 
brzmi kusząco, nawet bardzo – to przecież mikrokawalerka w Bytomiu! Ale ja, subiektywnie – wybrałbym 
drugą opcję. Poniżej przedstawię więcej argumentów i może Cię przekonam do tego, że budowanie bazy 
to dobra strategia i warto ją wdrożyć.

EKSPERT RADZI
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Wydaje nam się być może, że rezygnacja 
z torebek foliowych, słomek do napojów, 
kąpieli na korzyść prysznica, detergentów 
itp. nic nie zmieni, ale… pomyślmy o skali. 
Każdy obywatel świata powinien pamiętać 
o tym, by w obszarze swojego wpływu dzia-
łać tak, by minimalizować jego negatywny 
efekt. Dbałość o Planetę zaczyna się od 
nawyków każdego - każdego dnia, ale ze 
względu właśnie na ten zakres oddziaływa-
nia, to rola biznesu w tym aspekcie jest klu-
czowa. Im większa firma, tym z jednej strony 
potencjalnie większe obciążenie w postaci 
śladu węglowego, z drugiej zaś, większe 
możliwości oddziaływania na świadomość 
konsumentów i ich wybory. Mały biznes ma 
może mniejsze możliwości, ale nie oznacza 
to, że powinien je ignorować lub z nich re-
zygnować, bo jest to też kwestia odpowie-
dzialności. Powinniśmy mieć świadomość, 
że przyszłość nas samych, naszych rodzin, 
naszych sąsiadów i… naszych klientów - leży 
w naszych rękach! 

ŚWIADOMOŚĆ
Choć świadomość i wiedza ekologiczna 
ogółu Polaków nie jest może zbyt wysoka, 
to jednak stale rośnie i tego faktu nie należy 

lekceważyć. Na rynku jest coraz mniej miej-
sca dla tych, którzy wzrost biznesu budują 
wyłącznie motywowani chęcią zysku, bez 
jednoczesnego poszanowania środowiska, 
a tym samym ludzi w nim żyjących.
Według Raportu Climate Change publiko-
wanego przez Havas w 2020 roku, polscy 
klienci najwyżej oceniają takie działania jak: 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń w trak-
cie produkcji, projektowanie opakowań przy 
użyciu materiałów bardziej przyjaznych śro-
dowisku, czy projektowanie produktów bez 
niepotrzebnych opakowań. Dlatego coraz 
więcej firm na przestrzeni kilku ostatnich 
lat podejmuje temat ochrony środowiska 
nie tylko na etapie koncepcji produktu, ale 
także w kampaniach reklamowych. Tu rola 
marketingu polega nie tylko na komuniko-
waniu pewnych cech produktów, które wpi-
sują się w eko trendy, ale też na budowaniu 
ekologicznej świadomości konsumenckiej 
- i docelowo - zmiany zachowań nabywców. 
Oczywiście takie zmiany wymagają czasu, 
jasny musi też być ich sens i cel, by proces 
ten mógł postępować.

ZAUFANIE
O ile działania w obszarze greenmarketingu 
dają firmie niejako etykietkę firmy godnej 

Magdalena Chojnacka-Greslé

Zawodowo związana z marketingiem i event mar-
ketingiem od 15 lat, od 2013 roku zaangażowana 
w organizację imprez i targów ekologicznych, 
wsparcie medialne wydarzeń i akcji społecznych. 
Prowadziła portal Ekonavigator i niejednokrotnie 
występowała jako ekspert w mediach i na wyda-
rzeniach branżowych. Obecnie właścicielka agencji 
reklamowej Ekonavigator.online, która specjalizuje się 
w content marketingu i komunikacji firm związanych 
z branżą ekologiczną, ze szczególnym uwzględnie-
niem social mediów.
 
www.ekonavigator.online

Komunikacja ekologiczna,
to komunikacja bez manipulacji

Nie jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni do myślenia o ziemi, wodzie 
i powietrzu jako wspólnym dobru, ale one są naszym wspólnym 
dobrem. Jesteśmy za nie odpowiedzialni wszyscy razem i każdy 
z osobna. 
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zaufania, o tyle mechanizm ten może rodzić 
pokusę, by taką etykietkę sobie przypiąć na 
wyrost. Działania takie nazywamy greenwa-
shingiem. Pojęcie to opisuje wykorzystywa-
nie niewiedzy lub prezentowanie wybiórczych 
danych wprowadzających w błąd konsumenta 
poprzez określanie produktów, opakowań lub 
działań firmy jako ekologiczne, podczas, gdy 
w rzeczywistości są one od tego dalekie. To 
po prostu manipulacja w celu dezinformacji. 
Jak podaje Rada Reklamy na swojej stronie 
internetowej, z badań Komisji Europejskiej 
przeprowadzonych w 2020 roku wynika, że 
w prawie 40% zbadanych przypadkach firmy 
posłużyły się niesprecyzowanymi określeniami 
z użyciem słowa „eko”. Ponadto, z punktu wi-
dzenia prawa Unii Europejskiej blisko 50% 
oznaczeń „eko” – na przykład na etykietach 
lub ulotkach informacyjnych – jest fałszywych. 
Można więc śmiało mówić o nadużyciu za-
ufania. Konsumenci zaś, zwłaszcza ci uwrażli-
wieni na kwestie dbałości o planetę, poszukują 
uczciwości i autentyczności i chętnie obnażają 
tego rodzaju oszustwa. 

Zderzenie trudności, jakie marki napotykają 
przy spełnianiu swoich obietnic z konsu-
mencką dociekliwością, daje taki efekt, że 
wkraczamy w „Erę konsumenckiego cynizmu”. 
W skali światowej tylko 47% marek jest oce-
nianych jako godna zaufania, w Polsce to za-
ledwie 28%. Około 70% respondentów nie 
wierzy, że marki dotrzymają złożonych obietnic 

i przeświadczona jest o tym, że firmy nie robią 
tego, co deklarują. 

Zaufanie klientów, to najcenniejsza waluta. 
W strategii marki konieczna jest spójność, 
transparentność i faktyczne działania na 
rzecz środowiska. Manipulacja, tak chętnie 
stosowana w komunikacji na różnych obsza-
rach funkcjonowania jednostek i firm, może 
pomóc osiągnąć cel sprzedażowy – ale tylko 
jednorazowo. Jeśli strategią firmy jest jed-
norazowy zakup produktów przez klientów 
i natychmiastowe zamknięcie działalności 
pod daną marką, to ta strategia pewnie się 
sprawdzi, ale przecież w ogromnej większości 
przypadków, biorąc też pod uwagę inwestycje, 
z jakimi wiąże się wejście na rynek, walczymy 
o lojalność klienta – niezależnie od tego, czy 
jest on konsumentem produktów czy usług. 

WYŻSZY CEL
W warunkach wysokiej konkurencyjności, 
trudno wyróżnić się samym produktem czy 
choćby jakością usług. Hasło „przede wszyst-
kim jakość” nie zadziała już na nikogo. Marka, 
by inspirować lojalność, musi komunikować 
nie tylko unikalne cechy produktu (Unique 
Selling Proposition), ale również swój brand 
purpose, czyli wyższy sens swojego istnienia. 
Brand purpose to idea, której marka służy 
i z którą identyfikują ją klienci, a z którą mogą 
utożsamiać się sami poprzez swoje wybory. 
Jeśli klient, kupując dane produkty będzie miał 

świadomość tego że nie tylko spełnia jakąś 
swoją potrzebę, ale robi coś dobrego w sensie 
społecznym, na pewno jest większa szansa, że 
będzie chciał to powtórzyć. 

Czy to oznacza, że nawet małe i średnie firmy 
muszą myśleć o spektakularnych kampaniach, 
które jednoznacznie zapiszą się w świadomości 
konsumentów i już na zawsze wpływać będą 
na ich decyzje zakupowe? Oczywiście, jeśli taki 
pomysł się zrodzi, to świetnie, ale każda po-
dróż zaczyna się od pierwszego kroku. Warto 
więc stawiać sobie choćby małe cele – ważne, 
by wiedzieć dokąd się zmierza. Można zacząć 
od tego, by zdefiniować te obszary swojej 
działalności i określić, gdzie w całym proce-
sie występuje największy wpływ na środowi-
sko. Jeśli tu znaczące zmiany nie są możliwe, 
można po pierwsze robić rzeczy małe, a część 
zysku przeznaczyć na wsparcie akcji lub or-
ganizacji, które działają w takich obszarach, 
by negatywny efekt działalności kompenso-
wać choćby w niewielkim stopniu (wsparcie 
ochrony zagrożonych gatunków zwierząt przez 
koncerny paliwowe). Kluczowe wydaje się, by 
przemyśleć, jaką ważną kwestię ma wspie-
rać marka, jaką ważną potrzebę społeczną 
spełniać, uwzględniając jednocześnie trendy 
ekologiczne i wpływ na środowisko i jak je ko-
munikować w duchu Eko, czyli transparentnie, 
odpowiedzialnie, uczciwie, z poszanowaniem 
innych i bez manipulacji. 



128

EKSPERT RADZI

Iwona Kubicz 
Managing Director Procontent 

Communication

Ekspert i doradca w dziedzinie komunikacji korpora-
cyjnej, zarządzania kryzysem i public affairs. Członek 
Rady Programowo Biznesowej Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. Członek jury w międzynarodo-
wych 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 infrastruk-
turalne wspierające rozwój R&D w Polsce.

Miniony rok to dla firm szkoleniowych prawdziwy roller-coaster. 
Od pełnego lockdownu, przez pierwsze próby wdrożenia szkoleń 
online, aż do rozkwitu szkoleń prowadzonych przez Internet, i na-
głego powrotu do szkoleń stacjonarnych. Przeciążenie komunikacją 
zdalną radykalnie zmieniło rynek szkoleń. Nowa normalność, której 
obecnie doświadczamy w szkoleniach to już całkiem inny świat niż 
przed uderzeniem koronawirusa. Warto, więc prześledzić, jak zmienił 
się rynek szkoleń korporacyjnych w pandemii COVID-19?

Szybciej, krócej, mobilnie…
Jak zmieniły się szkolenia korporacyjne

w pandemii COVID-19?

Zmiany, których można 
się spodziewać w szkole-
niach korporacyjnych po 
pandemii

Zdaniem światowych ekspertów pandemia 
koronawirusa przyniosła wiele zmian w prze-
biegu szkoleń firmowych. Przede wszystkim 
nauczanie ma być szybsze. Konieczna jest 
obowiązkowa kompatybilność zasobów edu-
kacyjnych z urządzeniami mobilnymi, wzrasta 
także rola microlearnigu. Millennialsi oraz po-
kolenie Z oczekują, że szkolenia będą szybkie, 
ładnie zaprojektowane, innowacyjne i do-
stępne na najnowszych platformach interne-
towych, z których oni korzystają na co dzień.

W 2020 szkoliliśmy 
się mniej, więc teraz 
nadrabiamy

Według danych Eurostat w 2020 roku udział 
dorosłych w uczeniu się w UE był o 9,2% niż-
szy w porównaniu z 2019 rokiem. Pandemia 
ograniczyła liczebność zespołów, zarówno ze 
względu na zwolnienia, opiekę nad dziećmi, 
jak również kwarantanny i zwolnienia lekar-
skie. Wraz z tymi ograniczeniami skurczyły się 
również firmowe budżety czasu przeznacza-
nego na szkolenia. W raporcie LinkedIn „2020 
Workplace Learning Report” 49% ankietowa-
nych powiedziało, że nie miało czasu na na-
ukę w pracy w trakcie pandemii. W rezultacie 
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dla wielu osób pandemia zahamowała pozy-
skiwanie nowych kwalifikacji. Ograniczenia 
czasowe przyniosły jednak istotne zmiany na 
rynku szkoleń i zaowocowały wprowadzeniem 
nowych formatów tzw. mikroszkoleń i szkoleń 
just in time. 

Ciągle popularne szkolenia 
wspierające menedżerów 
w lockdownie

Firmy dotknięte lockdownem na początku cięły 
budżety związane ze szkoleniem pracowników, 
inwestując głównie w szkolenia związane 
z umiejętnościami technicznymi i zarządza-
niem zdalnym. Jednak z czasem okazało się, 
że zmiany i wyzwania związane z pracą zdalną 
wymagają nowych umiejętności oraz przeciw-
działania negatywnym skutkom dystansowa-
nia się i społecznej separacji. Po pierwszej fali 
pandemii, w momencie, gdy jasne stało się, że 
szybki powrót do biur się odwlecze, wiele firm 
zaczęło na nowo inwestować w szkolenia i spo-
tkania coachingowe oraz zdalne wsparcie psy-
chologiczne dla menedżerów. Konieczne stały 
się również szkolenia podnoszące umiejętności 
komunikacyjne, które w wirtualnym świecie 
spotkań na platformach Zoom i Teams stały się 
po prostu nieodzowne, by móc nadal zarządzać 
zespołami czy budować więzi z klientami. Szko-
lenia te nadal pozostają istotne ze względu na 
możliwą kolejną falę zakażeń i prawdopodobny 
przynajmniej częściowy powrót do rozwiązań 
home office. 

Konieczne podnoszenie 
kompetencji cyfrowych

W pełnym lockdownie na nowo odżyły szkole-
nia z umiejętności cyfrowych i komunikacji po-
przez webinary oraz wszelkiego rodzaju kanały 
social media. Dynamiczny rozwój przezywał nie 
tylko e-commerce, ale również promocja i mar-
keting prowadzony za pośrednictwem kanałów 
społecznościowych. W natłoku treści digita-
lowych firmy chętniej zaczęły też inwestować 
w szkolenia i usługi związane z dostarczaniem 
wysokiej jakości treści edukacyjnych, które 
mógłby być konsumowane przez przebywające 
w domu rzesze konsumentów.

Większa dostępność szko-
leń zagranicznych

Na jesieni 2020 większość tradycyjnie szko-
lących ośrodków akademickich była również 
w pełni gotowa do prowadzenia wszelkich 
form edukacji podyplomowej, studiów MBA 
oraz doktoranckich za pośrednictwem platform 
online. Pracownicy, którzy korzystali z takiej 
oferty u swoich pracodawców mieli więc prak-
tycznie nieprzerwany do niej dostęp. To, co 
jednak przyniosła pandemia w kwestii szkoleń 
długoterminowych i kształcenia finansowa-
nego przez pracodawców to dużo większą 

dostępność do szkoleń online oraz szkoleń 
oferowanych przez zagranicznych dostaw-
ców. Dla pracodawców oznaczało to możli-
wość zaproponowania pracownikom bardziej 
prestiżowych szkoleń, znaczną oszczędność 
czasu na przejazdy pracowników na szkolenia 
zagraniczne, atrakcyjne ceny programów online 
i szeroko otwarty dostęp do wiedzy na świa-
towym poziomie.

Nowe formy integracji 
zespołów

Przed pandemią szkolenia odgrywały również 
ogromną rolę w integracji zespołów. Pandemia 
doprowadziła jednak do rozdziału funkcji spo-
tkań online – szkolenia mają być krótkie, tre-
ściwe, operacyjne i przynosić mierzalne efekty, 
tzn. być wsparte testami umiejętności, nato-
miast funkcję integracyjną przejęły nowe formy 
spotkań takie jak: kawa online z pracownikami, 
jak również mniej formalne eventy online lub 
prezentacje związane z rodzinnym miastem 
oraz hobby wybranych pracowników. Wirtu-
alną integrację wspierały również tworzone 
online społeczności oparte o wspólne zainte-
resowania oraz grywalizacyjne formy szkoleń, 
w których teamy firmowe mogły ze sobą ko-
operować lub rywalizować, jednocześnie cały 
czas pozostając ze sobą w kontakcie za pomocą 
rozrywki w wirtualnym świecie. 

Nowy porządek - szkolenia 
krótsze dostępne mobilnie

Zamknięcie szkół spowodowało, że wielu 
menedżerów opuściło miasta i korzystało ze 
szkoleń z domków letniskowych, wynajętych 
domów za miastem lub nawet z dalekich po-
dróży. To spowodowało konieczność dosto-
sowania platform szkoleniowych do wersji 
mobilnych. Wersje mobilne stały się jeszcze 
bardziej użyteczne, gdy pracownicy wrócili do 
biur w formie hybrydowej i część z nich uczest-
niczyła w spotkaniach jadąc samochodem lub 
pociągiem. 
W trakcie pandemii powstawało też wiele ini-
cjatyw, które promowały nieformalny i przyja-
zny dla pracownika styl szkoleń. Modne stały 
się szkolenia na luzie, które uczestnicy mogli 
odbywać z domu – w dresach na kanapie. 
Komunikacja wewnętrzna i szkolenia miały 
przestać być nudne, bardzo istotna ze względu 
na formę online stała się również estetyka 
i oprawa graficzna szkoleń oraz dobrze zapro-
jektowane i intuicyjne platformy szkoleniowe. 

Mikroszkolenia i projekty 
on demand 

Pandemia istotnie wpłynęła również na format 
szkoleń. Okazało się, że szkolenia online muszą 
wyglądać inaczej i nie powinny być prowadzone 
identycznie jak szkolenia offline. Pracownicy po 
wielu godzinach konferencji i spotkań online, 

nie byli w stanie uczestniczyć w ośmiogo-
dzinnych maratonach szkoleniowych online 
prowadzonych na żywo. Stąd rosnące zaintere-
sowanie nowymi krótszymi formułami szkoleń 
online dostępnymi na każdym urządzeniu oraz 
podział szkoleń na krótkie moduły z testami 
sprawdzającymi. Dla pracowników pracujących 
zdalnie oraz często dołączających do zespołów 
działających online najbardziej przydatne oka-
zały się szkolenia, które wspierają ich, gdy nie 
mogą uzyskać szybkiego wsparcia od innych 
członków zespołu np. potrzebują merytorycz-
nej wiedzy nt. produktu przed spotkaniem 
z klientem. Popularne stało się, więc również 
dostarczanie szkoleń w formule na żądanie lub 
just in time. Służą do tego zautomatyzowane 
programy szkoleniowe, przygotowane wcze-
śniej, dostępne na żądanie pracownika, 24 
godziny na dobę w wielu różnych formatach: 
ppt, audio, wideo. Aby jednak pracownik miał 
poczucie pracy z trenerem - szkolenia wyposa-
żane są dodatkowo w dostęp do sesji Q&A na 
żywo z trenerami po przerobieniu pewnych 
partii materiału oraz różnego rodzaju ćwiczeń 
online. 
Dodatkowym wzmocnieniem stały się róż-
nego rodzaju infolinie, które wspierały zdal-
nie działające zespoły handlowe w kwestiach 
merytorycznych lub nawet część pracowników 
pracowało w formie telefonicznych spotkań 
sprzedażowych z klientem, co wiązało się 
z dodatkowymi potrzebami szkoleniowymi 
w zakresie sprzedaży telefonicznej, nowych 
obowiązków RODO etc. 

Boom na szkolenia na 
żywo podczas spadku 
zachorowań

Podobnie jak na rynku turystycznym spadek 
zakażeń wywołał boom na usługi turystyczne, 
podobnie eventy i szkolenia prowadzone na 
żywo cieszą się obecnie dużym zainteresowa-
niem klientów po spadku kolejnej fali pandemii.
Obecnie firmy, które na pandemii zyskały 
i rozwinęły swój potencjał na nowo inwestują 
w szkolenia na żywo. W pandemicznej przerwie 
część korporacji i duże firmy starały się skorzy-
stać z możliwości odnowienia więzi z pracowni-
kami i klientami i organizowały spotkania oraz 
eventy połączone z jak najbardziej okrojoną 
częścią merytoryczną, by dać uczestnikom 
szansę na odnowienie więzi społecznych oraz 
networking. Dalszy pełen powrót tych szkoleń 
jest jednak uzależniony od tego jak medycyna 
będzie sobie radzić z kolejnymi mutacjami ko-
ronawirusa i jak będą wyglądały obostrzenia 
w zbliżającej się jesiennej fali COVID-19. Jed-
nak oczekiwania rynku są duże. Dostępność 
szczepień i możliwość powrotu do biur z jedno-
czesnym widmem kolejnej fali, ale także dużym 
ryzykiem kryzysu gospodarczego sprawiają, że 
wielu przedsiębiorców będzie chciało uzbroić 
swoich pracowników w dodatkową wiedzę 
i kompetencje na trudne czasy. 
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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”

Teraz także on-line!

www.managerzglowa.pl

Rozpocznij 

INDYWIDUALNY 
PROGRAM 
ROZWOJOWY 
DLA MANAGERÓW
I PRZEDSIĘBIORCÓW
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Już sama myśl o tej sytuacji prawdopodob-
nie wywołuje Twój uśmiech. A dodatkowo 
warto zadać sobie pytanie: czy i w jaki spo-
sób wpłynie to na zaangażowanie Twoich 
współpracowników?
Być może nie jesteś jeszcze osobą, która 
zarządza i jest odpowiedzialna za zespół, 
ale spróbuj sobie wyobrazić Twojego szefa, 
który rozpoczynając każdy dzień przypomina 
Ci o tym, że jeszcze dzisiaj możesz „zrobić 
wszystko i zostać diamentem”!

Nie przekreślam takich haseł, bo rozumiem, 
że mogą inspirować, natomiast warto zauwa-
żyć, że tego typu treści mogą zrobić na nas 
wrażenie, gdy usłyszymy je po raz pierwszy, 
a następnym razem bardziej nas bawią niż 
wnoszą jakąkolwiek wartość do codzienności 
i pracy. Mogą być jednorazowym impulsem 
do wprowadzenia jakiejś zmiany, ale najczę-
ściej odnoszą się do naszych emocji, a to 
powoduje, że są… krótkotrwałe.

Co zatem może być alternatywą dla ta-
kich prób motywowania siebie lub swoich 
współpracowników?
Odpowiedzią jest odniesienie się do tego, co 
jest w nas najsilniejsze, trwałe i niezmienne. 
Tym „czymś” jest motywacja wewnętrzna, 
która opiera się na naszych wewnętrznych 
potrzebach. 

Jest to nic innego, jak odniesienie się do 
własnych potrzeb i ich zaspokajanie, co po-
woduje, że żyjemy i pracujemy w zgodzie 
z tym, co odpowiada naszym wartościom 
i realnym oczekiwaniom. Świadomość i na-
zwanie własnych potrzeb pozwala nam okre-
ślić miejsce, w którym chcemy być i zadania, 
które będziemy realizować z największym 
zainteresowaniem i poczuciem, że to jest coś 
co lubimy i w czym się realizujemy.

A teraz wyobraź sobie scenariusz, w którym 
Ty i Twoi współpracownicy właśnie w ten 
sposób funkcjonujecie… To niemożliwe! 
Tak się nie da! To utopijna wizja! Jeśli tak 

pomyślałeś to nie jesteś pierwszą osobą, 
która w ten sposób reaguje, bo dość często 
słyszę to od managerów i ich zespołów, gdy 
tylko zaczynam o tym opowiadać.
Ich podejście zmienia się wtedy, gdy dowia-
dują się, że rozwiązanie, o którym mówię jest 
jedyną koncepcją psychologiczną badającą 
motywację, a określanie potrzeb, które są 
odpowiedzialne za naszą motywację, nie jest 
wróżeniem z fusów, ale stoi za tym wyko-
nanie odpowiedniego badania, które bardzo 
precyzyjnie i indywidualnie określa profil mo-
tywacyjny każdego człowieka.

W kolejnych etapach, kiedy już omawiam 
z poszczególnymi osobami ich profile moty-
wacyjne, a później pracujemy warsztatowo 
z całym zespołem, to już nikt nie ma wąt-
pliwości, że to innowacyjne podejście jest 
niezwykle użyteczne i naprawdę pomaga.
Okazuje się, że uwzględniając wewnętrzne 
potrzeby i określając prawdziwą motywa-
cję, można zażegnać niepotrzebne kon-
flikty, można w nowy sposób podzielić się 
zadaniami, dzięki czemu każdy robi to co 
lubi, a nie to co musi, a członkowie zespołu 
ustalają nowe zasady współpracy, które są 
oparte na kompromisie i szukaniu wspól-
nych rozwiązań. Zamyka to często furtkę 
na przysłowiowe „przeciąganie liny”, gdzie 
każdy koncentruje się tylko i wyłącznie na 
własnych przekonaniach i subiektywnych 
ocenach.

Podsumowując: motywacja nie musi być 
oparta na utartych sloganach, które już nie 
działają albo działają na krótką chwilę. Al-
ternatywą jest koncentracja na potrzebach 
i motywacji wewnętrznej, która pomaga 
zrozumieć siebie i innych, a zastosowanie 
jej w życiu, pracy i biznesie wpływa na 
podniesienie satysfakcji, zaangażowania 
i sprzyja znaczącemu rozwojowi każdej 
z tych przestrzeni.

Ty też możesz tego doświadczyć - zapraszam 
do kontaktu.

Piotr Śliwiński

Doświadczony manager, coach, konsultant biznesu, twórca 
największej społeczności managerów w Polsce oraz autor 
bloga „Manager z Głową”. Praktyk, który rozwija mana-
gerów 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

Jesteś zwycięzcą i możesz wszystko! Można w taki sposób motywować siebie i innych - tylko czy z per-
spektywy szefa firmy albo lidera zespołu wyobrażasz sobie Twoje codzienne wystąpienia przed zespołem, 
podczas których będziesz wykrzykiwał takie slogany?

MOTYWACJA
- co zrobić kiedy czujemy się zdemotywowani lub 

 wypaleni? Czy istnieją skuteczne metody motywowa-
nia siebie i innych?

EKSPERT RADZI
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Często pojawiającym się utyskiwaniem szefów, 
których nasi trenerzy szkolą jest to, że niekiedy 
nie wystarczy, gdy zwrócą pracownikowi raz 
na coś uwagę. Konieczne jest kilkukrotne po-
wtórzenie tego samego, nadal bez gwarancji, 
że przyniesie to oczekiwany skutek. Jest to 
męczące i frustrujące. Jestem pewna, że po-
dobne wrażenia może mieć także druga strona, 
choć z innego powodu.

Przyjrzyjmy się temu bliżej - oto fragment 
przykładowej miesięcznej rozmowy podsu-
mowującej wyniki:
- Znowu twoje wyniki są słabe. Tak nie może być. 
Już tyle razy o tym rozmawialiśmy. Nie rozumiem, 
dlaczego nic z tym nie robisz. Powiedziałem ci 
jak to zmienić i zapewne nic z tego nie wziąłeś 
sobie do serca. Ja już nie wiem, jak mam z tobą 
rozmawiać, by to to przyniosło skutek. Zaczynam 
tracić cierpliwość.
Dramatyczne? Oczywiście, że tak, bo da się od-
czuć zniecierpliwienie, a nawet bezsilność me-
nadżera. Powracanie do tego samego i to bez 
pewności, że cokolwiek to zmieni, na pewno 

odbiera energię. Proponuję teraz oddalić się od 
tej rozmowy, by zyskać szerszą perspektywę 
i zobaczyć mechanizm, jak się w niej kryje.

To, co mówi szef opisuje tylko to, co już 
miało miejsce. Tymczasem przeszłość to już 
zamknięty rozdział. Nie da się więc w żaden 
sposób przeszłości zmienić. Z perspektywy 
pracownika jest to połajanka, atak na niego, na-
wet gdy zarzuty są słuszne. Wielu ludzi w zro-
zumiałym odruchu zaczyna się wtedy bronić, 
czy to szukając usprawiedliwienia w okolicz-
nościach zewnętrznych, czy też przerzucając 
winę na innych, w tym na klienta czy na cechy 
sprzedawanej usługi czy produktu: za drogie, 
niekonkurencyjne itd. Innym rodzajem reakcji 
na krytykę jest pasywne milczenie. Nie wia-
domo wtedy, co dzieje się w głowie rozmówcy: 
czy ta cisza to akceptacja zgłoszonej pretensji 
czy raczej bierny opór w rodzaju: gadaj zdrów – 
mam to gdzieś! Być może na koniec sprowadzi 
się to do kiwnięcia na odchodnym głową na 
zasadzie - przyjąłem!, byle tylko tyrada ustała 
i można było zakończyć mękę.

Anna Romaniecka-Mankiewicz
Dyrektor Zarządzający Interactifs

Zawodowo związana z branżą handlową od ponad 
20 lat, (m.in. IKEA, Leroy Merlin), przez połowę tego 
czasu była zatrudniona na stanowiskach zarząd-
czych. Suma doświadczeń zawodowych jest solidną 
podstawą, z której korzysta od 8 lat jako pierwszy 
w Polsce certyfikowany trener Interactifs. Jednocze-
śnie, jako Dyrektor Zarządzający, założyła i prowadzi 
od 2015 r. polski oddział firmy. Propaguje świadome 
zachowania werbalne, których uczy Interactifs - ich 
olbrzymi wpływ na skuteczność biznesową i jakość 
relacji zawodowych. 

www.interactifs.pl

Krytykować czy wywierać wpływ?
Integralną częścią pracy każdego szefa jest monitorowanie pracy zespołu. Gdy efekt jest niezadowalający 
konieczna jest korekta kursu. Często przybiera ona formę krytyki. Jeśli jednak chcesz wywołać zmianę, 
krytyka nie będzie tak skutecznym narzędziem jak wywarcie wpływu. To nie to samo. 

EKSPERT RADZI
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Aby ktoś zmienił swój sposób działania po-
trzebuje do tego energii, motywacji. Trudno 
jest szukać jej w minionych potknięciach. 
Trudno kogoś zmotywować do przyszłej zmiany 
rozmawiając o przeszłości. Wchodzenie w to, 
co się nie udało i rozbieranie tego na czynniki 
pierwsze to trochę jak przypieranie kogoś do 
ściany, by w końcu wydusił, że owszem, czuje 
się winny, że przeprasza. To sprowadzenie ko-
goś do parteru. Nawet jeśli to zrobi, kalkulu-
jąc, że położenie uszu po sobie jest najlepszą 
taktyką i tak nie ma w tym wystarczająco silnej 
motywacji i mocnego zaangażowania. Może się 
okazać, że za jakiś czas czeka cię kolejna runda 
pogadanki na ten sam temat.

Jak zatem to zrobić? Rozmowę lepiej prowa-
dzić tak, aby nie wywołać oporu rozmówcy. 
Jeśli w jej trakcie będzie on otwarty na to, co 
mówisz, jeśli będzie elastyczny, uzyskasz nie 

tylko jego uważność, ale i zaangażowanie. 
W trakcie szkolenia przywołuję taką analogię: 
wyobraź sobie dwie ściany: jedna jest z betonu, 
druga z pianki poliuretanowej. W której z nich 
jesteś w stanie wywołać dłonią zmianę na po-
wierzchni? Tylko elastyczna pianka podda się 
jakiejkolwiek próbie nadanie jej innej formy. 
Jeśli twój rozmówca jest elastyczny, chętnie cię 
wysłucha i jest duża szansa, że sprawy pójdą 
w dobrym kierunku. Jak tę elastyczność w roz-
mowie zapewnić? 

Wywrzyj wpływ, zamiast krytykować. Ozna-
cza to mówienie o przyszłości, o tym czego 
od tego człowieka chcesz, czego od niego 
potrzebujesz. Tym jest wywieranie wpływu. 
Dopóki nie dysponujesz maszyną do podróży 
w czasie, nie wywrzesz wpływu na to, co się 
już stało. Mleko się rozlało. Postaw grubą kre-
chę i pociągnij swojego rozmówcę w stronę 

przyszłości, w stronę tego jak 
chcesz, by było. Na potrzeby 
szkolenia określam to rozmową 
progresywną, zaś rozmowę 
o przeszłości – regresywną. 
Chcesz wywołać zmianę, pro-
wadź rozmowę progresywnie, 
do przodu.

Co sprawia, że taka rozmowa 
przyniesie lepszy efekt? To 
dlatego, że przyszłość oferuje 
czystą, niezapisaną kartę, daje 
szansę zrobienia czegoś lepiej, 
czy inaczej. Przyszłość wolna 
jest od oceny i krytyki, bo nie 
da się skrytykować kogoś za 
coś, co dopiero zrobi. Bez tego 
elementu oceny druga strona 
jest otwarta, bardziej chłonna 
i elastyczna. I tego właśnie 
potrzebujesz, by wywołać 
zmianę. Zamiast powiedzieć 
co było źle, powiedz, czego 
chcesz. Zamiast np. Znowu 

twoje wyniki są słabe. Dlaczego?!, powiedz - 
Chcę, by twoje wyniki były lepsze. Co zrobisz, by 
tak się stało?
Zwróć też uwagę, że dodatkowo zmieniło się 
też pytanie kierowane do pracownika. Pytania 
z założenia mają zaangażować rozmówcę do 
jakiegoś wysiłku, do jakiejś pracy w trakcie 
rozmowy. Pytanie dlaczego? jest pytaniem 
o powody: dlaczego coś nie działa, dotyczy 
więc przeszkód. Skoro pytasz o powody to 
zapewne je dostaniesz. Tyle, że nadal roz-
mawiacie o przeszłości! Zawróć! Lepiej zadaj 
pytanie, które pokieruje uwagę drugiej strony 
na rozwiązania, nie na przeszkody. Choćby jaki 
masz na to pomysł? czy jak to rozwiążesz?, jak 
się za to zabierzesz? Co zrobisz, by to zmie-
nić? Oczywiście jeśli proponowane działania 
w twojej opinii to za mało, to po prostu to 
powiedz i… drąż dalej zadając kolejne pytanie 
np.: Moim zdaniem trzeba czegoś więcej, bo to 
może jeszcze nie dać tego efektu. Co jeszcze 
zrobisz, by ten efekt się pojawił? 
Samo powiedzenie celu czyli: Chcę, by twoje 
wyniki były lepsze już ustawia rozmowę w kie-
runku przyszłości, tam, gdzie jest to, czego 
potrzebujesz od tego człowieka. Zachęcam 
jednak do dodawania w rozmowie także ta-
kich otwartych, nakierowanych na rozwiąza-
nia pytań do rozmówcy. Tym bardziej, że jeśli 
podwładny w odpowiedzi powie o rozwiąza-
niu, które przyjmiesz, jest większa szansa, że 
wprowadzi je w życie. Bo jest jego własne.
To prawda, że czasem trudno powstrzymać 
się przed skrytykowaniem kogoś. Mnie oso-
biście pomaga, gdy uzmysłowię sobie, że mój 
cel leży przede mną, nie za mną. Mój cel jest 
w przyszłości. Ciężar przeszłości, jeśli tylko 
się da, zostawiam za sobą. Większa szansa, że 
powiem o tym, czego chcę, a nie o tym, czego 
już nie chcę, choćby - chcę byś była punktualna, 
zamiast nie chcę, byś się spóźniała czy przestań 
się spóźniać.

Wywrzyj wpływ, zamiast kry-
tykować. Oznacza to mówienie 
o przyszłości, o tym czego od tego 
człowieka chcesz, czego od niego 
potrzebujesz. Tym jest wywieranie 
wpływu. Dopóki nie dysponujesz 
maszyną do podróży w czasie, nie 
wywrzesz wpływu na to, co się już 
stało. Mleko się rozlało. Postaw 
grubą krechę i pociągnij swojego 
rozmówcę w stronę przyszłości, 
w stronę tego jak chcesz, by było. 
Na potrzeby szkolenia określam to 
rozmową progresywną, zaś roz-
mowę o przeszłości – regresywną. 
Chcesz wywołać zmianę, prowadź 
rozmowę progresywnie, do przodu.
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Zespoły w  firmach IT to 
znacznie więcej niż tylko 
programiści

Jakie kompetencje musi mieć konsultant biz-
nesowy? Aby móc sprawnie identyfikować 
problemy, znajdować źródła ich powstawania 
a następnie doradzać – konieczna jest kombi-
nacja umiejętności twardych i miękkich. Żeby 
uzyskać potrzebne do pracy informacje, po-
trzebna jest umiejętność precyzyjnej komu-
nikacji, unikanie konfliktów, nieporozumień, 
często biorąc pod uwagę multikulturowość 
– im lepsza komunikacja, tym lepsze relacje 
z klientem, większe zaufanie, czyli więcej in-
formacji, które są kluczem do analizy. To z kolei 
wymaga umiejętności analitycznego myślenia 
– łączenia faktów, przetwarzania danych, wy-
ciągania wniosków, ale też zadawania pytań, 
kiedy czegoś w układance brakuje.

Praca pełna wyzwań, 
ale i możliwości

- Przed consultingiem, pracowałam jako księ-
gowa. Spokojna, powtarzalna praca, co może być 
satysfakcjonujące dla wielu osób, ale dla mnie 
z czasem stało się męczące. Oczywiście istniały 
możliwości angażowania się w dodatkowe, drobne 
projekty usprawnień, ale te często spotykały się 
z wieloma trudnościami we wdrożeniu, i ostatecz-
nie, zmiany były ledwie odczuwalne. Brakowało 
w projektach spojrzenia „z lotu ptaka”, poza ramy 
danego stanowiska czy departamentu, i dużych, 
gruntownych zmian. Tym właśnie zajmujemy się 
w consultingu. Na problemy spoglądamy szeroko. 
Zmieniamy przyzwyczajenia wypracowane przez 
lata i reguły, które wydają się nie do ruszenia. To 
daje ogromną porcję wyzwań, ale dzięki temu 
ciągle zdobywamy nowe doświadczenia. To rów-
nież ciągła praca nad samym sobą - uczymy się 
zarządzać czasem, zadaniami, zasobami, ryzy-
kiem, konfliktami... Praca z ludźmi z różnych stron 
świata, branż i kultur to ciągłe wyzwania, ale też 

niesamowite doświadczenia – mówi Justyna 
Szołtysik, Senior Business Process Transfor-
mation Analyst w Capgemini.

Możliwość ciągłego uczenia się i zdobywania 
nowych doświadczeń to niewątpliwe zalety 
pracy na stanowisku konsultanta biznesowego. 
Specjaliści z tego obszaru mówią, że nie ma 
dwóch takich samych projektów – nawet 
jeśli u dwóch różnych klientów pojawia się 
podobny problem, to projekt nigdy nie jest 
taki sam

– Oczywiście ta praca to nie tylko przyjemno-
ści, jest też wiele wyzwań, na przykład bardzo 
mocno należy się dostosować do klienta, z którym 
współpracujemy. Kiedy pracujemy z firmą z innej 
strefy czasowej, to musimy dopasować się do 
obowiązujących tam godzin pracy. Niewątpliwie 
konsultant biznesowy musi cechować się ela-
stycznością. Dodatkowo, jeszcze przed pandemią 
często wykonywaliśmy część pracy w siedzibie 
klienta, co wiązało się z „życiem na walizkach”. 
Z jednej strony jest to ciekawy sposób na życie, 
możliwość połączenia pracy z podróżami często 
w odległe zakątki świata, z drugiej strony jeste-
śmy z dala od naszych rodzin i przyjaciół. Trzeba 

być na to przygotowanym i to lubić. Pandemia 
pokazała nam co prawda, jak efektywnie można 
prowadzić nawet duże transformacyjne projekty 
w trybie zdalnym, jednak w tym sektorze nie unik-
niemy podróży służbowych – one wrócą, choć 
już nie na taką skalę jak wcześniej – mówi Anna 
Zacharska, Business Transformation Manager 
w oddziale Business Services FPIA Capgemini 
Polska.

Mimo eksperckich umiejętności, konsultant jest 
wysoce zależny od innych osób w organizacji 
i ich wiedzy. Każdy klient jest inny i aby móc 
usprawnić jego pracę potrzebna jest szeroka 
analiza. Informacje konsultanci zdobywają po-
przez rozmowy z pracownikami, menadżerami, 
dyrektorami. Muszą pozyskać ogromne ilości 
danych, a kiedy je zdobywają, pojawiają się 
nowe pytania – to często bardzo czasochłonne 
procesy. Realizacja takich zadań, opartych na 
pracy z ludźmi, wymaga dużej uwagi – zdarzają 
się sytuacje, kiedy pracownicy świadomie lub 
nie, nie dzielą się informacjami kluczowymi do 
realizacji danego projektu. Jeśli taka sytuacja 
pojawia się w trakcie realizacji projektu, zdarza 
się, że trzeba zrealizować go niemal od nowa.
– Konsultanci muszą być osobami potrafiącymi 
działać wielowymiarowo – spełniać oczekiwa-
nia top-managementu, uwzględniając przy tym 
ograniczenia czasowe, budżetowe, pracownicze, 
i wiele innych, aby mimo wszystko usprawnić ob-
szary, którymi się zajmują. Dodatkowo, wydaje mi 
się, że jako nieliczne grono mamy realny wpływ 
na samo wdrażanie, ale też na postrzeganie robo-
tyzacji. Przełamujemy obawy, tworzymy roboty, 
uczymy też jak z nich korzystać – dodaje Justyna 
Szołtysik.

Wyzwaniem dla konsultantów jest łączenie od 
kilku do kilkunastu płaszczyzn – terminów i za-
leżności, budżetów, ograniczonych zasobów 
oraz zmienności w projektach – oczekiwań 
klienta, pojawiających się nowych informacji. 
To, co charakteryzuje tych specjalistów, to 
spinanie wszystkich tych obszarów w jeden, 
sprawnie funkcjonujący proces.

FAKTY I MITY
o konsultantach biznesowych

Prawidłowo funkcjonujące firmy IT to olbrzymia złożoność talentów – od programistów, przez manage-
rów projektów, po HR-owców i konsultantów biznesowych. Czym charakteryzuje się ta ostatnia grupa? 
Czemu są niezbędni i czym na co dzień zajmują się konsultanci biznesowi? Ich praca w głównej mierze 
polega na porównywaniu praktyk klienta do praktyk, które uchodzą za najlepsze w danej branży i ob-
szarze procesowym. Analizują przyjęty model firmy, lokalizacje, kompetencje, środowiska systemowe, 
standardy i szukają w nich odchyleń od modeli panujących na rynku. Szukają przyczyn, definiują braki, 
ale też możliwości w istniejących procesach. Projektują rozwiązania i wdrażają je na skalę globalną. 
Ich rolą jest optymalizowanie działalności klienta, tak aby pracę przyspieszyć, zredukować złożoność 
procesów, ale też zminimalizować ryzyko. A to przekłada się na duże oszczędności.

Konsultanci muszą 
być osobami potra-

fiącymi działać wielo-
wymiarowo – spełniać 
oczekiwania top-ma-
nagementu, uwzględ-

niając przy tym 
ograniczenia czasowe, 
budżetowe, pracowni-
cze, i wiele innych, aby 

mimo wszystko uspraw-
nić obszary, którymi się 

zajmują.
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– Pierwszym i największym wyzwaniem konsul-
tantów biznesowych jest właściwe zrozumienie 
potrzeb klienta – współpraca z firmą, która ma 
problem lub potrzebę biznesową, chce rozwinąć 
swój biznes, ale nie wie jak. Rolą konsultanta 
jest współpraca i pomoc w zrozumieniu pro-
blemu oraz wspólne wypracowanie rozwiązań. 
Połączenie wiedzy i doświadczenia dwóch pod-
miotów: klienta z zakresu jego własnego biznesu 
i konsultanta, który dzięki swoim kompetencjom 
analitycznym, jest w stanie zaproponować 
rozwiązanie. Praca konsultanta jest oparta na 
jego wiedzy i doświadczeniu – im więcej wiesz, 
tym lepiej. Najważniejsze wydają się tu umie-
jętności analityczne. Bardzo ważna jest również 
umiejętność aktywnego słuchania, zadawania 
właściwych pytań i wyciągania wniosków – do-
daje Anna Zacharska.

Konsultant biznesowy 
– jak zacząć? 

Konsultanci biznesowi w Capgemini mają moż-
liwość podjęcia pracy w ramach funkcjonują-
cych w organizacji stopni odpowiadających 
poziomowi posiadanej wiedzy, doświadczenia 
i umiejętności. Każdy ze stopni charaktery-
zuje się inną specyfiką wykonywanych zadań 
i odpowiedzialności, i każdy z nich jest równie 
potrzebny.
– Uważam, że siłą naszych zespołów jest wła-
śnie różnorodność. Projekty, w których uczest-
niczę tworzą osoby w różnym wieku, o różnym 
doświadczeniu, różnych kulturach i różnej płci 
– i to nie przypadek. W Capgemini opieramy się 
na kompetencjach i predyspozycjach, a to daje 

nam olbrzymie możliwości – poprzez różnice 
w sposobie myślenia i działania jesteśmy w stanie 
każdy projekt ocenić z wielu perspektyw, a osoby 
o mniejszym doświadczeniu zawsze mają szansę 
uzyskać wskazówki od bardziej doświadczonych 
osób i przy tym nabierać wiedzy – komen-
tuje  Justyna Szołtysik.

Osoby rozpoczynające tę ścieżkę zawodową 
od pierwszych stopni, otrzymują wsparcie 
osoby doświadczonej. Dzięki stopniowemu 
systemowi, pracę na tym stanowisku można 
rozpocząć na wczesnym etapie rozwoju za-
wodowego i bez dużego doświadczenia, zdo-
bywając je z czasem i angażując się w coraz 
bardziej wymagające zadania i projekty.
– W Capgemini funkcjonuje także program Fast 
Track to Consulting – przeznaczony dla utalen-
towanych absolwentów i osób obecnie pracują-
cych, które szukają stanowiska, w którym mogą 
połączyć technologię, finanse i kreatywne projek-
towanie, aby pomóc klientom w rozwiązywaniu 
złożonych wyzwań biznesowych i technologicz-
nych – mówi Anna Zacharska. 

Konsultant nie zawsze wie 
najlepiej

Skoro mówimy o mitach – obalmy jeden z nich 
– nie zawsze konsultant wie najlepiej, a dosko-
nale pokazuje to współpraca z programistami 
i innymi osobami o bardzo technicznej wiedzy. 
Ta współpraca to gra kompromisów pomię-
dzy osobami nie mającymi wiedzy dotyczącej 
tworzenia kodu, których zadaniem jest odpo-
wiedzieć na potrzeby klienta, a programistami 

i architektami, dla których z kolei ważne są 
zasady kodowania, możliwości i ograniczenia 
techniczne oraz bezpieczeństwo. Niestety, 
nie zawsze idzie to w parze z oczekiwaniami, 
a brak wiedzy technicznej nie pomaga kon-
sultantom w kwestionowaniu potencjalnych 
zmian zasugerowanych przez programistów 
– często należy zadać setki pytań, by zrozu-
mieć, przeorganizować, na nowo zaplanować, 
potwierdzić plan z biznesem. Zdarza się, że 
to rodzi kontrowersje w zespołach – często 
konsultant pyta o rzeczy oczywiste z per-
spektywy programisty. Z drugiej zaś strony, 
wiele pytań ze strony menedżerów projektów 
pada w kierunku konsultantów – kiedy projekt 
zostanie dostarczony, jakie są przeciwności, 
jakie są plany awaryjne – i choć czasem jest to 
uciążliwe, ponieważ dla konsultanta PM wiąże 
się ze stałym raportowaniem, to te procesy są 
niezbędne do efektywnego przeprowadzenia 
projektów. Prawidłowo funkcjonujące firmy 
IT to olbrzymia złożoność talentów, ale także 
kompromisy, na które są w stanie pójść ze-
społy, by wspólnie osiągać założone cele.

Agnieszka Juraszczyk, 
Senior Public Relations & Content Marketing 

Specialist Capgemini

Aleksandra Witkowska, 
Consultant Linkleaders

www.capgemini.com/pl
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Przegląd Filmowy Kino na Granicy to cy-
kliczna impreza odbywająca się w Cieszynie 
i Czeskim Cieszynie od 23 lat. Jest wydarze-
niem międzynarodowym, skupionym na idei 
wzajemnego poznawania kultur (w szczególno-
ści filmu) oraz na dialogu międzykulturowym. 
W głównej mierze oparta jest na prezentacji 
polskiej, czeskiej, słowackiej kinematografii, 
z akcentem węgierskim, w ramach współpracy 
krajów Grupy Wyszehradzkiej. Projekcjom 
filmowym (retrospektywy, cykle tematyczne, 
kino gatunkowe oraz nowości) towarzyszy 
szereg dodatkowych imprez (cykl Literatura 
na Granicy, spotkania z twórcami filmowymi, 
koncerty, wystawy, prelekcje, dyskusje, debaty, 
wykłady, promocje książek). 
Przegląd Kino na Granicy to jedyna taka 
impreza odbywająca się na polsko-czeskiej 
granicy. Uczestnicy festiwalu cenią sobie 
możliwość żywego kontaktu z ludźmi filmu: 
co roku festiwal odwiedzają gwiazdy i topowi 
przedstawiciele środkowoeuropejskiego kina. 

Jednym z najbardziej oczekiwanych gości 
był w tym roku Janusz Gajos, którego filmy 
pokazane zostały w sekcji retrospektyw ak-
torskich. W sekcjach reżyserskich widzowie 
zobaczyli filmy Andrzeja Żuławskiego i Miloša 
Formana. Dużym zainteresowaniem cieszył się 
też cykl filmów dotyczących zmarłego 10 lat 
temu Václava Havla, artysty i polityka, jednego 
z najbardziej rozpoznawalnych na świecie Cze-
chów. W programie znalazł się nawet jeden 
film w jego reżyserii - „Odejście“ z 2011 roku. 

Można także było wziąć udział w kolacji przy-
gotowanej wg ulubionych przepisów byłego 
czeskiego prezydenta.
Serią pokazów odwołujących się do historii re-
gionu organizatorzy uczcili też 90 lat słynnego 
Studia Filmowego Barrandov, nazywanego cze-
skim Hollywood i 30 lat Grupy Wyszehradzkiej.
Widzowie festiwalu co roku uczestniczą rów-
nież w spotkaniach literackich. W tym roku ich 
temat brzmiał „Wyszehrad non fiction”. W cy-
klu 10 debat wzięli udział między innymi Woj-
ciech Tochman, Mariusz Szczygieł, Wojciech 
Jagielski, Paweł Smoleński, Justyna Sobolewska 
i Andrzej S. Jagodziński oraz wybitni twórcy 
z Czech, Słowacji i Węgier.
Przeglądowi Kino na Granicy towarzyszył też 
tradycyjnie cykl kameralnych koncertów.

W 2020 r. ze względu na obostrzenia epi-
demiczne „festiwalowicze” mogli spotkać się 
wyłącznie online. W tym roku losy filmowego 
festiwalu również stały pod znakiem zapytania. 
Dzięki determinacji i wysiłkowi organizatorów, 
udało się przygotować interesujący program 
wydarzenia i przenieść je na nowy wakacyjny 
termin. (Do tej pory festiwal tradycyjnie miał 
miejsce na przełomie kwietnia i maja).

Jak zaznacza Dyrektor Kina na Granicy, Joanna 
Dygoś, dużym wyzwaniem było „domknięcie” 
budżetu festiwalu.
- O ile Miasto Cieszyn wspiera przegląd kwotą 
adekwatną do swych możliwości, o tyle Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego wydaje 
się zupełnie nie dostrzegać promocyjnej siły im-
prezy dla naszego regionu oraz tego, że nie udało 
się stworzyć w województwie śląskim większego 
festiwalu z tak długą tradycją i tak wyrazistego dla 
pogranicza polsko-czeskiego. Dwukrotnie odmó-
wiono nam wsparcia kwotą większą niż propo-
nuje to Urząd w otwartym konkursie ofert, czyli 
10 000 PLN. Przychody pochodzące ze sprzedaży 
akredytacji oraz biletów stanowią mniejszą część 
budżetu imprezy, ponieważ stawiamy na jej edu-
kacyjny charakter oraz dostępność wydarzenia dla 
możliwie szerokiej grupy odbiorców – wyjaśnia 
Dyrektor Przeglądu Kino na Granicy.

Finansowanie imprezy opiera się na 3 filarach: 
dotacje samorządowe oraz instytucji do tego 
powołanych (Ministerstwo Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu, Polski Instytut 
Sztuki Filmowej), dochody z akredytacji oraz 
środki sponsorskie. Lockdown niewątpliwie 
utrudnił, a czasem nawet uniemożliwił kon-
takty z potencjalnymi przyszłymi sponsorami, 
których trudno namówić do wspierania tego 
typu kulturalnych imprez.

- Niestety, stały rozwój Kina na Granicy, ciekawy 
program, pozytywne opinie w mediach, prestiżowi 
goście, liczne gwiazdy, fantastyczna atmosfera 
nie przyciągnęły również lokalnego biznesu - ani 
wcześniej (przed pandemią), ani teraz. Wciąż 
jednak wierzymy, że znajdziemy partnerów, 
którzy docenią nasz wkład w rozwój stosunków 
 polsko-czesko-słowackich, promocję kultury pol-
skiej u najbliższych sąsiadów oraz edukacyjny 
charakter - wychowanie przez sztukę i dla sztuki. 
Jesteśmy przekonani że będą to firmy, dla których 
kultura jest ważna i potrzebna – dodaje Jolanta 
Dygoś.

23. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbywał 
się w dniach 30 lipca – 4 sierpnia 2021 roku 
w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.

KULTURA

136 filmów, ponad 150 gości, dziesiątki spotkań 
z twórcami, 10 debat literackich, 5 koncertów i szereg 
innych wydarzeń towarzyszących. 4 sierpnia zakoń-
czyła się 23. edycja Przeglądu Filmowego Kino na 
Granicy w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. W wyda-
rzeniu wzięło udział prawie 12 000 widzów.

Największy festiwal 
filmowy w regionie 
liczy na partnerów 
i sponsorów
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Lata 90. przyniosły zmierzch świetności kato-

wickich neonów. Likwidacja wielu lokali i sklepów 

oraz zmiana form własności budynków spowo-

dowały, że o neony często nie miał już kto dbać. 

Większość z nich zniknęła bezpowrotnie, a w ich 

miejsce pojawiły się nowe formy reklamy ze-

wnętrznej. Bardzo rzadko jednak ich twórcy aspi

rowali do poziomu artystycznego, jaki prezento-

- wały wcześniej neony. 

Ostatnie lata przyniosły renesans neonów. Coraz 

więcej sklepów, punktów gastronomicznych czy 

miejskich instytucji, zamiast tańszych szyldów, 

instaluje reklamy świetlne. Znaleźli się też pa-

sjonaci, którzy ratują od zapomnienia stare neo-

ny. W tym celu w 2013 roku stworzono Katowicki 

Skład Neonów. Ocalone oryginały, jak i te zre-

konstruowane na podstawie zachowanych archi-

waliów można zobaczyć w klubokawiarni Strefa 

Centralna przy pl. Sejmu Śląskiego 2. Warto przy 

tej okazji wspomnieć nadal istniejącą katowic-

ką firmę Neon Irsa, założoną przez Zbigniewa 

Łankiewicza, twórcę wielu neonów z epoki PRL, 

a dziś prowadzoną przez jego synów.

 

Wielki powrót reklamy świetlnej do Katowic, 

który przyniósł około stu nowych i zrekonstru-

owanych neonów, zainspirował Miasto do stwo-

rzenia dedykowanego im szlaku. W ścisłym 

centrum miasta na zainteresowanych czekają 

specjalnie przygotowane ekspozytory, w których 

można obejrzeć rekonstrukcje dawnych neonów, 

tych najpiękniejszych i najbardziej znanych,  

archiwalne zdjęcia i zarys ich historii. 
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KULTURA

Po zeszłorocznej internetowej 
odsłonie TKB powrócił na estrady 
Beskidu Śląskiego. Plenerowe 
koncerty zespołów folklorystycz-
nych i kapel – odbyły się na żywo, 
przed publicznością, w amfite-
atrach i na placach miast, a także 
na górskich szlakach w Wiśle, 
Szczyrku, Żywcu, Makowie 
Podhalańskim, Oświęcimiu oraz 
Ujsołach, Istebnej, Bielsku-Białej 
i czeskim Jabłonkowie.

W dniach 24 lipca – 1 sierpnia 2021 po roku 
ograniczeń przestrzenie miejscowości festi-
walowych ponownie tętniły życiem, muzyką 
i śpiewem. Organizatorzy tegorocznego 
programu postawili na różnorodność. Swoje 
barwne widowiska zaprezentowało około 70 

polskich zespołów folklorystycznych, a pre-
stiżowy konkurs odbywający się zawsze w ra-
mach TKB – Festiwal Folkloru Górali Polskich 
w Żywcu – cieszył się rekordowym zainte-
resowaniem uczestników. W programie, nie 
zabrakło wydarzeń towarzyszących. Oprócz 
widowisk zespołów folklorystycznych, poja-
wiły się koncerty kapel, jarmarki, warsztaty, 
wystawy, pokaz strojów ludowych czy kon-
certy folkowe.

– Najwięcej koncertów odbywało się w week-
endy. Estrady nie chciały jednak rezygnować 
z występów w tygodniu. W programie znalazło 
się sporo niespodzianek. Zespoły, które jak wszy-
scy mają za sobą trudny rok, chciały wrócić na 
scenę i ruszyć z przytupem do tańca. Wszyscy 
czuli potrzebuję kontaktu z publicznością i inte-
gracji – mówi Lesław Werpachowski, prze-
wodniczący Komitetu Koordynacyjnego TKB 
i dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Bielsku-Białej. 

Honorowy patronat nad imprezą sprawowali: 
Jakub Chełstowski – Marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego i Witold Kozłowski – Marszałek 
Województwa Małopolskiego,
Organizatorem TKB jest Komitet Koordyna-
cyjny Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w którego 
skład wchodzą przedstawiciele estrad w: Wi-
śle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, 
Oświęcimiu oraz Ujsołach, Jabłonkowie i Isteb-
nej. Na czele Komitetu Koordynacyjnego stoi 
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.
Tydzień Kultury Beskidzkiej zrealizowano 
przy pomocy finansowej Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu, środków 
budżetowych samorządów województw ślą-
skiego i małopolskiego oraz ze środków miej-
scowości uczestniczących oraz sponsorów.
Pięć głównych estrad (w Wiśle, Szczyrku, 
Żywcu, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu) 
wsparł finansowo Narodowy Instytut Kultury 
i Dziedzictwa Wsi.

58. Tydzień Kultury Beskidzkiej 
– ludowa energia na żywo!
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Dobre projektowanie jest w cenie 
Po raz 16. został rozstrzygnięty konkurs Śląska Rzecz, który organizuje Zamek Cieszyn. W zamkowych 
przestrzeniach spotkali się projektanci oraz przedstawiciele firm, instytucji i organizacji, którzy zgłosili 
do konkursu swoje produkty, usługi, projekty graficzne i wystawiennicze.

- Tegoroczna odsłona konkursu Śląska Rzecz przypadła na czas wyjąt-
kowy. Pandemia okazała się wyzwaniem nie tylko dla przedsiębiorców, 
ale także dla samorządów, instytucji kultury oraz organizacji pozarzą-
dowych. Ten trudny czas uzmysłowił nam, jak ważne jest innowacyjne 
myślenie, umiejętność dostosowania się do zmian i reagowania na 
nie. Dobre projektowanie jest zawsze w cenie i daje nam szansę na 
korzystanie z niestandardowych, ale funkcjonalnych rozwiązań – na-
pisał w słowie wstępnym do katalogu tej edycji konkursu Jakub 
Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego. 

Konkursowe jury, oceniając zgłoszenia w kategorii produkt, po-
stanowiło nagrodzić przyczepę do przewozu psów z aneksem 
sypialnym, której producentem jest Metbox Kurpas Sp. J. z Orzesza.
– Projekt zrodził się z obserwacji rynku i potrzeb opiekunów zwierząt, 
którzy na wyjazdach nie mają gdzie spać. Stąd powstała przyczepa do 
przewożenia 4 psów z aneksem sypialnym dla ludzi. Praca nad projek-
tem trwała ponad 2 lata – mówił podczas uroczystości wręczenia 
nagród Jakub August z zespołu projektowgo. 

W kategorii grafika użytkowa Śląska Rzecz trafiła do ASP Katowice 
za system informacji wizualnej funkcjonujący w trzech budynkach 
uczelni o różnych stylach architektonicznych. W projekcie wyko-
rzystano cyfry autorstwa 35 pracowników ASP. Uwzględniono 
nie tylko zróżnicowane konteksty historyczno-przestrzenne, ale 
i wartości uczelni artystycznej. Celem projektantek było stworzenie 
systemu, który nie jest przesadnie elegancki, lecz odzwierciedla 
żywiołowość studentów, a jednocześnie wzmacnia tożsamość 
instytucji. 

W kategorii usługi nagrody nie przyznano, a Śląską Rzeczą w ka-
tegorii wystawiennictwo uhonorowano wystawę „Życie ludzi” 
z Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu. To wielo-
wątkowa opowieść o człowieku i jego kulturze z perspektywy 
badacza – przyrodnika. Poprzez poszukiwanie punktów wspólnych 
i krytyczną analizę mechanizmów występujących w świecie natury 
kuratorzy stawiają pytanie o miejsce jednostki w społeczeństwie 
i jej funkcjonowanie w grupie. – Ta wystawa była planowana od kilku 
lat, a dopiero w zeszłym roku udało się ją zrealizować. Jest niezmiennie 
aktualna, bo dotyczy problemów jednostki, zbiorowości, dyskryminacji. 
Dziękuję zespołowi, bez którego ten projekt by się nie udał – podkre-
ślała kuratorka Agata Cukierska, odbierając nagrodę. 

W tej edycji wyróżnienie przyznało także Stowarzyszenie Twórców 
Grafiki Użytkowej – partner konkursu. A wyróżniło projekt SAW 
– Stacja Audio-Wizualna Katowice, czyli interaktywną instalację 
świetlną, która reaguje na natężenie dźwięku – neon gaśnie pod 
wpływem zakłóceń dźwiękowych. 

Patronami honorowymi konkursu byli: Marszałek Województwa 
Śląskiego, Marszałek Województwa Opolskiego, Burmistrz Mia-
sta Cieszyna oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. 
Partnerami: Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych, 
Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Stowarzyszenie Zjed-
noczeni Designem. 
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Śląska Rzecz 2020
ŚLĄSKA RZECZ W KATEGORII PRODUKT 

Przyczepa do przewozu psów z aneksem sypialnym
producent: Metbox Kurpas Sp. J., Orzesze
projekt: Michał Latko, Jakub August, Natalia Kacprzyk, Łukasz Szczęsny, Natalia
Pietruszewska-Golba, Arkadiusz Kandora (TENKA + LATKO)

ŚLĄSKA RZECZ W KATEGORII GRAFIKA UŻYTKOWA 

System informacji wizualnej dla budynków ASP w Katowicach
wdrożenie: ASP Katowice
projekt: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka (Tukej), Anna Pohl

ŚLĄSKA RZECZ W KATEGORII USŁUGI 
nagrody nie przyznano

ŚLĄSKA RZECZ W KATEGORII WYSTAWIENNICTWO 

Wystawa „Życie ludzi”
wdrożenie: Centrum Sztuki Współczesnej Kronika, Bytom
kuratorki: Agata Cukierska, Katarzyna Kalina scenografia: Agata Cukierska, Ka-
tarzyna Kalina, identyfikacja wizualna: Marcin Wysocki, koordynacja: Agata
Gomolińska-Senczenko, program edukacyjny: Dominika Malska, dokumentacja
fotograficzna: Julia Pałkowska, strona internetowa projektu: Piotr Kłakus, 
Marcin Wysocki

Wyróżnienie: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej w kategorii 
wystawiennictwo 

SAW – Stacja Audio-Wizualna Katowice
wykonanie i opracowanie techniczne: Paweł Krzywdziński, Raz Dwa neony 
i komunikacja wizualna, Zabrze
koncepcja i projekt: Marta Gawin
współpraca: Instytucja Kultury - Katowice Miasto Ogrodów

Laureaci nagrody Śląska Rzecz w kategorii wystawiennictwo 

Laureaci nagrody Śląska Rzecz w kategorii grafika użytkowa 

Laureaci nagrody Śląska Rzecz w kategorii produkt
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Kongres PR co roku potwierdza, jak dyna-
miczna jest branża public relations. Eksperci 
dyskutowali o zmianach, które wymusiła pan-
demia, a także podejmowali kwestię wyzwań, 
przed którymi stają na co dzień. Paneliści 
rozmawiali również dużo o etyce w zawodzie 
PR-owca oraz o problemach polskiego PR-u.
– Za nami już XXI edycja Kongresu. Cieszy mnie, 
że po dwóch dekadach – nawet pomimo pande-
mii – wciąż spotykamy się, aby w atmosferze wza-
jemnego szacunku i zrozumienia omawiać zmiany 
zachodzące w public relations oraz wymieniać się 
nawet istotnie rozbieżnymi poglądami. Branża 
potrzebuje integracji, a wydarzenia takie jak Kon-
gres PR to ułatwiają – mówi Dariusz Tworzydło, 
pomysłodawca i organizator Kongresu Profe-
sjonalistów Public Relations.

Dyskusje podejmowane podczas wydarzenia 
zostały zdominowane przez zagadnienie jakim 
jest hejt. Pokazuje to, jak aktualne i narasta-
jące jest to zjawisko. W debacie Hejt – zjawisko 
powszechne. O niełatwej sztuce (nie)reagowania 
wzięli udział eksperci, którzy doświadczyli go 
na sobie i w organizacjach, które reprezentują 
– Joanna Kubik, Inspektor Referatu Praso-
wego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, Ma-
rek Kacprzak, były dziennikarz i specjalista 

ds. komunikacji, Ziemowit Nowak, Rzecznik 
Prasowy Wodociągów Kieleckich oraz Woj-
ciech Jabczyński, Rzecznik prasowy Orange 
Polska. Zgodnie stwierdzili, że w przypadku 
hejtu emocje są najgorszym doradcą. Panel po-
prowadził Adam Łaszyn, CEO w Alert Media 
Communications, który spojrzał na hejt w inny 
sposób: To jest w naturze relacji ludzkich, które 
nie zawsze są piękne i pełne pozytywnego 
nastawienia. W dzisiejszym świecie nie ma 
obecności w sieci bez hejtu, a im wyższa po-
pularność tym ten hejt jest większy. Nie jest 
to też pojęcie jednoznaczne – wg prof. Daniela 
Gilberta jest to część demokracji i świadczy 
o wolności, o tym, że możemy się wypowia-
dać. Hejtu nie ma tam, gdzie nie ma wolności 
wypowiedzi. 

Chociaż hejt może być uważany za przejaw 
demokracji i wolności słowa to jednak eks-
perci byli zgodni – jest to zjawisko negatywne, 
z którym trzeba walczyć. Ich zdaniem, ważna 
jest próba zrozumienia drugiej strony i podję-
cie komunikacji. W niektórych przypadkach 
wystarczy usunięcie komentarza i zgłoszenie 
konta, w innych – kiedy hejter staje się bar-
dziej agresywny – warto sprawę zgłosić na 
policję. - Jak spojrzymy na statystyki to widać 
jedną prostą rzecz, że wyrazy abusywne i fraza 
hejt rosną z roku na rok i moim zdaniem jest to 
wystarczający argument żeby powiedzieć, że 
hejt to nowa normalność. On będzie i będzie go 
coraz więcej. Musimy z tą nową normalnością 
żyć. Praca rzecznika i praca PR-owca zmienia się 
i będziemy musieli sobie z tym hejtem coraz lepiej 
radzić – podsumował Szymon Sikorski, CEO 
w Publicon podczas swojej prelekcji "Hejt to 
nowa normalność. Kilka porad jak z nim żyć."

Do tematu hejtu odniosły się również pane-
listki, które wzięły udział w debacie pt. Kobiety 

w komunikacji. Żaneta Czyżniewska, Człon-
kini zarządu PSPR, doktorantka SGH mówiła 
o „szklanych zjawiskach” w kontekście ścieżki 
awansu pań i zauważyła, że nawet w branżach, 
które zostały zdominowane przez kobiety, to 
mężczyźni szybciej awansują. Jej zdaniem klu-
czową kwestią jest mentoring oraz wsparcie 
kobiet, którym już się udało osiągnąć sukces 
w biznesie. Joanna Kącka, Rzeczniczka Pra-
sowa Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Łodzi stwierdziła, że pomimo tego, że zawód 
policjanta jest typowo męskim zawodem to 
jednak jest w nim miejsce dla kobiet, ponieważ 
ich empatia i wrażliwość bardzo pomagają np. 
podczas trudnych rozmów. W dyskusji wzięły 
również udział Beata Kopczyńska, regionalna 
Rzeczniczka Prasowa ZUS Województwa Ślą-
skiego oraz Marta Andreasik, PR Manager 
w Huuuge Games, a także Justyna Oracz, 
Head of communications w Fantasyexpo Sp. 
z o.o. Panelistki rozmawiały też o tym, która 
płeć radzi sobie lepiej z hejtem i kogo ten hejt 
częściej dotyka. Panel poprowadziła Joanna 
 Piwowarczyk, Ekspert ds. Komunikacji Mar-
ketingowej w Orange Polska. 

Pierwszego dnia kongresu odbyła się rów-
nież gala rozdania nagród I edycji Konkursu 
PR Wings, który ma na celu promowanie 
etycznych praktyk public relations. Rozdano 
nagrody w 13 Kategoriach, w tym m.in. Public 
Affairs i Lobbying, PR innowacja roku czy CSR 
– Największy wpływ społeczny. Uczestnicy 
Kongresu poznali też datę następnej edycji wy-
darzenia. Eksperci ds. komunikacji ponownie 
spotkają się w Rzeszowie już 15 i 16 września 
2022 r.

www.exacto.pl

Hejt to nowa 
normalność
Za nami XXI Kongres 
Profesjonalistów
Public Relations 
16 i 17 września w odbyła się kolejna edycja 
Kongresu PR. W rzeszowskim Hotelu Bristol 
spotkało się ponad 200 specjalistów branży: 
przedstawicieli firm, agencji public relations 
oraz organizacji pozarządowych. W trakcie 
tegorocznej edycji nie zabrakło tematów 
związanych z digital PR-em, hejtem oraz 
e-kryzysami. 
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16 września br. rozstrzygnięto szóstą edycję Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola  Adamieckiego.  
O tytuł ubiegało się 12 lokalnych firm.

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą im. Karola 
Adamieckiego to propozycja dla firm innowacyj-
nych i przyczyniających się do gospodarczego 
rozwoju Dąbrowy Górniczej, przykładających 
jednocześnie wagę do wartości etycznych 
i społecznych. O tytuł mogły ubiegać się mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa, które:
• mają siedzibę albo prowadzą działalność na 
terenie Dąbrowy Górniczej;
• funkcjonują na rynku minimum 5 lat;
• w ciągu ostatnich 3 lat wdrożyły nowatorskie 
rozwiązania, innowacje (produktowe, proce-
sowe, marketingowe bądź organizacyjne) lub 
działania wyróżniające przedsiębiorstwo na tle 
konkurencji w regionie;
• przestrzegają zasad etyki, społecznej od-
powiedzialności biznesu oraz uczciwej 
konkurencji;
• inwestują w rozwój pracowników;
• współpracują z instytucjami edukacyjnymi, 
samorządowymi czy biznesowymi.

W kategorii mikroprzedsiębiorstwo zwycię-
żył salon urody ESSE, a wyróżnienie trafiło 
do szkoły językowej British School. W kate-
gorii małe przedsiębiorstwo zwycięzcą został 
Drim sp. z o. o. W kategorii średnich przedsię-
biorstw statuetkę otrzymał Pegas Engineering 
sp. z o.o., a wyróżnienie Klub Sportowy Cen-
trum sp. z o. o. Nagroda Specjalna im. Karola 
Adamieckiego powędrowała do Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 
w Fabryce Pełnej Życia, podczas „Business 
Meet Up” – wydarzenia dla przedsiębiorców, 
w trakcie którego zorganizowano szkolenia, 
warsztaty, dyskusje i prezentacje.

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą im. Karola 
Adamieckiego w tym roku miał już szóstą od-
słonę. Głównym organizatorem wydarzenia 
było miasto, a partnerami Akademia WSB, 
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 
i Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości. 

Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe statu-
etki i dyplomy, prawo posługiwania się tytu-
łem „Laureat Nagrody Gospodarczej im. Karola 
Adamieckiego”, mogą liczyć również na wspar-
cie promocyjne ze strony organizatorów oraz 
partnerów.

Nagrody Adamieckiego powędrowały 
do dąbrowskich przedsiębiorców

Karol Adamiecki, patron konkursu, uro-
dził się w 1866 r. w Dąbrowie Gór-
niczej. Jest jednym z twórców nauki 
o organizacji i kierowaniu. Sformu-
łowane przez niego prawa harmonii 
doboru, harmonii działania organów 
pracy zbiorowej oraz optymalnej pro-
dukcji stały się – obok praw podziału 
pracy i koncentracji – fundamentami 
nauki organizacji i kierownictwa.
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DOBRY CZAS NA SZKOLENIA I DORADZTWO
RUSZYŁ OSTATNI NABÓR DO PROJEKTU 

AKADEMIA MENEDŻERA 2! 

80% DOFINANSOWANIA
 NA USŁUGI ROZWOJOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

TRWA CZWARTA TURA NABORÓW DO UDZIAŁU 
W PROJEKCIE AKADEMIA MENEDŻERA 2!

Celem projektu jest rozwinięcie potencjału 
kadr kierowniczych mikro, małych i średnich 
firm z trzech województw makroregionu 4 
dzięki podniesieniu przez uczestników kom-
petencji w zakresie zarządzania przedsiębior-
stwem. Odbiorcami wsparcia w projekcie są 
właściciele, kadra kierownicza oraz kadra, co 
do której planuje się awans na stanowisko kie-
rownicze. Wsparcie w ramach projektu będzie 
realizowane w formie refundacji poniesionych 
przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojo-
wych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych 
(BUR).

Wsparcie w ramach projektu obejmuje re-
fundację 80% kosztów (pomoc de minimis)
Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 
już ponad 100 firm z województwa śląskiego. 
Kolejni chętni (mali i średni przedsiębiorcy) 
mogą się zgłaszać do udziału w czwartym na-
borze, uruchomionym we wrześniu br. Jest to 
zarazem ostatni nabór w projekcie dlatego za-
chęcamy zdecydowane firmy do aplikowania!

SZCZEGÓŁY 
 WRZEŚNIOWEGO 
 NABORU DLA
WOJ. ŚLĄSKIEGO:

NABÓR DEDYKOWANY DLA MAŁYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW (NABÓR 33)

WARTO WIEDZIEĆ: w tym naborze wnioski 
mogą składać tylko mali przedsiębiorcy (wiel-
kość zatrudnienia poniżej 50 os., 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 przedsię-
biorstwo zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowied-
nim naborze, gdyż wniosek złożony w niewła-
ściwym naborze (np. gdy firma średnia złoży 
wniosek w naborze dedykowanym firmom ma-
łym) uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku 
w następnym/innym naborze.
Data naboru: od 08.09.2021 r. 
Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa: 
19 282,97 zł
Wkład własny przedsiębiorstwa: 4 820,74 zł
Data ważności: do 4 miesięcy od podpisania 
umowy (termin zakończenia realizacji usług).
Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 
dni roboczych po zakończeniu usług.
Kwota naboru dla województwa śląskiego 
(alokacja): 891 837,27 zł
Lista rezerwowa: alokacja x4

NABÓR DEDYKOWANY DLA ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTW (NABÓR NR 34)

WARTO WIEDZIEĆ: w tym naborze wnioski 
mogą składać tylko średni przedsiębiorcy (wiel-
kość zatrudnienia poniżej 250 os., z rocznym 
obrotem mniejszym lub równym 50 mln euro 
lub sumą bilansową mniejszą lub równą 43 mln 
euro). Jeżeli wniosek zostanie złożony przez 
mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębior-
stwo zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowied-
nim naborze, gdyż wniosek złożony w niewła-
ściwym naborze (np. gdy firma średnia złoży 
wniosek w naborze dedykowanym firmom 

mikro) uniemożliwia złożenie kolejnego wnio-
sku w następnym/innym naborze.
Data naboru: od 08.09.2021 r. 
Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa: 
50 214,05 zł
Wkład własny przedsiębiorstwa: 12 553,51 zł
Data ważności: do 4 miesięcy od podpisania 
umowy (termin zakończenia realizacji usług).
Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 
dni roboczych po zakończeniu usług.
Kwota naboru dla województwa śląskiego 
(alokacja): 251 070,24 zł
Lista rezerwowa: alokacja x4

Dofinansowanie w ramach Akademii Me-
nadżera 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 śred-
nich firm);

• Spełniają warunki uzyskania pomocy de mi-
nimis (lub pomocy publicznej);

• Zobowiązują się do wniesienia wkładu wła-
snego w wysokości nie mniejszej niż 20% 
kwoty wsparcia;

• Posiadają aktualną diagnozę potrzeb roz-
wojowych, a w przypadku braku takiej 
diagnozy, deklarują gotowość do jej przygo-
towania (diagnoza również może być objęta 
dofinansowaniem).

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.
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PROJEKTY UNIJNE

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

Łódzka Izba
Przemysłowo-Handlowa
ul.Narutowicza 34,
90-135 Łódź www.izba.lodz.pl/projekty/akademia-menedzera-2

akademiamenedzera2@hrp.com.pl
infolinia: +48 42 208 06 06

ŁÓDZKIE ŚLĄSKIE OPOLSKIE

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 49 92, e-mail: doradztwo@rig.katowice.pl

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

ZAKRES WSPARCIA 
– DWIE OPCJE:

OPCJA I

refundacja kosztów usług rozwojowych 
 służących opracowaniu Analizy lub jej 

części 
+

refundacja kosztów usług rozwojowych 
 wynikających z Analizy

OPCJA II

refundacja kosztów usług rozwojowych  
wynikających z Analizy
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Przedsiębiorców zainteresowanych szczegółami projektu oraz zorganizowaniem 
stażu dla uczniów zapraszamy do kontaktu: 

Monika Jochymek
Ekspert ds. jakości staży i praktyk
mail: 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. 

PRZEDSIĘBIORCO
- SZUKASZ STAŻYSTY, PRACOWNIKA? 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wspólnie z Urzędem 
 Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Katowicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną oraz Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
w Katowicach realizuje projekt „Śląskie. Zawodowcy”. 
Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, ich 
dostosowanie do wymogów rynku pracy przez realizację wysokiej jakości 
staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz szkoleń, kursów i doradztwa 
zawodowego. 

Przedsiębiorco - szukasz stażysty? Działasz w branży: teleinformatycznej, 
elektroniczno-mechatronicznej, spedycyjno-logistycznej, poligraficznej, 
audiowizualnej, ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, motoryza-
cyjnej lub hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej? Ten projekt jest dla 
Ciebie!

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY PRZYJMUJĄCEGO 
UCZNIA NA STAŻ:

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

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

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

• MOŻESZ ZATRUDNIĆ UCZNIA PO ODBYCIU STAŻU, ALE NIE MASZ 
TAKIEGO OBOWIĄZKU.
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Głównym zadaniem Izby do zrealizowania w roku szkolnym 2021/2022 
jest organizacja 80 staży dla uczniów 9 szkół branżowych powiatu 
tarnogórskiego.

Celem projektu jest między innymi organizacja staży u pracodawców 
i zdobycie doświadczenia zawodowego w warunkach codziennej pracy, 
wykorzystanie nabytej wiedzy w codziennej praktyce oraz nabycie no-
wych umiejętności w zawodach technik pojazdów samochodowych, 
technik logistyk, technik hotelarz, technik organizacji turystyki, technik 
żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik budow-
nictwa, technik eksploatacji portów i terminali.

Z jednej strony ambicje uczniów, z drugiej zapotrzebowanie firm na 
nowych pracowników, wykształciły potrzebę organizacji programów 
stażowych. Jednocześnie dzisiejsze oczekiwania pracodawców wo-
bec osób wchodzących na rynek pracy- nie tylko ukończenie szkół 

lub studiów – powodują, że firmy coraz częściej szukają możliwości 
realizacji programu, a młodzi pracownicy – wzięcia w nim udziału. Staż 
daje szansę wyprzedzenia przyszłej konkurencji już w trakcie trwania 
nauki w szkole. To cenna pozycja w CV. Jednocześnie, coraz więcej firm 
realizuje programy stażowe, aby wyłonić spośród stażystów potencjal-
nych pracowników i zatrzymać ich w firmie.

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

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich 
Górach i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej zakończyła realizację trzeciego etapu projektu „Powia-
towa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Śląskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa XI Wzmocnie-
nie 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.

Prowadzisz firmę na terenie 
powiatu tarnogórskiego? 
Przeczytaj!

PROJKETY UNIJNE

Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej 
rozpoczęliśmy realizację kolejnego - czwartego już - i ostatniego etapu projektu „Powiatowa Akade-
mia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
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