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Mirosław Rus, Dyrektor ds. Rozwoju
mrus@rig.katowice.pl tel: 503 133 382

Szanowni Czytelnicy,
drodzy Przedsiębiorcy!
Za nami pierwszy kwartał nowego roku. Tak jak przewidywali eksperci i analitycy rynkowi, nadal towarzyszy nam
pandemia, ale zdążyliśmy się przyzwyczaić do życia z koronawirusem, a przedsiębiorcy w ogromniej większości odbudowali
swoje biznesowe pozycje i zniwelowali straty poniesione przez lockdowny oraz obostrzenia pandemiczne. Bagaż trudnych
doświadczeń 2022 roku został zwiększony przez największe zmiany w daninach państwowych od lat – projekt Polski Ład.
Kiedy wydawało się, że właściciele firm, zmagający się z rewolucją podatkową, nie będą już zaskakiwani, wtedy stanęli
w obliczu zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. Wojna u naszych wschodnich sąsiadów, sankcje dla Rosji czy kryzys migracyjny
już wpływają na sytuację naszej gospodarki.
Generalnie wydarzenia trudne do przewidzenia mają coraz większe oddziaływanie na prowadzenie działalności
g ospodarczej. W obliczu wyjątkowej sytuacji musimy się wspierać i pokazać siłę biznesu. Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach zachęca do wzięcia udziału w zbiórce #biznesdlaukrainy. Każdy może do niej dołączyć i pomóc:
www.siepomaga.pl/biznesdlaukrainy.
Trzymamy kciuki, by obecna, trudna sytuacja międzynarodowa została zakończona zwycięstwem Ukrainy i skutecznym odparciem ataku Rosji. Wierzymy, że wspierając naszych, tak bohatersko walczących sąsiadów, wspólnie stawimy
czoła przeciwnościom i będziemy mogli, w końcu, z optymizmem spojrzeć w przyszłość.
Na łamach magazynu Business HUB „Wolny Rynek” obecną, złożoną sytuację i prognozy na dalszą część 2022 roku
przedstawiają eksperci, którzy gościli na Regionalnym Gospodarczym Otwarciu Roku i lutowym spotkaniu Firm Członkowskich
RIG. Premier, prof. Jerzy Buzek opowiada o największych zagrożeniach, które stają przed naszym krajem i wyzwaniach dla
gospodarki – transformacji energetycznej. O kryzysie jako stałym elemencie XXI wieku mówi ekonomista Marek Zuber. Adam
Toborek z TDJ Equity zapowiada, że nadchodzące miesiące będą czasem głębokich zmian, w którym przedsiębiorcy będą
tworzyć nowy porządek.
Marcowe wydanie kwartalnika (jak zwykle!) obfituje w interesujące materiały. Ze swojej strony polecam rozmowę
z  prof. Zdzisławą Dacko-Pikiewicz – Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Uczelni, która od lat zasila grono Firm
Członkowskich RIG. Władysław Grochowski, Prezes Grupy Arche w wywiadzie zdradza plany renowacji i zagospodarowania
Elektrociepłowni Szombierki – sztandarowego zabytku industrialnego na w naszym regionie. Na kolejnych stronach magazynu
dawka eksperckiej wiedzy na temat prawa i podatków, projektów unijnych realizowanych przez Izbę. Pragnę zwrócić Państwa
uwagę na nowy projekt Akademii Transformacji Cyfrowej MMŚP, dzięki któremu firmy mogą uzyskać środki na zwiększenie
kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji.
A to tylko część propozycji przygotowanych przez Redakcję Business HUB „Wolny Rynek” – zapraszam do lektury!

Tomasz Zjawiony

Prezes RIG w Katowicach

5

O ofercie studiów podyplomowych, cyfryzacji procesu edukacyjnego i kierunkach, które cieszą się największym zainteresowaniem mówi dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii
WSB.
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WYZWANIA I NOWE MOŻLIWOŚCI
– studia podyplomowe online
w Akademii WSB
Jak wygląda obecnie system kształcenia
w Akademii WSB, czy pandemia wywarła duży
wpływ na organizację studiów?
Pandemia zmusiła każdą uczelnię do podjęcia
szybkich działań w zakresie cyfryzacji procesu
dydaktycznego i procesów administracyjnych.
Te doświadczenia na bieżąco wykorzystujemy
w projektowaniu i prowadzeniu dydaktyki,
a w kolejnych latach również będziemy korzystać z tych doświadczeń. Łączymy kształcenie
stacjonarne z kształceniem synchronicznym
w postaci transmisji zajęć w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji do webinarów
oraz wirtualnych laboratoriów 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
komputerowych, umożliwiających studentowi
dostęp do każdego specjalistycznego oprogramowania, bez względu na to, gdzie się znajduje.
Niektórzy twierdzą, iż ostatni czas spowodował, że wiele osób odkłada decyzję o dalszym
kształceniu na czas większej stabilizacji i pewności. Czy podobnie jest w Akademii WSB?
Nie odnotowaliśmy spadku zainteresowania
naszymi studiami. Trwająca pandemia, owszem
zmieniła wcześniejsze funkcjonowanie Uczelni,
ale otworzyła przed nami wiele nowych możliwości, jak np. studia online. To bardzo wygodne
rozwiązanie dla wielu osób. Widać to szczególnie w przypadku studiów MBA, ACCA i kierunków podyplomowych. Jednym z częstych
wyborów jest kierunek Executive MBA prowadzony w partnerstwie z prestiżową uczelnią
Webster Uniwersity. To studia przygotowane
z myślą o menadżerach i kadrze zarządzającej,
poszukujących praktycznych rozwiązań z obszaru budowania i realizacji strategii firmy.
W ramach studiów Słuchacze uczestniczą
w bezpłatnym badaniu PRISM. To oparte na
najnowszych osiągnięciach neurologii narzędzie
przeznaczone 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 Master of Business Administration oraz

ACCA po polsku - zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym.
Ukończenie studiów MBA jest jednym z wymogów uprawniających do zasiadania w radzie
nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa
zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Oznacza to, że absolwenci
studiów są zwolnieni z konieczności zdawania
egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną
wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.
Z kolei dzięki akredytacji ACCA absolwent
może ubiegać się o zwolnienie z wybranych
egzaminów ACCA, co znacząco ułatwia zdobycie międzynarodowych kwalifikacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
– powszechnie uznawanych na całym świecie.
Co jeszcze przyciąga chętnych do Akademii
WSB oprócz możliwości studiowania online?
Przede wszystkim atrakcyjne kierunki studiów
podyplomowych, dające konkretne i twarde
umiejętności, które absolwent może od razu
wykorzystać na rynku pracy, bez względu na
swoje poprzednie wykształcenie i doświadczenie. To między innymi: Kadry i płace w praktyce,
w ramach których absolwenci otrzymują m.in.
certyfikaty potwierdzające znajomość programów: Symfonia, Płatnik i Enova; HR Business
Partner, prowadzone w partnerstwie z Polskim
Stowarzyszeniem HR Business Partner i przygotowujące do funkcji niezależnego partnera
wspierającego biznes od strony spraw personalnych, Zarządzanie projektami, w ramach
których słuchacze uczestniczą w dwóch akredytowanych kursach PRINCE2 Foundation oraz
Practitioner przygotowujące do certyfikacji.
Dużym zainteresowaniem cieszą się także takie kierunki, jak: Zarzadzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy, prowadzone w partnerstwie
z TUV Nord Polska, w ramach których istnieje
też możliwość uzyskania uprawnień Inspektora
ochrony przeciwpożarowej, Ochrona danych
osobowych w administracji i biznesie - Inspektor Ochrony Danych – studia organizowane
we współpracy z Urzędem Ochrony Danych
Osobowych, Zarządzanie cyberbezpieczeństwem, organizowane wspólnie z TUV Nord
Polska oraz Netology czy Data Scientist - Big

Nie odnotowaliśmy
spadku zainteresowania
naszymi studiami. Trwająca pandemia, owszem
zmieniła wcześniejsze
funkcjonowanie Uczelni,
ale otworzyła przed nami
wiele nowych możliwości, jak np. studia online. To bardzo wygodne
rozwiązanie dla wielu
osób. Widać to szczególnie w przypadku studiów
MBA, ACCA i kierunków
podyplomowych.
Data i systemy zaawansowanej analizy danych,
w ramach których słuchacze pracują w oparciu o najnowsze oprogramowanie-SQL Server.
Każdego roku wiele osób wybiera również takie
kierunki, jak: Rachunkowość i finanse, Akademia Lean Management, Psychologia przywództwa, Akademia Profesjonalnego Coachingu,
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych czy
Zarządzanie kapitałem ludzkim.
Uruchomiliście Państwo również studia MBA
w ochronie zdrowia. Co było przesłanką do
tego działania?
To program, który jest niezwykle aktualny.
Efektywne zarządzenie w ochronie zdrowia jest
kluczowym zagadnieniem, szczególnie w czasie
trwającej pandemii. Studia MBA w ochronie
zdrowia realizowane są w partnerstwie z EY
Academy of Business i pod patronatem Śląskiej Izby Lekarskiej. Absolwent studiów MBA
w ochronie zdrowia w Akademii WSB może być
zwolniony z państwowego egzaminu uprawniającego do zajmowania stanowiska kierownika
podmiotu szpitalnego. Ponadto kierunku mogą
otrzymać też dodatkowe certyfikaty, w tym
„Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu
Zarządzania Jakością w Placówkach Medycznych TÜV NORD Polska”.
Rozmawiała Jaga Kolawa
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REGIONALNE GOSPODARCZE
OTWARCIE ROKU - gospodarka w sieci
wyzwań

Zmiany w systemie podatkowym i ich wpływ na sytuację przedsiębiorców, perspektywy rozwoju gospodarki, wyzwania klimatyczne Europejskiego Zielonego Ładu oraz plany inwestycyjne w regionie – to
główne tematy Regionalnego Gospodarczego Otwarcia Roku. Coroczne wydarzenie w kalendarzu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, odbyło się 27 stycznia br. w biurowcu .KTW I, w siedzibie
TDJ – Firmy Członkowskiej RIG, w formule stacjonarnej i online.
Tradycyjnie pierwszym wydarzeniem organizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą
w Katowicach w nowym roku było spotkanie
przedstawicieli środowiska przedsiębiorców,
samorządu, polityki i nauki, którzy rozmawiali
o planach biznesowych oraz rozwojowych,
a także kierunkach działania dla przedsiębiorców na 2022.
Minione 12 miesięcy to trudny bagaż doświadczeń związanych z ciężkim czasem wychodzenia z pandemii, ale i też powrót do większej
normalności i przewidywalności działań biznesowych. Obecnie środowiska gospodarcze
poszukują wskazówek dotyczących kierunków
planowania swoich działań i relacji z innymi
podmiotami – w związku ze skutkami epidemii,
zmianami w trendach konsumenckich i sposobach zarządzania firmami, a przede wszystkim
merytorycznego wsparcia przy implementacji
zasad Polskiego Ładu – rewolucji podatkowej,
dotykającej przede wszystkim właścicieli firm.
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wprowadzenie spowodowało wzrost wpływów
do budżetu w ciągu pięciu lat o 100 proc. Walczyliśmy, żeby tak zostało. Zebraliśmy ponad 55 tys.
podpisów w tej sprawie, również dzięki pomocy
RIG w Katowicach. Niestety, uzyskaliśmy połowiczne efekty - składka dla podatników liniowych
ostała zmieniona z 9 na 4,9 proc. i doszła ulga
dla kasy średniej. Generalnie realizacja Polskiego
Ładu w praktyce to ogromne zawirowania, które
będą tylko się powiększać. Autor tego rozwiązania
nie rozumie jak działa gospodarka - podkreślał
Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W odpowiedzi na te oczekiwania, Regionalna
Izba Gospodarcza w Katowicach przygotowała
wydarzenie, które ma na celu przybliżyć stan
i rokowania polskiej gospodarki, przedstawić
plany i prognozy wybranych instytucji na najbliżej 12 miesięcy, pokazać najtrudniejsze wyzwania i wytyczyć drogi do rozwiązania problemów.
- Jako instytucja samorządu gospodarczego
czujemy się potrzebni, szczególnie w trudnych
czasach. Wspólnym działaniem, przy pomocy
ekspertów, jesteśmy w stanie zrobić więcej.
Dzięki istniejącemu od dwóch lat Centrum Wsparcia MŚP, staramy się kontaktować Państwa ze
specjalistami, którzy mogą rozwiązać bieżące
problemy, pomóc pozyskać dotacje i inne formy
wsparcia finansowego dla działalności firmy –
mówił Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach.
W trakcie powitania zaproszonych gości Prezes Izby przedstawił kalendarz wydarzeń RIG
planowanych na 2022 r. i propozycje wspólnych działań. W ramach Międzynarodowego
Departamentu Współpracy RIG pojawiły się
cztery nowe projekty. Powołano również trzy
nowe komisje: ds. gospodarki wodorowej,
własności intelektualnej i technologii medycznych. Wzmocniony został również Zarząd Izby.
W trakcie wydarzenia wręczono nominacje
dwóm nowym Wiceprezesom RIG: Mariuszowi
Flakowi i Jarosławowi Kołodziejczykowi. Dzięki
podpisanemu porozumieniu z Izbą Administracji Skarbowej w Katowicach w 2022 r. będą
organizowane spotkania i konsultacje na rzecz
dobrych relacji na linii biznes - administracja
skarbowa.

należy podjąć dla przyszłych pokoleń, pragnących żyć w czystym środowisku naturalnym.
Przy tym trzeba pamiętać o realizacji Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji.
Temat prawie dwuletnich doświadczeń w walce
z pandemią przedstawił Adam Abramowicz,
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Podnosił problem braku wypłaty rekompensat
dla kliku branż – fitness, hotele, restauracje,
które były dotknięte lockdownem w ubiegłym
roku. Rzecznik mówił również o trudnej sytuacji związanej z podwyżką gazu. Wiele firm
dokonało modernizacji i przeszły na ten model
ogrzewania i produkcji. Niestety, mimo odwołań ustawa osłonowa przed wzrostem cen gazu
nie obejmie sektora MŚP.
Jednym z głównych zadań Rzecznika jest
opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro, małych i średnich
przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej. Tak było w przypadku
wprowadzania programu Polski Ład.
- Rada Przedsiębiorców działająca przy Rzeczniku była przeciwna zwiększaniu obciążeń dla
przedsiębiorców płacących podatek liniowy.
Uważamy, że do doskonałe narzędzi przynoszące korzyści, zarówno podatnikom, jak i budżetowi państwa. Warto podkreślić, że jego

O bieżących i długofalowych skutkach wprowadzenia Polskiego Ładu mówił prof. dr hab.
Adam Mariański. Jego zdaniem rozwiązania te,
a raczej rewolucja, doprowadziły do totalnego
chaosu i dezinformacji ,a w ostatecznym rozrachunku do niesprawiedliwości podatkowej
w zależności od wykonywanej profesji, wypchnięcia grupy ekspertów na samozatrudnienie, zamiast zachęcić do zawierania stosunku
pracy i zwiększenia szarej strefy oraz sądowych
sporów dotyczących tego ustawodawstwa,
które będą ciągnąć się latami. Jednym z długofalowych skutków będzie też spadek wpływów
podatkowych do samorządów i centralizacja
zadań należących do tej pory do samorządności
terytorialnej.
- Czeka nas trudny rok. Mamy do czynienia z rażącymi zaniedbaniami legislacyjnymi, a nie da się już
zawiesić Polskiego Ładu. Należy zgromadzić grono
ekspertów, którzy pracują w podatkach i poddać
rozwiązania szerokim, bardzo szczegółowym
konsultacjom społecznym. To nie jest przyjazny
system gospodarczy, niszczymy przedsiębiorczość
i fundamenty polskiej gospodarki – akcentował
prof. dr hab. Adam Mariański, Prezes Polskiego
Instytutu Analiz Prawno-Ekonomicznych.
Wydarzenie odbyło się w gościnnych progach
siedziby Firmy Członkowskiej RIG – TDJ. To
inwestycyjna, rodzinna firma działająca na
Śląsku od ponad 40 lat, zarządzająca kilkoma
spółkami, m.in. FAMUR S.A. Adam Toborek,
Partner Zarządzający w TDJ Equity przedstawił
w trakcie konferencji pięć kluczowych wyzwań

O zagrożeniach wpływających na konkurencyjność polskiej gospodarki i braku strategii
związanej z krajową energetyką mówił prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego.
Galopująca inflacja, rosnące ceny energii, zagrożenie bezpieczeństwa w systemie NATO
– z tymi tematami trzeba się mierzyć w 2022
roku. Należy też pamiętać o kryzysie klimatycznym. Dlatego unijny pakiet „Fit for 55” (dojścia
do celów klimatycznych) to wyzwanie, które
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dla firm w 2022 roku. Wśród których znalazły
się: inflacja, wzrost cen surowców i energii,
zmiany w łańcuchach dostaw (trend w stronę
regionalizacji), walka o talent (zmiana modeli
biznesowych firm i branż, rola cyfryzacji i popyt
na pracowników z branży IT), dekarbonizacja
(transformacja energetyczna).
- To będzie rok głębokich zmian i rok, w którym
będziemy tworzyć jako przedsiębiorcy nowy porządek – zaznaczał Adam Toborek, Partner Zarządzający w TDJ Equity, współorganizator
Regionalnego Gospodarczego Otwarcia Roku.
Dr hab. Marcin Lis z Akademii WSB sygnalizował w swoim wystąpieniu, iż prognozy
i wskaźniki rozwoju gospodarczego na 2022
r. są raczej optymistyczne. Mamy tendencję
zwyżkową produktu brutto i wartości dodanej
brutto (cen bieżących). Planowane jest PKB
na poziomie 4,7 proc, prognozowany jest spadek cen. W poziomie eksportu i importu widać
tendencję spadkową, jak również w nakładach
inwestycyjnych. Konieczne będzie poszukiwanie pracowników posiadających kompetencje
przyszłości.
- Mamy gospodarkę w procesie ogromnych
zmian. W 2020 roku zmierzyliśmy się z wielowymiarowym kryzysem determinowanym przez
globalne zagrożenie epidemiczne, w następnym
roku mieliśmy odbicie gospodarki i wzrost PKB
o 5,7 proc., wzrost w zakresie produkcji przemysłowej, eksportu i sprzedaży detalicznej. W 2022
wyzwaniem będzie podtrzymanie wzrostu gospodarczego w warunkach niepewności wewnętrznej
i geopolitycznej, z inflacją, rosnącymi cenami surowców i zaburzonych łańcuchów dostaw – wymieniał dr hab. Marcin Lis, Prorektor AWSB
ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem,
Akademia WSB.
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Na Regionalnym Gospodarczym Otwarciu
Roku nie mogło zabraknąć przedstawicieli
samorządu. O planach inwestycyjnych i narzędziach wsparcia przedsiębiorców przez
Miasto Katowice w 2022 roku opowiadał Mariusz Jankowski, Naczelnik Wydziału Obsługi
Inwestorów UM Katowice. Jednym z zadań jest
wzmocnienie brandu Katowic jako miejsca do
inwestycji i organizowania wydarzeń z sektora
MICE, jak również kontynuowanie polityki
Smart City, a także kreowanie Strefy Innowacji.
Szeroką współpracę z RIG w Katowicach
i przedsiębiorcami deklarował Henryk Borczyk
z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, który
zaprezentował plany Metropolii na ten rok.
– Większość wydatków w naszym budżecie skierujemy na organizację transportu publicznego, na
bieżącą obsługę i programy takie jak „Jedziemy
na prąd”. Dzięki niemu pojawią się 32 nowe
autobusy elektryczne wraz z infrastrukturą do
ładownia. Cieszymy się, że sprawdza się system

szybkiej informacji na przystankach. Będziemy
się angażować w organizację targów i eventów promocyjnych. Uczestniczymy w projekcie
HUB-u dronowego. Zajmujemy się tematem
budowy spalarni śmieci i programem odpadów
ściekowych. Nie zapominamy o problemach demograficznych i osobach starszych. Jako samorządowcy stoimy blisko ludzi – argumentował
Henryk Borczyk, Wiceprzewodniczący Zarządu GZM Metropolii.
W ramach Gospodarczego Regionalnego
Otwarcia Roku nie zabrakło sesji networkingu
przy poczęstunku. Organizatorzy przygotowali
dla chętnych niespodziankę - niepowtarzalną
okazję zobaczenia panoramy Katowic z 29. piętra nowo powstałego biurowca .KTW II.

PRZEDSIĘBIORCO

Chcesz zlecić prace badawcze lub usługę?
BIURO OBSŁUGI ZLECEŃ CITT
gwarantuje sprawną i skuteczną
współpracę nauki z biznesem.
•
•
•
•

wyślij zapytanie
znajdziemy naukowców
przygotujemy ofertę
zrealizujemy zamówienie
Sprawdź
i skontaktuj się
z nami na:
biznes@polsl.pl

100

INNOVATIONS

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Poznaj najlepsze dobra
intelektualne Politechniki Śląskiej
w ramach projektu TOP 100 Innovations

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
ul. Banacha 7, pok. 006, 44-100 Gliwice
tel.: 32 400 34 00
e-mail: biznes@polsl.pl
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Wykorzystuję swoją energię
i doświadczenie na rzecz
bezpiecznej, przyjaznej do
życia Polski!
12
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O największych zagrożeniach i wyzwaniach przed którymi stoi obecnie nasz kraj, zielonej reindustrializacji województwa śląskiego, unijnym Pakiecie Wodorowo-Gazowym wzmacniającym bezpieczeństwo
energetyczne Polski i pracy traktowanej jako misja rozmawiamy z prof. Jerzym Buzkiem, Prezesem Rady
Ministrów w latach 1997-2001, wieloletnim Posłem do Parlamentu Europejskiego.
„Obyś żył w ciekawych czasach” – brzmi znane
przysłowie, a raczej przekleństwo chińskiego
pochodzenia. Pandemia COVID-19, galopująca inflacja, wzrost cen energii, kryzys klimatyczny - lista problemów, z którymi przychodzi
się nam mierzyć, była długa już wcześniej.
A teraz doszła do niej rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Czy to największe dzisiaj zagrożenie i wyzwanie dla Polski?
Zdecydowanie tak - co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze ze względu na to, jak złożone
może to mieć długofalowe skutki; nawet jeżeli
barbarzyńska inwazja szwadronów Putina zakończy się szybko - czego Ukraińcom z głębi
serc życzymy - już nic nie będzie takie samo.
Rosja - na własne życzenie - staje się Koreą
Północną: zamyka się na świat, sama będąc
poddana ostracyzmowi międzynarodowemu
i „trędowata” dla każdego, kto chciałby z nią
prowadzić interesy czy współpracować. Jednocześnie rosyjska agresja stanowi dla nas
egzystencjalne zagrożenie, uderzając w elementarne poczucie bezpieczeństwa - bomby
Putina spadają 20 km od granicy! Stoimy wobec
największego po II wojnie światowej kryzysu
humanitarnego w Europie - tylko w ostatnich
tygodniach granicę Polski przekroczyło już blisko 2 mln uchodźców. Wojna ta będzie miała
też poważne konsekwencje gospodarcze: dla
Rosji, objętej najsurowszym w historii pakietem
unijnych sankcji, ale i - dla krajów UE. Najlepszy
przykład: ambitny plan uniezależnienia się Unii
od rosyjskiej energii - węgla, gazu i ropy - do
2027 r. Wierzę, że z wszystkim tym Polska w tym nasz biznes, m.in. małe i średnie firmy
- sobie poradzą; przed nami jednak zadanie
niezwykle kompleksowe i bez precedensu.
Zwłaszcza, że - i to po drugie - inne wyzwania
ze wspomnianej listy nie przestają być aktualne czy ważne; wciąż zmagamy się z wirusem
COVID-19, globalne ocieplenie dramatycznie
postępuje, ceny energii czy inflacja są rekordowo wysokie i wciąż rosną. Poważnym problemem może być też wzrost cen żywności
spowodowany nie tylko, jak w ostatnich miesiącach, wspomnianymi galopującą inflacją
i drożejącą energią, oraz droższymi nawozami,
ale i wojną w Ukrainie. Tysiące ukraińskich rolników albo walczy o wolność albo ratuje życie
w schronach, a z Ukrainy pochodzi przecież aż
10% światowych zbiorów zboża (14% importu
UE), to ogromny producent oleju słonecznikowego. Na naszych oczach na najżyźniejszych
glebach w całej Europie, Putin urządza pola
minowe...
Jako gość Regionalnego Gospodarczego
Otwarcia Roku w Katowicach wspominał
Pan o braku strategii związanej z krajową

transformacją energetyczną. Niedawno pojawiła się rządowa kampania billboardowa informująca, że za 60% kosztów produkcji energii
odpowiada Unia Europejska. Czy te wyliczenia
nie są trochę na wyrost?
To perfidna manipulacja. Bo przecież „koszt
produkcji energii” to nie to samo, co „końcowy
rachunek za energię”, który co miesiąc płacą
miliony polskich przedsiębiorców czy gospodarstw domowych. I które, o czym już mówiliśmy, są obecnie faktycznie bodaj najwyższe
w historii. Na ten rachunek składa się jednak nie
tylko koszt wytworzenia energii, ale i wiele dodatkowych opłat - sieciowa, mocowa, VAT, akcyza czy marże. Te ostatnie - na marginesie - tak
wysokie w ostatnim czasie, że aż sprawę zgłoszono Urzędowi Regulacji Energetyki. W tym
rachunku już tylko 23% opłaty wynika z polityki
klimatycznej UE, na którą nasz rząd zgadzał się
w pełni i wielokrotnie, a więc jest to też nasza,
polska polityka klimatyczna. A dokładniej rzecz
ujmując - te 23% wynika z tego, że produkując
nadal prąd głównie z węgla, kupujemy ogromne
ilości - coraz droższych - uprawnień do emisji
CO2 w ramach unijnego systemu ETS. Gdybyśmy produkowali energię elektryczną z OZE czy
atomu, nic nie trzeba byłoby kupować! Ale to
suwerenna decyzja polskich władz - podobnie
jak to, że przy węglu mamy tkwić do 2049 r.
Reasumując - w tej skandalicznej kampanii
nie chodziło o fakty, informację czy edukację;
chodziło wyłącznie o budowanie antyunijnych
nastrojów. I jeśli prawdą są doniesienia mediów,
że rządzący dali na to zielone światło, znając
już plany agresji Rosji na Ukrainę, skrajna nieodpowiedzialność to najlżejszy zarzut, jaki można
im postawić.
Przy okazji tego tematu pojawia się problem
sprawiedliwej transformacji i zagrożenia ubóstwem energetycznym, który jawi się jeszcze
mocniej z perspektywy województwa śląskiego. Tutaj działania wytyczone przez wymagania Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ),
co do zmiany przestarzałego miksu energetycznego, są trudniejsze do spełnienia. Czy ta
specyficzna sytuacja Śląska i innych regionów,
opartych o przemysł górniczy, jest dostrzegana w Brukseli?
Zgodnie z traktatami miks energetyczny
to - jak ustaliliśmy przed chwilą - w całości kwestia indywidualnego wyboru państw
członkowskich. Pośrednio wpływać na to
mogą, oczywiście, różne czynniki - od troski
o przeciwdziałanie zmianom klimatu i o czyste
powietrze przez ceny surowców energetycznych czy wspomnianych już uprawnień ETS.
Nawiasem mówiąc, system ETS działa w Unii
od 2005 r., czyli niemal od początku naszej

Wojna ta będzie miała też
poważne konsekwencje
gospodarcze: dla Rosji,
objętej najsurowszym
w historii pakietem unijnych sankcji, ale i - dla
krajów UE. Najlepszy
przykład: ambitny plan
uniezależnienia się Unii
od rosyjskiej energii - węgla, gazu i ropy - do 2027
r. Wierzę, że z wszystkim
tym Polska - w tym nasz
biznes, m.in. małe i średnie firmy - sobie poradzą;
przed nami jednak zadanie niezwykle kompleksowe i bez precedensu.
obecności w UE - a Zielony Ład ma niewiele ponad
2 lata. EZŁ, to prawda, zakłada wyższy cel redukcji emisji CO2 w Unii - o minimum 55% do
2030 r. - i neutralność klimatyczną UE do 2050
r. To szczególne wyzwanie dla krajów takich,
jak Polska - opartych głównie na węglu. Pamiętajmy jednak, że i jeden i drugi cel poparły
polskie władze na szczytach Rady Europejskiej
w 2019 i 2020 r.
Unia rozumie, że w niektórych państwach to nie
będzie spacerek, ale - długi marsz. Kluczowe
jednak, by jak najszybciej ruszyć - z dobrą mapą,
czyli precyzyjną i aktualną długoterminową
strategią energetyczną kraju. I nikt nie zostawia nas samych sobie: w tej drodze możemy
liczyć na ogromną pomoc - w tym finansową
- UE. Przykład to Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - jego utworzenie zaproponowałem
w PE w 2018 r. Polska i województwo śląskie
mają szansę być jego głównymi beneficjentami
- mowa o ponad 16,5 mld zł, również na rozwój
mikro-, małych i średnich firm. Największa pula
środków dla Polski przewidziana jest też choćby
w Społecznym Funduszu Klimatycznym, który
ma zapobiegać zjawisku ubóstwa energetycznego. Jestem współautorem poprawek, które
umożliwią wspieranie z niego także małych
i średnich przedsiębiorców.
Czy generalnie widzi Pan szansę na połączenie
wielowiekowych tradycji przemysłowych i śląskiego etosu pracy z pojawiającymi się nowymi
technologiami, a także oczekiwaniami w kierunku bardziej ekologicznych i przyjaznych
środowisku naturalnemu rozwiązań?
To już się dzieje - od wielu lat! To mit - promowany cynicznie przez niektórych polityków,
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zwykle zresztą z regionem niezwiązanych - że
„Śląsk węglem stoi” i że wszyscy tu marzą o nowych kopalniach. Może tak mówić tylko ktoś,
kto nie zna naszego województwa. Szacunek
dla wielowiekowych tradycji, górniczego munduru, etosu pracy - jak najbardziej; potrzeba
sprawiedliwej transformacji, uwzględniającej
również potrzeby górników i ich rodzin czy
rekultywacji zapadających się miast i terenów
pokopalnianych - to nie podlega żadnej dyskusji; ale przy tym - otwarcie na przyszłość, na
nowe technologie i cyfryzację, na przyjazny
dla środowiska, innowacyjny przemysł i sektor
małych i średnich przedsiębiorstw, tworzących
trwałe miejsca pracy.
W sumie na zieloną transformację, tylko do
2027 r., Polska powinna otrzymać z Unii blisko
130 mld zł bezzwrotnych grantów, 55 mld zł
tanich pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy i kilkadziesiąt mld zł z systemu ETS. Spora
część z tego trafi do województwa śląskiego
- ważne, aby środki te mądrze i strategicznie
zainwestować, a nie tylko - sprawnie wydać
i rozdać po uznaniu.
W jednym z wywiadów podkreślał Pan, że
jest i czuje się Ślązakiem? Pisarz Szczepan
Twardoch twierdzi, że „to my decydujemy,
czym jest i będzie pojęcie śląskości”. A co dla
Pana oznacza współczesna śląska tożsamość
regionalna?
Oznacza przywiązanie do specyficznej, niepowtarzalnej historii i tradycji miejsca, w którym
się urodziłem i mieszkam przez całe życie, podobnie jak wszyscy moi - rozpoznani od końca
XVII wieku - przodkowie. W tej definicji mieści
się w pełni działalność mojego stryjecznego
dziadka, Józefa Buzka, który był autorem statutu autonomicznego województwa śląskiego
w II Rzeczpospolitej Polskiej.
Od prawie dwóch dekad pracuje Pan w Parlamencie Europejskim. W 2020 roku został Pan
Europosłem Roku. Czy można już powiedzieć,
że Bruksela to drugi dom?
Bruksela i Strasburg to od 2004 roku miejsca
mojej pracy - stawiam się w nich z zapałem,
teraz z jeszcze większym, bo powoli wracamy
do zadań w formacie, jaki przed pandemią
COVID-19 był normalnością. Ale jak w domu
czuję się tylko w Polsce - przede wszystkim na
Śląsku, trochę w Warszawie, gdy czas pozwala
to również na Warmii.
Niedawno znów został Pan odpowiedzialny
w Parlamencie Europejskim za ważną legislację - nowy Pakiet Wodorowo-Gazowy.
Jak on może się wpisać w tę zieloną reindustrializację województwa śląskiego, o której
rozmawiamy?
Cieszy mnie przede wszystkim zaufanie koleżanek i kolegów, którzy powierzyli mi prace nad
tym pakietem. Z jednej strony, rosyjska wojna
przeciw Ukrainie przypomniała nam ponownie,
że troski o bezpieczeństwo energetyczne i jego
wzmacnianie - nigdy za wiele. Z drugiej strony,
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wodór ma szansę stać się jednym z wiodących
nośników energii XXI w. i kluczem do obniżania emisji w wielu sektorach gospodarki - od
przemysłu energochłonnego poprzez transport aż do ciepłownictwa. To czy i na ile będzie
to też udziałem Polski, w tym województwa
śląskiego - decyduje się poniekąd tu i teraz.
Jestem przekonany, że dobrze przemyślane
i zaprojektowane przepisy w tym zakresie mogą
mieć fundamentalne znaczenie dla powodzenia
transformacji takich regionów, jak nasz.
Jeden z Pana adwersarzy, członków obecnego
rządu, wysyłał Pana na polityczną emeryturę
już jakiś czas temu. Ale chyba do tego daleko…
Skąd w Panu tyle energii i samozaparcia, by
działać dalej?
Po pierwsze, my ewangelicy czujemy dobrze
etos pracy - bez wielu rzeczy mógłbym się
w życiu obejść, ale bez pracy byłoby mi bardzo
trudno. Po drugie - mam bardzo dynamiczny
zespół współpracowników, a kto z kim przystaje... (śmiech). Po trzecie, traktuję swoją pracę
jako misję i spełnienie marzeń. Najpierw jako
mały chłopiec marzyłem, żeby być posłem na
Sejm w wolnej Polsce. Jako opozycjonista, jeden z autorów Programu Solidarności ze zjazdu
w 1981 r. (gorąco odsyłam do jego treści, bo
tamte zapisy brzmią wciąż, lub na nowo, aktualnie) mogłem tylko marzyć, że będziemy kiedyś
w NATO i Unii Europejskiej. Jako Szef rządu
wiedziałem, że podstawą sukcesu naszego
kraju może być tylko pełne bezpieczeństwo,
dlatego wprowadziliśmy Polskę do NATO możliwie najszybciej - już w 1999 roku. A że bezpieczeństwo to również pewne zaopatrzenie
w źródła energii, wynegocjowałem z ówczesnym Premierem Norwegii, Jensem Stoltenbergiem - dziś sekretarzem NATO - umowę
o dostawach gazu. Gdyby nasi następcy od
niej nie odeszli, w ogóle nie powstałby Nord
stream 1 - przez lata zasilający finansowo reżim
Putina. W końcu, jako Premier, którego rząd

przeprowadził lwią część reform i negocjacji
pod nasze wejście w unijne struktury widziałem
bardzo wyraźnie potencjał, który się przed naszym krajem, w związku z tym członkostwem,
dopiero otwierał. I obiecałem sobie, że dopóki
będę na coś mojej ojczyźnie przydatny, wykorzystam całą energię, wiedzę i doświadczenie,
ale też możliwości jakie daje nasza obecność
w UE, by Polska się rozwijała, była możliwie
bezpieczna i przyjazna do życia. Efekty moich
działań weryfikowane są co pięć lat w wyborach, do czego podchodzę z ogromną pokorą.
W tych ostatnich, w 2019 r., ponad 422 000
mieszkanek i mieszkańców województwa śląskiego przyznało mi mandat do kontynuowania pracy. O jakiej emeryturze więc może być
mowa?
Rozpoczyna się się wiosna. Czy ma Pan receptę na utrzymanie dobrej kondycji i radzenie sobie ze stresem? Co robi eurodeputowany
Jerzy Buzek w wolnym czasie?
Przede wszystkim marzę, żeby możliwie najszybciej skończyła się ta straszliwa wojna
i dramat milionów ukraińskich sąsiadów. Wtedy
dopiero będę mógł odetchnąć i, jak zawsze,
cieszyć się z pozornie małych rzeczy. Wspólny
czas z bliskimi, spacer na łonie natury - im bardziej dziko tym lepiej, trochę wysiłku fizycznego - to moje sprawdzone sposoby na stres.
Choć, jako, że właśnie zostałem sprawozdawcą
PE wspomnianego już Pakietu Wodorowo-Gazowego i biorąc pod uwagę, że po zbrojnej
napaści Putina na Ukrainę cała europejska
energetyka musi zostać przedefiniowana,
wiosna zapowiada się niezwykle pracowicie.
Więc solidarnie z uczniami i studentami, na
odpoczynek poczekam sobie do lata!
Rozmawiała Jaga Kolawa
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Rok 2022 to czas głębokich zmian,
w którym jako przedsiębiorcy
będziemy tworzyć nowy porządek

Adam Toborek
Partner Zarządzający w TDJ Equity. Absolwent
programu MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
w Warszawie. Zawodową karierę rozpoczynał
w spółkach BRADO, na stanowisku Prezesa
Zarządu. W latach 2000-2015 związany z fińską Grupą RAMIRENT, gdzie pełnił funkcję
Wiceprezesa Zarządu RAMIRENT Scaffolding
Sp. Z o.o. oraz Członka Zarządu RAMIRENT
S.A. W latach 2015-2017 Prezes Zarządu
NiUW Glinik. Następnie do czerwca 2021
roku związany z Grupą Famur. Od lipca 2021
roku jako Partner Zarządzający TDJ Equity odpowiada za nadzór właścicielski nad spółkami
portfelowymi oraz realizację strategii budowy
portfela, w tym prowadzenie procesów M&A.
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Ten rok, podobnie jak ubiegły, upłynie pod znakiem głębokich zmian,
które dotkną zarówno światową jak i polską gospodarkę. Spodziewam
się, że ograniczenia związane z pandemią będą sukcesywnie łagodzone, a biznes z miesiąca na miesiąc będzie się rozpędzał. Wojna
w Ukrainie zmienia jednak mocno warunki, w których przyjdzie nam
funkcjonować. Skala wyzwań jakie stoją obecnie przed przedsiębiorcami będzie tylko rosła. Do problemów związanych ze zmianami
w łańcuchach dostaw dojdą braki kadrowe, wzrost cen energii, gazu,
materiałów oraz niepewność geopolityczna. Musimy być przygotowani na to, że już prawie nic nie będzie takie samo, jak wcześniej.
To będzie rok głębokich zmian i czas, w którym jako przedsiębiorcy
będziemy tworzyć nowy porządek.
Uważam, że w 2022 roku staniemy przed
pięcioma kluczowymi wyzwaniami. Będą to
kolejno inflacja, dalszy wzrost cen surowców
i energii, zmiany w łańcuchach dostaw, walka
o talenty oraz transformacja energetyczna.

Inflacja
Światowa gospodarka relatywnie szybko wychodzi z fazy spowolnienia, do której wprowadził ją koronakryzys. W niektórych sektorach
obserwujemy bardzo gwałtowny wzrost popytu na towary i usługi. Ten dynamiczny powrót do wzrostu gospodarczego skutkuje silną
presją na wzrost cen, a presja ta nieustannie
przybiera na sile. Mamy obecnie do czynienia

z narastającą inflacją na poziomie najwyższym
od 22 lat. Wyższą inflację odnotowano ostatnio
w grudniu 2000 r. Kryzys w Ukrainie wzmocni
ten trend, chyba, że wpłynie długoterminowo
na pogorszenie nastrojów konsumenckich.
Wielu z nas zadaje sobie pytanie kto za tą
inflację zapłaci? Tu można jedynie przywołać
kultową w Polsce odpowiedź:„Pani płaci, Pan
płaci, społeczeństwo płaci”. Za wysoką inflację
zapłacimy wszyscy, zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorcy.

Ceny surowców i energii
Przełom 2021 i 2022 to czas spektakularnych podwyżek cen surowców, szczególnie
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się wiele wyzwań. Mając świadomość jej potężnych kosztów, które dotkną każdego z nas,
uważamy że, największym jej wyzwaniem będzie aspekt społeczny. Musimy odpowiednio
zatroszczyć się o sukcesywne przekwalifikowanie kadr, które są nam niezbędne do tego,
aby rozwijać działalność w innych obszarach.
W maju 2021 Grupa Famur - największy w Polsce producent maszyn i urządzeń górniczych,
podjęła decyzję o dywersyfikacji swojej działalności i rozpoczęciu nowego biznesu, który
będzie elementem transformacji energetycznej.
Famur zainwestował w spółkę z sektora OZE.
Jest nią Projekt Solartechnik - lider polskiego
rynku wielkoskalowych farm fotowoltaicznych.
Mając na uwadze wiele ryzyk związanych
z transformacją energetyczną widzimy w niej
również ogromny potencjał do rozwoju naszej
działalności w innych dziedzinach sektora OZE.

energetycznych. Wzrost ten był tym bardziej
dotkliwy, że początkowo pandemia sprowadziła ceny tych surowców na relatywnie niski
poziom, a następnie w ciągu niespełna roku
sytuacja odwróciła się i z pandemicznego dołka
weszliśmy na poziom bardzo wysokich cen.
Ceny surowców na początku marca wzrosły
jeszcze o ok. 20%. Taka zmiana to bardzo
poważne wyzwanie dla większości przedsiębiorców. Musimy nim mądrze zarządzać,
podnosząc efektywność produkcyjną oraz
energetyczną w każdym możliwym miejscu.
Analiza tempa wzrostu cen metali i energii
wskazuje, że 10-letnie trendy zostały mocno
przełamane. Dynamika jest silnie wzrostowa na
cenach wielu surowców i spodziewamy się, że
to jeszcze nie koniec. Rok 2022 będzie więc
rokiem aktywnego zarządzania ceną.

Dywersyfikacja łańcuchów
dostaw
Problemy związane z przerwanymi łańcuchami
dostaw towarzyszyły nam praktycznie przez
cały ostatni rok. 2022 pod tym względem nie
będzie różnił się od roku poprzedniego. Przewidujemy że kłopoty związane z wydłużaniem
się terminów dostaw, oraz ograniczoną dostępnością materiałów będą narastały. Szczególnie po odcięciu od światowej gospodarki
rynków państw WNP i Ukrainy. To spowoduje
konieczność poszukiwania nowych dostawców oraz dywersyfikację źródeł zaopatrzenia.
Sytuacja post-pandemiczna obnażyła słabość
wypracowanych modeli, opartych na założeniu, że tani transport morski będzie zawsze
działał sprawnie, a świat jest globalną wioską.
W konsekwencji musimy zmierzać w kierunku
regionalizacji źródeł zaopatrzenia oraz ich dywersyfikacji. W ostatnich miesiącach wielu
wytwórców zadeklarowało, że przeniesie
produkcję do Europy, chcąc być bliżej swoich
klientów. Na rynku polskim pojawiają się nowi
dostawcy, którzy starają się zastąpić dotychczasowych. Przyglądamy się tym zmianom

z dużym optymizmem. To duża szansa dla
rodzimego przemysłu i polskich firm, by stać
się silnym ogniwem w nowo tworzących się
łańcuchach dostaw.

Walka o talent
Digitalizacja w każdym obszarze naszego życia
nieustannie przyśpiesza. Gospodarka i biznes
zmierzają do maksymalnej automatyzacji produkcji i usług. Rośnie rola cyfryzacji, han- del
przechodzi na e-commerce, a szkolnictwo
działa w trybie online. Wszystko to powoduje
gwałtowny wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT, których od kilku lat coraz bardziej
brakuje. Badania rynku pracy przeprowadzone
przez GUS w roku 2021 wykazały, że dla ponad 40% firm z sektora IT niedobór wykwalifikowanych pracowników jest barierą rozwoju
ich działalności. Rynek IT w Polsce to zdecydowanie rynek pracownika. Specjaliści IT są
świadomi obecnych niedoborów kadrowych,
więc stawiają obecnym i potencjalnie nowym
pracodawcom coraz bardziej wygórowane warunki. Walka o talent, nie tylko w sektorze IT,
będzie narastała. Musimy, jako przedsiębiorcy
skutecznie działać w tym zakresie, by zapewnić
naszym firmom możliwość dalszego rozwoju.
Nasilająca się w ostatnich dniach imigracja
z ogarniętej wojną Ukrainy może nam w tym
pomóc dając jednocześnie zatrudnienie osobom, które znalazły się w tak trudnej sytuacji.

Transformacja
energetyczna
Transformacja energetyczna będzie w kolejnych latach wywierała znaczący wpływ na
transformację górnictwa i tym samym całej
branży okołogórniczej, w której działa kilka
spółek z Grupy TDJ, z Famur S.A. włącznie.
Mamy świadomość, że transformacja górnictwa jest nieunikniona i w naszej opinii będzie
postępowała szybciej niż prognozuje to rząd
oraz analitycy rynkowi. Z transformacją wiąże

TDJ to rodzinna firma inwestycyjna,
wywodząca się ze Śląska, działająca
na rynku lokalnym i ogólnopolskim od
45 lat. Firma prowadzi działalność w 5
obszarach: Equity, Venture, Estate, Finance i Foundation.
Największym z nich jest obszar TDJ
Equity, w którym grupa inwestuje
w udziały kontrolne dojrzałych firm.
Obecnie w portfelu TDJ Equity znajduje się 9 spółek.
TDJ Venture to nowy obszar działalności, w ramach którego grupa buduje
i zarządza portfelem spółek technologicznych we wstępnej fazie rozwoju.
W ramach tego obszaru powołany
został fundusz TDJ Pitango Ventures
zarządzający aktualnie 8 startupami.
Kolejnym obszarem działania jest TDJ
Estate, gdzie rozwijany jest portfel
projektów real estate: mieszkaniowych
i komercyjnych. Wśród nich znajdują
się m.in. takie realizacje jak biurowce
.KTW przy katowickim Spodku, osiedle
Pierwsza Dzielnica realizowane w sąsiedztwie katowickiej Strefy Kultury
czy Osiedle Franciszkańskie w Katowicach-Ligocie. TDJ Finance, gdzie inwestowane są środki finansowe będące
zapleczem dla działalności pozostałych
obszarów oraz TDJ Foundation, w ramach którego TDJ wspiera edukację
i rozwój dzieci i młodzieży.
TDJ należy do Firm Członkowskich
Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach.
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PANDEMIA, WOJNA – CO DALEJ?

Przedsiębiorca w rzeczywistości VUCA –
świecie zmienności, niepewności, złożoności
i niejednoznaczności

Wpływ wojny w Ukrainie i sankcji nałożonych na Rosję na światową gospodarkę, perspektywy rozwoju
dla biznesu w 2022 roku, a także prezentacja 14 nowych przedsiębiorstw, które przystąpiły do Izby –
wypełniły agendę pierwszego w tym roku stacjonarnego spotkania Firm Członkowskich. Wydarzenie
odbyło się 28 lutego w siedzibie nowej Firmy Członkowskiej – Hotelu Mercure Katowice Centrum.
Marek Zuber – ekonomista, analityk finansowy
i wykładowca studiów MBA oraz podyplomowych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
– podkreślał, że nigdy historii zmiany gospodarcze nie przebiegały tak szybko, a zarazem
tak nierównomiernie.
Wymienił cztery najważniejsze czynniki powodujące eksplozję zmian:

1. Wielkość gospodarek na świecie.

2. Rewolucja technologiczna.

Analityk zwracał uwagę na niesamowite przyśpieszenie gospodarcze, takich potęg jak Chiny,
USA, Indie czy kraje UE. Produkowana jest
masa towarów i usług, konsumenci generalnie
się bogacą, ale nie jest to równomierny podział,
co może nieść skutki społeczne.

W zestawieniu szesnastu firm najwięcej wartych na świecie – większość z nich pochodzi
z branży nowych technologii. Dzisiejszy świat
stoi na nowatorskich rozwiązaniach. Jeśli powstaną w Polsce firmy takie jak Tesla, będziemy
się liczyć i załapiemy się do tego wyścigu.
3. Rodzi się nowe.
W rankingu firm o największych aktywach,
coraz więcej z nich pochodzi z Azji, np. nr 1
to największy bank na świecie ICBC z Chin.
Można pokusić się o prognozy, że w 2030 r. –
Chiny przegonią USA, a w 2050 r. – Indie będą
większe gospodarczo niż USA. Bez wątpienia,
Azja to przyszłość, jeśli chodzi o skalę działania (rośnie PKB np. takich państw jak: Filipiny,
Malezja czy Tajwan).
4. Kryzysy.
To stały, a zarazem trudny do przewidzenia element XXI wieku. W ciągu kilkunastu lat zanotowaliśmy: kryzys finansowy 2008-2009, kryzys
strefy euro 2012-2013, katastrofę japońskiej
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elektrowni atomowej Fukushima, zmasowane
tsunami i powodzie, globalną pandemię, a teraz
wojnę w Ukrainie. Nowością, która pojawiała
się przy epidemii COVID-19 są radykalne reakcje rynku na kryzysy – wzrost i spadek bezrobocia w ciągu zaledwie kilku tygodni np. w USA.
– Termin VUCA, wymyślony przez amerykańską
armię, utworzony z pierwszych liter słów opisujących specyfikę sytuacji podczas wojny: volatility
(zmienność), uncertainty (niepewność), complexity
(złożoność) i ambiguity (niejednoznaczność), został zaadaptowany na grunt biznesu i jest w tej
chwili głównym punktem odniesienia do tego, jak
przygotować się do zarządzania firmami i różnymi
dziedzinami życia społecznego – wyjaśniał Marek
Zuber.
Ekspert uspokajał, że sytuacja wojny i sankcji
gospodarczych dla Rosji, a także dla Białorusi,
nie powinny mieć bezpośredniego przełożenia na naszą gospodarkę, rynek finansowy
i walutowy.
– Największe sankcje w historii dotknęły Rosję.
To będzie dla nich dotkliwy cios. Rezerwy w wysokości 350 mld dolarów przestały istnieć. Rosja
wejdzie w fazę olbrzymiego kryzysu gospodarczego i potężnej inflacji. Polska nie odczuje tego
jako katastrofę, nie dotknie nas to w istotny sposób. Z punktu widzenia bezpośrednich kontaktów handlowych, eksport do Rosji nie jest taki
istotny. Wpływ na Polskę może mieć tzw. sytuacja
krzyżowa – firmy niemieckie ucierpią, ponieważ
są ważnym partnerem handlowym Rosji, natomiast Polska straci, bo jest partnerem niemieckich
przedsiębiorstw.
To, co się dzieje nie powinno również wpłynąć
na chęć inwestorów do działania w Polsce. Przy
rosnącej dywersyfikacji dostaw ropy i gazu, nie
grozi nam załamanie gospodarcze. Najważniejszy czynnik, który może ograniczyć wzrost PKB
do 3 proc. i spowoduje dalszą zwyżkę inflacji to
zaburzona stabilność procesu podatkowo-legislacyjnego w naszym kraju – tłumaczył ekspert
Akademii WSB.

możliwa dzięki stałej współpracy RIG w Katowicach z Firmą Członkowską – Akademią WSB
w Dąbrowie Górniczej.
– Współdziałamy w ramach Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki z Biznesem, a także przy organizacji wydarzeń, służąc
ekspercką wiedzą. Mam nadzieję, że nasza kooperacja będzie dalej kontynuowana i pozostanie
owocna – zaznaczał dr hab. Marcin Lis, Profesor AWSB, Prorektor ds. Spraw Studenckich
i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB.
W programie wydarzenia nie mogło zabraknąć
powitania nowych Firm Członkowskich RIG,
które dołączyły do Izby na początku 2022 roku.
Przedstawiciele 14 przedsiębiorstw odebrali
certyfikaty z rąk Prezesa Tomasza Zjawionego,
potwierdzające członkostwo w społeczności
RIG.
Jedna z nowych Firm Członkowskich, a zarazem współgospodarz spotkania – Hotel
Mercure Katowice Centrum – umożliwił
uczestnikom zwiedzenie obiektu, który został
otwarty jesienią 2021 w samym sercu stolicy
śląskiej aglomeracji.
– Jesteśmy nowym obiektem, jedyną tego typu

inwestycją, która zakończyła się sukcesem w czasie pandemii. Jesteśmy wizytówką Katowic, tego
jako się zmienia miasto, idzie w stronę ekologicznych rozwiązań i zrównoważonego rozwoju –
podkreślał Andrzej Kleeberg, dyrektor hotelu.
Tomasz Zjawiony, Prezes RIG w Katowicach
przedstawił aktywności i wydarzenia zaplanowane przez Izbę na 2022 rok, w tym nowe
projekty międzynarodowe. Zaprosił również
wszystkich do wzięcia udziału w zbiórce
#biznesdlaukrainy
Każdy może dołączyć do zbiórki i pomóc –
www.siepomaga.pl/biznesdlaukrainy
– Niestety, wydarzenia trudne do przewidzenia
mają coraz większy wpływ na nas i prowadzenie
działalności gospodarczej. Miejmy nadzieję, że
normalność wróci szybciej niż to sobie wyobrażamy, musimy się wspierać, by z optymizmem
patrzeć w lepsze jutro. Pokażmy siłę biznesu! –
apelował Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach.
Kolejne spotkania firm zrzeszonych w Izbie zostały zaplanowane na: 21 marca, 25 kwietnia,
23 maja oraz 13 czerwca 2022 r.

Obecność i prelekcja Marka Zubera była
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Witamy nowe Firmy Członkowskie RIG w Katowicach:
• AGATA NOBIS
• BIURO NIERUCHOMOŚCI M.J. AGROLAND
• CommLED Solutions Sp. z o.o.
• GMINA WYZNANIOWA BYTOM
• Herbs & Hydro PURE
• Mercure Katowice Centrum
• InfonetGroup
• JKM i Partnerzy Król-Mura Skrypko Stajer Mura spółka partn. radców prawnych
• Kairos Group
• Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół - prepack, restrukturyzacja i upadłość
• LuxeCastings
• MT Business Monika Tańska
• Piomar Company
• ZOKE
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Kryzysy stałym
elementem
XXI wieku
Marek Zuber – ekonomista, ekspert, analityk
i doradca finansowy, wykładowca studiów
MBA oraz podyplomowych w Akademii WSB
w Dąbrowie Górniczej, gość specjalny spotkania Firm Członkowskich RIG w Katowicach,
opowiada o tym, jak sytuacja wojny przeciw
Ukrainie i sankcji gospodarczych dla Rosji może
przełożyć się na kondycję polskiej gospodarki,
finanse, zachowania konsumentów oraz rynek
pracy.
Jest Pan ekonomistą i analitykiem rynku
finansów. Czy w obecnych czasach permanentnej zmiany i chaosu – można cokolwiek
przewidzieć?
Niewątpliwie jakieś kierunki można, ale... To co,
się wydarzyło teraz – tzn. wojna w Europie - to
jest coś bez precedensu, czego jeszcze dwa
miesiące temu nie dopuszczaliśmy jako realnej
rzeczywistości. A teraz to się dzieje, w Ukrainie
mordowane są tysiące osób, niszczone domy
mieszkalne, szkoły itp. Taka sytuacja ma potężny wpływ na rynki finansowe, surowcowe,
na produkcję żywności. Nie wiemy, w jakim
kierunku to wszystko pójdzie. Bardzo często
decyzje danego kraju, a nawet pojedynczych
osób, nawet niezwiązanych z konfliktem mogą
oddziaływać na to, co się dzieje. Np. stanowisko państw OPEC, Wenezueli czy Iranu,
w sprawie powrotu do współpracy z UE i USA
przy dostawach ropy. Cała masa czynników
powoduje, że prognozowanie w dzisiejszych
czasach jest bardzo trudne.
W jaki sposób wojna w Ukrainie i sankcje
gospodarcze nałożone na Rosję i Białoruś
wpłyną na sytuację polskiej gospodarki?
Ocena jest złożona, bo trzeba wziąć pod
uwagę kilka obszarów. Pierwszy, bezpośredni
to - wymiana handlowa i gospodarcza. One
są relatywnie niewielkie. Drugi to - powiązania krzyżowe. My nie mamy dużego eksportu
do Rosji, ale Niemcy tak. Dlatego, jeśli firma
posiada relacje z niemiecką firmą, która produkuje dla jakiegoś rosyjskiego odbiorcy to ta
zależność ją dotknie. Trzeci obszar to - sankcje. Tutaj odczujemy negatywne skutki z nimi
związane, do końca jednak nie wiemy jakie.
Ostatni obszar to – wpływ na różne rynki. Jako

22

przykład warto przywołać rynek ropy i pszenicy
dla zobrazowania sytuacji. Na pewno nie dojdzie do całkowitego zablokowania sprzedaży
ropy przez Rosję. Zakręcenie kurka nie będzie
dotyczyło np. Chin. Nie wiemy, co będzie za
tydzień albo za dwa? Arabia Saudyjska jeszcze
nie odpowiedziała na wezwanie USA dotyczące
zwiększenia wydobycia. Czy uda się dogadać
z Iranem albo Wenezuelą, żeby mocniej weszły
na rynek? Wiele czynników może wpłynąć na
ceny benzyny i oleju napędowego, które będziemy lać do baków naszych aut.
W przypadku rynku pszenicy – zanotowano
potężny i gwałtowny wzrost ceny o 60 proc.,
a potem równie gwaltowną korektę. Należy
wziąć pod uwagę fakt, że Rosja jest największym eksporterem pszenicy, a Ukraina również
dużym graczem w jej produkcji.
Pojawia się pytanie - czy rosyjska i ukraińska
pszenica pojawi się na rynku w tym roku, czy
nie? Czy zablokujemy sprzedaż Rosjanom,
albo sami nie będą chcieli sprzedawać na Zachód? Czy Ukraińcy, których kraj jest oblegany
i bombardowany, będą w stanie obsiać swoje
pola? Nie musimy się obawiać, że będziemy
umierać z głodu w Europie. Ale już można się
zastanawiać, co będzie w krajach afrykańskich
czy Bliskiego Wschodu, gdzie trafiała w dużej
części pszenica z Rosji i Ukrainy?
Złoty słabnie. Czy system finansowy Polski
jest zagrożony?
Absolutnie nie. Masowe wybieranie pieniędzy
z bankomatów jest nieuzasadnioną paniką.
Podobnie było z paliwami. Groził wzrost cen,
ale na pewno nie jego brak, który sami sprowokowaliśmy zwiększonym popytem. Sytuacja

została opanowana. To, co dzieje się na rynku
walutowym to typowa histeria. Ja to już przerabiałem dwa razy, kiedy kończyła się koalicja Unii Wolności i AWS-u, a potem w latach
2008-9. Samą panikę mieliśmy w roku 2009,
ale warto odnotować, że w ciągu 11 miesięcy
doszliśmy od najniższego poziomu w historii
3,28 zł, do najwyższego w drugim kwartale
2009, czyli 4,95. Tego typu rzeczy już przechodziliśmy. Dzisiaj w grę wchodzi strach, jesteśmy
krajem frontowym. Wielu inwestorów działa
na rynku polskim, rosyjskim i np. w Czechach.
Tracą w Rosji, dlatego dla zniwelowania strat
zamykają pozycje w Polsce, by bronić wyniku.
Podnoszenie stóp procentowych wpływa pozytywnie na złotego, na wzrost jego wartości,
ale w tym momencie nie oddziaływuje silnie,
bo na stole są emocje i inne trudne do przewidzenia czynniki.
Mamy do czynienia z rosnącą inflacją na poziomie najwyższym od 20 lat. Kryzys w Ukrainie umocni ten trend?
Z całą pewnością inflacja wzrośnie. Ale do jakiego poziomu nie da się nawet w przybliżeniu
okreslić. Wpływa na to nieprzewidywalność
cen nośników energii i żywności. Wciąż uważam, że ten peak będziemy mieli w najbliższych
miesiącach. Pewnie to nie będzie nieznacznie
powyżej 10 proc., ale wyraźnie więcej, może
nawet w pesymistycznym scenariuszu, 1415 proc. W dalszym ciągu sądzę jednak, że
ta druga połowa roku może być lepsza i odczujemy wreszcie spadek inflacji. Wszystko
na to wskazuje. Sytuacja wojenna prowadzi
do dalszego podnoszenia stóp procentowych.
Rada Polityki Pieniężnej spóźniła się z takim
podwyżkami w zeszłym roku, powinny zacząć
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się w kwietniu-maju 2021. Dzisiaj wszyscy
zwracają uwagę na słowa szefa Narodowego
Banku Polskiego, Adama Glapińskiego mając
w pamięci to, co mówił rok temu. Ta zmiana,
to ma być retoryka zniechęcająca do dalszych
działań rozkręcających inflację, do kupowania
na zapas. Ale w rzeczywistości nie chciałbym
zobaczyć wzrostu rzędu pięć punktów procentowych w górę, taka polityka gwałtownych
podwyżek nie posłuży gospodarce. Efekt dodatkowego spadku inflacji będzie relatywnie
nieduży, a zobaczymy potężne spowolnienie
na skutek podrożenia kredytów i podwyżek,
generalnie drogiego pieniądza na rynku.
Czy jest szansa na dywersyfikację dostaw
ropy, gazu, węgla i na uniezależnienie się
Polski od Rosji w tym względzie?
Polska w ciągu 12 miesięcy całkowicie uniezależni się od dostaw rosyjskiego gazu. Trwa
budowa Baltic Pipe, czyli połączenia z Norwegią, który docelowo będzie pompować 10
mld m³ gazu rocznie. Jeśli chodzi o ropę, tutaj
też mamy mocną dywersyfikację. Wyobrażam
sobie, ze w ciągu kilkunastu miesięcy również
możemy stać się niezależni od Rosji. Węgiel
możemy importować z innych krajów. Polska
jest w dobrej sytuacji w porównaniu z państwami, takimi np. jak Węgry czy Niemcy, które
mają największy problem w tym względzie.
Czy wojna tocząca się za wschodnią granicą
Polski może mieć przełożenie na obawy zagranicznych firm przed inwestycjami w naszym
kraju?
Z pewnością pojawił się lęk i takie myślenie
może mieć miejsce. Dlatego właśnie zanotowano spadki na rynku walutowym i na giełdzie. Natomiast, czas będzie działał na naszą
korzyść. Jeśli tylko nie będzie eskalacji konfliktu
i rozszerzenia na inne kraje. Dla mnie takim bardzo ważnym momentem było to, że prezydent
Joe Biden w krótkim czasie, nieomal kilkunastu
godzin, podjął decyzję o wysłaniu do Polski
prawie połowy najbardziej mobilnej i uważanej za najlepszą amerykańskiej jednostki. Tych
wojsk będzie więcej nie tylko z USA. To czynnik uspokajający inwestorów, jeśli chodzi o ich
obecność w Polsce.
Nie sądzę, żeby wojna w Ukrainie wpłynęła
na dramatyczny spadek zainteresowania zagranicznych firm naszym rynkiem. Bardziej
obawiam się ruchów polskiego rządu, tego co
się dzieje i działo w ostatnich latach. Destabilizacja otoczenia gospodarczego, brak przewidywalności działań rządowych, problemy na
poziomie relacji z Unią Europejską – tego się
bardziej się boję, jeżeli chodzi o chęć inwestowania w Polsce przez zagraniczne podmioty.
Strach przed wojną będzie się zmniejszał.
Pogorszenie nastrojów konsumenckich to
kolejny czynnik pojawiający się przy okazji
sytuacji w Ukrainie. Jak Pan ocenia, czy będzie oddziaływał na spowolnienie gospodarki?
Różnica między wskaźnikami optymizmu

menadżerów a konsumentów jest taka, że te
pierwsze zwłaszcza w drugiej połowie 2020
r. wzrosły z dużego minusa na gigantyczne
plusy. Tu czynnikiem poprawy były miliardy
wpompowane w gospodarkę. W tym samym
czasie wskaźniki konsumenckie poprawiały się,
ale nadal były mierne, bo ludzie obawiali się
pandemii. To dotyczy np. wskaźnika liczonego
przez GUS. Menadżerowie patrzą bardziej na
sytuację ekonomiczną, stan gospodarki, sektora, w którym działa ich firma, natomiast ludzie
reagują emocjonalnie. Ale proszę popatrzeć,
w ostatnich miesiącach od odmrożenia gospodarki w kwietniu 2021 r. byliśmy na minusie,
ale nie oznaczało to wyhamowania konsumpcji. Ludzie byli „wyposzczeni”, dzięki tarczom
sytuacja materialna w wielu godpodarstwach
domowych się nie pogorszyła i pojawiła się
chęć nadrobienia zakupów.
Na pewno wojna może ograniczać sprzedaż
np. sprzętu elektronicznego, ale nie sądzę, że
to będą istotne spadki. Bardziej boję się podwyżek stóp procentowych w tym kontekście.
Musimy pamiętać, że konsumpcja w Polsce
odbywa się także z wykorzystaniem finansowania bankowego czy parabanków. Tutaj mamy
krótkoterminowe pożyczki konsumpcyjne.
Jednak na skutek charakteru oddziaływania
procentu składowego, bardziej dotkliwy wzrost
zobaczymy w przypadku kredytów hipotecznych i tu dopiero może pojawić się problem.
A jak wpłynie na gospodarkę pojawienie się
kilkumilionowej grupy uchodźców? Czy rynek
pracy ulegnie zmianie, czy grozi nam kryzys
migracyjny?
Na razie mamy problem techniczny – zarządzania napływem uchodźców z Ukrainy. Póki
co, polskie państwo nie jest zorganizowane
w sposób, który wystarczy do rozwiązania tego
kryzysu. Oczywiście trzeba brać pod uwagę
czynniki obiektywne. Mamy do czynienia z największym kryzysem tego typu po II wojnie
światowej. To, że sobie radzimy wynika z wręcz
nieprawdopodobnych oddolnych inicjatyw Polaków. Ludzie pomagają w różnoraki sposób,
robią zbiórki, udzielają się na wschodniej granicy, przyjmują uchodźców do swoich domów
- wszystko to charytatywnie. Również lekarze,
pielęgniarki w czasie wolnym angażują swój
czas. No i samorządy znakomicie zadziałały.
To są dwa obszary, które zareagowały błyskawicznie i sprawdzają się nadzwyczajnie. Mamy
społeczeństwo obywatelskie.
Jeśli chodzi o aktywność rządu - wygląda
to średnio. Może po wprowadzeniu ustawy
dotyczącej uchodźców, sytuacja się poprawi.
Problem będzie bardziej dotyczył kwestii technicznych. Ukraińców nie można rozlokowywać
tylko w dużych miastach, ale koniecznie też
w mniejszych miejscowościach i wsiach. Jeśli
chodzi o finansowanie, tego się nie obawiam.
Posiadamy rezerwy do uruchomienia. Już mamy
pewność, co do pomocy międzynarodowej,

Z całą pewnością inflacja
wzrośnie. Ale do jakiego
poziomu nie da się nawet
w przybliżeniu okreslić.
Wpływa na to nieprzewidywalność cen nośników
energii i żywności. Wciąż
uważam, że ten peak będziemy mieli w najbliższych
miesiącach. Pewnie to nie
będzie nieznacznie powyżej 10 proc., ale wyraźnie
więcej, może nawet w
pesymistycznym scenariuszu, 14-15 proc. W dalszym
ciągu sądzę jednak, że ta
druga połowa roku może
być lepsza i odczujemy
wreszcie spadek inflacji.
Wszystko na to wskazuje.
np. z USA. Polska z pakietu, przegłosowanego
przez amerykański senat, może dostać ok. 2,5
mld dolarów plus do tego środki unijne i to nam
powinno (w perspektywie najbliższych miesięcy) rozwiązać kwestie finansowania pomocy.
Natomiast wyzwaniem jest logistyka i zarządzanie kryzysem.
Życzę Ukraińcom, by mogli wrócić do swojej
ojczyzny, ale jeśli tego nie zrobią, to z jednej
strony stworzą dodatkowy popyt, a z drugiej,
pamiętając o tym, że nasz kraj ma problemy
demograficzne, jak również z zasobami siły roboczej, uważam, że większość z nich znajdzie
pracę. Tym bardziej, że przyjechali ludzie różnych profesji, np. lekarze i pielęgniarki, których
nam brakuje. Reasumując, całościowy wpływ
będzie pozytywny, zanotujemy wzrost gospodarczy, a nie spadek. Na razie mamy inny problem. Według szacunków, 100 tys. mężczyzn
z Ukrainy pracujących w Polsce wyjechało bronić swojego kraju, teraz w branży budowlanej
czy transportowej mamy braki.
Jaką lekcję możemy wyciągnąć z tego kolejnego kryzysu, który nam się przytrafił?
Z całą pewnością pamiętajmy, że nic nam jest
dane na zawsze, a także jeśli nie stawiamy
zapory złym rzeczom, które się dzieją, to one
narastają i stają się zagrożeniem. Tę naukę jako
ludzkość przerabiamy od wieków, ale cały czas
się na nią nabieramy. Mam tu na myśli to, że my
jako Europejczycy tak naprawdę „wyhodowaliśmy” sobie Putina, przestawiając mu granice,
pozwalając na kolejne bandyckie zachowania.
A w gospodarce trzeba ciągle poszukiwać i posiadać różnorodne opcje w wielu obszarach, po
to, żeby w sytuacjach nadzwyczajnych nie rozkładać rąk i nie narzekać „nie jesteśmy w stanie
nie kupować ropy z Rosji, bo padniemy” – tak
jak mówią w tej chwili Niemcy.
Rozmawiała Jaga Kolawa
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MedTech Meetup - specjaliści od
startupów z całej Polski
spotykają się w Zabrzu

Fot. Startup City Zabrze - spotkania MedTech Meetup
w Klubie Biznesowym Areny Zabrze.

W ciągu ostatnich dwóch lat w Zabrzu odbyło się 15 spotkań z udziałem twórców startupów medycznych i w obszarach powiązanych, a także osób i instytucji zainteresowanych rozwijaniem startujących
firm z zakresu szeroko rozumianego rynku zdrowia. Pomysłodawcy, członkowie zespołów startupowych,
inwestorzy, inżynierowie, wynalazcy, medycy, naukowcy i studenci, a także przedstawiciele biznesu
tworzą niezwykłą mieszankę kompetencji i motywacji do rozwijania startupów, które koncentrują się
wokół Zabrza nieprzypadkowo.

Zabrze stanowi naturalne miejsce na mapie
Polski i Europy, w którym osoby chcące rozwijać spółki technologiczne w obszarze rynku
zdrowia znajdą specjalistów zainteresowanych
tego typu działaniami. Mamy tutaj do dyspozycji szeroką paletę praktyków pracujących
w zabrzańskich 4 szpitalach (klinicznym, wielospecjalistycznym, miejskim i legendarnym już
Śląskim Centrum Chorób Serca) i innych ośrodkach zdrowia na terenie miasta oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Warto zwrócić
uwagę na obecność naukowców i studentów ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
(Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu wraz
z zespołem laboratoriów i Centrum Symulacji
Medycznych), czy Politechniki Śląskiej, której
dwa wydziały znajdują się w Zabrzu (Wydział
Inżynierii Biomedycznej oraz Wydział Organizacji i Zarządzania). W samym Zabrzu są
także inne ośrodki badawczo-wdrożeniowe,
jak np. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej działający w Sieci Badawczej Łukasiewicza
czy Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof.
Zbigniewa Religi w Zabrzu.
– W dotychczasowych spotkaniach MedTech Meetup w Zabrzu uczestniczyło 468 osób z całej
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Polski. Wart uwagi jest fakt, że te spotkania powinny planowo zamykać się w 3 godzinach, ale
praktycznie zawsze rozmowom nie ma końca,
ponieważ po przedłużeniu czasu trwania spotkania na miejscu kontynuowane jest ono w kontaktach bezpośrednich uczestników, co z kolei
wiemy od samych zainteresowanych – mówi
Janusz Dramski, startup oficer w Zabrzu.
Zaproszenia na spotkania w Zabrzu przyjmują
prelegenci z całego kraju. Po stronie uczestników znajdziemy przedstawicieli startupów
z całej Polski, którzy przyjeżdżają rozwijać swój
networking biznesowy w tematyce budowania
startupów na rynku zdrowia. Każde spotkanie składa się z dwóch głównych części, gdzie
w pierwszej startupowcy i specjaliści dzielą się
wiedzą i doświadczeniami, a w drugiej jest czas
na poznawanie się oraz rozmowy.
Potencjał udziału w MedTech Meetup docenia
Healthly – platforma telemedyczna umożliwiająca kontakt pacjenta z lekarzem lub specjalistą
medycznym, który uczestniczy w spotkaniach.
– Startupowcy szukają na tego typu wydarzeniach
potencjalnych partnerów, mentorów, a także inwestorów i inspiracji. Bardzo często z takiego,

wydawać by się mogło, prostego spotkania i porozmawiania z ludźmi z branży, rodzą się ciekawe
współprace i dlatego staramy się, by ktoś z naszego zespołu zawsze był na tych spotkaniach.
W Zabrzu znaleźliśmy naszego strategicznego
inwestora i partnera biznesowego, który jest właścicielem ulokowanego w tym mieście software
house’u, który opiekuje się naszym startupem od
strony technicznej. Od samego początku rozwoju
naszego startupu w 2019 roku możemy liczyć
na wsparcie startup oficera w Zabrzu – podsumowuje Szymon Jasiński, współzałożyciel
i dyrektor zarządzający w Healthly.
W Zabrzu powstają cały czas nowe inicjatywy
związane z rynkiem ochrony zdrowia i medycyną. Warto wspomnieć chociażby o rozbudowywanym Wydziale Nauk Medycznych
Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
(Akademii Śląskiej Nauk Stosowanych w Katowicach), czy chociażby uruchomionym niedawno przez Politechnikę Śląską i firmę Philips
przy wsparciu Zabrza nowego ośrodka badawczo-naukowego European HealthTech Innovation Center. W budowie jest Śląski Ośrodek
Kliniczno-Naukowy Zapobiegania i Leczenia
Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych
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i Wieku Podeszłego, a to jeszcze nie koniec
listy istniejących i planowanych inwestycji
w Zabrzu związanych z szeroko rozumianym
rynkiem zdrowa. Swoje cegiełki do ekosystemu
Zabrzańskiej Doliny Medycznej dokłada biznes,
który inwestuje w rozbudowę swojej bazy magazynowej, produkcyjnej i biurowej, jak chociażby Zarys International.
W 2021 roku do grona inwestorów startupowych w obszarze healthtech dołączyła zabrzańska Grupa Zarys, która zainwestowała
w startup telemedyczny SiDLY z siedzibą
w Warszawie, prowadzący swoją działalność
operacyjną w Polsce i poza jej granicami. Kolejni inwestorzy – aniołowie biznesu i fundusze
inwestycyjne – interesują się naszą społecznością i dołączają do nas na spotkaniach MedTech Meetup. Specjalnie z myślą o tej grupie
uczestników ekosystemu startupowego w Zabrzu w grudniu ubiegłego roku zorganizowano
spotkanie na temat startupów w regionie śląskim i generalnie trendów inwestycyjnych
w technologie w Polsce.
Startup Maskup - producent produktów higienicznych ograniczających straty finansowe
w przemyśle tekstylnym poprzez zmniejszenie
ilości zniszczonych ubrań podczas przymiarek

w sklepach, aktywnie uczestniczy w projekcie
MedTech Meetup.
- Z punktu widzenia rozwoju startupów na szczególną uwagę zasługuje wsparcie w obszarze poszukiwania inwestorów, które jest realizowane
przez zabrzańskiego startup oficera w ramach
programu Startup City Zabrze. Dzięki spotkaniom MedTech Meetup poznałam potencjalnych
inwestorów, branżowego i finansowego, z którymi
prowadziłyśmy rozmowy, wraz z moją wspólniczką
w kolejnych kilku tygodniach – wspomina Maria
Pawińska, współzałożycielka i dyrektor zarządzająca w Maskup.
Do Zabrza przyjeżdżają założyciele startupów
z całej Polski, by poszerzyć sieć kontaktów oraz
zaprezentować się przed innymi uczestnikami
rynku, by pozyskać partnera, mentora, inwestora, a czasem po prostu informację zwrotną.
O milowych krokach w rozwoju polskiego startupu na rynku zdrowia mówiła chociażby Agata
Wójcik, założycielka startupu PADS z Wrocławia, oferującego antybakteryjne i antygrzybicze produkty chroniące przed infekcjami
intymnymi. Karol Makowski ze startupu Warmie z Poznania opowiedział o wymaganiach
dotyczących certyfikacji wyrobów medycznych
przed wejściem na rynek polski i europejski

na przykładzie reprezentowanego przez niego
startupu. Natomiast Przemysław Magaczewski, członek zespołu CardioCube, podzielił się
swoimi doświadczeniami zdobytymi na rynku
amerykańskim pod kątem wdrażania tam produktu rozwijanego przez zespół z Polski i sprzedanego stosunkowo niedawno inwestorom do
dalszego rozwoju.

Ideą spotkań MedTech
Meetup jest budowanie

społeczności wokół tematyki startupów w obszarach
medycyny i powiązanych.
Najważniejszymi celami każdej agendy
MedTech Meetup są:
1. dzielenie się doświadczeniem i wiedzą przez
zaproszonych prelegentów podczas prezentacji
i sesji Q&A oraz rozmów w kuluarach,
2. nawiązywanie kontaktów pomiędzy osobami
uczestniczącymi w spotkaniu, które procentują już poza naszym wydarzeniem, w trakcie
rozmaitych wyzwań w procesie rozwijania
startupów.
Spotkania dedykowane są startupom z rynku
zdrowia w ramach programu Startup City
Zabrze uruchomionego z inicjatywy prezydent miasta, Małgorzaty Mańki-Szulik. Inauguracja programu, który został uruchomiony
celem skoordynowania społeczności startupowej w Zabrzu i wokół miast ze szczególnym
uwzględnieniem branży medycznej i sektorów
powiązanych, nastąpiła w 2019 r. podczas
specjalnej debaty nt. Zabrzańskiej Doliny Medycznej odbywającej podczas Europejskiego
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
wspiera organizację spotkań MedTech Meetup
i już dzisiaj wspólnie ze Startup City Zabrze
oraz Prezydent Zabrza zaprasza na kolejne odsłony MedTech Meetup w Zabrzu. Najbliższa
edycja odbędzie się 31 marca b.r. w Klubie
Biznesowym Areny Zabrze.
Po więcej informacji zapraszamy na profile
Startup City Zabrze na Facebook i LinkedIn,
gdzie znaleźć można linki do zapisów.
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Aktualności
RIG w Katowicach
Katowicka Izba Administracji Skarbowej i RIG w Katowicach – razem na rzecz
przedsiębiorców!
19 stycznia br. zostało podpisane porozumienie
o współpracy między Izbą Administracji Skarbowej w Katowicach a Regionalną Izbą Gospodarczą
w Katowicach.
Wspólne działania mają na celu pogłębienie i rozszerzenie dwustronnych
kontaktów obu instytucji, poprzez propagowanie ułatwień w ramach przepisów podatkowych i celnych dla przedsiębiorców z obszaru województwa
śląskiego.
Izby zamierzają wspólnie organizować spotkania, konferencje, szkolenia, seminaria w celu wymiany informacji i uwag, wdrażania nowoczesnych i zaawansowanych narzędzi do identyfikowania zagrożeń dla funkcjonowania systemu poboru podatków. Pierwszy z cyklu
bezpłatnych, eksperckich webinariów – URZĄDż SOBIE BIZNES – dotyczący problematyki firm na ryczałcie – odbył się 8 lutego br.

Tomasz Zjawiony w Radzie SpołecznoBiznesowej Akademii Finansów
i Biznesu Vistula
Prezes RIG w Katowicach dołączył do grona 53 Członków rady, która jest ciałem doradczym wspierającym
uczelnię we wszystkich zadaniach związanych z rozwojem naukowym i dydaktycznym.
Rada została powołana 25 stycznia 2021 r. w odpowiedzi na wyzwania
nowoczesnej edukacji, która dąży do kształcenia kadr o kompetencjach umożliwiających sprawne poruszanie się po dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy.
Członkami Rady są: przedstawiciele Akademii Finansów i Biznesu Vistula, biznesu, organizacji pozarządowych, władz samorządowych,
instytucji publicznych oraz mediów.

Żegnamy Redaktora Janusza Pilszaka!
15 lutego br. odszedł Janusz Pilszak, redaktor, dziennikarz, wydawca i fotograf. Przyjaciel Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach, którą wspierał od samego początku istnienia naszej instytucji.
Janusz Pilszak był Założycielem i Redaktorem Naczelnym
„EUROPERSPEKTYW”, wydawanych od 2006 roku, doskonałym dziennikarzem, od wielu lat związanym ze środowiskiem gospodarczym. Niezmiennie
współpracował z Izbą, której towarzyszył w kluczowych wydarzeniach i inicjatywach, rozpowszechniając je wśród przedsiębiorców. Jako właściciel firmy Pil-Fot Janusz Pilszak- należał do Klubu Firm Członkowskich
RIG w Katowicach. W 2010 roku otrzymał Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Osoba lub instytucja wspierająca rozwój
gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm”.
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Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego
2022
24 lutego br. odbyło się zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu
Śląskiego, które, przebiegało w formule online.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Tomasz Zjawiony, natomiast na Przewodniczącą Zgromadzenia została wybrana, jednogłośnie,
Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjnych Stowarzyszenia dr Magdalena
Ochwat.
W toku obrad przedstawione i przyjęte zostały dokumenty sprawozdawcze za rok 2021, tj.: Sprawozdanie z działalności, Sprawozdanie finansowe, jak również Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Omówiono
i zatwierdzono także Budżet Stowarzyszenia na 2022 rok oraz podtrzymano założenia trzyletniego Planu działań w latach 2020-22.

Powołano Śląską Regionalną Radę
Przemysłu Przyszłości
25 lutego br. w siedzibie Izby w Katowicach odbyło
się pierwsze posiedzenie rady powstałej z inicjatywy
Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.
Regionalne rady działać mają na terenie Polski, w szesnastu województwach, tworząc w ten sposób spójny system wzajemnej wymiany wiedzy
i budowania relacji. Innowacyjny podmiot ma stanowić forum do rozwoju
cyfrowej transformacji produkcji przemysłowej całego regionu (Przemysłu
4.0). W jej wdrażanie zaangażowani będą przede wszystkim przedsiębiorcy, naukowcy oraz samorządowcy z województwa śląskiego,
którzy są doskonale zorientowani na jego potrzeby i możliwości.
Na przewodniczącego Śląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości został powołany Tomasz Zjawiony, prezes RIG.

Spotkanie w ramach Projektu ISO
na Krecie

2 i 3 marca br. przedstawiciele Zespołu Współpracy
Międzynarodowej RIG uczestniczyli w obradach
w ramach Projektu ISO - Internationalization Service
Officer. Spotkanie odbyło się w Grecji w Heraklion
Chamber of Commerce and Industry.
Było to ostatnie spotkanie podsumowujące wszystkie działania konsorcjum, składającego się z partnerów z Hiszpanii, Grecji, Włoch,
Portugalii, Irlandii i oczywiście Polski. W ramach projektu powstała aplikacja, platforma oraz filmiki instruktażowe o tym, jak działać na
rynkach zagranicznych i wszystko o profesji ISO (Internationalization Service Officer)!
Liderem projektu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
Strona www projektu: iso.erasmus.site.
Projekt The Internationalization Service Officer - new WBL profession in duty of SME internationalization (ISO) Project
2019-1-PL01-KA202-064979 został sfinansowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy dokument
odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji
w nim zawartych.
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Woda w centrum zainteresowania
Niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość – to główne problemy polskiej
gospodarki wodnej. Sprawy nie ułatwiają postępujące zmiany klimatu. W odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia
nowy program strategiczny „Hydrostrateg”. Na innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej
przeznaczono 800 mln zł.
Zasoby wodne w Polsce są ograniczone,
średnio trzykrotnie mniejsze niż w większości
krajów europejskich. Dodatkowe zagrożenie
stanowi rosnące zapotrzebowanie na wodę
dobrej jakości w wyniku rozwoju rolnictwa,
przemysłu, procesu urbanizacji, intensywnej
rekreacji i turystyki – negatywnie wzmacniane
przez zmiany klimatu. Poza tym, poziom zasobów wodnych w Polsce jest zróżnicowany
w poszczególnych częściach kraju. Zmienia się
on także w różnych okresach czasu. Te czynniki
wpływają na to, iż trudno mówić o stabilnym
dostępie do zasobów wody.

Wyniki eksperckiej
współpracy
Założenia programu „Hydrostrateg” zostały
stworzone we współpracy z ośmiorgiem wybitnych ekspertów w dziedzinie wody – hydrologów, klimatologów, biologów, inżynierów
środowiska. Wyłoniono trzy kluczowe obszary
badawcze w programie. Są to: woda w środowisku (obejmujący bioróżnorodność i bioproduktywność), woda w mieście oraz żegluga
śródlądowa.
Prace badawczo-rozwojowe realizowane
w ramach programu mają za zadanie zbliżenie
do rozwiązania istotnych kwestii związanych
z wodą tj. np. zaopatrzenia odbiorców w wodę,
poprawę jej jakości oraz lepszego planowania
przestrzennego obszarów wodnych i przywodnych. „Hydrostrateg” ma również służyć
wzrostowi poziomu retencji, wdrożeniu nowych metod badania, obserwacji i narzędzi

wspomagających monitoring i ocenę stanu
ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód. Ma również przyczynić się do
zwiększenia stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących
zasobach.
W projekcie w ramach programu mogą wziąć
udział instytucje naukowe i szkolnictwa wyższego oraz instytucje gospodarcze z kraju
i zagranicy, m.in. uniwersytety, politechniki,
instytuty PAN, stowarzyszenia, parki narodowe i krajobrazowe, a także przedsiębiorstwa
zajmujące się odbudową potencjału naturalnego ekosystemów wodnych oraz nowymi
technikami.

Jakie źródło, taka woda,
czyli zmiana podejścia
Jednym z ekspertów pracujących nad założeniami programu był prof. dr hab. Maciej
Zalewski, dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii pod auspicjami
UNESCO (ERCE), który tak tłumaczy zmianę
podejścia do gospodarki zasobami wodnymi
uwzględnioną w „Hydrostrategu”:
- Do tej pory zasady gospodarki wodnej były opracowywane przede wszystkim przez hydrologów
i zogniskowane na ograniczenie skutków powodzi
oraz zaopatrzenie miast i przemysłu w wodę, co
wciąż jest ważne. Rozwiązywanie narastających
potrzeb i problemów w gospodarce wodnej wymaga jednak holistycznego, transdyscyplinarnego
podejścia tzn. takiego, które integruje różne dziedziny wiedzy. Pozwala to opracować innowacyjne
metody i rozwiązania systemowe. Największa

innowacja programu „Hydrostrateg” to zmiana
filozofii: to nie tylko eliminacja zagrożeń stanowi
podstawę gospodarki zasobami wodnymi, ale
również zwiększenie potencjału zrównoważonego
rozwoju zlewni. Inaczej mówiąc wszelkie inwestycje i działania w gospodarce wodnej powinny
uwzględniać równocześnie pięć składowych:
zasoby wody, bioróżnorodność, korzyści dla społeczeństwa (woda dla miast, rolnictwa, żeglugi
śródlądowej, rekreacji); adaptacje do zmian klimatu; kulturę i edukację – wyjaśnia prof. Maciej
Zalewski.

Kolejne strategiczne
wyzwanie
„Hydrostrateg” dołączy do innych programów
strategicznych w kluczowych obszarach, np.
sztuczna inteligencja, technologie materiałowe,
profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych,
uruchomionych przez NCBR, tj. obecnie prowadzonych Infostratega i Gospostratega oraz
zakończonych już Techmatstratega, Biostratega
czy Strategmeda.
Budżet całego programu planowanego na 10
lat wynosi 800 mln zł. Wykonawcy projektów
będą wybierani w dwóch typach konkursów: na
projekty tematyczne oraz wyzwania badawcze.
Pierwszy konkurs w ramach programu planowany jest pod koniec II kwartału 2022 r. Informacja o jego ogłoszeniu zamieszczona zostanie
na stronie internetowej NCBR.
www.ncbr.gov.pl
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BGK – globalnie
i lokalnie
Józef Piętoń, dyrektor Regionu Śląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego opowiada o zaangażowaniu
społecznym i polityce zrównoważonego rozwoju
jako filarach działalności BGK, wsparciu przedsiębiorców oraz samorządów w pozyskiwaniu środków
na inwestycje i rozwój, a także nowych inicjatywach
na rzecz nowoczesnych technologii.

Ukraina jest dzisiaj na ustach wszystkich. Czy
Bank Gospodarstwa Krajowego także zaangażował się w pomoc?
Tak. Ta pomoc i wsparcie dla naszych sąsiadów
jest dzisiaj potrzebą numer jeden. Bank Gospodarstwa Krajowego w imieniu Narodowego
Banku Ukrainy (NBU) otworzył już specjalne
konto, na które można wpłacać pieniądze na
pomoc Ukrainie, a wszystkie wpłaty trafią
bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy,
który przeznaczy je na potrzebne działania.
Możliwość wpłat na to konto poprzez swój
system uruchomił już także BLIK.
Środki należy wpłacać na numer rachunku: 91
1130 0007 0080 2394 3520 0002
Odbiorcą jest: Narodowy Bank Ukrainy,
a w tytule przelewu wpisujemy: Wsparcie dla Ukrainy. Wpłat należy dokonywać
w złotówkach.
Zaangażowanie społeczne to ważny element
strategii BGK?
Tak, to jeden z jej filarów zewnętrznych. Ogłosiliśmy nową strategię we wrześniu ubiegłego
roku, podczas EKG. Realizujemy swoją misję
wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego
Polski już od prawie 100 lat, a teraz, chcemy
być liderem w programach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zrównoważonego, aby
zapewnić kolejnym pokoleniom lepsze warunki życia i możliwość dalszego rozwoju.
Określiliśmy 3 zewnętrzne filary strategiczne:
zrównoważony rozwój, właśnie zaangażowanie społeczne, współpracę i biznes międzynarodowy oraz 2 wewnętrzne: transformację
cyfrową i procesową oraz efektywny model
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zarządzania.
Jak ta ambitna strategia będzie realizowana
w praktyce?
Poprzez nasz model biznesowy, czyli osiem
programów obejmujących takie obszary jak:
rozwój przemysłu, przedsiębiorczości, infrastruktury, ale też energetykę, mieszkalnictwo,
spójność terytorialną i społeczną, ochronę
zdrowia i finanse publiczne. Zakładamy, że
będziemy zwiększać zaangażowanie w finansowanie gospodarki o niemal 10 proc.
średniorocznie.
Chcemy wspierać rozwój tych sektorów przemysłu, które wykorzystują rozwiązania Przemysłu 4.0 i/lub produkujących nowe technologie.
W programie wsparcia przedsiębiorczości pragniemy zapewnić, jak największej liczbie MŚP,
dostęp do instrumentów finansowania płynnościowego i rozwojowego dostosowanych
do potrzeb firm tego sektora, oczywiście we
współpracy z sektorem finansowym, w tym
z bankami spółdzielczymi.
A jak się to przekłada na lokalne warunki, np.
dla samorządów, które zawsze szukają środków na inwestycje?
Mamy cały wachlarz instrumentów finansowych, które oferujemy samorządom i spółkom
komunalnym. Finansujemy programy społeczne, które mają wpływ na życie Polaków.
Nasze programy wspierają miejsca pracy, dostęp do mieszkań, czystego powietrza, poprawiają dostępność budynków i infrastruktury
publicznej. Realizujemy projekty we wszystkich
regionach Polski.
Z końcem października ubiegłego roku zakończyła się pierwsza tura Rządowego Funduszu

Realizujemy swoją misję
wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego
Polski już od prawie 100
lat, a teraz, chcemy być
liderem w programach
na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zrównoważonego, aby zapewnić
kolejnym pokoleniom
lepsze warunki życia
i możliwość dalszego
rozwoju. Określiliśmy 3
zewnętrzne filary strategiczne: zrównoważony
rozwój, właśnie zaangażowanie społeczne,
współpracę i biznes
międzynarodowy oraz 2
wewnętrzne: transformację cyfrową i procesową
oraz efektywny model
zarządzania.
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Po pierwszym naborze decyzję o przyznaniu
dofinansowania otrzymały prawie wszystkie
samorządy w Polsce. W związku z sytuacją
w Ukrainie i zaangażowaniem samorządów
w zapewnienie pomocy uchodźcom przedłużyliśmy do 11 marca termin zakończenia trwających naborów w programie.

F I NANS E W B I Z N E S I E

We współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, uruchomiliśmy też nową linię
pożyczkową dla miast średniej wielkości –
w pierwszej kolejności dla miast o liczbie mieszkańców w przedziale 50-100 tys. W skali kraju
to pożyczki w łącznej wysokości 700 mln zł.
Te inwestycje można przeznaczyć na realizację różnych projektów rozwoju obszarów
miejskich, np. budowę, rozbudowę lokalnej
infrastruktury drogowej, na zrównoważony
transport, w tym np. autobusy niskoemisyjne,
tramwaje, nowoczesne zajezdnie, działania mające na celu integrację społeczną i przeciwdziałanie wykluczeniom, ale także przeciwdziałanie
zmianom klimatycznym: zazielenianie obszarów
miejskich czy retencję wód opadowych. Samorządowe inwestycje dają również ogromne
możliwości rozwoju przedsiębiorcom, np.
branży budowlanej.
Czas pandemii był dla przedsiębiorców czasem bardzo trudnym.
Tak, dlatego od samego początku pandemii
BGK wspierał przedsiębiorców pakietem pomocowym. Finansowanie uzyskane dzięki
gwarancjom de minimis czy COSME pomogło przetrwać im kryzys wywołany pandemią
COVID-19. Od początku trwania programu
gwarancji de minimis pomogliśmy utworzyć
lub zachować niemal pół miliona miejsc pracy.
Gwarancje BGK pomogły również w ograniczeniu luki finansowej. Dla wielu MŚP odegrały
decydującą rolę w zdobyciu finansowania.
A pożyczki płynnościowe?
Taką pożyczką w naszym województwie jest
pożyczka płynnościowa POIR udzielana mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom.
Środki z pożyczki mają za zadanie poprawić
płynność finansową firmy, utrzymać bieżącą
działalność oraz odbudować przedsiębiorstwo
po okresie epidemii COVID-19. W województwie śląskim pożyczek udzielają Fundusz Górnośląski S.A. i Agencja Rozwoju Regionalnego
w Bielsku-Białej.
Wasze działania to nie tylko wsparcie

przedsiębiorców, inwestycji, ale także nowe,
ciekawe inicjatywy.
Tak. Taką inicjatywą jest Projekt 3W: WodaWodór- Węgiel. Ma on łączyć i wspierać świat
nauki i biznesu, również lokalnie, w rozwoju
nowoczesnych technologii stosowanych
w przemyśle, energetyce i medycynie. Te trzy
zasoby zmienią polską gospodarkę w bardziej
innowacyjną. 3W to długofalowy program,
w którym BGK chce pełnić rolę integratora pomiędzy biznesem, światem nauki i administracji
państwowej, ale też aktywizować społeczeństwo do większej świadomości codziennych
decyzji każdego z nas, które mają wpływ na
środowisko.
Z analiz Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że właśnie te trzy zasoby: woda, wodór,
węgiel w istotny sposób wpłyną na rozwój
innowacyjnych technologii. Woda jako źródło życia i niezbędny zasób wykorzystywany
w przemyśle i energetyce ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju nowych technologii.
Wodór ma szansę stać się paliwem przyszłości.
Wreszcie węgiel - ten nieenergetyczny, stosowany w nowoczesnych technologiach, czyli
grafen lub nanorurki węglowe. Możliwości jego
zastosowań już są ogromne: od medycyny, poprzez przemysł, budownictwo, farmację.
Czy przemysł i przedsiębiorcy mogą tu upatrywać swej szansy na rozwój?
Jak najbardziej, na pewno jest to jeden
z kierunków. Zeroemisyjna gospodarka oraz
automatyzacja przemysłu jest drogą, którą
powinniśmy podążać. Podobnie, transformacja energetyczna i cyfrowa firm. Pandemia
COVID-19 spowodowała, że przedsiębiorstwa
stanęły przed ogromnym wyzwaniem zachowania ciągłości biznesowej i koniecznością
znacznie szybszego reagowania na zmieniające
się otoczenie rynkowe. Przyczyniło się to do
wzrostu znaczenia technologii.
Zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami dla przedsiębiorców na naszej stronie
internetowej www.bgk.pl. Zapraszamy też na
organizowane cyklicznie webinary. Informacje
o wszystkich inicjatywach Regionu Śląskiego

BGK możecie Państwo zawsze znaleźć w zakładce aktualności na naszej stronie.
Zawsze też zapraszamy do naszej siedziby przy
ul. Wrocławskiej 54. Bezpośrednia rozmowa
naszego eksperta z przedsiębiorcą pozwala
najlepiej ocenić potrzeby danej firmy i dobrać
najefektywniejszą formę wsparcia.
Rozmawiała Jaga Kolawa
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to
polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony
rozwój społeczno-gospodarczy Polski.
Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań,
rozwój infrastruktury i poprawę jakości
powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija
przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą
- ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem
i Amsterdamie. BGK wspiera eksport
i ekspansję zagraniczną polskich firm.
Jest pomysłodawcą, współzałożycielem
i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę
transportową, energetyczną i cyfrową
w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem
publicznym i instytucjami finansowymi,
odpowiada na potrzeby gospodarcze
oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.
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ZARABIANIE PIENIĘDZY MNIE
NIE KRĘCI – TYLKO DZIAŁANIE!
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Władysław Grochowski – prezes Grupy Arche zatrudniającej, ponad tysiąc osób, w rozmowie zdradza
plany renowacji i zagospodarowania Elektrociepłowni Szombierki, mówi jak pomoże pięciu tysiącom
uchodźców oraz jak wyszedł z kryzysu związanego z pandemią COVID-19.
Grupa Arche bardzo mocno zaangażowała się
w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Słyszałem o kilku tysiącach miejsc dla uciekających
przed wojną. To dosyć duże wyzwanie i odpowiedzialność. Zawsze czuł Pan wewnętrzną
potrzebę pomocy?
To naturalne. Właściwie od zawsze miałem tak,
że pieniądze mnie nie interesowały, tylko to,
że mogę działać, a że pieniądze się pojawiły –
mogę robić jeszcze więcej. Już drugiego dnia
od ataku Rosji na Ukrainę, czyli 25 lutego, powołaliśmy sztab kryzysowy złożony z naszych
szesnastu oddziałów i zaczęliśmy przyjmować
bezpłatnie wszystkich, którzy uciekają przed
wojną w naszych hotelach. Przeznaczyłem pięć
milionów złotych na tę akcję pomocy. Pomyślałem, że przyjmiemy pięć tysięcy uchodźców
z Ukrainy w czasie dwóch, trzech tygodni.
Myślę, że do wczorajszego dnia (3 marca) pięć
tysięcy już się przewinęło, bo część została
relokowana. Znaleźliśmy rodziny, które ich
przyjmą. Także niektórzy spędzili u nas dobę lub
dwie, a wielu z nich od razu jechała do rodzin.
Obecnie mamy obłożenie na poziomie 120%,
a w niektórych hotelach aż 150%. Nawet sale
konferencyjne zostały zajęte. Cały czas relokujemy ludzi i najpilniejsze jest dla nas znalezienie
dla nich mieszkania i zwolnienie miejsc w naszych hotelach, ponieważ cały czas prowadzimy
normalną działalność. 50% powierzchni jest
przeznaczona dla uchodźców. Poza tym Grupa
Arche normalnie funkcjonuje – przyjmujemy
gości.
Szykujemy nowe obiekty – będziemy mieli
około dwóch tysięcy łóżek. Między innymi we
Wrocławiu i Bytomiu zostaną przygotowywane miejsca na dłuższy pobyt – może nawet
kilkumiesięczny. Takie budynki mamy jeszcze
w Konstancinie i Ożarowie. Są to duże miejsca, które szybko zaadaptujemy na potrzeby
noclegowe. Hotele z najlepszymi warunkami
przeznaczamy dla dzieci z sierocińców. Pierwsze grupy z domów dziecka już przyjeżdżają.
W Janowie już jest 45 osób. Dyrektor sierocińca pojechała po następną grupę, która ewakuowała się z Kijowa. 90 dzieci czeka razem
z wychowawcami, będzie zakwaterowana w całości w naszym obiekcie w Janowie Podlaskim.
Dodatkowo 28 lutego postawiliśmy kontenery
przy każdym naszym obiekcie do przyjmowania
darów rzeczowych dla Ukrainy. Wszystko jest
ewidencjonowane i transparentne. Jeżeli coś
zostanie z tych zbiórek – przekażemy innym
potrzebującym. Podejmujemy decyzje, bierzemy odpowiedzialność – po prostu działamy.
W 2014 roku w ramach Grupy Arche powstała
Fundacja Leny Grochowskiej, pomagająca
Polakom wysiedlonym za wschodnie granice
kraju wrócić do ojczyzny. Dzięki Fundacji
bieżące działanie na rzecz Ukraińców jest
łatwiejsze?

Bez wątpienia, choć każdy dzień jest niepodobny do poprzedniego. Sytuacja jest dynamiczna, wszystko szybko się zmienia. Nasi
dyrektorzy zostali szefami struktur lokalnych.
Wszyscy pomagamy praktycznie przez całą
dobę. Nie spodziewałem się takiego zaangażowania. Podziwiam energię ludzi
Wewnątrz organizacji mamy wiele branż i wykonawców. Od razu przerzuciliśmy osoby
z deweloperki do adaptacji budynków dla
uchodźców. Parę dni, kilka brygad i taki budynek stoi gotowy, z podłączoną elektryką
i ogrzewaniem. Dosłownie wszystko zapięte
na ostatni guzik!
Mamy także u siebie prefabrykację stali i stolarnię. Pracuje na trzy zmiany, ponieważ te duże
obiekty trzeba urządzić. Jedni pracują w części
budowlanej, drudzy „towarują”, a trzeci zajmują
się logistyką. Koordynacja pomiędzy poszczególnymi oddziałami jest świetna. Jeśli tylko
trzeba – wysyłamy tir czy autokar. Dobrze, że
PKP uruchomiło połączenia, które rozładowały
kolejki na granicy. Teraz można docelowo ludzi
wysyłać do konkretnych obiektów. Z godziny
na godzinę coraz lepiej nam to idzie. Radzimy
sobie, dzięki ogólnej mobilizacji. To dla mnie
jest szok – do czego moi ludzie są zdolni. Nie
wiem, czy jest drugie, podobne przedsiębiorstwo w Polsce.
Jestem dumny z Polaków i Ukraińców. Szczególnie, że to oni ponoszą największe koszty tej
barbarzyńskiej wojny. Cieszę się, że zdajemy
ten trudny sprawdzian z człowieczeństwa, potrafimy zjednoczyć się w takich kryzysowych
sytuacjach.
Branża hotelarsko-restauracyjna poniosła
ogromne straty w przeciągu ostatnich dwóch
lat. Jak ta sytuacja wyglądała w Grupie Arche?
Niestety, zanotowaliśmy bardzo poważne
skutki pandemii. Przez dwa lata straciliśmy
około stu milionów zysku. To zdecydowanie
zatrzymało nasz rozwój. Na szczęście mogliśmy wyrównać straty z zysków sektora deweloperskiego, którym również zajmuje się Grupa
Arche. Przed pandemią zatrudnialiśmy około
tysiąca osób. Niestety, musieliśmy zwolnić
czterystu świetnych pracowników. Teraz bardzo trudno odbudować ten kapitał, choć mamy
już z powrotem ponad tysiąc zatrudnionych.
Jesteśmy wszechstronni i to pomaga w przetrwaniu kryzysów. Poza tym stawiamy na samowystarczalność, mimo że nie dostaliśmy
żadnych tarcz czy pożyczek, to w ramach firmy
na całe szczęście mieliśmy poduszkę finansową
w wysokości stu milionów złotych. W pewnym
momencie stopniała do kilku milionów. Teraz
to zabezpieczenie finansowe zostało odbudowane do ok. 50 milionów złotych i dlatego mogłem wydzielić 5 milionów z obrotu i przekazać
na Fundację i pomoc uchodźcom. Mam nadzieję, że państwo polskie oraz inne firmy nas

wspomogą. Nie wiem, jak długo potrwa taka
sytuacja. Na razie możemy działać i działamy.
Trzeba tylko pamiętać, że branża hotelarska
powinna się odbudowywać i dlatego musimy
przeznaczyć część miejsc w naszych hotelach
nie tylko na pomoc humanitarną, ale na komercyjne działania, żeby zarabiać pieniądze.
Czyli remedium na jakiekolwiek problemy
jest dywersyfikacja dochodów i poduszka
finansowa?
Dokładnie. Największe straty poniosły firmy
działające w wąskich specjalizacjach. Globalizacja i załamanie łańcuchów dostaw wywołały duże problemy. Nawet nie myślałem, że
jesteśmy aż tak wszechstronni, co doskonale
sprawdza się w obecnych czasach. Cała Grupa
Arche jest logistycznie świetnie przygotowana
do takich kryzysów, bo mamy własny transport,
a nawet stacje paliw. Oczywiście nie chciałbym,
aby następne kryzysy przychodziły i sprawdzały nasze możliwości, ale w razie potrzeby
jesteśmy dobrze przygotowaną organizacją.
Zmieńmy temat. Skąd u Prezesa wzięło się
zamiłowanie do podupadłych i zabytkowych
miejsc? Grupa Arche przejmuje właśnie Elektrociepłownię Szombierki – jeden z największych i najstarszych obiektów przemysłowych
w Bytomiu. Przecież taka inwestycja zwraca
się pewnie dłużej, niż budowa nowego hotelu?
Do tego dochodzą koszty renowacji, które
mogą być dużo większe, niż te prognozowane.
Tak jak mówiłem na początku – zarabianie pieniędzy nigdy mnie nie kręciło. Interesują mnie
trudne sytuacje i świetnie się w nich poruszam.
Nie wiem dlaczego tak jest, ale jakoś tak mam.
Żyję trochę w innej epoce – czasem mówię,
że jestem takim pustelnikiem XXI wieku, bo
mieszkam na odludziu, bez telewizji i Internetu.
Klimaty historyczne zawsze mnie interesowały.
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Poza tym, wiele lat działania w biznesie pozwala na więcej. Jako firma sprawdzamy się
i nabywamy doświadczenie przy każdym kolejnym projekcie. Chcemy podejmować nowe
wyzwania i zwykle wchodzimy tam, gdzie inni
nie chcą, albo się boją. Posiadam ewidencję kilkudziesięciu obiektów po różnych przygodach,
które czekają na swojego gospodarza. Weszliśmy w niszę na rynku i nie mamy konkurencji.
Znałem wcześniej Elektrociepłownię Szombierki. Widzę potencjał tego obiektu, ale to
duże wyzwanie inwestycyjne. Po rewitalizacji Cukrowni Żnin, gdzie powstała przestrzeń
hotelowo-eventowa, czuję się na tyle silny, by
działać. Gdy widzę degradację tego wyjątkowego budynku, mówię - musimy znaleźć jakiś
pomysł na jego ożywienie i podejmujemy się
tego.
Czy Elektrociepłownia Szombierki to była
miłość od pierwszego wejrzenia?
Oczywiście! Takie obiekty nie zdarzają się
często. Poczułem się taki maleńki przy nim.
Imponuje mi jego rozmach, te ogromne kominy. Nie może być tak, że ponad sto lat
temu ludzie stworzyli tak potężny i wspaniały
obiekt przemysłowy, a teraz nie jesteśmy
w stanie go utrzymać. Damy nowe, inne życie
Elektrociepłowni.
Jaka ma być nowa rola tego obiektu wpisanego do rejestru zabytków?
Pierwszy pomysł był taki, aby budynek w głównej mierze pełnił funkcję edukacyjną. Myślałem
o kreatywnej uczelni. Rozmawiam o założeniu takiej placówki z dużą, międzynarodową
organizacją. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.

Powstanie też oczywiście hotel. Niezależnie
od tych planów w Elektrociepłowni będą organizowane wyjątkowe wydarzenia kulturalne.
Oprócz tego myślę, że stworzymy nietypowe
biura, dużą gastronomię. Na kilku tysiącach
metrów kwadratowych! Chcemy przyciągnąć
i skupić osoby, które lubią postindustrialne
wnętrza i czują śląskie klimaty.
Nie wiedziałem przy podejmowaniu decyzji
jak dużo organizacji i autorytetów jest zaangażowanych w ratowanie tego zabytku.
Niedawno dostałem książkę od pisarza
Mariusza Szczygła „Ballada o śpiącym lwie”
Agaty Listoś-Kostrzewy, w której jest sporo
o Szombierkach, ogólnie o Bytomiu i ludziach
tu mieszkających, ich wcześniejszych gospodarczych i społecznych działaniach. Świetnie
się czuję w takich trudnych klimatach, gdzie
innym czasem nie po drodze. Bardzo się cieszę,
że będziemy współpracować z bytomianami.
Od czego rozpoczyna się renowację takiego
obiektu? Wiadomo, że pierwszy musi być projekt, ale czy zaczynacie od wielkiego sprzątania? Nie przeraził Pana stan dachu?
Na pewno zaczniemy od zabezpieczenia dachu.
Następuje tu bardzo szybka degradacja. Od
ścian również już odpada elewacja. W niektórych miejscach zaczynają już rosnąć drzewa.
Jak byłem tutaj pierwszy raz były niewielkie,
a teraz sporo podrosły…
Ile planuje Pan zainwestować w EC
Szombierki?
Gdybym rozważał decyzję pod kontem inwestycyjnym, to nigdy bym się na to nie zdecydował! Myślę, będzie to koszt rzędu 200 milionów

złotych.
Takie zabytki, to studnia bez dna, prawda?
Zdecydowanie tak, ale musimy realnie na to
patrzeć. Mam nadzieję, że zostanie uruchomiony fundusz sprawiedliwej transformacji
i pozyskamy pieniądze ze środków unijnych.
Jeżeli tak się stanie to bardzo dobrze, a jeżeli
nie – będziemy jakoś sobie radzić. Liczę, że
obiekt będzie komercyjnie funkcjonować. Co
istotne, dotychczas Grupa Arche nie korzystała
z zewnętrznych środków – dotacji unijnych.
Wszystko jest finansowane z emisji obligacji
i środków naszych inwestorów. Szykujemy się
na wejście na giełdę.
Kiedy będzie można spotkać Grupę Arche na
GPW?
Na razie nie wiem, przypuszczam, że za rok
będziemy się przygotowywać, jest wiele gospodarczych czynników, które na to wpływają. Jest
tyle rzeczy do zrobienia w Polsce. Jeżeli komuś
będzie z nami po drodze, to będzie mógł razem
z nami inwestować.
Czy inni przedsiębiorcy często się zgłaszają
do Pana z prośbą o radę?
Czasami tak. Bywam na panelach dyskusyjnych
i po nich uczestniczę w bezpośrednich rozmowach. Powiem krótko – nigdy nie przeczytałem żadnego biznesplanu. Były potrzebne dla
banków, ktoś je w firmie zrobił i tyle. Radzimy
sobie jako firma dużo lepiej, niż kiedykolwiek
bym sobie zamarzył czy zaplanował. Projekty
nam wychodzą i po jakimś czasie zarabiają. To
rodzaj intuicyjnego podejścia do prowadzenia
interesów. Myślę, że moja ścieżka biznesowa
nie jest drogą do powtórzenia.
Jak wygląda typowy dzień Prezesa
Władysława Grochowskiego?
Zawsze zaczynam od śniadania. Wstaję około
6.00 rano. W Warszawie jestem k. 8.00. 17.0018.00 wracam. Po 20.00 jestem w domu. Trzy
dni w tygodniu bywam w Warszawie. A jeśli
jadę, np. na Śląsk, do Wrocławia, Jeleniej Góry,
czy Gdańska – zawsze wracam do siebie. Także
czasem wstaję o godzinie 3.00 rano i jadę do
celu. Gdyby inni przedsiębiorcy tak robili – to
hotele byłyby niepotrzebne! Mieszkam na
odludziu w Lubelskim. Mam gospodarstwo
– hodowlę danieli. W soboty dla odprężenia
pracuję fizycznie. To mnie cieszy i relaksuje.
Sypiam bardzo mało. Nie wiem nawet, jak to
możliwe, że mi to wystarcza na naładowanie
baterii. Warto dobrze się bawić w trakcie pracy!
Czyli dobra zabawa to podstawa?
Dokładnie. To też mówię swoim ludziom – nikt
tu nic nie musi robić. Trzeba mieć przyjemność
z działania. Nie kontroluję ludzi. Oddaje w ich
ręce całą firmę, a mam w zespole naprawdę
świetnych pracowników.
Rozmawiał Martin Paterak
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Nowoczesne, sprawne
sądownictwo prywatne
jest atrakcyjną alternatywą
dla sądów powszechnych
O zaletach sądownictwa arbitrażowego, zasadach funkcjonowania
i rozwoju tego typu orzecznictwa mówi prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, Prezes Sądu Arbitrażowego działającego przy Regionalnej
Izbie Gospodarczej w Katowicach.
Czym jest arbitraż?
Arbitraż to sposób na rozstrzygnięcie sporu
prawnego przy pomocy „prywatnego” sądu,
złożonego z arbitrów wskazanych przez same
strony lub zaproponowanych przez sąd arbitrażowy. Jego wyrok ma taką samą moc jak
wyrok zwykłego sądu państwowego, a do jego
wydania dochodzi o wiele szybciej i taniej.
Jaka jest różnica pomiędzy sądem arbitrażowym a sądem powszechnym?
Postępowanie przed sądem arbitrażowym
jest podobne do zwykłego sądu, jednakże jest
znacznie mniej sformalizowane i prostsze.
W znacznie większym stopniu sądy arbitrażowe są także nastawione na rozwiązania,
które byłyby fair wobec faktycznego zachowania stron, a nie wynikają z kruczków prawnych
i wybiegów formalnych. Często także dobór arbitrów gwarantuje o wiele większą fachowość
i rzeczywiste doświadczenie w danego rodzaju
umowach czy stosunkach gospodarczych, niż
ma to miejsce w zwykłych sądach.
Jakie sprawy podlegają pod arbitraż?
Teoretycznie niemal każdy spór majątkowy
może być przedmiotem arbitrażu. W praktyce
są to przede wszystkim spory gospodarcze,
o wartości od kilku tysięcy złotych do kilkudziesięciu milionów – przede wszystkim powstające na tle wykonania umów zawieranych
przez przedsiębiorców.
Co trzeba zrobić, aby sprawę poddać pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego?
Najlepiej wpisywać do umów tzw. zapis na sąd
polubowny, czyli punkt mówiący, że spory będą
rozstrzygane przed konkretnym sądem arbitrażowym. Przykładową treść takiej klauzuli
można znaleźć na stronie RIG rig.katowice.
pl/sad-arbitrazowy. Nawet jeśli jej nie ma, to
zawsze można zdecydować, aby spór już powstały oddać do sądu arbitrażowego zamiast
zwykłego sądu państwowego, ale wymaga to
wtedy zgody drugiej strony.
Jak wygląda rozprawa?
Jest prostsza i bardziej przyjazna niż w zwykłym
sądzie. Odbywa się w specjalnie przygotowanej

sali w siedzibie Izby w Katowicach, gdzie strony,
ich pełnomocnicy oraz arbitrzy omawiają spór
i dowody przedstawiane przez strony.
Kto może pełnić rolę arbitra?
Co do zasady arbitrów wskazują same strony,
a w przypadku, gdy tego nie uczynią powołuje
ich prezes sądu. Lista rekomendowanych arbitrów sądu przy RIG jest umieszczona na stronie
internetowej – są to doświadczeni, renomowani prawnicy o najwyższych kwalifikacjach
i znajomości realiów biznesu.
Jak zmienił się regulamin Sądu Arbitrażowego
przy RIG w ostatnich latach?
Przed kilkunastu miesiącami dokonaliśmy
bardzo głębokiej rewizji i unowocześnienia
regulaminu, w szczególności zasad postępowania. Obecni odpowiadają one najwyższym
standardom i praktykom najlepszych sądów
arbitrażowych na świecie. Są jednocześnie
proste, zwięzłe i czytelne – co zdecydowanie
ułatwia stronom podejmowanie racjonalnych
i przemyślanych decyzji w swoich sprawach.
Czy arbitraż w Sądzie Arbitrażowym przy RIG
przewiduje apelację?
Zazwyczaj w sądach arbitrażowych nie ma
takiej możliwości. My jednak, w regulaminie
naszego sądu zdecydowaliśmy się na wprowadzenie dość nowatorskiego rozwiązania, jakim
jest apelacja opcjonalna. Innymi słowy same
strony, na początku postępowania, mogą zgodzić się na to, aby strona przegrana mogła taką
apelację wnieść. Wówczas jest to możliwe. Jednakże rozwiązaniem domyślnym jest szybkie,
jednoinstancyjne postępowanie. Służy to na
ogół interesom strony, która czuje się pokrzywdzona postępowaniem kontrahenta i zależy jej
na możliwie szybkim potwierdzeniu swoich
roszczeń i możliwości ich skutecznej egzekucji, a nie procesowaniu się w nieskończoność.
Czy wyrok wydany przez Polski sąd arbitrażowy uznawany będzie również za granicą?
Oczywiście, wyrok sądu arbitrażowego ma moc
taką samą, jak sądu państwowego. Dodatkowo,
nie niesie ze sobą ryzyka, rosnącego w przypadku sądów państwowych w ostatnich latach,

że okaże się, że w rozstrzyganiu sprawy brał
udział nieprawidłowo powołany „neosędzia”,
co może skutkować uznaniem takiego wyroku
za nieważny, nieistniejący czy niewykonalny.
Jak Pan, jako Prezes Sądu Arbitrażowego,
ocenia rozwój arbitrażu w Polsce?
Sąd arbitrażowy przy RIG działa już 30 lat
i w tym czasie wyrobił sobie doskonałą markę
i wiarygodność. Rozstrzygał mnóstwo spraw
różnego rodzaju, o wartości sięgającej od
kilku tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych. Mimo setek, jeśli nie tysięcy spraw, jakie
w tym czasie do niego wpłynęły, przypadki skutecznego podważenia jego orzeczeń jak dotąd
praktycznie się nie zdarzały. Ja przynajmniej,
z ostatnich kilku lat, takiej sprawy sobie nie
przypominam. Świadczy to o dobrej kondycji
arbitrażu – zarówno w Polsce, jak i w regionie.
Dodatkowo, wprowadzane w ostatnich latach
zmiany prawa coraz bardziej poszerzają zakres
dopuszczalności arbitrażu – także w sprawach
w wewnętrznych sprawach spółek czy w sporach na tle realizacji zamówień publicznych.
Czym zachęciłby Pan przedsiębiorców do
przekazania sprawy do sądu polubownego
przy RIG?
W obecnych warunkach, postępującego paraliżu sądownictwa państwowego, nieustannych
reformach, czy raczej pseudo-reformach, dodatkowo utrudniających jego działanie i osłabiających do niego zaufanie, nowoczesne,
sprawne sądownictwo prywatne jest naprawdę
atrakcyjną alternatywą. Zapewnia o wiele szybsze i na ogół znacznie tańsze dochodzenie roszczeń, o skuteczności takiej samej, jak przed
sądem powszechnym. W mojej ocenie renomowane i doświadczone sądy arbitrażowe, takiej
jak sąd przy RIG w Katowicach, stają się jednym
z najważniejszych form realnego wspierania
biznesu w Polsce, dla którego sądownictwo gospodarcze od dawno stanowi piętę achillesową
warunków prowadzenia działalności.
Rozmawiała Agata Korkiewicz, Sekretarz
Sądu Arbitrażowego
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Kierunek – uchwały kierunkowe
Do przestrzeni publicznej regularnie trafiają informacje o planowanych systemowych zmianach własnościowych i organizacyjnych grup kapitałowych o prywatnym charakterze, czy też spółek bezpośrednio
lub pośrednio kontrolowanych przez Skarb Państwa. Obecnie, zgodnie z informacjami szeroko omawianymi w prasie, nie tylko branżowej, na szczególną uwagę zwracają dwa takie projekty. Jeden z nich to
utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) która ma przejąć bloki węglowe
należące do czterech największych wytwórców energii elektrycznej z grup kapitałowych z udziałem
Skarbu Państwa. Drugi z nich to przejęcie przez Skarb Państwa akcji i udziałów w trzech górniczych
firmach w ramach porządkowania struktury właścicielskiej górnictwa węgla kamiennego, co ma związek
ze stopniowym wygaszaniem sektora węglowego do 2049 roku.

Izabella Żyglicka

Wspomniane procesy cechuje wyjątkowy
stopień złożoności w obszarze prawnym,
chcielibyśmy jednak zwrócić na jeden wątek,
szczególnie istotny na początkowym etapie
przekształceń. A mianowicie na etapie, kiedy
to mamy do czynienia z fazą planowania, ewentualnie popartą listami intencyjnymi stron.
Co to oznacza dla zarządów spółek, których
przekształcenia dotyczą? Czy mają już przygotować się do wykonania planów, które mogą
(i będą) ulegać zmianom? Co z kosztami, które
są konsekwencjami takich przygotowań?
Zmiany struktury właścicielskiej w kształcie jaki
wynikającym z informacji o ww. projektach, co
do zasady będą generować koszty, a ich poziom
i sam fakt ich poniesienia może być istotny zarówno dla samej spółki, jak i dla aspektu odpowiedzialności członków zarządów tych spółek.
Koszty takie jak:
• praca doradców finansowych, prawnych
i technicznych,
• konieczność zatrudnienia pracowników do
obszarów, które były dotychczas obsługiwane
przez centrum usług wspólnych danej grupy
kapitałowej.
• konieczność weryfikacji wszystkich zawartych umów i ich dostosowania do nowego
statusu prawnego.
• konieczność zawarcia nowych umów dla
zabezpieczenia ciągłości działalności spółki
w rzeczywistości, której ostateczny kształt nie
jest jeszcze znany.
• konieczność podjęcia decyzji, co do losów już
rozpoczętych procesów inwestycyjnych, które
mogą utracić znaczenie w nowej strukturze.

W przeciwieństwie do ustawy o samorządzie
gminnym kodeks spółek handlowych nie przewiduje wprost uchwał kierunkowych. Należy
podkreślić, iż w przypadkach, kiedy umocowanie walnego zgromadzenia do podjęcia danej
uchwały nie znajduje uzasadnienia ani w przepisach ustawy, ani w postanowieniach statutu
(umowy) taką uchwałę można traktować jedynie jako opiniotwórczą. Podobna uchwała
nie stanowić będzie ani polecenia dla zarządu,
ani też nie zwolni danego zarządu od odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki
podejmowanych czynności (tak np. Wyrok SA
w Poznaniu z 8.07.2020 r., I AGa 219/19, LEX
nr 3153314.)
Art. 398 ksh (art. 232 dla sp. z o.o.) upoważnia
m.in. zarząd do zwoływania nadzwyczajnych
walnych zgromadzeń w przypadkach, gdy
zarząd uzna to za wskazane. Dlaczego więc
zarządy spółek powszechnie nie korzystają
z powyższych uprawnień w podobnych do
omawianego przypadkach? Jako główną przyczynę należy wskazać zwyczaje panujące w danej grupie kapitałowej lub w relacjach pomiędzy
daną spółką i jej właścicielem (właścicielami).

To tylko przykłady z wielu rodzajów decyzji
jakie zwykle stoją przed zarządami spółek,
których mogą dotyczyć zmiany. Jak sugerują
doświadczenia w udziale w podobnych projektach w przeszłości, zarządy spółek zwykle na
tym etapie muszą radzić sobie same. Do rzadkości należą sytuacje, gdy działania zarządów
odbywają się na podstawie decyzji walnych
zgromadzeń (czy też zgromadzeń wspólników
w przypadku sp. z o.o.), co podyktowane jest
przede wszystkim brakiem niezbędnej na tym
etapie dokumentacji obejmującej wyliczenie
kosztów wcielenia planów w życie.
Nie ma jednak przeszkód, aby walne

Dlaczego więc zwracać się o podjęcie takich
uchwał? Po pierwsze, aby walne zgromadzenie
(zgromadzenie wspólników) na bieżąco było
informowane o działaniach zarządu, które ostatecznie mogą wpłynąć na losy spółki, dzięki
czemu organ ten nie będzie „zaskakiwany”
treścią ostatecznych decyzji. Po drugie, nawet
jeżeli uchwała kierunkowa formalnie nie zwolni
członków zarządu od odpowiedzialności, na
pewno będzie stanowić istotny argument, na
wypadek, gdyby kwestia odpowiedzialności
była w przyszłości rozważana.

Radca Prawny
pełni funkcję Rzecznika Praw Przedsiębiorców
w kadencji 2018-2023.
e-mail: rzecznik@rig.katowice.pl

Robert Mróz
Radca Prawny
Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy
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zgromadzenia (czy też zgromadzenia wspólników) podejmowały tzw. uchwały kierunkowe,
których treścią może być akceptacja celów
(w bieżącym kształcie) i podejmowanych przez
zarząd decyzji z jednej strony, a z drugiej akceptacja ponoszonych przez spółkę kosztów
związanych z realizacją tychże celów. Nie ma
przeszkód również, aby wraz ze zmianami założeń danych planów podejmowano kolejne
uchwały kierunkowe uwzględniające zmianę
okoliczności i założeń przekształceń.
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Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
i tworzenia nowych miejsc pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach pomaga nie tylko osobom bezrobotnym, ale także przedsiębiorcom.
Zaspokaja potrzeby kadrowe pracodawców przywracając osoby bezrobotne do aktywności zawodowej,
uwzględniając przy tym potrzeby i preferencje przedsiębiorców.
Oferowane przez Urząd formy wsparcia skierowane są zarówno do przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, jak i tych,
którzy działają na rynku już od lat. Przyczyniają
się do osiągnięcia przez pracodawcę korzyści,
które w znacznym stopniu ograniczają obciążenia kosztowe związane z zatrudnieniem nowego pracownika, czy też wyposażeniem jego
stanowiska pracy.
Urząd oferuje szeroki zakres usług i instrumentów rynku pracy oraz dysponuje wachlarzem możliwości wsparcia dla przedsiębiorców

chcących zatrudnić nowych pracowników, rozbudować dotychczasowy zespół, skorzystać
z profesjonalnego doradztwa czy też rozpocząć
prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
- Proponowane przez nas programy w znacznym
stopniu ograniczają koszty związane z rekrutacją,
zatrudnieniem oraz wyposażeniem miejsca pracy,
które odczuwalne są zwłaszcza w mikro i małych
firmach. Podejmowane działania przyczyniają się
do stworzenia nowych miejsc pracy, zapewniają
doświadczoną kadrę pracowniczą przedsiębiorcom borykającym się z brakami w zatrudnieniu

oraz niwelują negatywne skutki wynikające
z kryzysu gospodarczego – wyjaśnia Iwona
Woźniak–Bagińska, Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Katowicach.
KONTAKT:
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
ul. Pośpiecha 14, 40-852 Katowice
Tel: 32 47 98 500
sekretariat@katowice.praca.gov.pl

SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA POWIATOWEGO
URZĘDU PRACY W KATOWICACH
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach wspiera inicjatywy zmierzające do tworzenia
nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości poprzez realizacje określonych form wsparcia:
PRACE
INTERWENCYJNE
WARTOŚĆ WSPARCIA
OK. 9 000 zł

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA
LUB DOPOSAŻENIA
STANOWISKA PRACY

DOFINANSOWANIE
WYNAGRODZENIA ZA
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA 50+

WARTOŚĆ WSPARCIA
OK. 36 000 zł

WARTOŚĆ WSPARCIA
OK. 18 000 zł

50+

Zatrudnienie na okres min.
9 miesięcy w tym refundacja części kosztów zatrudnienia przez
okres do 6 miesięcy + 3 miesiące
zatrudnienia bez refundacji

Max. sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, zatrudnienie na okres min. 24 miesięcy

50-60 lat dofinansowanie na
okres 12 miesięcy, powyżej 60
lat dofinansowanie na okres do
24 miesięcy
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Własność intelektualna w biznesie
W związku z powołaniem przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach – Komisji ds. Własności
Intelektualnej - rozpoczynamy cykl artykułów, przybliżających zagadnienia własności intelektualnej.
Przewodniczący Komisji będzie przedstawiać korzyści, jakie może odnieść przedsiębiorca świadomy
tego, że prawa własności intelektualnej dotykają niemal wszystkich aspektów organizacji i działania
firmy, działając na korzyść przedsiębiorcy lub mogących stanowić zagrożenie dla jego biznesu.
Praktycznie wszelkie relacje rynkowe z partnerami w biznesie, konkurencją, a nawet pracownikami, we współczesnym świecie opartym
na wiedzy i technologii, ocierają się w pewnym
momencie o prawa własności intelektualnej.
Znajomość, nawet ogólna, tych praw i determinacja w ich implementowaniu do własnej
działalności gospodarczej ułatwiają osiągnięcie
sukcesu biznesowego poprzez wspomaganie
procesów decyzyjnych, poprawę konkurencyjności wyrobów, optymalizację kosztów, czy
wreszcie zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego.

Czym jest własność intelektualna ?
Własność intelektualna to zbiór aktywów
niematerialnych i prawnych istniejących
i funkcjonujących w każdym praktycznie przedsiębiorstwie, wykorzystywanych świadomie
w działalności gospodarczej lub – co niestety
często się zdarza – funkcjonujących nawet
bez świadomości przedsiębiorcy. Własność
intelektualna to wynik działalności twórczej
człowieka i tego, co jest w stanie unikalnego
i oryginalnego wymyślić. Jest obecna w biznesie niezależnie od wielkości i zasięgu działania
firmy. W firmach kreatywnych i innowacyjnych
własność intelektualna często ma fundamentalne znaczenie dla prowadzonej działalności.
Wśród praw własności intelektualnej
wyróżniamy:
• prawa autorskie wynikające z polskiej ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2021 r. poz. 1062);
• prawa własności przemysłowej regulowane
ustawą z dnia z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U.
z 2021, poz. 324).
Regulacje własności intelektualnej są obecne
w wielu innych jeszcze aktach prawnych, tak
krajowych, jak i w międzynarodowych, których
Polska jest sygnatariuszem.

Prawo autorskie
Cykl nasz rozpoczynamy od prawa własności artystycznej, literackiej i naukowej, skodyfikowanych jako: prawo autorskie i prawa
pokrewne.
Podstawowe regulacje prawa autorskiego powinien znać przedsiębiorca, aby nie popełnić
kosztownego błędu w swojej działalności, popadając w konflikt z autorem wykorzystanego
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– często nieświadomie – utworu. Zagadnienia
te istotne są przede wszystkim dla działalności
artystycznej twórców audiowizualnych, muzyków, pisarzy, artystów malarzy, gdyż przedmiotem prawa autorskiego są utwory - dzieła
audiowizualne (programy telewizyjne, filmy
i klipy wideo online, nagrania dźwiękowe i kompozycje muzyczne), dzieła pisemne (wykłady,
artykuły, książki i partytury), dzieła wizualne
(obrazy, plakaty i reklamy), gry wideo i oprogramowanie komputerowe, dzieła teatralne
(sztuki i musicale).
Prawo autorskie osobiste przysługuje twórcy,
chroniąc nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy
z wytworem jego myśli – utworem i jest niezbywalne. Stosowanie osobistego prawa do
utworu można jednak ograniczyć zapisem
umownym. Prawa majątkowe do utworu mają
natomiast charakter ekonomiczny i mogą być
przedmiotem obrotu: zbycia lub licencjonowania i podlegają dziedziczeniu.
Utwór, jako efekt pracy twórczej nie musi być
nawet ukończony, gdyż ochronie podlega już
na przykład fragment opisu produktów czy
kodu źródłowego programu komputerowego,
jeżeli tylko spełnia właściwe przesłanki uznania
go za przedmiot prawa autorskiego.
Prawa autorskie nie są nigdzie rejestrowane,
gdyż dobra objęte prawem autorskim, z mocy
prawa chronione są samoistnie już od momentu ich powstania, pierwszego wykonania,
utrwalenia lub pierwszego ich przedstawienia.
Wystarczy po raz pierwszy wykonać jakąś piosenkę, z własnymi słowami i do własnej muzyki, a już stajemy się właścicielem wyłącznego
prawa autorskiego do niej.
Mimo iż nie prowadzi się rejestrów praw

autorskich, to w celu udowodnieniem autorstwa utworu w postępowaniach spornych
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
(WIPO), oferuje usługę – WIPO PROOF. Jest
to narzędzie prowadzone na bezpiecznej platformie internetowej, umożliwiając uzyskanie
urzędowego potwierdzenia istnienia konkretnego utworu od daty wydania odpowiedniego
świadectwa w postaci tokenu elektronicznego.
W aspekcie geograficznym prawo autorskie
praktycznie nie zna granic. Na podstawie konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich
i artystycznych, prawo to jest chronione w blisko 180 innych krajach, które ją ratyfikowały.
W aspekcie czasowym prawo autorskie trwa
do 70 lat po śmierci autora utworu lub śmierci
ostatniego ze współautorów, jeżeli autorstwo
należy do kilku osób. Jeżeli twórca nie jest
znany – 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu.
Warto widzieć, że ustawa o prawie autorskim
i prawach pokrewnych reguluje również kwestię ochrony wizerunku - rozpowszechnianie
wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim
przedstawionej. Zezwolenia takiego, w pewnych przypadkach, nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej.
Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy wizerunek
ten wykonano w związku z pełnieniem przez
nią funkcji publicznych: politycznych, społecznych, zawodowych. Zezwolenia zainteresowanej osoby wymaga też rozpowszechnianie
korespondencji skierowanej do niej.
Autorskie prawa majątkowe, jak wcześniej
wspomniano mogą być przenoszone, np. drogą
zbycia i w przypadku całkowitego przeniesienia
praw autorskich twórca przenosi na nabywcę
prawa możliwość dysponowania utworem
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i czerpania z niego dalszych zysków. Udzielenie licencji natomiast pozwala jej nabywcy
korzystać z utworu przez określony czas i we
wskazanym zakresie, przy czym twórca nie pozbywa się zupełnie przysługujących mu praw.
Dla skutecznego przeniesienia autorskich praw
majątkowych lub udzielenia licencji wymagane
jest sporządzenie umowy, co najmniej w zwykłej w formie pisemnej.
Gdy wykorzystujemy cudzy utwór bez uzyskania wymaganego zezwolenia w postaci licencji
bądź przeniesienia praw, to naruszamy prawa
autorskie, co skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.
Z naruszeniem tym mamy do czynienia niezależnie od osiągania korzyści majątkowych,
gdyż naruszeniem praw autorskich osobistych
twórcy są wszelkie działania, które godzą
w osobistą więź twórcy z utworem, a w szczególności polegają na ingerencji w treść i formę
utworu lub w jego rzetelne wykorzystanie, albo
mają na celu przypisanie sobie autorstwa cudzego utworu.
Twórcy, którego autorskie prawa osobiste
zostały naruszone bądź chociażby zagrożone,
przysługuje roszczenie o zaniechanie tego
działania i roszczenie o przywrócenie stanu
poprzedniego, czyli usunięcie przez sprawcę
skutków naruszenia. Twórca, którego autorskie prawo osobiste zostało naruszone może
zażądać w szczególności złożenia publicznego
oświadczenia o określonej treści

i formie, a jeżeli działanie, które wywołało naruszenie było zawinione może domagać się
zasądzenia zadośćuczynienia lub zasądzenia
odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany
cel społeczny.
W przypadku naruszenia praw majątkowych twórcy, przysługują mu następujące
roszczenia:
• o zaniechanie naruszenia,
• o usunięcie skutków naruszenia,
• onaprawienie wyrządzonej szkody
majątkowej,
• o zapłatę sumy pieniężnej w regulowanej przepisami wysokości: dwukrotnej lub
trzykrotnej,
• o wydanie uzyskanych korzyści.
Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej
naruszycielowi praw autorskich grozi w niektórych sytuacjach odpowiedzialność karna
za przestępstwo. Na przykład, gdy naruszyciel popełnia plagiat (co jest przestępstwem
ściganym z urzędu) przywłaszczając sobie
autorstwo cudzego utworu lub wprowadza
w błąd co do jego autorstwa. Przestępstwem
jest naruszenie innych autorskich praw osobistych: brak informacji o autorstwie, publiczne
zniekształcanie utworu, uniemożliwienie lub
utrudnianie kontroli korzystania z utworu.
W zakresie praw pokrewnych przestępstwem
jest nieuprawnione lub niezgodne z warunkami udzielonego uprawnienia rozpowszechnianie utworu albo jego utrwalenie w celu

publicznego rozpowszechnienia. Podobnie, jak
w przypadku paserstwa przestępstwem jest
nabywanie lub pomoc zbywaniu, albo ukrywaniu nośnika, który został rozpowszechniony
bez uprawnienia lub z przekroczeniem warunków tego uprawnienia. W zakresie objętym
odpowiedzialnością karną prawo autorskie
zabrania wytwarzania, obrotu, reklamowania,
a nawet posiadania, przechowywania lub wykorzystywanie urządzeń przeznaczonych do
niedozwolonego usuwania lub obchodzenia
systemów zabezpieczeń nośników muzyki,
gier i filmów - tzw. DRM (Digital Rights Management), w celu utrudnienia kradzieży i ich
nielegalnego rozpowszechniania..
Należy na koniec wspomnieć, że również
kodeks karny zawiera przepisy stanowiące
przestępstwa przeciwko ochronie informacji.
Przestępstwem przeciwko mieniu według
kodeksu karnego jest na przykład osiąganie korzyści majątkowych z uzyskanego bez
zgody uprawnionego, cudzego programu
komputerowego.
Damian Kubera
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
Rzecznik patentowy, Przewodniczący Komisji ds.
Własności Intelektualnej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Członek Zarządu Yoshi
Intellectual Property sp. z o. o. w Chorzowie, Członek Zarządu Mikrovolt sp. z o. o. we Wrocławiu.

PRZEKAŻ 1% PODATKU
dla Fundacji zrzeszonych w RIG
w Katowicach!

FUNDACJA ŚLĄSKIEANIOŁY

KRS: 0000616486

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ ŚLĄSKI
BANK ŻYWNOŚCI W CHORZOWIE

KRS: 0000058731

KRS: 0000201002

41

PR AWO I P ODATKI

Waloryzacja rent i emerytur

Od 1 marca 2022 r. emerytury i renty wzrosną równo o 7 procent. Tyle wyniesie tegoroczna waloryzacja.
W kwietniu świadczeniobiorcy otrzymają też tzw. trzynastki.
- Waloryzacja to podnoszenie wysokości świadczeń, aby zachowały realną wartość. Wysokość
wskaźnika waloryzacji zależy od wzrostu cen
towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego
wynagrodzenia w Polsce. Waloryzacja świadczeń
dokonywana jest zawsze 1 marca danego roku
i polega na pomnożeniu kwoty świadczenia z lutego przez wskaźnik waloryzacji, który w tym roku
wynosi 107 proc. – mówi Beata Kopczyńska,
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
I tak, jeśli w lutym 2022 roku świadczeniobiorca pobierał emeryturę w wysokości 2000
zł brutto, to w marcu, kwota ta pomnożona
o wskaźnik waloryzacji, wzrośnie o 140 zł
brutto (bo: 2000 zł x 107% = 2140 zł brutto).
W ZUS waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe, m.in.: emerytury, renty z tytułu
niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także
dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych,
a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne
oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmuje
świadczenia przyznane do końca lutego 2022
roku.
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Waloryzacja bez wniosku
- W sprawie waloryzacji nie trzeba składać wniosków, odbywa się ona automatycznie. Każdy
emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Wysyłka decyzji
waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej
niż w kwietniu. Wraz z decyzjami o waloryzacji
wyślemy również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastki. Wcześniej informację o wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie
w Platformie Usług Elektronicznych ZUS – dodaje
rzeczniczka.

Minimalna emerytura
i renta w górę
W związku z waloryzacją wzrośnie między
innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją
osoby, które zgromadziły niewiele składek
emerytalnych, ale mają długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna
– co najmniej 25 lat). Od 1 marca minimalna
emerytura będzie wynosiła 1338,44 zł brutto,
czyli o prawie 88 zł więcej niż dotychczas. Tyle
samo będzie wynosiła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta
rodzinna i renta socjalna.

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1003,83
zł. Świadczenie przedemerytalne wzrośnie do
1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wyniesie
256,44 zł.

Trzynastki w kwietniu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się też do wypłaty tzw. trzynastek. W tym
roku wyniosą 1338,44 zł brutto. Dodatkowe
roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby
pobierające m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia
przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne,
a także świadczenie pieniężne przysługujące
cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Tzw. trzynastkę dostaną pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego z tych
długoterminowych świadczeń na 31 marca br.
ZUS wypłaci trzynastki razem ze świadczeniami
przysługującymi za kwiecień. To znaczy, że
emeryci i renciści otrzymają jeden przekaz lub
przelew, który będzie sumą ich comiesięcznego
świadczenia i trzynastki.
www.zus.pl
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Grywalizacja w firmie?
Zabawa czy biznes?

Maciej Kotok, CEO Grow Uperion

Grywalizacja jest coraz częściej pojawiającym
się terminem w przestrzeni biznesowej. Jak
należy rozumieć to pojęcie w tym kontekście?
Grywalizacja to dziś nie tylko modny termin,
ale już stały element kultury organizacyjnej
wielu mniejszych i większych firm. W najprostszych słowach to wykorzystanie mechanizmów znanych z gier do angażowania ludzi,
motywowania ich do działania czy pobudzania
do nauki lub rozwiązywania problemów. Co
ważne, niezwykle istotnym elementem w tym
procesie jest dobra zabawa. Mówi o tym także
Paweł Tkaczyk – autor bestsellera „Grywalizacja”, który wspomina o wstrzykiwaniu frajdy do
procesów, które na co dzień jej nie sprawiają.
Najlepiej zatem grywalizować procesy powtarzalne lub takie, które są konieczne do przejścia
w danej organizacji, przekuwając je w zadania
będące przyjemnymi dla pracowników.
Gdzie grywalizacja sprawdzi się najlepiej?
Grywalizację możemy zastosować praktycznie
w każdym obszarze prowadzonego przez nas
biznesu. Zarówno tam, gdzie mamy do czynienia bezpośrednio z produkcją czy sprzedażą, jak
i w działach wsparcia. Wykorzystanie mechaniki znanej z gier pozwala nam zmotywować
pracowników do wykonywania zadań, które są
powtarzalne i mniej lubiane, a kluczowe dla organizacji. Dla przykładu – w call center możemy
zgrywalizować ilość wykonywanych telefonów,
ale z zastrzeżeniem, że nie spadną wskaźniki
związane z jakością obsługi klientów. Uzyskujemy w ten sposób zwiększenie efektywności
bez utraty jakości świadczonych przez dany
dział usług. W praktyce można taką grywalizację rozbudować, podzielić pracowników
na zespoły, wprowadzić wiele dodatkowych
zmiennych tak, aby „zabawa” mogła objąć jak
największą liczbę pracowników danej firmy.
Gdzie jeszcze można zastosować grywalizację
w organizacji?
Poza zmianą podejścia pracowników do powtarzalnych czynności grywalizację możemy wykorzystać na wiele innych sposobów. Jednym

Maciej Kotok, CEO Grow Uperion, firmy, która opracowała
innowacyjną platformę grywalizacyjną do sprytnego motywowania pracowników, opowiada o roli grywalizacji jako stałego elementu wewnętrznej polityki zarządzania zasobami
ludzkimi. Tam, gdzie jest stosowana, zwiększa efektywność
wykonywanych zadań, buduje poczucie jedności wśród pracowników i podnosi ich zaangażowanie w realizację celów
biznesowych.
z idealnych zastosowań programów grywalizacyjnych są zmiany organizacyjne. Opanowanie
nowych procedur wymaga czasu i zaangażowania pracowników. Z pewnością proces ten
będzie szybszy i efektywniejszy, jeżeli uczynimy z niego grę i pozwolimy pracownikom
w nią „wejść”. Zdecydowanie jest to lepsza
alternatywa niż najlepsza prezentacja czy najdokładniejsze szkolenie. Sam temat szkoleń
pracowników jest także ogromnym polem do
zastosowania tej metody. Jeżeli przed nami
stoi na przykład zadanie przeszkolenia 100
pracowników w 3 oddziałach firmy z nowych,
ważnych dla naszego biznesu regulacji, to nie
mamy już do czynienia z prostym spotkaniem,
a całą operacją. A jeśli tych pracowników nie
jest stu, a tysiąc, w dodatku, w 16 dywizjach na
terenie całej Europy? Przeszkolenie ich w tradycyjny sposób zajęłoby ogromną ilość czasu,
nie mówiąc o nakładach. Jednak dzięki grywalizacji mieliśmy okazję przeprowadzić przez ten
proces jedną z wiodących firm transportowych
w Polsce, wdrażając grywalizację w kontekście
szkolenia pracowników. Grywalizacja to także
dobry pomysł w przypadku onboardingu –
dzięki niej proces wprowadzania pracownika
będzie naszym kolejnym atutem na rynku
pracy.
Jakie narzędzia wspierające się niezbędne do
tego procesu?
Grywalizacja to nie tylko zliczanie punktów
za uzyskane wyniki i przyznawanie nagród.
To możemy zrobić sami przy pomocy tablicy
korkowej. Jednak prawdziwa grywalizacja
uwzględnia wiele czynników, chociażby takich jak zróżnicowanie zadań, tak aby z jednej
strony nie były za trudne z drugiej, aby się nie
znudziły. To także odpowiednio dobrane nagrody i wcale nie mam tu na myśli finansowych
– te akurat są najmniej skuteczne. Do tego
dochodzi odpowiednia wizualizacja wyników
oraz stałe utrzymywanie zaangażowania pracowników w proces. Robi się nam z tego duży
projekt, który wymaga wiedzy i zaangażowania
ekspertów z różnorodnych dziedzin. Patrząc na

te wyzwania, jako Grow Uperion stwierdziliśmy, że aby pozostawić element frajdy, który
jest kluczowy w tym procesie, cała mechanika
stojąca za grywalizacją musi być zautomatyzowana, aby nie psuła zabawy. Tak powstała
nasza platforma, która bardzo szybko spotkała
się z uznaniem na rynku.
Czego może się spodziewać firma, która
zdecyduje się na zgrywalizowanie procesów
w swojej organizacji?
Wiele organizacji traktuje już grywalizację wybranych procesów biznesowych jako element
wewnętrznej polityki zarządzania zasobami
ludzkimi. Tam, gdzie jest stosowana, zwiększa
efektywność wykonywanych zadań, buduje
poczucie jedności wśród pracowników i podnosi ich zaangażowanie w realizację celów
biznesowych.
Dodatkowo stanowi ona swoisty benefit,
który wzmacnia politykę Employer Branding
danej organizacji. W przypadku szkoleń oprócz
zwiększenia poziomu przyswojonej wiedzy grywalizacja obniża koszty całego procesu, ponieważ można dane szkolenie przeprowadzić
w jednym czasie dla całej organizacji.
Podsumowując, mamy dwa wymiary wdrażania
grywalizacji w firmach – jeden typowo zorientowany na polepszenie procesów, wyników czy
zdobywanie wiedzy, a drugi to aspekt wizerunkowy budujący markę pracodawcy. Oba
czynniki stanowią przewagę konkurencyjną,
którą zyskuje firma wdrażająca grywalizację
w swojej organizacji. Szerzej o tym, jak można
zgrywalizować miejsce pracy mówię w rozmowie z Pawłem Tkaczykiem, można ją zaleźć na
YouTube na kanale #GROWalizacja.

Rozmawiała Jaga Kolawa
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Lekarstwo na kryzys uczelni wyższych?
Niż demograficzny uderza obecnie niemal we wszystkie polskie uczelnie wyższe. Spadająca od lat liczba
kandydatów na studia powoduje, że uczelnie wyższe zamykają lub restrukturyzują swoje siedziby, wydziały
zamiejscowe i filie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi działania, by jak najszybciej
zweryfikować uczelnie, których oferta edukacyjna jest najsłabiej przygotowana do potrzeb rynku. Władze
uczelni borykają się z ogromnym problemem braku studentów, coraz częściej pojawia się pytanie - czy
szkołom wyższym uda się przetrwać.
Kryzys był nieunikniony
Od lat 90. ubiegłego stulecia szkolnictwo
wyższe przeżywało rozkwit. W ofercie uczelni
wyższych szybko pojawiały się formy kształcenia w trybie niestacjonarnym. Zarówno na
uczelniach publicznych, jak i prywatnych łatwo można było zdobyć wyższe wykształcenie.
Zjawisko doskonale obrazują liczby: z 400 tys.
osób w roku 1990 roku liczba studiujących
wzrosła do blisko 2 mln w roku 2005 – wskazuje portal edulider.pl.
Wiele czynników wpływało na tą sytuację, nie
bez znaczenia była zmiana systemu edukacji
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, nacisk na kształcenie ogólne, nieprzemyślana ścieżka edukacyjna w oparciu
o kształcenie gimnazjalne oraz znaczne osłabienie szkolnictwa zawodowego.
Kryzys był nieunikniony. Postępujący niż demograficzny sprawił, że liczba studentów systematycznie spadała od 2005 roku, zaś według
prognoz tendencja ta utrzyma się aż do 2025
roku. Progności przewidują, że najniższy pułap
osiągnie w latach 2023-2025, kiedy to studiować będzie zaledwie 1,25 mln osób. Zatem
największy spadek liczby studentów uczelnie
odnotowują właśnie teraz. Po roku 2025 ma
wprawdzie nastąpić wzrost liczby studentów
na uczelniach, ale będzie przebiegał bardzo
powoli. Ostrożne prognozy zakładają, że do

roku 2030 liczba studentów wyniesie 1350
tys. (w 2011 roku liczba studentów przekraczała 1800 tys., spadła do poziomu 1215 tys.
w roku bieżącym).
Warto też pamiętać, że uczelnie kończy dyplomem zaledwie co czwarty student. Według
GUS w roku akademickim 2019/20 dyplom
ukończenia studiów otrzymało 293,4 tys. absolwentów, o 20,4 tys. mniej niż w roku akademickim 2018/19.

Setki tysięcy kobiet i dzieci
z Ukrainy
Ruszyła wielka fala pomocy Ukrainie. Przyjmujemy uchodźców, których jest już ponad
milion, organizowane są noclegi, wyżywienie,
obsługa medyczna. Wiele organizacji szuka
pracy dla przybywających kobiet i szkół dla ich
dzieci. Trzeba sobie uświadomić, że do Polski
napływają głównie seniorzy, kobiety i dzieci.
Do niedawna przyjeżdżali ze wschodu przede
wszystkim mężczyźni szukający pracy, dziś wracają na Ukrainę by walczyć. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki ostatecznie będzie bilans
nowych mieszkańców naszych miast. Część
uchodźców wróci do swojego kraju, inni pojadą
do innych państw Europy, część zostanie w Polsce. Ogromne wyzwanie stoi nie tylko przed
Polską, ale też przed całym systemem edukacji.
GUS podaje, że na 1215 tys. studentów aż 84,7

tys. (7%) to cudzoziemcy, z których najliczniejszą grupę stanowią osoby z Ukrainy (38,5 tys.,
45,4% wszystkich cudzoziemców). Na Śląsku
na 106,4 tys. studiujących, obcokrajowców
jest mniej bo 5,5 tys. (5,2%). Wśród 293,4 tys.
absolwentów 185,6 tys. to kobiety (63,5%).
Zatem - czy nie powinniśmy już dziś spojrzeć
na przyjeżdżające z Ukrainy setki tysięcy kobiet
i dzieci jako na potencjał, który może nie tylko
złagodzić zatrważające wskaźniki depopulacji,
ale także uratować uczelnie i rynek pracy?
W ostatnich dniach lutego Minister Edukacji
i Nauki skierował prośbę do rektorów o umożliwienie kontynuowania studiów na polskich
uczelniach przez ukraińskich studentów. MEiN
pracuje nad rozwiązaniami dla studentów
i naukowców przybywających zza wschodniej
granicy, którzy chcą kontynuować studia oraz
karierę naukową w Polsce. Powstają też regulacje w zakresie zasad udzielania wsparcia
finansowego dla studentów z zagranicy.
Opracowywane są również instrumenty wsparcia uczniów z Ukrainy, którym rząd daje prawo
do kontynuowania nauki w polskiej szkole.
Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat korzystają
z nauki i opieki na takich samych warunkach
jak polscy uczniowie.
Czas pokaże, które z tych rozwiązań okażą się
skutecznym „magnesem” pozwalającym zatrzymać obcokrajowców w Polsce.

Reforma polskiej nauki
Mogłoby się wydawać, że obecny kryzys dotyka głównie uczelni prywatnych, gdyż wolne
miejsca czekają na niemal wszystkich uczelniach publicznych, na których studiować można
bezpłatnie. Jednak prawda jest inna. Zarówno
rynek pracy, jak i przyszli studenci stawiają konkretne wymagania. Uczelnia bezpłatna, która
nie posiada oferty dostosowanej do potrzeb
interesariuszy, odejdzie do lamusa.

Opracowanie własne GUS
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Popyt natomiast będzie na te uczelnie, które
szybko wypracują rozwiązania dające absolwentom gwarancję atrakcyjnej pracy, będą
przygotowywały zwłaszcza do zatrudnienia w nowych branżach i zawodach w kraju
oraz na świecie, takich m.in. jak e-commerce,
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globalizacja i analiza danych, optymalizacja procesów, zaawansowane technologie
przetwarzania informacji, internacjonalizacja
i wiele innych. Raporty i zmiany ustawowe
wskazują też na pilną potrzebę kształcenia
w oparciu o biznes, współpracę z otoczeniem
gospodarczym, a także rozwoju samych kadr
akademickich.
2 marca 2022 r. prezydent Andrzej Duda
skierował do Sejmu RP projekt ustawy
o utworzeniu nowej instytucji naukowej – Akademii Kopernikańskiej. Prezydent zaznaczył,

że ustawa ta została przygotowana wspólnie
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Kancelarię Prezydenta. Projekt jest częścią reformy
polskiej nauki, w ramach której powstały m.in.:
Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Wymiany
Akademickiej czy Sieć Badawcza Łukasiewicz.
– Przygotowaliśmy projekt ustawy, który stanowi
domknięcie prowadzonych do tej pory reform
w zakresie nauki. Ma on służyć wzmocnieniu
polskiej kadry akademickiej, jej konkurencyjności
i wzmacnianiu współpracy międzynarodowej –
mówił Prezydent RP.

Ireneusz Burek, prezes Zarządu Śląskiego
Porozumienia Gospodarczego
ŚLASK.ONLINE

Spotkanie środowisk akademickich Subregionu
Zachodniego na temat edukacji nakierowanej na
rynek pracy – 8 lutego 2022 r. Wodzisław Śląski
W gronie uczelni wyższych, działających na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce dyskutowano o możliwościach podejmowania wspólnych działań we
współpracy z Śląskim Porozumieniem Gospodarczym ŚLĄSK.ONLINE, które reprezentuje izby gospodarcze i organizacje zrzeszające
przedsiębiorców.
Jednym z głównych priorytetów Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE jest obszar edukacji i rynku pracy, zaś w szczególności inicjowanie działań zmierzających do ograniczania skutków
depopulacji poprzez podnoszenie jakości kształcenia i efektywnego
przygotowania wykwalifikowanych kadr na lokalny rynek pracy. W ramach Zespołu ds. Edukacji, Rynku Pracy i Depopulacji (który działa
również w wymiarze transgranicznym) 8 lutego, w wodzisławskim
Centrum Konferencyjnym Jordaszka, spotkali się przedstawiciele
władz pięciu uczelni, które działają na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Przedmiotem spotkania była wymiana
doświadczeń w zakresie współpracy uczelni z przedsiębiorcami, samorządami oraz szkołami ponadpodstawowymi. Dyskusja dotyczyła
takich zagadnień jak promocja kierunków prowadzonych przez uczelnie, doświadczenia w pracy z młodzieżą oraz znaczenia jakości życia
w kontekście zjawisk depopulacyjnych i problemu ucieczki młodych
ludzi z miejsca zamieszkania. Jednogłośnie wskazano na konieczność pogłębionego diagnozowania czynników warunkujących rynek
pracy oraz warunków jakie należy spełnić aby młodzi ludzie chcieli
żyć, mieszkać i pracować w naszym regionie, zamiast wyjeżdżać do
innych miast. Brak informacji o czynnikach, jakie wpływają na decyzje o wyborze ścieżki zawodowej oraz przede wszystkim miejsca jej
realizowania, skutkuje tym, że coraz trudniej jest dopasować ofertę
szkół do oczekiwań uczniów i studentów oraz reagować na tendencję
do wyjazdu mieszkańców z regionu.
W spotkaniu brali udział Dziekan Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach – dr Aleksander Wolski; Prodziekan Szkoły – Kierownik Filii w Rybniku Uniwersytetu
Ekonomicznego – dr inż. Tomasz Zieliński; Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego – filia Politechniki Śląskiej w Rybniku – dr Zygmunt Łukaszczyk; Dziekan Filii
w Wodzisławiu Śląskim Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – mgr Elżbieta Trojniar, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu – dr Paweł
Strózik; Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce – Adrianna Kordiak-Woryna oraz Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Andrzej
Zabiegliński. Z ramienia organizatora spotkanie prowadzili Ireneusz Burek, prezes Zarządu Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLASK.ONLINE oraz Krzysztof Dybiec,
wiceprezes Zarządu Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLASK.ONLINE.
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PARK INN BY RADISSON
– MIEJSCE TWOICH SPOTKAŃ

Zatrzymaj się w doskonałej lokalizacji, w pobliżu najważniejszych atrakcji stolicy śląskiej
aglomeracji.
Hotel Park Inn by Radisson Katowice położony jest tuż obok rozległego i pełnego zieleni
Parku Śląskiego, dzięki czemu łączy sielankowe
widoki z dogodną lokalizacją. Na poznawaniu
parku i jego licznych atrakcji możesz spędzić
całe popołudnie. Warto odwiedzić Śląski
Ogród Zoologiczny, sprawdzić swoje umiejętności wspinaczkowe w Śląskim Parku Linowym
i podziwiać widoki z kolejki linowej Elka, jeżdżącej na wysokości 15 metrów. Niedaleko od
hotelu dostępnych jest kilka opcji transportu
publicznego, które zapewniają łatwy dostęp do
centrum Katowic, oddalonego o 4 kilometry.
Zachęcamy do skorzystania z naszego bezpłatnego parkingu zewnętrznego. Osoby podróżujące służbowo będą zadowolone z bliskiej
odległości od Międzynarodowego Centrum
Kongresowego oraz hali Spodek, która doskonale nadaje się na organizację dużych konferencji, kongresów czy koncertów lub wydarzeń
sportowych. Od otwarcia w 1971 roku Spodek
cieszy się niezwykłą popularnością, dzięki swojej wszechstronności i możliwości ugoszczenia
jednorazowo 11 000 osób.

z nowoczesnych udogodnień, które zapewniamy wszystkim gościom. Po aktywnym i pełnym wrażeń dniu, skorzystaj z sauny w centrum
fitness lub skuś się na polski posiłek w restauracji bazującej na organicznych, sezonowych
produktach. Jeśli chcesz zorganizować imprezę,
nasz zespół profesjonalistów chętnie pomoże
Ci na każdym etapie tego procesu.

RESTAURACJA

Hotel Park Inn by Radisson Katowice oferuje
168 nowocześnie zaprojektowanych, komfortowych i w pełni wyposażonych pokoi.
Udogodnienia:
•
darmowe Wi-Fi, TV, indywidualnie sterowana klimatyzacja
•
zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf,
biurko
•
parking obok hotelu i podziemny garaż
•
centrum fitness i sauna
•
wielofunkcyjne Centrum Konferencyjne
z dostępem do światła dziennego
•
przytulny Lobby Bar, idealny na relaks
i wieczornego drinka
•
doskonała restauracja Kuchnia Otwarta
serwująca kuchnię śląską i polską.
KONFERENCJE
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•

sale wyposażone są w ściany przesuwne,
umożliwiające aranżację przestrzeni na
kilka sposobów
największa sala GOLD o powierzchni
370 m² zmieści nawet 420 uczestników;
to idealne miejsce na bankiety, wesela
i spotkania okolicznościowe.

HOTEL W SKRÓCIE

Nowoczesne udogodnienia i słoneczne pokoje
Zatrzymaj się w jednym z naszych 168 w pełni
wyposażonych oraz pięknie urządzonych pokoi,
w których możesz się cieszyć pełnym komfortem. Bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu, indywidualnie regulowana klimatyzacja
i telewizor z płaskim ekranem to zaledwie część

•

Nasze centrum konferencyjne obejmuje ponad
1000 m² powierzchni, w którego skład wchodzi
7 wielofunkcyjnych sal z dostępem do światła
dziennego.
•
sale wyposażone są w nowoczesny system multimedialny
•
możliwość zaciemnienia

Kuchnia Otwarta specjalizuje się w daniach
kuchni śląskiej i polskiej w nowoczesnym
wydaniu. Jedną z wielu rzeczy, które czyni to
miejsce wyjątkowym jest francuski styl obsługi.
Ten hotel wyróżnia kuchnia. Jest stworzona dla
Państwa z najszczerszych intencji, najlepszych
produktów i prawdziwych umiejętności ludzi.
Jest otwarta po to, by kucharze widzieli dla
kogo gotują. Jest niedzisiejsza, bowiem służący w niej kelnerzy stosują zasady serwisu
francuskiego i wiedzą, że gastronomia to misja
i sztuka.
Park Inn by Radisson Katowice
ul. Bytkowska 1A 40-147 Katowice
T: +48 12 327 11 11 M: +48 784 036 217
info.katowice@parkinn.com
www.radissonhotels.com/pl-pl/hotele/
park-inn-katowice
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Międzynarodowe Targi
Wynalazków i Innowacji
Spodek/Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Katowice, 11-12 maja 2022
WYNALAZKI I INNOWACYJNE PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU,
ŚRODOWISKA, ZDROWIA ORAZ ŻYCIA CODZIENNEGO
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www.intarg.pl
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Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
– alternatywa dla budownictwa
komercyjnego!
Ponad 450 mieszkań na wynajem z umiarkowanym czynszem i wkładem własnym, a także z ułatwioną
drogą dojścia do własności, powstanie w pierwszym etapie w czterech miastach województwa śląskiego.
Inwestycja będzie możliwa, dzięki powołaniu spółki SIM Śląsk Sp. z o.o. przez Skarb Państwa wspólnie
z gminami Chorzów, Świętochłowice, Tarnowskie Góry i Zabrze.
- Projekt SIM-ów to nowy program mieszkaniowy korzystający z rządowego wsparcia Krajowego Zasobu Nieruchomości poprzez aport
gruntu w Chorzowie, oraz wnoszenie kolejnych
gruntów przez lokalne samorządy (w tej chwili
Tarnowskie Góry dokonały już aportu gruntu przy
ul. Andersa). Taka współpraca jest gwarancją tego,
że mieszkania mogą być tańsze i łatwiej dostępne
dla przeciętnie zarabiającego najemcy, niż lokale
deweloperskie – podkreśla Alina Wadoń, Prezes
Zarządu SIM Śląsk Sp. z o.o.

Rozwój mieszkalnictwa dla
osób o średnich dochodach
Nowa formuła nieruchomości nawiązuje do
rozwiązań wykorzystywanych w gminnych
spółkach TBS. Z tą różnicą, że w SIM-ach udziałowcem jest Skarb Państwa, reprezentowany
przez Krajowy Zasób Nieruchomości, a resztę
udziałów posiadają cztery (w przypadku SIM
Śląsk Sp. z o.o.) samorządy.
- To nie są tylko mieszkania społeczne, ale oferta
dla przyszłych lokatorów, którzy niekoniecznie
mają zdolność kredytową i chcą zaciągać pożyczki, a z drugiej strony posiadają za wysokie
dochody, żeby skorzystać z mieszkań komunalnych. Jest to najbardziej szeroka i nośna grupa
pod względem potencjału rozwojowego i zawodowego. To również szansa dla miast, które w dobie kryzysu demograficznego mogą pozyskiwać
nowych mieszkańców, a także wzbogacić miejską
tkankę poprzez budowę nowych obiektów i zagospodarowanie przestrzeni – dodaje Alina Wadoń.

Stałe i pewne źródło
finansowania inwestycji
Ważnym elementem powodzenia programu
jest stabilny i pewny model finansowania
oparty o kredytowanie z BGK w ramach wspierania Społecznego Budownictwa Czynszowego, a także dzięki rządowemu Funduszowi
Rozwoju Mieszkalnictwa i Funduszowi Dopłat.
W zależności od zapotrzebowania gmin, istnieje możliwość łączenia różnych programów.
Dodatkowo, każdy najemca jest zobowiązany
do 20-procentowej partycypacji w kosztach.
Chyba, że gmina zdecyduje, że chce mieć
mieszkania w swojej gestii i sama wniesie

obowiązkową partycypację, stając się w przyszłości właścicielem tych
mieszkań, by rotacyjnie
umieszczać tam swoich
najemców.

Niski koszt
wkładu własnego z możliwością dojścia
do własności
Propozycja SIM-ów to
realny sposób na wprowadzenie się do własnego lokum. Przeciętnego Polaka nie stać, by
zapłacić 400-500 tys. złotych za mieszkanie.
W praktyce tylko 10 proc. społeczeństwa ma
zdolność kredytową umożliwiającą kupno wymarzonego M.
- Tutaj mamy możliwość, żeby przy wspólnym
wysiłku rodziny wpłacić partycypację albo wziąć
na nią kredyt. Co ważne, partycypacja może
stanowić podstawę amortyzowanej i rozliczanej w czasie własności. Po zakończeniu okresu
rozliczeniowego i spłaty kredytu bankowego na
inwestycję w BGK jest taka możliwość, jeśli najemca wystąpi o wykup lokum – wyjaśnia Prezes
Zarządu SIM Śląsk Sp. z o.o.
Ze względu na rosnące koszty materiałów
budowlanych, trudno w tej chwili wyliczyć
ostateczny koszt udziału własnego przyszłego
najemcy. Szacunkowo partycypacja może wynosić ok. 60 tys. zł w przypadku lokalu mieszkalnego o metrażu 50 mkw. Stawka czynszowa
będzie oscylować w przedziale 12-16 zł za
mkw.

Udana współpraca ze
śląskimi samorządami
Jak podkreśla Alina Wadoń, władze Chorzowa,
Świętochłowic, Tarnowskich Gór i Zabrza chętnie przystąpiły do spółki SIM Śląsk, bo wcześniej rozważały projekt Mieszkanie Plus. Poza
tym, miały pozytywne doświadczenia z gminnymi TBS-ami. Każde miasto przy podpisaniu
umowy z SIM-em określa listę lokali wg indywidualnych potrzeb. Ujmuje liczbę mieszkań

dla rodzin z dziećmi, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i tzw. mieszkania obsługowe.
- Generalnie metraże mieszkań będą wynosiły od
35-70 mkw. Wielkości i potrzeby określają gminy.
Mieszkania zostaną oddane w wysokim standardzie, z białym montażem, z miejscami postojowymi dla samochodów. Ponieważ to wynajem, nie
można wymagać dodatkowych nakładów od lokatorów – zaznacza Prezes SIM Śląsk Sp. z o.o.
Oddanie pierwszej puli - 122 mieszkań w Tarnowskich Górach i 113 w Chorzowie - jest
planowane na 2025 rok.
– Jest otwarta droga do działania, są możliwości,
chęci i wola współpracy ze strony śląskich gmin.
Chcemy, by jak najszybciej powstały mieszkania
dla potrzebujących – reasumuje Alina Wadoń,
Prezes Zarządu SIM Śląsk Sp. z o.o.
Jaga Kolawa
KONTAKT:
SIM Śląsk Sp. z o.o.
ul. Wolności 61/U1, 41-500 Chorzów
sekretariat@sim-slask.pl
tel. 884 213 856
www.sim-slask.pl

ŚLĄSK
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Projekty Miejskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości Rawa.Ink
– wybierz coś dla siebie!

Fot.Jeremi Astaszow/Urząd Miasta Katowice

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink w pierwszym kwartale bieżącego roku podjął wiele
aktywności. Konkurs „Kopalnia Start-upów”, program Katowice Miastem Fachowców, szkolenia i webinary
dla przedsiębiorców czy pierwszy Krajowy Showroom Innowacji IoT – to tylko niektóre z działań
Rawa.Ink planowanych w najbliższym czasie.

„Kopalnia Start-upów”
Pod koniec stycznia rozpoczął się nabór projektów do drugiej edycji konkursu „Kopalnia
Start-upów”, który adresowany jest do młodych, technologicznych firm oraz tych które
wdrażają innowacyjne rozwiązania. W tegorocznej edycji zgłoszone zostały 33 projekty,
z których grono eksperckie wybrało najlepszą 10-tkę. Wybrani kandydaci skorzystają
z krótkiego programu mentoringowego, który
ma pomóc w poszerzeniu kompetencji biznesowych, kompetencji w zakresie zarządzania zespołami, wdrażania innowacji, czy po
prostu w przygotowaniu się do prezentacji
przed jurorami. Zwycięzcę poznamy podczas
finału, który zaplanowany został na 7 kwietnia
2022 r. Finał transmitowany będzie za pośrednictwem Facebooka na profilu Miasta Katowice
oraz Strefa Innowacji Miasta Katowice. Warto
przypomnieć, że w puli nagród znalazło się aż
330 tysięcy złotych brutto, w tym dwuletnie
pakiety najmu biura w Miejskim Inkubatorze
Przedsiębiorczości Rawa.Ink.
Wszystkie aktualne informacje, a także sylwetki
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ekspertów i mentorów zamieszczone są na
stronie: kopalniastartupow.katowice.eu.

Katowice Miastem
Fachowców
Ponadto Inkubator kontynuuje realizację programu Katowice Miastem Fachowców, który
ma zachęcić młodzież stojącą przed wyborem
dalszej ścieżki edukacji do podejmowania
kształcenia w szkołach branżowych i technicznych poprzez ukazanie im atrakcyjnych
perspektyw zawodowych. Ponadto program
ma zwiększać poziom wiedzy i świadomości społecznej w zakresie dualnego systemu
kształcenia oraz pokazać bogatą ofertę miasta
Katowice w zakresie możliwości rozwoju zawodowego. Do tegorocznej edycji zgłosiło się pięć
firm, które zorganizują łącznie 28 wizyt studyjnych uczniów klas VII szkół podstawowych.
Są to następujące podmioty: Stosowanie Maszyn Tadeusz Szwajca, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,
Departament Store Patrycja Forfecka-Bąk,
BFC Nieruchomości Johann Bros oraz Fabryka

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink
na bieżąco organizuje we
współpracy z partnerami
bezpłatne szkolenia, webinary dla przedsiębiorców.
Wiertła Baildon S. A. Dzięki przedsięwzięciu
możliwe jest kształtowanie lokalnego rynku
pracy i promowanie kształcenia branżowego
oraz technicznego. Inicjatywa stwarza możliwość uczestnictwa prawie 300 uczniów klas
VII szkół podstawowych w wizytach u partnerów programu oraz bliższego zapoznania
się z zawodami, które ich interesują bądź których nie znają, co z pewnością pozwoli podjąć im trafniejsze decyzje w zakresie wyboru
dalszej ścieżki edukacji zawodowej. Program
jest uzupełnieniem realizacji zadań z zakresu
doradztwa zawodowego i wypełnieniem polityki edukacyjnej Miasta. Realizacja projektu
w szkołach rozpocznie się od drugiego semestru trwającego roku szkolnego. Program Katowice Miastem Fachowców realizowany jest już

M I ASTO I S AMO RZ Ą D

od 2018 roku. W dotychczasowych edycjach
programu udział wzięło łącznie prawie 2000
uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

Promocja
przedsiębiorczości
Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink
na bieżąco organizuje we współpracy z partnerami bezpłatne szkolenia, webinary dla
przedsiębiorców. W ostatnim czasie we współpracy z Krajową Izbą Doradców Podatkowych
Oddział Śląski oraz Stowarzyszeniem Business
Centre Club zorganizowane zostały dwa webinary nt. Polskiego Ładu – najważniejszych
zmian oraz ich konsekwencji. Z kolei w dniu
31 marca we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych odbędzie się czwarta edycja Dnia Kobiet Przedsiębiorczych pod hasłem
przewodnim „Biznes-Marka-Ty – o promocji
biznesu w trudnych czasach”. Zaproszone prelegentki – doświadczone ekspertki w swojej
branży przybliżą zagadnienia związane z budowaniem własnej marki osobistej, technikami przyciągania klientów, zasadami dress
code, savoir-vivre, promocją w social mediach
oraz pozyskaniem środków finansowych na
promocję.

rozwiązaniami, z których mogą korzystać już
teraz. Celem Krajowego Showroomu Innowacji
IoT jest również integracja firm technologicznych i umożliwienie testowania proponowanych rozwiązań oraz szkolenia.

Strefa Innowacji na World
Urban Forum
W ramach Światowego Forum Miejskiego
(World Urban Forum), w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink zostanie
utworzona Strefa Innowacji, która będzie
dedykowana przede wszystkim tematowi innowacyjnej przedsiębiorczości w miastach.
W ramach Strefy planowane są wydarzenia
tematyczne skupiające poszczególne branże
(np. IT, AI, blockchain etc.) oraz prezentacje
dobrych praktyk smart city realizowanych
w Katowicach. Zaprezentowane będą metodologie pracy z innowatorami czy Showroom
Innowacji IoT. Działania będą realizowane przy
pomocy partnerów Inkubatora oraz partnerów Miasta Katowice w zakresie budowania
ekosystemu innowacji oraz smart city. Strefa
Innowacji będzie również metą międzynarodowego konkursu na innowację miejską organizowanego przez UN-Habitat. Konkurs zakłada

prezentację najlepszych projektów innowacji
miejskich. Działanie ma być skierowane do
innowatorów z całego świata. Wstępna faza
zakłada przeprowadzenie naboru i selekcji
najlepszych projektów, które zostaną wybrane
przez zespół ekspercki zaproponowany przez
UN-Habitat oraz przedstawicieli ekosystemu
innowacji skupionych wokół Rawa.Ink. Projekty
zostaną następnie włączone do międzynarodowego programu mentoringowego, który
pozwoli przygotować modele biznesowe,
modele implementacji rozwiązań oraz pitch
decki. Zespół oceniający wybierze najlepsze
projekty, które zostaną zaproszone na World
Urban Forum, gdzie zespoły będą miały okazję
zaprezentować się przed gronem międzynarodowych inwestorów i przedstawicieli miast
poszukujących innowacyjnych implementacji.
Informacje nt. wszystkich podejmowanych
przez zespół Rawa.Ink działaniach można
znaleźć na stronie internetowej:
rawaink.katowice.eu oraz na Facebooku
Strefa Innowacji Miasta Katowice:
facebook.com/Rawa.Ink

Krajowy Showroom Innowacji IoT
Od zeszłego roku w przestrzeniach Inkubatora funkcjonuje pierwszy Krajowy Showroom
Innowacji IoT. To unikalne na skalę Polski
przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez
Polski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC
i jest pierwszą cyber-fizyczną przestrzenią,
w której prezentowane są polskie rozwiązania
w obszarze IoT, ze szczególnym uwzględnieniem technologii dla smart city. To doskonała
okazja, nie tylko dla sektora IoT w Polsce, by
pokazać swoje dokonania, ale także dla samorządów i sektora MŚP, by zapoznać się z nowościami technologicznymi i oferowanymi
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W Katowicach
będą dyskutować
o zrównoważonym
rozwoju miast
Stolica śląsko-zagłębiowskiej metropolii została gospodarzem 11. edycji Światowego Forum Miejskiego
(World Urban Forum). Prestiżowa międzynarodowa
konferencja odbędzie się w dniach 26-30 czerwca
br. pod hasłem „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej
przyszłości”.

Światowe Forum Miejskie (World Urban
Forum) to konferencja organizowana przez
ONZ-Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to najważniejsze
globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast. Odbywa się co dwa
lata i gości ponad 20 000 uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje
pozarządowe i instytucje finansowe.
Światowe Forum Miejskie zostało powołane
przez Organizację Narodów Zjednoczonych
w 2001 roku w celu zbadania jednego z najbardziej palących problemów, z jakimi boryka
się dzisiejszy świat: szybkiej urbanizacji i jej
wpływu na społeczności, miasta, ekonomie,
zmiany klimatyczne i polityki. Pierwsze Forum
miało miejsce w Nairobi w Kenii w 2002 roku
i od tego czasu odbywa się na całym świecie.
Ostatnia dziesiąta edycja miała miejsce w 2020
w Abu Zabi - stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Poprzednie dwa spotkania
odbyły się w Kuala Lumpur w Malezji i Quito
w Ekwadorze.
W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodziła jubileusz siedemdziesięciolecia powstania. Moment ten przedstawicielom
państw tworzących jej struktury, zgromadzonym na odbywającym się w Nowym Jorku
Szczycie Zrównoważonego Rozwoju, zdał się
być odpowiednim do przyjęcia nowego planu
rozwoju świata do roku 2030 (AGENDA 2030).
Opracowano wówczas globalne cele zrównoważonego rozwoju, wraz ze 169 zadaniami
do zrealizowania. Zachęcono jednocześnie
wszystkie kraje członkowskie do podjęcia
działań służących realizacji tych przedsięwzięć.
Przedstawione przez ONZ cele są niezwykle
ambitne i stawiają przed miastami poważne
wyzwania.
W listopadzie 2018 r. Katowice zostały wybrane na polskiego kandydata na gospodarza
konferencji zaplanowanej na 2022 r. 20 maja
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2019 r. UN-Habitat ogłosiło, że Katowice będą
gospodarzem jedenastej edycji, to ogromna
nobilitacja dla miasta. To pierwszy raz kiedy
WUF, powołany do życia przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat), odbędzie się w Europie Wschodniej.
- Podczas jedenastego Światowego Forum Miejskiego będziemy angażować się w dyskusję o problemach współczesnych miast. Analiza działań
realizowanych w Katowicach na wielu płaszczyznach: społecznych, gospodarczych i środowiskowych, dokonana pod kątem opracowanych
przez ONZ siedemnastu celów zrównoważonego
rozwoju, pomogła wskazać te dziedziny, o których
warto będzie porozmawiać podczas WUF11 –
mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Obok tysięcy ludzi, którzy są oczekiwani na
WUF11 organizowanym przez Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej i Miasto Katowice, na Forum będą również przedstawiciele
krajowych, regionalnych i lokalnych samorządów, nauczyciele akademiccy, ludzie świata
biznesu, przywódcy społeczności lokalnych,
urbaniści.
Przygotowując się do roli gospodarza WUF11,
Katowice nie zapominają o swoich mieszkańcach. O tym, czym jest Światowe Forum Miejskie czy siedemnaście celów zrównoważonego
rozwoju, katowiczanie mogą dowiedzieć się
podczas kampanii, im właśnie dedykowanej.
Najpierw w miejskiej przestrzeni pojawiły się
billboardy, których treść kierowała uwagę
mieszkańców ku kierunkom rozwoju wskazanym przez ONZ. Następnie na katowickim
rynku umieszczono instalację, udekorowaną
elementami zieleni, wykonaną z surowców pochodzących z recyklingu, która prezentowała
działania miasta. Jej uzupełnieniem była druga,
nieco mniejsza, nadal dostępna w witrynie budynku przy Rynku 13. Kampania prowadzona
była również w Internecie.

Poza tym każdy z podmiotów w mieście, realizujących konkretne cele zrównoważonego
rozwoju, miał szansę otrzymać dedykowaną
etykietę informującą o jego zaangażowaniu
w działania wskazywane przez ONZ jako priorytetowe w globalnym rozwoju, którą mógł
nakleić w widocznym dla innych miejscu. Zainteresowane podmioty wciąż mogą otrzymać
etykietę.
Hasło przewodnie WUF11 – „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości” zapewni lepszy wgląd w temat przyszłości miast w oparciu
o istniejące trendy, wyzwania i możliwości, oraz
wskaże sposoby, za pomocą których miasta
mogą być lepiej przygotowane do stawiania
czoła przyszłym pandemiom i szerokiemu
spektrum innych nieprzewidzianych sytuacji.
Podczas katowickiej konferencji WUF11 zostanie zaprezentowany „Plan działań dla miast”,
który jest przygotowywany w zgodzie z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju. Będzie
to katalog działań zmieniających miasta w zielone, dostępne i produktywne miejsca.
- WUF11 jest szansą dla Polski na pokazanie społeczności międzynarodowej, w jaki sposób stara
się osiągnąć zrównoważoną przyszłość miast
i osiedli. Katowice są wspaniałym przykładem regeneracji miasta. Jestem przekonana, że możemy
budować na tym przykładzie i podzielić się tymi
doświadczeniami w 2022 roku – mówiła podczas jednej z konferencji prasowych Maimunah
Mohd Sharif, dyrektor wykonawcza Programu
Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli
Ludzkich UN-Habitat.
Rejestracja: www.unevents.org/
Więcej informacji o wydarzeniu:
www.wuf11.katowice.eu/pl
www.wuf.unhabitat.org/

HOTEL I RESTAURACJA
Z WIDOKIEM
www.courtyardkatowice.pl
rezerwacje@courtyardkatowice.pl
+48 32 438 93 50
www.27thﬂoor.pl
rezerwacje@27thﬂoor.pl
+48 32 601 00 27
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Skuteczna promocja polskiej gospodarki na EXPO 2020 Dubai – program
partnerski dla firm
Program Partnerski to kluczowa i zarazem jedna z kilkunastu inicjatyw w ramach oferty gospodarczej
Polski na Expo 2020 Dubai. W ramach programu współpracę zagraniczną nawiązały już 32 polskie firmy.
Przedsiębiorcy, którzy w nim uczestniczyli, zapewnili na Wystawie Światowej elementy wyposażenia
Pawilonu Polski oraz organizowali wydarzenia kulturalne, biznesowe i edukacyjne. Za przygotowanie
Programu oraz organizację udziału Polski w Expo 2020 Dubai odpowiadała Polska Agencja Inwestycji
i Handlu.
Program Partnerski to projekt realizowany w ramach obecności Polski na Wystawach Światowych. Dzięki niemu po raz pierwszy polscy
przedsiębiorcy zyskali tak szerokie możliwości
promocji na arenie międzynarodowej. Program
stanowi impuls do rozwoju biznesu i realizacji
planów ekspansji zagranicznej. Na zasadach komercyjnych umożliwia współtworzenie polskiej
prezentacji podczas Expo 2020 Dubai – wydarzenia o ogromnym znaczeniu gospodarczym,
promocyjnym i wizerunkowym.
– Głównym celem naszej działalności jest zwiększenie rozpoznawalności polskich produktów
i usług na świecie. Dokładamy wszelkich starań,
aby napływ bezpośrednich inwestycji zwiększał
się, a polscy przedsiębiorcy poprzez zdobywanie
zagranicznych rynków osiągali coraz większe
sukcesy. Do Programu Partnerskiego zgłosiły się
polskie firmy z różnych branż, chcące rozwijać
działalność na rynkach zagranicznych, i poszukujące nowych kontaktów biznesowych na Bliskim Wschodzie oraz w krajach Afryki Północnej
– komentuje Prezes Zarządu Polskiej Agencji
Inwestycji i Handlu, Krzysztof Drynda.
– Polskie firmy z Programu Partnerskiego od początku naszej obecności na Expo 2020 Dubai
brały czynny udział w budowaniu wielowymiarowej opowieści o Polsce. Są wśród nich zarówno
przedsiębiorstwa z tradycjami i długą historią, jak
i przedstawiciele innowacyjnych sektorów gospodarki opartych na nowoczesnych technologiach.
Cieszę się, że mamy możliwość budowania historii
naszych sukcesów na Expo 2020 Dubai w oparciu
o prezentację potencjału konkretnych firm – podkreśla Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Expo
2020 Dubai, Adrian Malinowski.
Program Partnerski w ramach Expo 2020 Dubai
to dla polskich firm ogromna szansa. Obecność potencjalnych partnerów biznesowych
z całego świata stwarzała korzystne warunki
do nawiązania relacji. Jest to możliwe właśnie
dzięki programowi.
– Możliwość uczestniczenia w tym międzynarodowym wydarzeniu to dla nas ogromny zaszczyt
oraz prestiż. Pragniemy wykorzystać ten czas, by
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zaprezentować się z jak najlepszej strony, pokazać
potencjał, wysoką jakość wyrobów oraz nawiązać nowe kontakty handlowe – mówi Sławomir
Chmieliński, właściciel NOVUM (firma dostarczyła drewniany plac zabaw przed Pawilonem
Polski).
Partnerami Strategicznymi Pawilonu Polski
były: PKN ORLEN, PLL LOT, Bank Gospodarstwa Krajowego BGK.
Partnerami Pawilonu Polski byli: LUMI CHEM,
M Sp. z o.o. (MUSICON), LUG LIGHT FACTORY, Szkilnik Design, Skriware, NOVUM,
Barwa System, STARGUM, Bogutti, Garden
Spot, Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA”
S.A., Kolglass, Zakładami Ceramicznymi „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o., Manuscriptum, REMI,
MTM Industries, MARLU, RUNVIDO, La Tezza,
Tiku Tiku Design, Glassware Art Studio, BAROMEDICAL, MIRACULUM, Woobiboo, HUZIOR
GALERIA, AVOCADO Pracownia twórcza, Affect, Koncept Szwalnia, Pracownia OOP Sp.
z o.o.
– Od 1 października byliśmy częścią wystawy
w Pawilonie Polski na Expo 2020 Dubai. Cieszymy się, że w listopadzie mogliśmy pojechać tam
osobiście i zagrać kilka koncertów, poprowadzić
warsztaty muzyczne oraz wystąpić na seminarium EduTech – mówi Kamil Laszuk, projektant
i twórca Musicon.
Niektóre z firm uczestniczących w Programie
Partnerskim są już obecne na bliskowschodnich
rynkach, a możliwość udziału w programie, pozytywnie wpłynęła na ich wizerunek.
Expo 2020 w Dubaju odbywało się od 1 października 2021 roku do 31 marca 2022 roku.
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REWOLUCJA ZJADA SWOJE DZIECI?
Nie w przypadku rewolucji e-commerce.
Jak działać w świecie wirtualnym – Projekt DIGIER:
kompendium wiedzy dla MŚP
Rewolucja cyfrowa zmieniła sposób, w jaki ludzie bawią się, uzyskują dostęp do informacji, komunikują
i uczą. Unia Europejska zwiększy w najbliższych latach wsparcie dla transformacji cyfrowej, co ilustruje
niedawna propozycja programu Cyfrowa Europa (na lata 2021-2027) – która miałaby być pierwszym
w historii programem finansowania, poświęconym wyłącznie wspieraniu transformacji cyfrowej w UE.

Większość MŚP wciąż boryka się z trudnościami dostosowania do nowej sytuacji na
świecie. Pierwszy rok pandemii najbardziej
dotknął ten sektor, który doświadczył w sposób
drastyczny ograniczenia swojej działalności, co
miało ostateczny wpływ na jego stan finansowy. O ile sytuacja pandemiczna pokazała
brak elastyczności i gotowości ekosystemu
biznesowego do szybkiego reagowania, to dała
szansę na wzmocnienie współpracy międzysektorowej i usprawnienie procesów innowacyjnych wewnątrz firm.
Obecnie można powiedzieć, że pandemia –
z powodu lockdownów, a w konsekwencji
wdrożenia pracy i nauki zdalnej – doprowadziła do cyfrowej rewolucji w firmach, również,
a może zwłaszcza tych mikro- i małych. Pośród
firm deklarujących fakt korzystania w celach
biznesowych z tzw. e-technologii przybyło aż
65% małych i średnich przedsiębiorstw, a 69%
deklaruje chęć pogłębiania i rozwijania tych
umiejętności w przyszłości (zgodnie z raportem Europejskiego Funduszu Leasingowego
EFP „Cyfrowa ®ewolucja na rynku leasingu.
Pod lupą”).
Zainteresowanie wdrożeniem rozwiązań cyfrowych w swojej firmie zwiększa się wraz z wiekiem i tak oto 74% najstarszych przedsiębiorców

deklaruje chęć uczestniczenia w rewolucji cyfrowej i dokonania konkretnych zmian w przeciągu najbliższych 5 lat. Najszybsze i największe
zmiany można już zaobserwować zwłaszcza
wśród średnich przedsiębiorstw, które posiadają większy kapitał ludzki i technologiczny niż
mikro i małe przedsiębiorstwa, co pozwala na
efektywniejsze wdrażanie cyfryzacji.

Świat wirtualny – dlaczego
jest tak istotny dla MŚP?
Nawet 30% przedsiębiorstw, które rozpoczęły
swoją działalność w przestrzeni wirtualnej podczas pandemii, stwierdza wzrost liczby nowych
klientów, a także zwiększenie sprzedaży.
Inwestowanie w cyfryzację to przede wszystkim zmniejszenie kosztów, zwiększenie wydajności i efektywności. Nowe technologie
to także wzrost konkurencyjności i łatwiejszy
dostęp do rynku, zarówno tego lokalnego, jak
i międzynarodowego. Zgodnie z badaniami
Instytutu Humanities, aż 92% menadżerów
uważa, że to właśnie cyfryzacja odpowiada za
minimalizację kosztów i zwiększenie efektywności procesów oraz zwiększenie sprzedaży.
Tylko 9% przedsiębiorców uważa, że cyfryzacja
nie jest w stanie przynieść wymiernych korzyści

dla biznesu, a generuje jedynie koszty.
Zgodnie z badaniami Ipsos można stwierdzić,
iż uruchomienie i zdynamizowanie działalności online, pozwoliło na uodpornienie firm
względem kryzysu pandemicznego, a nawet
otworzyło nowe możliwości ekspansji międzynarodowej. Faktem jest, że w okresie trwania
pandemii powstało około kilka tysięcy nowych
e-sklepów, a zasięg międzynarodowy MŚP
wzrósł z 10 do 14%.

Obawy przedsiębiorców
względem cyfryzacji
Co piąty pracownik sektora finansowego liczy się ze zmianą stanowiska pracy w dobie
rewolucji cyfrowej, wywołanej pandemią
COVID-19. Zmiana miejsca pracy, przekwalifikowanie i konieczność szybkiej adaptacji
w nowych warunkach, to wszystko wpływa
na spory stres pośród pracowników. Ponadto
pośród przedsiębiorców, dość powszechny jest
lęk przed długotrwałym procesem wdrażania
cyfrowych rozwiązań, a także związanych z nim
kosztów. Kolejną barierę stanowi problem integracji nowych technologii z systemami już
funkcjonującymi w danej firmie. Blisko 25% firm
uważa, że na rynku jest zbyt mało rozwiązań

Projekt „Digital transborder Entrepreneurship Readiness” (DIGIER) Numer projektu: 2020-1-PL01-KA226-VET-096054, został sfinansowany przy wsparciu
finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy dokument odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
wykorzystanie informacji w nim zawartych.
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dopasowanych do specyfiki ich działalności.
Bardzo istotnym elementem jest także strach
dot. danych w firmie i ich bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo cyfrowe stało się niezwykle
ważne ze względu na zmianę trybu pracy ze
stacjonarnej na tzw. zdalną. Jest to temat
priorytetowy dla firm biorących pod uwagę
możliwość prowadzenia swojego biznesu
międzynarodowo.
Aby sprostać tym wyzwaniom, Regionalna Izba
Gospodarcza w Katowicach, wraz z przedstawicielami z Grecji, Słowenii, Szkocji, Rumunii
i Polski, postanowiła stworzyć projekt: „Digital
Transborder Entrepreneurship Readiness”, który
ma na celu pomóc organizatorom kształcenia
i szkolenia zawodowego, w korzystaniu z najnowszych technologii. Ponadto jego twórcy
postawili na wspieranie małych i średnich
przedsiębiorstw (sektora MŚP) w cyfrowych
zmaganiach transgranicznych. Celem projektu
jest podniesienie świadomości na temat skuteczności cyfrowej przedsiębiorczości transgranicznej wśród pracowników izb gospodarczych,
agencji rozwoju regionalnego, lokalnych władz
i ośrodków rozwoju przedsiębiorczości, a także
nauczycieli, trenerów i mentorów VET.
Aby osiągnąć ten cel, powstaną dwa produkty
intelektualne:
IO1: Przewodnik po strategiach cyfrowej

przedsiębiorczości transgranicznej w środowisku biznesowym, który będzie podejmował
takie tematy, jak:
1. Różnice kulturowe w negocjowaniu, podpisaniu i respektowaniu umów między krajami
UE;
2. Cyfrowe systemy podatkowe w Europie;
3. AR dla handlu elektronicznego;
4. eCommerce Marketing Automation;
5. Skuteczne bezgotówkowe metody płatności
dla biznesu w krajach europejskich.

Partnerzy projektu:
• Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości, Polska
• Kainotomia & Sia Ee, Grecja
• Civic Computing Limited, Wielka Brytania
• Gospodarska Zbornica Slovenije, Słowenia
• Camera De Comert Si Industrie Bistrita Nasaud, Rumunia

Aplikacja mobilna IO2 DigiER dla
przedsiębiorców
Aplikacja mobilna DigiER zapewni spersonalizowane ścieżki szkoleniowe poprzez wstępne
testowanie wiedzy i świadomości cyfrowej
przedsiębiorczości transgranicznej wśród
przedsiębiorców oraz start-upowców. Aplikacja
mobilna DigiER opracuje również spersonalizowaną strategię dla przedsiębiorców i startupowców, aby móc zająć się słabymi punktami
i wzmocnić ich podejście do cyfrowej przedsiębiorczości transgranicznej.

Program: ERASMUS+

Okres realizacji projektu:
1.05.2021-30.04.2023 r.

Numer projektu:
2020-1-PL01-KA226-VET-096054
Strona www projektu: digier.erasmus.site/
Facebook: @DigierProject
Linkedin: DigiER - Digital transborder Entrepreneurship Readiness
Katarzyna Piosek

Więcej szczegółów na temat projektu i jego
produktów – już wkrótce!
Koordynator projektu: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Polska

System „TAKE-MAKE-DISPOSE” do
niszczarki – czas na gospodarkę obiegu
zamkniętego! Podnoszenie świadomości na
temat efektywnego gospodarowania odpadami
(RAW)
Ostatnie lata przyniosły światu kryzys, który uwidocznił słabość łańcuchów zasobów i wartości. Proces
ten uderzył zwłaszcza w małe i średnie przedsiębiorstwa, a także szeroko rozumiany przemysł. Parlament UE od lat wzywa do zaostrzenia przepisów dotyczących recyklingu i do ustanowienia wiążących
celów, które dotyczą racjonalnego wykorzystania i konsumpcji surowców. Pośród priorytetów znajduje
się wprowadzenie we wszystkich krajach UE gospodarki o obiegu zamkniętym, która ograniczy emisje
CO2, jednocześnie pobudzając wzrost gospodarczy i tworząc miejsca pracy. Konieczne jest, by system
produkcyjny nie generował wzrostu liczby odpadów, tym samym wyczerpując naturalne zasoby. Najwyższy czas, by zacząć przygotowania także pośród polskich przedsiębiorców i konsumentów.
Jesteśmy u schyłku systemy „take-make-dispose”,
nadszedł czas na Zielony
Ład
Transformacja rynku jest zdeterminowana przez
nas wszystkich, a więc zarówno twórców technologii, kolejno wprowadzających legislacje, ale

też konsumentów, bo to od nich zależy, który
z produktów będzie cieszył się największym
zainteresowaniem i w konsekwencji, sprzedażą.
UE wytwarza ponad 2,5 miliarda ton odpadów
rocznie. Obecny stan środowiska wpłynął na
potrzebę transformacji społeczeństwa z typu
„take-make-dispose”, czyli „weź-wyprodukujwyrzuć”, a także gospodarki, zmieniając ją na
neutralną pod względem emisji dwutlenku

węgla, zrównoważoną środowiskowo, wolną od
toksyn. Osiągnięcie neutralności klimatycznej
UE do 2050, o którym traktuje Zielony Ład,
zawiera w sobie także plan działania dotyczący
gospodarki o obiegu zamkniętym (propozycja
Komisji Europejskiej z 2020 roku). Plan ten
koncentruje się na zapobieganiu powstawaniu
odpadów i gospodarowaniu nimi oraz mający
na celu pobudzenie wzrostu, konkurencyjności

Projekt „Raising Awareness on effective Waste management” (RAW), numer projektu: 2021-1-PL01-KA220-VET-000025342, został sfinansowany
przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy dokument odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.
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i globalnego przywództwa UE w tym zakresie.
Celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest,
produkowanie tak, by wartość surowców,
materiałów oraz gotowych produktów, była
zachowana jak najdłużej, przy jednoczesnej
minimalizacji odpadów. Co ciekawe, surowce,
które już powstały z odpadów powinny być
używane ponownie. Dbałość o produkt zaczyna się nie z końcem jego użytkowania,
a rozpoczyna od momentu jego zaprojektowania, przez produkcję, dystrybucję, oczywiście
konsumpcję i kolejno aż do momentu, kiedy
przedmiot ostatecznie stanie się odpadem.
Wówczas proces musi uwzględnić sposób jego
zagospodarowania. Ważne, żeby produkty były
trwałe i możliwa była ich naprawa. Transformacja w ramach Zielonego Ładu naciska także
na aspekt wzmocnienia praw konsumentów
poprzez „prawo do naprawy” oraz zwalczania
„pseudoekologicznego marketingu”.
To cele Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w UE do 2030 roku.

bardziej doceniana jest cena niż jakość, czy ekologiczny proces produkcji danego przedmiotu.
Gospodarka o obiegu zamkniętym to zmiana
społeczno-gospodarcza. Kluczem do realizacji
tej rewolucji w myśleniu i działaniu, jest edukacja mieszkańców, kształtująca ich poczucie
odpowiedzialności za środowisko, wiedzę
z zakresu recyklingu, a także zakorzenienie
właściwych nawyków dotyczących segregacji
odpadów.
W ramach gospodarki o obiegu zamkniętym
istnieją różne obszary działania, jednak wszystkie łączy temat świadomej odpowiedzialności
za środowisko, utrwalenie proekologicznych
wzorców i ich naśladowania. Patrząc na to
z biologicznego punktu widzenia, można skupić
się na biotechnologii, biodegradacji i kompostowaniu. Z technologicznego natomiast, należałoby wziąć pod uwagę cały proces recyklingu,
zwieńczony ponownym użyciem produktów.

Gospodarka o Obiegu
Zamkniętym
w krajach UE
Prym wśród społeczeństw, które już
teraz przełączyły się na gospodarkę
o obiegu zamkniętym, wiodą kraje
nordyckie. Liderzy upowszechniania
idei GOZ zarówno w obszarze przedsiębiorczości, jak i transformacji społecznej, priorytetowo traktują dbałość
o środowisko. Kraje te wykazują wysokie wskaźniki w zakresie recyklingu odpadów, ograniczeń w magazynowaniu
czy unieszkodliwianiu energii oraz wysokiego
udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE).
Pośród krajów Grupy V4 najlepiej radzi sobie
Słowacja, mająca najkorzystniejszą strukturę
przetwarzania odpadów wśród krajów Grupy
Wyszehradzkiej. Polska w obszarze GOZ plasuje się na średniej pozycji, podobnie jak Węgry
czy Czechy.

Jak zacząć działać?
Wdrażanie rozwiązań GOZ jest tym trudniejsze, im niższa jest świadomość uczestników
rynku, zarówno dotyczy to konsumentów, jak
i samych przedsiębiorców. Niezbędna jest zatem edukacja w zakresie dbania o środowisko
i płynących z tego faktu korzyści. W Polsce
mimo faktu, że większość Polaków ceni postawy ekologiczne, czynnik środowiskowy nie
stanowi dla przedsiębiorców motywacji do
podejmowania działań o charakterze innowacyjnym. Stanowi on co najwyżej dodatkowy
aspekt przedsięwzięć, podejmowanych w celu
minimalizacji kosztów lub zwiększenia przychodów. Podobnie rzecz ma się względem dokonywanych wyborów konsumenckich, gdzie

Inicjatywa RIG dla przedsiębiorców, dla gospodarki o obiegu zamkniętym
- RAW
Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i konsumentów, Regionalna Izba
Gospodarcza w Katowicach, wraz z międzynarodowymi partnerami, postanowiła o stworzeniu projektu „Podnoszenia świadomości
na temat efektywnego gospodarowania odpadami” (RAW), który skupi się na aspekcie
technologicznym, poruszającym kwestię innowacyjnego, technologicznie zaawansowanego
obchodzenia się z odpadami.
Konsorcjum będzie dążyć do wprowadzenia
rozwiązań dla ciągłego rozwoju zawodowego,
koncentrując się na koncepcjach gospodarowania odpadami i inteligentnym wykorzystaniu
zasobów. Poprzez analizę obecnych praktyk
wdrażanych przez MŚP, w odniesieniu do gospodarki o obiegu zamkniętym, zostanie napisany przewodnik wspierający początkowy
i ciągły rozwój szkoleniowców zawodowych
(VET), trenerów i mentorów, zarówno w środowisku szkolnym, jak i w miejscu pracy.

RAW będzie sprzyjać symbiozie i współpracy
między gminami i przedsiębiorcami, zmieniając
stereotypowe zachowania dotyczące zarządzania odpadami. Działania te w konsekwencji
mają mieć wpływ na świadomość i zainteresowanie przedsiębiorców wdrażaniem rozwiązań
z zakresu recyklingu, czy circular economy,
które to oprócz pozytywnego wpływu na
środowisko naturalne, będzie się zwyczajnie
firmom opłacało.
Bardziej aktywne podmioty gospodarcze, to
bogatsze regiony. Wymiar regionalny polityki
związanej z zachęcaniem do implementowania narzędzi i procesów gospodarki o obiegu
zamkniętym, może skutkować nowymi lub
większą liczbą powiązań biznesowych z innymi podmiotami, zwiększonym obrotem,
szybszą i bardziej ekologiczną realizacją łańcucha dostaw.
Dzięki realizacji projektu RAW zostanie stworzony przewodnik po strategiach
gospodarki o obiegu zamkniętym
w środowisku biznesowym. Podręcznik przyjmie formę case studies,
prezentowanych przez specjalistów,
którzy nie tylko wiedzą, jak powinna
funkcjonować gospodarka circular
economy, ale także sami, jako praktycy, zaimplementowali te rozwiązania w swoim biznesie. Podręcznik
będzie stanowił podstawę materiału
do cyfrowego kursu w formie aplikacji. Użytkownicy znajdą w niej ogół
najważniejszych informacji na temat
circular economy i jej wdrażania.
Więcej o projekcie i postępie prac już wkrótce.
Koordynator projektu: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Polska
Partnerzy projektu:
• Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,
Polska
•Mindshift Talent Advisory lda Portugal,
Portugalia
• DANMAR COMPUTERS Sp. z o.o., Polska
• GABROVSKA TARGOVSKOPROMISHLENA
PALATA, Bułgaria
•EuroVértice Consultores S.L., Hiszpania
•Association of Academicians Union, Turcja
•Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
Węgry
Okres realizacji projektu:
1.01.2022 - 1.01.2024 r.
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu:
2021-1-PL01-KA220-VET-000025342
Katarzyna Piosek

Projekt „Raising Awareness on effective Waste management” (RAW), numer projektu: 2021-1-PL01-KA220-VET-000025342, został sfinansowany
przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy dokument odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.
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Komisja Europejska uwzględnia kilka kluczowych obszarów i działań, związanych z procesem wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym.
Należy wymienić tutaj następujące:
Obszar

Działanie

Tworzywa sztuczne

Zakaz produkcji mikroplastiku.

Tekstylia

Obecnie tylko 1% tekstyliów jest poddawany recyklingowi, zmiany mają dotyczyć wprowadzenia nowych środków
przeciwko uwalnianiu mikrowłókien i surowszych norm zużycia wody.

E-odpady

Odpady elektroniczne i elektryczne, czyli e-odpady, to najszybciej rosnący strumień odpadów w UE, a mniej niż 40%
z nich jest poddawanych recyklingowi. Działania będą dotyczyły, więc zarówno projektowania danych produktów,
w nastawieniu na wydłużenie ich użytkowania i stworzenie możliwości naprawy, a także używania takich surowców
do produkcji, by możliwe było ich recyklingowanie po zakończeniu użytkowania.

Żywność, woda, składniki odżywcze

Do 2030 roku będzie realizowana strategia walki z marnowaniem żywności w UE (dotyczy to aż 20% żywności) pod
hasłem „od pola do stołu”.

Opakowania

Wszystkie opakowania do 2030 mają na rynku UE nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.

Baterie, pojazdy

Produkcja oraz materiały wszystkich baterii na rynku UE powinny charakteryzować się niskim śladem węglowym oraz
przestrzegać praw człowieka, norm społecznych i ekologicznych.

Budynki i budownictwo

Obszar ten odpowiada za ponad 35% wszystkich odpadów w UE, celem nowej polityki jest m.in. działanie na rzecz
wydłużenia żywotności budynków, a także redukcji śladu węglowego materiałów.

POROZMAWIAJMY O TWOIM
GLOBALNYM BIZNESIE!

Zapraszamy do współpracy
Biuro Biuro Współpracy Międzynarodowej
RIG w Katowicach
Mateusz Wachowski
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Drugie miejsce w światowym rankingu
trucicieli Ziemi. Przemysł modowy goni
przemysł paliwowy.

Jak uratować naszą planetę? – odpowiedzią
jest TECOFASH!
Moda to sztuka, w której wszyscy uczestniczymy, którą każdy z nas na co dzień tworzy,
dziedzina o niebagatelnym wpływie na nasze
życie. Moda stanowi efekt lub kluczową przyczynę wyborów konsumenckich na świecie.
To, w jaki sposób artyści czy projektanci postrzegają rzeczywistość, jego obecne problemy
i piękno, wpływa na ich dzieła, nieważne,
czy jest to obraz, rzeźba, budynek, przedmiot codziennego użytku, czy ubiór. W konsekwencji wpływa też na nas, konsumentów,
zwłaszcza jeżeli moda wchodzi w bliską relację
z biznesem. Brak refleksyjności, szacunku dla
surowców naturalnych, a jedynie skupienie na
aspekcie finansowego zysku, może doprowadzić nas do nieodwracalnych konsekwencji. Jak
podaje UNEP (United Nations Environment
Programme), jeśli nadal będziemy eksploatować zasoby w obecnym tempie, do 2050 r.
będziemy potrzebować zasobów trzech planet
Ziemi.
To ostatni moment, by zmienić kurs tekstylnej
mody, na kierunek ekologicznych rozwiązań,
sprzyjających rozwojowi biznesowemu.

Kilka faktów o produkcji
tekstylnej
W Polsce na składowisko odpadów trafia rocznie około 2,5 mln ton odzieży, w skali globalnej
jest to aż 87% wyprodukowanych tekstyliów.
Produkcja odzieży i obuwia odpowiada za 10%
emisji gazów cieplarnianych na świecie, a także
za ok 20% globalnego zanieczyszczenia wód
powierzchniowych, do którego dochodzi w wyniku farbowania i wykończenia tych produktów.
Przykładowo do produkcji koszulki używa się
aż 100 g środków chemicznych! Statystyczny
Europejczyk kupuje średnio 26 kg ubrań, a wyrzuca średnio 11 kg rocznie. Liczba ta z roku na
roku rośnie, co jest związane także ze zmianą
trendów konsumenckich. Modowe trendy, kiedyś zmieniające się co dwa sezony, teraz mają
krótkie życie – rok w modzie można podzielić
nawet na 52 „mikrosezony”.
Jak więc zmniejszyć negatywny wpływ przemysłu odzieżowego na środowisko? Odpowiedzią ma być PLAN DZIAŁANIA EU NA RZECZ
GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM,
którego celem jest wdrożenie do 2050 r. rozwiązań w celu osiągnięcia gospodarki obiegu

zamkniętego. Jednak, jakie rozwiązania i w jaki
sposób mogą wprowadzić samorządowcy
i przedsiębiorcy w Polsce? Pracujemy nad tym!

RIG w projekcie TECOFASH
działa dla dobra planety
i przedsiębiorców

W tym roku Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach, wraz z partnerami z Hiszpanii,
Grecji, Litwy, Włoch i Polski, rozpoczęła działania w ramach projektu TECOFASH (Transformacji sektora mody w stronę cyfrową
i zrównoważonego modelu biznesowego).
TECOFASH skupił się na współpracy przedsiębiorców i pracowników z lokalnych małych
firm tekstylnych, którym brakuje wiedzy z zakresu wdrożenia rozwiązań zrównoważonego
rozwoju i projektowania zgodnego z zasadami
gospodarki obiegu zamkniętego. Jak konkurencyjnie i efektywnie działać w branży modowej
będąc przedstawicielem MŚP, zachowując
praktykę zgodną z ochroną środowiska? By to
się udało potrzebne są nowe umiejętności. Niezbędna jest wiedza i wdrożenie bardziej zrównoważonego i oszczędnego w zasoby modelu
biznesowego, który nie tylko pomoże chronić środowisko, ale także zapewni przewagę
konkurencyjną, tworząc istotne oszczędności,
zwiększając inwestycje w innowacje na rzecz
zrównoważonego rozwoju.
Priorytetowe działania TECOFASH na rzecz
sektora mody MŚP dotyczą:
• udostępnienia szkoleń z zakresu najnowocześniejszych rozwiązań eko-biznesu,
• upowszechnienia innowacyjnego modelu
biznesowego z uwzględnieniem nowego modelu produkcji, eksportu, uwzględniając zasady

gospodarki o obiegu zamkniętym oraz gospodarki cyfrowej,
• zasobów ludzkich, wymianie pokoleniowej
pośród twórców, producentów, wykonawców
odzieży, poszukując utalentowanych pracowników i przedsiębiorców, działających zgodnie
z zasadami pro-ekologicznymi, a także gotowych do współpracy i działania w wymiarze
cyfrowym.
Już teraz pracujemy nad stroną projektową,
logotypami i scenariuszem wszystkich działań.
Więcej o projekcie i naszych zmaganiach już
niebawem!
Koordynator projektu :Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Polska
Partnerzy projektu:
• Markeut Skills Sociedad Limitada, Hiszpania
• Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości, Polska
•Institute of Entrepreneurship Development,
Grecja
• Lottozero società cooperativa, Włochy
• Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury
i Rzemiosł Dawnych „Wici”, Polska
• Lithuanian apparel and textile industry association, Litwa
Okres realizacji projektu:
1.01.2022 - 31.12.2023 r.
Program: ERASMUS+
Numer projektu:
2021-1-PL01-KA220-VET-000034636

Projekt Strategic Partnership Promoting Education for theTransition of the Fashion Sector Towards Digital and Sustainable Business Models (TECOFASH),
nr projektu: 2021-1-PL01-KA220-VET-000034636 został sfinansowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy dokument odzwierciedla
wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.
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INFORMACJE O PROJEKCIE

NASZA MISJA

Dosyć często działania małych i średnich przedsiębiorstw związane
z ekspansją zagraniczną są podejmowane bez odpowiedniego przygotowania i strategii.
Jednym z punktów wsparcia przedsiębiorców w działaniach międzynarodowych są izby gospodarcze oraz szeroko rozumiane instytucje
zajmujące się kształceniem i edukacją zawodową, lecz
większość przedstawionych wyżej jednostek nie posiada właściwych
narzędzi i wiedzy w tym obszarze.
Zadaniem projektu ISO jest praca nad stworzeniem nowej funkcji
zawodowej jaką jest „Internationalization ServiceOfficer” (Specjalista ds. Usług Internacjonalizacji) i przygotowanie pracowników izb
gospodarczych oraz ekspertów jednostek edukacyjnych pracujących
bezpośrednio z MŚP do pełnienia tej roli.

Rozwijać i wprowadzić:

PARTNERZY PROJEKTU
POLSKA
www.rig.katowice.pl
www.danmar-computers.com.pl

•
•
•

Podręcznik szkoleniowy dla przyszłych specjalistów ds. usług
internacjonalizacji.
Zestaw filmów z przedstawicielami MŚP, którzy podzielą się swoimi
doświadczeniami związanymi z internacjonalizacją.
Aplikację do oceny zdolności internacjonalizacji oraz treningu
podmiotów start-up-owych.

Promocja rozwiązań w krajach interesariuszy za pomocą lokalnych i narodowych konferencji.

PUNKT KONTAKTOWY
w Polsce
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
mwachowski@rig.katowice.pl

GRECJA
www.ebeh.gr
HISZPANIA
www.cenfim.org

ŚLEDŹ NAS & OZNACZ
www.iso.erasmus.site

PORTUGALIA
www.aeva.eu

iso.erasmus

WŁOCHY
www.ifelcampania.it
IRLANDIA
www.mtu.ie

ISO Internationalization Service Officer

#

iso_erasmus

Projekt „The Internationalization Service Officer - new WBL profession in duty of SME internationalization (ISO) Project 2019-1-PL01-KA202-064979” jest
współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. Treść tego artykułu odzwierciedla jedynie poglądy autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności
za wykorzystanie w jakikolwiek sposób zawartych w nim informacji.
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ABOUT THE PROJECT

OUR MISSION

The concept of internationalization in the professional operations of
SMEs is often approached without previous preparation or adequate
strategies. Chambers of Commerce and Industry (CCI) and Vocation
Education and Training (VET) providers are available to support, but
most of them are not properly equipped with knowledge and tools.

To develop and pilot:

ISO project aims to create a new professional profile, the Internationalization Service Officer – and prepare the CCI and VET professionals
who are working directly with the SMEs operating in the business areas
of trading and services.

•

WHO WE ARE

•
•

A training manual for future Internationalization Service Officer
professionals
A set of videocasts with SMEs’ representatives to share their
experience in internationalization
A self-assessment and training app to support start-ups

To promote dissemination actions, engage stakeholders and organise
final conferences in all participating countries.

CONTACT POINT
in Poland

POLAND
www.rig.katowice.pl
www.danmar-computers.com.pl

Chamber of Commerce and Industry in Katowice
mwachowski@rig.katowice.pl

GREECE
www.ebeh.gr
SPAIN
www.cenfim.org

FOLLOW & HASHTAG US
www.iso.erasmus.site

PORTUGAL
www.aeva.eu

iso.erasmus

ITALY
www.ifelcampania.it
IRELAND
www.mtu.ie

ISO Internationalization Service Officer

#

iso_erasmus

The Internationalization Service Officer - new WBL profession in duty of SME internationalization (ISO) Project 2019-1-PL01-KA202-064979 has been funded
with support from the European Commission. This document reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use
which might be made of the information contained herein.
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SŁOWENIA

– Twój biznes pokocha
to miejsce!

Zapraszamy do kontaktu:
Biuro Konsula Honorowego Republiki Słowenii
w Katowicach, ul. Opolska 15, 40-084 Katowice
tel.: 32 781 49 83
e-mail: konsulatslowenii@rig.katowice.pl
Godziny otwarcia: środa 10.00-15.00
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WS PÓŁPR ACA M I ĘDZ YNAR O D OWA

Słowiańskie korzenie powodują, że
wspólny biznes zawsze dobrze nam
wychodzi!
O różnicach i podobieństwach kultury biznesowej Polski i Słowenii, współpracy gospodarczej oraz wymianie handlowej obu krajów, najsilniejszych słoweńskich brandach i planowanych działaniach w ramach
Stowarzyszenia Polsko-Słoweńskiego Business Club Triglav-Rysy opowiada Matej Hojnik, przedsiębiorca,
prezes Zarządu WOM Parczew.
Jaka, Pana zdaniem, jest kondycja gospodarki Słowenii w obecnym, post-covidowym
świecie?
Muszę przyznać, że kondycja słoweńskiej
gospodarki jest bardzo dobra i to dzięki właściwej polityce rządu, który to bardzo szybko
zareagował na sytuację pandemiczną. W tej
chwili widzimy, że wszystkie branże, nawet te,
które najbardziej ucierpiały podczas pandemii,
odbudowały się lub są w procesie odbudowy.
Świetnie radzi sobie słoweńskie PKB, obecnie szacowany na 4,5%. Oznacza to, że słoweńska gospodarka jest stabilna i odporna na
podobne sytuacje kryzysowe. Warto też tutaj
zaznaczyć, że Słowenia bardzo dużo towarów
i usług wysyła zagranicę. Ponad 70% dochodów słoweńskiej gospodarki stanowią działania
eksportowe.
W ostatnim czasie, jak układa się współpraca słoweńskich przedsiębiorców z polskim
rynkiem?
Polska znajduje się obecnie na 7. miejscu wśród
państw do których Słowenia eksportuje. Taka
pozycja dobrze rokuje na przyszłość, mamy
już pewną gospodarczą równowagę, także
jeśli chodzi o współpracę pomiędzy naszymi
krajami. W rankingu państw, z których importuje Polska, na podobnym miejscu znajduje się
Słowenia. Oznacza to ni mniej, nie więcej, że
nasza współpraca jest obustronna, na wysokim poziomie, i że kryzys pandemiczny jej nie
naruszył.
Co najczęściej importuje Słowenia z Polski,
a co Słowenia eksportuje do kraju znad Wisły?
Z Polski do Słowenii importowana jest głównie
żywność, a także części i półprodukty gumowe.
Słowenia eksportuje do Polski głównie leki,
a także sprzęt AGD.
Czy Słowenia jest ważnym graczem na rynku
europejskim, jakie firmy z tego kraju są najsilniejsze? Które z tych topowych słoweńskich
marek najprężniej działają na rynku polskim?
Słoweńskie brandy, które są obecne na polskim
rynku od dłuższego już czasu, to z pewnością
Krka d.d. przedsiębiorstwo farmaceutyczne,
producent leków, leków weterynaryjnych i kosmetyków. Warto wymienić także Gorenje,
czyli jednego z największych producentów

sprzętu gospodarstwa domowego w Europie.
Dostarcza na rynek zarówno sprzęty AGD wolnostojące i do zabudowy, jak i małe urządzenia.
Oczywiście obecnie chińskie przedsiębiorstwo
Hisense rozwija produkcję Gorenje, jako właściciel brandu, ale wciąż to nazwa Gorenje
jest rozpoznawana na świecie jako właściwy
producent.
Słoweńska firma Elan niezwykłą popularność
zyskała dzięki legendarnemu skoczkowi narciarskiemu z Wisły – Adamowi Małyszowi,
który korzystał z nart skokowych tej marki,
będąc niejako ambasadorem Słowenii w Polsce.
W tej chwili producent, nadal ceniony i znany
w Polsce, produkuje głównie narty zjazdowe
oraz do skitouringu.
Te marki były i ciągle są, moim zdaniem, najbardziej rozpoznawalne w Polsce. Natomiast
teraz Słowenia stara się wejść na polski rynek
z winem. Słowenia nie jest jeszcze tak znanym
producentem win w Polsce. Mamy naprawdę
bardzo dobre wina, powiedziałbym, że z tzw.
wyższej półki. Godne uwagi dla koneserów
takich trunków. Zachęcam by, jeśli jest okazja,
sięgać po słoweńskie wina i degustować.
Jakie są Pana doświadczenia z polskim rynkiem, jakie są różnice w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce i na Słowenii?
Czy dostrzega Pan odrębności w kulturze
biznesowej w tych dwóch krajach?
Jako Słowianie jesteśmy bliscy kulturowo. To
oczywiście wpływa na prowadzenie biznesu.
Szybko nawiązujemy kontakt, relacje biznesowe i przechodzimy do współpracy. Z mojego punktu widzenia Polacy trochę ostrożniej
podchodzą do biznesu niż Słoweńcy, jednak to
absolutnie nie oddziałuje negatywnie na podpisywanie kontraktów. Ta ostrożność wpływa
nawet pozytywnie na współpracę, ponieważ
relacje te są pewniejsze, a Słoweńcy lubią
robić biznes długofalowo. Jeśli już zaczniemy
kooperację, to się jej trzymamy. Jeśli rośnie
cena produktu czy usługi, to nam to nie przeszkadza, pod warunkiem, że stoi za tym jakość.
Ją sobie bardzo cenimy. Polska i jej produkty
są doceniane. Marka „made in Poland” - oznacza w tej chwili dobrą jakość. Dlatego myślę,
że mamy zbliżone kultury biznesowe, a także
konsumenckie. Także podejście do jakości, no
i wspólne słowiańskie korzenie powodują, że

Matej Hojnik jest przedsiębiorcą od ponad 15 lat,
łączy biznes słoweński i polski jako prezes Business
Club Triglav-Rysy. Rozwija swoją działalność w branży
spożywczej, jest prezesem Zarządu Wytwórni Octu
i Musztardy w Parczewie. Jego doświadczenie obejmuje tworzenie i internacjonalizację start-up’ów;
dlatego przede wszystkim skoncentrowany jest na
biznesie innowacyjnym i międzynarodowym. Biznesowa ścieżka kariery, praca doradcza, są źródłem jego
bogatego doświadczenia i ogromnej wiedzy, którą
przekazuje innym przedsiębiorcom, zarówno tym
z Polski, jak i Słowenii.

wspólny biznes zawsze dobrze nam wychodzi.
Jakie są Pana plany biznesowe na ten rok?
Jako, że prowadzę firmę, która produkuje
keczupy i musztardy, w tym roku planujemy
wzrost przychodu, jesteśmy stabilni. Oczywiście, tak jak wszyscy musimy zmierzyć się
z problemem dostępności surowców, czy rosnącą inflacją. Mam jednak nadzieję, że mimo
wszystko nie wpłynie to negatywnie na zaplanowany wzrost sprzedaży. Wierzę, że to, łącznie z sytuacją międzynarodową, nie wpłynie
negatywnie na wymianę handlową i współpracę biznesową Polski i Słowenii. W ramach
działalności Stowarzyszenia Polsko-Słoweńskiego Business Club Triglav-Rysy, w tym roku
planujemy zorganizować kilka konferencji
inwestycyjno-biznesowych w Polsce, a także
gościć delegacje ze Słowenii, jak również organizować wyjazdy przedstawicieli polskich firm
do Słowenii. Marzy nam się, żeby kooperacja
polsko-słoweńska i cała wymiana biznesowa
stały jak na najwyższym poziomie.
Rozmawiała Katarzyna Piosek

63

Think Eco!

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

Energia ze słońca wciąż opłacalna

Fotowoltaika – czy to się wciąż opłaca? Takie pytanie z końcem ubiegłego roku zadawało sobie wielu
potencjalnych inwestorów wraz z nowelizacją ustawy o OZE, która zacznie obowiązywać w Polsce już
od kwietnia. Odpowiedź brzmi: tak - ta technologia ma przed sobą wciąż dobre perspektywy rozwoju.
Zwłaszcza, że powinna stanowić alternatywę
dla węglowodorów, które w kontekście ostatnich wydarzeń stały się elementem geopolitycznej układanki na arenie międzynarodowej.
OZE postrzegane jako element realizacji założeń polityki klimatycznej, wyrasta na „pełnoprawną” składową miksu energetycznego,
która przy zapewnieniu odpowiednich regulacji prawnych wzmocni dywersyfikację źródeł
energii w ujęciu krajowym, regionalnym, ale
też w odniesieniu do np. stref ekonomicznych,
przedsiębiorstwa czy też domu.
Dotychczasową skalę rozwoju OZE należy
ocenić jednoznacznie pozytywnie. W przeciwieństwie do wiatraków, które przeżyły
okres ograniczeń ustawowych, fotowoltaika
cieszyła się względnym spokojem, wyrastając
niepostrzeżenie na solidnego uczestnika miksu
energetycznego. Widok hal przemysłowych,
budynków komercyjnych, obszarów przyfabrycznych pokrytych dywanem modułów, stał
się elementem krajobrazu.
– Widzieliśmy już takie rzeczy na Zachodzie, kiedy
ponad 10 lat temu zaczynaliśmy naszą przygodę
z fotowoltaiką, współpracując z wieloma firmami,
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w tym wiodącymi deweloperami tej branży. Było
dla nas oczywiste, że trend ten dojdzie również
do naszego kraju - mówi Dariusz Walkowiak,
właściciel EnergiaPort.

Główne czynniki wzrostu
inwestycji w Polsce
Ministerstwo Klimatu i Środowiska podaje,
że w ciągu zaledwie 5 lat moc instalacji OZE
w Polsce wzrosła blisko dwukrotnie. Na koniec września 2021 r. wynosiła ona ponad 15
200 MW. To wartość trzykrotnie większa niż
moc zainstalowana Elektrowni Bełchatów, czyli
największej elektrowni w Europie, która odpowiada za produkcję ok. 20% energii elektrycznej w naszym kraju. Najbardziej dynamicznie
rozwijającą się technologią OZE jest fotowoltaika. Od grudnia 2015 r. do września 2021 r.
moc zainstalowana fotowoltaiki wzrosła blisko
60-krotnie ze 108 MW do 6 304,2 MW.
Warto przypomnieć, że dynamika wspomnianego wzrostu spowodowana była kilkoma
czynnikami.

Pierwszy, technologiczny, to nieustannie wzrastająca efektywność kolejnych generacji paneli
fotowoltaicznych. Drugim, niemniej ważnym
czynnikiem, była kwestia regulacji prawnych.
Dzięki wsparciu państwa możliwe było dofinansowanie inwestycji w ramach rządowych
programów, takich jak np. „Mój prąd” czy ulgi
podatkowej, dającej prawo do odliczeń od podatku dochodowego, wprowadzenie pojęcia
Prosumenta, który jako klient indywidualny lub
przedsiębiorstwo produkował energię elektryczną, wykorzystywał na bieżące potrzeby
oraz magazynował w sieci elektroenergetycznej, oddając od 20 do 30 procent z każdego
„niezagospodarowanego” kilowata. Trzecim,
być może nie tak oczywistym czynnikiem,
była wypadkowa realizowanej polityki państw
członkowskich w zakresie źródeł wytwarzania
energii krajów wspólnoty, zmierzającej do konsekwentnego ograniczania emisji CO2 poprzez
planową rezygnację z węglowodorów. Historyczne powiazanie źródeł energii na terenie
Polski z paliwami kopalnymi prowadziło do
zauważalnych zwiększonych kosztów zakupu
energii, co realnie wpływało na zasobność
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portfeli klientów indywidualnych, ale również
stanowiło swego rodzaju alert dla wszystkich,
którzy w ramach prowadzonych przedsięwzięć
biznesowych zmuszeni byli do angażowania
dodatkowych środków na zakup energii.
Oczywiście, otwartość rynków finansowych
i gotowość do „partycypowania” dostrzegalnej
w ostatnich latach transformacji energetycznej
wzmocniła ten proces. Podobnie jak energetyczny CSR, który staje się elementem skutecznie wyróżniającym podmioty gospodarcze, jako
identyfikujące się z oczekiwaniami odbiorców
usług i produktów.

Net-billing zamiast
net-meteringu
Przyjęty projekt nowelizacji ustawy o OZE
z dnia 29.10.2021 roku wywołał wiele pytań
związanych z opłacalnością inwestowania
w fotowoltaikę. Chodziło przede wszystkim
o zmianę związaną z funkcją prosumenta.
- Nowa ustawa o OZE likwiduje sposób rozliczenia prosumenta z zakładem energetycznym
na zasadzie barteru, opartym na systemie opustów. Zamiast tego wprowadza system, którego
nieodbiegające w znacznym wymiarze modele
spotykane w pozostałych krajach wspólnoty europejskiej: oparty na wartości energii w momencie jej wytworzenia po średniej cenie z ostatniego
miesiąca na Rynku Dnia Następnego – wyjaśnia
Maciej Lasota, Właściciel EnergiaPort.
Oszacowana w ten sposób wartość energii to
tzw. depozyt prosumencki. Wartość ta będzie
odnotowywana na koncie prosumenta i pomniejszana o wartość pobranej przez niego
energii z sieci. Z depozytu prosumenckiego
będzie można skorzystać w ciągu roku od jego
wytworzenia. Zgodnie z przyjęta ustawą, od
30 czerwca 2022 roku prosumenci mają być
rozliczani według zasad net-billingu, a energia
ma być sprzedawana po cenie rynkowej miesięcznej. Od 1 lipca 2024 roku cena energii
wprowadzanej przez prosumentów do sieci
ma być wyznaczana dla poszczególnych, elementarnych okresów rozliczeniowych – godzinowych. Oznacza to wprost, że w ostatecznej
wersji net-billingu prosumenci będą korzystali
z tego, że instalacje fotowoltaiczne produkują
prąd wtedy, kiedy energia jest najdroższa.
Bezprecedensowy rozwój fotowoltaiki, szczególnie w ujęciu niedawnej definicji Prosumenta,
doprowadził do pominięcia szeroko rozumianej rzetelnej debaty o przyszłości OZE, która
powinna poprzedzić kroki ustawodawcze, na
rzecz emocjonalnej licytacji przyszłych strat.
Należy jednak pamiętać, że jednym z celów
nowelizacji jest implementacja przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę
2012/27/UE. Dyrektywa ta stanowi część
pakietu środków mających na celu utrzymanie

konkurencyjności Unii – tzw. Pakietu Zimowego. W tym kontekście działania polskiego
ustawodawcy wprowadzają do naszego „elektroenergetycznego słownika” szereg pojęć
kluczowych oraz otwierają przestrzeń do
demokratyzacji źródeł energii. Prosumenci
przestaną być tylko i wyłącznie pojedynczymi
elementami rynku energii, ale staną się aktywnymi uczestnikami, którzy zyskali narzędzie do
gry rynkowej. Instalacje prosumenckie działające w nowym systemie, które wytwarzają
nadwyżki energii, będą np. agregowane oraz
łączone w tzw. wirtualne elektrownie. Energia
elektryczna pochodząca z nadwyżek wytworzonych w zagregowanych mikroinstalacjach
będzie następnie sprzedawana na rynku, stając
się dostępną dla podmiotów gospodarczych,
które (zgodnie z przyjętą polityką) powinny lub
muszą wybierać energię pochodzącą z OZE.
Innymi definicjami zrywającymi z dotychczasowym paradygmatem miejsca w odniesieniu
do fotowoltaiki są: prosument wirtualny energii
odnawialnej oraz prosument zbiorowy energii
odnawialnej - co w perspektywie najbliższych
lat wprowadza na rynek nowych i aktywnych
uczestników. Po pierwsze podmioty, które
będą mogły produkować energię na własne
potrzeby w miejscach niezwiązanych bezpośrednio z miejscem poboru. Po drugie,
umożliwią dostęp do energii z OZE osobom,
które ze względu na miejsce zamieszkania nie
mogły świadomie włączyć się w energetyczną
transformację.
Przepisy zmieniające dotychczasowy stan
prawny wprowadziły również szereg rozwiązań znoszących utrudnienia inwestycyjne
- szczególnie w odniesieniu do małych instalacji fotowoltaicznych, które „nabrały” bardziej
racjonalnej mocy od 50 kW do 1 MW i umożliwiły pełnoprawne uczestnictwo w procesie
demokratyzacji źródeł energii.

Obopólna korzyść
Zdaniem właścicieli firmy EnergiaPort niezmiennym czynnikiem, który zdecyduje o rozwoju rynku oraz skutecznej realizacji planu
wdrożenia OZE na gruncie przedsiębiorstwa,
jest jakość świadczonych usług będących
wypadkową doświadczenia i zabezpieczenie
każdego elementu procesu inwestycyjnego.
– Oprócz rzetelnych podmiotów na rynku, przestrzegających wszelkich wymagań technologicznych, spotkać można niestety i takie firmy, które
realizują instalacje w sposób daleki od profesjonalizmu, a przede wszystkim zagrażający bezpieczeństwu samych klientów – mówi Maciej
Lasota.
– Naszym zdaniem rozwiązaniem tego problemu
jest wprowadzenie obowiązkowych polis dla firm
z branży fotowoltaicznej. Na Zachodzie jest to
standardowa procedura. Wielokrotnie podczas realizacji zagranicznych projektów byliśmy zobowiązani do posiadania takiego właśnie ubezpieczenia.
Wejście na rynek polski utwierdziło nas w przekonaniu, że Inwestorzy oczekują realnego doradztwa
oraz wskazania najefektywniejszej i niekoniecznie
najdroższej drogi wdrożenia fotowoltaiki. Dlatego
też, odnosząc się do naszego 10-letniego doświadczenia z rynków europejskich, podjęliśmy
strategiczną decyzję o nawiązaniu współpracy
z podmiotami realizującymi kompleksowe doradztwo i obsługę projektów inwestycyjnych dla dużych i średnich zakładów przemysłowych. Z jednej
strony, pozwala nam to na połączenie kompetencji
zespołów, które są wyspecjalizowane w bardzo
wąskich obszarach prowadzonych działalności,
z drugiej strony współpracy koncentrują się na
zadaniach, które stanowią ich najwartościowszy
CORE. A my naprawdę wiemy, jak realizować inwestycje sięgające 18 000 modułów na jednym
dachu – podsumowuje Dariusz Walkowiak.
www.energiaport.pl
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WFOŚiGW w Katowicach
– dofinansowanie na walkę ze
smogiem, termomodernizację
i fotowoltaikę
W 2022 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizuje trzecią część programu „Czyste Powietrze”, konkurs „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
mieszkalnych w województwie śląskim” i kolejną edycję programu „50 kW na start”. Wszystkie te działania,
skierowane do samorządów, gmin i mieszkańców, mają na celu poprawę jakości powietrza w regionie.
przy miesięcznym dochodzie nie większym niż
900 lub 1260 zł na osobę
(dotyczy odpowiednio
gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych),
oraz dla osób z ustalonym
prawem do zasiłku.
Celem programu „Czyste Powietrze” – który
nadzoruje Ministerstwo
Klimatu i Środowiska,
a wdraża Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodPrezydent Katowic, Marcin Krupa i Prezes WFOŚiGW w Katowicach, Tomasz
nej wraz z szesnastoma
Bednarek podpisują umowę na termomodernizację budynków mieszkalnych.
funduszami wojewódzkimi – jest rozwiązanie
Śląskie liderem
największego problemu dotyczącego smogu
w Polsce, czyli doprowadzenie do wymiany
W najnowszym rankingu programu „Czyste
Powietrze” zdecydowanie wygrywają gminy starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz
termomodernizacji budynków jednorodzinwojewództwa śląskiego – zajmują one ponad
połowę miejsc w pierwszej setce zestawie- nych, żeby efektywnie zarządzać energią. Na
te działania przeznaczono 103 mld zł na lata
nia. Zwycięzcą w trzecim kwartale 2021 r.
była gmina Godów. Warto przypomnieć, że 2018-2029.
z kolei w pierwszym takim (przedstartowym)
zestawieniu – wówczas za I kwartał 2021 r.
– najwyżej na podium znalazła się inna śląska
gmina – Bieruń.
- Mimo że nasze województwo przoduje w programie „Czyste Powietrze”, to nie zwalniamy tempa
w edukowaniu, informowaniu i promowaniu ekologicznych aktywności, przyczyniających się do
likwidacji kopciuchów w naszym regionie. Od 1
stycznia tego roku na terenie województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która
jeszcze bardziej determinuje nas do współpracy
z gminami. Razem, wspólnymi siłami, docieramy
do nieprzekonanych mieszkańców, którzy jeszcze nie podjęli wysiłków w kierunku ocieplenia
domu i wymiany kopciucha – podkreśla prezes
WFOŚiGW w Katowicach, Tomasz Bednarek.
W ramach nowych zasad „Czystego Powietrza” obowiązujących od 25 stycznia br. dzięki
rozszerzeniu rozwiązań dla osób o najniższych
dochodach, sięgnięcie po dotacje zostało ułatwione. Najwyższe dofinansowanie wyniesie
do 69 tys. zł (90% kosztów kwalifikowanych)
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Miliony złotych na termomodernizację budynków
wielorodzinnych
Aż 39 wnioskodawców - gmin, spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych z województwa
śląskiego, uzyska dofinansowanie na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych. WFOŚiGW w Katowicach przeznaczy
na ten cel ponad 76,5 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach
poddziałania 1.7.1 w ramach 6. edycji konkursu: „Wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach mieszkalnych w województwie
śląskim”.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę
środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do
zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo
energetyczne.

- To są ogromne środki, bez których wiele gmin,
ani spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych nie
byłoby w stanie przeprowadzić inwestycji termomodernizacyjnych. Nie dziwi fakt, że każdego
roku zwiększamy początkową pulę środków przeznaczonych na ten cel, bo zainteresowanie tymi
unijnymi środkami wciąż jest bardzo duże. Szczególnie, gdy do grupy beneficjentów, którzy mogą
ubiegać się o dofinansowanie dołączyły gminy –
mówi prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Jednym z największych beneficjentów jest
Miasto Katowice, z którym jako pierwszym
podpisano umowę 15 lutego br. Katowice
otrzymają ponad 9,5 mln zł na cztery inwestycje, obejmujące kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków
mieszkalnych. Łączna całkowita wartość tych
projektów, to ponad 20 mln zł.

„50 kW na start” w nowej
odsłonie – również dla
mikro-firm
Zmianą w trzeciej edycji programu „50 kW na
start” jest dostępność dotacji dla firm z terenu
województwa śląskiego, niezależnie od ich
wielkości. To sposób na wsparcie zabudowy
mikroinstalacji fotowoltaicznej, tj. instalacji
o mocy do 50 kW.
W programie przedsiębiorcy mogą otrzymać
dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych zadania w tym: w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90 proc. udzielonego
dofinasowania; w formie dotacji do 10 proc.
udzielonego dofinansowania. Fundusz przeznaczy na ten cel łącznie 10 mln zł.
Nabór wniosków prowadzony będzie w trzech
terminach: pierwszy do 31 marca, drugi nabór od 1 do 30 kwietnia i trzeci – od 1 do 31
maja 2022 r., przy czym Fundusz zastrzega
sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie, w przypadku wyczerpania alokacji środków
przewidzianych w programie.
www.czystepowietrze.gov.pl
www.wfosigw.katowice.pl

Think Eco!

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

„Karny Kopciuch”
patrzy samorządom
na ręce
Od 1 stycznia w województwie śląskim obowiązuje
tzw. uchwała antysmogowa. Odpowiedzialne za jej
egzekwowanie są samorządy. Ale czy miasta i gminy
są zainteresowane, by sprawdzać czy mieszkańcy wymienili na czas stare kotły „kopciuchy”? Bywa z tym
różnie. Sprawie bacznie przyglądają się działacze akcji
społecznej „Karny Kopciuch”.
Na ten moment wielu mieszkańców naszego
regionu czekało jak na zbawienie. 1 stycznia
2022 roku wszedł w życie kolejny etap tzw.
uchwały antysmogowej. Etap szczególnie
ważny. Dlaczego? Od Nowego Roku obowiązuje całkowity zakaz eksploatacji bezklasowych
kotłów bez tabliczki znamionowej oraz tych,
wyprodukowanych przed 2007 rokiem.
- Bez wątpienia ta grupa kotłów, których eksploatacja w ogromnym stopniu odpowiadała za
zanieczyszczenie powietrza na Śląsku – ocenia
Wacław Wrana, koordynator akcji społecznej
„Karny Kopciuch”.

dla urzędników i strażników. Sugerują w jakich
sytuacjach mieszkaniec powinien zostać ukarany mandatem, a w jakich warto zastosować
pouczenie. A w każdym przypadku zaleca się, by
wyznaczyć termin rekontroli, by obywatel czuł,
że konieczność wymiany kotła jest nieuchronna
– mówi Emil Nagalewski.
Czy samorządy wzięły sobie wypracowane
rekomendacje do serca? Czy po 1 stycznia
ruszyły kontrole kotłowni w województwie
śląskim. Sprawę postanowili monitorować

Dla wszystkich śledzących jakość powietrza
w naszym regionie było jasne, że nie wszyscy
mieszkańcy województwa śląskiego zdążyli na
czas z wymianą kotła „kopciucha”. Powodów
było wiele.
- Część właścicieli domów nie zdążyła z uzasadnionych powodów. Na przykład, w wielu przypadkach zawiodła Polska Spółka Gazownictwa,
która pomimo podpisanych umów z klientami, nie
wybudowała na czas sieci gazowej. Na klientach
odbił się brak sprzętu na rynku oraz instalatorów,
na których usługi trzeba czekać miesiącami – wylicza Wacław Wrana.

działacze „Karnego Kopciucha”. Wzięli pod
lupę 17 miast i gmin w subregionie zachodnim
województwa śląskiego. To region, gdzie leżą
miejscowości od lat znajdujące się w czołówce
niechlubnych rankingów jakości powietrza,
m.in. Rybnik, Wodzisław Śląski czy Godów.

Niestety, wielu mieszkańców regionu nie zrobiło jednak nic w kierunku wymiany kotła lub
zabrało się za to w momencie, gdy było jasne,
że jest już za późno. Dlatego Śląski Związek
Gmin i Powiatów powołał specjalny zespół
specjalistów. Jego zadaniem było wypracowanie rekomendacji dla urzędów miast i gmin
oraz straży miejskich czy gminnych, w jaki
sposób egzekwować uchwałę antysmogową.
Wypracowane przez ŚZGiP wnioski chwali
Emil Nagalewski, koordynator Polskiego
Alarmu Smogowego na terenie województwa
śląskiego.

- Zgodnie z naszymi przewidywaniami poważnie
do tematu podeszły duże miasta, takie jak Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski. Znacznie
gorzej sytuacja wygląda w małych miasteczkach
i gminach. Tam najwyraźniej włodarze gmin nie
chcą narażać się swoim wyborcom, unikają kontroli, a gdy już ona ma miejsce, zamiast mandatów
stosują pouczenia – uważa Wacław Wrana.

- Smog nie zna granic i warto, by prawo było stosowane wszędzie tak samo. Rekomendacje zawierają szereg „życiowych” wskazówek i rozwiązań

Najlepiej pokazują to liczby. Między 1 a 23
stycznia 2022 roku w 17 gminach subregionu
zachodniego przeprowadzono w sumie 1063

kontroli. 117 kotłów nie spełniało wymogów
uchwałyantysmogowej. Mandatami ukarano
28 sprawców wykroczeń, a 81 zostało pouczonych Zapowiedziano również 139 wizyt
rekontrolnych.
Jednak, aż 749 spośród ponad tysiąca kontroli
przeprowadzili strażnicy miejscy z Rybnika, którzy wystawili 15 mandatów karnych po 500
złotych. Na drugim biegunie są Żory, gdzie
przeprowadzono zaledwie 6 kontroli, Godów
– 5 kontroli i Pszów – 4. Gmina Świerklany
nie udzieliła „Karnemu Kopciuchowi” żadnych
informacji, niewykluczone więc, że nie przeprowadzono tam żadnej kontroli.
- Rybnik wyrasta na lidera działań antysmogowych. Czasami odnoszę wrażenie, że to jedyne
miasto w regionie, w którym nie tylko uczciwie
mówi się o fatalnej jakości powietrza, ale też
podejmuje konsekwentne działania, by ten problem rozwiązać. Jeśli Rybnik przyjmiemy za punkt
odniesienia, to bardzo krytycznie należy ocenić
aktywność w pozostałych gminach subregionu.
Liczba kontroli i wystawionych mandatów sugeruje, że problem smogu tam nie występuje.
Wszyscy dobrze wiemy, że to nieprawda. Dzisiaj
samorządy mają do dyspozycji niezbędne narzędzia, by walczyć ze smogiem - uchwałę antysmogową i rekomendacje dotyczące jej egzekwowania
przygotowane pod egidą Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów. Mimo to zbyt często wolą pozorować walkę z „kopciuchami" i pobłażać ludziom,
którzy za nic mają przepisy i zdrowie sąsiadów.
To nieuczciwe wobec tych, którzy ponieśli wysiłek finansowy i organizacyjny, by zmienić sposób
ogrzewania z nadzieją, że będą mogli oddychać
czystym powietrzem – uważa koordynator
Polskiego Alarmu Smogowego na terenie
województwa śląskiego.
www.karnykopciuch.pl
Patronem medialnym akcji „Karny Kopciuch”
jest Business HUB „Wolny Rynek”.
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BIEG POD SKRZYDŁAMI
w Katowicach – już po
raz siódmy!
Ponad 350 osób wzięło udział w tegorocznym Biegu Śląskich Aniołów. Charytatywna impreza sportowa odbyła się 19 lutego br. w Dolinie Trzech Stawów. Jej tradycją i wyróżnikiem są anielskie atrybuty
wśród uczestników. Nie zabrakło więc skrzydeł, aureoli czy białej odzieży, no i przede wszystkim chęci
pomagania!
VII Bieg Śląskich Aniołów to charytatywny bieg i marsz
Nordic Walking dla dorosłych na dystansie 5 km wraz
z biegami dla dzieci na 200 i 400 m. Mimo niskiej temperatury, frekwencja dopisała w malowniczym „katowickim
central parku”, czyli Dolinie Trzech Stawów.
- My, Anioły nie boimy się niczego, mamy skrzydła, integrujemy całe rodziny biegnące razem w szczytnym celu. Zbieramy
środki na potrzeby podopiecznych. Konkretnie na wyjazd na
„zieloną szkołę” dla dzieci ze Szkoły Specjalnej nr 39 w Katowicach, które nigdy jeszcze nie skorzystały z takiej opcji
wypoczynku nad morzem – opowiada Beata Twardowska,
Prezes Fundacji Śląskie Anioły.
Jak podkreślali uczestnicy biegu, podobno nie ma złych warunków do biegania, jest tylko nieodpowiednia odzież. Poza
tym, pozytywne emocje, radość i wzruszenia, no i charytatywny wymiar wyderzania, zrobiły swoje - rozgrzały serca
i zmobilizowały do działania biegaczy. Dodatkowe atrakcje
czekały na nich także w Anielskim Miasteczku startowym.
- Biegi charytatywne są najlepsze dla biegaczy, bo nie liczy
się wynik. Najważniejszy jest cel. Czuć pozytywny luz wśród
uczestników, którzy wiedzą, że pomagają, a nie muszą walczyć
o pozycję na podium. Na ich twarzach widać uśmiech i radość,
mimo trudnej, wietrznej pogody. Trasa jest mieszana - i po asfalcie i po leśnym terenie. Taka propozycja to dla biegaczy ciekawa opcja aktywności sportowej - dodaje Dawid Kamiński,
radny Miasta Katowice, współorganizator wydarzenia.
Organizator: Fundacja Śląskie Anioły.
Partnerzy: Stowarzyszenie w Kręgu Natury oraz Radny
Rady Miasta Katowice – Dawid Kamiński.
Patronat honorowy: Miasto Katowice.
Patronat medialny: Business HUB „Wolny Rynek”.
Fundacja Śląskie Anioły należy do Klubu Firm
Członkowskich RIG w Katowicach.
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WIEDZA PRAWNA W INTERNECIE
– weryfikuj i korzystaj!
Internet to przestrzeń pełna zasobów różnego rodzaju. Digitalizacja umożliwiła przeniesienie znacznej
części życia realnego do świata cyfrowego. Z uwagi na powszechność dostępu do Internetu – skorzystanie
z zasobów elektronicznych jest niemal natychmiastowe i niejednokrotnie w pełni darmowe. Również
wiedza została przeniesiona do sieci, dzięki czemu dostęp do niej jest znacznie ułatwiony i nie wymaga
konieczności ponoszenia znacznych wydatków, które byłyby związane z nabywaniem encyklopedii i specjalistycznych książek. Dotyczy to różnych dziedzin nauki – prawo nie stanowi w tym zakresie wyjątku.
W Internecie znajdziemy wiele źródeł, z których możemy uzyskać dostęp do informacji
o obowiązujących (i nie tylko) regulacjach.
Prawnicy tworzą własne blogi, gdzie dzielą
się informacjami z zakresu ich specjalizacji.
Kancelarie coraz śmielej wchodzą na rynek
podcastów. Do tego należy dodać profile
w serwisach takich jak LinkedIn, gdzie codziennie pojawiają się nowe specjalistyczne
i branżowe wpisy. Niesłabnącą popularnością
cieszą się również grupy w serwisie Facebook.
Skupiają one zarówno specjalistów, jak i osoby
niezwiązane z prawem, i służą udzielaniu porad w przezwyciężaniu prawnych problemów.
Cała ta wiedza tylko czeka, aby do niej sięgnąć
i z niej skorzystać. Internet to również treści
przeznaczone dla biznesu, dotykające problemów, z którymi ten musi się mierzyć.
Nie należy jednak robić tego bez przemyślenia. Działanie wyłącznie na podstawie wiedzy pozyskanej z Internetu nie zawsze może
przynieść oczekiwane, pozytywne rezultaty.
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na
źródło informacji prawnych. Publikacje tworzone przez profesjonalistów z reguły spełniają
wyższe standardy, niż posty nie-ekspertów
zamieszczane w social mediach. Tym samym,
takie treści charakteryzuje odpowiedni poziom
merytoryczny, który opiera się o rzetelny research prawny.
Treści publikowane przez profesjonalnych
prawników – adwokatów, radców prawnych
oparte są o niezwykle cenną wiedzę i doświadczenie autorów. Dzięki temu tego typu treściom czytelnik otrzymuje informacje możliwe
do wykorzystania w praktyce. Nie są to tylko
publikacje czysto opisowe.
Jednak uwagę należy zwrócić również na treści zamieszczane w sieci przez badaczy prawa.
Nie muszą one pozwalać na ich bezpośrednie
wykorzystanie w praktyce, jednakże publikacje o charakterze eksploracyjnym umożliwiają
szersze poznanie konkretnego zagadnienia.
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Przydatne nie tylko w ramach ciekawostki,
ale również w celu zwiększenia świadomości
prawnej.
Niezależnie jednak od źródła, wartości merytorycznej czy możliwości wykorzystania internetowych publikacji prawnych – informacje, po
które sięgamy, muszą być aktualne. Niestety,
ustawodawca bardzo często i szybko zmienia
uregulowania. Wymaga to stałej obserwacji
prawa. Należy pamiętać, aby sprawdzać datę
publikacji danego materiału w Internecie, aby
uchronić się przed działaniem na podstawie
nieistniejącego już stanu prawnego.
Głębszą weryfikację należy poczynić w przypadku wiedzy prawnej przekazywanej
w mediach społecznościowych przez ich
użytkowników. Choć oczywiście w różnych
grupach dyskusyjnych udzielają się również
profesjonaliści, nie wyklucza to możliwości
wypowiedzi przez nie-prawników. Takie osoby
mnogą nie mieć należytej wiedzy i doświadczenia, aby skutecznie doradzać innym osobom.
W przypadku ryzyk biznesowych nie wystarczy odwołanie się do podobnych doświadczeń
członka rodziny. Wszystkie informacje należy
weryfikować. W przypadku treści specjalistycznych np. prawnych lepiej nie podejmować się
analizy ich poprawności, jeśli samemu nie jest
się ekspertem. W takiej sytuacji zawsze warto
udać się do profesjonalisty.
Co również istotne – nie każda wypowiedź
profesjonalisty w Internecie będzie mogła zostać wykorzystana. Nie ma bowiem możliwości,
aby w ramach np. wpisu na blogu objąć całość
zagadnienia, w tym wszelkie możliwe stany faktyczne. Przykładowo trudno sobie wyobrazić
materiał omawiający wszystkie istotne zmiany
umowy w sprawie zamówienia publicznego,
które wymagają przeprowadzenia nowego
postępowania o udzielenie zamówienia. Internet może dostarczyć wiedzę o zagadnieniu
w rozumieniu ogólnym, jednak to szczegóły
danej sprawy wymagają analizy i bezpośrednio

wpływają na treści opinii prawnej. Informacje
dostępne w Internecie mogą posłużyć w głównej mierze wstępnemu rozeznaniu problemu.
Jeżeli jednak pytanie użytkownika nie jest proste, a co więcej – wymaga analizy dokumentacji, to najlepszym wyborem będzie udanie się
do profesjonalisty. Nie zmienia to oczywiście
faktu, że może zdarzyć się znalezienie odpowiedzi w Internecie, a nawet wykorzystanie
gotowych, prostych wzorów umów lub pism.
Dobrym miejscem, aby zacząć poszukiwanie
wiedzy prawnej, będą swego rodzaju „strefy
wiedzy prawnej”, które skupiają się na określonych dziedzinach prawa. Takim miejscem
w Internecie dotyczącym zamówień publicznych jest ekspercki portal o zamówieniach
publicznych – Profesjonalne Przetargi. Został
on stworzony przez kancelarię JKM i Partnerzy z myślą o dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem z zakresu zamówień publicznych. Na
portalu można znaleźć aktualności ze świata
przetargów, analizy szeroko omawiające zagadnienia prawne, schematy do wykorzystania
przez przedsiębiorców oraz dział Q&A, gdzie
redakcja odpowiada na pytania czytelników.
Możliwy jest również bezpośredni kontakt
z autorami treści na portalu, aby uzyskać dodatkowe informacje o konkretnym zagadnieniu. Istnieje również możliwość zamówienia
spersonalizowanego szkolenia, a także zlecenia
sprawy Kancelarii, jeśli pytanie okaże się bardziej skomplikowane i wymagało będzie analizy
dokumentów.
r. pr. Grzegorz Mura
Partner
JKM i Partnerzy Król-Mura Skrypko Stajer
Mura spółka partnerska radców prawnych
Dominik Gabor
Prawnik
JKM i Partnerzy Król-Mura Skrypko Stajer
Mura spółka partnerska radców prawnych
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Mercure Katowice Centrum
otwiera drzwi do nowego wymiaru
hotelarstwa
Wraz z początkiem września 2021, zlokalizowany w samym centrum stolicy Śląska, hotel Mercure
Katowice Centrum otworzył drzwi dla pierwszych gości. To kolejny obiekt grupy Accor, międzynarodowego
lidera hotelarstwa, który dołącza do rodziny uznanych na całym świecie hoteli Mercure. Nowoczesny hotel
wpisuje się w przemianę przemysłowych Katowic w ekologiczne miasto. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań
przyjaznych środowisku, materiałów z recyklingu czy fasady budynku pokrytej naturalną zielenią, hotel
jest doskonałym wcieleniem hotelarskiej myśli przyszłości.
zarówno dla gości przyjezdnych, jak i dla mieszkańców Katowic – mówi Andrzej Kleeberg,
Dyrektor Hotelu Mercure Katowice Centrum

Zielone wnętrza inspirowane naturą

Przyszłość hotelarstwa
Motywem przewodnim całego obiektu jest wykorzystanie ekologicznych rozwiązań, które są
przyszłością współczesnego i odpowiedzialnego hotelarstwa. Obiekt został zaprojektowany w myśl filozofii green & clean, a jego
fasadę pokrywa największa w Katowicach
ściana z naturalnymi roślinami. Technologie
przyjazne środowisku są dostępne w całym
obiekcie. Wyrazem zaangażowania hotelu
w ekologię jest mural w lobby przygotowany
przez miejscową artystkę street-artową Monę
Tusz.
– Otwierając hotel w środku jednego z największych przemysłowych ośrodków w naszym
kraju, chcemy świadomie i aktywnie wziąć udział
w zielonej transformacji Katowic. Mercure Katowice Centrum wykorzystuje technologie przyjazne środowisku na każdym kroku – od roślinnej
ściany na fasadzie budynku poprzez ekologiczne
rozwiązania wewnątrz hotelu, m.in. ponowne wykorzystanie elementów wystroju czy współpracę
z lokalnymi dostawcami. Wierzymy, że nasz hotel,
wykorzystując ducha lokalności marki Mercure
stanie się ważnym miejscem odpoczynku i spotkań

Zlokalizowany przy ul. Młyńskiej obiekt oferuje
gościom 268 nowoczesnych, komfortowych
i przestronnych pokoi, każdy został zaprojektowany tak, by zagwarantować spokojny i harmonijny wypoczynek pośród naturalnych kolorów
i materiałów. Inspiracją do hotelowych wnętrz
było środowisko naturalne i przyroda.
Do dyspozycji gości jest bar i restauracja Winestone, która gwarantuje bogaty wybór win,
w tym także polskich i organicznych oraz nowoczesną lokalną kuchnię najwyższej jakości
z daniami serwowanymi na kamiennych deskach. Dla miłośników wymarzonego spokoju
i relaksu hotel przygotował pokój masażu, który
wraz z sąsiadującą siłownią znajduje się na 9.
piętrze, zapewniając niesamowity widok na
całe miasto. Nie zabrakło także przestrzeni
biznesowej, gwarantującej nowoczesne i wygodne sale konferencyjne o całkowitej pojemności do 80 osób i powierzchni blisko 100

m2. Do dyspozycji odwiedzających hotel jest
także podziemny parking oferujący 70 miejsc
postojowych.

Biznesowy hotel
w t ętniącym sercu miasta
Mercure Katowice Centrum znajduje się 100 m
od dworca kolejowego i autobusowego. Lokalizacja w centrum miasta gwarantuje gościom
komfortowy dojazd do kluczowych miejskich
destynacji. Międzynarodowe Centrum Kongresowe, hala widowiskowa „Spodek” i Centrum
biznesowe KTW znajdują się w promieniu 1 km,
co sprawia że hotel jest idealnym punktem dla
gości biznesowych.

Kontakt:
W celu podjęcia współpracy lub otrzymania
większej dawki informacji o hotelu zapraszamy
do kontaktu z Dyrektorem Działu Sprzedaży
i Marketingu, Agnieszką Węgrzyn-Chwiłkowską.
agnieszka.wegrzyn-chwilkowska@accor.com,
tel: + 48 603 353 103
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Geodezyjna obsługa
inwestycji od A do Z!
Budując dom czy jakikolwiek inny budynek, należy postępować zgodnie z odpowiednimi praktykami. Zależy
od nich nie tylko niezawodna konstrukcja budowli, ale
również jej stan prawny. W wielu przypadkach możemy
poprosić o pomoc firmę geodezyjną, która w profesjonalny sposób zajmie się wszelkimi wymaganymi dokumentami i procedurami. Sprawdźmy, dlaczego jest to tak
ważne i w jakim zakresie geodeta może być przydatny.

Mapa do celów
projektowych
Stworzenie takiej mapy jest kluczowe, gdyż
bez niej żaden projekt budowlany nie może
zostać zrealizowany. Dodatkowo, jeżeli klient
zamierza zaprojektować budynek, który będzie
stał bliżej niż 4 metry od granic działki, należy
przeanalizować ich przebieg, aby nie było żadnych nieprawidłowości.

W czym może pomóc firma
geodezyjna?
Najłatwiej wytłumaczyć to na przykładzie. Kupując działkę pod budowę domu i zaciągając
kredyt hipoteczny, często korzystamy z doradztwa prawnego. Przeanalizowanie umowy,
którą podpiszemy z bankiem, ma na celu uchronienie nas przed zapisami, które ewentualnie
mogłyby działać na naszą niekorzyść. Jest to
jak najbardziej prawidłowe podejście w obliczu podejmowania dość sporego zobowiązania
finansowego.
Zanim jednak dojdzie do transakcji, musimy
wybrać odpowiednią działkę, na której stanie
nasza przyszła nieruchomość. Ją również powinniśmy sprawdzić, zanim dobijemy targu ze
sprzedającym. Wierzenie na słowo, że granica
działki biegnie „wzdłuż płotu” często kończy
się nieprzyjemnymi konsekwencjami dla przyszłego właściciela. Geodeta weryfikuje dokładny przebieg granic, aby klient mógł mieć
pewność, że są one zgodne z ofertą sprzedaży, a także że budowa w ich obrębie nie
będzie nastręczać problemów. Czasem może
także pomóc przy regulacji stanu prawnego
nieruchomości.
Przyjrzyjmy się głównym usługom, jakie może
nam zaoferować firma geodezyjna:
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Mapa do celów projektowych odzwierciedla
aktualny stan terenu, na którym ma być wykonana inwestycja. Dzięki niej projektant wie,
jak zagospodarować działkę i gdzie powinny
znajdować się poszczególne elementy danego
obiektu. Na mapie widzimy wszystkie szczegóły
dotyczące terenu, co pozwala nam uniknąć
błędów na wstępnym etapie projektowania
budowli.

Tyczenie budynków
To jedna z pierwszych rzeczy, jaką robi się na
początku budowy. Firma geodezyjna tyczy osie
konstrukcyjne budynku na ławach ciesielskich,
a co za tym idzie - wyznacza miejsca, w których
będą znajdowały się elementy ujęte w projekcie budynku. Ma to na celu umiejscowienie
wszystkich konstrukcji w terenie względem granic działki oraz ustawienie ich w odpowiedniej
orientacji do stron świata.

Niewłaściwe wytyczenie budynku może
sprawić, że będzie on niezgodny z projektem
oraz założeniami zawartymi w pozwoleniu
na budowę. To może prowadzić nie tylko do
konieczności stworzenia nowego projektu
i ponownego uzyskania pozwolenia, ale w najgorszym przypadku kończy się nakazem rozbiórki, na przykład w przypadku, gdy budynek
jest umiejscowiony zbyt blisko granicy sąsiadującej działki.

Inwentaryzacja
podwykonawcza
Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
sprawdza inwestycję po zakończeniu budowy
i decyduje, czy wszystkie prace zostały wykonane prawidłowo. Inwestor powinien pozyskać
od uprawnionego geodety mapę z inwentaryzacją powykonawczą, aby otrzymać pozytywną
decyzję wyżej wspomnianego organu.
Ten dokument potwierdza, jaki jest stan rzeczywisty nieruchomości i czy spełnia ona założenia
projektowe. Znajdują się w nim również informacje na temat wjazdu, dróg dojazdowych,
miejsc parkingowych i innych kluczowych elementów infrastruktury.
Współpracując z doświadczoną firmą geodezyjną, taką jak Exigeo z Katowic, mamy
pewność, że wszystkie wyżej wymienione
procedury zostaną wykonane w sposób profesjonalny, zgodny z prawem i wspierający klienta
w dalszych działaniach projektowych.
Zapraszamy do kontaktu:
Dawid Sienkiewicz
tel. 519 866 936
e-mail: exigeo@exigeo.pl
www.exigeo.pl
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SPEDYCJA

GODNA ZAUFANIA
Firma Quality Speed Partner powstała w 2019 roku i mimo krótkiego stażu wypracowała kulturę partnerstwa w świecie spedycji i transportu. Pozyskane doświadczenie i wiedza stwarzają możliwości dostosowania się do potrzeb klientów. Wyróżnia ją kompleksowość działania, rzetelność, indywidualne podejście
do każdego zlecenia, łatwość w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Elastycznie dostosowuje
się do zmieniających potrzeb rynku. Klient ma gwarancję wykonania usługi w sposób profesjonalny
i rzetelny. Firma dba o bezpieczeństwo, najwyższą jakość świadczonych usług oraz ich terminowość.
Transport krajowy i międzynarodowy

Quality Speed Partner zapewnia przewóz towarów na rynku krajowym
i międzynarodowym. Zgodnie z oczekiwaniami i kryteriami określonymi
przez klienta dostarcza towar w wybrane miejsce. Dostosowuje się do
wagi, wymiarów i specyfikacji przewożonego ładunku. Dokłada wszelkich
starań, aby zaspokoić potrzeby klientów, służąc doradztwem i pomocą.

Spedycja krajowa i międzynarodowa

Głównym profilem działalności Quality Speed Partner jest organizowanie
przewozu rzeczy w ruchu krajowym I międzynarodowym, uwzględniając
wszystkie dodatkowe formalności wynikające ze zlecenia. Kompleksowo
wykonuje usługę pośrednictwa w przewozie ładunku.
Od spedytorów wymaga się doświadczenia i wiedzy, dlatego też pracownicy firmy stale podnoszą kwalifikacje, biorą udział w szkoleniach,
webinarach i konferencjach.
W 2020 roku przystąpiła do plebiscytu Firma Godna Zaufania i od tej
pory, co roku, zostaje wyróżniona tym Certyfikatem za nieposzlakowaną opinię oraz rzetelne podejście wobec klientów i kontrahentów.
Właścicielka firmy, Joanna Jonisek, dołączyła do grona Kobiet Charyzmatycznych. Główną ideą Stowarzyszenia Kobieta Charyzmatyczna jest
wspieranie i promowanie przedsiębiorczych kobiet, rozwój solidarności
kobiet poprzez wymianę doświadczeń, udział w projektach społeczno-edukacyjnych, akcjach na rzecz poszanowania praw osób potrzebujących pomocy, a także działania na rzecz zwierząt.
- Otrzymane wyróżnienia to powód do dumy, jak również doskonałe potwierdzenie stabilnej pozycji naszej firmy na rynku. Dodatkowo jest to świadectwo
tego, że priorytety jakimi się kierujemy pozwalają na osiągnięcie właśnie
takich efektów. Spedycja to branża, w której wszystko szybko się zmienia,
pełna wyrzeczeń, reagowania na zmiany, ale jednocześnie dająca ogromne
możliwości rozwoju i satysfakcji. Dzięki naszemu zaangażowaniu, pasji i chęci
dalszego doskonalenia się, każdego dnia podnosimy nasze kwalifikacje i powiększamy grono zadowolonych kontrahentów – podkreśla Joanna Jonisek,
Właścicielka Quality Speed Partner.
Firma zaprasza do współpracy, od poniedziałku do piątku w godz.
7.00-17.00; tel. 535 939 175, e-mail: biuro@qualityspeed.pl
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RESTRUKTURYZACJA
– czy jest się czego bać?
Początek 2022 r. przyniósł przedsiębiorcom wiele zmian: tzw. Polski Ład, powszechne podwyżki cen
energii, wysoka inflacja, a wreszcie militarna agresja Rosji na Ukrainę. Nie dość, że wszystkie te zdarzenia
skumulowały się w czasie, to jeszcze uderzyły z impetem w przedsiębiorstwa zmagające się z konsekwencjami wprowadzanych wcześniej restrykcji epidemicznych. Wśród menedżerów mniej mówi się
dzisiaj o rozwoju, inwestycjach i ekspansji, a więcej o przetrwaniu i odnalezieniu się w nowej rzeczywistości gospodarczej. Tylko w listopadzie i grudniu 2021 r. zamknięto przecież łącznie ponad 30 tysięcy
działalności gospodarczych, a w styczniu 2022 r. zawieszono ich aż 524 tysiące.
Trzeba zdać sobie sprawę z faktu, że restrukturyzacja powinna stać się jednym z narzędzi
pierwszej potrzeby w warsztatach menedżerów. Czasy, w których kojarzyła się z biznesowym nieudacznictwem należą już do słusznie
minionej przeszłości. Dziś świadczy o wysokiej
świadomości kadry zarządzającej i umiejętnym
poruszaniu się w trudnym otoczeniu gospodarczym. Odpowiednio szybka reakcja na pojawiającą się lukę płynnościową lub niedobór
środków pieniężnych może nie tylko uratować
przedsiębiorstwo, ale i otworzyć je na zupełnie
nowe możliwości.

Na czym polega
restrukturyzacja?
W ramach postępowania restrukturyzacyjnego
przedsiębiorca zmierza do zawarcia kompleksowego układu z wierzycielami, składając im
propozycje układowe.
Różnym grupom wierzycieli może zaproponować np. odroczenie płatności, rozłożenie na
raty lub zmniejszenie wysokości zobowiązań.
Układ objąć może zasadniczo wszystkich wierzycieli, tj. banki, kontrahentów lub wierzycieli
publiczno-prawnych. Jeśli w ramach głosowania osiągnięte zostaną odpowiednie większości,
to układ uznaje się za zawarty. Aktualnie najpopularniejszym modelem restrukturyzacji jest
postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU),
w kształcie obowiązującym od 1.12.2021 r.

Jakie są największe zalety
postępowania o zatwierdzenie układu (PZU)?
1. dłużnik sam wybiera nadzorcę
układu, tj. licencjonowanego doradcę
restrukturyzacyjnego,
2. ochrona przed wierzycielami trwa 4 miesiące od dokonania obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (tzw. okres
ochronny),
3. zakaz prowadzenia w tym okresie egzekucji wobec dłużnika, a także wypowiadania
kluczowych umów,
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4. zbieranie głosów w trybie
korespondencyjnym,
5. możliwość elastycznego kształtowania warunków układu, co stwarza realną przestrzeń
naprawy przedsiębiorstwa.

Jak restrukturyzować?
Wielowymiarowo!
Decyzja o wejściu w proces restrukturyzacji
musi być przemyślana. Zawsze należy bowiem przeanalizować jej wpływ na istniejące w przedsiębiorstwie stosunki handlowe,
prawne i ekonomiczne.
Wierzymy w taką wizję restrukturyzacji, która
uwzględnia całokształt biznesu. Zabezpieczamy realizowane projekty od strony ekonomicznej, zarządczej, księgowej i prawnej;
koncentracja tylko na jednym obszarze może
wpłynąć negatywnie na inne. KMS to nowe
i kompleksowe podejście do usług restrukturyzacyjnych. Nie tylko prowadzimy bowiem
-w charakterze doradców i pełnomocnikówwiele projektów restrukturyzacyjnych, ale
również wyceniamy przedsiębiorstwa, badamy
niewypłacalność, sporządzamy opinie biegłych
z zakresu odpowiedzialności menedżerów,
zarządzamy kryzysowo przedsiębiorstwami,

a także systematycznie wspieramy wiodące
kancelarie prawne w charakterze organów postępowań restrukturyzacyjnych lub ekspertów
prywatnych.
Wśród naszych sukcesów wymienić można
choćby skuteczne przeprowadzenie w roli
nadzorcy układu jednej z największych zakończonych sukcesem restrukturyzacji w Polsce
(redukcja 550 mln zł długu). W dwóch ostatnich
latach zajęliśmy III miejsce w Rankingu Kancelarii Prawnych w kategorii Nowe Prawo Restrukturyzacja, organizowanym przez dziennik
„Rzeczpospolita", a w samym 2020 r. zaufało
nam prawie 170 klientów. W 2020 r. byliśmy
też (KMS i wspólnicy KMS) najczęściej powoływanymi syndykami w upadłościach gospodarczych w Polsce.
Zapraszamy do kontaktu!
ul. Wrocławska 54, 40-217 Katowice
tel. 32 308 0000
www.kmsbiznes.pl

Elektryzująca rewolucja
w walce ze smogiem!
ECO DUET

kocioł
+ fotowoltaika

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Eco Power Sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 6, Pszczyna

adam.kowalik@KotlyEcoPower.com
+ 48 601 409 491
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59. Międzynarodowe Targi Budownictwa
TWÓJ DOM 2022 w Bielsku-Białej za nami!
Od 11-13 marca br. na powierzchni ponad 5 000 mkw. w Hali Wystawowej pod Dębowcem i na 1000
mkw. na ekspozycjach zewnętrznych, swoje oferty przedstawiło ponad 150 firm budowlanych. Prezentowane były nowoczesne, szybkie techniki budowy domów energooszczędnych, innowacyjne systemy
grzewcze, pompy ciepła, materiały wykończeniowe i aranżacje wnętrz.
instytucjonalnych i prywatnych inwestorów
podejmujących budowę bądź remont budynku.

Było to największe wydarzenie biznesowe
dla branży budowlanej w południowej Polsce. W wiosennej odsłonie targów, w związku
z dobrą koniunkturą w budownictwie – odnotowano wyjątkowo liczny udział specjalistów,
projektantów i firm wykonawczych, a także

Zgodnie z tematem przewodnim: „BUDUJ
NOWOCZEŚNIE – inteligentne rozwiązania dla domu” na stoiskach wystawców pojawiło się wiele atrakcyjnych, innowacyjnych
rozwiązań:
• izolacyjne powłoki termorefleksyjne – które
zabezpieczają ściany przed stratami ciepła
w zimie i nadmiernym nagrzewaniem w lecie,
• okna z szybami fotowoltaicznymi zapewniającymi pokrycie zapotrzebowania na energię
elektryczną, uwalniając przy tym od konieczności instalowania paneli fotowoltaicznych na
dachu domu,
• piękna ekspozycja mieszkalnych ogrodów
zimowych, dzięki którym można powiększyć

swoją przestrzeń życiową o całoroczne, ciepłe pomieszczenia dające możliwość bliskiego
kontaktu z naturą,
• maszyny, narzędzia i samochody elektryczne
przeznaczone dla przedsiębiorców.
Dzięki ciekawym ekspozycjom i wielu nowatorskim rozwiązaniom prezentowanym na stoiskach, targi zebrały wiele pozytywnych opinii
ze strony partnerów i gości, a także zwiedzających, którzy znaleźli tutaj interesujące ich
materiały i rozwiązania techniczne. Wystawcy
nie kryli zadowolenia z udziału w wydarzeniu,
wielu z nich zadeklarowało swoją obecność na
jubileuszowej, jesiennej edycji targów, które
odbędą się w dniach 23-25 września 2022
roku w Bielsku-Białej w Hali pod Dębowcem.

Wyniki Konkursu Targowego
Nagroda prof. Jerzego Buzka

KATEGORIA – TECHNOLOGIE INSTALACYJNE

Za wniosek: „ALU FUTURE ENERGY” - OKNO-SLIDE s.c. Bielsko-Biała,
dealer firmy Petecki

Złoty Filar Budownictwa przyznano:
Za wniosek: „Innowacyjny system balastowy GRAM-BOX dla technik montażu

KATEGORIA– MATERIAŁY I TECHNOLOGIE BUDOWLANE

paneli fotowoltaicznych, zgłoszony przez GRAM-BOX Sp. z o.o. - Pszczyna
Wyróżnienie przyznano:

Złoty Filar Budownictwa przyznano:

Za wniosek: „Uniwersalny system zasilania rezerwowego", zgłoszony przez

Za wniosek: „Płyty termoizolacyjne DK”, zgłoszony przez GREENQ

JAMAT s.c. - Bielsko-Biała

Kuśnierkiewicz Sp.K. – Toruń
Srebrny Filar Budownictwa przyznano:

NAGRODY BRANŻOWE:

Za wniosek: „Ogrody zimowe całoroczne, tzw. mieszkalne”, zgłoszony przez
ALMONT SYSTEM s.c. M. Koziołek, J. Koziołek - Bujaków

Śląska Izba Budownictwa
Za wniosek: „PSC 4ECO 250T ECI INTERIOR Powłoka termorefleksyjna o wła-

KATEGORIA – TECHNIKA GRZEWCZA

ściwościach bakteriostatycznych", zgłoszony przez 4-ECO Sp. z o.o. - Kielce
Za wniosek: „Uniwersalny system zasilania rezerwowego”, zgłoszony przez

Złote Filary Budownictwa przyznano ex aequo:

JAMAT s.c. - Bielsko-Biała

Za wniosek: „Powietrzna pompa ciepła z nowym, proekologiczny czynnikiem

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Bielsko-Biała

chłodzącym R454 firmy STIEBEL ELTRON HPA - O 05.1/7.1 S(C)”, zgłoszony

Za wniosek: „Ogrody zimowe całoroczne tzw. mieszkalne", zgłoszony przez

przez INSTALMAX s.c. R. Marciniak, B. Misiarz - Żywiec

ALMONT SYSTEM s.c. M. Koziołek, J. Koziołek - Bujaków

Za wniosek: „CGK - pompy ciepła powietrze-woda modele 12kW i 20kW”,

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oddział Beskidy

zgłoszony przez 4 ECO sp. z o.o. - Kielce

Za wniosek: „Rekuperator REQNET z wymiennikiem entalpicznym”, zgłoszony

Za wniosek: „Powietrzna pompa ciepła LWDV z naturalnym czynnikiem chłod-

przez KLIMATER Rafał Matlak - Kozy

niczym R290 (propan) wraz ze stacją hydrauliczną”, zgłoszony przez ROMICKI

Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej

EKO SYSTEM - Bielsko-Biała

Za wprowadzanie w budownictwie innowacyjnego systemu: WINS - nowy

Srebrny Filar Budownictwa przyznano:

standard izolacji okien, został przyznany firmie Majsterek s.c. Janusz Boboń,

Za wniosek: „Kocioł DRACO BIO COMPACT FII GP”, zgłoszony przez

Marcin Kanik z Żywca

Beskidzkie Centrum Kotłów i Instalacji Bogusław Misiarz z Buczkowic
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PAT R ON AT RI G

O niezależności energetycznej
na Międzynarodowym Szczycie
Klimatycznym TOGETAIR
Trzy dni wypełnione spotkaniami, trzydzieści debat, dziesiątki polskich i zagranicznych ekspertów – tak
przedstawia się tegoroczny Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2022 (20-21-22 kwietnia). Szczególnie ważnym
tematem tegorocznego wydarzenia będzie niezależność energetyczna Polski i Europy w perspektywie
polityki klimatycznej.
– Musimy przemyśleć podejście do taksonomii
i polityki klimatyczno-energetycznej. Obecnie,
w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, bezpieczeństwo energetyczne i solidarność państw członkowskich Unii Europejskiej nabiera szczególnego
znaczenia. Dlatego musimy rozmawiać o transformacji z szerokim gronem ekspertów – podkreśliła
Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.
Transformacja energetyczna i droga do neutralności klimatycznej to jedne z największych
współczesnych wyzwań stojących przed
społeczeństwami europejskimi. Ambitne cele
ekologiczne, zmiana modeli biznesowych
i przyzwyczajeń obywateli oraz głęboka
transformacja gospodarcza – zapewniająca
bezpieczeństwo energetyczne - powinna przyśpieszyć natychmiast. Procesy te muszą jednak
uwzględniać sytuację społeczno-gospodarczą
poszczególnych krajów UE. Jest to szczególnie
ważne w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie
niezbędne zmiany często wymagają więcej
czasu i inwestycji.
– Obecna sytuacja zmusza nas do nowej, pogłębionej refleksji nad bezpieczeństwem energetycznym. Jest to trudny i wielowymiarowy temat,
o którym musimy rozmawiać i znaleźć najlepsze
rozwiązania. Bezpieczeństwo energetyczne ma
fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa
kraju i Europy, która potrzebuje konkurencyjnej
gospodarki i społecznego rozwoju – komentuje
Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawczyni Szczytu Klimatycznego TOGETAIR
Dziś głównym pytaniem, jakie stoi przed nami,
jest: jak miks energetyczny, czyli udział poszczególnych źródeł energii w jej wytwarzaniu,
będzie wyglądał w perspektywie średnio- i długoterminowej w przyszłości.
W planach jest, aby jak najwięcej energii było
produkowane ze źródeł odnawialnych i rozproszonych, neutralnych klimatycznie, ale
w najbliższych latach nie obędzie się bez podstawowych, konwencjonalnych źródeł energii,
które stabilizują system.
− Uniwersytet Warszawski podejmuje coraz liczniejsze inicjatywy na rzecz klimatu oraz ochrony
środowiska naturalnego. Także poprzez swoją
misję i strategię realizowaną w działalności

badawczej, dydaktycznej i społecznej UW podjął
szereg inicjatyw, programów oraz projektów, które
pomagają realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Szkoły wyższe pełnią wyjątkową rolę
w kształtowaniu społeczeństwa i otaczającego go
świata. Naszym zadaniem jest wyedukowanie jak
najliczniejszej grupy odbiorców, także przyszłych
decydentów. Nie ma zapasowej Ziemi, mamy
jedną szansę − jest o co walczyć − zaznacza prof.
Alojzy Z. Nowak, rektor UW.
W świetle polityki energetycznej istotnymi
kierunkami będą rozwój technologii jądrowych równolegle ze źródłami odnawialnymi,
szczególnie w zakresie morskiej energetyki
wiatrowej.
– Niemniej jednak z uwagi na obecną sytuację
geopolityczną pod znakiem zapytania staje droga,
do tej pory w dużej mierze, promowana przez
część naszych partnerów w Unii Europejskiej, dotycząca oparcia się w okresie przejściowym o źródła gazowe i rezygnację z atomu. O tym wszystkim
będziemy rozmawiać podczas tegorocznej edycji
Szczytu Klimatycznego TOGETAIR, m.in w debacie pn. „Bezpieczna przyszłość energetyczna
Europy” - otwierającej dzień pierwszy – mówi
Agata Śmieja.

MIĘDZYNARODOWY
SZCZYT KLIMATYCZNY
– Głęboko wierzymy, że procesy transformacji
wymagają efektywnego, wielostronnego dialogu
między europejskimi państwami członkowskimi,
uwzględniającego specyfikę poszczególnych krajów i ich gospodarek. Tylko wzajemne zrozumienie
i poszanowanie poglądów zagwarantuje niezbędne wsparcie społeczne i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego w Europie – podkreśla
Artur Beck, producent i organizator Szczytu
Klimatycznego TOGATAIR, Prezes Fundacji
Pozytywnych Idei.
Trzecia edycja Szczytu Klimatycznego
TOGETAIR odbędzie się w dniach 20-2122 kwietnia. Trzydniowe wydarzenie, realizowane w formule hybrydowej i transmitowane
z telewizyjnego studia, oglądać będzie można
bezpłatnie i bez rejestracji na głównych

stronach najważniejszych polskich portali internetowych. Biorąc pod uwagę poprzednie
edycje, spodziewana jest widownia, która łącznie osiągnie poziom ok. 30 mln widzów.
W 2022 formuła wydarzenia rozszerzona jest
na poziom międzynarodowy, wzmacniając
współpracę na linii Polska - kraje Trójmorza Unia Europejska.
– W tym roku trzy panele otwierające każdy dzień
Szczytu odbędą się z udziałem przedstawicieli
międzynarodowych instytucji. Chcemy, by ten
głos i punkt widzenia Europy Środkowej, zwłaszcza
dzisiaj, w kontekście tego co dzieje się za naszymi
wschodnimi granicami, był wyraźny, był jednoznacznie sformułowany i by wszedł w agendę
dyskusji ogólnoeuropejskiej w jeszcze większym
stopniu niż do tej pory – podsumowuje Artur
Beck.

NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA W BEZPIECZNEJ
EUROPIE
Szczyt Klimatyczny tradycyjnie odbędzie się
w dniach 20-21-22 kwietnia, tak aby objąć
symbolicznie 22 kwietnia, czyli Międzynarodowy Dzień Ziemi.
Organizatorzy polskiego Szczytu Klimatycznego zaprosili do udziału przedstawicieli ministerstw, samorządy w randze marszałków,
reprezentantów spółek skarbu państwa, ale
też koncernów międzynarodowych, jak i mniejszych firm. Szereg instytucji merytorycznych
w randze uczelni wyższych i instytucji badawczych, a także organizacje pozarządowe
oraz media, które będą prowadzić tematyczne
debaty.

AGENDA TEMATYCZNA
TOGETAIR 2022:
www.togetair.eu/agenda
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Drastyczne zmiany cen i uwarunkowań
ekonomicznych
– JAK RENEGOCJOWAĆ KONTRAKT?
Pierwszą myślą, która ma prawo pojawić się po przeczytaniu tytułu to pytanie: „Przecież kontrakt jest
podpisany, jak można zmieniać zasady gry w czasie jego trwania?”
Taka myśl zazwyczaj wynika z naszego systemu wartości – dało się słowo, złożony został podpis – teraz trzeba słowa dotrzymać. I słusznie. Po to są kontrakty, aby gwarantować drugiej stronie, naszemu
partnerowi w biznesie – np. klientowi, dostawcy, współorganizatorowi – warunki, dzięki którym może
on stabilnie realizować swoje plany – jednocześnie gwarantując nam tę stabilność. Wydawać by się
mogło, że to proste i nie podlegające dyskusji. Rzeczywistość, logika oraz… uczciwość pokazują, że…
nie do końca!
Renegocjacje kontraktów

Krzysztof Sarnecki
Prezes Quest Change Managers
Autor, jako zawodowy negocjator, współpracował z różnymi organizacjami w USA
i w Polsce w obszarze zarządzania kryzysowego, w tym szkolił w Centrum Przygotowań
do Misji Zagranicznych w Kielcach żołnierzy
armii polskiej wyjeżdżających na placówki
o wysokim prawdopodobieństwie sytuacji
kryzysowych. Konsultant strategiczny, ekspert
w zakresie marketingu i budowania przewagi
rynkowej firm oraz agent zmian w procesach
transformacji dużych i średnich firm. Praktyk,
biznesman, założyciel i prezes Academy of Business & Career Development w Chicago (z ponad 35-letnim doświadczeniem zarządczym),
doradca i trener kilkunastu tysięcy członków
zarządów i menedżerów, pracujący z wieloma czołowymi firmami w Polsce i za granicą
w dziedzinie transformacji, nowoczesnego zarządzania oraz nowoczesnej sprzedaży w ekonomii chaosu. Twórca pierwszej nielinearnej
V Generacji Sprzedaży. Absolwent University
of Illinois, Institute of Entrepreneurial Studies
w Chicago oraz absolwent programu MBA Lake
Forest Graduate School of Management w Lake
Forest, Illinois.
www.questcm.pl

W Gospodarce Turbulencji drastyczne zmiany
rynkowe wymagają renegocjacji kontraktów.
Czy istnieje najlepsza strategia, z jaką należy
podejść do tego procesu? Cóż, doświadczenie
pokazuje, że jest to tzw. Strategia Kissingera
- czyli zwrócenie się do swojego kontrahenta
z „propozycją otwartej księgi”, pokazując jasno
logikę „nowej umowy” ze wszystkimi danymi
w pełni wyeksponowanymi, bez żadnych
gierek - pokazując najlepszą możliwą ofertę.
Należy to zrobić w sposób, który uwzględnia delikatną kwestię emocji drugiej strony.
Nieantagonizująca komunikacja powinna być
prowadzona przez cały czas, podobnie jak
silna konsekwencja w utrzymywaniu naszej
propozycji jako ostatecznej - chyba, że Twój
kontrahent zmieni jakieś wymagania. Pomoże
to zbudować zaufanie i zwiększy szanse na
kontynuację kontraktu z nowymi, sensownymi
z biznesowego punktu widzenia warunkami.

Przyjrzyjmy się dwóm sytuacjom.

SYTUACJA PIERWSZA:
Firma X podpisała kontrakt wartości 6 milionów na dostawę podzespołów do klienta
Y. W ramach tego przedsięwzięcia – firma X
skalkulowała zakup stali do produkcji podzespołów na poziomie 2 mln PLN uwzględniając
obecne ceny. Przedsięwzięcie zostało skalkulowane poprawnie, jego marżowość jest poprawna rynkowo i bardzo sensowna z punktu
widzenia uwarunkowań, w których firma X
się znajduje. Czas realizacji kontraktu to 1,5
roku. Pierwsza faza (6 miesięcy) to planowanie
prototypów, ich produkcja i testowanie. Po
trzech miesiącach prac na rynku pojawiają się
silne turbulencje. Ceny stali – i nie tylko – idą
drastycznie w górę. Po miesiącu koszt stali
wzrósł o 60%, a dodatkowo trudno ją nabyć.
Realia kontraktowe wyglądają następująco:
cena stali z dwóch urosła do ponad trzech

milionów. Kontrakt jest nierentowny, straty
są już przewidywane na poziomie 0,5 miliona
PLN, a ceny wciąż rosną – nie tylko stali, ale
wszystkiego. Koszty pracy rosną także. Po
kolejnych 2 tygodniach szacowane straty
wyniosą już co najmniej 800 tysięcy PLN. X
jest relatywnie małą firmą – straty na takim
poziomie właściwie skazują firmę na upadek.
Co w takim momencie robić?
Bez względu na system wartości, bez względu
na taką czy inną ocenę popełnionych błędów
(jeżeli zostały popełnione) – sytuacja „tu i teraz” jest taka i już. Realizacja kontraktu dla firmy
Y przez X nie jest możliwa, gdyż dostawca nie
udźwignie finansowo choćby samych zakupów stali, nie mówiąc już o realizacji całości.
Jakie firma X ma wyjścia? Pożyczki żadnej nie
otrzyma. Kontraktu – mimo szczerych chęci
i uczciwemu podejściu do rzeczywistości – nie
zrealizuje. Pozostają więc dwie ścieżki: zbankrutować (ewentualnie wycofać się i czekać na
rozprawę w sądzie za przerwanie kontraktu)
albo… usiąść do stołu negocjacyjnego z firmą
Y i RENEGOCJOWAĆ KONTRAKT. A czy widzisz, czytelniku, jakieś inne, lepsze wyjście?
Kolejne pytanie, to: Czy firma Y będzie chciała
renegocjować?
Przyjrzyjmy się jej obecnej sytuacji… Firma
X na obecnych warunkach nie zrealizuje dostaw. Kropka. Wszyscy to już wiemy. Jak temu
zaradzić? Pójście do sądu nic nie da – trwać
będzie to lata, a w razie wygranej pojawia się
pytanie: Czy firma X będzie miała z czego zapłacić ewentualną zasądzoną sumę? Raczej
nie… Alternatywą jest oczywiście zwrócenie
się do innego dostawcy. Co jednak tam nas
czeka? Wycena kontraktu na bazie aktualnych
cen – a więc „nic podobnego do oryginalnego
kontraktu z firmą X”. To po pierwsze. Po drugie
– znalezienie firmy, która będzie w stanie od
razu zajmować się tym kontraktem nie jest
pewne – więc mamy ryzyko sporego przesunięcia realizacji przedsięwzięcia. Po trzecie – firma taka musi spełniać sporo różnych
warunków, aby być w stanie zrealizować taki
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kontrakt (np. wiedza, park maszynowy, dostępność terminów). Jaki z tego wszystkiego
wniosek? Być może najlepszą alternatywą dla
firmy Y jest… RENEGOCJACJA KONTRAKTU
Z FIRMĄ X – z uwzględnieniem zmian cen na
rynku… Bo dwa dodać dwa jest cztery…

SYTUACJA DRUGA:
Wojna, zmiany polityczne, kataklizmy – przerwane łańcuch dostaw, zmiana przepisów
eksportowych. Nam dzisiaj nie jest trudno sobie wyobrazić coś takiego… wystarczy jedno
słowo: pandemia.
Co w takiej sytuacji z naszym kontraktem? Ceny
lecą w górę, nie ma możliwości dotrzymania
terminów, gdyż materiałów produkcyjnych
po prostu nie ma i… nie będę wymieniał już
innych przykładów – tę rzeczywistość poznaliśmy choćby w latach 2020-2021. Co wtedy?
Cóż… to samo co w przykładzie pierwszym,
ale z jednym wyjątkiem. W praktyce każdy
sąd określi te sytuację jako „siłę wyższą”
uwarunkowań w otoczeniu, co powoduje, że
w praktyce kontrakt firmy X z Y przestaje być
egzekwowalny – nie obliguje obu stron do jego
bezwzględnej realizacji. Zmiany nie są winą
X-a i Y-a, zabezpieczenie się przed nimi nie
było możliwe z dwóch powodów: nieprzewidywalność zmian i ich skala. Co wtedy pozostaje?
RENEGOCJACJA KONTRAKTU. I już.

Jak renegocjować podpisany kontrakt?
Są trzy obszary, o które trzeba zadbać, aby
renegocjacje miały wysokie szanse sukcesu:
1. precyzyjna racjonalizacja,
2. komunikacja nieantagonizująca
3. „konsekwentna konsekwencja” w powiązaniu z cierpliwością negocjacyjną.
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Powyższe pojęcia omówię za chwilę – najpierw
przyjrzyjmy się strategii, którą warto przyjąć
w sytuacji renegocjacji w powodu drastycznych
zmian rynkowych.
Jaką więc strategię przyjąć?
W nomenklaturze zawodowych negocjatorów
nazywa się to strategią Kissingera* (aby ująć
precyzyjnie – jedną z jego strategii – gdyż jest
autorem kilku). Polega ona na tym, że przedstawiona oferta jest finalna, w założeniu najlepsza
z możliwych dla drugiej strony oraz, że pokazane są przejrzyście jej wszystkie elementy.
Strategia ta nie dopuszcza jakiejkolwiek „gry
negocjacyjnej” – oparta jest więc na maksymalnej racjonalizacji całości i jej elementów,
a w związku z tym na otwartości co do celów,
metod i ryzyka branego pod uwagę.
Wracając do naszego przypadku, kontraktu firm
X i Y, strategia Kissingera zakłada następujące
podejście z dobrą wolą i w dobrej wierze:
usiądźmy razem, połóżmy na stole wszystkie
uwarunkowania i poszukajmy najlepszego dostępnego rozwiązania tej trudnej sytuacji. Przykładowo, przyjrzyjmy się każdemu elementowi
kontraktu od strony zmiany cen, zastanówmy
się, czy możemy znaleźć bardziej ekonomiczne,
a wciąż akceptowalne rozwiązania (np. zamienniki materiałów czy części), przyjrzyjmy się,
gdzie możemy znaleźć oszczędności w obszarze realizowanych procesów, gdzie możemy
znaleźć synergię kosztów – ale to wszystko
z uwzględnieniem sensownej marżowości dla
obu stron. Być może firma X nie utrzyma tej
samej marżowości – ale dla niej kontrakt będzie
miał sens z punktu widzenia całokształtu działania firmy. Oczywiście, finalny wzrost kosztów
kontraktu może zmusić firmę Y do wycofania
się z niego – tak też może być. Firma Y może
nie być w stanie uzyskać akceptacji wyższych

cen od swojego odbiorcy (jeśli firma Y nie jest
ostatecznym „konsumentem produktu”) albo po
prostu może nie mieć budżetu na zwiększone
koszty „nowego kontraktu”. Fundamentem całej strategii jest MAKSYMALIZACJA SZANS
na dogadanie się w kwestii współpracy NA
NAJLEPSZYCH MOŻLIWYCH WARUNKACH.
Strategię Kissingera warto oprzeć na trzech
– wyżej już wymienionych – punktach realizacyjnych (operacyjnych). Omówmy je…

1. Precyzyjna
racjonalizacja
Kluczem dogadania się jest utrzymanie zaufania obu stron do siebie nawzajem. Dlatego,
przedstawienie nowej propozycji musi być
oparte o prawdziwe, precyzyjne, maksymalnie udokumentowane dane rynkowe czy biznesowe. Bardzo ważne wśród tych danych są
informacje dotyczące dalszych typów ryzyka
realizacyjnego oraz wskazanie tych obszarów, które pozostają kwestią trudną do zdefiniowania, podlegającą jedynie oszacowaniu
rzędu wielkości. Należy pokazać swoje cele
finansowe i inne – „położyć je na stole” przed
kontr-partnerem. Jeżeli on uczyni to samo
– stajemy się wtedy ZESPOŁEM ZADANIOWYM, który ma po prostu znaleźć najlepsze
możliwe rozwiązanie w tej trudnej sytuacji. Aby
to jednak osiągnąć, doświadczenie udowadnia,
że fundamentem dogadania się nie są fakty czy
argumenty, ale…

2. Komunikacja
nieantagonizująca
Każda próba zmiany jakiejkolwiek umowy,
nawet ta logiczna i wynikająca z obiektywnych uwarunkowań, wzbudza emocje. Kiedy
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pojawiają się emocje, wrażliwość kontrpartnerów rośnie – stają się bardzo
wyczuleni nie tylko na „co chcesz?”, ale
także, a zazwyczaj przede wszystkim na
„jak Ty mnie traktujesz?”. Sytuacja kryzysowa to wyzwania dla obu stron, to
kłopoty w wielu wymiarach. Pierwsza bariera do pokonania, to bariera pogodzenia
się z „nieważnością podpisanego przecież
kontraktu” – przy pełnym zrozumieniu
otoczenia i tak jest to silna bariera emocjonalna. Następna to „bariera zaufania”
– czy na pewno warunki proponowane
są „fair”, czy wynikają z poprawnych danych? Kolejna bariera to zdefiniowanie
swoich strat i dalszego ryzyka versus
poziomu strat i ryzyka kontrpartnera –
czy proporcje są uczciwe, czy dobrze
obliczone? A to wszystko cały czas „obleczone” w pytanie: "Czy traktujesz mnie
z szacunkiem?"
Dlatego chyba nie ma sytuacji bardziej
wymagającej korzystania z Komunikacji
Nieantagonizującej i z Mechanizmu Akceptacji. Spokój liczb w towarzystwie ze
spokojem emocji to „szyny, po których
jest szansa dojechania do konsensusu”.

3. „Konsekwentna
konsekwencja” w powiązaniu z cierpliwością negocjacyjną
Świat nie jest idealny. Nawet przy najlepszej woli obu stron oraz ogromnej
chęci szukania sytuacji win-win, negocjacjom będzie towarzyszyło dążenie
do uzyskania najlepszych dla siebie warunków. „Obiektywizm” to hasło także
podlegające interpretacji. Dlatego nawet
te warunki, które zaproponujemy jako
np. najniższe cenowo z możliwych lub
najszybsze terminowo z możliwych lub
najlepsze jakościowo z możliwych – będą
narażone na naciski kontrpartnera. Jeżeli
ulegniemy im bez żadnej racjonalizacji
tylko dlatego, że się obawiamy tego, co
zrobi druga strona – i zmienimy je tylko
z tego powodu – UTRACIMY WIARYGODNOŚĆ!!! Ulegnięcie presji w sytuacji zastosowania strategii Kissingera to
„zabójstwo dla procesu renegocjacji”, to
po prostu strata zaufania. W sytuacji
nacisku należy zachować spokój, cierpliwość – ze zrozumieniem, że druga strona
ma potrzebę testowania naszej wiarygodności – oraz należy być grzecznie
konsekwentnym.
I tu pojawia się niezwykle istotna z punktu
widzenia praktycznego – ostatnia już PORADA - PODWÓJNA INFORMACJA:
Podwójna, gdyż składa się z dwóch elementów. Pierwszy: podwaliną renegocjacji i proponowanego nowego układu

współpracy jest zazwyczaj fakt, że nasz
klient – firma Y – nie ma na ten moment
lepszego wyjścia, niż się z nami dogadać
na nowych warunkach – dogadanie się
z kimś innym związane będzie z warunkami gorszymi dla Y-ka. ALE UWAGA!
W żadnym momencie negocjacji nie
może to być częścią naszego komunikatu!!! Taki przekaz od nas wznieca tak
silny ogień emocji, że często bywa to źródłem irracjonalnego z punktu widzenia
logiki postępowania drugiej strony – bo
z punktu widzenia psychologii wtedy zrozumiałego. Klient dowie się tego z rynku
sam i sam dojdzie do wniosku, że nasza
propozycja jest najlepsza z dostępnych.
Dlatego, przy naciskach kontrpartnera,
trzeba wykazać cierpliwość i w żadnym
wypadku nie wolno w emocjach wyrzucić
z siebie słów „i tak jesteście na nas skazani” albo „i tak nikt nie da Wam lepszej
propozycji”… Takie zachowanie depcze
poczucie godności – a jego utrzymanie
jest jedną z najsilniejszych potrzeb każdego zdrowego człowieka.
Druga część porady-informacji to: bardzo dobrze zbadaj rynek, bardzo dobrze
rozeznaj, czy faktycznie Twój klient Y nie
ma lepszej niż nasza propozycji na rynku.
Jeżeli ma taką, to Twoja strategia może
legnąć w gruzach. Stąd też znajomość
sytuacji w otoczeniu jest tak istotna.
Pomyśl też – częścią prezentacji Twojej
propozycji może być pokazanie liczb oferowanych przez otoczenie. Tak długo, jak
zachowany będzie wymóg komunikacji
bez „straszenia”, że gdzie indziej i tak jest
gorzej, Twoje informacje rynkowe mogą
zaoszczędzić kontrpartnerowi wysiłku
sprawdzania wszystkiego – posunie się
on może wtedy tylko do zweryfikowania
Twoich danych tu i ówdzie – co tylko
wzmocni jego zaufanie do Ciebie!

Słowo kończące.
Renegocjacja kontraktu to proces a nie
wydarzenie. To działanie, którego celem jest zadbanie o twarde liczby z zachowaniem szacunku do człowieka. To
wreszcie ryzyko – jednak prawie zawsze
mniejsze niż rezygnacja z renegocjacji.
Powodzenia.

*Henry Kissinger, właśc. Heinz Alfred Kissinger (ur. 27 maja 1923 w Fürth) – amerykański polityk i dyplomata, profesor nauk
politycznych Uniwersytetu Harvarda. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego i sekretarz stanu podczas prezydentury Richarda
Nixona oraz Geralda Forda. Za swój wkład
podczas negocjacji w czasie konfliktu w Wietnamie otrzymał w 1973 Pokojową Nagrodę
Nobla. Człowiek Roku tygodnika „Time” w 1972
(razem z prezydentem Nixonem).
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Kolejny Czarny Łabędź, czyli jak
powinni się komunikować liderzy
w obliczu konfliktu zbrojnego
W momencie, gdy Polska w praktyce ogłosiła wygraną z pandemią COVID-19, kiedy ostatnia duża
fala zakażeń zaczęła istotnie opadać, zamiast uspokojenia nastrojów, nowego oddechu i stabilizacji, na
managerów spadło kolejne wyzwanie, w postaci kryzysu humanitarnego na Ukrainie. Konflikt zbrojny
w naszym sąsiedztwie, który dotyka również polski biznes, dla wielu firm to kolejny tzw. czarny łabędź,
czyli kryzys, na który nie można się było przygotować. To kolejne obciążenie dla zmęczonych reagowaniem na trudne sytuacje managerów oraz wyzwanie, któremu należy stawić czoła. Jak powinniśmy się
komunikować z pracownikami i grupami otoczenia? Jaką strategię obrać? Po raz kolejny zarządzający
muszą zadać sobie tego rodzaju pytania.

Czarny łabędź zmusza
menedżerów do wykorzystywania strategii
wojennych

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

Czarny łabędź to termin oznaczający zdarzenia, których nikt nie jest w stanie przewidzieć, a które mają ogromny wpływ na świat
i negatywnie oddziałują na gospodarkę oraz
społeczeństwo. Managerowie w obliczu konfliktu zbrojnego muszą sięgnąć po wiele technik zaczerpniętych z taktyki wojskowej, żeby
poprowadzić swoje organizacje przez chaos
i panikę, jaką w społeczeństwach wywołuje
groźba wojny.
W wielu firmach zatrudniających pracowników
z Ukrainy oraz blisko związanych z rynkami
wschodnimi zaraz po wybuchu wojny zapanował smutek i chaos. Część pracowników nie
mogło podejmować normalnych działań będąc
sparaliżowanych lękiem o swoje rodziny lub
o osoby bliskie przebywające w Ukrainie. Dla
liderów stres i lęk pracowników oznacza ograniczenie sprawczości i często kreatywności zespołu. Taki zespół potrzebuje prostych, jasnych
komunikatów oraz klarownych wytycznych.

Managerowie powinni
postawić na uspokajanie
nastrojów
Pierwszą istotną kwestią jest uspokajanie nastrojów. I tu przede wszystkim liderzy muszą
być opanowani i optymistyczni. Każda niepewność z ich strony może, bowiem odbić się
niepokojem i dodatkowym stresem w zespole.
Pewność lidera nie oznacza jednak, że ma on
ukrywać przed pracownikami powagę sytuacji.
Podstawową zasadą jest szczerość i omawianie bieżących wydarzeń bez tzw. „lukrowania”
rzeczywistości.
Należy jasno informować o zagrożeniach, ale
też pokazywać szanse, jakie przed organizacją
stawia zmieniająca się rzeczywistość. Ważne,
aby lider, który komunikuje nadchodzące
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trudności potrafił wskazać, jak organizacja będzie pracować, by sobie z nimi poradzić. Nie
musi przy tym dawać gotowych rozwiązań, ale
warto by pokazał, choć ramowy plan działania.

Pora na dyrektywny styl
zarządzania i działanie
Lider by zapanować nad chaosem i paniką musi
być bardziej dyrektywny, ale też powinien skanalizować emocje zespołu i przełożyć je na
konstruktywne działania. Warto wykorzystać
chęć niesienia pomocy, ale też zaadresować,
że wiemy, że nam wszystkim towarzyszą dziś
obawy, co do przyszłości.
W pierwszej, tzw. fazie szoku, pomóc rozładować napięcie w zespole mogą jedynie działania
sprawcze. Działając pracownicy mogą się lepiej
skupić, a reagowanie poprzez pomaganie pozwala szybciej powrócić do normalnej aktywności zawodowej.
Akcje pomocowe podejmuje obecnie wiele
firm, w swoich obszarach kompetencji np.
firmy telekomunikacyjne ułatwiają połączenia uchodźców z rodzinami, firmy logistyczne
dowożą pomoc, gastronomia przygotowuje
posiłki dla walczących, a lekarze przyjmują
pierwszych pacjentów z Ukrainy. Tylko w taki
sposób zespoły w wielu firmach mogą oswoić
lęk przed jutrem i kolejnymi doniesieniami
z linii frontu. Jednak inaczej niż w pandemii
COVID-19, zespoły nie są dziś bezczynne,
poza wolontariatem codzienne zadania powinny toczyć się nieprzerwanie i tu rolą lidera
jest stworzenie ram dla pomagania i ram dla
normalnej pracy. Z pewnością rolą liderów jest
tu jasne komunikowanie oczekiwań i stawianie granic, tak by zwykłe zadania toczyły się
nieprzerwanie.

Ważne jest poszukiwanie
nowych szans, gdy czarny
łabędź zagości na dłużej
Dzięki pandemii wiemy jednak, że kryzys
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wywołany przez czarnego łabędzia może mieć
kolejne etapy. Po fazie ogólnej mobilizacji i pomagania może nadejść fala trudniejsza, w której rzeczywistość wojenna w regionie przełoży
się na wiele decyzji biznesowych związanych
z koniecznością wprowadzania zmian np. ze
względu na odpływ inwestorów, ograniczanie
wydatków przez konsumentów i firmy, oraz
cięcia w budżetach promocyjnych ze względu
na niepewność jutra.
Podobnie, jak po kryzysie związanym z pandemią, z pewnością na rynku pojawią się nowe
biznesy, które odkryją swoją szansę. Tak jak
w pandemii rosły branże - logistyczna, cateringowa z dostawą do domów oraz środków
dezynfekcyjnych, podobnie ukraiński kryzys
wojenny może wywołać zapotrzebowanie na
nowe towary, takie jak np.: kamizelki kuloodporne, produkty higieniczne, w tym apteczki,
oraz podnieść popyt na niektóre usługi np. na
wynajem mieszkań.
Zadaniem managerów jest, więc bacznie przyglądać się zmianom rynkowym i poszukiwać
szans. Warto by w te działania angażować cały
swój zespół.
Stawiając czoła kolejnemu czarnemu łabędziowi, managerowie będą musieli szukać
w sobie nowej siły, by w obliczu wojny poszukiwać nowych ścieżek dla własnych biznesów. Istotne będzie też szybkie reagowanie
z ogromną odpornością na stres. Warto by
managerowie mieli w zanadrzu partnerów np.
(pomoc psychologiczną, prawną, komunikacyjną), z którymi będą mogli skonfrontować
własne lęki, ustalić odpowiednią linię promocji
lub komunikacji i szybko sprawdzić czy dana
ścieżka jest możliwa do wykonania prawnie
np. zatrudnianie osób z Ukrainy, przekazywanie
pomocy, wolontariat - to wszystko są zagadnienia, które na końcu firma będzie musiała
rozliczyć i zaraportować.

na którym pracownicy są pilnie poszukiwani.
Jednakże zagospodarowanie tego potencjału
też wymaga wysiłku. Szybkiej i skoordynowanej akcji rekrutacyjno-informacyjnej oraz np.
przeszkolenia w rodzimym języku kandydatów.
Na to wszystko managerowie muszą znaleźć
czas i przestrzeń, by zaplanować takie działania
pomimo bieżących wydarzeń i akcji pomocowych organizowanych ad hoc.

Czarny łabędź niesie ze sobą
nowe grupy konsumentów

Ze względu na rosnącą obecnie różnorodność kulturową materiały instruktażowe,
poradnikowe czy informacyjne powinny
być jak najprostsze, obrazkowe i szybkie do
skonsumowania. To, co wyróżnia ten kryzys
od pandemii COVID to to, że znacznie więcej osób pozostaje w tym kryzysie w ruchu.
Zamiast siedzieć na domowym home office,
podróżujemy i przemieszczamy się, by nieść
pomoc, dostarczać towary i odbierać ludzi, a to
oznacza, że najlepsze są dla nas kanały mobilne
oraz komunikacja cyfrowa, którą mogę odebrać
w każdej chwili – SMS-y, powiadomienia push
oraz komunikatory to te kanały, które dołączają
do wachlarza kanałów komunikacji rozwiniętych w czasie pandemii.

W zależności od długości trwania kryzysu mogą
też pojawić się na naszym rynku zupełnie nowe
grupy konsumentów otwartych np. na szkolenia językowe, prywatne usługi medyczne czy
nawet ubezpieczenia. Do liderów będzie, więc
należało przestawienie swoich zespołów z akcji doraźnej pomocy na długofalowe projekty
stabilizacji biznesu. Być może będą to robić oddzielne zespoły, być może działania pomocowe
zostaną u nas na dłużej, będą jednak musiały
zostać uporządkowane, konieczne będzie oszacowanie zasobów i dedykowanie pomaganiu
konkretnych sił, tak by pozostali pracownicy
mogli skupić się na rozwoju biznesu.

Pionierzy skorzystają
najbardziej
Osoby uciekające przed wojną w wielu wypadkach zamierzają w Polsce podejmować pracę.
Niesie to duży potencjał dla polskiego rynku,

W chaosie liczą się
krótkie i zwięzłe przekazy, najlepiej w formie
wizualnej
Ze względu na zabieganie wielu zespołów,
związane z dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z konieczności przygotowywania
oświadczeń, wdrażania nowych osób, wolontariatów i działań pomocowych oraz organizowania sobie własnego życia na szybko
i dynamicznie zmieniającym się rynku – z inflacją, zmiennymi kursami walut i ograniczeniami
wypłat z banków. Warto, aby komunikacja
liderów była krótka i treściwa. Komunikaty
powinny zawierać absolutną esencję tego, co
lider chce przekazać. Najlepiej by wiele komunikatów było przekazywanych za pomocą
infografik, zdjęć czy wizualizacji.
Podobnie jak prezydent Ukrainy wielu liderów
- prezesów i managerów mówi dziś do swoich
pracowników, klientów i partnerów biznesowych poprzez stories na Facebooku czy Instagramie. Krótkie relacje wideo mają nie tylko
pokazywać, że liderzy są i działają razem ze
swoimi zespołami, ale też przekazywać puentę
z codziennych wydarzeń.

Nie tylko komunikacja
zdalna, ale też praktycznie w całości mobilna

Miejsce coacha zajmie
interwenient kryzysowy
Managerowie będą musieli sięgnąć również po
kolejne pokłady empatii, jak również wspiąć
się na wyżyny w zakresie motywowania pracowników, którzy zamiast spodziewanego

odreagowania po pandemii musza na nowo
się zmobilizować. W miejsce coachów, psychologów i psychoterapeutów, którzy mogą
pracować z managerami w długofalowej perspektywie pojawia się przestrzeń na interwenientów kryzysowych, psychotraumatologów
oraz specjalistów od komunikacji w kryzysie.

Nadchodzi era trudnych
decyzji, które marki muszą
komunikować światu
W obliczu wojny firmy muszą też zadbać
o swoich konsumentów. Ważne dla nich będzie to jak firma pokazuje swoją ludzką twarz,
jak pomaga lub sprzeciwia się terrorowi. Zdanie opinii publicznej ma znaczenie, gdy podejmowane są decyzje o bojkocie rosyjskich
produktów lub o zamykaniu banków dla Rosjan. Często znane marki muszą podejmować
trudne decyzje, by ratować cały swój biznes
przed bojkotem konsumentów lub upadkiem
reputacji. Istotne jest to, by liderzy organizacji nie chowali głowy w piasek, ale na bieżąco
podejmowali decyzje, wydawali oświadczenia
i realizowali przyjęte przez siebie zobowiązania
wobec konsumentów.
Kryzys w Ukrainie od wielu biznesów będzie
oczekiwał jasnego stanowiska w sprawie konfliktu, znalezienia nowych rozwiązań pozwalających na odchodzenie od energii z ropy i gazu,
zaprzestanie handlu z Rosją oraz dostarczanie
produktów oligarchom. Marki będą musiały dopasować się do świata nowych wartości, gdzie
wolność, solidarność, bezpieczeństwo nabierać
będą nowego znaczenia.

Jak oswoić lęk konsumentów przed niepewnym
jutrem?
W komunikacji do świata wielu liderów będzie
również musiało poradzić sobie z lękiem konsumentów przed niepewnym jutrem, dopasować się do kolejnych zmian w stylu konsumpcji,
zrozumieć dzielenie się i udzielanie pomocy.
To, co jest istotne to budowanie zaufania, ale
też trzymanie klientów za rękę, towarzyszenie
w trudnych chwilach, komunikowanie zrozumienia dla wszystkich sprzecznych emocji jakie
nimi targają: złości, lęku, potrzeby bliskości oraz
tęsknoty za bezpieczeństwem, domem
i normalnością. Ten cały tygiel emocji będą
musiały objąć brandy, które chcą dziś budować swoją relację z konsumentami. Jednocześnie kojąc emocje, marki będą musiały myśleć
o zagospodarowaniu emocji pozytywnych,
które powinny nadejść wraz z zakończeniem
konfliktu. Spodziewanej euforii, ulgi i nowej
normalności.
To wszystko sprawia, że życie liderów nie jest
obecnie proste i prawdopodobnie będzie takie
jeszcze przez wiele kolejnych miesięcy. Należy
mieć tylko nadzieję, że świat nie ma dla nas
w zanadrzu kolejnych czarnych łabędzi.
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10 kluczowych czynników dla udanej
transformacji chmurowej

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw i migracja do chmury to zmiany, które radykalnie poprawiają
sprawność, wydajność i bezpieczeństwo firm. Jednak bez jasnych celów biznesowych i planu, taka zmiana
może być dużym wyzwaniem. Aby uniknąć problemów i dobrze go przeprowadzić, eksperci przygotowali
listę 10 kluczowych czynników, które umożliwią sprawną cyfrową transformację.
Transformacja do chmury nie jest już hipotetyczną koncepcją ani marketingowym hasłem.
Dziś organizacje mają realną szansę na zdecydowaną poprawę sprawności, innowacyjności, efektywności kosztowej i odporności
poprzez przejście na oparty na chmurze, cyfrowy model operacyjny. Jakie czynniki mają
wpływ na pomyślną implementację rozwiązań
chmurowych?

Artur Kmiecik
Head of Cloud and Data Services CIS
w Capgemini Polska
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Planowanie migracji i modernizacji aplikacji

Przeniesienie aplikacji do chmury jest jednym
z kluczowych czynników napędzających transformację – zapewnia zupełnie nowy poziom
elastyczności, wydajności i oszczędności w porównaniu z modelami lokalnymi. Migracja setek, a czasem tysięcy aplikacji do chmury, przy
użyciu metod dostosowanych do celów biznesowych, składa się z dwóch powiązanych ze
sobą kroków. Pierwszy z nich to ocena portfela
aplikacji, a drugi – rzeczywista transformacja.
- Ten pierwszy krok ocenia naszą obecną sytuację.
Ocena portfela aplikacji pozwala obrać docelowe
rozwiązania oraz najlepsze ścieżki migracji. Na
podstawie analizy i pełnej znajomości naszego
portfela aplikacji oraz wszystkich elementów
przyszłego rozwiązania (w tym modelu migracji,
rodzaju rozwiązania dostawcy chmury IaaS, PaaS,

SaaS itp.), poznajemy docelowy koszt jaki wiąże
się z przeprowadzeniem tej zmiany, TCO (ang. total cost of ownership, całkowity koszt posiadania)
– komentuje Artur Kmiecik, Head of Cloud
and Data Services CIS w Capgemini Polska.

Wykonywanie migracji
i modernizacji aplikacji

Drugim, powiązanym procesem jest wykonanie
planu zbudowanego podczas analizy portfela
w chmurze. Transformacja chmury aplikacji
składa się z trzech etapów: przygotowania,
planowania i samej transformacji. Wybór metodologii będzie oddziaływał na wymagany
czas i działania, które należy wykonać na każdym etapie, a docelowo będzie miał wpływ na
wyniki. Faza ta jest w pełni zautomatyzowana
i zapewnia wykonanie wdrożenia, testowania
i synchronizacji. Kompletnym wdrożeniem
zarządzają narzędzia do implementacji i konfiguracji infrastruktury. Następnie przeprowadza się testy. Istnieją dwa etapy testowania:
automatyczny test infrastruktury oraz test
akceptacji wykonywany przez użytkowników
aplikacji. Pierwszy etap oparty na automatyzacji wpływa na oszczędność czasu i minimalizuje
ryzyko wystąpienia błędów. Ostatnim krokiem
jest synchronizacja – aktualizuje aplikację docelową, przesyłając ostatnie dane operacyjne
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zarejestrowane w aplikacji źródłowej, aby zminimalizować przerwy w świadczeniu usług.
Wreszcie po zakończeniu aktualizacji następuje
przejście do nowego systemu dla wszystkich
użytkowników, co kończy migrację.

Bezpieczeństwo i zgodność w chmurze

Modele chmury publicznej wykorzystują zabezpieczenia oparte na współodpowiedzialności,
dlatego ważne jest wbudowanie zabezpieczeń
w celu ochrony przed lukami i wykorzystanie
chmury do usprawnienia procesów zapewniania zgodności. Organizacje muszą wziąć
pod uwagę planowanie ochrony w chmurze
w zakresie zarządzania tożsamością i dostępem, ochrony danych, bezpieczeństwa aplikacji
i infrastruktury. Firmy muszą wdrażać strategie
zarządzania dostępem, aby mieć pewność, że
potencjalne problemy informatyczne organizacji nie zostaną powielone w chmurze (zarządzanie tożsamością, zapewnienie bezpieczeństwa
danych i nadzór nad nimi są zawsze obowiązkiem właściciela danych i nie są udostępniane
ani zlecane na zewnątrz).
- Obowiązki te muszą być jasno określone w umowach o świadczeniu usług i dostosowane do nadrzędnego modelu zapewniania bezpieczeństwa
organizacji. Zawsze rekomenduje przestrzeganie standardów i certyfikatów bezpieczeństwa
w chmurze, takich jak certyfikaty ISO/IEC 27001,
27017/18 i innych, zgodnych z najnowszymi warunkami rynkowymi oraz naszymi wymaganiami
organizacji – dodaje Artur Kmiecik.

Zapewnienie jakości (QA)

Zapewnienie jakościowej transformacji musi
uwzględniać rozmaite scenariusze, takie jak
narażenie na ryzyko i skrócenie czasu wprowadzania na rynek. Organizacje „przechodzące
na chmurę” mogą przyjąć model DevSecOps
oraz praktyki ciągłego testowania i monitorowania jakości. Automatyzacja jest tu istotnym
elementem. Aby skorzystać ze sztucznej inteligencji, eksperci ds. jakości będą potrzebować
wiedzy i szkolenia w zakresie danych i modelowania statystycznego, natomiast narzędzia
QA powinny umożliwiać walidację interfejsu
użytkownika, wzorców i wizualizacji, a zespoły
powinny obejmować zarówno ekspertów QA,
jak i zespoły biznesowe.

Testy

Testowanie jest podstawą silnego, elastycznego
planu rozwoju oprogramowania, który wspiera
potrzeby i oczekiwania biznesowe. Organizacje
muszą jednak przejść tu od tradycyjnego do
bardziej nowoczesnego podejścia. Zapewni
to efektywny i wydajny program, który z kolei
wpłynie na bezproblemową obsługę klienta
i pozwoli lepiej zarządzać ryzykiem. Na rynku
istnieją platformy zapewniające holistyczne
rozwiązania skoncentrowane na doświadczeniu klienta, które umożliwiają organizacjom
przejście od tradycyjnych metod do nowoczesnej inżynierii jakości. Firmy powinny również

rozważyć przyspieszenie inwestycji w umiejętności i ciągłe testowanie rozwiązań w swoich
zespołach Agile i DevOps. Aby to osiągnąć,
muszą wyposażyć międzyfunkcyjne zespoły
Agile w wystarczającą wiedzę oraz umożliwić
automatyzację QA i dostarczanie środowiska
testowego. Skuteczne i wydajne zarządzanie
środowiskami testowymi z ustrukturyzowaną
automatyzacją może przynieść organizacji znaczące korzyści i oszczędności.

DevSecOps

DevSecOps łączy zespoły ds. rozwoju, bezpieczeństwa i operacji i przyspiesza czas
wprowadzania produktów na rynek, stosując
technologie umożliwiające ciągły rozwój rozwiązań. Kluczowe zalecenia dotyczące efektywnej realizacji działań w chmurze obejmują
koncentrację na stałym doskonaleniu środowiska projektów i platform. Skonfigurowane potoki Blueprint i DevSecOps należy opracować
wstępnie na różnych platformach. Wymaga to
zdobywania wiedzy w zakresie dostosowywania, instalacji i integracji rozwiązań i narzędzi
CI/CD, jakości, zarządzania, komunikacji i orkiestracji środowisk oraz wdrażania akceleratorów w celu optymalizacji środowiska pracy
DevSecOps (RPA, QA, dashboardy, Cognitive
QA, automatyzacja testów, integracja z chatbotami itp.).

Ekonomia chmury i FinOps

Zrozumienie ekonomii adopcji chmury ma kluczowe znaczenie dla biznesowego uzasadnienia transformacji, a jeszcze bardziej krytyczne
dla fazy realizacji. Jednak zarządzanie kosztami
w chmurze i osiąganie celów redukcji kosztów
to wyzwanie, które wiele organizacji uważa za
trudne do osiągnięcia. W rzeczywistości ekonomia chmury powinna być integralną częścią
wszystkich działań transformacyjnych. W fazie
realizacji musi dotyczyć zarządzania FinOps,
usług dostawców chmury oraz analizy i optymalizacji kosztów.
- Podejście do zarządzania kosztami powinno
obejmować coś więcej niż posiadanie dźwigni do
uruchomienia działań kontrolnych lub optymalizacyjnych. Ważne jest, aby stworzyć podstawy
zarządzania FinOps usprawniające działalność organizacji. To wymaga połączenia profili
technicznych i biznesowych oraz umiejętności
identyfikowania obszarów do optymalizacji i podejmowania decyzji zapewniających osiągnięcie
celów ekonomicznych. Istotne jest dostosowanie
do procesów biznesowych, w celu zachowania
elastyczności oferowanej przez rozwiązania chmurowe przy jednoczesnym zapewnieniu spójności
w korzystaniu z usług i ich wpływu ekonomicznego
– komentuje ekspert Capgemini Polska.

Zarządzanie

Wdrożenie chmury to złożony proces, co
wynika m.in. z mnogości dostawców i usług,
wyzwań związanych z bezpieczeństwem, czy
czynników zewnętrznych, takich jak obowiązujące regulacje. Aby sprostać tym wyzwaniom,

kluczowy jest odpowiedni model zarządzania.
Brak nadzoru może generować dodatkowe
koszty i odstępstwa od dobrych praktyk zarządzania chmurą, a działania naprawcze mogą
być żmudne i kosztowne. Zarządzanie musi
koncentrować się na wszystkich aspektach
migracji i powinno obejmować wszystkich
interesariuszy oraz zapewniać wsparcie wykonawcze dla przyjęcia chmury. Mechanizm
zarządzania musi obejmować system oceny
i kontroli, który pomoże sprawnie przeprowadzić cały proces oraz skoncentrować się na
mierzeniu efektywności i biznesowej wartości
dodanej, a także definiować procesy pomiaru
korzyści w chmurze.

Zautomatyzowane operacje IT

W pełni zautomatyzowane operacje IT oparte
na chmurze, to kierunek, do jakiego dąży
branża IT, by wspierać organizacje na drodze
cyfrowej. Model produktowy jest skoncentrowany na wynikach, a wskaźniki KPI są zawsze
powiązane z wynikami biznesowymi. Zespół
produktowy powinien składać się z osób
o różnych umiejętnościach i ściśle współpracować we wszystkich aspektach rozwoju, aby
zapewnić optymalne wyniki, od dostarczania
po prowadzenie zespołu SCRUM do rozwoju,
przez potok CI/CD i ostatecznie – wydanie
produktu. Jest to model, w którym wszyscy
dzielą odpowiedzialność za maksymalizację
szybkości i zwinności.

Zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność za zmiany klimatyczne
i redukcję emisji dwutlenku oraz zrównoważony rozwój to kluczowe czynniki w realizacji
odpowiedzialnej transformacji w chmurze.
Taka transformacja powinna być zaplanowana
z wyprzedzeniem, a w całym procesie należy
pamiętać o działaniach takich, jak wyznaczenie
osób odpowiedzialnych za zarządzanie energią.
Te osoby powinny stale kwestionować planowanie wszystkich jednostek operacyjnych,
zaszczepiając nastawienie polegające na monitorowaniu zużycia energii i próbach optymalizacji. Obejmuje to wewnętrzne i zewnętrzne
zużycie energii dla wszystkich części ogólnej
konfiguracji IT i stanu docelowego.
Capgemini rekomenduje organizacjom mierzenie i monitorowanie zużycia energii przez
aplikacje oraz stałą ocenę wpływu działów
IT na środowisko. Firmy powinny mieć wgląd
w redukcję emisji CO2 poprzez strategie transformacji, takie jak konsolidacja, migracja do
chmury i/lub wycofywanie aplikacji. Stawianie
na „zielone rozwiązania” wszędzie tam, gdzie
to możliwe, pozwoli na wdrożenie zrównoważonej transformacji cyfrowej – a tylko taka dziś
powinna mieć miejsce.
www.capgemini.com/pl-pl
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ROLA KOMUNIKACJI KRYZYSOWEJ,

czyli 5P, które może pomóc przekuć
kryzys wizerunkowy w sukces biznesowy
Trendy na rok 2022, które opisałam w poprzednim artykule, znajdują swoje potwierdzenie w prognozach
innych ekspertów specjalizujących się w obszarze PR (TrendBook PR 2022 opublikowany na stronie
Propsy PR pod patronatem serwisu PRoto.pl) i jednym z nich jest większa jeszcze istotność współpracy
z influencerami. Jednym z nich jest większa rola współpracy z influencerami, przy tym wskazuje się na
wagę właściwego doboru takich osób – spójnego z wizerunkiem i wartościami marki oraz biorących
odpowiedzialność za swoje przekazy.

Magdalena Chojnacka-Greslé
Zawodowo związana z marketingiem i event
marketingiem 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 wydarzeniach branżowych.
Obecnie właścicielka agencji reklamowej
Ekonavigator.online, która specjalizuje się
w content marketingu i komunikacji firm związanych z branżą ekologiczną, ze szczególnym
uwzględnieniem social mediów.
www.ekonavigator.online
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W przypadku podjęcia takiej współpracy pamiętajmy jednak, że oprócz oczywistych korzyści, wynikają z niej pewne niebezpieczeństwa:
pamiętajmy, że porażka jest medialna, a spór
influencera z jakąś firmą może nabrać niespodziewanego - niechcianego rozgłosu.

poduszka powietrzna lub rozmrożony i powtórnie zamrożony kotlet mielony, już nie mówiąc
o wszystkich przykładach „green washingu”,
o których czasem głośno. Wystarczy komentarz w social mediach lub opinia influencera,
którego nie wiążą z nami żadne kontakty.

Gdy kryzys wizerunkowy już nastąpi, stanowi
on największe zagrożenie dla marki, co może
mieć bardzo poważny wymiar ekonomiczny.
Ocena ryzyk jest domeną niezwykle ważną
i choć nie uda nam się przewidzieć wszystkich
ewentualności, być może uda się nam w jakiś sposób zamortyzować ich efekt poprzez
przygotowanie do tego, co przewidzieć można.

Jak więc działać, gdy pojawi się jakaś bardzo
nieprzychylna opinia na temat naszej marki
z potencjałem na duże zasięgi lub po prostu
zdarza się coś, co może wizerunkowi brandu
zaszkodzić?

Zasadą więc wszystkich, którzy markę pragną
budować – niezależnie od jej zasięgów - jest
stały monitoring treści dotyczących marki, przy
użyciu takich narzędzi jak choćby platforma
brand24, czy IMM, oraz opracowanie strategii
komunikacji kryzysowej.

Współczesna komunikacja kryzysowa jest dość
rozbudowana i zakłada podejście naukowe, co
wymusza wykorzystanie różnorodnych narzędzi i kanałów komunikacji. Tak powstała teoria
odbudowy wizerunku ITR – Image Restoration
lub Repair Theory Williama Benoita, specjalizującego się w komunikacji politycznej. Opisuje on 5 strategii postępowania w przypadku
wystąpienia sytuacji kryzysu wizerunkowego.

Kiedy mówimy o kryzysie? Kryzys, to łupinka
orzecha w ciastkach, przez którą ktoś złamał ząb, to nietrwały szew, to niedziałająca

1. Zaprzeczenie – całkowite i stanowcze wyparcie się lub przerzucenie winy na „prawdziwego” winowajcę.
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Ten ostatni punkt może budzić w nas opór,
ale warto pamiętać, że poza zwyczajną

w takich sytuacjach i podaj kontakty do nich na
stronie internetowej, pomaga to skanalizować
pierwszy odruch, jaki może mieć niezadowolony konsument.
3.P – PRZECIWDZIAŁAJ
Zrób wszystko, by sytuacja, która była przyczyną kryzysu, nie powtórzyła się.
4.P – POPRAW SIĘ
Wdrożone działania komunikuj, jednocześnie
pokazując, że poważnie potraktowałeś uwagi.
5.P – POWETUJ STRATY
Czyli wynagrodź złe doświadczenia z Twoją
marką.

Użyte powyżej słowo „oskarżony” jest celowe.
Cały proces przygotowania komunikacji kryzysowej może rzeczywiście - jak chodzi o proces
– przypominać walkę adwokata o uniewinnienie lub łagodny wyrok i wymaga sporej kreatywności. Najważniejsza jest analiza faktów
i ocena podstaw wagi informacji, która się
pojawiła.

Od siebie dodam jeszcze „W”
WYRAŹ WDZIĘCZNOŚĆ, że ktoś skorzystał
z Twoich produktów lub usług, że przekazał
swoje wrażenia, co pomoże Ci wyeliminować
wady, których być może nie byłeś świadomy.
Kryzysy można przekuć na swój sukces wtedy,
jeśli wykorzysta się je do tego, by stać się
lepszym, pokaże się, że liczy się dla nas dobro klienta bardziej nawet, niż nasza duma
i reputacja.

Najbliższym mi podejściem, które wydaje się
najbardziej adekwatnym do aktualnej – częściowo wirtualnej rzeczywistości, w której
treści niejako zyskują niezależny byt i szczególnie ważna jest transparentność i spójność
z deklarowanymi wartościami, jest podejście
wywodzące się z punktu 4 i 5 powyższej listy
wg. Benoita. Jest to zasada 5P, której autorem
jest Adam Łaszyn:

Pomyśl o Toyocie i zastanów się, jaką taktykę
warto wybrać…

1.P – PRZEPROŚ
Gdy ktoś wytknie wadę Twojemu produktowi,
nie zaprzeczaj jej istnieniu, tylko przeproś, że
nie zadbałeś o dobro Twojego klienta należycie.
2.P – PRZYGOTUJ SIĘ
Zawczasu wyznacz osoby do komunikowania

– Twój biznes pokocha
to miejsce!
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2. Rozproszenie odpowiedzialności – na przykład wskazanie na okoliczności, które do takiej
sytuacji doprowadziły.
3. Zredukowanie negatywnego efektu – tu
mamy do czynienia z kilkoma elementami strategii, jednym z nich jest np. bolstering, czyli
uwypuklenie pozytywnych cech „oskarżonego”.
4. Naprawa i powetowanie szkód.
5. Wzięcie całej winy na siebie.

uczciwością, zachowaniem honorowym, mamy
tu do czynienia z wykorzystaniem mechanizmu, który opiera się na tym, że ludzie kierują
się bardzo często współczuciem – nie tylko
wobec ofiar, ale również wobec winowajców
- jeśli tylko przyjmują oni postawę, która świadczy o autentycznej skrusze i nie uciekają od
odpowiedzialności.
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Kiedy mówimy o kryzysie?
Kryzys, to łupinka orzecha
w ciastkach, przez którą
ktoś złamał ząb, to nietrwały szew, to niedziałająca poduszka powietrzna
lub rozmrożony i powtórnie zamrożony kotlet
mielony, już nie mówiąc
o wszystkich przykładach „green washingu”,
o których czasem głośno.
Wystarczy komentarz
w social mediach lub opinia influencera, którego
nie wiążą z nami żadne
kontakty.

Kacper Sztuka
Chciałbym dostać się do Formuły 1.
Wierzę, że w ciągu 5 lat jestem
w stanie to osiągnąć!
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SIŁA PYTAŃ
Rozmowy biznesowe, choć zazwyczaj konkretne, nie są wolne od domysłów, podejrzeń i aluzji. I choć nie
da się czytać w myślach rozmówcy, jest sposób, by lepiej go zrozumieć i zadawać odpowiednie pytania.

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 zarządczych. Suma doświadczeń
zawodowych jest solidną podstawą, z której
korzysta od 8 lat jako pierwszy w Polsce certyfikowany trener Interactifs. Jednocześnie,
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.

Sekret poznania cudzych myśli polega na tym,
by… zapytać o nie. Dlatego to właśnie zadawaniu dobrych pytań poświęcamy tyle uwagi podczas naszych warsztatów. Przede wszystkim
powinny to być pytania otwarte. Dlaczego? Angażują one rozmówców zdecydowanie bardziej
niż tylko odpowiedź „tak” lub „nie”. Będą też
lepiej odebrane, bo rozmówca dostaje więcej
przestrzeni w rozmowie. Nie redukujesz jego
roli tylko do potakiwania czy zaprzeczania. Powie on więcej, dzięki czemu zyskasz pełniejszy
obraz tego, co druga strona myśli. Porównajmy
klasyczne pytania zamknięte i otwarte:
- pytanie zamknięte: „podoba się Panu moja propozycja?” albo „zgadza się Pan z moją propozycją?”
- pytanie otwarte: „co Pan sądzi o mojej propozycji?” lub „jak Pan ocenia moją propozycję?”
Pytania zamknięte nie dość, że zmniejszają
zaangażowanie rozmówcy w dialog, to jeszcze obniżają trochę rangę tego, kto te pytania
zadaje. Sprawiają bowiem wrażenie nadskakiwania drugiej stronie. Inaczej jest w przypadku
pytań otwartych, które pomagają prowadzić
rozmowę jak równy z równym. Uniżone zachowanie względem klienta może tylko zwiększyć
jego roszczeniowość, podczas gdy partnerstwo
w rozmowie ułatwia symetryczną wymianę po
obu stronach. Bądź co bądź, jeśli sprzedaję
produkt czy usługę, to o nic nie proszę tylko
zachęcam klienta to wymiany: jego pieniądze za
moje produkty. Stąd pytanie: „czy moja oferta
Panu odpowiada?” razi, bo stawia mnie w roli
petenta, nie godnego partnera transakcji.
Najbardziej zachęcam jednak do takich pytań,
dzięki którym rozmowa handlowa idzie szybciej. Podam przykład z mojej branży. Zostałam
zaproszona na spotkanie do firmy, której polecono nasze usługi. Z racji tego, że był to nasz
pierwszy kontakt, wiedziałam, że potencjalny
klient ma nikłą wiedzę o szczegółach naszej
oferty, choć słyszał dobre opinie. Po wymianie grzeczności i ustaleniu celu spotkania czas
na pytanie. Podam przykładowe pytanie zamknięte i dla porównania pytanie otwarte ukierunkowane na cel, które rzeczywiście zadałam:
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- pytanie zamknięte: „czy mogłabym teraz
przedstawić szczegóły naszej oferty?”
- pytanie otwarte: „jakich informacji o naszej
ofercie Pan potrzebuje, abyśmy poszli krok
dalej?”
Pytanie zamknięte, które podałam za przykład, przypomina prośbę o pozwolenie. Jest
wrażenie, że ten, kto je zadaje jest nadmiernie
ugrzeczniony, mało pewny siebie. To w sumie
automatycznie obniża rangę w rozmowie. Ja
zaś chciałam być traktowana po partnersku,
tym bardziej, że jestem pewna jakości naszej
oferty. Poza tym zostałam zaproszona, więc
tym samym potencjalny klient już dał mi dowód
zainteresowania tym, co nasza firma sprzedaje.
Zupełnie inne wrażenie robi pytanie otwarte.
Gdy je zadałam, mój rozmówca przez chwilę
milczał. Zastanawiał się, jak dobrze na nie
odpowiedzieć. Nie wystarczyłoby, gdyby odpowiedział „tak”, bo nie byłaby to właściwa
odpowiedź na tak postawione zapytanie. Odpowiedź, którą dostałam była bardzo precyzyjna. Dzięki niej miałam jasny obraz potrzeb
klienta i kryteriów oferty, które były dla niego
kluczowe. Tym samym zamiast opowiadać mu
o wszystkich aspektach naszej oferty skupiłam
się na tych dla niego najważniejszych. Dzięki
temu rozmówca nie musiał wysłuchiwać informacji, które byłyby dla niego nużące. Rozmowa
zyskała na rzeczowości i zainteresowała obie
strony.
Pytania, szczególnie otwarte, zaczynające się
np. od „co”, „jak”, „kiedy” „w jaki sposób” czynią
rozmowę handlową bardziej produktywną, bo
angażują drugą stronę. Poza tym częściej to
klient wie lepiej od sprzedającego, co i na jakich
warunkach chce kupić. Zamiast więc zgadywać
jego potrzeby i zarzucać go detalami, które go
nie interesują lepiej zdobyć te informacje pytając go o nie. Podstawą jest więc prawdziwe
zainteresowanie tym, co myśli rozmówca.

EKS PERT RA DZ I

LEGALIZACJA
DOKUMENTÓW
EKSPORTOWYCH

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

Rodzaje legalizowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach
dokumentów:
•
•
•
•
•
•
•

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

Korzyści jakie daje legalizacja:
•
•
•
•

uwierzytelnia przedsiębiorstwo i jego reprezentantów,
pomaga importerom w uzyskaniu niższych stawek celnych,
pomaga w spełnieniu wymogów akredytywy bankowej,
usprawnia proces ubiegania się o wizę do Arabii Saudyjskiej, potwierdza stosowanie ceny na wyroby eksportowane.

W zależności od dyspozycji zagranicznego klienta dokumenty zalegalizowane przez naszą Izbę mogą podlegać również legalizacji Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz placówek dyplomatycznych obcych państw w Polsce.

Wydawanie niepreferencyjnych świadectw pochodzenia
Nasza Izba jako jedyna w regionie i jedna z nielicznych w kraju otrzymała uprawnienia do wydawania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia.
Świadectwo pochodzenia towaru (Certificate of Origin) jest dokumentem eksportowym występującym w handlu międzynarodowym. ma na celu
potwierdzenie pochodzenia eksportowanego towaru i jest wymagany przez administrację celną kraju importera.
Świadectwa są wystawiane zgodnie z zasadami reguł pochodzenia określającymi ekonomiczną przynależność towaru do konkretnego kraju. Krajem
pochodzenia towaru jest kraj, w którym określony produkt został całkowicie uzyskany lub w którym został poddany wystarczającej obróbce lub
przetworzeniu zgodnie z regułami ISZTAR.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Legalizacji RIG w Katowicach: tel. 601 180 080
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AKADEMIA MENEDŻERA MMŚP 2
mocnym wsparciem dla śląskich przedsiębiorców
RIG w Katowicach od lipca 2020r. realizuje projekt „Akademia Menedżera Mikro, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw 2 – Makroregion 4” (w partnerstwie z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową, Opolską
Izbę Gospodarczą oraz HRP Group Sp. z o.o. z Łodzi).
Główne założenie projektu to rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych mikro, małych i średnich firm dzięki podniesieniu przez uczestników kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Odbiorcy
wsparcia w projekcie: właściciele, kadra kierownicza oraz kadra, co do
której planuje się awans na stanowisko kierownicze. Wsparcie w ramach projektu jest realizowane w formie refundacji poniesionych przez
przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług
Rozwojowych (BUR).
Realizacja projektu dobiega końca, obecnie finalizowane są ostatnie
usługi rozwojowe (szkolenia i doradztwo) dla MMŚP, którzy przystąpili
do projektu. Blisko 150 firm z województwa śląskiego skorzystało
z dobrodziejstw projektu. Jedną z nich jest firma Interdont Support Q
Sp. z o. o. z Katowic, która swój udział w projekcie okrzyknęła hasłem
„Przyjemne z pożytecznym”.
Dziękujemy, bardzo nam miło, zapraszamy ponownie!

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU:
Infolinia: (42) 208 06 06
e-mail: akademiamenedzera2@hrp.com.pl
Doradcy Lokalni RIG w Katowicach:
tel.: (32) 351 11 86, (32) 781 48 66
e-mail: 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.

Współpraca z RIG w Katowicach
– Przyjemne z Pożytecznym!
Interdont Support Q Sp. z o.o. jest firmą z 30-letnim doświadczeniem w zakresie świadczenia usług
szkoleniowo-wdrożeniowych, audytowych a także doradczych z zakresu Zarządzania i Zapewnienia
Jakości. Ponadto świadczy usługi kontroli jakości i selekcji komponentów pod kątem wykrywania ewentualnych defektów oraz dokonywania drobnych napraw uszkodzonych wyrobów (usługi Control&Rework).
W okresie od 12.07.2021 do 08.10.2021
uczestniczyliśmy w „Akademii Menadżera
MMŚP2 – Makroregion 4”. W projekcie mieliśmy przyjemność być prowadzeni przez Operatora: Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową,
którą w naszym regionie reprezentuje RIG
Katowice.
W ramach projektu skorzystaliśmy z usługi
doradczej „Diagnoza potrzeb rozwojowych
przedsiębiorstwa” oraz usługi szkoleniowej
pt. „Orientacja strategiczna: Kształtowanie
wizerunku”, w której licznie uczestniczyli nasi
menadżerowie. Obie usługi zostały profesjonalnie przeprowadzone przez Zakłady Badań
i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.

wyjątkowo kompetentna, pomocna i przystępna w wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości.
Ścieżka aplikacyjna do projektu okazała się
dzięki temu łatwiejsza i prostsza niż w innych
programach. Wszelkie zmiany, których dokonywaliśmy w trakcie były nie tylko możliwe,
ale i szybko akceptowane.
Ponadto, co warto dodać, sposób wyboru
beneficjentów w Akademii Menedżera jest
bardziej logiczny i sprawiedliwy. (Przykład:
w projektach dofinansowanych z funduszu
PSF – Podmiotowego Systemu Finansowania, sukces aplikacji zależy od szczęścia lub
np. szybkości łącza internetowego, ponieważ
decyduje moment wpłynięcia „fiszki" wniosku
przedsiębiorcy do Operatora).

Dlaczego przyjemne?

Dlaczego pożyteczne?

Wszystkie formalności związane z aplikacją do
projektu zostały przeprowadzone w sposób
bezproblemowy oraz zrozumiały dla nas, czyli
Beneficjenta. Osoba kontaktowa z ramienia
Operatora – Aleksandra Rolling z Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach, okazała się
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Zrealizowane w ramach projektu „Akademia
Menadżera MMŚP2 – Makroregion 4” usługi
pozwoliły przedsiębiorstwu zrozumieć wyzwania współczesnej strategii przedsiębiorstwa.
Są wśród nich między innymi: społeczna odpowiedzialność biznesu, odpowiedzialność

za środowisko w kontekście dbałości o klimat, marketing i zasady kształtowania relacji
z otoczeniem, zasady etyki w biznesie, analiza zachowań konsumenckich oraz potrzeby
klientów zewnętrznych i wewnętrznych
w organizacji.
Kadra kierownicza firmy potwierdziła wartość
uczestnictwa w zrealizowanym projekcie, wystawiając wysokie noty w ankietach oceny
usługi.
Polecamy każdemu skorzystanie z obecnych
i przyszłych projektów realizowanych przez
lub za pośrednictwem Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach.

Henryk Warkocz
Prezes Zarządu Interdont
Support Q Sp. z o.o.

PR OJEKTY UN I J N E

UWAGA! NOWY PROJEKT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Akademia Transformacji
Cyfrowej MMŚP
Zapraszamy do udziału w projekcie „Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP”. Projekt realizowany jest od stycznia
2022 r. do końca września 2023 r., w partnerstwie przez:
Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, Łódzką Izbę
Przemysłowo-Handlową oraz HRP Group sp. z o.o.
Celem projektu jest rozwinięcie potencjału adaptacyjnego
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem przez 300 MMŚP
poprzez podniesienie przez min. 90% z 600 ich pracowników
objętych wsparciem, kompetencji menedżerskich w zakresie cyfryzacji, do września 2023 roku. Cel ten bezpośrednio
realizuje cel szczegółowy POWER poprzez rozwój kapitału
ludzkiego niezbędnego do poprawy zarządzania i adaptacji.
Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 600 pracowników z 300 MMŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)
z obszaru całego kraju.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych
przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) i może obejmować refundację
kosztów:
• opracowania analizy potrzeb rozwojowych,
• usług rozwojowych: usług szkoleniowych,
doradczych i innych usług o charakterze
doradczym lub szkoleniowym w zakresie
cyfryzacji.
Grupę docelową stanowią właściciele, kadra kierownicza
oraz kadra, co do której planuje się awans na stanowisko
kierownicze.
Informacje o projekcie, dokumentach oraz aktualnych
naborach na: www.rig.katowice.pl

1

2

Kontakt:
tel.: (42) 208 06 06
e-mail: cyfryzacja@hrp.com.pl
Doradcy Lokalni RIG w Katowicach:
tel.: (32) 351 11 86, (32) 781 48 66
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.
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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, motoryzacyjnej lub hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej? Ten projekt jest dla
Ciebie!

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY PRZYJMUJĄCEGO
UCZNIA NA STAŻ:
•
•
•
•

ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZEGO KANDYDATA NA STAŻ
I POMOŻEMY W REALIZACJI STAŻU;
NIE PONOSISZ KOSZTÓW FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE
STAŻEM – WYNAGRODZENIE ZA UDZIAŁ W STAŻU JEST WYPŁACANE
STAŻYŚCIE ZE ŚRODKÓW PROJEKTU;
MOŻESZ LICZYĆ NA REFUNDACJĘ KOSZTÓW ORGANIZACJI
STANOWISKA PRACY DLA STAŻYSTY ORAZ WYNAGRODZENIA LUB
DODATKU DO WYNAGRODZENIA DLA OPIEKUNA STAŻYSTY;
MOŻESZ ZATRUDNIĆ UCZNIA PO ODBYCIU STAŻU, ALE NIE MASZ
TAKIEGO OBOWIĄZKU.

Przedsiębiorców zainteresowanych szczegółami projektu oraz zorganizowaniem
stażu dla uczniów zapraszamy do kontaktu:
Monika Jochymek

Ekspert ds. jakości staży i praktyk

mjochymek@rig.katowice.pl
574 501 009
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 11.2. Dostosowanie
oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3.
Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt
jest realizowany w okresie od września 2019 roku do końca marca 2023 roku.
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Sąd Koleżeński:
Jędrzej Klatka – Przewodniczący
Marcin Korfanty – Wiceprzewodniczący
Jacek Rozmus – Wiceprzewodniczący
Maciej Miąsko – Sekretarz
Czesław Sadkowski
Roman Trzaskalik

Wiceprezesi:
Katarzyna Borowiecka
Michał Dąbrowski
Mariusz Flak
Janusz Dramski – I Wiceprezes Izby
Marek Kobiec
Jarosław Kołodziejczyk
Izabella Żyglicka

Redakcja Business HUB „Wolny Rynek" nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść reklam oraz ogłoszeń.
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Zapraszam
Beata Drzazga
Prezes
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JUBILEUSZOWA 10. EDYCJA

EUROPEJSKIEGO KONGRESU
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

21-22 LISTOPADA 2022

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

ZOSTAŃ PARTNEREM
WYDARZENIA!
Mirosław Rus

Dyrektor ds. Rozwoju

mrus@rig.katowice.pl
tel: 503 133 382

www.ekms p.e u
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