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Jesteśmy miastem 
wielkich wydarzeń!
dr Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice

Polska jest gotowa na 
robienie biznesu z USA

FACE THE CHALLENGE
czy obecni liderzy organizacji 
powinni już szykować się na 
kolejny kryzys?

CSR
od fi lantropii po strategię 

biznesową
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Co w numerze?

SPIS TREŚCI

Słowem wstępu
Tomasz Zjawiony, Prezes RIG w Katowicach

Wspólnie z biznesem budujemy 
naszą lokalną społeczność
Wywiad: Marcin Krupa, Prezydent Katowic

Cały świat w Katowicach:
spotkania, biznes, innowacje

Polska jest gotowa na robienie 
biznesu z USA!
American Day 2022

Otwarte spotkanie Firm 
Członkowskich RIG 
w królestwie żelaza i stali

Magazynowanie energii  
to konieczność i przyszłość!

„Planeta Duszy” 
– warsztaty rozwojowe z dobrą energią

II edycja Katowickiej Akademii 
Rozwoju Przedsiębiorcy za nami 

Dobre relacje i energia  
w Fabryce Pełnej Życia

Aktualności
RIG w Katowicach

Wsparcie w rozwoju  
innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań  
dla przedsiębiorców

Centrum Inżynierii Środowiska GIG 
dla zielonej gospodarki

Przedsiębiorcy tworzą atrakcyjność 
turystyczną naszej miejscowości
Wywiad: Tomasz Bujok, burmistrz Wisły

Katowice Miastem Fachowców

Kolejni gracze na katowickim rynku 
usług biznesowych

W doradztwie internetowym 
jesteśmy LIDEREM
Wywiad: Michał Wrzesiński

KAKTUSY! 
Powrót kultowego miejsca na mapę  
gastronomiczą Śląska 

Raportowanie zrównoważonego 
rozwoju

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
i tworzenia nowych miejsc pracy

Niższe limity dorabiania do rent 
i wcześniejszych emerytur

Grupa VAT jako podmiot praw 
i  obowiązków w podatku  
od towarów i usług 
- nowe uregulowania prawne

Wynalazki wspomagane 
programem komputerowym – CII

Jak pozyskiwać klientów mając niski 
budżet?

Plan działań w zakresie kształcenia 
i szkolenia zawodowego 
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SPIS TREŚCI

Humanitas
Krajowe i międzynarodowe prawo gospodarcze 
i handlowe dla praktyków

Czas dla Kobiet!
Wywiad:  Beata Izabela Pilarek

CSR: 
od filantropii po strategię biznesową

Śląskie Anioły pomagają na 
sportowo!

Wigilia firmowa w hotelu

Dbamy o efekt ekologiczny 
i oszczędności w budżecie 
domowym beneficjentów  
naszych programów!
Wywiad: Wioletta Jończyk

Kaucyjny system zbiórki opakowań

Jak profesjonalnie zaprezentować 
się na zdjęciach biznesowych?

Sukcesja. 
Temat tabu w polskich firmach rodzinnych?

AriKaSo - biznes dobrze policzony
Wywiad: Kamila Zdrodowska

Ulgi podatkowe wspierające 
innowacyjność

3w1: centrum konferencyjne,  
bistro i myjnia samochodowa  
„Pod Wieżami”

5 zasad zarządzania 
przeterminowanymi należnościami

Rynek pracy na Śląsku
Wywiad: Ewelina Glińska-Kołodziej

Mercure Katowice Centrum 
obchodzi pierwsze urodziny!

Niemieckie prawo pracy 
– nowe obowiązki pracodawców

Nagrody Adamieckiego 
ponownie trafiły do dąbrowskich przedsiębiorców

Edukacja klimatyczna 
jeszcze nigdy nie była tak potrzebna jak dzisiaj

Kongres ESG Polska Moc Biznesu

Face the Challenge
– czy obecni liderzy organizacji powinni już 
szykować się na kolejny kryzys?

Wyjątek, który potwierdza regułę
– pozytywna centralizacja w środowisku ciągłego 
kryzysu

Face the Challenge of digital audio!

Film w biznesie, biznes w filmie

Czy reskilling to domena kobiet?

Istnieje znacząca różnica między 
przeciętnymi a dobrymi, czyli 
skutecznymi sprzedawcami

Cyfryzacja szansą dla 
przedsiębiorstw

RIG w Katowicach szkoli zawodowo!

Stażyści w śląskich firmach 
dzięki projektowi „Śląskie. Zawodowcy”

Biuro Izby/ Wydawca
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KongresMSPwww.ekmsp.eu

 12. EDYCJA
EUROPEJSKIEGO KONGRESU 

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

BEZPŁATNA REJESTRACJA NA
www.ekmsp.eu 

Face the
Challenge

2 0 - 2 2  L I S T O P A D A  2 0 2 2
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Szanowni Czytelnicy, 
drodzy Przedsiębiorcy!

Tomasz Zjawiony

Prezes RIG w Katowicach

KongresMSPwww.ekmsp.eu

 12. EDYCJA
EUROPEJSKIEGO KONGRESU 

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

BEZPŁATNA REJESTRACJA NA
www.ekmsp.eu 

Face the
Challenge

2 0 - 2 2  L I S T O P A D A  2 0 2 2

	 Jesienny	numer	naszego	wydawnictwa	ma	dla	nas	wyjątkowy	wymiar	i	znaczenie.	Jako	lider	w	obszarze	MŚP,	od	2011	
roku	organizujemy	największe	w	tym	sektorze	wydarzenie	–	Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw,	którego	nie	
zabraknie	i	w	tym	roku.	Nie	możemy	się	doczekać	kongresowych	wydarzeń!	Odbędą	się	w	dniach	20-22	listopada	w	Katowicach.	
Już	po	raz	dwunasty	w	ramach	różnorodnych	ścieżek	tematycznych,	skupionych	pod	hasłem	„Face	the	Challenge”,	będziemy	
dyskutować	o	najważniejszych	wyzwaniach	dla	polskiej	gospodarki	i	środowiska	MŚP.	W	specjalnym	dodatku	kongresowym	
można	znaleźć	zapowiedź	tego,	co	czeka	nas	na	EKMŚP.

		 Wydanie	kwartalnika,	który	pojawia	się	już	oficjalnie	pod	nowym	szyldem	„Business	HUB”	generalnie	obfituje	w	warto-
ściowe	i	interesujące	materiały.	Na	naszych	łamach	gości	Prezydent Katowic, dr Marcin Krupa,	który	opowiada	o	wizerunku	
miasta	wielkich	wydarzeń,	pomagającym	w	obsłudze	potencjalnych	inwestorów.

Na	kolejnych	stronach	wydawnictwa	zachęcamy	do	zapoznania	się	z	informacjami	o	aktywnościach	organizowanych	albo	
wspieranych	partnersko	przez	Izbę.	Szczególną	uwagę	pragnę	zwrócić	na	relację	z American Day 2022.	Udział	w	wydarzeniu	
wzięli,	m.in.	przedstawicieli	Ambasady	USA	w	Warszawie	i	Konsulatu	USA	w	Krakowie.

W	numerze	nie	brakuje	oczywiście	skondensowanej	dawki	eksperckiej	wiedzy,	w	tak	różnorodnych	dziedzinach	jak:	raportowanie	
zrównoważonego	rozwoju,	unijnych	rozwiązaniach	kaucyjnego	systemu	zbiórki	opakowań	plastikowych,	strategii	menadżerów	
na	kolejny	kryzys	w	organizacjach,	roli	reklamy	digital	czy	filmu	w	biznesie…

W	„Business	HUB”	można	znaleźć	też	oczywiście	ofertę	współpracy	z	Firmami	Członkowskimi	RIG	w	Katowicach,	reprezentu-
jącymi	pełny	przekrój	branż	–	od	kancelarii	prawnych,	przemysł	ciężki	po	przedsiębiorstwa	zajmujące	się	edukacją,	doradztwem	
czy	fotografią.

Jest	co	czytać	i	komentować.	Zapraszam	do	lektury!
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WSPÓLNIE Z BIZNESEM BUDUJEMY 
NASZĄ LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ 

O roli sektora MŚP napędzającego gospodarkę miasta, współpracy z RIG przy organizacji Europejskiego 
Kongresu MŚP, projektach przyciągających inwestorów do Katowic i wizerunku miasta wielkich wyda-
rzeń pomagającym w obsłudze potencjalnych inwestorów rozmawiamy z Marcinem Krupą, Prezydentem 
Katowic.

W 2011 roku odbył się pierwszy 
Europejski Kongres MŚP w Katowi-
cach. Od samego początku Miasto 
Katowice pełni zaszczytną rolę 
Współgospodarza imprezy. Jakie 
znaczenie ma to przedsięwzięcie 
w kalendarzu wydarzeń współorga-
nizowanych przez miasto? 

Europejski Kongres MŚP to jedna z  najważ-

niejszych imprez w rocznym kalendarzu wyda-

rzeń biznesowych w Katowicach. Jest to jedna 

z największych imprez poświęconych sektorowi 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Eu-

ropie. Należy przy tym pamiętać, że sektor MŚP 

stanowi bardzo dużą siłę napędzającą lokalną 

gospodarkę. W Katowicach mamy już ponad 

51 tysięcy firm z tego sektora. Myślę, że wy-

jątkowość tego kongresu polega na tym, że od 

samego swojego początku porusza on tematy 

ważne dla przedsiębiorców. Tematy będące „na 

czasie”, uwzględniające przemiany społeczne, 

biznesowe, gospodarcze na poziomie lokalnym 

i globalnym. Poza tym, impreza jest zawsze prze-

strzenią do dialogu i licznych spotkań. Podczas 

paneli dyskutują przedstawiciele różnych śro-

dowisk, którzy przedstawiają daną tematykę 

ze swojego punktu widzenia. Widzę też, że 

kongres zmienia się w ślad za zmieniającym się 

światem. Coraz więcej miejsca poświęca się 

nowym technologiom, jest miejsce dla start-u-

pów, rozmawiamy o rozwiązaniach smart city. 

To kilka dni wypełnionych po brzegi treścią. 

Myślę, że ważne jest też to, że w wydarzeniu 

może brać udział każdy chętny, bo wstęp jest 

darmowy i nie obciąża budżetów małych i śred-

nich przedsiębiorców. Bardzo cieszę się, że im-

preza wróciła do Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego, bo to miejsce, które kojarzy się 

z najważniejszymi wydarzeniami biznesowymi 

o zasięgu globalnym.

Tematem przewodnim tegorocz-
nego kongresu, organizowanego 
przez RIG, jest hasło - „Face the 
challenge”. Biznes, a także samo-
rządy, niewątpliwie ciągle stają 
w obliczu wielkich wyzwań… 
Pandemia koronawirusa, wojna 
w Ukrainie, wyższe koszty energii, 
galopująca inflacja, kryzys klima-
tyczny – lista problemów ciągle 
się wydłuża. W jaki sposób współ-
praca biznesu z miastem może 
ułatwić wyjście z tych kryzysowych 
momentów obronną ręką?

Rzeczywiście, nie możemy powiedzieć, że przy-

szło nam żyć w nudnych czasach. Kiedy w 2019 

roku ktoś wieszczyłby nawarstwiające się 

problemy społeczne czy geopolityczne, które 

MIASTO I  SAMORZĄD
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przełożą i cały czas przekładają się na coraz 

trudniejszą sytuację gospodarczą - pewnie 

zareagowalibyśmy na nie śmiechem. W ciągu 

ostatnich dwóch lat nawarstwiło się sporo 

problemów, które nałożyły się na te, których 

byliśmy już świadomi. Wyzwania związane 

z transformacją energetyczną i kryzysem kli-

matycznym utrudniła i pogłębiła wojna w Ukra-

inie i kryzys energetyczny. Również w czasie 

pandemii musieliśmy myśleć o tym, w jaki spo-

sób wspierać branże, które lockdown dotknął 

najbardziej. W tym wymiarze dialog pomiędzy 

samorządem i  przedsiębiorcami jest bardzo 

ważny. Myślę, że obu stronom tego dialogu za-

leży na wzmacnianiu swojej roli w tworzeniu 

lokalnej społeczności. Mówiąc wprost – silny 

biznes to większe wpływy z podatku CIT do bu-

dżetu miasta, ale też i PIT, bo przecież pracow-

nicy dobrze zarabiający w sektorze prywatnym 

również rozliczają swoje podatki w Katowicach. 

To pokazuje, że silny biznes i przyjazny inwesto-

rom ekosystem gospodarczy pozwala na ciągły 

i zrównoważony rozwój. Wspólnie budujemy 

naszą lokalną społeczność.

Kiedy rząd wprowadził lockdown w  imieniu 

przedsiębiorców, zwracałem się z apelami do 

władzy na szczeblach centralnych o  syste-

mowe rozwiązania na poziomie całego kraju. 

W Katowicach nie poprzestaliśmy na apelach. 

Stworzyliśmy dwie edycje Katowickiego Pa-

kietu Przedsiębiorcy, jako pierwsi z Regionalną 

Izbą Gospodarczą zainicjowaliśmy Centrum 

Wsparcia MŚP dla naszych przedsiębiorców. 

Dostarczaliśmy pomocy w  taki sposób, na 

jaki pozwalały kompetencje samorządu lokal-

nego. Również kiedy wybuchła wojna za naszą 

wschodnią granicą, wspólnie z biznesem organi-

zowaliśmy pomoc dla naszych sąsiadów z Ukra-

iny. Wierzę, że z każdego kryzysu można wyjść, 

tworząc synergię. Przede wszystkim synergia 

działania, konstruktywny dialog i  wzajemne 

zrozumienie będą ułatwieniem, ale też pozwolą 

tworzyć solidne fundamenty na przyszłość.

Z czym powinni kojarzyć Katowice 
przedstawiciele sektora MŚP? Jakie 
ułatwienia ma dla nich przygoto-
wane miasto, co może przyciągnąć 
środowisko biznesu na Śląsk?

Wśród niektórych przedsiębiorców sektora 

MŚP panuje przekonanie, że kluczowe z punktu 

widzenia rozwoju miasta są tylko duże inwe-

stycje zagraniczne. Oczywiście, one są ważne, 

to nowe miejsca pracy dla naszych mieszkań-

ców i to też jeden z elementów napędzających 

rozwój gospodarczy. Ten jednak, jak już wspo-

mniałem, powinien być zrównoważony, dlatego 

funkcjonowanie sektora MŚP jest z punktu wi-

dzenia miasta bardzo istotne. Dostrzegając ten 

fakt, już od 2015 roku, w ramach Wydziału Ob-

sługi Inwestorów działa referat przeznaczony 

do obsługi sektora MŚP. To komórka, która 

w  stu procentach zajmuje się małą i  średnią 

przedsiębiorczością, również tą innowacyjną. 

W 2019 otwarliśmy Miejski Inkubator Przed-

siębiorczości Rawa.Ink. To miejsce to nie 

tylko przestrzenie biurowe. Inkubator bardzo 

szybko stał się swoistym centrum wydarzeń, 

szkoleń, konferencji i spotkań dedykowanych 

małej i średniej przedsiębiorczości. To jedno 

z miejsc dialogu, który, jak już wspomniałem, 

jest bardzo ważny. W  Inkubatorze staramy 

się pracować w taki sposób, aby oferta miasta 

skierowana dla sektora MŚP, ale również start- 

upów odpowiadała rzeczywiście ich potrzebom. 

Projekty, które są tam realizowane mają stymu-

lować rozwój przedsiębiorczości, dlatego pod-

czas wydarzeń dotykamy szerokiego spektrum 

tematów – od zagadnień związanych z podsta-

wami prowadzenia działalności gospodarczej, 

czy kwestii podatkowych, po bardziej wyspe-

cjalizowane spotkania dla twórców wysokich 

technologii etc. 

Jednym z ciekawszych projektów Inkubatora, 

który powstał we współpracy z Polskim Kla-

strem Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligen-

cji SINOTAIC jest Showroom Innowacji IoT 

– to miejsce, w którym dostawcy technologii 

z sektora MŚP mogą pokazywać swoją ofertę 

rozwiązań z zakresu smart city, cyberbepieczeń-

stwa, przemysłu 4.0 i wielu innych technologii. 

Adresatami Showroomu są nie tylko inne firmy 

MŚP, ale również jednostki publiczne. Ważnym 

projektem jest też „Kopalnia Start-upów”, czyli 

konkurs na miejski start-up. To jedyna w Pol-

sce inicjatywa dla start-upów, która jest re-

alizowana samodzielnie przez samorząd, bez 

żadnych operatorów. Została już nagrodzona 

wyróżnieniem w konkursie Polskiej Agencji Pra-

sowej na innowację samorządową, a niedawno 

konkurs otrzymał również tytuł „Marka Ślą-

skie”. Te dwie inicjatywy w ramach wspierania 

innowacyjności również pokazują co mamy do 

zaoferowania, jak potrafimy animować środowi-

sko biznesowe, co zostało dostrzeżone również 

za granicą. W ostatnim czasie podpisaliśmy list 

intencyjny z  brytyjskim inkubatorem C4DI. 

Przyciągamy też biznes, tworząc okazje, sieciu-

jąc kontakty - myślę, że samorząd Katowic jest 

wiarygodnym partnerem dla tego środowiska.

„Katowice. Miasto wielkich wyda-
rzeń” – to hasło kampanii marke-
tingowej promującej miasto, które 
stało się tak naprawdę rzeczywi-
stością. W jaki sposób ten image 
stolicy Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii jest wykorzysty-
wany i pomaga w pozyskiwaniu 
inwestorów?

Katowice są w procesie transformacji. Na prze-

strzeni ostatnich lat, sposób w jaki ona prze-

biega, przyciąga do miasta wielkie wydarzenia. 

Gościliśmy szczyt klimatyczny COP24, w tym 

roku w Katowicach odbyło się najważniejsze 

wydarzenie dotyczące polityk miejskich, czyli 

Światowe Forum Miejskie organizowane 

przez UN-Habitat. Ze względu na potencjał 

legendarnego „Spodka” byliśmy gospodarzem 

Mistrzostw Świata w  siatkówce, za chwilę 

będziemy gościć imprezę rangi mistrzowskiej 

w piłce ręcznej, co roku odbywa się u nas naj-

większy na świecie turniej e-sportowy Intel 

Extreme Masters, a w okresie letnim w Katowi-

cach mamy wiele festiwali muzycznych. Wbrew 

pozorom to wszystko również przekłada się 

na decyzję o zainwestowaniu w naszym mie-

ście. W procesie obsługi inwestora oczywiście 

istotną rolę odgrywają twarde dane jak: podaż 

przestrzeni biurowej, dostęp do puli talentów 

i  wykwalifikowanych pracowników, ostatnio 

również dosyć istotna jest liczba start-upów 

z danej branży. Poza tym wiadomo, że ważne jest 

skomunikowanie, dostęp do usług publicznych,  

mieszkań, wsparcie ekspatów w podejmowaniu 

pracy. Te miękkie czynniki, takie jak ilość tere-

nów zielonych, przemysł czasu wolnego, dostęp 

do kultury, czy ilość wydarzeń biznesowych 

również są bardzo ważne. Z punktu widzenia 

wizerunkowego, fakt, że Katowice są dobrze 

ocenianym gospodarzem imprez i  wydarzeń 

o  bardzo szerokim przekroju zdecydowanie 

nam pomaga. Stawia to Katowice na bardzo 

dobrej pozycji wyjściowej przy obsłudze po-

tencjalnego inwestora.

Jakie znaczenie dla miasta ma 
współpraca z instytucjami samo-
rządu gospodarczego – takimi 
jak Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicach?

Oczywiście bardzo duże i muszę zaznaczyć, że 

to nie jest żadna kokieteria. Wspomniałem na 

początku, że w Katowicach mamy ponad 51 ty-

sięcy zarejestrowanych firm sektora MŚP i ok. 

100 centrów nowoczesnych usług biznesowych. 

Pomimo najszczerszych chęci ciężko prowadzić 

z każdym indywidualny dialog. W tym wymiarze 

rola instytucji zrzeszających przedsiębiorców 

jest nie do przecenienia. Takie instytucje jak RIG 

stanowią silny głos opiniotwórczy przy tworze-

niu polityk i programów związanych z przed-

siębiorczością. Dlatego chętnie podejmujemy 

się realizacji wspólnych projektów. Wiem, że 

przedsiębiorcy bardzo chwalili przeprowadzoną 

przez RIG Katowicką Akademią Digital Marke-

tingu, a w tym roku powodzeniem cieszyła się 

Katowicka Akademia Rozwoju Przedsiębiorcy. 

Instytucje otoczenia biznesu, samorząd gospo-

darczy są dla samorządu lokalnego papierkiem 

lakmusowym dla praktyk, które stosujemy we 

współpracy z biznesem. Cieszę się, że Regio-

nalna Izba Gospodarcza w  Katowicach jest 

jedną z  najprężniej działających izb w  kraju. 

Wierzę, że dobra współpraca z samorządem 

Katowic przykłada do tej opinii sporą cegiełkę.

Rozmawiała Jaga Kolawa

MIASTO I  SAMORZĄD
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CAŁY ŚWIAT W KATOWICACH:
spotkania, biznes, innowacje

Każdy ma „jakieś” swoje miasto. Nawet jeśli mieszka w małej miejscowości, to utożsamia się z najbliższym 
dużym ośrodkiem miejskim i bardziej lub mniej interesuje się jego rozwojem. Jeśli interesuje się mniej, 
to popełnia poważne przeoczenie. Już dziś w miastach żyje ponad 3,5 mld ludzi, a w 2030 roku będzie 
je zamieszkiwać 60% światowej populacji. 

Znaczenie miast dla rozwoju naszej cywilizacji 

jest dziś zagadnieniem rozpatrywanym z wielu 

perspektyw, niezwykle zajmującym, nad którym 

pochylają się nie tylko organizacje międzyna-

rodowe, rzędy państw, czy szeroko rozumiany 

sektor publiczny. Bardzo wnikliwie polityce 

miejskiej przygląda się również biznes, który 

w  dużej mierze odpowiedzialnie postrzega 

potrzebę swojego zaangażowania w  proces 

rozwijania i zarządzania miastem.

- Jeśli	ktoś	interesuje	się	fenomenem	miasta,	to	
w tym	roku	powinien	był	odwiedzić	Katowice.	Od	
26	do	30	czerwca	nasze	miasto	było	areną	naj-
ważniejszego	wydarzenia	poświęconego	polityce,	

transformacji	i rozwojowi	miast	-	Światowego	Fo-
rum	Miejskiego,	czyli	World	Urban	Forum	-	WUF11 

– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Do 
stolicy	województwa	śląskiego	zjechali	w jednym	
czasie	członkowie	rządów,	przedstawiciele	miast,	
reprezentanci	 organizacji	 pozarządowych	 oraz	
przedsiębiorcy	 z  całego	 świata.	 Uczestniczyło	
w nim	ponad	10	tys.	osób	ze	174	państw	i ponad	
6	tys.	osób,	które	dołączyły	online.	WUF11	to	nie	
tylko	panele	i dyskusje	światowych	liderów,	ale	rów-
nież	szereg	inicjatyw	skierowanych	do	innowatorów	
i młodego	biznesu	– wymienia prezydent.

Dlaczego UN Habitat, 
czyli Program Narodów 
Zjednoczonych ds. Osiedli 
Ludzkich na organiza-
tora konferencji wybrał 
Katowice? 

To prawdopodobnie jedyne miasto w Polsce, 

które w  ciągu ostatnich 20 lat przeszło tak 

spektakularną transformację z ikony przemysłu 

w dynamicznie rozwijające się centrum biznesu 

i nowoczesnych technologii, z bogatą ofertą dla 

mieszkańca. W tym procesie Katowice stanęły 

również przed wyzwaniem, jakim niewątpliwie 

jest transformacja energetyczna. Biorąc to pod 

uwagę przed WUF11 przygotowano konkurs 

pod nazwą Katowice Energy Innovation Chal-

lenge, stworzony wspólnie przez UN Habitat 

i Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.

Ink. Dzięki tej inicjatywie, można było szero-

kiemu gronu odbiorców zaprezentować poten-

cjał jaki tkwi w innowacjach technologicznych. 

A to wszystko dzięki start-upom z aż 4 konty-

nentów, których reprezentanci przyjechali do 

Katowic. 

Wśród uczestników wydarzenia znalazły się 

zespoły start-upowe z Brazylii, Indii, Tunezji, 

Ukrainy i  Polski. Przez 10 dni innowatorzy 

brali udział w programie akceleracyjnym. Jego 

uczestnikami byli zwycięzcy ogólnoświato-

wego konkursu Katowice Energy Innovation 

Challenge, wyłonieni wśród miast partnerskich 

miasta Katowice oraz laureaci katowickiej Ko-

palni start-upów. Przyjazd na WUF11 i udział 

w programie był zatem nagrodą dla najlepszych. 

Uczestnicy wzięli udział w treningach i warsz-

tatach, które miały podnieść ich kompetencje 

biznesowe i  przygotować do wdrożeń. Wy-

darzeniem, które zwieńczyło program, a jed-

nocześnie stanowiącym dodatkową nagrodę 

dla wybranych zespołów, był showcase, czyli 

prezentacja projektów. 
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Publiczność miała okazję 
zapoznać się z następują-
cymi pomysłami:

• Laureaci konkursu Katowice Energy Innova-

tion Challenge z Brazylii, Indii oraz Polski zapre-

zentowali projekty polegające na usprawnieniu 

transportu publicznego za sprawą specjalnej 

platformy informatycznej, optymalizacji trans-

feru energii elektrycznej oraz wykorzystaniu 

nowatorskiej aplikacji pomagającej zaprojek-

tować najbardziej optymalne rozmieszczenie 

paneli fotowoltaicznych na budynku;

• Start-up pochodzący z miast partnerskich Ka-

towic - zespół Zymonov z Monastyru (Tunezja) 

przedstawił rozwiązanie sięgające do biotech-

nologii, gdzie enzymy pozwalają na ograniczenie 

zużycia energii i wody w przemyśle;

• Zwycięzca tegorocznej edycji „Kopalni  

S  tart-upów” – projekt Eco-Factories – zajmu-

jący się recyklingiem tytanu zaprezentował jak 

- pochodzący z odzysku - tytanowy nanoproszek 

można wykorzystać w druku 3D lub tworzeniu 

powłok samolotów i statków kosmicznych.

Przedsięwzięcie miało na celu wypromowanie 

innowacyjnych pomysłów i zaprezentowanie 

ich przed potencjalnymi inwestorami oraz oso-

bami odpowiedzialnymi za inwestycje komu-

nalne. Była to okazja do sieciowania kontaktów 

i nawiązania relacji biznesowych, które mogą 

zaowocować wdrożeniami, być może nawet 

w Katowicach.

Katowice chcą uchodzić za miejsce przyjazne 

innowacjom i to nie tylko tym technologicznym. 

Dlatego podczas WUF11 nie mogło zabraknąć 

akcentu podkreślającego te aspiracje. Katowice 

mogą pochwalić się dobrze przyjętym przez śro-

dowisko start-upowe autorskim programem 

„Kopalnia Start-upów”, który został stworzony 

przez zespół Miejskiego Inkubatora Przedsię-

biorczości Rawa.Ink w  myśl hasła „Wydoby-

wamy innowacje, tak jak kiedyś wydobywaliśmy 

węgiel”. W tym mieście istnieje świadomość, że 

innowacyjne firmy potrzebują zaplecza do swo-

bodnej pracy i rozwoju na światowym poziomie.

W Katowicach  powstaje 
Dzielnica Nowych 
Technologii 

Działając w myśl powyższej zasady Katowice 

zamierzają stworzyć nietuzinkowe miejsce de-

dykowane przede wszystkim branży gamingo-

wej i e-sportowej. W tym celu, w zabytkowej 

dzielnicy Nikiszowiec, na terenie likwidowanej 

Kopali Węgla Kamiennego „Wieczorek” reali-

zowana jest inwestycja pod nazwą Dzielnica 

Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamin-

gowo-Technologiczny. Ma on stanowić wspólną 

przestrzeń dla firm technologicznych, game-de-

veloperów, czyli producentów gier, a także śro-

dowiska związanego z e-sportem, które zajmuje 

się organizacją rozgrywek, turniejów i realizacją 

transmisji. 

Celem inwestycji jest także zainicjowanie 

współpracy w  obszarze gamingu pomiędzy 

światem biznesu i nauki. HUB ma umożliwić 

wspólne realizacje, np. tworzenie metodologii 

badań, czy też opracowanie takiego modelu 

kształcenia, w którym absolwenci szkół i uczelni 

mogliby od razu rozpocząć pracę na stanowi-

skach juniorskich w  działających tu firmach. 

Właśnie powstaje nietuzinkowy projekt archi-

tektoniczny części zabudowy przyszłego HUBu, 

gdzie najemcy biur mają znaleźć komfortowe 

warunki do kreatywnej pracy. Warto dodać, 

że przygotowuje go pracownia projektowa 

wyłoniona w ogólnopolskim konkursie. HUB 

jest newralgicznym elementem całego zało-

żenia rewitalizacyjnego, który z  Nikiszowca 

ma uczynić modelowy przykład rewitalizacji 

łączacy poszanowanie dla przeszłości, lokalną 

tożsamość i nowoczesne branże gospodarki. 

A wszystko to w pełni dostępne dla mieszkań-

ców i osób napływowych, które zdecydują się 

tu pracować i mieszkać.

Katowice w procesie swojej wewnętrznej prze-

miany stoją przed ciągłymi wyzwaniami. Czeka 

je między innymi transformacja energetyczna. 

Jednak egzamin z aktywności i zdobywania wie-

dzy o najnowszych trendach i możliwościach 

zdały celująco. 

Przygotowanie różnych inicjatyw, ale przede 

wszystkim zaangażowanie mieszkańców 

w WUF11 potwierdziło, jaki potencjał drzemie 

w tym mieście.

www.katowice.eu

– Od 26 do 30 czerwca nasze miasto było areną naj-
ważniejszego wydarzenia poświęconego polityce, 
transformacji i  rozwojowi miast - Światowego Fo-
rum Miejskiego, czyli World Urban Forum - WUF11. 
Do stolicy województwa śląskiego zjechali w  jed-
nym czasie członkowie rządów, przedstawiciele 
miast, reprezentanci organizacji pozarządowych 
oraz przedsiębiorcy z całego świata. Uczestniczyło 
w nim ponad 10 tys. osób ze 174 państw i ponad  
6 tys. osób, które dołączyły online – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic.
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Nie czekaj!
Zarejestruj się już dziś na:

platforma.przemyslprzyszlosci.gov.pl

Wszystkie
organizacje
zaangażowane
w proces zielonej
i cyfrowej
transformacji
w jednym
miejscu!
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Piąta już edycja wydarzenia miała na celu pro-

mowanie partnerskich relacji pomiędzy USA 

i Polską i - przede wszystkim - wzajemne pozna-

nie możliwości inwestycyjnych, pozwalających 

na współdziałanie sektora MŚP w obu krajach. 

Głos w polsko-amerykańskim dialogu o biznesie 

zabrali przedstawiciele służb dyplomatycznych 

USA, eksperci z izb handlowych i gospodarczych 

obu krajów, reprezentanci samorządu teryto-

rialnego oraz szefowie firm mogących się po-

chwalić udaną ekspansją na rynek zza Oceanu 

i w Polsce.

–	Chcemy,	żeby	dzięki	temu	spotkaniu	udało	się	
pozyskać	jak	najwięcej	informacji	potrzebnych	fir-
mom	planującym	wejście	na	rynek	amerykański.	
Wojna	tuż	za	naszą	wschodnią	granicą	wpływa	na	
sytuację	gospodarczą,	ponosimy	koszt,	np.	wzrostu	
cen	energii	i paliw,	ze	względu	na	powiązanie	ryn-
ków.	Cieszymy	się,	że	szybkie	i konkretne	działania	
USA	pozwalają	nam	czuć	się	bezpiecznie.	Musimy	
wspólnie	walczyć	z tym,	co	jest	złe.	Polscy	przed-
siębiorcy	skłaniają	się	do	współpracy	z rynkiem	

amerykańskim,	bo	jest	stabilny	i bezpieczny	– mó-

wił Tomasz Zjawiony, Prezes RIG w Katowi-
cach, organizator American Day.

Gościem specjalnym wydarzenia była Erin 

Nickerson, Konsul Generalna Stanów Zjedno-

czonych w Krakowie. W swoim wystąpieniu, 

otwierającym American Day, dziękowała za 

zorganizowanie programu promującego polsko- 

amerykańską współpracę handlową. Zazna-

czała, że nasza sieć relacji jest bardzo bogata 

we wszystkich dziedzinach, a potencjał tkwiący 

w polskich przedsiębiorcach jest wyjątkowy.

–	Polskie	firmy,	inwestując	odnoszą	realne	korzyści	
w Stanach	Zjednoczonych.	Podzielamy	wspólne	
wartości,	potrafimy	ciężko	pracować	i wykorzy-
stywać	możliwości	wolnego	rynku.	Zwiększanie	
poziomu	handlu	dwustronnego	pomiędzy	naszymi	
krajami,	również	jest	najwyższym	priorytetem	dla	
Ambasadora	Marka	 Brzezinskiego.	Doceniamy	
rolę,	którą	jako	dyplomaci	odgrywamy	w pogłę-
bianiu	 więzi	 biznesowych	 i  inwestycji	 między	
Stanami	Zjednoczonymi	a Polską	– akcentowała  

Erin Nickerson, Konsul Generalna  Stanów 
Zjednoczonych w Krakowie.

Na jakim etapie współpracy jesteśmy dziś? 

Co moglibyśmy zrobić, by ją rozwijać? Zasta-

nawiali się eksperci pierwszej sesji plenarnej 

pt. „Relacje polsko-amerykańskie w świetle 
wyzwań współczesnego świata (pandemia, 
wojna w Ukrainie, kryzys klimatyczny, inflacja, 
deflacja, stagnacja”. Moderator dyskusji Petros 

Tovmasyn, prawnik i politolog, przedstawiciel 

Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, 

zwracał uwagę na to, że USA są gwarantem 

bezpieczeństwa naszego kraju, a gospodarka 

amerykańska oferuje dostęp do know-how i naj-

nowszych technologii na świecie.

–	W ciągu	pół	roku	zmienił	się	model	relacji	USA	
z  krajami	UE.	Wszyscy	eksperci	mówią,	 że	naj-
ważniejszym	sojusznikiem	USA	stała	się	Polska.	
Jesteśmy	wielkim	partnerem,	ale	ciągle	zbyt	asy-
metrycznym.	Moim	zdaniem,	wciąż	nie	wykorzysta-
liśmy	nawet	20%	naszych	możliwości	współpracy	
– zauważał Petros Tovmasyn.

Szeroka współpraca w zakresie geopolitycznym między Polską a Stanami Zjednoczonymi powinna być 
wykorzystana do budowania silniejszego partnerstwa gospodarczego i ekonomicznego między obu 
krajami - podkreślali eksperci w trakcie American Day 2022, które odbyło się 14 września br. w siedzibie 
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

POLSKA JEST GOTOWA  
NA ROBIENIE BIZNESU Z USA!

WYDARZENIA DLA MŚP
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1500 podmiotów z kapitałem amerykańskim 
w Polsce, 900 właścicieli, ponad 60 mld $ ob-
rotu, 125 mld zł zainwestowanych na rynku 
polskim, 400 tys. pracowników (licząc w tym 

franczyzę) – tak w  liczbach przedstawia się 

mapa inwestycji USA w naszym kraju.

Mateusz Jurczyk, Dyrektor Amerykańskiej Izby 

Handlowej w Polsce, zrzeszającej ponad 330 

firm amerykańskich działających w naszym kraju 

zauważał, że wzajemna współpraca ewoluuje.

–	 Doświadczamy	 deindustrializacji	 inwestycji	
z  amerykańskim	 kapitałem,	 18%	 kapitału	 ulo-
kowano	w stanowiska	badawczo-rozwojowe.	Tu	
upatruję	 naszą	 szansę	 na	 zwiększenie	 zakresu	
współpracy.	Warto	wykorzystywać	ich	know-how	
i nastrój	przyjaźni	politycznej	między	naszymi	na-
rodami – komentował Mateusz Jurczyk, szef 
Amerykańskiej Izby Handlowej.

O ciągłości i konsekwencji, tłumaczących 

obustronne relacje mówił Mariusz Tomaka, 

Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskiej Rady 

Współpracy, USPTC. Prelegent kładł akcent na 

rolę współdziałania między uczelniami. Ma temu 

służyć, organizowane co roku w czerwcu, sym-

pozjum w Dolinie Krzemowej na Uniwersytecie 

Stanforda. Sympozjum ma na celu „budowanie 

mostów” między Polską a USA, rozumianych 

jako wymiana wiedzy i networking w obszarach 

ważnych dla współpracy polsko-amerykańskiej 

(przemysł 4.0, transport, energetyka, medycyna 

itd.).

Co godne podkreślenia, województwo śląskie 

zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości 

inwestycji amerykańskich w naszym kraju, 13% 

z nich pobudza rozwój regionu, w tym miasta 

Katowice.

Strategię obsługi i przyciągania kapitału zagra-

nicznego do stolicy Górnego Śląska przedsta-

wił Mariusz Jankowski z UM Katowice. Jego 

zdaniem, inwestycja IBM w  mieście przed 

10 laty i  uruchomienie tutaj Centrum Do-

starczania Usług było strzałem w  dziesiątkę 

i otwarciem drogi dla biznesu amerykańskiego 

w Katowicach.

–	Rozwijamy	sektor	nowoczesnych	usług	bizneso-
wych,	stawiamy	też	na	szeroko	pojmowane	nowe	
technologie.	 Korzystne	 położenie	 geograficzne	
oraz	 duża	 liczba	 wysoko	 wykształconej	 kadry	
to	nasze	atuty.	Cieszymy	się,	że	duże	korporacje	
technologiczne,	takie	jak	np.	Fujitsu,	wchodzą	we	
współpracę	z katowickimi	szkołami	średnimi.	Me-
lodią	przyszłości	jest	plan	powstania	Katowickiego	
HUB-u Gamingowo-Technologicznego	na	terenach	
przemysłowych	po	KWK	Wieczorek.	Mam	nadzieję,	
że	za	chwilę	kapitał	amerykański	będzie	z nami	
współpracował	przy	tym	projekcie	– mówił Ma-
riusz Jankowski, Naczelnik Wydziału Obsługi 
Inwestorów UM Katowice.

W  trakcie panelu zastanawiano się również 

nad kwestiami geopolitycznymi – czy jesteśmy 

w stanie w sposób partnerski pracować z USA 

przy odbudowie Ukrainy, zwłaszcza regionu 

Donbas. Zdaniem uczestników panelu, pozy-

cja naszego kraju jest silna i niezagrożona w tej 

kwestii. Ukraina to państwo potężnie gospo-

darczo, dlatego tak ważne jest, by została odbu-

dowana przez konglomerat zjednoczonych sił.

„Dolina Krzemowa i nowe technologie, czy są 
rozwiązaniem? Co z inwestycjami na rynkach 
PL i USA?” – rozważano w trakcie drugiej sesji 

plenarnej. Moderator dyskusji, dr hab. Marcin 

Lis, prof. AWSB mówił o wyzwaniach współcze-

snego biznesu, takich jak globalna inteligencja, 

Internet Rzeczy, zarządzanie danymi czy cyber-

bezpieczeństwo. Istniejący potencjał talentów 

w Polsce w tych dziedzinach, pozwala na opty-

mizm w spojrzeniu na planowanie inwestycji na 

rynku amerykańskim i rodzimym.

Jak zacząć biznes w USA? Dlaczego tak ważne 

są uwarunkowania prawne i wizowe, zwróce-

nie uwagi na pojęcie własności intelektualnej 

w działalności gospodarczej. Swoimi doświad-

czeniami we wprowadzaniu firmy na rynek ame-

rykański podzielił się Wojciech Majka z Ecol sp. 

z o.o.

–	Czuliśmy,	że	nasze	doświadczenie	i kompeten-
cje,	chęć	rozwijania	się	oraz	praktyka	nabyta	na	
rynkach	europejskich	pozwoliły	na	przygotowanie	

się	do	ekspansji	na	większą	skalę.	Zbudowaliśmy	
też	markę,	przez	udział	w konferencjach,	obec-
ność	w mediach	społecznościowych	czy	grupach	
dyskusyjnych.	To	dało	nam	podgląd,	w jaki	sposób	
nasz	produkt	jest	obecny	na	amerykańskim	rynku.	
Finalnie	zdecydowaliśmy	się	na	Florydę,	bo	tam	
dobrze	rozbudowana	jest	energetyka,	zarówno	kon-
wencjonalna,	jak	i nuklearna	– wyjaśniał Wojciech 
Majka, Prezes Zarządu Ecol sp. z o.o.

Przyjaźń, szansa i wizja – te trzy czynniki wy-

mienił Ray Sylvain, Prezes Smartech IT jako de-

cydujące powody wyboru Polski w charakterze 

destynacji biznesowej.

–	Jestem	byłym	wojskowym	i istotne	dla	mnie	było	
to,	że	Polska	jest	naszym	sojusznikiem,	no	i miałem	
tutaj	znajomych.	Dostrzegłem	szansę	budowania	
cyberbezpieczeństwa	w waszym	kraju.	Miałem	
wizję	stworzenia	centrum	kompetencji,	które	po-
wstało	we	Wrocławiu.	Obecnie	staramy	się	identy-
fikować	groźby	ataku,	robić	szkolenia,	uświadamiać	
konieczność	określania	obszarów,	które	mogą	być	
zagrożone	uderzeniem	hakerskim	– tłumaczył Ray 
Sylvain, Prezes Smartech IT.

„Miarą sukcesu jest ilość błędów, którego do 

niego prowadzą” tę złotą myśl Thomasa Edisona 

przywołała kolejna ekspertka panelu, Sabina Kli-

mek. Jej zdaniem, polski przedsiębiorca powi-

nien przyjąć za pewnik amerykańskie podejście 

do prowadzenia biznesu – „porażki nas wzmac-

niają i nigdy na nic nie jest za późno”.

–	W 2014	r.	było	80	inwestycji	polskich	w USA,	
w 2018	–	140,	teraz	ok.	200	polskich	firm	ma	
swoje	biura	czy	oddziały	w USA.	Te	dane	obrazują	
rosnące	zainteresowanie	amerykańskim	rynkiem.	
Każda	inwestycja	ma	szansę	powodzenia,	jeśli	jest	
dobrze	przygotowana	– przekonywała dr Sabina 
Klimek,  wiceprezes  Polsko-Amerykańskiej 
Izby Handlowej North-East, kierownik Wy-
działu Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu 
Generalnego RP w Nowym Jorku.

Podstawą do prawidłowej eksploracji amery-

kańskiego rynku jest stworzenie strategii, zro-

bienie wcześniej badań, poszukanie inwestora, 

a także wcześniejsza współpraca z ekspertami, 
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Na zdj. Erin Nickerson, Konsul Generalna Stanów Zjednoczo-
nych w Krakowie. 
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by uniknąć prawnych i  rynkowych pułapek, 

ponieważ każdy stan posiada swoje, często 

odrębne, regulacje prawne. Warto postawić na 

nowoczesne technologie. IT i hi-tech to ciągle 

rozwojowe sektory przyszłości. Godny zaintere-

sowania dla amerykańskiego biznesu jest także 

obszar Smart Cities (inteligentne przystanki, 

inteligentne systemy transportowe itp.).

W  trakcie ostatniej sesji plenarnej: „Krótki 
przewodnik dla inwestorów, czyli jak działać 
na rynku USA. Przedsiębiorcy dla przedsię-
biorców: case study” – zaprezentowano pakiet 

praktycznych informacji dla przyszłych inwe-

storów. Darla Brown z Ambasady USA w War-

szawie przedstawiła informacje o istniejących 

narzędziach dla polskich firm dostępnych na 

amerykańskich stronach rządowego programu 

SelectUSA. Agendy rządowe pozwalają m.in. 

na ocenę kosztów wejścia na rynek, poznanie 

indeksu innowacji czy przepisów dotyczących 

prawa pracy w poszczególnych stanach.

–	To	dane	szyte	na	miarę	biznesu.	Już	teraz	za-
praszam	 przedsiębiorców	 zainteresowanych	
otworzeniem	działalności	i nawiązania	relacji	go-
spodarczych	w USA	na	największy	coroczny	szczyt	
inwestycyjny	„Investment	Summit”,	który	odbędzie	
się	w dniach	1-4	maja	2023	roku	w Waszyngto-
nie – zachęcała Darla Brown, Dyrektor Han-
dlowy ds. usług Zagranicznych Ambasady USA  
w Warszawie.

Procedury i formy wsparcia w trakcie działa-

nia na rynku amerykańskim, oferowane przez 

Polską Agencję Inwestycji i  Handlu, omówił 

Aleksander Skrzypek, Ekspert w Zagranicznym 

Biurze Handlowym PAIH w Los Angeles. 

–	To	rynek	perspektywiczny,	bogaty	w kapitał,	gdzie	
produkty	europejskie	postrzegane	są	jako	towary	
wyższej	 jakości.	Wśród	 zalet	warto	 też	 zwrócić	
uwagę	na	zachęty	inwestycyjne,	takie	jak:	niższe	
podatki,	łatwy	dostęp	do	zasobów	ludzkich	i gene-
ralną	otwartość	czy	chęć	wsparcia,	jako	istniejący	
element	tamtejszej	kultury	biznesowej.	Bariery	to	
z kolei:	uwarunkowania	lokalne	w konkretnych	sta-
nach,	złożony	system	podatkowy	i wysokie	koszty	
uzyskiwania	licencji	czy	koncesji	– wyliczał Alek-
sander Skrzypek z Polskiej Agencji Inwestycji 
i Handlu.

Podsumowując spotkanie, Prezes Tomasz Zja-

wiony zwrócił uwagę na historyczny moment, 

w  którym znajduje się polska i  amerykańska 

dyplomacja. 

–	To	niezwykłe,	że	ambasadorem	USA	w Polsce	jest	
teraz	Mark	Brzezinski.	W 2002	roku	mieliśmy	oka-
zję	wyróżnić	Diamentowym	Laurem	Umiejętności	
i Kompetencji	jego	ojca	–	Zbigniewa	Brzezińskiego.	
(Od	red.	Laury	to	nagroda	przyznawana	od	30	lat	
przez	RIG	w	Katowicach).	To	był	wielki	zaszczyt,	
uhonorować	w	ten	sposób	pracę	wielkiego	patrioty	
w Białym	Domu	na	rzecz	wsparcia	opozycji	anty-
komunistycznej	w Polsce,	zaangażowania	w proces	
transformacji	politycznej	i gospodarczej	w naszym	
kraju	po	1981	roku	i doprowadzenia	do	powołania	
Polsko-Amerykańskiej	Fundacji	Wolności.	Dzięki	ta-
kim	przedsięwzięciom	możemy	obecnie	swobodnie	
działać	w partnerstwie	gospodarczo-biznesowym	
między	naszymi	krajami	– reasumował Tomasz 
Zjawiony, Prezes RIG w Katowicach.

Jaga Kolawa

American Day 2022

ORGANIZATOR:

GOŚĆ SPECJALNY:

PARTNER STRATEGICZNY: 

PARTNERZY: 

PARTNERZY MERYTORYCZNI: 

PATRONAT: 

PATRONAT MEDIALNY: 

AMBASADA STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
AMERYKI W POLSCE
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Przedstawienie korzyści płynących z uczestnictwa w działaniach RIG, prezentacja nowych inwestycji 
i atrakcji w Chorzowie, a także firm, które ostatnio przystąpiły do Izby - znalazło się w programie wrze-
śniowego spotkania Firm Członkowskich. Wydarzenie odbyło się 19 września w wyjątkowej, industrialnej 
scenerii Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

OTWARTE SPOTKANIE FIRM  
CZŁONKOWSKICH RIG  

W KRÓLESTWIE ŻELAZA I STALI

Już po raz kolejny na wydarzenie zostały za-

proszone nie tylko Firmy Członkowskie, ale 

też firmy z Chorzowa i okolic, pragnące poznać 

specyfikę działania Izby i pakiet korzyści wynika-

jący z członkostwa w RIG. Frekwencja dopisała. 

W spotkaniu wzięło udział prawie 100 przedsię-

biorców. Sala konferencyjna im. Jamesa Watta 

dosłownie pękała w szwach.

Zgromadzonych powitał gospodarz miasta. Pre-

zydent Andrzej Kotala opowiadał o zachętach 

dla inwestorów i strategii pozyskiwania nowych 

mieszkańców. 

–	Chorzów	kiedyś	postrzegany	jako	miasto	węgla	
i stali,	dzisiaj	koncentruje	się	na	usługach	i handlu.	
Stawiamy	na	 rozwój	budownictwa	mieszkanio-
wego,	rozbudowę	atrakcji,	które	uprzyjemnią	życie	
mieszkańców	i przyciągną	do	nas	odwiedzających,	
jak	również	inicjatywy	prywatne	– wymieniał An-
drzej Kotala, Prezydent Chorzowa.

Nowy Rynek miejski jako miejsce spotkań 

i  imprez kulturalnych, Tężnia Solankowa na 

Placu Hutników, FreeStyle Park, nowoczesny 

tor kartingowy czy Lofty Kościuszko to tylko 

niektóre miejsca oddające charakter „nowego” 

Chorzowa. 

Jedną z takich wyjątkowych lokalizacji stanowi 

właśnie Muzeum Hutnictwa – pierwszy tego 

typu obiekt w Polsce. Na terenie byłej Huty „Ko-

ściuszko”, a wcześniej „Królewskiej”, w 2021 r. 

powstało muzeum nawiązujące do dziedzictwa 

hutniczego Chorzowa.

–	To	tutaj	w 1802	roku	ruszył	motor	napędzający	
rozwój	Śląska.	Chorzów,	a dawnej	Królewska	Huta,	
były	i pozostają	miejscem	wielkich	szans	czy	dużych	
projektów.	Cieszymy	się,	że	dzięki	Muzeum	udało	
sią	ochronić	i pokazać	historię	wielkiego	przemysłu	
hutniczego.	Obiekt,	oprócz	funkcji	wystawienni-
czej	i edukacyjnej,	oferuje	również	powierzchnie	

eventowe,	m.in.	na	takie	wydarzenie	jak	dzisiejsze	
spotkanie	 przedsiębiorców	 –	 podkreślał	Adam 
Kowalski,  Dyrektor  Muzeum  Hutnictwa 
w Chorzowie. 

Nawiązując do historycznej roli miasta, Prezes 

chorzowskiej Delegatury RIG Paweł Pawelec 

przypomniał ciekawostkę. Tak naprawdę Izbę 

powołano w Chorzowie, a następnie została 

przeniesiona przez Prezesa Tadeusza Donocika 

do Katowic! Paweł Pawelec zachęcał obecnych 

do aktywnego współdziałania w ramach sztan-

darowych projektów chorzowskiej Delegatury 

RIG – nagrody „Perły Europy”, balów chary-

tatywnych organizowanych wspólnie z  Pre-

zydentem Chorzowa i konkursu „Chorzowski 

Przedsiębiorca Roku”.

–	Statystyki	 i  opinie	 samych	 zainteresowanych	
pokazują,	że	Chorzów	rozumie	potrzeby	przedsię-
biorców.	Z kolei,	RIG	i Krajowa	Izba	Gospodarcza,	

WYDARZENIA DLA MŚP
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jako	najwięksi	przedstawiciele	multibranżowego	
samorządu	gospodarczego	w Polsce,	dają	szansę	
swoim	 członkom	 na	 budowanie	 silnych	 relacji	
biznesowych.	 Jesteśmy	 też	 głosem	 i  lobbystą	
firm	w promowaniu	dobrych	dla	biznesu	rozwią-
zań	prawno-podatkowych	w rządzie	–	zaznaczał	
Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej  Izby 
Gospodarczej w Katowicach i Wiceprezes 
Krajowej Izby Gospodarczej.

W 2022 r. przy Izbie powstał Silesia Start-up 

HUB. Koordynator projektu, Janusz Dramski, 

I  Wiceprezes RIG w  trakcie spotkania Firm 

Członkowskich przypomniał główne zadania 

i  funkcje, które ma pełnić SSH. Wśród nich 

najważniejsze jest wyszukiwanie nowych dróg 

wsparcia przedsiębiorstw technologicznych, po 

to by najlepsze start-upy „zlinkować” z RIG i zna-

leźć im inwestora albo klientów do skalowania 

biznesu. Dwa nowe nabytki start-upowe RIG: 

Legal Tech Solutions (twórca aplikacji zdalne-

walne.pl) i  MASKUP (oferujący innowacyjne 

rozwiązanie dla marek odzieżowych) zapre-

zentowały się w Chorzowie.

W programie wydarzenia nie mogło zabraknąć 

powitania nowych Firm Członkowskich RIG, 

które niedawno dołączyły do Izby. Przedsta-

wiciele kilkunastu przedsiębiorstw odebrali 

certyfikaty potwierdzające członkostwo 

w społeczności Izby z rąk Prezesa Tomasza Zja-

wionego, Prezydenta Andrzeja Kotali i Prezesa 

chorzowskiej Delegatury RIG Pawła Pawelca.

Przedsiębiorcy mieli tym samym okazję do 

krótkiej prezentacji specyfiki działalności swo-

ich firm i zaproszenia do współpracy, również 

w trakcie sesji networkingu i luźnych rozmów 

przy poczęstunku. 

Na sam koniec czekał rarytas dla pasjonatów 

industrialu! Chętni mogli zwiedzić wystawy 

prezentowane w Muzeum Hutnictwa.

Jaga Kolawa

Witamy nowe Firmy Członkowskie RIG:

•  ARCHE S.A.
•  Silesia Castings Dariusz Klik
•  GOLDIEPHOTO Justyna Dworaczek
•  GRUPA MEDIALNA FRYDRYCH Joanna Frydrych
•  CATERING ARTS Ewelina Czajka
•  Błękitny Orzeł Sp. z o.o.
•  ARISTO Kamila Zdrodowska
•  Walkowski i Kuczera Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. K.
•  DB. Finanse & Nieruchomości Dorota Budna-Jura
•  Michał Zwyrtek
•  Legal Tech Solutions Sp. z o. o.
•  MASKUP Sp. z o. o.
•  MatCar Krzysztof Piwowarski
•  Kółko Rolnicze w Pińczycach

WYDARZENIA DLA MŚP
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Zaiwestuj w zabytki i zarabiaj!

L I M I T O W A N A  O F E R T A  D L A  C ZŁO N K Ó W

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

R A B A T  N A  U SŁU G I  H O T E L O W E  W  1 7  O B I E K T A C H  W  C AŁE J  P O L S C E
 
 

R A B A T  N A  Z A K U P  A P A R T A M E N T U  I N W E S T Y C Y J N E G O

Zapraszam do kontaktu, 
żeby uzyskać rabaty!

O Grupie Arche
GRUPA ARCHE od 1991 roku świadczy profesjonalne usługi
deweloperskie. Przez ten czas powstało wiele ciekawych projektów i
inwestycji. Do Grupy Arche należy już 16 obiektów hotelowych w całej
Polsce, a kolejnych kilka jest już w przygotowaniu.

Grupa Arche udostępniła możliwość inwestowania w apartamenty
hotelowe na własność (z osobną księgą wieczystą) we własnym,
autorskim i opatentowanym systemie inwestycyjnym – System Arche®.

Lokując środki w apartamenty, inwestor zarabia w każdym miesiącu, a
zysk liczony jest od całości przychodów hotelu, a nie jak w przypadku
podobnych modeli, od sprzedaży konkretnego pokoju. Inwestorzy
otrzymują nawet 3500 zł wypłaty za wynajem 25 metrowego pokoju w
miesiącu.

Dlaczego warto inwestować w Systemie Arche®?
Arche S.A. to największa polska sieć hoteli
prawo własności nieruchomości/osobna księga
wieczysta dla każdego apartamentu
złota karta inwestora
inwestycja w obiekty historyczne i zabytki
30 lat doświadczenia
umowa najmu na minimum 10 lat
kompleksowa obsługa po stronie zarządcy 
do 12% zysku
comiesięczna wypłata zysków
transparentność rozliczeń
wzrost wartości nieruchomości w czasie
pobyty właścicielskie bez limitu
wyposażenie lokalu w cenie zakupu
23% VAT (możliwość odliczenia tego kosztu)

Zeskanuj kod i poznaj wszystkie
nasze inwestycje
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MAGAZYNOWANIE ENERGII 
to konieczność i przyszłość!

Poprawa bezpieczeństwa w do-
stępie  do  energii,  zwiększenie 
innowacyjności sektora energe-
tycznego  i  promocja  OZE  –  to 
główne cele umowy o współpracę 
podpisanej  pomiędzy,  Firmą 
Członkowską  RIG,  SBB  Energy 
SA a Lumenion GmbH.

Polska i  niemiecka firmy łączą siły w  celu 

wspólnej promocji technologii wysokotempe-

raturowych stalowych magazynów ciepła oraz 

realizacji projektów inwestycyjnych z wykorzy-

staniem tej technologii w sektorze energetycz-

nym, przemysłowym i podobnych. 

–	Wszyscy	wiemy,	co	obecnie	dzieje	się	na	rynku	
paliw	energetycznych,	ale	bez	względu	na	sytuację	
polityczną	 i  otoczenie	 klimatyczne	 –	 dziedzina	
magazynowania	energii	to	przyszłość.	Coraz	moc-
niej	liczymy	na	odnawialne	źródła	energii,	ale	nie	
możemy	na	fotowoltaice	czy	wiatrakach	postawić	
kwestii	bezpieczeństwa	energetycznego.	Na	drodze	
do	prawdziwej	stabilizacji	transformacji	energe-
tycznej	brakuje	ważnego	elementu	-	magazynów	
energii.	W moim	przekonaniu,	tego	potrzebujemy	
najbardziej – wyjaśnia Zbigniew Słomczyński, 
Prezes Zarządu SBB Energy SA. 

Lumenion GmbH oferuje know-how w zakresie 

magazynowania, wytworzonej bez emisji CO
2
, 

energii elektrycznej ze słońca i wiatru, w postaci 

energii cieplnej i udostępniania jej przemysłowi 

i instytucjom użyteczności publicznej. 

–	Cieszymy	się	na	tą	współpracę.	Widzimy	ogromny	
potencjał	polskiego	rynku,	tutaj	wiele	problemów	
stoi	przed	polityką	energetyczną,	która	coraz	bar-
dziej	skłania	się	ku	źródłom	odnawialnym.	Razem	
z SBB	Energy	możemy	stworzyć	partnerstwo,	by	
wspierać	działania	na	rzecz	„Zielonego	Ładu”,	opra-
cowując	i wdrażając	rozwiązania	odpowiadające	
na	aktualne	wyzwania	społeczne	i środowiskowe 

– podkreśla Peter Kordt, Prezes Lumenion 
GmbH.

Dzięki umowie zostanie wykorzystany potencjał 

obu firm. Lumenion jest właścicielem know-how 

technologii magazynowania zielonego ciepła, 

a  SBB Energy doświadczonym generalnym 

realizatorem różnych instalacji dla przemy-

słu. Wyjątkowość systemu polega na tym, że 

umożliwia pobór z sieci chwilowych nadmiarów 

zielonej energii, gdy ceny energii elektrycznej 

spadają, następnie jej akumulację w  postaci 

wysokotemperaturowego ciepła, a  później 

stopniowe wykorzystywanie go stosownie do 

potrzeb, w miejskich systemach ciepłowniczych 

lub instalacjach.

Jak podkreślali sygnatariusze porozumienia, 

takie rozwiązanie to ważny krok na drodze 

do implementacji nowoczesnych technologii 

w energetyce. Daje szanse na otwarcie nowej 

perspektywy dla tego sektora, poprawy bezpie-

czeństwa energetycznego. Budowanie takich 

akumulatorów ciepła to również jeden ze spo-

sobów „zazielenienia” – dekarbonizacji energii. 

Nieprzypadkowo umowa została podpisana na 

Śląsku, w najbardziej uprzemysłowionej części 

Polski, otwartej na postęp technologiczny.  Naj-

ważniejszym wspólnym działaniem SBB Energy 

i Lumenion będzie teraz wspólna polityka pro-

mocji i edukacji na temat możliwości tej tech-

nologii - przedstawienie ekspertom korzyści, 

płynących z nowych rozwiązań. 

Nowatorski projekt stalowych magazynów 

ciepła będzie wdrażany w Polsce, Czechach, 

Kosowie, Litwie, Słowacji i  Ukrainie, z  moż-

liwością rozszerzenia na dalsze kraje Europy 

Środkowo-Wschodniej.

Umowa	na	 realizację	 systemu	magazynowania	
energii	została	zawarta	19.	sierpnia	br.	w siedzi-
bie	Regionalnej	Izby	Gospodarczej	w Katowicach.	

WYDARZENIA DLA MŚP
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„Planeta Duszy”  
– warsztaty rozwojowe z dobrą energią

W sierpniu, wrześniu i październiku w Katowicach odbyły się trzy eventy z nowego cyklu „Planeta Du-
szy”. W ramach spotkań z osobowościami ze świata biznesu, rozwoju czy literatury została stworzona 
unikalna przestrzeń do wymiany wiedzy, przemyśleń i networkingu. 

Holistyczne podejście do rozwoju człowieka – 

takie założenie przyświecało pomysłodawcom 

cyklu wydarzeń.

–	Powinno	się	umieć	łączyć	dbałość	o potrzeby	
ciała	i duszy,	nowoczesność	z tradycyjną	medy-
cyną	 i  energetycznym	 podejściem	 do	 rozwoju	
człowieka.	Śląsk	 jest	gotowy	na	taki	projekt,	bo	
historia	regionu	jest	bardzo	magiczna,	wiele	rze-
czy	związanych	z hinduizmem	i buddyzmem	było	
realizowanych	tutaj	już	w latach	50.-70.	XX	wieku,	
m.in.	przez	górników-artystów	z Grupy	Janowskiej.	
To	region	ludzi	o otwartych	horyzontach,	kolebka	
kreatywnych	pomysłów.	Stwierdziłem,	że	taki	cykl	
to	 konieczność.	 Zaczęliśmy	 w  Katowicach,	 ale	
myślimy	o rozszerzeniu	projektu	na	Polskę,	Europę	
i świat – mówi Mateusz Ledwig, autor projektu 
z Balinese - The Body & Soul Clinic.

Perfekcyjną przestrzenią dla osiągnięcia syner-

gii ducha, ciała i biznesu stało się… hotelowe 

lobby z barem i strefą relaksu z przekąskami 

oraz napojami.

–	Jako	hotel	chcemy	stworzyć	przestrzeń	dla	spo-
tkań	społeczności	lokalnej,	miejsce	w którym	można	
odpocząć,	przyjść	na	kawę,	spotkać	inne	osoby,	by	
czegoś	inspirującego	się	dowiedzieć.	Wybór	otwar-
tej	przestrzeni	naszego	lobby,	a nie	zamkniętej	sali	
konferencyjnej	nie	jest	przypadkowy.	Sama	idea	
tego	projektu	jest	dla	nas	fantastyczna.	My	sami	
poznajemy	nowych	ludzi,	również	nasi	pracownicy	
będą	mogli	uczestniczyć	w „Planecie	Duszy”	i się	
rozwijać.	Mamy	bardzo	wielu	gości	biznesowych,	

których	oczywiście	zapraszamy	na	te	eventy	– wy-

jaśnia Agnieszka Węgrzyn-Chwiłkowska, Dy-
rektor Działu Sprzedaży i Marketingu Hotelu 
Mercure Katowice Centrum.

O poziom merytoryczny cyklu spotkań zadbał 

Instytut Szkoleniowo-Rozwojowy Leadit i dzia-

łający przy RIG - Woman Business HUB. Gośćmi 

specjalnymi „Planety Duszy” są charyzmatyczne 

kobiety, realizujące różnorodne projekty moty-

wacyjne i biznesowe.

–	Chcemy	 pokazywać,	 jak	ważna	 jest	 synergia	
kobiecej	 i	 męskiej	 energii	 w	 biznesie.	 Istotnym	
elementem	tworzenia	firmy,	zarządzania	ludźmi	
jest	budowanie	świadomości.	Musimy	sobie	zdać	
sprawę,	 że	 nabywanie	 kompetencji	 twardych	
to	 jedno,	 ale	miękkich	 jest	 kluczowe,	 jeśli	 cho-
dzi	o funkcjonowanie	w przestrzeni	biznesowej.	
Chcemy,	by	pojawiały	się	 tutaj	osoby	 tworzące	
nową	przestrzeń	networkingową,	którym	zależy	na	
realizacji	siebie – zaznacza Edyta Kwiatkowska 
z Woman Business HUB.

–	Nasze	zadanie	to	pobudzenie	uczestników	do	
tego,	 żeby	 się	 dzielić	 doświadczeniem,	 wiedzą,	
spostrzeżeniami,	ale	też	refleksją.	Przyda	się	w na-
szym	życiu	więcej	momentów,	żeby	się	zatrzymać	
na	chwilę,	pobyć	ze	sobą,	ze	swoimi	myślami,		prze-
myśleć	to,	co	nam	i innym	się	przydarza.	Zależy	
nam,	by	na	kolejnych	spotkaniach	z cyklu	„Planeta	
Duszy”	dobra	energia,	zrodzona	ze	samoświadomo-
ści,	szła	w świat – dodaje Aleksandra Goc, Leadit 
Instytut Szkoleniowo-Rozwojowy.

W  trakcie spotkań autorskich dyskutowano 

o równowadze w życiu i biznesie, odporności 

w budowaniu siebie na co dzień, a także odwa-

dze w działaniu po swojemu. Dorota Katende, 

autorka książek, mieszkająca i  pracująca na 

Zanzibarze podpowiadała jako odkryć swoją ży-

ciową pasję. Barbara Lech, coach i trenerka mo-

tywacyjna zalecała osiąganie work-life balance, 

dzięki łączeniu pewności siebie, asertywności 

i samodyscypliny. Magdalena Daniłoś, trenerka 

oraz mentorka w obszarze self-care mówiła jak 

odkryć siebie i zatroszczyć się skutecznie o wła-

sne potrzeby. Marzena Jankowska, psycholożka 

zdrowia i biznesu, a także przedsiębiorczyni, 

wyjaśniała w jaki sposób odporność psychiczna 

wpływa na sposób naszego funkcjonowania.

Kolejne spotkania w ramach projektu „Planeta 

Duszy” odbędą się w listopadzie i grudniu br.

Jaga Kolawa

Organizatorzy:
Balinese – The Body & Soul Clinic, Hotel 

Mercure Katowice Centrum, Leadit Instytut 

Szkoleniowo-Rozwojowy

 

Partnerzy:
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, 

Woman Business HUB

 

Partnerzy Medialni:
Business HUB
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II edycja Katowickiej Akademii  
Rozwoju Przedsiębiorcy za nami 

Bezpłatne szkolenia, wspierające rozwój kompe-
tencji kluczowych z punktu widzenia realizacji 
zasad biznesowych na różnych poziomach or-
ganizacyjnych dla przedstawicieli katowickich 
firm, to wspólny pomysł Miasta Katowice i RIG 
w Katowicach. Druga edycja projektu odbywała 
się od 20 lipca do 16 września br. Dwudniowe, 
stacjonarne warsztaty, dostarczające praktyczną 
i ekspercką wiedzę z najważniejszych dziedzin 
działalności dla każdego przedsiębiorcy, cieszyły 
się dużym zainteresowaniem.

Dobór modelu prowadzenia działań marketin-

gowych w firmie, Strategie sprzedażowe oraz 

negocjacyjne, Warsztaty HR, Networking i per-

sonal branding, Komunikacja w social mediach, 

Warsztaty Design Thinking, Zarządzanie cza-

sem, Produkty i usługi w Internecie – tematyka 

szkoleń, prowadzonych przez ekspertów specja-

lizujących się w danej dziedzinie, pozwalała na 

zdobycie praktycznej wiedzy oraz pogłębienie 

swoich kompetencji. 

W każdym z ośmiu szkoleń, odbywających się 

w  siedzibie RIG w  Katowicach, mogli wziąć 

udział właściciele i pracownicy firm, które mają 

zarejestrowaną działalność,  siedzibę lub miej-

sce prowadzenia działalności na terenie Miasta 

Katowice.

– Pierwszy	raz	miałem	przyjemność		brać	udział	
w  takim	 projekcie,	 zostałem	 oddelegowany	
z firmy,	w której	pracuje	jako	account	executive.	

Na	szkoleniu	dowiedziałem	się	wielu	rzeczy,	które	
na	pewno	wykorzystam	na	co	dzień	w swojej	ścieżce	
zawodowej	i ta	wiedza	poprawia	moje	umiejętności.	
Każdemu	zdecydowanie	polecam	udział	w takich	
wydarzeniach,	warto	się	aktywizować	i podnosić	
swoje	kompetencje,	żeby	w danej	dziedzinie	być	
ekspertem – mówił Arkadiusz Sum z iPresso S.A.

–	Uczestniczyłam	w zajęciach	na	temat	technik	
sprzedaży	 i  komunikacji.	 Bardzo	 merytoryczni	
wykładowcy,	a zarazem	praktycy	biznesu,	a do-
datkowo	możliwość	networkingu	z uczestnikami	
-	przedsiębiorcami	z innych	firm,	sprawiły,	że	był	
to	czas	wykorzystany	w stu	procentach.	Cieszę	się,	
że	zajęcia	były	dwudniowe,	udało	się	zdobyć	dużo	
wiedzy	i być	bliżej	biznesu – dodawała Justyna 
Kałuża z Just in Photos & Marketing.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali certyfi-

katy potwierdzające zdobyte umiejętności. Dla 

najbardziej aktywnych kursantów przewidziano 

nagrody rzeczowe. Uroczyste podsumowanie 

projektu z udziałem Mariusza Jankowskiego, 

Naczelnika Wydziału Obsługi Inwestorów UM 

Katowice i Janusza Dramskiego, I Wiceprezesa 

RIG w Katowicach odbyło się 12 i 14 paździer-

nika w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczo-

ści Rawa. Ink. 

W przyszłym roku najprawdopodobniej rusza 

kolejna edycja projektu. Zainteresowanych 

zachęcamy do śledzenia strony internetowej: 

www.rig.katowice.pl

Jaga Kolawa

KARP W LICZBACH

80 przedsiębiorców z Katowic 
wzięło udział w szkoleniach, 16 dni 
szkoleniowych, 112 godzin nauki,  
8 tematów szkoleń stacjonarnych
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DOBRE RELACJE I ENERGIA  
W FABRYCE PEŁNEJ ŻYCIA 

Październikowe spotkanie Firm Członkowskich RIG w Katowicach miało ponownie otwartą formułę. 
Tym razem, dzięki gościnności Miasta Dąbrowa Górnicza i Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej, odbyło 
się w zrewitalizowanej, eventowej przestrzeni Fabryki Pełnej Życia.

Nowe miejsce spotkań i wydarzeń w Dąbrowie 

Górniczej daje pole do budowania kontaktów 

i  rozwijania biznesów. Prezydent Dąbrowy 

Górniczej, Marcin Bazylak podkreślał rangę 

takich działań. 

-	Staramy	się	tworzyć	w mieście	środowisko	do	
rozwoju	przedsiębiorczości,	liczymy	na	inwesto-
rów	 i wsłuchujemy	się	w  ich	głos.	To	 jak	będzie	
rozwijać	się	nasze	miasto,	zależy	w dużej	mierze	
od	prywatnego	kapitału.	Dlatego	kreujemy	dobry	
klimat	do	inwestowania	i zamieszkania	w Dąbrowie	
Górniczej	– mówił Prezydent Marcin Bazylak.

O tym, jakie instytucje są dedykowane do ob-

sługi firm, jakie czynniki wpływają na rozwój 

przedsiębiorczości i  poprawę jakości życia 

w mieście mówiła Ewa Fudali-Bondel, pełno-

mocnik prezydenta Dąbrowy Górniczej ds. 

rozwoju gospodarczego.

Całość działań można zamknąć w  haśle „Tu 

są możliwości”, które powstało w czasie pracy 

nad nową strategią pracy Zagłębiowskiej Izby 

Gospodarczej. W trakcie spotkania, Paulina Pię-

towska, Dyrektor ZIG podsumowała flagowe 

wydarzenie organizowane przez Izbę. We wrze-

śniu br. Business Meet Up zgromadziło ponad 

500 uczestników.

–  Dla	nas	najważniejsze	są	relacje,	jesteśmy,	po	
to,	żeby	łączyć,	informować	o planach	i przedsię-
wzięciach.	Właśnie	dzięki	kontaktom	poznajemy	
ludzi,	są	najważniejsze	w biznesie – wyjaśniała 

Paulina Piętowska, zapowiadając nadchodzący 

jubileusz ZIG. Izba będzie świętowała 30-lecie 

powstania w 2023 roku.

O potencjale terenu dawnej Fabryki Obrabia-

rek opowiadał Wojciech Czyżewski, Prezes 

Zarządu Fabryki Pełnej Życia Sp. z. o.o.

–To	projekt	modelowej	rewitalizacji,	po	3	latach	
konsultacji	z mieszkańcami,	na	4	hektarach	za-
projektowano	27	obiektów	o różnych	funkcjach	
(biura,	usługi,	handel,	kultura,	mieszkania,	parkingi).	
Dzięki	takim	działaniom	świadectwo	przemysło-
wego	dziedzictwa	Dąbrowy	Górniczej	przekształci	
się	w  tętniące	 życiem	–	nowe	 centrum	miasta.	
W ramach	projektu	Miasto	w Mieście,	 jesteśmy	
otwarci	na	różne	pomysły,	aktywności	biznesowe,	

WYDARZENIA DLA MŚP
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wsparcie	 społeczności	 lokalnej	 i wzajemną	wy-
mianę	doświadczeń – zachęcał Prezes Wojciech 
Czyżewski.

Uczestnicy wydarzenia, w tym przedsiębiorcy 

z Zagłębia mogli poznać specyfikę działania RIG 

i pakiet korzyści wynikający z członkostwa w ka-

towickiej Izbie. Zasady funkcjonowania nowo-

czesnej organizacji otoczenia biznesu omówił 

Prezes Tomasz Zjawiony.

– Dziękujemy	za	możliwość	goszczenia	tutaj.	Po-
doba	mi	się	hasło	przyświecające	działaniom	pro-
biznesowym	w Dąbrowie	Górniczej	-	dobre	relacje	
-	w tej	przestrzeni	chcemy	kooperować	i budować	
wspólne	powiązania	biznesowe – akcentował Pre-
zes RIG w Katowicach.

Jednym z elementów charakteryzujących pracę 

Izby jest ciągłe poszerzanie zakresu działań 

i tworzenie nowych projektów. Takich jak, Si-

lesia Start-up HUB, promujący start-upy i po-

szukujący dla nich inwestorów. Nowy nabytek  

start-up RIG, Meetlify, tworzący inteligentne 

rozwiązania biznesowe do zastosowania na tar-

gach, kongresach zaprezentował się w trakcie 

spotkania w Fabryce Pełnej Życia.

W programie wydarzenia nie mogło zabraknąć 

powitania nowych Firm Członkowskich RIG, 

które niedawno dołączyły do Izby. Przedstawi-

ciele przedsiębiorstw odebrali certyfikaty po-

twierdzające członkostwo w społeczności Izby 

z rąk Prezesa Tomasza Zjawionego i Prezydenta 

Marcina Bazylaka. Ostatnim punktem agendy 

imprezy był tradycyjnie networking i rozmowy 

przy poczęstunku.

Jaga Kolawa

Witamy nowe Firmy Członkowskie RIG:

•  „Biuro Centrum” Sp. z o.o.
•  Drukarnia TOLEK Sp. z o.o.
•  TIXEWASH POLSKA Danuta Alchimowicz Sp. J.
•  MEETLIFY Sp. z o.o. 
•  SMART SOLUTIONS HR Sp. z o.o.
•  ECO-INDUSTRIA Tomasz Kołakowski
•  KK Media Krzysztof Konieczny

WYDARZENIA DLA MŚP
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AKTUALNOŚCI

Aktualności 
RIG w Katowicach

Kapituła XXX Laurów wybrała 
nagrodzonych

Jubileuszowe,  trzydzieste  Laury  Umiejętności 
i Kompetencji zbliżają się wielkimi krokami.

W sierpniu, wrześniu i październiku odbyły się posiedzenia Kapi-
tuły pod przewodnictwem jej Przewodniczącego i  Honorowego 
Prezesa RIG, Tadeusza Donocika. Już wkrótce poznamy listę lau-
reatów. Gala XXX Laurów Umiejętności i  Kompetencji odbędzie 
się 20 listopada w siedzibie katowickiego NOSPR-u.

RIG na Regatta Business Poland 2022

Prezes Izby, Tomasz Zjawiony wraz z naszymi Fir-
mami Członkowskimi: Whisky and Spirit House 
i  El-Logic  Grzegorz  Kulawik  uczestniczyli  we 
wrześniowych zawodach dla przedsiębiorców.

Jako drużyna regatowa - Whisky and Spirit House Sailing Team 
wzięli udział w niesamowitej rywalizacji, która odbywała się już 
po raz piętnasty u wybrzeży Chorwacji.

„Śląskie. Dla Zawodowców”  
(Silesia. 4Professionals) na Islandii

Lider  i  partnerzy  projektu,  którego  celem  jest 
wzmocnienie mechanizmów współpracy pomię-
dzy  szkołami  o  profilu  zawodowym  i  przedsię-
biorcami, a także wymiana dobrych praktyk i do-
świadczeń, wzięli udział we wrześniowej wizycie 
studyjnej w islandzkim regionie Westfjords.

W spotkaniu projektowym z przedstawicielami partnera islandzkiego uczestniczyli reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Śląskiego, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 
i – oczywiście – Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Naszą Izbę reprezentowała Aleksandra Wanat, Dyrektor ds. Rozwoju. 
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Certyfikowane warsztaty Design 
Thinking dla studentów

Woman Business HUB  i RIG w Katowicach  za-
prosili studentów z województwa śląskiego i ma-
łopolskiego  do  zapoznania  się  z  innowacyjnym 
procesem wychodzenia poza schematy myślowe, 
który jest wykorzystywany przez największe or-
ganizacje na świecie.

„Stwórzcie alternatywę dla mediów społecznościowych!” – takie trudne zadanie otrzymali uczestnicy wrześniowych warsztatów prowa-
dzonych przez dyplomowane moderatorki Design Thinking – Katarzynę Prażmowską z Agencji Mavika i Edytę Kwiatkowską z Instytutu 
Szkoleniowo-Rozwojowego Leadit.

I edycja Akademii Młodych Katowic

26 września w siedzibie Izby odbyły się warszta-
ty dla młodzieży z III L.O. im. Adama Mickiewicza 
w Katowicach.

Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Nowe Katowi-
ce”, Forum Katowic i Urząd Miasta zaszczycili swoją obecnością: 
Prezydent Marcin Krupa, Wiceprezydent Bogumił Sobula, Pre-
zes RIG Tomasz Zjawiony, Przewodniczący RM Maciej Biskupski, 
a także radni miasta i lokalni aktywiści.

RIG w Katowicach rozpoczyna 
współpracę z Koreą Południową

Ten azjatycki kraj to nowy kierunek w międzyna-
rodowych działaniach Izby, prowadzonych wraz 
z KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci 
i Radcy Prawni sp.k. 

O potrzebach budowania relacji i integracji, nie tylko biznesu, ale 
także społeczności i kultury polsko-koreańskiej rozmawiali przed-
stawiciele RIG oraz Koreańskiej Agencji Promocji Handlu i Inwe-
stycji: dyrektor KOTRA w  Warszawie, Lee Jung-hoon oraz z-ca 
dyrektora, Sang-hyun Chung. Podczas spotkania 7 października 
w  siedzibie RIG, podjęto m.in. tematy udziału delegacji koreań-
skiej w 12. edycji EKMŚP oraz wspólnych, działań wraz z Ambasa-
dą Korei Południowej w Warszawie. 
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WSPARCIE W ROZWOJU 
 INNOWACYJNYCH 

I EKOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zewnętrzne źródła finan-
sowania odpowiedzią na 
wyzwania

Spośród dostępnych na rynku możliwości na 

pierwszy plan wysuwają się kredyty bankowe. 

Zaciągnięcie takiego zobowiązania wiąże się 

jednak z  koniecznością właściwego jego za-

bezpieczenia, które będzie akceptowalne dla 

kredytującego banku. Katalog takich świad-

czeń jest szeroki, ale nie wszystkie z nich są 

dostępne dla przedsiębiorców. 

Dlatego też warto wiedzieć, że Bank Go-

spodarstwa Krajowego (BGK) współpracuje 

z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regional-

nej nad wypracowaniem nowych produktów 

w  ramach nowej perspektywy finansowej 

UE – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 

Gospodarki na lata 2021-2027. Efektem tych 

prac będzie wypracowanie dwóch nowych 

produktów dla przedsiębiorców realizujących 

inwestycje technologiczne lub związane z pod-

noszeniem efektywności energetycznej firm. 

Wsparcie dla rozwoju i in-
nowacyjnych rozwiązań

W ofercie BGK znajdzie się kredyt technolo-

giczny z przeznaczeniem na wsparcie wdrożeń 

innowacyjnych technologii oraz uruchomienia 

na tej podstawie procesu wytwarzania nowych 

lub znacząco ulepszonych (przynajmniej w skali 

przedsiębiorstwa) produktów lub usług. Pro-

dukt ten będzie skierowany do mikro, małych 

i średnich przedsiębiorców (MŚP). Wdrażane 

innowacje mogą zostać opracowane przez 

przedsiębiorcę lub nabyte od zewnętrznego 

podmiotu. Bank Gospodarstwa Krajowego 

prowadzi obecnie intensywne prace nad uru-

chomieniem naboru wniosków w  czwartym 

kwartale 2022 roku. 

Kredyt ekologiczny to kolejny produkt BGK 

skierowany do mikro, małych i  średnich 

Efektywne zarządzanie firmą stanowi wyzwanie dla każdego przedsiębiorcy niezależnie od skali prowa-
dzonej działalności. Wysoka inflacja, zaburzone łańcuchy dostaw i niestabilna sytuacja geopolityczna 
negatywnie odbijają się na ich działalności. Przedsiębiorcy mogą odpowiadać na te zagrożenia działa-
niami rozwojowymi i inwestycyjnymi. Finansowanie tych działań nie zawsze jest możliwe ze środków 
własnych. W związku z tym poszukują wsparcia ze źródeł zewnętrznych. Już niebawem będą mogli liczyć 
na wsparcie ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego.
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przedsiębiorstw, a także prawdopodobnie do 

small mid-caps (zatrudniających do 499 pra-

cowników) oraz mid-caps (do 3000 pracow-

ników). Podmioty te będą mogły się ubiegać 

o takie dofinansowanie, jeśli planują inwestycje, 

których celem jest poprawa ich efektywności 

energetycznej poprzez modernizację infra-

struktury (np. linii technologicznych, budyn-

ków) oraz inwestycje w  odnawialne źródła 

energii (OZE) lub modernizacje istniejących 

instalacji OZE. Planowane uruchomienie na-

boru wniosków planowane jest w pierwszym 

kwartale 2023 r. 

Wskazane powyżej informacje (daty, grupy 

docelowe etc.) mają charakter orientacyjny 

i mogą ulec zmianie. Więcej informacji o opi-

sanych produktach pojawi się na stronie www.

bgk.pl bliżej wskazanych terminów.

Wsparcie gwarancyjne

Gwarancje BGK od lat ułatwiają dostęp do 

finansowania firmom i sprawdzają się zarówno 

w czasie stabilnej koniunktury gospodarczej, 

jak i w czasie kryzysu.

Potrzeba finansowania nowych inwestycji 

lub bieżących wydatków jest nieodzownym 

elementem działalności każdego przedsię-

biorstwa. Jednym z rozwiązań, które stosują 

firmy, jest wykorzystanie finansowania swojej 

firmy kredytem lub korzystanie z faktoringu. 

Dostęp do kredytu może okazać się nie lada 

wyzwaniem dla firm, które nie dysponują od-

powiednim jego zabezpieczeniem, szczególnie 

w sytuacji niesprzyjającej koniunktury i sto-

sowania w tym czasie bardziej restrykcyjnej 

polityki kredytowej.

Doskonałym wsparciem dla firm w dostępie 

do finansowania kredytem lub faktoringiem 

są gwarancje BGK. Dzięki nim przedsiębiorca 

nie tylko uzyskuje zabezpieczanie swojego 

kredytu lub linii faktoringowej, ale również 

może uzyskać je na lepszych warunkach (np. 

niższa marża, niższa prowizja, wyższa kwota 

itp.), a  w  niektórych przypadkach otrzymać 

nawet wsparcie finansowe w postaci częścio-

wej spłaty odsetek od kredytu.

Obecnie BGK dysponuje bogatą ofertą gwa-

rancji dla firm, które dodatkowo do końca 

2022 r. będą udzielane na specjalnych wa-

runkach pomocowych polegających m.in. na 

braku opłaty prowizyjnej, dłuższych okresach 

gwarancji (gwarancja de minimis) lub obej-

mowaniu gwarancją Biznesmax z dopłatą do 

oprocentowania także kredytów obrotowych 

udzielanych w  celu utrzymania płynności 

finansowej.  

Kto może skorzystać 
z gwarancji?

Różnorodność zastosowanych w ofercie gwa-

rancyjnej BGK rozwiązań umożliwia dostęp do 

gwarancji dla firm bez względu na ich wielkość 

lub branżę. Gwarancja de minimis i gwarancja 

Biznesmax z  dopłatą do oprocentowania są 

dedykowane dla MŚP, gwarancje faktoringu 

dedykowane są dla MŚP i dla dużych firm, na-

tomiast gwarancja płynnościowa skierowana 

jest do średnich i dużych przedsiębiorstw.

Wszystkie ww. gwarancje mogą zabezpie-

czyć przedsiębiorcy aż do 80 proc. wartości 

kredytu lub linii faktoringowej. Dzięki temu 

łatwiej jest pozyskać finansowanie bez ko-

nieczności przedstawiania innych zabezpie-

czeń, a w przypadku korzystania z gwarancji 

Biznesmax otrzymać także dopłatę do opro-

centowania kredytu, która jest formą dotacji 

refundującej zapłacone odsetki, obecnie jej 

stawka roczna wynosi 3,33 proc. Korzystanie 

z gwarancji BGK to także wygoda i dostępność 

dla przedsiębiorcy, gdyż wszystkie formalności 

związane z gwarancją realizowane są na tere-

nie całego kraju przez banki udzielające kre-

dytu lub faktorów, którzy współpracują z BGK 

na podstawie stosownych umów. Z listą tych 

instytucji oraz ze szczegółami oferty gwarancji 

można zapoznać się na stronie internetowej 

Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Tekst powstał przy współpracy z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego. 
Więcej informacji o  produkcie/ programie 

znajdziesz na www.bgk.pl

Przyznanie	gwarancji	de	minimis,	gwarancji	Biz-
nesmax,	 oraz	 kredytów	 technologicznego	 lub	
ekologicznego	uzależnione	jest/będzie	od	pozy-
tywnej	 analizy	 zdolności	 kredytowej.	Niniejszy	
materiał	nie	stanowi	oferty	w rozumieniu	Kodeksu	
cywilnego.	Wskazane	oprocentowanie	 dotyczy	
gwarancji	Biznesmax.	

Bank Gospodarstwa Krajo-
wego (BGK) to polski bank 
rozwoju, jedyna taka insty-
tucja w kraju. BGK wspiera 
zrównoważony rozwój spo-
łeczno-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  Pol-
ski, a także za granicą - ma 
swoje przedstawicielstwa 
w Brukseli, Londynie, Frank-
furcie nad Menem i Amster-
damie. BGK wspiera eksport 
i ekspansję zagraniczną pol-
skich  firm.  Jest  pomysło-
dawcą, 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 in-
stytucjami  finansowymi, 
odpowiada na potrzeby go-
spodarcze oraz podejmuje 
szereg  inicjatyw promują-
cych zrównoważony rozwój.

Doskonałym wsparciem 
dla firm w dostępie do 
finansowania kredy-
tem lub faktoringiem są 
gwarancje BGK. Dzięki 
nim przedsiębiorca nie 
tylko uzyskuje zabezpie-
czanie swojego kredytu 
lub linii faktoringowej, 
ale również może uzy-
skać je na lepszych 
warunkach.
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Centrum Inżynierii Środowiska (CIS) Głównego Instytutu Górnictwa  to multidyscyplinarny zespół eks-
pertów i wyspecjalizowane zaplecze laboratoryjne,  zapewniające realizację prac badawczo-rozwojowych 
i usługowych ograniczających negatywne skutki oddziaływania na środowisko. Oferuje kompleksowe 
prace i rozwiązania w zakresie oceny stanu powietrza, gleby, wód, ścieków i osadów, a także monitoringu 
zdegradowanych terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych.

Kluczowym obszarem działania CIS jest opracowywanie i wdrażanie  

innowacyjnych rozwiązań wspierających zielony rozwój miast, a także 

przywracanie walorów użytkowych terenom poprzemysłowym.

Centrum Inżynierii Środowiska to:

• inżynieria środowiska i zielona gospodarka

• nowe technologie i rozwiązania ograniczające skutki oddziaływania 

człowieka na środowisko (ekoinnowacje)

• wspomaganie ochrony zasobów naturalnych i ich użytkowania 

zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a także gospodarki 
niskoemisyjnej i obiegu zamkniętego (GOZ)

• rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich 
i poprzemysłowych.

Zakres prac Instytutu obejmuje:

• Ocenę stanu środowiska, w tym:

 — Monitoring wód i ścieków

 — Monitoring środowiskowy terenów poprzemysłowych

 — Monitoring elementów przyrody  ożywionej

 — Badania procesu Sprawiedliwej Transformacji terenów 

degradowanych

 — Analiza ryzyka zdrowotnego

 — Rekultywacja terenów zdegradowanych

 — Oddziaływanie inwestycji na środowisko

• Wsparcie procesu inwestycyjnego na terenach poprzemysłowych

• Wsparcie procesu uzyskania decyzji o uwarunkowaniach 

środowiskowych

• Lokalne strategie modernizacji energetycznej budynków

• Obliczanie śladu węglowego wraz z oceną cyklu życia

• Szybką inwentaryzację zagrożeń smogowych

• Tworzenie ortofotomap, modeli wysokościowych oraz modeli 3D 

terenu

• Naziemny skaning laserowy 3D

• Kompleksową kospodarkę odpadami

• Monitoring radiacyjny i ochronę radiologiczną.

Główny Instytut Górnictwa od blisko stu lat wytycza drogi postępu 

naukowego w  polskim przemyśle - górnictwie - inżynierii środowi-

ska. Rozwija nowe obszary badawcze. Oferuje innowacyjne usługi dla 

praktycznie wszystkich branż przemysłowych, instytucji państwowych 

i samorządowych.

www.gig.eu

CENTRUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA GIG 
DLA ZIELONEJ GOSPODARKI
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Przedsiębiorcy tworzą atrakcyjność 
turystyczną naszej miejscowości

Tomasz Bujok, burmistrz Wisły opowiada o spek-
takularnej modernizacji Basenów Wisła, udanym 
sezonie wakacyjnym dla sektora turystyki, a także 
planowanych inwestycjach komunalnych i pry-
watnych, które zwiększają atrakcyjność „Perły 
Beskidu Śląskiego”.

Ponad rok temu rozmawialiśmy 
o otwarciu bardzo ważnej dla Wisły 
inwestycji, czyli modernizacji zabyt-
kowego Parku Kąpielowego. Czy to 
zrewitalizowane miejsce w centrum 
kurortu turystycznego spełniło pokła-
dane w nim oczekiwania?
Baseny Wisła stały się jedną z głównych letnich 

atrakcji turystycznych naszego miasta i w czasie 

wakacji cieszyły się bardzo dużą popularnością. 

Z perspektywy samorządu miejscowości tury-

stycznej, jaką niewątpliwie jest przecież Wisła, 

to inwestycja, która okazała się bardzo dobrym 

krokiem, wpływając na atrakcyjność turystyczną 

naszego miasta. Oczywiście, ciągle pracujemy 

jeszcze nad udoskonaleniem samego obiektu, 

a także nad możliwościami wykorzystania go 

w sezonie  zimowym, ale już teraz wiemy, że bu-

dowa nowoczesnego kąpieliska miejskiego było 

krokiem, oczekiwanym zarówno przez turystów, 

jak i mieszkańców. 

Utrzymanie miejskich basenów czy 
aquaparków jest bardzo kosztowne. 
Jak wygląda kwestia rentowności 
nowego obiektu? 
Popularność Basenów Wisła w  tym sezonie 

sprawiła, że przekroczyliśmy nawet oczekiwa-

nia, które mieliśmy podczas tworzenia biznes 

planu dla tego obiektu. To na pewno dobra wia-

domość, oczywiście jest też druga strona me-

dalu, czyli rosnące ceny energii, które sprawiają, 

że nie możemy mówić o pełnej rentowności. Na 

pewno jest to inwestycja, która ma szansę się 

bilansować, przy okazji urozmaicając potencjał 

naszego miasta. 

Gmina może pochwalić się wieloma 
inwestycjami, zwłaszcza z obszaru 
turystyki, sportu, kultury czy eduka-
cji. Planowane jest otwarcie kolejnej, 
która pozwoli na spacer w koronie 
drzew i podziwianie widoku nawet na 
Tatry. Proszę nam opowiedzieć o no-
wej atrakcji turystycznej w Wiśle?

Ścieżka w  koronach drzew to prywatna in-

westycja, która powstanie na górze Skolnity, 

nazywanej „dachem Wisły”. Ścieżka ma być uzu-

pełnieniem oferty turystycznej, zarówno Skol-

nity Ski & Bike Park, ale także całej Wisły. Miasto 

nie bierze bezpośredniego udziału w tworzeniu 

ścieżki, oczywiście staraliśmy się ułatwić pro-

ces inwestycyjny, chociażby przez niewielkie 

zmiany w planie zagospodarowania przestrzen-

nego przy górnej stacji wyciągu. To, że Wisła 

wzbogaci się o nową atrakcję, szczególnie tak 

widowiskową, oczywiście cieszy, bo to przecież 

w znacznej mierze przedsiębiorcy tworzą atrak-

cyjność turystyczną naszej miejscowości. 

A na jakim etapie jest budowa Mu-
zeum Narciarstwa Beskidzkiego im. 
Adama Małysza? Kiedy możemy się 
spodziewać otwarcia tego obiektu?
Obecnie jesteśmy na etapie planowania inwe-

stycji, która – mam nadzieję – ruszy już w przy-

szłym roku. Czasy, także dla samorządów, nie 

są najłatwiejsze i planując realizację Muzeum 

Narciarstwa Beskidzkiego im. Adama Mały-

sza, musimy brać pod uwagę także chociażby 

sytuację na rynku budowlanym. Jesteśmy po 

kolejnych rozmowach z projektantami i myślę, 

że już w przyszłym roku będzie widać efekty 

tych przygotowań. 

Ważnym elementem stymulującym 
rozwój turystyki są inwestycje ko-
munalne w istniejącą infrastrukturę 
drogową, kolejową itp. Jakie plany na 
przyszłość w tej materii ma gmina? 
Za nami trudny czas remontu drogi wojewódz-

kiej do Wisły, dobiega także końca remont linii 

kolejowej, wszyscy z niecierpliwością czekamy 

na powrót pociągów do „Perły Beskidów”. 

Remont drogi i  modernizacja linii kolejowej 

to niezwykle ważne elementy przy tworze-

niu łatwiejszego i szybszego dostępu właśnie 

w Beskidy. Dzisiaj myślimy już o kolejnym etapie 

– wybudowaniu drogi od przejazdu kolejowego 

w Ustroniu Polanie do Wisły Obłaźca. To jeszcze 

bardziej skróci drogę do Wisły i pozwoli ominąć 

dwa przejazdy kolejowe, mówimy więc o inwe-

stycji, która w znaczny sposób udrożni dojazd 

do naszej miejscowości. 

Wisła nie bez powodu nazywana jest 
"Perłą Beskidu Śląskiego". To ważny 
ośrodek wypoczynkowy, sportowy 
i kulturalny, aż 90 proc. lokalnych 
biznesów jest związanych z turystyką. 
Jaki był sezon wakacyjny dla tego sek-
tora? Czy liczbę odwiedzających Wisłę 
można ocenić jako zadowalającą?
Po naprawdę świetnym sezonie letnim w roku 

2021, a więc po odbiciu się turystyki po pan-

demii, ten rok nie zanotował co prawda spek-

takularnego wzrostu, ale na pewno spełnił 

oczekiwania znacznej większości branży tury-

stycznej. Turyści także w tych niepewnych cza-

sach chętniej wybierają pobyty krajowe, a Wisła 

to miejscowość, która jest w stanie zapewnić 

mnóstwo atrakcji w czasie wakacji dla całych 

rodzin. 

A jakie macie oczekiwania i obawy 
przed sezonem zimowym? Wisła to 
przecież jeden z najpopularniejszych 
w Polsce ośrodków narciarskich.
Oczywiście pojawia się obawa związana z kryzy-

sem energetycznym i ogromnymi podwyżkami 

cen prądu – trzeba sobie zdawać sprawę, że ra-

chunki za energię elektryczną to jeden z głów-

nych kosztów wyciągów narciarskich, a cena 

prądu wzrosła przecież kilkukrotnie. Podobne 

obawy pojawiają się w całej branży turystycz-

nej, przecież obiekty noclegowe ponoszą duże 

koszty związane chociażby z ogrzewaniem. Roz-

mawiamy z przedsiębiorcami, szukamy rozwią-

zań. Obawy oczywiście są, ale wierzę, że wspólnie 

uda nam się przetrzymać ten trudny czas. 

Rozmawiała Jaga Kolawa

MIASTO I  SAMORZĄD
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Miasto Katowice zaprasza lokalnych 
przedsiębiorców do udziału w programie 

Katowice Miastem Fachowców  
– EDYCJA 2022/2023

Z końcem sierpnia br. Miasto Katowice rozpoczęło realizację czwartej edycji programu Katowice Mia-
stem Fachowców. Celem tego programu jest ukazanie perspektyw zawodowych edukacji branżowej 
i technicznej oraz dostosowywanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb lo-
kalnego rynku pracy.

Obserwacje lokalnego rynku pracy wykazują, 

iż jedną z głównych barier rozwoju działalności 

przedsiębiorstw jest niedobór wykwalifikowa-

nych pracowników. Wielu przedsiębiorców ni-

szowych branż oraz szeroko pojętego rzemiosła 

ma trudności w znalezieniu pracowników posia-

dających niezbędne praktyczne przygotowanie 

do wykonywania danego zawodu. Program Ka-

towice Miastem Fachowców jest odpowiedzią 

na te potrzeby, a ukazanie perspektyw zawodo-

wych i oferta edukacji branżowej i technicznej 

ma wzmocnić pozycję Katowic jako gospodar-

czego centrum regionu.

– Rynek	pracy	jednoznacznie	pokazuje,	jak	bardzo	
potrzebni	są	dzisiaj	fachowcy.	Brakuje	rzemieślni-
ków	i  innego	rodzaju	specjalistów.	Chcemy,	aby	
system	edukacji	w mieście	odpowiadał	zapotrze-
bowaniu	i dostosowywał	się	do	trendów	zatrud-
niania	 w  konkretnych	 zawodach.	 Dzięki	 temu,	
młodzieży	która	ukończy	nasze	szkoły	w przyszło-
ści	będzie	łatwiej	znaleźć	pracę – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. – Dobrze	wyeduko-
wana	kadra	to	również	argument	w przyciąganiu	
nowych	inwestorów,	którzy	przede	wszystkim,	na	
rynku	pracy,	poszukują	właśnie	fachowców – do-

daje prezydent.

Program jest realizowany w formule składają-

cej się z czterech modułów. Pierwszym z nich 

jest lekcja wychowawcza w  szkole wprowa-

dzająca uczniów w tematykę wyboru dalszej 

ścieżki edukacji zawodowej. Drugi moduł – 

kluczowy w całym programie – to wizyty stu-

dyjne uczniów klas VII szkół podstawowych 

u katowickich przedsiębiorców, którzy zgłosili 

się do współpracy z Miastem w tym zakresie. 

Następnie uczniowie udają się na wizyty do 

szkół branżowych i technicznych kształcących 

w zawodach, których dotyczyły wizyty studyjne 

w  firmach. Ostatnim modułem programu są 

podsumowujące lekcje wychowawcze prowa-

dzone w ramach zajęć szkolnych.

W tej edycji program będzie realizowany przez 

cały rok szkolny. Oznacza to, że wizyty u ka-

towickich przedsiębiorców będą odbywać się 

zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim, 

zatem jeszcze więcej uczniów będzie mogło 

uczestniczyć w wizytach studyjnych oraz po-

znać jeszcze więcej szkół branżowych i tech-

nicznych. Wydłużony czas realizacji programu 

to również większe możliwości współpracy 

z  partnerami. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać 

chęć uczestnictwa w wybranym lub w obu se-

mestrach. Również szkolenia dla firm uczest-

niczących w  programie odbędą się w  obu 

semestrach, co będzie wartością dodaną dla 

wszystkich przedsiębiorców, zwłaszcza tych, 

którzy zorganizują wizyty zarówno jesienią, jak 

i wiosną. Tematyka szkoleń w tej edycji będzie 

skupiać zagadnienia sprzedaży, marketingu, 

komunikacji z klientem, budowania zespołu.

–	Cieszy	nas,	że	program	Katowice	Miastem	Fa-
chowców	na	stałe	wpisał	się	w obszar	współpracy	
samorządu	z lokalnym	biznesem	i że	coraz	więcej	
firm	działających	w Katowicach	dostrzega	swoją	
rolę	w procesie	rozwoju	gospodarczego	miasta	– 

mówi Mariusz Jankowski, Naczelnik Wydziału 
Obsługi Inwestorów.

Podmioty zainteresowane współpracą z Mia-

stem Katowice w ramach programu zapraszamy 

także do kontaktu telefonicznego z pracowni-

kami Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 

Rawa.Ink w Katowicach.

W dotychczasowych trzech edycjach programu 

Katowice Miastem Fachowców wzięło udział 

prawie 3000 uczniów klas VII i VIII szkół pod-

stawowych, odbyły się 152 wizyty studyjne 

w firmach oraz 163 wizyty w szkołach bran-

żowych i technicznych, a także podpisano 21 

listów intencyjnych z przedsiębiorcami.

W poprzedniej edycji uczniowie stojący przed 

wyborem dalszej ścieżki edukacji zawodowej 

poznali specyfikę pracy w takich zawodach, jak: 

kaletnik, operator maszyn CNC i EDM, mecha-

nik, hydraulik, mechatronik, instalator wod-

no-kanalizacyjny, murarz, elektryk, technolog 

robót wykończeniowych, szlifierz, frezer, har-

townik, walcownik, kontroler jakości, specjalista 

i technik w obszarze AI, cyberbezpieczeństwa, 

IT i analizy danych. 

Podmioty  zainteresowane współpracą  za-
praszamy  do  zapoznania  się  z  regulami-
nem  uczestnictwa  dostępnym  na  stronie 
bit.ly/3e7UXNO oraz do przesyłania wypeł-
nionych formularzy zgłoszeniowych. 
Realizacja wizyt w semestrze zimowym roz-
poczyna się  już w październiku br.,  jednak 
cały czas można zgłaszać się do uczestnic-
twa w programie na semestr letni – tutaj for-
mularze należy nadsyłać do 06.02.2023 r. do 
Wydziału Obsługi Inwestorów tut. Urzędu. 
Z przedsiębiorcami wyłonionymi w toku trwa-
jącego naboru, Miasto podpisze listy inten-
cyjne o współpracy w ramach programu.
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Kolejni gracze na katowickim
rynku usług biznesowych

Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przyciągają firmy z całego świata, które coraz 
częściej decydują się otwierać tu swoje siedziby. Duży wpływ na to ma przyjazny klimat inwestycyjny, 
doskonale rozwinięta sieć drogowa ze zrównoważonym transportem, dostęp do 3 międzynarodowych 
lotnisk oraz silne tradycje akademickie. Szeregi katowickiego sektora nowoczesnych usług biznesowych 
już zostały zasilone o kolejnych inwestorów.
Potencjał biznesowy Katowic planuje wykorzy-

stać pochodząca z Doliny Krzemowej, działa-

jąca na całym świecie i będąca liderem branży 

inżynierii cyfrowej firma GlobalLogic, która 

właśnie otworzyła swój nowy oddział. W ciągu 

roku pracę w biurze organizacji w kompleksie 

Face2Face Business Campus na ulicy Żelaznej 

2 znajdzie ponad stu specjalistów IT zajmują-

cych się projektami dla sektora automotive. Glo-

balLogic na co dzień pomaga różnym markom 

projektować i tworzyć innowacyjne produkty 

oraz złożone rozwiązania informatyczne. Od-

dział w Katowicach będzie koncentrować się 

przede wszystkim na projektach dla branży mo-

toryzacyjnej. Zatrudnieni inżynierowie zajmą 

się rozwiązaniami stanowiącymi newralgiczne 

elementy komunikacji samochodu ze światem 

zewnętrznym. Tym samym Górny Śląsk dołą-

czy do regionów, w których powstawać będą 

kluczowe komponenty pojazdów poruszających 

się po drogach na każdym kontynencie. Inwe-

stycja w nowy oddział w Katowicach stanowi 

naturalny etap rozwoju. Organizacja planuje 

zbudować mocne relacje z działającymi w Me-

tropolii wyższymi uczelniami, a dzięki bliskiej 

współpracy z lokalną społecznością oraz samo-

rządami szybko stworzyć zespół, który będzie 

odgrywał ważną rolę na informatycznej mapie 

Europy Środkowo-Wschodniej.

Nie mniejszy rozwój planuje firma Nexi Digi-
tal, która na wiosnę tego roku otworzyła nowe 

biuro w Katowicach i rekrutuje kolejnych wy-

kwalifikowanych inżynierów oprogramowania. 

Utworzony na początku roku Nexi Digital roz-

począł działalność w tym samym czasie zarówno 

w Katowicach jak i włoskim Mediolanie, łącząc 

wspólnie najlepsze praktyki i umiejętności z obu 

krajów. W rzeczywistości, polskie biuro zajmuje 

się dostarczaniem wysokiej klasy produktów 

oprogramowania przeznaczonych dla Płatności 

Cyfrowych oraz Platform e-Commerce w meto-

dologii Agile. Celem Nexi Digital jest inwestowa-

nie w umiejętności, tworzenie zespołów, które 

mogą łączyć liderów technologii i młode talenty 

pochodzące z lokalnych instytucji akademickich. 

Firma dostarcza najnowocześniejsze rozwią-

zania cyfrowe dla Nexi Group, europejskiego 

lidera PayTech.

Katowicki biurowiec Face2Face to od stycznia 

tego roku również siedziba dostawcy inteli-

gentnych rozwiązań do utrzymania ważnych 

obszarów infrastruktury i  wymagających te-

renów- spółki  Aebi  Schmidt  Group. Nowo 

otwarte Centrum Usług Korporacyjnych zrze-

sza międzynarodową kadrę pracowników od-

powiedzialnych za obsługę grupy Aebi Schmidt 

Polska: specjalistów ds. zakupów, account 

payable, software developerów, konsultantów 

SAP, specjalistów ds. komunikacji, managerów 

posprzedażowej obsługi klienta czy specjali-

stów master data. Aebi Schmidt Group czerpie 

najlepsze wzorce zarówno z dużych korporacji, 

jak i małych rodzinnych firm.

Kolejni inwestorzy to nowe miejsca pracy. 

Oczywiście w  tym kontekście nie wolno za-

pomnieć o  firmach, które związały się z  Ka-

towicami wiele lat temu. Wśród nich należy 

wymienić: Capgemini Cloud Infrastructure 

Services, ING Tech Poland, PwC Service Deli-

very Center, Rockwell Automation czy Sopra 

Steria. To inwestorzy już obecni w  mieście 

dają „certyfikat” atrakcyjnej lokalizacji. W Ka-

towicach rozumie się ten mechanizm, dlatego 

szczególną wagę przykłada się tu do obsługi 

inwestorów oraz dba się o  dobry klimat dla 

biznesu.
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Od papierowej książki telefonicznej do tech-
nologicznego lidera. Jaka jest historia WeNet? 
Funkcjonujemy na rynku od 30 lat. Zaczynali-

śmy w latach 90. od papierowych książek tele-

fonicznych, wydawanych pod marką Panorama 

Firm i Polskie Książki Telefoniczne, pionierów 

marketingu lokalnego. Ich nakład w  2006 

r. przekroczył 4,5 mln egzemplarzy. Bardzo 

szybko dostrzegliśmy potrzebę digitalizacji 

przedsiębiorstw, którą zaczęliśmy od samych 

siebie. Pierwszym krokiem była rezygnacja z pa-

pierowej wersji książek telefonicznych i przej-

ście do produktów całkowicie online’wych, 

funkcjonujących do dziś pf.pl, pkt.pl. Drugim 

krytycznym krokiem była decyzja o przygoto-

waniu kompleksowej oferty marketingu online 

dla MŚP, obejmującego tworzenie i  obsługę 

stron internetowych, SEO, internetowy mar-

keting lokalny, rozwiązujący praktycznie całość 

potrzeb MŚP w tym zakresie. W 2019 roku do-

szło do połączenia CS Group i Panoramy Firm. 

Ta zmiana zaowocowała rebrandingiem i poja-

wieniem się w 2021 roku nowej technologicznej 

spółki WeNet – eksperta marketingu interne-

towego, koncentrującego swoją działalność na 

wspieraniu wszystkich branż sektora małych 

i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 

Dziś WeNet to 19 biur w całej Polsce, ponad 

50 tysięcy klientów i  ponad 30 tysięcy zbu-

dowanych stron internetowych. Dynamicznie 

rozwijamy się również w  zakresie narzędzi 

dla e-commerce. Obecnie mamy przychody 

na poziomie ponad 160 mln zł i rozwijamy się 

w  dwucyfrowym tempie. Tylko w  ostatnich 

dwóch latach zanotowaliśmy 60% wzrost 

klientów, którym pomogliśmy zbudować nową 

stronę internetową. W doradztwie interneto-

wym jesteśmy liderem.

30 września br. obchodzony był po raz pierw-
szy Dzień Doradcy Internetowego. To nowy 
zawód. Na czym polega praca tego specjalisty? 
To prawda. Wprowadziliśmy pojęcie „doradcy 

internetowego”, bo stawiamy sobie za cel dzia-

łanie wspierające klienta. Chcemy być partne-

rem w jego biznesie, a nie tylko dostarczycielem 

produktów. Gdy przedsiębiorca potrzebuje 

księgowej – idzie do biura rachunkowego. 

O historii firmy, nowym zawodzie doradcy internetowego i specyfice współpracy z sektorem MŚP mówi 
Michał Wrzesiński, prezes WeNet Group S.A. i profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W doradztwie internetowym  
 jesteśmy LIDEREM  
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Gdy potrzebuje prawnika – idzie do kancelarii 

prawnej. Gdy potrzebuje rozwinąć swój biznes 

w sieci, z pomocą przychodzi właśnie doradca 

internetowy. Nasi opiekunowie klienta na bie-

żąco są szkoleni ze zmieniających się trendów 

rynkowych i technologicznych (stworzyliśmy 

dla nich Uniwersytet WeNet), dzięki czemu 

pomagają przedsiębiorcom optymalizować ich 

działania e-marketingowe. Ważnym elementem 

we współczesnym świecie jest poczucie bezpie-

czeństwa. Nasi doradcy monitorują tworzone 

przez nas strony internetowe i na bieżąco re-

agują na ewentualne zagrożenia. Dbają rów-

nież o widoczność stron i ich efektywność dla 

klientów, dzięki naszej ofercie SEO. Chciałbym 

zwrócić uwagę, że za doradcą internetowym 

stoi cały sztab ludzi, którzy wspierają go we 

współpracy z przedsiębiorcami. Od specjali-

stów od technologii i produktów, analityków 

internetowych, po copywriterów i specjalistów 

od SEO. Doradca internetowy w WeNet, choć 

brzmi jednoosobowo, to zespół ekspertów do 

dyspozycji naszych klientów. 

Co powinna zrobić mała lub średnia firma, aby 
przenieść swój biznes do sieci? 
Po pierwsze: powinna stworzyć dobrą, budzącą 

zaufanie efektywną stronę internetową. WeNet 

proponuje swój flagowy produkt 5StarWeb – 

stronę z pełną obsługą, domeną, hostingiem 

i usługami bezpieczeństwa. Co ważne, oferu-

jemy ją w miesięcznym abonamencie, a przygo-

towujemy we współpracy z klientem, wykonując 

dla niego większość zadań, zgodnie z najlep-

szymi praktykami rynkowymi. Dostarczamy 

rozwiązania w  zakresie domeny, hostingu, 

bezpieczeństwa i  całościowej opieki, wraz 

z wprowadzaniem koniecznych zmian i aktu-

alizacji stron. 

Po drugie: trzeba sprawić, żeby strona i infor-

macje o firmie były widoczne w sieci, dzięki mar-

ketingowi lokalnemu w kluczowych platformach 

społecznościowych, takich jak GoogleMyBu-

siness, jak i najważniejszych wyszukiwarkach: 

Panoramie Firm czy Polskich Książkach 

Telefonicznych. 

Po trzecie: firma powinna zainwestować w SEO, 

czyli zwiększyć obecność w wynikach wyszu-

kiwania, przede wszystkim dzięki umiejętnie 

tworzonym treściom, optymalizacji strony in-

ternetowej oraz linkowaniu do zaufanych stron 

lub portali. Sprawdza się również płatny marke-

ting, taki jak linki Google - SEM czy Facebook 

Click. Natomiast, gdy dana branża ma potencjał 

w sprzedaży produktów lub usług przez Inter-

net, to warto zbudować sklep online. WeNet 

tworzy je na platformie Presta Shop. Co ważne, 

wszystkie te usługi oferujemy w dogodnym mo-

delu subskrypcyjnym, bez inwestowania jedno-

razowo dużych kwot. 

Motywujecie  przedsiębiorców,  by  zaczęli 
działać w sieci, bo to daje im szansę na rozwój. 
Na czym polegają te działania? 
Działania WeNet to nie tylko sprzedaż produk-

tów, ale, co dla nas ważne, całościowa opieka 

nad przedsiębiorcami. Wiemy, że rozwój firmy 

jest łatwiejszy, gdy przedsiębiorca może ko-

rzystać z jakościowego wsparcia. Naszą ofertę 

uzupełnia więc szereg działań edukujących 

przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania 

biznesu w sieci. Od video poradników na na-

szym kanale YouTube, przez bloga na stronie 

internetowej z praktycznymi podpowiedziami, 

po niezwykle cenioną Akademię e-marketingu. 

Tylko w ostatniej stacjonarnej, przed pande-

mią, edycji Akademii wzięło udział kilka tysięcy 

przedsiębiorców MŚP. W tym roku, w paździer-

niku wznowiliśmy bezpłatne, osobiste spotkania 

w jej ramach. Odwiedziliśmy Warszawę, Kato-

wice i Gdańsk, w których szkoliliśmy właścicieli 

firm w zakresie budowania efektywnej obec-

ności ich biznesu w Internecie. Naszymi part-

nerami w tych wydarzeniach była Regionalna 

Izba Gospodarcza w Katowicach, Krajowa Izba 

Gospodarcza oraz magazyn „Business HUB”, 

za co bardzo dziękujemy. W przyszłym roku 

planujemy odwiedzić kolejne kilkanaście miast. 

Dlaczego współpracują Państwo akurat z sek-
torem MŚP? 
Od początku działalności wychodziliśmy 

naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, ze 

szczególną uwagę skupiając na tych małych 

i  średnich. A  te oczekiwania z  biegiem lat 

ewoluowały, zmieniał się rynek, technologie 

i zmienialiśmy się my. Sektor MŚP to trzon go-

spodarki – stanowią one 99,8% polskich przed-

siębiorstw, wytwarzają 49,1% PKB i zatrudniają 

blisko 7 mln osób. Mali i średni przedsiębiorcy 

stale mierzą się z wieloma wyzwaniami, takimi 

jak np. pandemia, zmieniające się środowisko 

podatkowe czy rosnąca inflacja, dlatego po-

trzebują narzędzi, by być widoczni, pozyskiwać 

klientów i, niezależnie od sytuacji zewnętrznej, 

nie tylko przetrwać, ale się rozwijać. 

Postępująca digitalizacja gospodarki, sprawia, 

że obecnie Internet jest najbardziej efektyw-

nym sposobem dotarcia do rynku i klientów. 

W  konsekwencji w  obecnych czasach każdy 

przedsiębiorca musi być obecny w sieci. Ten 

proces zmian przyśpieszyła pandemia, podczas 

której zanotowaliśmy 60% wzrost klientów, któ-

rym pomogliśmy zbudować na nowo stronę in-

ternetową oraz 40% przyrost klientów, którzy 

wcześniej nie mieli swojej strony wcale.

Ważnym elementem, który wpływa na roz-

wój MŚP w  sieci są czynniki ekonomiczne. 

O ile wielkie korporacje mogą pozwolić sobie 

na jednorazowe wydatki e-marketingowe li-

czone w tysiącach złotych, o tyle dla małego 

przedsiębiorcy możliwość skorzystania z usług 

rozłożonych w dostępnym comiesięcznym abo-

namencie może być znacznie łatwiejsza. Dla-

tego właśnie mali przedsiębiorcy coraz chętniej 

korzystają z  możliwości jakie daje obecność 

w sieci. I powinni to robić, gdyż obecnie ok. 60-

70% ich klientów to odbiorcy lokalni, którzy 

szukając usług czy produktów w  pierwszym 

odruchu przeglądają oferty w telefonie. Mamy 

aż 1,6 miliona firm w bazie. Wiemy, że ponad 

600 tysięcy firm działa w online i wśród nich na-

szymi klientami jest 50 tysięcy przedsiębiorstw. 

To znaczy, że zbliżamy się do 10-procentowego 

udziału wszystkich firm online’owych w Polsce!

Rozmawiała Jaga Kolawa

dr hab. Michał Wrzesiński

Odpowiada	za	rozwój	działalności	spółki	i umacnianie	jej	pozycji	na	rynku.	Wcześniej	zajmował	się	transakcjami	i przełomowym	procesem	konsolidacji	firm	
WeNet	Group	S.A.	i Panorama	Firm	Sp.	z o.o.	Z WeNet	Group	S.A.	związany	jest	od	2014	roku,	gdzie	początkowo	pełnił	funkcję	Członka	Zarządu	i Dyrektora	
Strategii	Rozwoju,	a od	2018	Prezesa	Zarządu	Panorama	Firm	Sp.	z o.o.	Ma	za	sobą	ponad	dwudziestoletnie	doświadczenie	w pracy	na	rynku	kapitałowym.	
Zrealizował	ponad	50	transakcji	fuzji	i przejęć	oraz	IPO	o wartości	ponad	1	mld	EUR.	Był	założycielem	i Prezesem	Domu	Maklerskiego	Navigator	oraz	Partnerem	
Zarządzającym	Navigator	Capital.	Wcześniej	pełnił	m.in.	funkcję	Dyrektora	Corporate	Finance	w Rabobank	i Partnera	w Concordia	(obecnie	Haitong	Bank).
Działalność	zawodową	łączy	z pasją	naukową.	W 2008	roku	uzyskał	tytuł	doktora	habilitowanego	nauk	ekonomicznych	w Szkole	Głównej	Handlowej	w War-
szawie.	Jest	Kierownikiem	Zakładu	Rynków	Kapitałowych	i Teorii	Finansów	w Instytucie	Finansów.	Do	dorobku	naukowego	autora	zaliczają	się	różnego	rodzaju	
opracowania	naukowe,	w tym	pozycje	książkowe.

 Postępująca digitalizacja gospodarki, sprawia, że 
obecnie Internet jest najbardziej efektywnym sposo-

bem dotarcia do rynku i klientów. W konsekwencji 
w obecnych czasach każdy przedsiębiorca musi być 
obecny w sieci. Ten proces zmian przyśpieszyła pan-

demia, podczas której zanotowaliśmy 60% wzrost 
klientów, którym pomogliśmy zbudować na nowo 

stronę internetową oraz 40% przyrost klientów, któ-
rzy wcześniej nie mieli swojej strony wcale.
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Kato Koncept Kulinarny Kaktusy to miejsce na ulicy Dworcowej, które staje się nową wizytówką Kato-
wic i Śląska. Miejsce, gdzie można skosztować tradycyjnych polskich potraw w nowych, niecodziennych 
aranżacjach. Historia restauracji jest wyjątkowa, a odbudowanie legendy stanowiło nie lada wyzwanie. 
Nowe oblicze Kaktusów czeka na kolejne pokolenie, które pragnie być częścią tej wyjątkowej przestrzeni. 

 KAKTUSY! 
    Powrót kultowego miejsca  
    na mapę GASTRONOMICZNĄ ŚLĄSKA  

PASJA I  BIZNES
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Kaktusy to kolorowe dolce vita. Zachwyci każ-

dego miłośnika wybitnego designu oraz mi-

strzowskiej kuchni. To miejsce nawiązujące do 

gastronomicznej historii „KAKTUSÓW”, czyli 

lokalu, który w latach 70. XX wieku był punktem 

obowiązkowym katowickiego establishmentu 

- ludzi polityki, sztuki i kultury. Przesiadywali 

w  niej również esbecy… podsłuchujący roz-

mowy gości restauracji. Historie kryminalne 

przeplatane z wątkami miłosnymi pobudzają 

wyobraźnie i oddziałują na nietuzinkowy klimat 

tej przestrzeni.

Miłość i pasję do tworzenia widać na każdym 
kroku. Profesjonalny zespół, z powołania i zami-

łowania. Doświadczona obsługa, piękne wnę-

trza oraz wyborna kuchnia to idealne miejsce 

na spędzenie czasu w towarzystwie jedzenia 

i dobrej muzyki. Holistyczne podejście w ob-

słudze gości sprzyja w tworzeniu przyjaznej, 

domowej atmosfery. Przyciągające aromaty, 

smaki i kolory to klucz do udanego spotkania. 

Historia zatacza koło. Pożądane dawniej miejsce 

spotkań ówczesnych celebrytów wraca na ga-

stronomiczną mapę Śląska z przytupem. Warto 

podkreślić, że szefem kuchni jest nikt inny jak 

Krzysztof Peć we własnej osobie. Pasjonat do-

brej kuchni, gastronom z wykształcenia. Laureat 

wielu prestiżowych konkursów oraz juror festi-

walu kulinarnego „Śląskie Smaki”.

 

Serce restauracji, czyli kuchnia oparta jest na 
sztuce łączenia nowoczesnych smaków z za-
chowaniem najlepszych tradycji kulinarnych. 
Przykład? Holenderski matias. Mało kto wie, ale 

jedyny oryginalny matias pochodzi z Holandii. 

Wszystkie filety śledziowe to imitacje oryginału, 

tzw. à la matias. W Kaktusach spróbujesz ory-

ginału przygotowanego w tradycyjny sposób, 

dobrze nam znanego z kuchni polskiej, śledź 

w  śmietanie. Kolejny przykład kuchni z  nutą 

polskości to sezonowana polska wołowina na 

steki czy doskonały krem z kasztanów. Takie 

przykłady można mnożyć, niemniej warto jesz-

cze wspomnieć o tatarze z dziczyzny. Mięso, 

które odwołuje do tradycji staropolskiej. Nie-

gdyś królowało na naszych stołach wielokrot-

nie. Dziś? Raczej w wyjątkowych sytuacjach i na 

specjalne okazje. W Kaktusach tatar z dziczyzny 

podwędzany jest dymem i podawany z żółtkiem 

w panierce. Smak i zapach dania to inny wymiar 

doznań kulinarnych.

Nie można zapomnieć o najważniejszym posiłku 

dnia, czyli śniadaniu. Zaplecze śniadaniowe sta-

nowi doskonały pretekst spotkań biznesowych, 

w nietuzinkowym i przyjaznym miejscu. Idealny 

poranek to aromat mielonej kawy oraz różno-

rodne opcje śniadaniowe, wykonane z najwyż-

szej jakości produktów. Chwila dla siebie, przed 

obowiązkami dnia codziennego. Brzmi dobrze? 

Przekonaj się, tym bardziej, że serwowana kawa 

pochodzi z czterech krajów: Brazylii, Etiopii, Ko-

lumbii i Hondurasu. 

Last but not least, czyli desery. A konkretnie 

monodesery, które tworzone są na miejscu 

przez genialnych cukierników. Perfekcyjnie 

skomponowane smaki to kwintesencja posiłku. 

Słodkie przyjemności w towarzystwie aroma-

tycznej kawy to duet idealny. Koniecznie musicie 

skosztować kremu z kasztanów! Cukiernicze 

arcydzieła to doskonałe zwieńczenie pięknych 

momentów naszego życia. W akompaniamen-

cie fenomenalnych trunków warto wybrać je 

na specjalne okazje, romantyczną kolację dla 

dwojga czy zaręczyny. Ale nie tylko. Okazji do 

świętowania jest wiele, wszystkie równie ważne. 

Szukając niezapomnianych doznań smakowych 

należy zwrócić uwagę na lokalizację. Kato 

Koncept Kulinarny Kaktusy znajduje się blisko 

dworca kolejowego, położonego w  centrum 

miasta.

Nie można pominąć historycznego znaczenia 
Kaktusów, które odegrały istotną role w całym 
XX wieku. Budynek pod numerem Dworcowa 

9 wzniesiono na początku ubiegłego wieku. Po-

czątkowo znajdował się w nim hotel Cechowy, 

który w  okresie Powstań Śląskich w  latach 

1919-1920 pełnił funkcję niemieckiego komi-

sariatu plebiscytowego. Druga cześć budynku, 

czyli Dworcowa 11 powstała w drugiej połowie 

XIX wieku. Jego styl oparto na historycyzmie, 

czyli eklektycznym łączeniu stylów minionych 

epok. Stanowił bazę m.in. dla administracji ko-

lei czy niemieckiego banku - Argar Commerz 

Bank. Stosunkowo szybko, bo już w  1939 

roku została utworzona kawiarnia Grang, ho-

tel „Central” z  30 pokojami oraz restauracja  

„Kaiser-Automat” Karola Kriegera. W 1945 roku 

powstała Dworcowa Kawiarnia i Restauracja, 

które stanowiły podwaliny dla obecnych Kaktu-

sów. Następnie w latach 50. restauracja została 

przekształcona w  księgarnię Dom Książki,  

a w drugiej części budynku umiejscowiono re-

staurację z wyróżniającymi się kwiatami kak-

tusów w  oknie. O  wyjątkowości tego lokalu 

stanowi fakt, iż wejście do niego zapewniały 

specjalne karty klubowe, a spotkania bohemy 

artystycznej czy dygnitarzy były codziennością. 

Kaktusy szybko stały się miejscem kultowym 

i  pożądanym. Każdy chciał „przynależeć” do 

środowiska.

Nadszarpnięty zębem czasu budynek pod-

dano rozbiórce, by następnie przeprowadzić 

gruntowną renowację. Współczesna odsłona 

Kaktusów swoją fasadą przywołuje wygląd 

dawnej kamienicy, nawiązując tym samym do 

swoich świetlanych czasów sprzed kilku dekad. 

Unikalne wnętrze z przeszklonym dachem oraz 

wyjściem na deptak przy Placu Dworcowym 

doskonale łączy przeszłość z nowoczesnością. 

Jak widać, Kaktusy, to absolutnie wyjątkowe 

miejsce i to nie tylko ze względu na panujący, 

swojski klimat czy polską kuchnię w nowym wy-

daniu, ale również dlatego, że od 2 września, co 

piątek można tutaj posłuchać muzyki na żywo, 

co daje tej przestrzeni duszę i tworzy nową, 

ciekawą historię.

Restauracja dostarczy niezapomnianych wra-
żeń. Daj się skusić. Poczuj smak tradycji na 
talerzu i odwiedź Kaktusy. Naprawdę warto.

www.kaktusykatowice.pl

PASJA I  BIZNES

http://www.kaktusykatowice.pl
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PRAWO I PODATKI

Raportowanie ESG, czyli raportowanie niefinansowe obejmujące np. dbałość firmy o środowisko i kwe-
stie ważne społecznie, ma coraz większe znaczenie. Zgodnie z projektem nowej Dyrektywy w sprawie 
raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, tzw. 
CSRD), raportowanie niefinansowe będzie obowiązkowe dla szerokiego grona przedsiębiorstw już od 
2023 roku. W praktyce jednak, dotyczyć będzie każdego z nas, niezależnie od skali prowadzonego biznesu.

Czym jest raport ESG? 
ESG to tzw. raportowanie niefinansowe. To dodat-
kowy zestaw danych, które uzupełniając raport 
finansowy, pozwalają ocenić działalność przedsię-
biorstwa w sposób bardziej kompleksowy. Dane te 
dotyczą kwestii środowiskowych („E”- Enviroment), 
społecznych („S”- Social) oraz zagadnień z zakresu 
ładu korporacyjnego („G”- corporate Governance).

Co konkretnie znajdzie się w raporcie 
ESG?
W treści raportu znajdować powinny się komplek-
sowe dane dotyczące działalności przedsiębiorstwa, 
obejmujące każdy ze wskazanych zakresów. 
Dla ustalenia zakresu wpływu działalności przedsię-
biorstwa na środowisko, zidentyfikowane powinny 
zostać dane dotyczące np. zużycia energii, wody oraz 
sposobu zagospodarowania odpadami, czy też pro-
dukowanego przez firmę śladu węglowego.
Dla ustalenia, jaki wpływ ma działalność firmy na 
społeczność lokalną oraz na społeczeństwo w ogóle, 
zidentyfikowane powinny zostać dane dotyczące 
struktury zatrudnienia, szkoleń, bezpieczeństwa 
pracowników, działalności społecznej, a także za-
sad budowania relacji z dostawcami, kontrahentami 
i klientami.
Dla ustalenia, w jaki sposób przedsiębiorstwo dba 
o przestrzeganie wartości etycznych w organizacji, 
wskazane zostać powinny dane dotyczące m.in. sto-
sowania przez firmę strategii zarządzania ryzykiem 
oraz obowiązujących procedur przeciwdziałania ko-
rupcji i konfliktowi interesów.

Po co i komu te dane są potrzebne?
To źródło wiedzy, które ułatwia podejmowanie de-
cyzji podmiotom zarządzającym przedsiębiorstwem 
oraz jego interesariuszom. W dalszej perspektywie 
dane te będą służyć do oceny działalności przed-
siębiorstwa i jej wpływu na środowisko, społeczeń-
stwo i etykę biznesu. Wynik tej oceny będzie miał 
realny wpływ na decyzje o udzieleniu finansowania 
na projekty realizowane przez to przedsiębiorstwo. 
Projekty niezwiązane z ESG będą traktowane jako 
projekty podwyższonego ryzyka, co będzie miało 
bezpośredni wpływ na mniej korzystne warunki ich 
finansowania.

Dla kogo raportowanie niefinansowe 
jest obowiązkowe?
Na terenie UE jest obowiązkowe dla wybranych 
przedsiębiorstw - są to podmioty wskazane w dy-
rektywie NFRD (Non-financial reporting directive), 
są to instytucje finansowe oraz spółki notowane na 
rynku giełdowym, które zatrudniają powyżej 500 

osób oraz ich suma bilansowa przekracza wartość 
85 milionów lub wartość ich przychodu ze sprzedaży 
netto wynosi ponad 170 mln złotych rocznie.

Dla kogo  raportowanie niefinansowe 
będzie obowiązkowe już od 2023 roku?
Wymogi raportowania niefinansowego będą doty-
czyły wszystkich dużych firm i spółek notowanych 
na giełdzie, które zatrudniają powyżej 250 osób oraz 
ich suma bilansowa przekracza 85 mln złotych lub 
przychody netto przekraczają 170 mln netto zł. Dy-
rektywa CSRD wprowadza dla tych przedsiębiorstw 
m.in. wymóg cyfrowego raportowania danych w cen-
tralnym systemie oraz wymóg badania raportu ESG 
przez biegłych rewidentów - podobnie jak przy rocz-
nych sprawozdaniach finansowych.

Czy wymogi ESG mają wpływ na spółki 
nieobjęte wymogiem raportowania?
Tak, będą miały pośredni wpływ na mikroprzedsię-
biorstwa i firmy z sektora MŚP. W ramach badania 
wymogów z ESG, weryfikowane będą całe łańcuchy 
dostaw i sieć powiązań z dostawcami i partnerami 
biznesowymi. Szybko zatem okaże się, że duży 
przedsiębiorca, podlegający wymogom raportowa-
nia niefinansowego, wymagał będzie przestrzegania 
takich samych standardów od wszystkich swoich 
kontrahentów, zidentyfikowanych w łańcuchu do-
staw - niezależnie od tego czy będzie to spółka noto-
wana na giełdzie, czy przedsiębiorca z sektora MŚP. 
Przykładów nie trzeba szukać daleko. Sieć sklepów 
Żabka, ogłosiła już, że z związku z projektowaną Dy-
rektywą CSRD będzie wymagać od swoich dostaw-
ców wykazania odpowiednich działań z zakresu ESG.

Czy odpowiedzialny biznes się opłaca?
Pomimo że wymóg raportowania niefinansowego 
nie został formalnie nałożony na wszystkich przed-
siębiorców, nie sposób nie zauważyć, że w praktyce 
dotknie każdej firmy - niezależnie od jej rozmiaru. 
Można to jednak poczytywać jako dobry omen. Ba-
dania pokazują, że uwzględnienie kryteriów ESG 
w strategii firmy może pozytywnie wpłynąć na wy-
niki finansowe, zwiększyć przewagę konkurencyjną, 
obniżyć ryzyko operacyjne i wspomóc w pozyska-
niu finansowania. Dziś kredytodawcy, kandydaci do 
pracy, konsumenci i inwestorzy na całym świecie, 
w tym w Polsce, zwracają dużą uwagę na to, w jaki 
sposób firma dba o środowisko, społeczeństwo i ład 
korporacyjny. Nie trzeba być dużym podmiotem, aby 
włączyć się w proces zrównoważonego rozwoju, 
a korzyści związane z wdrożeniem ESG mogą wykra-
czać daleko poza wyniki finansowe w prowadzonym 
przez nas biznesie.

Izabella Żyglicka
Radca	Prawny	

pełni	funkcję	Rzecznika	Praw 

Przedsiębiorców	w kadencji	2018-2023

e-mail: rzecznik@rig.katowice.pl

Katarzyna Hiller
Radca	Prawny

Kancelaria	Żyglicka	i Wspólnicy

Raportowanie zrównoważonego rozwoju 
- czy odpowiedzialny biznes się opłaca?
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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 przed-

siębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, jak i tych, którzy 

działają na rynku 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. 

Powiatowy Urząd Pracy w  Katowicach oferuje szeroki zakres usług 

i  instrumentów rynku pracy oraz dysponuje wachlarzem możliwości 

wsparcia dla przedsiębiorców chcących zatrudnić nowych pracow-

ników, rozbudować dotychczasowy zespół, skorzystać z profesjonal-

nego doradztwa, czy też rozpocząć prowadzenie własnej działalności 

gospodarczej.

 PRACE 
INTERWENCYJNE

Zatrudnienie na okres 
min.  9 miesięcy 
w tym refundacja 
części kosztów zatrud-
nienia przez okres do 
6 miesięcy + 3 mie-
siące zatrudnienia 
bez refundacji

REFUNDACJA KOSZ-
TÓW WYPOSAŻENIA 
LUB DOPOSAŻENIA 

STANOWISKA PRACY

Max. sześciokrot-
ność przeciętnego 
wynagrodzenia, 
zatrudnienie na 
okres min. 24 
miesięcy

DOFINANSOWANIE 
WYNAGRODZENIA ZA 
ZATRUDNIENIE PRA-

COWNIKA 50+

50-60 lat dofinan-
sowanie na okres 
12 miesięcy, powy-
żej 60 lat dofinan-
sowanie na okres 
do 24 miesięcy

50+

WARTOŚĆ WSPARCIA
OK. 9 000 zł

WARTOŚĆ WSPARCIA
OK. 36 000 zł

WARTOŚĆ WSPARCIA
OK. 18 000 zł

Jedno z głównych wyzwań współczesnego rynku pracy stanowią stale zacho-

dzące zmiany demograficzne, których skutkiem jest nasilający się proces starze-

nia się społeczeństwa. Efektem zachodzących zmian i procesów  jest regularnie 

zmniejszający się procent zasobów sił pracowniczych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego ryku pracy Powiatowy 

Urząd Pracy w Katowicach poprzez realizację projektu pilotażowego „Inkubator 

Zawodowej Aktywizacji Seniora” zachęca pracodawców do zatrudniania osób 

w wieku senioralnym. 

Współcześni seniorzy chętnie się uczą i poznają nowe technologie. Posiadają 

bardzo ważne w pracy miękkie kompetencje, umiejętność rozmowy z drugim 

człowiekiem, czy umiejętność rozwiązywania konfliktów i zarządzania zespołem. 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zachęca wszystkich pracodawców do 

współpracy oraz skorzystania z atrakcyjnych form wsparcia, które niosą za sobą 

korzyści, zarówno dla samego pracodawcy, jak i pracownika.

-	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	oraz	zapewniają	doświadczoną	kadrę	pracowni-
czą	przedsiębiorcom	borykającym	się	z brakami	w zatrudnieniu	- wyjaśnia Iwona 
Woźniak-Bagińska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ul. Pośpiecha 14

40-852 Katowice

Tel: 32 47 98 500

sekretariat@katowice.praca.gov.pl

WSPÓŁCZESNY
SENIOR:

• wieloletnie doświadczenie
• zaangażowanie
• rzetelność
• większe przywiązanie  

do stanowiska pracy
• lojalność
• spokój i opanowanie
• większa elastyczność
• otwarty na zmiany
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Niższe limity dorabiania do rent 
i wcześniejszych emerytur

Od września limity dorabiania dla pracujących 

rencistów oraz wcześniejszych emerytów idą 

w dół. Wynika to ze spadku przeciętnego wy-

nagrodzenia krajowego.

Nowe graniczne kwoty przychodu, które wpły-

wają na zmniejszenie lub zawieszenie świad-

czenia będą obowiązywać od 1 września do 

30 listopada. Zmienią się znowu z początkiem 

grudnia. Informacje te są ważne dla osób, które 

są na wcześniejszej emeryturze oraz rencie i nie 

ukończyły powszechnego wieku emerytalnego 

– 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni.

Kiedy zmniejszenie, a kiedy 
zawieszenie świadczenia?

–	Do	4309,40 zł brutto miesięcznie,	mogą	bez	
obaw	dorabiać	wcześniejsi	emeryci	i renciści,	ta	
kwota	 jest	 równa	 70	 proc.	 przeciętnemu	mie-
sięcznemu	wynagrodzeniu.	Zatem	zgodnie	z prze-
pisami	osiąganie	przychodu	do	takiej	wysokości	
przez	świadczeniobiorcę	nie	wpłynie	na	zmniej-
szenie jego emerytury czy renty – informuje  Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego. 

Uzyskanie przychodów miesięcznie w grani-
cach od 4309,41 zł do 8 003,20 zł brutto spo-

woduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia. 

Świadczenie zostanie zmniejszone o  kwotę 

przekroczenia, ale nie więcej jednak niż o kwotę 

maksymalnego zmniejszenia:

• 691,94 zł  - dla emerytury lub renty z tytułu 

całkowitej niezdolności do pracy

• 518,99 zł – dla renty z tytułu częściowej nie-

zdolności do pracy 

• 588,19 zł - dla renty rodzinnej dla jednej 

osoby

Świadczenie zostanie zawieszona od kwoty 

przychodu przekraczającej 8 003,20 zł 

(130 proc. przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia).

Dla kogo dorabianie bez 
limitów?

Wysokością osiąganych przychodów nie mu-

szą przejmować się emeryci, którzy ukończyli 

już powszechny wiek emerytalny. Oni mogą 

dorabiać bez żadnych ograniczeń. Wyjątek od 

tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS 

podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty 

świadczenia minimalnego. Jeśli ich przychód 

z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty pod-

wyższenia do minimalnej emerytury (od marca 

1338,44 zł brutto), to świadczenie za dany 

okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez 

dopłaty do minimum. Ograniczenia nie dotyczą 

również niektórych rencistów. Chodzi o osoby, 

które pobierają renty dla inwalidów wojennych, 

inwalidów wojskowych, których niezdolność do 

pracy związana jest ze służbą wojskową oraz 

osoby pobierające renty rodzinne po upraw-

nionych do tych świadczeń. 

Zarobkować bez obawy o przekroczenie limi-

tów mogą również osoby pobierające rentę 

rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza 

od ustalonej emerytury z  tytułu ukończenia 

powszechnego wieku emerytalnego.

Beata Kopczyńska,
regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa śląskiego 

Od września limity dorabiania dla pracujących rencistów oraz wcześniejszych emerytów idą w dół. 
Wynika to ze spadku przeciętnego wynagrodzenia krajowego.
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Umowa o utworzeniu 
Grupy VAT

Grupa VAT w  świetle nowych uregulowań 

ustawy o  podatku od towarów i  usług musi 

zawrzeć umowę o utworzeniu Grupy VAT na 

minimum 3 lata. Umowa o utworzeniu grupy 

VAT musi być sporządzona na piśmie. 

W umowie nie może zabraknąć następujących 

elementów: 

1) nazwy grupy VAT z dodatkowym oznacze-

niem „grupa VAT” lub „GV”; 

2) danych identyfikacyjnych podatników two-

rzących Grupę VAT, w tym danych dotyczących 

oddziału w przypadku podatnika nieposiada-

jącego siedziby na terytorium kraju, oraz wy-

sokości kapitału zakładowego każdego z tych 

podatników; 

3) wskazania przedstawiciela Grupy VAT, wy-

znaczonego spośród jej członków; 

4) danych identyfikacyjnych udziałowców 

(akcjonariuszy) i  wysokości ich udziałów 

w kapitale zakładowym podatników tworzą-

cych Grupę VAT, posiadających ponad 50% 

udziałów (akcji) w kapitale zakładowym tych 

podatników; 

5) wskazania okresu, na jaki Grupa VAT zo-

stała utworzona, który nie może być krótszy 

niż 3 lata. 

Co w świetle ustawy 
oznacza, że podmioty 
tworzące Grupę VAT są 
powiązane finansowo?

Podatników uważa się za powiązanych finan-

sowo, jeżeli jeden z  podatników będących 

członkiem Grupy VAT posiada bezpośrednio 

ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakła-

dowym lub ponad 50% praw głosu w organach 

kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, 

lub ponad 50% prawa do udziału w  zysku, 

każdego z pozostałych podatników będących 

członkami tej grupy. 

Co w świetle ustawy 
oznacza, że podmioty 

tworzące GV są powią-
zane ekonomicznie?

Podatników uważa się za powiązanych eko-

nomicznie, jeżeli: 

1) przedmiot głównej działalności członków 

grupy VAT ma taki sam charakter lub 

2) rodzaje działalności prowadzonej przez 

członków grupy VAT uzupełniają się i są współ-

zależne lub 

3) członek grupy VAT prowadzi działalność, 

z której w całości lub w dużej mierze korzystają 

inni członkowie grupy VAT. 

Co w świetle ustawy 
oznacza, że podmioty 
tworzące GV są powią-
zane organizacyjnie?

Podatników uważa się za powiązanych orga-

nizacyjnie, jeżeli: 

1) prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub 

pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierow-

nictwem lub 

2) organizują swoje działania całkowicie lub 

częściowo w porozumieniu. 

Rola przedstawiciela 
Grupy VAT

Niezwykle istotną rolę odgrywa w  ramach 

działalności Grupy VAT jej przedstawiciel. Nie 

tylko dlatego, że przedstawiciel Grupy VAT 

reprezentuje ją w zakresie praw i obowiązków 

w podatku od towarów i usług tej Grupy, ale 

także z uwagi chociażby na określenie właści-

wości organu podatkowego dla danej Grupy 

VAT. W przypadku Grupy VAT właściwym orga-

nem podatkowym jest naczelnik urzędu skar-

bowego właściwy dla przedstawiciela Grupy 

VAT. Zatem właściwość określa się w związku 

z miejscem siedziby prowadzenia działalności 

gospodarczej przedstawiciela tej Grupy VAT. 

Do obowiązków przedstawiciela Grupy VAT 

należy zgłoszenie właściwemu naczelnikowi 

urzędu skarbowego nowej umowy Grupy VAT, 

jeśli Grupa VAT podejmie decyzję o dalszym 

kontynuowania działalności gospodarczej i roz-

liczeń w zakresie podatku od towarów i usług 

w  ramach Grupy VAT. Dlatego w  celu prze-

dłużenia okresu funkcjonowania Grupy VAT 

jej przedstawiciel składa do naczelnika urzędu 

skarbowego właściwego w sprawach opodat-

kowania istniejącej Grupy VAT nową umowę 

zawartą pomiędzy członkami istniejącej GV, 

w  terminie 30 dni przed dniem wygaśnięcia 

dotychczasowej umowy. 

Obowiązkiem przedstawiciela Grupy VAT jest 

także zgłoszenie naczelnikowi urzędu skarbo-

wego zmiany w stanie faktycznym lub praw-

nym funkcjonowania Grupy VAT w  terminie 

14 dni od dnia zaistnienia tych zmian. Oczy-

wiście, wspomniane wyżej zmiany odnoszą się 

do naruszenia warunków ustawowych uznania 

Grupy VAT za podatnika.

1 lipca br. weszły w życie zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie działalności Grupy 
VAT i jest to najobszerniejsza zmiana jaką tzw. Polski Ład wprowadził do ustawy o podatku od towarów 
i usług  (art. 14 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób pranych oraz niektórych innych ustaw). 

Jarosław Szczepański

zastępca	dyrektora	Izby	Administracji	
	Skarbowej	w Katowicach

Grupa VAT jako podmiot praw 
 i  obowiązków w podatku od towarów  

i usług - nowe uregulowania prawne
część I I 

PRAWO I PODATKI
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Wynalazki wspomagane programem 
komputerowym – CII

W związku z powołaniem przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach – Komisji ds. Własności 
Intelektualnej – kontynuujemy cykl artykułów, przybliżających zagadnienia własności intelektualnej. 

Szczególnym przypadkiem wynalazku, który 

może być chroniony patentem jest wynalazek 

wspomagany programem komputerowym, tzw. 

wynalazek CII (Computer-Implemented Inven-

tion). Co prawda, w art. 28 Prawa własności 

przemysłowej (p.w.p.) oraz w art.52 Konwen-

cji o Patencie Europejskim (KPE) wymieniono 

enumeratywnie, jakich rozwiązań nie uważa 

się za wynalazki i w pkt. 6 wskazano programy 

do maszyn cyfrowych, jednakże od tej zasady 

jest wyjątek, coraz częściej wykorzystywany 

w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), 

a  nawet w  polskim urzędzie patentowym 

(UPRP). Jako że zdolność patentową posiadają 

wyłącznie rozwiązania o charakterze technicz-

nym, za wynalazek wspomagany komputerowo 

uważa się wynalazek, którego realizacja wy-

maga zastosowania urządzenia dającego się 

zaprogramować. 

Rozwiązania takie zawierają cechy techniczne 

i  nietechniczne, przy czym cechy nietech-

niczne, wynikające z oddziaływania programu 

komputerowego na sprzęt muszą skutkować 

dalszym efektem technicznym. Na wyjściu 

urządzenia sterowanego tym programem wy-

magany jest układ wykonawczy o charakterze 

technicznym. 

Zgłoszony do ochrony patentowej program 

musi więc skutkować dalszym efektem tech-

nicznym, a nie jest nim na przykład interpre-

tacja wyników wyjściowych przez człowieka. 

Sterowanie ruchem ulicznym za pomocą sy-

gnałów optycznych pojawiających się na sy-

gnalizatorach, odbywające się z zastosowaniem 

aplikacji „zaszytej” w  urządzeniu sterującym 

wyłącza taką aplikację z możliwości ochrony 

na gruncie p.w.p. Ale już program kompute-

rowy rozumiany jako ciąg instrukcji, który sam 

w sobie nie może powodować żadnego skutku 

technicznego, a po zainstalowaniu na kompu-

terze może kontrolować na przykład określony 

proces technologiczny może być wynalazkiem 

posiadającym zdolność patentową, o ile oczy-

wiście spełnia zasadnicze przesłanki patento-

walności, w tym nowość i poziom wynalazczy.

Często podawanym przykładem wynalazku 

CII jest układ ABS w samochodzie. Zaimple-

mentowane w komputerze sterującym opro-

gramowanie układu ABS, na który składają 

się: czujnik obrotu wału napędowego, czujniki 

obrotu kół, pompa wysokociśnieniowa układu 

hamulcowego zapewnia zrealizowanie funkcji 

całego układu, jaką jest zachowanie sterowno-

ści pojazdu przez uniknięcie zablokowania kół. 

Wymóg technicznego charakteru wynalazku 

CII jest spełniony, jeżeli do jego stosowania 

konieczne są środki pewne techniczne. Bez 

oprogramowania sterującego układem, każdy 

z  pojedynczych jego elementów, jako nieza-

leżna część, mógłby samodzielnie wykonywać 

przypisaną mu przez konstruktorów funkcję. 

Dochodzimy więc do generalnej zasady od-

różniającej program komputerowy „jako taki”, 

nie stanowiący wynalazku i  nie podlegający 

patentowaniu, od wynalazku CII, posiadającego 

zdolność patentową. 

„Jeżeli układ, dzięki oprogramowaniu wykonuje 
funkcje nie wynikające bezpośrednio z zastoso-
wanych części lub urządzeń składowych, to takie 
oprogramowanie podlega patentowaniu CII.”

Praktyka EUP w  dziedzinie wynalazków CII 

ewoluuje z czasem. Zaczęło się od udzielania 

patentów tylko na wykorzystujące programy 

komputerowe ale „zmaterializowane” wynalazki, 

do udzielania ochrony patentowej na programy 

zdolne do wywołania tzw. „dalszych efektów 

technicznych”. W EPO jest wiele instrukcji do-

tyczących wynalazków CII jasno napisanych. 

EPO elastycznie dopuszcza więcej przypadków 

efektu technicznego. Wystarczy, że zgłaszany 

wynalazek ma techniczny charakter w całości. 

W EPO dopuszczalne jest na przykład patento-

wanie gier komputerowych, bo przedstawiając 

graficznie informację wymuszają interakcję – 

w tym przypadku z graczem. Prezentacja infor-

macji graficzna, zapewniająca interakcję między 

człowiekiem i maszyną o ile jest nietrywialna 

również podlega w  EPO patentowaniu jako 

wynalazek CII. Przykładem takiego wynalazku 

może być metoda wyświetlania wielu zbiorów 

informacji na określonej części ekranu monitora. 

Program komputerowy zastrzegany jako taki 

albo w formie sygnałów może być traktowany 

jako wynalazek (wg art. 52, ust. 21 KPE) jeżeli 

wywołuje dalszy efekt techniczny, wykraczający 

ponad normalne fizyczne interakcje pomiędzy 

programem, a komputerem. 

W EPO dopuszczalny jest coraz szerszy zakres 

patentowania wynalazków CII, przy jasnych, 

ale ewoluujących zasadach, a wyniki sporów 

wdrażane są do wytycznych. EPO działa bar-

dzo sumiennie i patenty CII w EPO są bardzo 

„mocne”, trudne do podważenia. 

Polski urząd patentowy podchodzi bardziej 

rygorystycznie do wymagań stawianych wy-

nalazkom CII, przy czym nie do końca jasne są 

zasady ich patentowania. Jednocześnie „dal-

szy efekt techniczny” rozumiany jest różnie 

w EPO i UPRP. Odmienne stanowisko UPRP 

przedstawia chociażby podejście do wskaza-

nego wyżej w przykładzie układu sterowania 

ABS w samochodzie. Program sterujący tym 

systemem nie jest patentowalny, natomiast 

chroniony patentem może być sposób hamowa-

nia, w którym program komputerowy jest jego 

nieodłączną częścią. W  konsekwencji prawa 

wyłączne nie obejmują samego programu. 

W UPRP. Uzyskanie patentu na program kom-

puterowy (sam lub na nośniku) nie jest moż-

liwe. Ochronie może podlegać tylko wynalazek 

wspomagany komputerowo jako system w for-

mie zaprogramowanego urządzenia albo jako 

techniczny proces przeprowadzany przez takie 

urządzenia.

Należy jednak zaznaczyć, że stanowiska UPRP 

i EPO zbliżają się do siebie, a rozwój techno-

logii informatycznych oraz opierającego się 

na oprogramowaniu handlu elektronicznego 

stanowi istotny argument za zweryfikowaniem 

i ujednoliceniem zasad w tym zakresie. 

Dla porównania w urzędzie patentowym Sta-

nów Zjednoczonych (USPTO), najbardziej li-

beralnym w tym zakresie, można patentować 

rozwiązania informatyczne, sposoby przedsta-

wiania informacji, metody biznesowe i organi-

zacyjne, czyli wynalazki posiadające tylko cechy 

nietechniczne.

Sposobem na obejście sztywnych zasad paten-

towania wynalazków CII w UPRP jest zgłasza-

nie takich wynalazków w EPO, który podchodzi 

do nich bardziej elastycznie, a następnie wali-

dowanie udzielonych patentów w UPRP.

 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	Mikrovol

	sp.	z o.	o.	we	Wrocławiu.

PRAWO I PODATKI
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PRZEDSIĘBIORCO 
Chcesz zlecić prace badawcze lub usługę?

• wyślij zapytanie
• znajdziemy naukowców
• przygotujemy ofertę 
• zrealizujemy zamówienie

Sprawdź 
i skontaktuj się 

z nami na: 
biznes@polsl.pl

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii 
ul. Banacha 7, pok. 006, 44-100 Gliwice
tel.: 32 400 34 00 
e-mail: biznes@polsl.pl

BIURO OBSŁUGI ZLECEŃ CITT  
gwarantuje sprawną i skuteczną 
współpracę nauki z biznesem.
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Poznaj najlepsze dobra 
intelektualne Politechniki Śląskiej  
w ramach projektu TOP 100 Innovations

100
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Jak pozyskiwać klientów mając
niski budżet?

Pozyskanie klientów to jedno z kluczowych wyzwań dla przedsiębiorców, niezależnie czy reprezentują 
start-up czy już długo działającą firmę. Jednak to z reguły ta pierwsza grupa nie dysponuje dużym bu-
dżetem na marketing, a być może nie ma go w ogóle. Tutaj z pomocą może przyjść content marketing, 
odpowiednio wykonany może zdziałać cuda.

Czym jest content marketing?

Samo pojęcie „content marketing” (marketing 

treści) oznacza metodę na pozyskiwanie okre-

ślonych odbiorców, dzięki przygotowaniu dla 

nich wartościowej treści. Możesz zainteresować 

klienta i  zachęcić go do wykonania pożądanych 

działań. Najczęściej jest to zapoznanie się z marką 

czy produktem. W  biznesie możesz w  ten spo-

sób zautomatyzować pozyskiwanie klienta przez 

Internet. W dodatku będą to osoby, które będą 

zainteresowane dokładnie Twoją ofertą.

Główną formą realizacji marketingu treści są oczy-

wiście tworzone teksty, ale masz także do dyspo-

zycji inne media. Mogą to być zdjęcia, infografiki, 

wizualizacje, filmy, webinary, podcasty, biuletyny, 

raporty, wykresy, recenzje, poradniki czy blogi, a to 

wciąż nie wszystko.

Warto zaznaczyć, że dla aplikacji i produktów fi-

zycznych dobrze sprawdzają się instrukcje obsługi 

w formie wideo. Jestem na to żywym dowodem. 

Otóż musiałem obejrzeć wideo instrukcję, gdy 

moje samodzielne próby złożenia łóżeczka tury-

stycznego rocznej córki spełzły na niczym!

Czy to jedyna zaleta marketingu treści? Jest ich 

zdecydowanie więcej! Zobacz, co jeszcze możesz 

zyskać!

Co daje marketing treści?

Możesz się jeszcze zastanawiać, czy na pewno 

warto wdrożyć u siebie marketing treści. Pozwól, 

że przedstawię Ci tylko niektóre zalety tej formy 

marketingu:

• budujesz zaufanie odbiorców;

• masz stosunkowo niski koszt dotarcia do poten-

cjalnego klienta;

• docierasz do klientów na różnych etapach lejka 

zakupowego;

• angażujesz klienta na długi czas i masz możli-

wość interakcji z nim;

• automatyzujesz marketing;

• tworzysz swój wizerunek jako eksperta;

•zyskujesz wartościowe treści pod SEO 

(pozycjonowanie);

• otrzymujesz treści z długim okresem życia (do-

datkowo w razie potrzeby możesz je odświeżyć/

zaktualizować);

• masz spore szanse na wirusowe dotarcie do 

szerokiego grona odbiorców.

Najlepiej jest wybrać formę publikowania treści 

dopasowaną do Twojej grupy odbiorców. Infor-

mację o  tym, jak wyselekcjonować odbiorców, 

znajdziesz w  dalszej części artykułu. Pamiętaj 

proszę, że w content marketingu ważniejsze od 

sprzedaży bezpośredniej jest zbudowanie dobrej 

relacji. Unikaj jak ognia chęci uzyskania zamówień 

z content marketingu! Podejdź do tego na zasa-

dzie dostarczania wartości dla nowych odbiorców, 

a  następnie pielęgnowania nawiązanych z  nimi 

relacji.

Content marketing a pozycjonowa-
nie (SEO)

Dbając o  marketing treści, nie zapominaj o  po-

prawnej optymalizacji zawartości pod wyszuki-

warki. Połączenie pozycjonowania i marketingu 

treści jest elementem wręcz obowiązkowym. 

Zależy ci przecież, aby Twoje treści docierały do 

zainteresowanych osób.

Jeżeli nie czujesz się mocny w pozycjonowaniu, 

to sugeruję wynająć takiego specjalistę, który 

pomoże Ci dbać o optymalizację strony. Rozwią-

zaniem budżetowym może być podszkolenie się 

z podstaw pozycjonowania i zadbanie o najważ-

niejsze kwestie samemu.

Na zakończenie dodam, że nie tylko małe firmy 

powinny korzystać z marketingu treści. Według 

raportu firmy Whitepress, aż 79% specjalistów 

z branży spodziewa się wzrostu tego typu kam-

panii marketingowych. Dlatego nie zostawaj 

w tyle, tylko zacznij wdrażać swoją strategię jak 

najszybciej.

Na koniec ważna informacja – w Re-
gionalnej Izbie Gospodarczej w Kato-
wicach od początku roku prowadzimy 
co miesiąc spotkania w  tematyce 
start-upów. 

Serdecznie zapraszamy na Opolską 15 
do networkingu i zdobywania wiedzy!

 Piotr Łabno

Przewodniczący	Komisji	ds.	Start-upów
RIG	w Katowicach

Prezes	Zarządu	Famatech	sp.	z o.o.,	Firmy	
Członkowskiej	RIG
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Rada Ministrów w sierpniu br. przyjęła opracowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy 
z innymi resortami, plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025. Celem 
działań ujętych w dokumencie jest przygotowanie pracowników na potrzeby nowoczesnej gospodarki. 
To kontynuacja reformy kształcenia zawodowego, która rozpoczęła się w 2019 r. Plan uwzględnia wy-
zwania stojące przed kształceniem zawodowym wynikające z przemian gospodarczych, rozwoju nowych 
technologii  i postępującej cyfryzacji. Chodzi m.in. o poszerzenie oferty kształcenia o kolejne zawody 
potrzebne na rynku pracy – w tym związane z wykorzystaniem umiejętności ekologicznych i cyfrowych 
oraz nowych rozwiązań technologicznych.

ROZWÓJ

Rozwój umiejętności zawodo-
wych, w tym związanych z zie-
loną i cyfrową transformacją 

• Podjęta przez MEiN współpraca z przedsta-

wicielami 120 dziedzin gospodarki będzie 

rozwijana celem pozyskiwania informacji 

o zapotrzebowaniu na nowe umiejętności 

oraz szybkiego reagowania na te potrzeby. 

• Oferta kształcenia zawodowego będzie 

na bieżąco monitorowana we współpracy 

z  pracodawcami i  poszerzana o  kolejne 

zawody i kwalifikacje potrzebne na rynku 

pracy, w tym związane z wykorzystaniem 

umiejętności ekologicznych i  cyfrowych 

oraz nowych rozwiązań technologicznych.

• Wspólnie z pracodawcami zostanie przygo-

towana oferta nowych zawodów dla uczniów 

z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

• Zostanie zwiększona oferta dostępnych na 

rynku kwalifikacji z zakresu edukacji poza-

formalnej (tzw. kwalifikacji rynkowych).

• Do 2025 r. zostaną opracowane oraz udo-

stępnione na domenie publicznej kolejne 

e-materiały dla kształcenia zawodowego 

sprzyjające nabywaniu umiejętności cyfro-

wych oraz wykorzystujące najnowsze tech-

nologie, w tym rozszerzoną rzeczywistość.

• Nastąpi zwiększenie wykorzystania no-

wych technologii podczas egzaminów 

zawodowych. 

Zapewnienie i rozwój kadr dla 
kształcenia zawodowego

• Rozwiązania w  ramach planu przewidują 

wsparcie w  zakresie przygotowania i  do-

skonalenia nauczycieli kształcenia za-

wodowego. We współpracy z  uczelniami 

zostaną zrealizowane projekty służące 

pozyskaniu nowych nauczycieli zawodu. 

Planuje się również przyjęcie dodatko-

wych rozwiązań dotyczących możliwości 

elastycznego zatrudniania w szkołach spe-

cjalistów z rynku. Ponadto, zostanie zwięk-

szony dostęp do szkoleń branżowych dla 

obecnych nauczycieli zawodu, realizowa-

nych u pracodawców.

• Zostaną podjęte działania promujące najlep-

szych nauczycieli kształcenia zawodowego, 

których wiedza ekspercka i  umiejętności 

zostaną wykorzystane w upowszechnianiu 

innowacji w kształceniu zawodowym.

Rozwój doradztwa zawodo-
wego i promocja kształcenia 
zawodowego

• Plan działań zakłada dalsze wzmocnie-

nie doradztwa zawodowego i  wsparcie 

uczniów w trafnym wyborze zawodu/ścieżki 

kształcenia.

• Od września uczniowie, rodzice, nauczy-

ciele oraz pracodawcy będą mogli korzystać 

z nowego portalu internetowego prezentu-

jącego dostępne zawody oraz ułatwiającego 

współpracę szkół z pracodawcami. Portal 

ten będzie następnie rozwijany o  nowe 

funkcjonalności prezentujące możliwości 

Najważniejsze rozwiązania
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uczenia się w systemie oświaty i szkolnic-

twa wyższego oraz w systemie pozaszkol-

nym (np. na kursach), a także ułatwiające 

dotarcie do interesującej oferty kształcenia.

• W ramach promocji umiejętności zawodo-

wych zostanie poszerzony dostęp uczniów 

do olimpiad zawodowych oraz do konkur-

sów umiejętności zawodowych realizowa-

nych we współpracy z branżami. 

• W 2023 r. Polska zorganizuje Europejski 

Konkurs Umiejętności – Euroskills2023.

Wzmocnienie współpracy 
z pracodawcami i partnerami 
społecznymi w zakresie roz-
woju kształcenia zawodowego

• Kontynuowane będą prace związane z przy-

gotowaniem corocznej prognozy zapotrze-

bowania na pracowników w  zawodach 

szkolnictwa branżowego, wskazującej za-

wody o szczególnym zapotrzebowaniu na 

krajowym rynku pracy oraz zawody o istot-

nym lub umiarkowanym zapotrzebowaniu 

w poszczególnych województwach.

• Kontynuowany będzie coroczny mo-

nitoring karier absolwentów szkół 

ponadpodstawowych. Poza już udostęp-

nianymi raportami dla szkół dostępne będą 

raporty dotyczące absolwentów poszcze-

gólnych branż oraz województw. Docelowo 

system obejmie interaktywne rozwiązania 

pozwalające uczniom, rodzicom i pracodaw-

com na pozyskiwanie informacji o losach ab-

solwentów wybranych szkół.

• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-

ści uruchomi nowe konkursy na utworzenie 

kolejnych sektorowych rad ds. kompetencji, 

które skupiają najważniejsze podmioty re-

prezentujące daną branżę. 

• Planuje się utworzenie  branżowych cen-

trów umiejętności, wiodących ośrodków 

kształcenia, szkolenia i  egzaminowania 

w poszczególnych branżach, które przyczy-

nią się do zapewnienia wykwalifikowanych 

pracowników odpowiadających na potrzeby 

tych branż.

Rozwój kształcenia zawodo-
wego i uczenia się przez całe 
życie w regionach

• Samorządy województw zostaną w więk-

szym stopniu włączone w  działania słu-

żące rozwojowi kształcenia zawodowego 

i uczenia się przez całe życie. We współpracy 

z partnerami lokalnymi będą opracowywały 

skonkretyzowane programy wdrażania Zin-

tegrowanej Strategii Umiejętności w  po-

szczególnych regionach. Będą  również 

ustalały priorytetowe kierunki kształcenia 

w regionie. Na tej podstawie będą ustalane 

priorytety wydatkowania środków europej-

skich w regionie przeznaczonych na eduka-

cję i szkolenia.

• Kontynuowane będzie wsparcie z  pro-

jektów regionalnych dla szkół i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe 

w poszczególnych województwach. Kształ-

cenie zawodowe będzie jednym z prioryte-

tów wydatkowania środków europejskich 

w obszarze edukacji w nowej perspektywie 

finansowej 2021-2027.

Źródło:	www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/
plan-dzialan-w-zakresie-ksztalcenia-i-szkole-
nia-zawodowego-na-lata-2022-2025
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MedTech Meetup
specjaliści od startupów

Regionalne Gospodarcze
Otwarcie Roku

Kryzysy stałym
elementem XXI wieku

prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz
Rektor Akademii WSB

Wyzwania 
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JUBILEUSZOWA 10. EDYCJA
EUROPEJSKIEGO KONGRESU 

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

ZOSTAŃ PARTNEREM 
WYDARZENIA!

Mirosław Rus
Dyrektor ds. Rozwoju

mrus@rig.katowice.pl

2
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

tel: 503 133 382 
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Kryzys płatniczy
ukryty problem Polskiego Ładu

Regionalne Gospodarcze
Zamknięcie Roku

Kacper Sztuka 

Śląski Okrągły
Stół Przemysłu 4.0

Chciałbym dostać się do Formuły 1.
Wierzę,  że w ciągu 5 lat jestem

w stanie to osiągnąć!

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

SŁOWENIA 
– Twój biznes pokocha

to miejsce!
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Sprawdź prosty i wygodny leasing w ING

ING Bank Śląski we współpracy z ING Lease, jednym z największych przedsiębiorstw leasingowych na rynku polskim, proponuje 
Państwu skorzystanie z atrakcyjnej oferty leasingu, dostępnej bezpośrednio w oddziale banku.

Co finansujemy?
 

Proponujemy leasing operacyjny i finansowy środków trwałych, takich jak:

• samochody osobowe, dostawcze do 3,5 t, motocykle i skutery,

• samochody ciężarowe, przyczepy, naczepy, ciągniki siodłowe,

• środki komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, szynobusy, pociągi),

• sprzęt budowlany (budownictwo drogowe i ziemne),

• maszyny produkcyjne i urządzenia technologiczne,

• sprzęt biurowy, IT, medyczny.

Niniejsza informacja handlowa została przygotowana przez ING Lease (Polska) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie i zarejestrowanym adresem: Warszawa (02-566), ul. Puławska 2, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043817, kapitał zakładowy 7.504.000,00 PLN, NIP 526-10-40-337, Numer BDO 000234914. Niniejsza publikacja zawiera wyłącznie 
treści informacyjne i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Każda propozycja leasingu podlega akceptacji właściwych Komitetów Kredytowych ING 
Lease (Polska) Sp. z o.o.; ING Lease (Polska) Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej propozycji przed podpisaniem dokumentacji leasingowej w przypadku 
istotnej zmiany sytuacji finansowej klienta. ING Bank Śląski S.A. oraz ING Lease (Polska) nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wykorzystania niniejszych informacji. W celu 
uzyskania szczegółowych danych zapraszamy na stronę www.inglease.pl. 

Korzyści

• łatwy dostęp do oferty bezpośrednio u doradcy ING Banku Śląskiego lub w systemach bankowości  
internetowej i mobilnej Moje ING oraz ING Business,

• prosta i przejrzysta dokumentacja leasingowa,

• programy na oświadczenie dla pojazdów, maszyn, sprzętu medycznego oraz urządzeń,

• limity na oświadczenie nawet do 500 tys PLN,

• finansowanie pojazdów już od pierwszego dnia działalności.

Dowiedz się więcej na 
www.inglease.pl

Złóż wniosek 
online w Moim ING
lub ING Business

Zadzwoń
+48 667 970 365
+48 785 801 390
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ROZWÓJ

Wybierz program studiów LLM w Wyższej Szkole Humanitas 
i zostań ekspertem prawa międzynarodowego w rok!

W dzisiejszym zglobalizowanym i dynamicznie zmieniającym się świecie coraz częściej wszechstronna 
wiedza o prawie regulującym porządek gospodarczy, handel  i stosunki handlowe ma fundamentalne 
znaczenie. Tempo zmian, mnogość oraz zawiłość regulacji determinuje potrzebę ciągłego podnoszenia 
kompetencji i specjalizacji w tym zakresie.

Program prestiżowych studiów LLM w Wyż-
szej Szkole Humanitas to nowoczesny koncept 

zapewniający solidną wiedzę praktyczną, moż-

liwość poszerzenia umiejętności posługiwania 

się krajowymi i międzynarodowymi przepisami 

prawa gospodarczego i handlowego, rozumienia 

kwestii prawnych istotnych dla efektywnego 

funkcjonowania przedsiębiorstwa na globalnym 

rynku. Program wzbogacony został o kurs z za-

kresu kompetencji miękkich, jego założeniem 

jest wyposażenie uczestników w warsztat umie-

jętności interpersonalnych z zakresu: negocjacji, 

autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz 

odporności psychicznej.

Kierunek studiów Master of Laws (LLM) w Wyż-

szej Szkole Humanitas jest realizowany w part-

nerstwie z Izbą Adwokacką w Katowicach, która 

prowadzi wszechstronną działalność eduka-

cyjną z  zakresu praktyki prawa, adresowaną 

zarówno do adwokatów i  aplikantów adwo-

kackich, jak również do mieszkańców regionu.

Celem studiów jest przygotowanie uczest-
ników do pracy w międzynarodowym i kor-
poracyjnym środowisku. Praktyczny wymiar 

kształcenia odnosi się do wykładni przepisów, 

ich praktycznego stosowania oraz pokazania 

możliwości funkcjonalnego wykorzystywania 

nowych instytucji, które z uwagi na dynamiczne 

otoczenie gospodarcze, ciągle ulegają zmianie. 

W  trakcie studiów uczestnicy rozwijać będą 

umiejętność krytycznego myślenia i  analizy 

w obszarze kluczowych kwestii prawnych. Swój 

warsztat pracy trenować będą w trakcie semina-

riów i ćwiczeń z wykorzystaniem aktywnych me-

tod pracy, w tym symulacji. Zajęcia na studiach 

prowadzą znani eksperci międzynarodowego 

prawa gospodarczego i handlowego,  odnoszący 

sukcesy w swojej dziedzinie. 

—	Studia	Master	of	Laws	w zakresie	krajowego	
i międzynarodowego	prawa	gospodarczego	i han-
dlowego	to	projekt	unikatowy.	Łączy	solidną	wiedzę	
teoretyczną	z doświadczeniem	polskich	i zagranicz-
nych	praktyków.	Ich	zadaniem	jest	wyposażenie	
absolwentów	 w  szereg	 umiejętności	 miękkich	
koniecznych	dla	działania	z sukcesem	na	rynku	
prawnym	międzynarodowego	obrotu	gospodar-
czego – podkreśla Tomasz A. Kordys, ekspert 
i wykładowca na studiach LLM w Wyższej 
Szkole Humanitas.

Dołącz do grona ekspertów 
zrzeszonych w elitarnym 
Klubie Liderów Prawa

Absolwenci kierunku stu-
diów Master of Laws (LLM) 
w Wyższej Szkole Humanitas 
mają możliwość dołączyć do 
elitarnego Klubu Liderów 
LLM, będącego platformą 
wymiany doświadczeń i kon-
taktów biznesowych. 

Pełna oferta studiów LLM: 
www.humanitas.edu.pl

http://www.humanitas.edu.pl
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CSR- SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Czas dla Kobiet!
Z Beatą Izabelą Pilarek - Właścicielką i Redaktor Naczelną „Jesteś Kobietą.pl”, założycielką 
fundacji „JESTEŚ KOBIETĄ. KAŻDEGO DNIA” rozmawiamy o przyświecających jej celach 
i misji działania na rzecz edukacji w kwestii zdrowia ginekologicznego kobiet, a także nowej 
kampanii społecznej, której inauguracja odbyła się w Chorzowie – w Centrum Medycznym 
BetaMed S.A. – Firmie Członkowskiej RIG.



51

CSR- SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Z wykształcenia  jesteś  socjologiem  i  tera-
peutką Racjonalnej Terapii Zachowania. Pra-
cujesz w międzynarodowej korporacji. Skąd 
pomysł na założenie Fundacji „JESTEŚ KO-
BIETĄ. KAŻDEGO DNIA”?
Pomysł stworzenia fundacji narodził się na 
łóżku szpitalnym, gdy po raz kolejny musiałam 
poddać się operacji. Od ponad 12 lat zmagam 
się z  nowotworem sromu i  jestem na dzień 
dzisiejszy po pięciu operacjach okaleczających. 
Dzięki moim osobistym doświadczeniom, jak 
również wielu rozmowom z innymi kobietami 
zmagającymi się z różnymi chorobami ginekolo-
gicznymi, w tym z chorobami sromu, zwróciłam 
uwagę, że jest bardzo mało informacji na ten 
temat. O chorobach sromu prawie w ogóle się 
nie mówi, nie ma informacji sprawdzonych, 
merytorycznych o tym, gdzie należy się udać, 
na co zwracać uwagę, jak postępować w trak-
cie leczenia. I  tak zwyczajnie jak z  tym żyć. 
Nie potrafimy o  tej części ciała rozmawiać, 
wstydzimy się nawet obserwować swoje wła-
sne ciało. Spotkałam się wielokrotnie nawet 
ja sama, że lekarze ginekolodzy nie badają tej 
części ciała. Dla mnie to przerażające i dlatego 
powstała fundacja - pierwsza w  Polsce o  tej 
tematyce. Pragnę poprzez naszą działalność 
szerzyć wiedzę w tym zakresie. 

Jaki jest cel Fundacji i jej misja?
Tak jak wcześniej wspomniałam, fundacja 
„JESTEŚ KOBIETĄ. KAŻDEGO DNIA” ma za 
zadanie, przede wszystkim edukować i infor-
mować oraz poszerzać wiedzę (wśród służb 
medycznych i  pacjentek) w  temacie diagno-
zowania, rozpoznania i leczenia chorób sromu, 
z uwzględnieniem nowotworu sromu. Wspie-
rać kobiety przed, w  trakcie i  po operacjach 
ginekologicznych okaleczających, oraz osoby 
wspomagające te kobiety. Także, obalać mit 
dotyczący kobiecości po operacjach okale-
czających ginekologicznych. Wprowadzić do 
mowy potocznej słowo „srom” bez wszelkich 
negatywnych, obraźliwych czy erotycznych 
skojarzeń. 
A moim celem nadrzędnym jest pomoc kobie-
tom z chorobami sromu, aby już żadna z nich 
nie musiała i  nie czuła tego co ja - wstydu, 
upokorzenia, strachu z powodu braku wiedzy 
co dalej. Pragnę, aby już żadna z nas z powodu 
choroby części intymnych nie siedziała przed 
kartką papieru i nie zastanawiała się nad roz-
wiązaniem radykalnym.

To zadziwiające, że w XXI wieku, mamy nadal 
tak małą wiedzę na temat naszego zdrowia 
ginekologicznego. Wspierają Cię w działa-
niach wybitni specjaliści, jak nawiązałaś z nimi 
współpracę?
O tak, mamy XXI wiek, pracujemy nad AI, my-
ślimy o wycieczkach w kosmos… a boimy się 
mówić o swoim ciele. Proszę sobie wyobrazić, 
że dopiero w 1998 roku australijska urolog He-
len O’Connel wraz ze swoim zespołem dokład-
nie zbadała, a następnie przedstawiła światu, 
jak naprawdę zbudowana jest łechtaczka. Lot 
na księżyc odbył się w 1969 roku. To tak dla po-
równania, jak wiele jeszcze pracy przede mną.

Mam ogromne szczęście i zaszczyt współpra-
cować ze wspaniałymi specjalistami, lekarzami, 
którzy dzielą się ze mną swoją wiedzą i  do-
świadczeniem, dzięki czemu jestem w stanie 
przekazywać wartościowe treści. Duże wspar-
cie mam od wspaniałej Pani Profesor Anity Ole-
jek, która jest przewodniczącą rady fundacji. 
Dzięki Niej mogłam nawiązać współpracę z np. 
lekarzami z Kliniki w Bytomiu. To jest naprawdę 
świetny zespół ludzi, przede wszystkim rozu-
miejących moją misję, cele jakie ma fundacja. 
Kiedy w  mojej głowie rodzą się pomysły na 
nowe projekty, nowe kampanie mam pewność, 
że mogę na nich liczyć. Cieszy mnie również 
to, że są to ludzie pełni empatii i zrozumienia 
dla pacjentek, które są dla nas najważniejsze. 
Mam też wrażenie, że po prostu wierzą w moją 
pracę i  ma ona dla nich wartość, co bardzo 
mnie cieszy. 

Z ramienia Fundacji stworzyłaś też kilka kam-
panii społecznych. Pierwsza #TamNaDole - 
przypomina nam o  regularnych badaniach 
i obala mity. Rozwinęłaś social media, udzie-
lasz wsparcia dla kobiet także telefonicznie 
- jak myślisz, skąd takie zapotrzebowanie?
Każda kampania, każde działania fundacji są 
odpowiedzią na realne potrzeby osób dotknię-
tych chorobami sromu. To one, jak i moje do-
świadczenia jako pacjentki, sprawiają, że staram 
się zapełnić wszelkie luki w tym zakresie. Ja 
słucham tego, co do mnie mówi, pisze każda 
napotkana osoba, analizuję jej słowa i działam. 
Uważam, że to bardzo ważne, aby cały czas 
być w  kontakcie z  beneficjentami fundacji, 
odpowiadać na ich potrzeby, ale umieć też 
wyprzedzać ich oczekiwania. 

Druga kampania społeczna „Czas dla Kobiet” 
to merytoryczne spotkania z ginekologami 
czy psychologiem. Jak wyglądała organizacja 
przedsięwzięcia? 
Ze względu na to, że współpracuję z naprawdę 
zgranym zespołem, z ludźmi którzy rozumieją 
cel nadrzędny jaki przyświeca tej kampanii, 
dzięki czemu organizacja układa się pomyślnie. 
Oczywiście są jakieś potknięcia, ale wyciągam 
z nich lekcje na bieżąco. Jednocześnie to dla 
mnie jako twórcy bardzo budujące, że podczas 
tej kampanii wciąż mogę liczyć na specjalistów 
najwyższej klasy. Z profesjonalistami bardzo 
przyjemnie się pracuje. 

Pod  koniec  sierpnia w Chorzowie,  odbyła 
się  inauguracja kampanii „Czas dla Kobiet” 
podczas której, przybyli goście mogli posłu-
chać wybitnych specjalistów i porozmawiać 
z nimi na różne, trudne pytania. Jak oceniasz 
inauguracje?
Och, było bardzo przyjemnie, przynajmniej 
w moim odczuciu. Zależało mi, aby stworzyć ta-
kie spotkanie, podczas którego nasi goście będą 
mieli komfort, poczucie intymności w rozmo-
wach ze specjalistami, aby nic ich nie krępowało 
i nie czuli barier w komunikacji. Sadzę, że udało 
mi się to osiągnąć. Inauguracja miała miejsce 
w Centrum Medycznym BetaMed w Chorzowie 
i przyznam szczerze, że obawiałam się czy to 

dobry wybór, ale okazało się, że sala spełniła 
wszelkie moje oczekiwania. Dzięki uprzejmości 
Pani Prezes Beaty Drzazgi mogliśmy poczuć się 
„zaopiekowani” w tej kwestii. 
Duże znaczenie miało również to, że specjali-
ści, którzy brali udział w Inauguracji to osoby 
z  olbrzymią empatią, dzięki czemu każda 
z  przybyłych osób mogła poczuć się usatys-
fakcjonowana. Kładę olbrzymi nacisk na to, aby 
wszystkie przez nas organizowane spotkania 
były na jak najwyższym poziomie w zakresie 
merytoryki jak i  dobrostanu psychicznego. 
Wszystkich swoich gości staram się traktować 
tak, jak ja bym chciała być potraktowana. Mam 
nadzieję, że mi się to udaje. 

Wiem, że w najbliższych tygodniach, pojawią 
się spotkania online z ciekawymi osobami, 
zdradzisz coś więcej, na ten temat? 
Zgadza się, rozpoczynamy oficjalną prezenta-
cję naszych prelegentów i dat kiedy z którym 
będzie spotkanie. Będzie również możliwość 
przesłania pytań do każdego z nich, na które 
odpowiedzą podczas spotkań online. Wiemy, 
że taka forma zwłaszcza w okresie jesienno-
-wiosennym jest bardziej preferowana przez 
uczestników. Tak samo godziny będą do-
stoswane do naszych odbiorców, aby każdy 
mógł komfortowo skorzystać z naszych spo-
tkań. Podczas tych spotkań otrzymają Państwo 
wiele naprawdę bardzo przydatnych informacji, 
wskazówek dotyczących profilaktyki zdrowot-
nej. Kampania nosi nazwę „Czas dla Kobiet”, ale 
tak naprawdę to czas dla każdego. 

Jakie masz plany na przyszłość  dotyczące 
fundacji i kampanii społecznej?
Cóż, podobno żeby rozśmieszyć Pana Boga, 
to można opowiedzieć mu o swoich planach… 
A tak na poważnie, to jesteśmy już w trakcie 
prac wstępnych nad kolejną kampanią eduka-
cyjną dotyczącą tematów ginekologicznych. 
Kończę pracę nad poradnikiem. I jeszcze jest 
kilka pomysłów, ale mimo wszystko wolę je 
pozostawić w tajemnicy. 
Co się tyczy kampanii „Czas dla Kobiet”- je-
steśmy w  trakcie realizacji spotkań, potem 
podsumowanie i dalsze decyzje. Proszę trzy-
mać za nas kciuki i oczywiście zapraszam na 
nasze spotkania i do śledzenia naszej strony: 
www.jesteskobieta.pl i social mediów.
Facebook: JestesKobietaKazdegoDnia 
Instagram:  jestes_kobieta_kazdego_dnia_ 

Rozmawiała Jaga Kolawa
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Społeczna odpowiedzialność biznesu staje się pojęciem coraz bardziej powszechnym. Zwykle umiej-
scawiane jest ono w strukturach marketingowych i stanowi element działań wizerunkowych firmy. Taki 
trochę „kwiatek do kożucha" albo filantropijna wisienka na torcie, bo przecież najważniejsza jest sprzedaż 
i kontrakty, prawda? Tymczasem bez strategicznego podejścia do odpowiedzialności i zrównoważenia 
w biznesie tych kontraktów może zabraknąć. 

CSR: OD FILANTROPII  
PO STRATEGIĘ BIZNESOWĄ

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR 

– z ang. Corporate Social Responsibility) jest 

terminem zdefiniowanym w  wielu aktach 

prawnych, międzynarodowych normach i dy-

rektywach, wytyczających kierunki rozwoju 

gospodarczego, społecznego a nawet polityki 

krajów Unii Europejskiej. Na przestrzeni lat 

pojęcie CSR ewoluowało w  kierunku Coro-

porate Sustainability & Responsibility, czyli 

biznesu nie tylko odpowiedzialnego, ale także 

zrównoważonego.

Podstawy prawne – obowiązki 
informacyjne

Zapisy o  społecznej odpowiedzialności biz-

nesu zawarte są m.in. w dokumencie Komisji 

Europejskiej z 2011 r. pt. „Odnowiona strategia 

UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw”. Zgodnie 

z normą PN-ISO 26000 społeczna odpowie-

dzialność dotyczy nie tylko biznesu, lecz także 

administracji rządowej i  samorządowej oraz 

trzeciego sektora.

W Polsce znowelizowana Ustawa o Rachunko-

wości nakłada na firmy obowiązki w zakresie 

ujawniania informacji o wpływie działalności da-

nego przedsiębiorstwa m.in na społeczeństwo 

i środowisko. Przepisy te wynikają z dyrektywy 

unijnej 2014/95/UE dotyczącej ujawniania in-

formacji niefinansowych (NFRD – z ang. Non-

-Financial Reporting Directive, następnie CSRD 

– z  ang. Corporate Sustainability Reporting 

Directive).1 Dotyczą one największych firm i in-

stytucji. Wkrótce do tego grona dołączą kolejne, 

gdyż od 1 stycznia 2024 r. zaczną obowiązywać 

nowe przepisy, obejmujące mniejsze podmioty, 

(m.in. zatrudniające powyżej 250 osób, osiąga-

jące powyżej 40 mln euro netto przychodów). 

Społeczna odpowiedzial-
ność biznesu to nie spo-
sób wydawania pieniędzy, 
lecz ich zarabiania. Na 
nic się zda sadzenie drze-
wek w blasku medialnych 
fleszy, gdy jednocześnie 
swą działalnością firma 
zatruwa środowisko. 
Sfinansowanie akcji cha-
rytatywnej nie rozgrzeszy 
mobbingu wśród pracow-
ników czy złego traktowa-
nia podwykonawców.

CSR- SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
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Istotne jest przy tym nie tylko to, jakie działania 

raportować, ale też na podstawie jakich wytycz-

nych i wskaźników firma będzie to robić.

Co i jak raportować?

W przypadku danych finansowych sprawa wy-

daje się jasna: są konkretne kwoty, które można 

policzyć, porównać do wyników z poprzednich 

lat czy okresów rozliczeniowych. Tymczasem 

jak raportować wpływ firmy na środowisko czy 

społeczeństwo? Jak mierzyć skutki tych działań? 

Wszystko to oczywiście jest wykonalne i dające 

się sprowadzić do konkretnych danych liczbo-

wych lub wskazać ich efekty. Wymaga jednak 

czasu i stworzenia odpowiedniego systemu lub 

też procedur, umożliwiających systematykę tych 

działań, a następnie ich raportowania. 

I tu kolejna ważna rzecz: nie chodzi o sprawoz-

dawczość w zakresie tylko tych przedsięwzięć, 

którymi firma chce się pochwalić, np. udziału 

w kampanii ekologicznej czy akcji charytatyw-

nej, lecz całokształtu funkcjonowania przedsię-

biorstwa i jego wpływu na otoczenie (m.in. ślad 

węglowy), uwzględniając cały łańcuch dostaw, 

cykl życia produktu, kulturę organizacji, jej 

wpływ na pracowników, lokalną społeczność 

czy też innych interesariuszy. 

Raportowanie działań z zakresu CSR odbywa 

się w oparciu o czynniki ESG, czyli środowisko 

(environmental), społeczeństwo (social respon-

sibility) gospodarka/ ład korporacyjny (gover-

nance). Są to trzy kluczowe obszary, stąd też 

dotyczące ich sprawozdania noszą nazwę rapor-

tów ESG. Są to sformułowania zwykle używane 

zamiennie, przy czym pojęciem CSR posługują 

się głównie firmy, natomiast ESG częściej sto-

sują instytucje finansowe.

Ujawnienia taksonomiczne

Od niedawna mamy do czynienia także z rapor-

tami taksonomicznymi (tzw. taksonomia ujaw-

nień), które dotyczą działalności w obszarze 

środowiska naturalnego i ochrony klimatu. Wy-

móg sprawozdawczości w tym zakresie wynika 

z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 

r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 

zrównoważone inwestycje i obowiązuje pod-

mioty już objęte obowiązkiem raportowania nie-

finansowego.2 W tym roku ukazały się pierwsze 

raporty ujawnień taksonomicznych za 2021 r. 

Taksonomia to prawne reguły i  kryteria ko-

munikacji firmy z  otoczeniem w  kwestiach 

środowiskowych, obowiązujące w  całej Unii 

Europejskiej. Umożliwia inwestorom ustalenie, 

czy dana działalność gospodarcza jest zrówno-

ważona środowiskowo.

Transparentność działań

Coraz więcej firm dobrowolnie ujawnia dane 

niefinansowe i swoje oddziaływanie w obsza-

rach ESG. Stanowi to element dobrych praktyk, 

podnoszenia standardów i  polityki transpa-

rentności działalności przedsiębiorstwa. Po-

twierdzeniem tego jest rosnąca z roku na rok 

liczba zgłoszeń do Raportu Odpowiedzialnego 

Biznesu, opracowywanego przez Forum Od-

powiedzialnego Biznesu. Raport stanowi zbiór 

najlepszych praktyk z obszaru CSR/ESG. 

W  przypadku firm, które nie będą podlegać 

obowiązkowi raportowania pozafinansowego, 

może się okazać, że to rynek wymusi na nich 

sporządzanie, przynajmniej w pewnym zakresie, 

takich sprawozdań. Jeżeli będą chciały zacho-

wać swoje miejsce w łańcuchu dostaw, będą 

musiały dostosować się do reguł i przepisów 

obowiązujących ich odbiorców i klientów. 

Cele Zrównoważonego Rozwoju 
– Agenda 2030

Raporty CSR/ESG są narzędziem wykorzysty-

wanym przez firmę jako sposób komunikacji 

z rynkiem kapitałowym, ale także przez banki 

i ubezpieczycieli. Stanowią one dla nich źródło

wiedzy, na podstawie której oceniane są np. 

ryzyka inwestycyjne danego przedsiębiorstwa 

i podejmowane decyzje dotyczące przyznania 

lub też odmowy finansowania dla firmy lub 

inwestycji. 

 

Społeczna odpowiedzialność i zrównoważenie 

biznesu i instytucji leży u podstaw m.in. Europej-

skiego Zielonego Ładu, polityki klimatycznej, re-

dukcji emisji gazów cieplarnianych, gospodarki 

odpadami, przepisów dotyczących ograniczeń 

produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, re-

gulacji w rolnictwie, transporcie, energetyce 

i wielu innych. Wszystko to ma prowadzić do 

realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju 

OZN (SDGs - z ang. Sustainable Development 

Goals) , tzw. Agendy 2030, obejmujących trzy, 

wymienione wcześniej, kluczowe obszary ESG. 

Cele Zrównoważonego Rozwoju to ambitny 

program naprawy świata i uczynienia go lep-

szym dla wszystkich: ludzi, zwierząt i przyrody. 

Zakłada m.in.: likwidację ubóstwa i głodu, do-

stęp do edukacji, opieki medycznej, czystej 

wody, czystego powietrza, godne i dostatnie ży-

cie, równość płci, pokój, sprawiedliwe instytucje, 

równy i uczciwy dostęp do dóbr naturalnych.

CSR jako obszar strategiczny

Jak widać, CSR to nie tylko dodatek do działań 

marketingowych czy PR-u, a sprowadzanie go 

wyłącznie do tych obszarów to strategiczny 

błąd. Piszę to jako prowadząca agencję public 

relations, w której od samego początku przy-

wiązujemy wagę do kwestii odpowiedzialności 

i zrównoważenia działań biznesowych.

W  rozmowach z  klientami podkreślam, że 

społeczna odpowiedzialność biznesu to nie 

sposób wydawania pieniędzy, lecz ich za-

rabiania. Na nic się zda sadzenie drzewek 

w blasku medialnych fleszy, gdy jednocześnie 

swą działalnością firma zatruwa środowi-

sko. Sfinansowanie akcji charytatywnej nie 

rozgrzeszy mobbingu wśród pracowników 

czy złego traktowania podwykonawców.

Do działań CSR warto podejść w kategoriach 

zarządczych, a wybrane Cele Zrównoważonego 

Rozwoju wpisać w strategię rozwoju firmy. Jej 

realizacji znacząco przysłużyć się może sprawna 

i rzetelna komunikacja wewnątrz i na zewnątrz 

organizacji, przy współpracy wszystkich wy-

działów i osób decyzyjnych. Transparentność 

działań z zakresu prowadzenia polityki odpo-

wiedzialności społecznej i  zrównoważonego 

rozwoju traktowana jest w kategoriach niefi-

nansowych, jednak przekłada się na wymierne, 

finansowe efekty.

Aleksandra Dik
Adventure	Media

Autorka jest właścicielką agencji PR Adventure 

Media, absolwentką studiów podyplomowych 

Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na 

kierunku - CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju 

w strategii firmy, absolwentką London School of 

Public Relations w Warszawie oraz członkinią Pol-

skiego Stowarzyszenia Public Relations i Regional-

nej Izby Gospodarczej w Katowicach.

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji nie-

finansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0095).

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, 

zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020R0852.

CSR- SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
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Dobra zabawa, szczytny cel, piękne przebrania i zdrowy ruch na świeżym powietrzu - towarzyszyły, jak 
zwykle, imprezie charytatywnej organizowanej przez Fundację Śląskie Anioły. W biegach dziecięcych, 
biegu na dystansie 5 km oraz marszu nordic walking ogółem wzięło udział 240 uczestników.

Śląskie Anioły pomagają na sportowo!

—	Ta	fantastyczna	impreza	na	stałe	już	wpisała	
się	w kalendarz	charytatywnych	i sportowych	wy-
darzeń	Katowic.	Jesteśmy	z tego	dumni,	że	edycja	
letniego	Biegu	Fundacji	Śląskie	Anioły	przypadała	
w urodziny	naszego	miasta,	bo	wtedy	mogliśmy	
być	jego	częścią	i razem	je	świętować	– podkreśla 

Beata Twardowska, Prezes Zarządu Fundacji 
Śląskie Anioły.

Wśród „biegaczy-pomagaczy” nie mogło zabrak-

nąć przedstawicieli Regionalnej Izby Gospodar-

czej w Katowicach. W teamie RIG Katowice 
pobiegli przedstawiciele Firm Członkowskich: 
Tramwaje Śląskie, Węglokoks, Wyższa Szkoła 

Humanitas, Park Naukowo-Technologiczny 
Euro-Centrum, Ebury i Telecube.pl.

—	Cieszę	 się,	 że	mogłem	 reprezentować	w  tym	
biegu	RIG	w Katowicach.	Jak	sprawdziłem	w koń-
cowej	klasyfikacji	przedstawiciele	naszego	teamu	
dali	z siebie	100%	i wypadli	bardzo	dobrze.	Mam	
nadzieję,	na	udział	w kolejnej	edycji	i zachęcam	
wszystkich	członków	RIG	do	włączenia	się	w tą	
wspaniałą	ideę.	Zapewniam,	że	nie	będziecie	żało-
wać!	Jak	każdy	Bieg	Fundacji	Śląskich	Aniołów	ten	
również	miał	wspaniałą	atmosferę	i był	wzorowo	
zorganizowany.	Co	więcej,	w prognozach	przepo-
wiadano	deszcz,	z nieba	nie	spadła	ani	kropla.	Ale	

trudno	się	dziwić,	skoro	Anioły	mają	
pieczę	nad	tym	wydarzeniem	– ko-

mentuje Kamil Pietrasik, Dyrektor 
ds. Marketingu, telefonia VoIP Te-
leCube.pl.

Ósmą już edycję charytatywnego 

biegu, który odbył się 10 września 

w urokliwej Dolinie Trzech Stawów 

w Katowicach, można uznać za nie-

zwykle udaną.

—	Impreza	z roku	na	rok	przyciąga	
rzesze	wspaniałych	 Aniołów,	 ludzi	

przebranych,	radosnych,	uśmiechniętych	i z pozy-
tywną	energią.	To	dla	nas	mega	radość,	bo	przede	
wszystkim	zależy	nam	na	zaktywizowaniu	społecz-
ności	lokalnej,	całych	rodziny	do	wspólnej	zabawy,	
kibicowania,	tańczenia,	no	i biegania	– reasumuje 

Beata Twardowska.

—	W Biegu	Śląskich	Aniołów	pierwszy	raz	wziąłem	
udział	w 2019	roku.	Byłem	wtedy	początkującym	
biegaczem	i była	to	jedna	z moich	pierwszych	im-
prez	biegowych.	Od	razu	jednak	poczułem,	że	to	jest	
mój	event,	moje	miejsce	i że,	jeśli	tylko	będę	mógł,	
to	będę	uczestnikiem	kolejnych	edycji.	I tak	też	się	
dzieje.	Dlaczego?	Bo	biorąc	udział	w tej	imprezie	
mogę	przede	wszystkim	wesprzeć	Fundację,	którą	
bardzo	cenię,	a poza	tym	spotkać	fantastycznych	
ludzi,	o wielkich	sercach	i przebiec	z nimi	te	kilka	
kilometrów,	wśród	zieleni	i akwenów	wodnych	– 

zachęca Kamil Pietrasik.

Środki zebrane w  trakcie imprezy zostały 

przeznaczone na całodzienną wycieczkę do 

Krakowa, w  której udział wzięli podopieczni 

Fundacji Śląskie Anioły z Domu Dziecka Tęcza 

w Katowicach.

www.slaskie-anioly.pl

CSR- SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
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Koniec roku to w wielu firmach czas podsumowań i jednocześnie świątecznych spotkań. Pandemia 
pokrzyżowała grudniowe plany w latach ubiegłych, ale może warto nadrobić zaległości i spotkać się 
wigilijnie w tym roku? Swoje oferty promuje wiele restauracji i hoteli. My polecamy Vienna House 
Easy Katowice. Dlaczego?   

Vienna House słynie ze swojej gościnności 

i  kreatywności. Każdy event i  każdy klient 

ma swojego koordynatora, który zajmuje się 

bezpośrednio realizacją wydarzenia. Takie in-

dywidualne podejście jest nie tylko frazesem. 

Oczywiście na stronie Vienna House Easy Ka-

towice można znaleźć ogólną ofertę wigilijną 

z propozycjami menu serwowanego czy bufe-

towego, ale jeżeli klient chce czegoś innego – 

oferta jest modyfikowana na życzenie. Można 

zrobić spotkanie połączone z grą typu escape 

room, balem agentów, warsztatami kulinarnymi 

dla dorosłych czy dzieci, w stylu garden party 

czy tradycyjnej śląskiej biesiady. Pracownicy 

działu konferencji bawią się organizacją spotkań 

i podchodzą do nich z pasją.

Wigilie firmowe w standardzie oznaczają wy-

kwintną kolację ze świątecznie udekorowanymi 

stołami i choinką, nastrojową muzyką, opłatkiem 

i świątecznymi przysmakami. Menu serwowane 

zaczyna się od 119 zł za osobę, bufetowe – od 

145 zł. Wśród wigilijnych propozycji na stole 

mogą się znaleźć: pate z gęsi z  jarzębiną, vol 

au vent nadziewane leśnymi grzybami, sum po 

parysku, pieczone udka kacze w tymianku, pie-

rogi ze szpinakiem w sosie cydrowym, panna 

cotta z musem z leśnych jagód. Ale oczywiście 

menu może zostać przygotowane na specjalne 

życzenie klienta. 

–	Klienci	najczęściej	wybierają	świąteczne	spotka-
nie	w standardowej	formule,	ale	jesteśmy	otwarci	
również	na	alternatywne	koncepty.	Organizujemy	
zarówno	 kameralne	 spotkania	 dla	 kilkunastu	
osób,	jak	również	duże	wigilie	firmowe	dla	nawet	
300	osób.	To	nielada	wyzwanie,	 aby	utrzymać	
świąteczną	atmosferę	przy	tak	dużej	liczbie	gości 
– mówi Anna Gorczyca-Dziewięcka, resident 
manager Vienna House Easy Katowice. 

W  centrum konferencyjnym Vienna House 

Easy Katowice, które oferuje 1350 mkw. po-

wierzchni eventowej, 12 sal dla 600 osób, na co 

dzień można znaleźć strefę relaksu z workami 

sako czy pufami, piłkarzyki czy rzutki, które 

relaksują w  czasie konferencyjnych przerw. 

Przerwy kawowe mogą być fit albo słodkie, za-

wsze z aromatyczną kawą z ekspresu. Goście 

konferencyjni nocujący w hotelu mogą liczyć na 

wygodne łóżka, przestronne pokoje, jak również 

bogaty bufet śniadaniowy z kącikiem regional-

nym. W lobby hotelu znajduje się sklepik ze ślą-

skimi pamiątkami, a na parkingu są dwie stacje 

do ładowania samochodów elektrycznych. 

Vienna House Easy Katowice znajduje się 

w samym centrum miasta, niedaleko Spodka 

i Międzynarodowego Centrum Kongresowego. 

Goście firmowego spotkania świątecznego będą 

więc mogli łatwo dotrzeć na firmową wigilię. 

Wigilia  
firmowa w hotelu
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Za	treści	zawarte	w publikacji	dofinansowanej	ze	środków	WFOŚiGW	w Katowicach	odpowiedzialność	ponosi Redakcja.
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O czterech latach funkcjonowania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, uzupełnieniu oferty 
o nowy Program „Ciepłe Mieszkanie” – w celu walki z niską emisją i likwidacją starych „kopciuchów” 
– mówi Wioletta Jończyk, Doradca Energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach. 

Dbamy o efekt ekologiczny i oszczędności 
w budżecie domowym beneficjentów  

naszych programów!

Za nami cztery lata wdrażania pro-
gramu „Czyste Powietrze” w Polsce. 
Proszę przypomnieć, co jest jego 
celem i do kogo został skierowany?
Celem Programu Priorytetowego „Czyste Po-

wietrze” jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

pochodzących z  jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych. Poprzez wymianę starych źró-

deł ciepła emisja szkodliwych substancji będzie 

coraz niższa, a dzięki dociepleniu budynku ilość 

zużywanej energii do ogrzewania będzie spadać. 

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna będąca 

właścicielem/ współwłaścicielem domu jedno-

rodzinnego, której roczny dochód nie przekra-

cza 100 000,00 zł. 

WFOŚiGW w Katowicach pozostaje 
liderem w Polsce w realizowaniu  
tego programu. Ilu mieszkańców 
województwa śląskiego skorzystało 
z dotacji na walkę z niską emisją, jakie 
kwoty przeznaczono na te działania? 
Program cieszy się niesłabnącym zaintere-

sowaniem od początku jego ogłoszenia, czyli 

od września 2018 r. Nieustannie staramy się 

docierać różnymi źródłami komunikacji do 

mieszkańców i  informować ich o  możliwości 

pozyskania dodatkowych środków przy okazji 

termomodernizacji domu. W sumie mieszkańcy 

województwa śląskiego złożyli 82 979 wnio-

sków, z czego na dzień 30 września zostały za-

warte 72 203 umowy na łączną kwotę dotacji 

1 044 061 955 zł.

 

Warto dodać, że dotacja obejmuje 
szeroki zakres prac…
Dokładnie tak, priorytetem jest oczywiście 

wymiana starych i  nieefektywnych źródeł 

ciepła, ale dodatkowo można wnioskować 

również o termoizolację, czyli docieplenie bu-

dynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

wentylację mechaniczną oraz zabudowę pa-

neli fotowoltaicznych. Inwestycje wykonane 

w sposób kompleksowy z pewnością pozwolą 

odczuć oszczędności w budżecie domowym. 

Z  jednej strony staramy się zadbać o  nasze 

środowisko i jakość powietrza, natomiast nie 

możemy zapomnieć o  oszczędnościach jakie 

wygospodarujemy w związku ze zmniejszeniem 

strat ciepła, jak i większą sprawnością nowego 

źródła ciepła.

Czy dzięki tym działaniom nastąpiła 
poprawa jakości powietrza w regionie?
Na etapie podpisywania umowy z beneficjentem 

wyliczany jest efekt ekologiczny. W przypadku 

zrealizowania przez wnioskodawców wszyst-

kich planowanych zadań zgodnie z  umową, 

uzyskamy wymierny efekt w postaci redukcji: 

zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowych 

PM 10 o  1 523 Mg/rok, zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń pyłowych PM 2,5 o 1 359 Mg/

rok oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 

gazowych CO2 Mg/rok. Należy pamiętać, że 

każda zmiana związana z poprawą efektywno-

ści energetycznej budynku wiąże się z poprawą 

jakości powietrza.

Priorytetowy program „Czyste Powie-
trze” jest stale modyfikowany i udo-
skonalany. Jakie nowe rozwiązania 
finansowe zostały wprowadzone? 
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Od 15 lipca br. zostało wprowadzone rozwią-

zanie, które ułatwi przeprowadzenie inwestycji 

u osób najuboższych, kwalifikujących się do pod-

wyższonego i najwyższego poziomu dofinanso-

wania, czyli z dochodami nie przekraczającymi 

odpowiednio 1560 zł i 900 zł na członka gospo-

darstwa domowego w przypadku gospodarstw 

wieloosobowych oraz 2189 zł i 1260 zł w go-

spodarstwie jednoosobowym. W  przypadku 

złożenia wniosku na prefinansowanie, część 

dotacji zostaje przelana na konto wykonawcy 

przed rozpoczęciem inwestycji dzięki czemu be-

neficjent nie angażuje środków własnych, które 

bardzo często musiał pożyczać. Takie rozwiąza-

nie z pewnością jest odpowiedzią na potrzeby 

osób, które ze względu na niskie dochody nie 

kwalifikowały się do ścieżki bankowej prowa-

dzonej w ramach programu lub innego kredytu 

komercyjnego.

Co beneficjenci najczęściej zgłaszają 
jako największy problem w dostępno-
ści programu?
Kolejne odsłony programu są odpowiedzią na 

zgłaszane problemy przez wnioskodawców. Na 

terenie województwa śląskiego na 167 gmin - 

142 podpisały porozumienia w zakresie obsługi 

mieszkańców, co ułatwia złożenie wniosku oso-

bom wykluczonym cyfrowo, jak i osobom, które 

na etapie wypełniania wniosku miały różne 

wątpliwości. Dodatkowo WFOŚiGW w Kato-

wicach ma 3 punkty konsultacyjne w Katowi-

cach, Częstochowie i Bielsku-Białej, w których 

udzielane jest wsparcie wnioskodawcom na 

każdym etapie.

W lipcu br. ogłoszono start nowego 
programu „Ciepłe Mieszkanie”. Jakie 
przedsięwzięcia mogą zostać dofinan-
sowane w jego ramach?
Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” sta-

nowi uzupełnienie oferty dedykowanej dla osób 

fizycznych, które zamieszkują budynki wieloro-

dzinne. W celu walki z niską emisją i likwidacją 

starych „kopciuchów” priorytetem jest wymiana 

źródła ciepła na paliwo stałe. Dodatkowo, jako 

uzupełnienie można zawnioskować również 

o wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz 

wentylacji mechanicznej w lokalu mieszkalnym. 

W przypadku wyboru nowego systemu ogrze-

wania, w  pierwszej kolejności rozpatrujemy 

możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej, 

która traktowana jest jako najbardziej efek-

tywne źródło ciepła. 

Kto może zostać beneficjentem tego 
programu?
Program dedykowany jest dla osób fizycznych 

będących właścicielami mieszkań w budynku 

wielorodzinnym. Roczny dochód wnioskodawcy 

nie może przekroczyć 120 000,00 zł.

We wrześniu br. odbył się cykl szkoleń 
dla gmin z naszego regionu, dotyczący 
nowego programu? Jakim zaintereso-
waniem się cieszył?
Beneficjenci programu będą składać wnioski do 

gmin, w których zlokalizowana jest planowana 

inwestycja. W  związku z  powyższym, w  celu 

przybliżenia zasad programu, WFOŚiGW 

w  Katowicach zorganizował szkolenie dla 

przedstawicieli gmin w trzech terminach: 13, 

20 i 27 września. Zainteresowanie było spore, 

w spotkaniach wzięło udział 97 osób.

Również we wrześniu podpisano 
pierwszą umowę w województwie 
śląskim w ramach programu „Ciepłe 
Mieszkanie” pomiędzy Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
a gminą Mysłowice. Czy to oznacza, że 
śląskie samorządy chętnie zaangażują 
się w jego realizację?
Na to liczymy, a przede wszystkim mieszkańcy, 

którzy zamieszkują budynki wielorodzinne i od 

dłuższego czasu dopytywali – czy taki program 

będzie realizowany. Obecnie 15 samorządów 

złożyło wnioski z czego 3 wnioski już są po decy-

zji Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach, 

także zaraz po Mysłowicach będą podpisywane 

kolejne umowy z Zabrzem i Rybnikiem.

Czy w obliczu inflacji, rosnących cen 
energii, problemów z dostępem do 
węgla zainteresowanie programami 
stawiającymi sobie za cel poprawę 
jakości powietrza w Polsce i walkę ze 
smogiem wzrośnie czy raczej zma-
leje? Jak to oceniają doradcy i spe-
cjaliści energetyczni z WFOŚiGW 
w Katowicach?

Obecnie liczba składanych wniosków nie maleje. 

Należy wziąć pod uwagę, że tego typu inwe-

stycje są planowane z wyprzedzeniem i bene-

ficjenci są przygotowani do ich realizacji, tzn. 

mają podpisane umowy z wykonawcami oraz 

zamówione urządzenia. Program dopuszcza 

również składanie wniosków do 6 miesięcy od 

daty wystawienia pierwszej faktury, w związku 

z powyższym część osób wnioskuje o dotację na 

zadania zakończone. Z pewnością dużym kołem 

zamachowym w walce o poprawę jakości powie-

trza było uchwalenie Uchwały Antysmogowej 

na terenie województwa śląskiego, która wska-

zuje dokładne terminy na likwidację starych 

i nieefektywnych źródeł ciepła. Coraz częściej 

docierają do nas informacje o problemach ze 

znalezieniem firmy, która wykona inwestycję 

w oczekiwanym terminie lub z dostępnością 

materiałów i urządzeń. 

 

Czy w takim razie wszyscy potencjalni 
beneficjenci zdążą skorzystać z dotacji 
w ramach „Czystego Powietrza” i „Cie-
płego Mieszkania”? Do kiedy pro-
gramy będą realizowane i ile środków 
zostało przeznaczonych na ten cel?
Budżet „Czystego Powietrza” wynosił 103 mld 

zł, oczywiście z  przeznaczeniem dla całego 

kraju. Podpisywanie umów z  beneficjentami 

planowane jest do 31.12.2027 r., natomiast 

środki będą wydatkowane przez fundusze do 

30.09.2029 r. W przypadku „Ciepłego Miesz-

kania” zaplanowano budżet w wysokości 1 mld 

400 mln zł. Zawieranie umów z gminami będzie 

realizowane do 30.06.2024 r., a  wypłacanie 

środków przez wojewódzkie fundusze ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej zaplanowane 

jest do końca 2026 roku.

W okresie znacznego wzrostu cen za energię 

należy przeanalizować możliwości jej zaoszczę-

dzenia. Jeśli ktoś planuje inwestycję w obszarze 

poprawy efektywności energetycznej, warto 

skorzystać z  dostępnych programów i  przy-

znawanych w ramach nich dotacji.

Rozmawiała Jaga Kolawa
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KAUCYJNY SYSTEMKAUCYJNY SYSTEM
ZBIÓRKI OPAKOWAŃZBIÓRKI OPAKOWAŃ

Czy puste butelki PET turlają się tylko po miejskich skwerach i leśnych parkingach? Niestety, plastikowe 
opakowania są również tym rodzajem odpadów, których najwięcej pływa w morzach i oceanach. Zda-
niem ekspertów, sytuację może poprawić kaucyjny system zbiórki opakowań, m.in. plastikowych. Polska 
musi go wdrożyć, by spełnić wymogi unijnej dyrektywy Single Use Plastics. Zakłada ona, że do 2029 
roku będziemy odzyskiwać i wykorzystywać do recyklingu 9 na 10 plastikowych butelek. Aby wyobra-
zić sobie nową rzeczywistość z systemem kaucyjnym, przyjrzyjmy się rozwiązaniom z powodzeniem 
funkcjonującym w innych krajach.

Prawie 90 proc. Polaków popiera wprowadze-

nie w naszym kraju obowiązkowego systemu 

kaucyjnego obejmującego opakowania jedno- 

i wielorazowe po napojach – tak wynika z ba-

dania przeprowadzonego w lipcu 2019 r. przez 

Instytut Biostat na zlecenie Stowarzyszenia 

Zero Waste. Pomysł na zastosowanie płatnej 

metody odzyskiwania opakowań to jednak nie 

tylko nasz ukłon w  stronę planety, ale także 

obowiązek. – Tylko	dzięki	szybkiemu	i sprawnemu	
wdrożeniu	jednolitego	systemu	zbiórki	odpadów	
jednorazowych	Polska	sprosta	wymaganiom	unij-
nym	oraz	uchroni	się	przed	zapłaceniem	wielomi-
lionowych	kar	– podkreśla Anna Sapota, ekspert 
e-komitetu doradczego przy Fundacji Ekon. 
Tyle teorii, a jak to może wyglądać w praktyce?

Pójdziemy na spożywcze 
zakupy i…
… na półce, obok informacji o  cenie napoju, 

zobaczymy dodatkową kwotę kaucji za opa-

kowanie. Jej wysokość powinna być na tyle 

duża, byśmy czuli się zmotywowani do zwrotu 

pustego opakowania. Ale też na tyle mała, by 

nie powstrzymała nas przed zakupem i nie za-

chęcała do nadużyć. Jak znaleźć złoty środek? 

W  Chorwacji kaucja wynosi 7 eurocentów, 

w Niemczech – 25 eurocentów, a w Finlandii – 

od 10 do 40 eurocentów. Eksperci szacują, że 

polska stawka mogłaby wynosić ok. 50 groszy 

za opakowanie. Kwota kaucji powinna być też 

regularnie waloryzowana. Boleśnie przekonały 

się o tym niektóre stany w USA, gdzie wiele lat 

temu ustalono 5 centów kaucji za butelkę. Świat 

poszedł do przodu, kwota kaucji – nie, w efekcie 

czego wskaźnik zwrotów znacząco spadł. 

Weźmiemy napój ze skle-
powej półki i…
… dzięki wyraźnym oznaczeniom na opakowaniu 

od razu będzie jasne, czy da się je zwrócić. Na 

takie udogodnienie mogą liczyć choćby Fino-

wie, którzy z oznakowania na etykiecie produktu 

dowiadują się także o wysokości kaucji. Dzięki 

klarownemu systemowi oznaczeń nie pogubimy 

się w gąszczu opakowań, które mogą być objęte 

systemem kaucyjnym: plastikowe butelki PET, 

szklane butelki po piwie i sokach, aluminiowe 

lub stalowe puszki. Może być jednak jeszcze 

prościej – większość europejskich krajów sto-

sujących system kaucyjny zwraca pieniądze 

za niemal wszystkie opakowania po napojach 

(z wyjątkiem mleka i wysokoprocentowych alko-

holi). Sprzedawcy i konsumenci nie muszą więc 

za każdym razem sprawdzać, czy opakowanie 

nadaje się do zwrotu.

Wypijemy ostatni łyk  
napoju i…
… nie będziemy już musieli urządzać długich ro-

dzinnych debat nad kuchenną szafką, do którego 

kubła wrzucić puste opakowanie. Co więcej, 

w ogóle nie pochylimy się nad kubłem – pusta 

butelka czy puszka trafi do torby i powędruje 

z nami do najbliższego marketu czy osiedlowego 

sklepu. System kaucyjny będzie bowiem sku-

teczny jedynie wtedy, gdy maksymalnie ułatwi 

nam życie. Butelki czy puszki będziemy mogli 

oddać po prostu tam, gdzie robimy codzienne 

zakupy. Żadnych wypraw na drugi koniec miasta, 

by w wyznaczonym miejscu pozbyć się śmieci 

(czyli, przy okazji zmniejszymy ślad węglowy, bo 

nie będą potrzebne dodatkowe podróże w celu 

oddania opakowań).

Prawie 90 proc. Polaków po-
piera wprowadzenie w naszym 
kraju obowiązkowego systemu 

kaucyjnego obejmującego 
opakowania jedno- i wielora-

zowe po napojach – tak wynika 
z badania przeprowadzonego 
w lipcu 2019 r. przez Instytut 
Biostat na zlecenie Stowarzy-

szenia Zero Waste. 
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Przyniesiemy puste opa-
kowania do sklepu i…
… oddamy je wyznaczonej osobie lub wrzucimy 

do specjalnej maszyny. To drugie rozwiązanie 

byłoby na pewno szybsze i prostsze z perspek-

tywy klienta. Odbiorca naszych opakowań musi 

je bowiem policzyć, sprawdzić, czy są objęte sys-

temem kaucyjnym, wydać pokwitowanie i zająć 

się zwróconymi przez nas odpadkami. A skala 

tych działań jest gigantyczna. – Konsumenci	na	
całym	świecie	zużywają	prawie	1,4	tryliona	(je-
den	i 18	zer!)	pojemników	do	napojów	rocznie.	To	
ogromna	ilość	materiału	opakowaniowego,	który	
można	zebrać	i ponownie	wykorzystać	lub	poddać	
recyklingowi	– podkreśla Anna Sapota. 

Dostaniemy kwit upraw-
niający do odbioru kaucji 
i…
… odzyskamy kwotę za opakowanie, którą do-

płaciliśmy podczas zakupów. To z pewnością naj-

bardziej oczywiste rozwiązanie, ale nie jedyne. 

Przykładowo Norwegia – aby jeszcze bardziej 

zachęcić swoich obywateli do zwrotu opakowań 

– organizuje recyklingowe loterie z wysokimi 

wygranymi. Norwegowie i Szwedzi mogą też 

zrezygnować z odbioru kaucji i przeznaczyć ją 

na cele charytatywne. 

A potem pójdziemy na 
spacer do parku i…
… będziemy się cieszyć wszechobecną zielenią 

pozbawioną plastikowych „ozdobników”. –	Jeśli	
będzie	się	nam	opłacało	oddać	puste	opakowania,	
przestaniemy	je	wyrzucać.	Nawet	gdy	argument	
finansowy	nie	przekona	nas	do	zwrócenia	opako-
wania,	zrobią	to	za	nas	inni.	Każda	pusta	butelka	
oznaczać	będzie	określoną	kwotę	do	odzyskania,	
więc	osoba,	która	zechce	dodatkowo	zarobić,	może	
taki	odpad	zebrać	i oddać	do	sklepu – zaznacza 

Anna Sapota. 

Aby się przekonać, jak funkcjonuje system ka-

ucyjny na co dzień, musimy poczekać na wpro-

wadzenie w  Polsce odpowiednich regulacji. 

W krajach stosujących tego typu systemy średni 

poziom zwrotów pustych opakowań już teraz 

wynosi aż 91 proc. Jak widać, gra jest warta 

świeczki! 

Anna Sapota 
Członek e-komitetu doradczego przy Fundacji 

Ekon/ Członek Rady Programowej IV Między-

narodowej Konferencji eco4.zero

CZY 
WIESZ, 

ŻE?
Unia Europejska wymaga, by w 2025 
roku poziom selektywnej zbiórki opa-

kowań plastikowych po napojach 
osiągnął 77 proc., a w 2029 roku – już 

90 proc. 

Ustawowo regulowany system 
 kaucyjny stosuje obecnie 10 europej-

skich krajów (m.in. Chorwacja, Fin-
landia, Niemcy i Szwecja, która ma 

najstarszy system dla opakowań jed-
norazowych w Europie). Łącznie z sys-

temu płatnych zwrotów korzysta co 
czwarty Europejczyk.  



60

FIRMY CZŁONKOWSKIE RIG

Jak profesjonalnie 
zaprezentować
się na zdjęciach 
biznesowych?

Ile warte jest zdjęcie 
biznesowe?

Zdjęcia biznesowe będą Ci potrzebne w wielu 

okolicznościach: od etapu poszukiwania pracy, 

poprzez prezentację na firmowych stronach 

czy portalach, w mediach społecznościowych, 

na forach,  czy konferencjach. Dobra fotografia 

biznesowa przyda się w  procesach pozyski-

wania inwestorów, kontrahentów, sponsorów. 

Zdjęcia współcześnie są jak podpis lub wizy-

tówka, z których można wyczytać coś więcej 

niż imię i nazwisko. Ukażą w pewnym stopniu 

twoją osobowość, styl pracy, a  nawet to jak 

prowadzisz relacje biznesowe. Ważne zatem, 

żeby Twoje fotografie były dobrze wykonane. 

Dobrze, czyli zgodnie z  intencją przekazu, 

profesjonalnie pod kątem technicznym, do-

pracowane w  szczegółach, które zdecydują 

o ostatecznym efekcie.

Niech sfotografuje Cię 
profesjonalista!

Dobry i doświadczony fotograf zobaczy w zdję-

ciu to, czego ty sam możesz być kompletnie 

nieświadomy. Ostrość to o  wiele dalej idąca 

cecha niż mogłoby się wydawać. Fachowiec 

będzie potrafił wydobyć błysk w Twoim oku, 

dzięki czemu zdjęcie przykuje uwagę i będzie 

aktywnie pracowało na Twój wizerunek. A wi-

zerunek powinien być taki, jakiego pożądasz, 

w  żadnym razie nieprzypadkowy. Światło, 

kontrast i odcień mogą i powinny działać na 

twoją korzyść. Nie rezygnuj z  tego, robiąc 

nieprzemyślane zdjęcie telefonem. Fotograf 

zapyta Cię też o kontekst, w jakim Twoje zdję-

cie będzie funkcjonowało (istotny może się 

okazać między innymi szablon Twojej strony 

internetowej), inaczej bowiem odbierane jest 

chłodne, a inaczej ciepłe zabarwienie i warto 

przy tym trzymać się jednej palety barw.

Dobre zdjęcie biznesowe, 
czyli jakie?

Przemyśl najpierw to, jaki efekt chcesz uzyskać. 

Pewnego siebie menadżera? Kompetentnego 

specjalisty? Godnego zaufania doradcy? Jest 

wiele obrazów jakie można stworzyć podczas 

sesji. Musisz zdecydować na co chcesz posta-

wić. Rozpatrz, co najbardziej do Ciebie pasuje 

i  jak chcesz być odbierany na podstawie fo-

tografii. I pamiętaj, że na zdjęciu biznesowym 

nie dasz rady udawać kogoś kim nie jesteś. 

Jeśli ktoś proponuje Ci sesję, podczas której 

z góry narzucona jest Ci rola sprzeczna z Two-

imi odczuciami, to mało prawdopodobne żeby 

zagrało to na Twoją korzyść. Przekaż swoją 

wizję fotografowi. To idealny punkt wyjścia, do 

którego dobierzesz kolejne elementy składa-

jące się na dobre zdjęcia biznesowe.

Jak dobrze się 
zaprezentować?

Ważne jest dobre samopoczucie podczas ro-

bienia zdjęć. Komfortowe warunki zaważą na 

ostatecznym efekcie sesji zdjęciowej. Jeśli na 

samą myśl o  zdjęciach, czujesz dyskomfort, 

tym bardziej warto się przygotować. Bądź wy-

spany, postaraj się tego dnia nie spieszyć i za-

dbaj o swoje dobry humor. Nie jedź na zdjęcia 

głodny, ale też nie z kanapką w dłoni. Przygo-

tuj ubrania, w których czujesz się swobodnie 

i atrakcyjnie, pamiętając oczywiście przy tym 

o  zasadach stroju biznesowego obowiązują-

cych w Twoim środowisku zawodowym. Nie 

przebieraj się w coś, co jest niewygodne, nie 

do końca Ci się podoba, albo w czym po prostu 

źle się czujesz. Zadbany uśmiech, nienaganna 

fryzura oraz odpowiedni makijaż sprawią, że Ty 

sam osiągniesz komfort podczas robienia zdjęć, 

a  efekt widoczny już na zdjęciu pozytywnie 

Cię zaskoczy.

Justyna Dworaczek GOLDIEPHOTO
e-mail: studio@goldiephoto.pl
tel. 607 704 891
www.goldiephoto.pl

Justyna Dworaczek GOLDIEPHOTO

- tworzę OBRAZY TWOJEGO ŻYCIA

 
Zapraszam Cię na zdjęcia - w trakcie sesji 

nawet największy introwertyk potrafi się 

przede mną „otworzyć” i pokazać siebie, 

swoje wnętrze. Wykonując zdjęcia osią-

gam swoje flow – jestem tylko ja i model.

W trakcie sesji wytwarza się porozumie-

nie pomiędzy mną a modelem, modele 

ufają mi i uśmiechają się do aparatu.
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SUKCESJA.
Temat tabu w polskich
firmach rodzinnych?

Proces sukcesji jest jednym z największych wyzwań stojących przed firmami rodzinnymi. Niestety, więk-
szości z nich nie udaje się pozostać firmą rodzinną w drugim pokoleniu. Dlaczego tak się dzieje? Czy do 
sukcesji można się przygotować? Kiedy zacząć przygotowania?

Z danych Instytutu Biznesu Rodzinnego wy-

nika, że w  przeciągu najbliższych pięciu lat 

sukcesję planuje ok. 57% firm rodzinnych. 

Aby przeprowadzić skutecznie proces suk-

cesji, przedsiębiorcy muszą jednak posiadać 

następców, którzy będą w  stanie oraz będą 

chcieli dalej poprowadzić biznes, lub co naj-

mniej sprawować w nim funkcje właścicielskie, 

powierzając zarządzanie profesjonalnemu za-

rządowi. Niestety, nie zawsze ten warunek jest 

możliwy do spełnienia. 

Badanie Instytutu Biznesu Rodzinnego po-

kazało, iż jedynie 8,1% następców przedsię-

biorców deklaruje chęć poprowadzenia firmy 

stworzonej przez rodziców. 

Powstaje pytanie - z czego wynika tak szoku-

jąco niski wskaźnik. Czy to brak odpowiedniego 

przygotowania sukcesora? Brak ciągłości war-

tości rodzinnych? Obawa przed oskarżeniem 

o nepotyzm? Jako doradca współpracuję z wła-

ścicielami firm rodzinnych i firmami rodzinnymi, 

które obecnie stoją u  progu wyzwań sukce-

syjnych. W  oparciu o  moje ponad 19-letnie 

doświadczenie w  doradztwie polskim i  mię-

dzynarodowym przedsiębiorstwom stworzy-

łem listę kluczowych zagadnień, które należy 

uwzględnić przy planowaniu sukcesji.

Plan sukcesji

Pomyślne przekazanie pałeczki następnemu 

pokoleniu jest jednym z głównych celów lide-

rów firm rodzinnych. Tymczasem wielu z nich 

brakuje planu sukcesji. Najczęstszym powodem 

jest to, że właściciel najzwyczajniej w świecie 

nie wie od czego zacząć. Jest to jak najbardziej 

zrozumiałe, ponieważ ciężko w  pierwszym 

pokoleniu zdobyć doświadczenie w tak skom-

plikowanym procesie. Innym znanym mi po-

wodem braku planu jest to, że bardzo wielu 

nestorów lubi to, co robi i czuje głębokie po-

czucie zobowiązania wobec stworzonej przez 

siebie firmy. Chociaż wszyscy wiemy, że pew-

nego dnia umrzemy, (i być może staniemy się 

niezdolni do prowadzenia firmy przed śmiercią), 

wielu z nich nie ma dobrych pomysłów na to, 

co się stanie, gdy nadejdzie ten czas. 

Nepotyzm w firmie

Sukcesja nie jest prostym procesem, w którym 

sukcesor zajmuje stanowisko nestora, prze-

chodzacego na emeryturę. Następcy mogą 

być czasami bardziej przyzwyczajeni do pracy 

w  zastępstwie swojego lidera. Często mogli 

nie mieć do tej pory wystarczająco dużo okazji, 

aby zmierzyć się z  wyzwaniami lidera przed 

objęciem nowej funkcji na stałe. Innym kluczo-

wym problemem jest sposób, w jaki pracownicy 

spoza rodziny przyjmą następcę. Postrzeganie 

nepotyzmu w  sukcesji może osłabić zaanga-

żowanie pracowników spoza rodziny w biznes 

i ich dalsze uczestnictwo w firmie. Pracownicy 

często uważają, że sukcesorzy z  rodziny są 

mniej doświadczeni lub mniej wykwalifikowani 

niż oni. 

Rozwiązanie tych powszechnych problemów 

może być trudne. Dlatego też kluczowym 

wyzwaniem dla firm rodzinnych jest zdobycie 

poparcia pracowników spoza rodziny dla kolej-

nego pokolenia przywódców rodziny. 

Menedżerowie z zewnątrz

Wyniki badań jasno pokazują, że pracownicy 

spoza rodziny są obdarzeni ograniczonym po-

ziomem zaufania. Zazwyczaj muszą sobie oni 

na to zaufanie zapracować, czy to zaangażowa-

niem w pracę albo stażem w firmie. Właściciele 

firm podkreślają, że zatrudnianie członków ro-

dziny wiąże się przede wszystkim z większym 

zaufaniem  w  stosunku do tych osób. Więzy 

krwi, podzielanie wspólnych wartości, współ-

odpowiedzialność za nazwisko i markę firmy 

powodują, że założyciele firm mają pewność, 

że nie zostaną przez pracowników z rodziny 

oszukani. Pracownicy spoza rodziny mają 

również niewielki wpływ na proces decyzyjny 

w przedsiębiorstwie. 

Z badań przeprowadzonych przez PARP wy-

nika, iż w  zaledwie 11% firm wpływ „niero-

dzinnych” pracowników na proces decyzyjny 

został określony jako duży lub bardzo duży. 

Jednocześnie 38% badanych zadeklarowało, 

że tacy pracownicy w  ogóle nie mają na ten 

proces wpływu.

Więcej informacji:

Michał Zwyrtek
tel. +48 502 184 848

e-mail: kontakt@zwyrtek.pl

www.zwyrtek.pl
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AriKaSo 
- biznes dobrze 

policzony

„Powiedz mi,  to zapomnę. Naucz mnie,  to 
może  zapamiętam. Zaangażuj mnie,  to  się 
nauczę” – ta myśl prezydenta USA Benjamina 
Franklina znajduje się na stronie interneto-
wej Pani firmy. Czy to motto przyświeca jej 
działalności?
Tak, ten cytat wpisuje się idealnie w naszą dzia-

łalność oraz sposób naszego myślenia. Mało kto 

wie, że Benjamin Franklin to nie tylko prezydent 

USA, ale również naukowiec i wynalazca. Osobi-

ście sama utożsamiam się z powyższym mottem, 

ale mam też swoje, „Nauka to nieoszacowane 

dobro”. Fakt jest taki, że coraz więcej osób spę-

dza bardzo dużo czasu przed telefonem, table-

tem czy komputerem, a co za tym idzie, młodzież 

bardzo trudno zaangażować do pracy na tak 

archaicznym przedmiocie jakim jest liczydło. 

Mnie to się udało i to z wielkim sukcesem, od 

lat uczę arytmetyki mentalnej w oparciu o ja-

pońskie liczydło Soroban. Myślę, że to głównie 

postawa moja oraz mojego zespołu, sprawia, że 

uczniowie chętnie angażują się w zajęcia. Wi-

dzą też bardzo szybko rezultaty, a to sprawia, 

że chcą osiągać więcej.

Centrum Edukacji AriKaSo specjalizuje  się 
w japońskim systemie liczenia i arytmetyce 
mentalnej.  Skąd wziął  się  taki  pomysł  na 
biznes?
Oczywiście jak większość pomysłów wszystko 

wywodzi się z pasji, od wielu lat interesowałam 

się kulturą japońską oraz ich sposobem liczenia. 

Myślę, że warto tu nadmienić, iż sama jestem 

naukowcem i kilka lat temu obroniłam pracę 

doktorską. Moje życie zawodowe bardzo mocno 

jest związane z nowymi technologiami, motory-

zacją oraz wytwarzaniem nowych materiałów 

dla przemysłu. Od zawsze lubiłam przedmioty 

ścisłe takie jak fizyka czy chemia, natomiast 

w matematyce zawsze fascynowały mnie liczby. 

I tym sposobem powstało AriKaSo.

 

Na czym polega wyjątkowość  tego  japoń-
skiego systemu? Czemu warto się z nim za-
poznać, a przede wszystkim go nauczyć?

Wyjątkowość tej metody polega na tym, że 

może jej się nauczyć każdy, zarówno dziecko 

jak i dorosły, nawet osoby z dyskalkulią, tak to 

możliwe. Dlaczego tak się dzieje? To proste, cy-

fry czy liczby przedstawiamy w sposób graficzny 

tzn., że widzimy obraz liczby, a nie samą liczbę. 

Właśnie do tego jest potrzebne liczydło, aby na-

uczyć się odczytywać liczby za pomocą obrazu. 

Obraz trafia do prawej półkuli mózgu, a lewa go 

zlicza. Dzięki temu następuje synchronizacja le-

wej i prawej półkuli mózgu, co ma bezpośrednie 

przełożenie na wynik jak i poprawę koncentracji 

czy też rozwój pamięci. Oczywiście głównym 

odbiorcą tego typu zajęć są dzieci, natomiast 

warto podkreślić, że to rewelacyjna metoda 

dla osób starszych z  chorobami Alzheimera. 

Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, 

że dzięki niej nauczyłam się czytać mapy i zde-

cydowanie łatwiej mogę się poruszać bez nawi-

gacji i o wiele szybciej przyswajam topografię 

rożnych miejsc. 

Nauka logicznego myślenia  i edukacja ma-
tematyczna to istotne czynniki dla rozwoju 
kompetencji uczniów i przyszłych pracow-
ników.  Jak  Pani  ocenia  poziom  polskiego 
szkolnictwa w tym zakresie? Co powinno się 
zmienić w systemie nauczania, by sprostać 
tym wyzwaniom?
Edukacja matematyczna i  rozumienie algo-

rytmów będzie w najbliższych latach najważ-

niejszą umiejętnością. Jestem bardzo wielkim 

zwolennikiem nauki języków obcych, sama 

znam kilka. Technologie i sztuczna inteligencja 

będzie nas bardzo mocno wspierała w tym te-

macie i w krótkim czasie nauka języka nie będzie 

już tak potrzebna jak do tej pory. Umiejętności 

matematyczne i  rozumienie oraz tworzenie 

algorytmów zdominuje rynek pracy, ponieważ 

zarówno social media, jak i różne aplikacje oraz 

nowe technologie są i będą na tym oparte. 

Młodzi ludzie chcą być youtuberami lub wyko-

nywać inne popularne teraz zawody myśląc, że 

matematyka jest tu niepotrzebna. A to wielki 

błąd, wszystko jest zapisane kodem, jeśli go 

znasz i rozumiesz, potrafisz go odczytać - to 

wygrałeś.

Czy oferta Centrum Edukacji AriKaSo  jest 
skierowana wyłącznie do dzieci? Czy dorośli 
również mogą spróbować nauczyć się czegoś 
nowego?
Nasza oferta skierowana jest zarówno dla 

dzieci jak i osób dorosłych, chętnie współpra-

cujemy ze szkołami, zarówno publicznymi jak 

i prywatnymi, mamy też specjalne zajęcia dla 

przedszkolaków. Jesteśmy nastawieni na roz-

wój, a zatem chętnie udzielimy licencji osobom 

prywatnym czy też szkołom na prowadzenie 

naszych zajęć. Warto podkreślić, że nasi ucznio-

wie pochodzą zarówno z Polski, jak i zagranicy. 

Dziś, kiedy można uczyć się online, nasze zasięgi 

są nieograniczone. 

W jaki sposób do Was trafić? 
Oczywiście mamy swoją stronę  arikaso.com, ale 

najłatwiej dotrzeć do nas przez nasz  fanpage 
na  Facebooku AriKaSo  –  japońska  sztuka 
liczenia. Można napisać też bezpośrednio do 

mnie. Stacjonarnie siedziba firmy mieści się 

w Częstochowie.

Rozmawiała Jaga Kolawa

Więcej informacji:
www.arikaso.com

Facebook:  AriKaSo – japońska sztuka liczenia.

dr inż. Kamila Zdrodowska

Tel. +48 577 388 466

sekretariat@arikaso.com 
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Ulgi podatkowe wspierające 
innowacyjność

Niezadowolenie z ułomności nowelizujących przepisów tzw. Polskiego Ładu słychać z wielu środowisk, 
szczególnie przedsiębiorców. Jako kancelaria współpracująca z firmami jesteśmy najczęściej tym pierw-
szym kontaktem, który to widzi i odczuwa. Trzeba niestety przyznać rację, że te nastroje przedsiębiorców 
są w pełni uzasadnione. Jednakże… trudno też zaprzeczyć, że tegoroczna, wielka nowelizacja ma także 
swoją pozytywną stronę.

Rok 2022 jest czasem skierowania się prawodawcy 

w  stronę innowacyjności - przedsiębiorcy inwe-

stujący w swój rozwój mają do wyboru całą gamę 

preferencji, dzięki którym efektywnie mogą zopty-

malizować obciążenie podatkowe. Widzimy wśród 

naszych klientów, że często przedsiębiorcy nie wie-

dzą z jakich ulg mogą skorzystać, a wielu z nich kwali-

fikuje się do zastosowania preferencji podatkowych. 

Chcielibyśmy w artykule przedstawić Państwu te 

najbardziej popularne zachęty podatkowe.Mając tą 

świadomość będziecie Państwo mogli przeanalizo-

wać sytuację w swojej firmie i podjąć odpowiednie 

kroki, by z ulgi/ulg skorzystać. 

Najbardziej popularną formą wsparcia (funkcjonu-

jącą od kilku lat) jest ulga na działalność badawczo–
rozwojową (B+R). Jej istota polega na możliwości 

dwukrotnego odliczenia tzw. kosztów kwalifiko-

wanych. Najpierw odliczane są standardowo jako 

koszty uzyskania przychodu, a następnie w ramach 

ulgi do wysokości ustawowych limitów. Dodatkowo 

limity te zostały podwyższone od 1 stycznia 2022 

r. i  wynoszą obecnie 100% lub 200% kosztów, 

w  zależności od ich kategorii i  posiadania przez 

przedsiebiorcę statusu centrum badawczo-rozwo-

jowego. Dzięki szerokim ustawowym definicjom 

działalności B+R jest to preferencja dająca szansę 

na znaczne oszczędności podatkowe szerokiemu 

gronu przedsiębiorców, zarówno podatnikom PIT, 

jak i CIT.  Tymbardziej, ze wynikiem działalności, 

która może być zaliczona do badawczo-rozwojowej 

nie muszą być innowacje na skalę krajową/świa-

tową. Wystarczające będą działania, które są nowe/

innowacyjne na skalę danego przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, od 2022 r. ulgę B+R można łączyć 
z ulgą IP Box, czyli preferencyjnym opodatkowa-

niem 5% stawką dochodów z  wytworzenia, roz-

winięcia lub ulepszenia kwalifikowanego prawa 

własności intelektualnej. Dla możliwości korzysta-

nia z IP Box nie ma znaczenia ani skala działalności, 

ani branża (choć zdecydowanie najczęściej wyko-

rzystywana jest w branży IT), konieczne jest jednak 

prowadzenie działalności B+R.

Jeżeli z powodu poniesienia straty lub osiągnięcia 

dochodu niższego niż wydatki na koszty kwalifiko-

wane przedsiębiorca nie może realnie spieniężyć 

ulgi B+R, (choć można ja rozliczać w kolejnych la-

tach), ma do dyspozycji nową dopełniającą ulgę 

B+R, ulgę  związaną  z  zatrudnieniem  innowa-
cyjnych pracowników, która umożliwia zatrzy-

manie części zaliczek na podatek pobranych od 

pracowników. 

Uzupełnieniem pakietu ulg na innowacyjną działal-

ność jest także ulga na prototyp, która daje moż-

liwość odliczenia od dochodu kosztów produkcji 

próbnej nowego produktu lub kosztów wprowadze-

nia produktu na rynek. Ulga uprawnia do odliczenia 

30% kosztów związanych z próbną produkcją oraz 

wprowadzeniem na rynek nowego produktu (max. 

10% dochodu). Ulga dotyczy nie tylko przełomo-

wych wynalazków - wystarczające jest opracowanie 

nowego produktu, dzięki któremu przedsiębiorca 

rozwinie swoją ofertę i zdobędzie nowe rynki zbytu.

Podatkowe wsparcie prawodawca przewidział 

także dla przedsiębiorców, którzy chcą usprawnić 

produkcję przez zastosowanie robotów przemy-

słowych.  To z  myślą o  nich wprowadzono ulgę 
na robotyzację, umożliwiającą odliczenie od do-

chodu dodatkowych 50% wydatków poniesionych 

w związku z inwestycjami w robotyzację.

Podobnie jak ulgę B+R, ulgę na prototyp oraz ulgę 

na robotyzację do katalogu ulg kosztowych należy 

zaliczyć ponadto rewolucyjną ulgę  na  ekspan-
sję. Oczywistym jest, że rozwój działalności nie 

jest możliwy bez poszukiwania nowych rynków 

zbytu. Dzięki tej preferencji firmy po raz drugi od-

liczą koszty, które muszą ponieść, np. wydatki na 

uczestnictwo w targach czy działania promocyjno-

-informacyjne (do wysokości 1 mln zł). Ulga ta nie-

wątpliwie stanowi realną zachętę do rozszerzania 

działalności nie tylko na rynku krajowym, ale także 

zagranicznym.

Jak widać powyżej ilość nowych ulg wprowadza-

nych w ramach Polskiego Ładu jest dość imponu-

jąca, w połączeniu z istniejącymi, wzmocnionymi 

mechanizmami, preferencje na innowacje tworzą 

system wspierający działalność przedsiębiorców 

na wszystkich etapach prowadzonej działalności. 

Warto jednakże pamiętać, że w zakresie korzysta-

nia z ulg podatkowych należy mieć przygotowaną 

odpowiednio szczegółową dokumentację i w tym 

zakresie rekomendowane jest zasięgnięcie pomocy 

u specjalisty podatkowego, który pomoże w bez-

piecznym uzyskaniu maksymalnych korzyści.

Więcej informacji:
Kancelaria Doradztwa Podatkowego Ewa Flor

tel. +48 32 724 71 01 

e-mail: office@ewaflor.pl 

www.ewaflor.pl
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3 w 1 – centrum konferencyjne, bistro 
i myjnia samochodowa „Pod Wieżami”

„Biuro Centrum” Sp. z o.o.  jest wyspecjalizowaną firmą świadczącą uniwersalne usługi zapewniające 
właściwe zarządzanie nieruchomościami w zakresie obsługi technicznej, ochrony, bezpieczeństwa  
przeciwpożarowego i BHP, utrzymania czystości, usług telekomunikacyjnych i informatycznych. 

Spółka działa od 1994 roku, utrzymując wysokie standardy świadczonych usług i profesjonalizm. Posiada wysoko wykwalifikowanych specjalistów, 

nowoczesne zaplecze organizacyjne, techniczne i biurowe. Szeroki wachlarz oferowanych usług obejmuje również wynajem sal konferencyjnych, 

wraz z usługami gastronomicznymi i cateringiem. Fundamentem firmy jest odpowiednio przygotowany zespół, składający się z doświadczonych 

i wykwalifikowanych pracowników.

Zapraszamy Państwa codziennie do naszego „Bistro Pod Wieżami”, Centrum Konferencyjnego oraz Myjni samochodowej ręcznej „Pod Wieżami”.
Szczegóły: www.biurocentrum.com.pl, www.bistropodwiezami.pl

Kontakt:
„Biuro Centrum” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, tel. 32 207 21 82

Bistro „Pod Wieżami”, tel. 32 207 27 77, mobile +48 662 214 249

Myjnia Samochodowa „Pod Wieżami”, tel. 32 207 2182, mobile +48 605 242 113

Centrum Konferencyjne, tel. 32 207 22 05, mobile +48 602 634 735

http://www.biurocentrum.com.pl
http://www.bistropodwiezami.pl
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Nie ma wątpliwości, że dla każdego przed-

siębiorcy, oprócz zysku, ważne są środki na 

bieżące funkcjonowanie firmy. Pamiętajmy, że 

to utrata płynności spółki doprowadza ją do 

upadłości. 

Obecna sytuacja gospodarcza nie napawa 

optymizmem, a dla wielu firm jest powodem 

do niepokoju. Galopująca inflacja, w  wielu 

branżach spadek popytu oraz widmo stagfla-

cji powodują, że utrzymanie w ryzach sytuacji 

płatniczej wielu firm jest zagrożone. Samoist-

nie nakręcająca się spirala braku płatności ze 

strony klientów, niewypłacalnych z  powodu 

nie otrzymania własnych należności od swoich 

klientów, wywołuje niebezpieczny mechanizm 
kuli śnieżnej. 
 

Warto wskazać, że w roku 2021 o upa-
dłość otarło się ponad 7% firm sektora 
MŚP. Z badań przeprowadzonych na zle-
cenie Rejestru Dłużników BIG InfoMo-
nitor, w tym roku czarnego scenariusza 
obawia się niemal co piąty biznes, przede 
wszystkim firmy mikro i małe.

Zgodnie z przepisami, co do zasady przychód 
podatkowy  powstaje  niezależnie  od  tego 
czy dłużnik ureguluje należność. W sytuacji 

braku zapłaty należności przez dłużnika, firma 

staje w niekorzystnej sytuacji, bo mimo braku 

wpływu gotówki, jest ona zobowiązana do za-

płaty podatku.

Ustawodawca przewidział mechanizmy po-

zwalające zredukować przykre konsekwencje. 

Niestety nie działają one automatycznie, a ich 

zastosowanie wymaga podjęcia odpowiednich 

działań. 

PAMIĘTAJ! Obecne regulacje oznaczają, 
że należy aktywnie zarządzać przeter-
minowanymi wierzytelnościami, aby nie 
pogarszać swojej sytuacji płatniczej wy-
nikającej z nieuregulowania należności 
przez dłużnika.

Firma może wykorzystać następujące 
rozwiązania:

• Termin przedawnienia w sprawach gospo-

darczych to zwykle 3 lata. Odpowiednimi na-

rzędziami można go przerwać. Przedawnienie 

oznacza, że dłużnik może odmówić spełnienia 

wymagalnego świadczenia.

• Ulga  na  złe  długi w  podatkach dochodo-

wych oraz podatku VAT, uznanie wierzytel-
ności odpisanych  jako nieściągalne, odpisy 
aktualizujące, których nieściągalność została 
uprawdopodobniona – ujęcie ich jako koszty 

uzyskania przychodów jest możliwe pod warun-

kiem odpowiedniego ich udokumentowania. 
Umorzenie długu, gdy absolutnie nie ma szans 

na odzyskanie należności. Umożliwia to ujęcie 

w kosztach podatkowych zarachowanych po-

przednio przychodów podatkowych.

• Egzekucja - aby odzyskać należność za 

pomocą komornika konieczny jest tzw. tytuł 
wykonawczy, np. wyrok lub nakaz zapłaty opa-

trzone sądową klauzulą wykonalności.

• Zabezpieczenia - umożliwiają uzyskanie 

„lepszego” prawa do należności. Oznacza 

to szybsze, tańsze lub łatwiejsze odzyska-

nie należności albo możliwość zaspokojenia 

z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami. 

Najpopularniejszymi sposobami zabezpiecze-

nia są: uznanie długu, poręczenie, weksel, 

dobrowolne poddanie się egzekucji, zastaw, 

faktoring, przewłaszczenie na zabezpieczenie 

i hipoteka.

Aktywne zarządzanie wierzytelnościami z per-

spektywy podatkowej jest o tyle istotne, że za 

koszty uzyskania przychodów nie uważa się 

wierzytelności odpisanych jako przedawnione. 

Jeżeli podatnik nie zadziała na czas, będzie po-

dwójnie stratny - nie otrzyma swoich należno-

ści, a jednocześnie będzie zmuszony wyłączyć 

je z kosztów podatkowych oraz odprowadzić 

podatki.

Obecna sytuacja gospodarcza powinna skłaniać 

zarządzających do monitorowania wierzytelno-

ści na bieżąco poprzez wdrażanie odpowiednich 

procedur i  aktywne korzystanie z  narzędzi 

ujętych w przepisach oraz funkcjonujących na 

rynku, w celu zminimalizowania negatywnych 

skutków braku płatności od kontrahentów. 

W interesie właścicieli i osób zarządzających 

jest zadbanie o bezpieczeństwo firmy, tak aby 

generować zysk, ale również utrzymać płyn-

ność finansową, niezbędną do działań inwe-

stycyjnych i rozwojowych.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w  zarządzaniu 

wierzytelnościami, wdrożeniu procedur w fir-

mie oraz doradztwa prawno–podatkowego, za-

praszamy do współpracy z naszymi ekspertami. 

www.pkfpolska.pl

Grażyna Sadowska-Malczewska
Partner	Zarządzający

grazyna.malczewska@pkfpolska.pl

Dariusz Orczykowski
Dyrektor	Departamentu	Doradztwa	
Podatkowego	w Regionie	Zachód

dariusz.orczykowski@pkfpolska.pl



69

FIRMY CZŁONKOWSKIE RIG

Rynek pracy na Śląsku  
Z jakimi bolączkami mierzą 
się pracodawcy? Co radzą 
eksperci z Trenkwalder?

Choć liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy 
na Śląsku wyniosła w lipcu ponad 68 tys. osób, wiele firm z re-
gionu ma kłopoty z pozyskaniem pracowników. O problemach 
kadrowych śląskich przedsiębiorców rozmawiamy z Eweliną 
Glińską-Kołodziej, Dyrektor Operacyjną w Trenkwalder, agencji 
doradztwa firmie doradztwa personalnego, która niedawno 
została członkiem RIG. 

Trenkwalder posiada na Śląsku sześć oddzia-
łów, m.in. w Gliwicach, Katowicach, Tychach 
oraz Bielsku-Białej, i wspiera przedsiębiorców 
z regionu w procesach rekrutacyjnych oraz 
w innych działaniach związanych z szeroko 
pojętym HR. Z jakimi największymi wyzwa-
niami muszą się oni obecnie mierzyć w tym 
kontekście? 
Śląscy przedsiębiorcy, podobnie zresztą jak 

właściciele firm z innych regionów Polski, bo-

rykają się z niedoborem mężczyzn do pracy, 

w tym głównie pracowników fizycznych pro-

dukcyjnych i magazynowych. To problem, który 

obserwujemy już od dłuższego czasu, a który 

został dodatkowo spotęgowany poprzez od-

pływ mężczyzn z  Ukrainy. Kolejnym wyzwa-

niem jest ogromna presja płacowa, wynosząca 

w  niektórych miejscach nawet kilkadziesiąt 

procent na przestrzeni ostatnich miesięcy. 

Wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe 

przekładają się na coraz większe oczekiwania 

finansowe pracowników, a  to w  konsekwen-

cji skutkuje wzmożoną rotacją kadr. Zjawisku 

temu sprzyja ponadto większa w ostatnim cza-

sie otwartość mieszkańców Śląska, głównie 

mężczyzn, na wyjazdy zarobkowe za granicę. 

Co więc mogą zrobić przedsiębiorcy? Przecież 
nie da się w nieskończoność podnosić wyna-
grodzeń, a pracownicy są potrzebni, aby firmy 
mogły normalnie funkcjonować. 
Sytuacja jest rzeczywiście trudna, tym bardziej 

że bezrobocie w woj. śląskim należy do najniż-

szych w Polsce – na koniec czerwca br. wynosiło 

3,8 proc.(średnia dla kraju to 4,9%). Jeśli jednak 

spojrzymy na bezrobocie w poszczególnych po-

wiatach, to zauważymy znaczne dysproporcje. 

Na przykład w czerwcu stopa bezrobocia w By-

tomiu oscylowała na poziomie 8,2 proc. Być 

może ten kadrowy potencjał Bytomia mogliby 

wykorzystać przedsiębiorcy z  innych części 

Śląska, oferując np. pracownikom odpowiednio 

zorganizowany transport do swoich zakładów 

produkcyjnych. Pracodawcy powinni też bar-

dziej otworzyć się na uzupełnienie niedoborów 

kadrowych w oparciu o zatrudnienie tymcza-

sowe, a  także na pozyskiwanie kandydatów 

z zagranicy – nie tylko z Ukrainy, ale również 

z innych krajów. Już dziś warto także zastano-

wić się, w jaki sposób efektywnie wykorzystać 

potencjał bezrobotnych kobiet w regionie. 

Jak wynika ze statystyk, wśród bezrobotnych 
w regionie rzeczywiście przeważają kobiety. 
Ale wspomniała Pani, że przecież pracodawcy 
potrzebują do pracy głównie mężczyzn… 
Przedsiębiorcy, aby skutecznie rozwiązywać 

swoje problemy kadrowe, będą w końcu musieli 

otworzyć się na zatrudnianie kobiet również na 

stanowiskach, które dotychczas postrzegane 

były jako stricte męskie. To zresztą już się dzieje. 

Współpracujemy z wieloma firmami, w których 

np. prace produkcyjne wykonywane były przez 

lata wyłącznie przez mężczyzn, a w ostatnim 

czasie dostosowały swoje procesy i linie pro-

dukcyjne również do potrzeb zatrudniania ko-

biet. Przyniosło to doskonałe efekty. Również 

coraz więcej firm otwiera się na zatrudnianie 

pań do prac w magazynach. Trenkwalder pro-

wadzi program aktywizacji zawodowej kobiet 

- „Kobiety na wózki widłowe”. To odpowiedź na 

potrzeby pracodawców poszukujących pracow-

ników magazynowych, ale także kobiet z Polski 

i Ukrainy, które są gotowe na zdobycie nowego 

zawodu. Chętne panie po przejściu zorganizo-

wanego przez nas szkolenia i zdaniu egzaminu 

UDT mogą zasilić kadry śląskich firm. Udział 

w programie nie wiąże się z żadnymi kosztami 

dla kandydatki, ani pracodawcy. Pracodawców 

poszukujących operatorów wózków widłowych 

zapraszam do kontaktu.

W  jakich  sprawach  pracodawcy  ze  Śląska 
mogą się z Państwem kontaktować?
Przede wszystkim w  tematach związanych 

z zapełnianiem braków kadrowych i podniesie-

niem efektywności zarządzania zatrudnieniem. 

Trenkwalder wspiera firmy w rekrutacjach na 

wszystkie poziomy stanowisk (od podsta-

wowych po menedżerskie), zatrudnianiu cu-

dzoziemców oraz legalizacji ich pracy, pracy 

tymczasowej, outsourcingu procesów maga-

zynowych, produkcyjnych i  rekrutacyjnych, 

jak również w  takich usługach jak outplace-

ment czy wartościowanie stanowisk pracy. 

Bezpłatnie dzielimy się wiedzą na temat ślą-

skiego rynku pracy i  wynagrodzeń oraz do-

radzamy w zakresie legalizacji pracy i pobytu 

obcokrajowców. 

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu 

z  jednym z naszym przedstawicieli regional-

nych – Moniką Molisak-Siwielą,
tel. +48 695 799 003 lub +48 693 980 156. 
www.trenkwalder.pl

Rozmawiała Jaga Kolawa
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Mercure Katowice Centrum obchodzi 
pierwsze urodziny!

Zlokalizowany w samym centrum Katowic, tuż 

naprzeciwko dworca kolejowego, Mercure Ka-

towice Centrum otworzył drzwi dla pierwszych 

turystów we wrześniu 2021 roku. W  ciągu 

pierwszych 12 miesięcy z pobytu w nowym ho-

telu skorzystało ponad 37 tys. gości, a restaura-

cja wydała 28 tys. śniadań. Obiekt cieszy się też 

dużym zainteresowaniem gości biznesowych, 

co pokazuje ponad 100 konferencji i spotkań 

zorganizowanych do tej pory w hotelu.

–	Za	nami	bardzo	 intensywny,	ale	 jednocześnie	
i pomyślny	rok	wytężonej	pracy.	Muszę	przyznać,	
że	hotel	zdobył	serca	mieszkańców	Katowic,	jak	
i przyjezdnych	gości,	co	nas	niezmiernie	cieszy	i daje	
motywację	do	dalszego	dzia-
łania	 – przyznaje  Andrzej 
Kleeberg, dyrektor hotelu 
Mercure  Katowice  Cen-
trum. – Jesteśmy	 dumni	
z naszego	wkładu	w rozwój	tu-
rystyki	i dotychczasowe	uzna-
nie,	jakie	udało	się	nam	zdobyć	
w  branży	 hotelarskiej.	 Cie-
szymy	się,	że	możemy	wyzna-
czać	trendy	we	współczesnym,	
zrównoważonym	hotelarstwie	
i budownictwie,	dając	przykład	
pozostałym	graczom	w branży.	
To	 szczególnie	 istotne	

w czasach	wciąż	zmieniającej	się	rzeczywistości.	

Zaprojektowany w  myśl filozofii „Green & 

Clean” Mercure Katowice Centrum już na 

starcie otrzymał wyróżnienie Polskiego Sto-

warzyszenia Budownictwa Ekologicznego 

Green Building Award 2021 w  kategorii 

najlepszy budynek ekologiczny. Co więcej 

budynek posiada platynowy certyfikat LEED, 

co plasuje go w czołówce projektów nierucho-

mościowych. Zrównoważone podejście jest 

filarem filozofii hotelu, który stał się symbo-

lem zielonej transformacji Katowic. Za wyko-

rzystanie ekologicznych rozwiązań na każdym 

kroku funkcjonowania, obiekt otrzymał główną 

nagrodę MP Power Awards 2021 w kategorii 

Zielony Budynek.

–	Świadomość	wpływu	na	środowisko	nieustannie	
wzrasta,	coraz	więcej	gości	i firm	zwraca	uwagę	
na	to,	jakie	ekologiczne	rozwiązania	znajdują	się	
w hotelach,	które	wybierają	na	pobyt.	Działania	
mające	na	celu	ograniczenie	negatywnego	wpływu	
działalności	biznesowej	na	środowisko	to	nasza	rze-
czywistość	od	samego	początku	funkcjonowania.	
Zielone	budynki,	takie	jak	nasz,	wpływają	pozy-
tywnie	na	mikroklimat	i komfort	miejsc,	w których	

się	 znajdują,	 obniżając	 temperaturę	 otoczenia	
w upalne	dni.	Przyczyniają	się	też	do	zatrzymywa-
nia	większej	ilości	wody	opadowej.	Zielone	rośliny	
produkują	tlen,	pochłaniają	dwutlenek	węgla,	a ich	
liście	zatrzymują	zanieczyszczenia	w postaci	pyłu.
Otwarcie	 jednego	z wiodących	zielonych	hoteli	
w Katowicach	najlepiej	podkreśla	ambicję	miasta	
i kierunek	zmian,	jakie	w nim	następują.	Zielona	
transformacja	jednego	z głównych	ośrodków	prze-
mysłowych	nie	zwalnia	tempa,	a nasz	hotel	jest	
idealną	jej	wizytówką.	Jesteśmy	zadowoleni	z kie-
runku,	w którym	zmierzamy.	Goście	pokochali	nasz	
hotel,	a coraz	większa	liczba	z nich	wraca	do	nas	
cyklicznie – kwituje  Andrzej Kleeberg. 

Kontakt:
Agnieszka Węgrzyn- 

Chwiłkowska, Dyrek-

tor Działu Sprzedaży 

i Marketingu

tel. +48 603 353 103

agnieszka.wegrzyn- 

chwilkowska@accor.com

Jeden z wiodących w zrównoważonym rozwoju hoteli, z imponującą ścianą zieleni świętuje rok działal-
ności. Mercure Katowice Centrum na stałe wpisał się w krajobraz miasta i hotelową mapę Polski, dzięki 
zaangażowaniu w ochronę środowiska oraz nowoczesne rozwiązania, które przecierają szlaki dla całego 
krajowego sektora hotelarskiego. Jak zapowiada dyrektor hotelu, Andrzej Kleeberg – to dopiero początek! 
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Niemieckie prawo pracy 
– nowe obowiązki pracodawców

Niewiele ponad dwa lata temu weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 
w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Dyrektywa wprowa-
dza daleko idące obowiązki informacyjne pracodawcy dotyczące istotnych aspektów stosunku pracy 
i spowodowała konieczność wprowadzenia obszernych zmian w dotychczasowym krajowym porządku 
prawnym.

Do implementacji regulacji przewidzianych 

w  dyrektywie zobowiązane były wszystkie 

państwa członkowskie Unii Europejskiej.

W  dniu 23 czerwca 2022 r. niemiecki Bun-

destag uchwalił ustawę wdrażającą do prawa 

niemieckiego rozwiązania przewidziane 

w  dyrektywie unijnej w  sprawie przejrzy-

stych i  przewidywalnych warunków pracy 

w  UE i  zmieniającą ustawę o  potwierdzeniu 

warunków umowy o  pracę (Nachweisgesetz 

- NachweisG).

Wprowadzone zmiany, które weszły w życie 

z dniem 01.08.2022 r., dotyczą każdego praco-

dawcy bez względu na wielkość, formę prawną, 

czy liczbę pracowników i  wywołują skutki 

przede wszystkim w następujących obszarach:

• rozszerzenie katalogu obowiązków informa-

cyjnych i dokumentacyjnych pracodawcy, 

• skrócenie terminów, 

• wprowadzenie nowych wymagań formalnych 

przy nawiązywaniu stosunku pracy, 

• zmiany w  modelach umów o  pracę oraz 

tworzenie dodatkowych dokumentów dla 

pracowników.

Dotychczasowe obowiązki 
pracodawcy
Przed nowelizacją ustawa NachwG przewi-

dywała obowiązek pracodawcy do wręczenia 

pracownikowi listy najważniejszych warunków 

umowy o pracy. Pracodawca był zobowiązany 

do poinformowania pracownika na piśmie 

o następujących kwestiach:

• nazwa i adres stron umowy,

• data nawiązania stosunku pracy,

• czas trwania stosunku, jeżeli był określony,

• miejsce pracy,

• tytuł lub opis stanowiska,

• skład i wysokość wynagrodzenia,

• czas pracy,

• długość corocznego urlopu wypoczynkowego,

• długość okresów wypowiedzenia,

• ogólne informacja o obowiązywaniu układów 

zbiorowych i umów zakładowych mających za-

stosowanie do stosunku pracy.

Począwszy od 01.08.22 r. praco-
dawca jest zobowiązany do poinfor-
mowania pracownika o:
• w przypadku zatrudnienia na czas określony: 

o dokładnej dacie zakończenia stosunku pracy,

• wyborze miejsca pracy przez pracownika, 

jeżeli możliwość wyboru została przewidziana 

w umowie o pracę, 

• długości okresu próbnego, jeśli umowa 

o pracę taki przewiduje,

• składzie i wysokości wynagrodzenia, w tym 

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadlicz-

bowych, premii, dodatków, a  także innych 

składników wynagrodzenia, z  których każdy 

musi być określony osobno, oraz termin ich 

wymagalności, jak również sposób wypłaty,

• uzgodnionym czasie pracy, przerwach i okre-

sach odpoczynku, a w przypadku uzgodnionej 

pracy zmianowej - systemie zmianowym, jego 

rytmie i zasadach wprowadzania zmian,

• możliwości zlecenia pracy w  godzinach 

nadliczbowych i  jej warunkach, jeśli jest to 

przewidziane w umowie o pracę,

• uprawnieniach do szkoleń zapewnianych 

i finansowanych przez pracodawcę,

• jeżeli pracodawca zapewnia pracownikowi 

dodatkowe zakładowe świadczenia emery-

talne za pośrednictwem podmiotu świadczą-

cego usługi emerytalne - nazwę i adres tego 

podmiotu; obowiązek przedstawienia dowo-

dów nie dotyczy sytuacji, gdy do przekazania 

tych informacji zobowiązany jest ten organ 

emerytalny,

• trybie postępowania w przypadku rozwiąza-

nia stosunku pracy, konieczności zachowania 

formy pisemnej i  terminach wypowiedzenia 

stosunku pracy, 

•terminie na wniesienie powództwa o uznanie 

wypowiedzenia za nieskuteczne, jak również 

wskazanie, że po upływie terminu na wniesie-

nie powództwa wypowiedzenie należy uznać 

za prawnie skuteczne (por. § 7 KSchG).

Do jakich stosunków pracy zastoso-
wanie znajdują nowe obowiązki?
Nowe obowiązki dotyczą stosunków pracy 

nawiązywanych od 01.08.2022 r., co rodzi 

konieczność odpowiedniego dostosowania 

wykorzystywanych wzorów umów.

Co ze stosunkami pracy nawiąza-
nymi przed 01.08.22 r.?
W przypadku stosunków pracy nawiązanych 

przed dniem 01.08.22 r. pracodawca powi-

nien – najpóźniej po otrzymaniu żądania od 

pracownika – wysłać pracownikowi pismo 

zawierające wymienione powyżej informacje. 

Ustawa wymaga sporządzenia tej informa-

cji w  formie pisemnej, czyli pismo powinno 

być opatrzone podpisem osoby działającej 

z ramienia pracodawcy. Wysłanie dokumentu 

w formie elektronicznej (np. w formie wiado-

mości e-mail) nie będzie wystarczające!

Pracodawca powinien skierować do pracownika 

pismo informacyjne, co do zasady, w terminie 

siedmiu dni kalendarzowych od otrzymania 

żądania. Informacje dotyczące długości przy-

sługującego urlopu, zakładowych programów 

emerytalnych, obowiązkowych szkoleniach, 

procedur rozwiązywania stosunków pracy 

i układów zbiorowych i porozumień zakłado-

wych znajdujących zastosowanie do stosunku 

pracy muszą być przekazane najpóźniej w ciągu 

jednego miesiąca od otrzymania żądania. 

W przypadku zmiany istotnych warunków za-

trudnienia w istniejących już stosunkach pracy, 

pracodawca jest zobowiązany poinformować 

o tym pracownika (na piśmie) najpóźniej w dniu 

zmiany. O zmianach w przepisach prawa lub 

w postanowieniach układów zbiorowych czy 

też umów zakładowych w dalszym ciągu praco-

dawca nie musi informować na piśmie.

Co w przypadku naruszenia ustawy 
o potwierdzeniu warunków umowy 
o pracę? 
Naruszenie obowiązków wynikających 

z ustawy o potwierdzeniu warunków umowy 

o pracę (Nich) zagrożone jest grzywną w wy-

sokości 2.000,00 euro.

Marie Theresa Geuting, Recht-

sanwältin, TIGGES, Düsseldorf

Tomasz Baron, LL.M., Radca 

Prawny, TIGGES, Katowice

Dr. Dominik Wagner, LL.M., 

Rechtsanwalt/Partner, 

TIGGES, Düsseldorf

www.tigges.legal
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Karol	Adamiecki,	patron	konkursu,	uro-
dził	się	w 1866	r.	w Dąbrowie	Górniczej.	
Jest	jednym	z twórców	nauki	o organi-
zacji	i kierowaniu.	Sformułowane	przez	
niego	prawa	harmonii	doboru,	harmonii	
działania	organów	pracy	zbiorowej	oraz	
optymalnej	produkcji	stały	się	–	obok	
praw	 podziału	 pracy	 i  koncentracji	
–	 fundamentami	 nauki	 organizacji	
i kierownictwa.

NAGRODY ADAMIECKIEGO  
ponownie trafiły do dąbrowskich przedsiębiorców
15 września br. rozstrzygnięto siódmą edycję Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego. 
O tytuł ubiegało się 12 lokalnych firm.

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą im. Karola 

Adamieckiego to propozycja dla firm innowacyj-
nych i przyczyniających się do gospodarczego 
rozwoju Dąbrowy Górniczej, przykładających 

jednocześnie wagę do wartości  etycznych 
i społecznych. O tytuł mogły ubiegać się mi-
kro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:
• mają siedzibę albo prowadzą działalność na 

terenie Dąbrowy Górniczej;

• funkcjonują na rynku minimum 5 lat;

• w ciągu ostatnich 3 lat wdrożyły nowatorskie 

rozwiązania, innowacje (produktowe, proce-

sowe, marketingowe bądź organizacyjne) lub 

działania wyróżniające przedsiębiorstwo na tle 

konkurencji w regionie;

• przestrzegają zasad etyki, społecznej odpo-

wiedzialności biznesu oraz uczciwej konkurencji;

• inwestują w rozwój pracowników;

• współpracują z  instytucjami edukacyjnymi, 

samorządowymi czy biznesowymi.

Zwycięzcami zostali:
• Prowansalska  Manufaktura w  kategorii 

mikroprzedsiębiorstwo,

• Centrum  Navigare w  kategorii małe 

przedsiębiorstwo,

• DSS  Recykling w  kategorii średnie 

przedsiębiorstwo.

Jury przyznało również dwa  wyróżnienia, 
Gold Studio w kategorii mikroprzedsiębiorstw 

oraz Hurtowni  „Long” w  kategorii małych 

przedsiębiorstw.

–	Cieszę	się,	że	tak	wielu	przedsiębiorców	zgłosiło	
się	do	tak	trudnego	konkursu.	Jego	trudności	pole-
gała	na	tym,	że	ocenialiśmy	nie	tylko	wyniki	finan-
sowe	czy	wpływ	na	rozwój	gospodarczy	miasta,	ale	
także	wdrażane	innowacje – podkreśla Marcin 
Bazylak, Prezydent Miasta.

–	Przy	ocenie	ważne	były	nowe	pomysły,	ale	także	
działania	na	rzecz	społeczności	 lokalnej	 i  inwe-
stycja	w pracowników,	w rozwój	ich	kompetencji.	
Sprawdzaliśmy,	czy	firmy	podejmują	się	innowacji,	
a ich	funkcjonowanie	przekłada	się	na	promowanie	
miasta,	czy	tworzą	w ten	sposób	jego	wartość	i je	
rozwijają	– tłumaczy dr hab. Marcin Lis, prze-
wodniczący kapituły konkursu, prorektor Aka-
demii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 
w  Fabryce  Pełnej  Życia, podczas „Business 

Meet Up” – wydarzenia dla przedsiębiorców, 

w  trakcie którego zorganizowano szkolenia, 

warsztaty, dyskusje i prezentacje.

Głównym  organizatorem wydarzenia  było 
Miasto  Dąbrowa  Górnicza,  a  partnerami 
Zagłębiowska Izba Gospodarcza, Akademia 
WSB i Regionalna Izba Gospodarcza w Kato-
wicach. Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe 

statuetki i  dyplomy, prawo posługiwania się 

tytułem „Laureat Nagrody Gospodarczej im. 

Karola Adamieckiego”, mogą liczyć również na 

wsparcie promocyjne ze strony organizatorów 

oraz partnerów.

www.dabrowa-gornicza.com
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Edukacja klimatyczna jeszcze nigdy 
nie była tak potrzebna jak dzisiaj

Z inicjatywy fundacji Biznes dla Kli-
matu realizowany jest projekt plat-
formy wymiany wiedzy i doświadczeń 
między przedstawicielami świata na-
uki oraz biznesu, którego celem jest 
dążenie do neutralności klimatycznej 
i wprowadzania skutecznych pro-
ekologicznych rozwiązań w przedsię-
biorstwach. Warsztatowe spotkania 
odbywają się cyklicznie – najpierw na 
Pomorzu i w Warszawie, a ostatnio 
również w Katowicach. 

Spotkanie Śląski Biznes dla Klimatu poświę-

cone było wymianie doświadczeń firm ze Śląska 

i Zagłębia z różnych branż produkcyjnych, ich 

wdrożeń oraz najlepszych praktyk w zakresie 

adaptacji do zmian klimatu oraz gospodarki 

w obiegu zamkniętym.

–	Realizując	 jeden	 z  nadrzędnych	 celów	 statu-
towych	 fundacji	 Biznes	 dla	Klimatu,	 jakim	 jest	
edukacja	pro-klimatyczna	i budowanie	platformy	
współpracy	 świata	biznesu,	 nauki	 oraz	 szeroko	
rozumianego	aktywizmu,	zapraszamy	przedsię-
biorców	 do	 dyskusji	 o  najlepszych	 praktykach	
proekologicznych	i konkretnych	działaniach	podej-
mowanych	w organizacjach.	Wśród	uczestników	
widać	wyraźnie	potrzebę	wymiany	doświadczeń,	
ale	również	dzielenia	się	wiedzą – mówi Sylwia 
Molewska,  prezeska  fundacji  Biznes  dla 
klimatu. 

Część pierwszą spotkania w Katowicach, które 

odbyło się 27 września, rozpoczął profesor Szy-

mon Malinowski, fizyk atmosfery z Uniwersy-

tetu Warszawskiego, który przedstawił stan 

aktualnej wiedzy o zmianach klimatu. Zdaniem 

eksperta - rozwiązanie zaczyna się od zrozu-

mienia i zaakceptowania prostej prawdy: na-

sze gospodarki i społeczeństwa są osadzone 

wewnątrz natury, nie poza nią. Musimy zmienić 

sposób myślenia, działania i miary sukcesu.

Zielona transformacja przedsiębiorstw to ele-

ment konieczny do skutecznego przeciwdzia-

łania negatywnym skutkom zmiany klimatu. 

Jednak nie byłaby ona możliwa bez odpowied-

niego finansowania. To, co śląskich przedsię-

biorców wyjątkowo interesowało, to sposoby 

pozyskiwania funduszy, zarówno na szczeblu 

krajowym, jak i ze środków publicznych. O moż-

liwościach, jakie daje pod tym względem sektor 

bankowy, opowiedział dyrektor BOŚ Banku, 

Marcin Michalski. Według przewidywań eks-

pertów, do 2025 roku 1/3 wszystkich global-

nych aktywów finansowych będzie ulokowana 

w  proekologicznych inwestycjach. To poka-

zuje, jak są ważne. Podkreślił również, że skala 

wyzwań jest ogromna i chociaż rolą instytucji 

finansowych jest wyjście naprzeciw oczekiwa-

niom ograniczania emisji CO
2
 i wspierania takich 

inwestycji, to „zielona transformacja” nie obę-

dzie się bez finansowego wsparcia ze środków 

publicznych. 

Jaki jest potencjał pozyskiwania finansowania 

z różnych źródeł opowiedziała Elżbieta Kisiel 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Druga część spotkania poświęcona została 

przykładom konkretnych wdrożeń w  orga-

nizacjach. Otworzył ją Wojciech Falkowski, 

prezes spółki Ecol-Unicon, która w drodze do 

swojej neutralności klimatycznej wprowadziła 

szereg rozwiązań, by zredukować ślad węglowy 

oraz wodny przedsiębiorstwa. Na przykładzie 

zakładu produkcyjnego w  Rudzie Śląskiej, 

uczestnicy mieli szansę zapoznać się z planami 

Ecol-Unicon na redukcję ilości wykorzystywanej 

wody oraz jej recykling. 

–		Dwa	najważniejsze	cele,	jakie	sobie	stawiamy,	
to	ograniczenie	emisji	CO2	oraz	ochrona	bioróżno-
rodności.	W strategii	spółki	zakładamy	osiągnięcie	
neutralności	klimatycznej	do	2040	roku	– podkre-

ślił Wojciech Falkowski. 

Coraz istotniejsze z  perspektywy większych 

organizacji stają się kwestie związane z  ra-

portowaniem niefinansowym. O  kryteriach, 

sposobach raportowania i  komunikowania 

wartości organizacji, zarówno na zewnątrz, jak 

i wewnątrz firmy mówiła Agnieszka Rozwadow-

ska, Dyrektor Biura Zarządu i CSR Columbus 

Energy. 

–	Teraz	raportowanie	niefinansowe	dotyczy	nie-
licznych	firm,	ale	to	się	szybko	zmienia	i za	chwilę	
będziemy	raportować	wszyscy.	Warto	się	do	tego	
przygotować	strategicznie	i komunikacyjnie – za-

znaczała Agnieszka Rozwadowska.

Część praktyczną warsztatów, prelekcją doty-

czącą bezpieczeństwa zakładów produkcyjnych 

i fabryk w obliczy deszczy nawalnych, zamknął 

Jacek Zalewski, dyrektor RetencjaPL. Podkre-

ślił jak istotne na poziomie projektowym jest 

przeprowadzenie analizy zagrożenia i solidne 

zaprojektowanie infrastruktury z uwzględnie-

niem warunków pracy sieci miejskiej, poziomów 

powodziowych czy analizy scenariuszy opadów 

dla danego terenu. 

W trakcie dyskusji śląscy przedsiębiorcy silnie 

akcentowali działania proekologiczne wdrażane 

w swoich organizacjach i wykazywali dużą świa-

domość potrzeby zmian. Zauważali konieczność 

pogłębionej edukacji oraz dostrzegali wartość 

takich spotkań, które pozwalają na wymianę 

doświadczeń i dobrych praktyk. 

Partnerami warsztatów byli: Bank Ochrony 

Środowiska, Regionalna Izba Gospodar-

cza w  Katowicach oraz Zagłębiowska Izba 

Gospodarcza. 

Wydarzenie	towarzyszyło	Międzynarodowej	Kon-
ferencji	Stormwater	Poland	2022.	

PATRONAT RIG
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Kongres ESG Polska Moc Biznesu odbędzie się 7 listopada stacjonarnie na PGE Narodowym oraz on-line. 
Prelegentami będą liderzy ze świata nauki i biznesu. To wydarzenie skierowane do przedstawicieli kadry 
kierowniczej, przedsiębiorców i ogółu społeczeństwa.

TRZY FILARY, TRZY 
SCENY, TRZY FORMATY

Ekologia, Społeczeństwo i Gospodarka to trzy 

filary ESG oraz trzy obszary zagadnień, które 

będą omawiane w trzech formułach w ramach 

debat, okrągłych stołów i power speechy. 

Debaty eksperckie będą odbywały się w trzech 

równoległych studiach: studio E, studio S, stu-

dio G. Debaty będą poruszały takie kwestie jak: 

Oszczędzanie energii w dobie kryzysu, Efek-

tywne finansowanie polskiego sportu czy Jak 

pozyskać zagraniczne fundusze.

Drugi format to rozmowy przy okrągłych sto-

łach, umożliwiające bezpośredni dialog uczest-

ników kongresu. 

Trzecim formatem prezentacji podczas kon-

gresu będą Key Notes, czyli wystąpienia 

znanych i  inspirujących postaci publicznych. 

Nazwiska mówców będą ogłaszane w kolejnych 

tygodniach przed wydarzeniem. Organizatorzy 

zapewniają, że dobrali wyjątkowych gości do 

wystąpień.

SPRAWY SPOŁECZNE  
NA PIERWSZYM PLANIE

Szczególne miejsce podczas wydarzenia prze-

znaczone jest dla organizacji pozarządowych, 

które będą mogły bez żadnych dodatkowych 

kosztów korzystać zarówno z przestrzeni kon-

gresu, jak i z jego kanałów informacyjnych. Po-

stulaty zeszłorocznego Kongresu ESG zostały 

uwzględnione w rządowym projekcie ustawy 

o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i syste-

mie pieczy zastępczej.

UKRAINA I PANDEMIA  
– WALKA I NADZIEJA

Kongres zakończy Gala Wieczorna Polskiej 

Mocy Biznesu, podczas której zostaną wrę-

czone nagrody dla najbardziej zasłużonych 

organizacji oraz osób zaangażowanych w prze-

ciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 oraz 

w  pomoc narodowi ukraińskiemu w  obliczu 

agresji Rosji. Laureaci, zaproponowani przez 

jury, zostaną wyłonieni przez głosy internautów. 

Gali będą towarzyszyły występy polskich oraz 

ukraińskich artystów.

ZRÓWNOWAŻONY  
ROZWÓJ JEST DLA 
KAŻDEGO

Kongres ESG Polska Moc Biznesu będzie 

wsparty szeroką kampanią promocyjną w me-

diach ogólnopolskich. Omawiane i opisywane 

zagadnienia, stanowiska oraz propozycje będą 

eksponowane i transmitowane przez patronów 

medialnych, m.in. Polsat News, Polskie Radio, 

Wirtualną Polskę, Money.pl, PAP, Interia.pl, 

Grupę Polska Press, Energetyka24, Audyto-

rium 17, a także w mediach społecznościowych. 

Dzięki tak szeroko zakrojonej współpracy 

z mediami, każdy zainteresowany będzie mógł 

BEZPŁATNIE śledzić najważniejsze treści pa-

neli. Fizyczne uczestnictwo będzie się wiązać 

z symboliczną opłatą. 

www.polskamocbiznesu.pl

Pandemia, zmiana klimatu i zawirowania na rynku energetycznym pokazały wyraźnie, że nie da się pro-
wadzić działań biznesowych bez osadzenia ich w kontekście wpływu na środowisko, na społeczeństwo 
i na sposób zarządzania. Dlatego zrównoważony rozwój to pojęcie, które zdobywa rosnącą popularność 
w polskiej debacie publicznej

– Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawczyni Szczytu Klimatycznego TOGETAIR

Zapraszamy już 7 listopada na PGE Narodowy, gdzie ustami naszych ekspertów będziemy starali się odpo-
wiedzieć na pytania związane z inflacją czy bezpieczeństwem energetycznym. Będziemy też mówić o tym, 
co z kredytami hipotecznymi, bo jest to temat dotyczący ogromnej liczby polskich rodzin. I zastanowimy 
się, co z zeroemisyjnością. Czy mamy spowolnić realizację naszych celów ekologicznych, zatrzymać się? 
Czy mamy szansę iść do przodu? 

– Artur Beck, producent Kongresu ESG
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FACE THE CHALLENGE
– czy obecni liderzy organizacji powinni  

już szykować się na kolejny kryzys?
Pandemia koronawirusa i wojna na Ukrainie, podwyżki cen energii i galopująca inflacja – wielu liderów 
zadaje dziś sobie pytanie, co nas może jeszcze złego spotkać? Wydawałoby się, że limit trudnych zda-
rzeń jest już na wyczerpaniu i zła passa powinna się odwrócić, tymczasem wieści ze świata nadal nie są 
optymistyczne. 

Według informacji opublikowanych we wrze-

śniu tego roku przez PRNewswire1 aż 84% 

Amerykanów obawia się, że jeszcze przed koń-

cem 2022 roku zacznie się recesja. Aż 8 na 10 

z nich deklaruje zmianę stylu życia i odkłada 

na później duże inwestycje, takie jak wyjazdy 

na wakacje, zakup domu lub samochodu. Ame-

rykanie są także coraz bardziej zaniepokojeni 

rosnącymi cenami produktów konsumpcyjnych 

i rozpędzającą się inflacją.

Dorośli mieszkańcy USA czują się znacznie 

mniej bezpieczni finansowo w  porównaniu 

do zeszłego roku. Blisko 1/3 badanych zade-

klarowała, że zamierza spłacić swoje długi, 

zanim nadejdzie kryzys. Media coraz częściej 

donoszą o grupowych zwolnieniach dokony-

wanych przez międzynarodowe korporacje. 

Te prognozy, w połączeniu z działaniami firm, 

pokazują, że kryzys może nadejść wkrótce i mieć 

wymiar globalny. 

Według danych Trending Economics, istotny 

spadek notują zarówno wskaźnik optymizmu 

gospodarczego, jak i optymizmu konsumentów. 

W Polsce wzrost cen konsumpcyjnych i cen kre-

dytów oraz niepokojące sygnały płynące z rynku 

energii sprawiają, że troski menedżerów dot. 

spodziewanego kryzysu zaczynają być podobne 

jak w USA. Jednocześnie nakładają się one na 

poczucie wyczerpania u pracowników spowodo-

wane przedłużającym się zagrożeniem pande-

micznym oraz pełzającym konfliktem zbrojnym 

w Ukrainie. Wielu menedżerów zadaje sobie 

pytanie, czy uda im się zmotywować pracowni-

ków do dalszych wysiłków i czy obecnie należy 

przygotowywać się na kolejne uderzenie ze 

strony rynku? 

W przypadku firm i ich liderów pojawia się więc 

pytanie, czy na kolejny tym razem gospodarczy 

kryzys możemy się przygotować? Eksperci ds. 

komunikacji wskazują, że to, co można dziś wy-

konać to budować rezerwy na kryzys w każdym 

obszarze działalności firmy i szeroko komuniko-

wać swoją gotowość na zmiany gospodarcze. 

Wielu liderów, polityków i menedżerów zaklina 

dziś rzeczywistość wskazując, że szybki wzrost 

gospodarczy i rozgrzana do czerwoności gospo-

darka wciąż chronią nas przed recesją.

Stworzenie kapitału reputacyj-
nego strategią na kryzys

Okazywanie odwagi i braku obaw to przemy-

ślana strategia w  debacie publicznej, jednak 

nie powinna ona nas odwieźć od przygotowań 

na potencjalny kryzys rynkowy. Podobnie, jak 

działy finansowe zaczynają w wielu przypad-

kach ostrożniej podejmować decyzje o wydat-

kach i starają się stworzyć rezerwę na kryzys, 

tak działy HR. i PR, powinny stworzyć rezerwę 

reputacyjną. W tym celu należy umocnić wi-

zerunek i  przygotować firmę i  jej marki na 

kolejne tąpnięcie. Taka rezerwa będzie bazo-

wać zarówno na zwiększonych inwestycjach 

w budowanie relacji z mediami, jak i grupami 

otoczenia. Obecnie, konieczne jest uczynienie 

z budowania odporności na kryzysy pewnego 

kodu w funkcjonowaniu organizacji – w ocenie 

kompetencji oraz regułach postępowania, jak 

również w umiejętnościach komunikacyjnych 

zespołów. Tu pojawia się szerokie pole dla ko-

munikacji w celu edukacji, jakie kompetencje 

i postawy są w danej organizacji pożądane. 

Oczywiście, kiedy uderza kryzys reputacja, a co 

za tym idzie, wartość przedsiębiorstwa, automa-

tycznie znajdują się w strefie zagrożenia. Zwykle 

decydujący jest moment, w którym kryzys ude-

rza i od tego, co wówczas powiedzą oraz uczynią 

liderzy, często zależy przyszły los organizacji. 

Tutaj jednak często menedżerowie potrzebują 

wsparcia, kogoś na kim presja nakładana na 

organizację przez jej otoczenie, nie będzie tak 

mocno oddziaływać i kto będzie mógł spojrzeć 

na nią z dystansem, chłodnym okiem eksperta. 

Kiedy przysłowiowe mleko się rozleje zwykle 

bywa zbyt późno, jednak praca do wykonania 

na tu i na teraz, w ramach przegotowania się 

na kryzys, nie wymaga tworzenia podręcznika 

antykryzysowego, a bardziej promocji odpo-

wiednich wartości i sposobów zachowania, jak 

również poszerzania umiejętności miękkich 

wśród pracowników. To, czy poradzimy sobie 

z kryzysem, który nie wiemy jeszcze jak będzie 

wyglądał, zależy w dużej mierze od szybkości 

i trafności reakcji zespołu, a najbardziej od jego 

dobrej organizacji, zaradności i kreatywności. 

Komunikacja w  momencie zdarzenia zwykle 

oznacza gaszenie pożaru, można jednak wy-

przedzić ten krok i zbudować kapitał reputa-

cyjny na przyszłość. Oczywiście wizerunek 

firmy budowany jest każdego dnia, nieprze-

rwanie, często przez wiele lat. Nie można go 

zamrozić i przechować do czasu kiedy będzie 

potrzebny, ponieważ z jednej strony zanika on 

wraz z  pamięcią otoczenia, jak również żyje 

i  ewoluuje wraz z  wydarzeniami dziejącymi 

się wokół organizacji. Nie jest jednak do końca 

prawdą, że dziś zbudowane relacje z mediami, 

key opinion liderami oraz organizacjami otocze-

nia biznesu, nie będą stanowiły naszego kapitału 

reputacyjnego w kryzysie. Wręcz przeciwnie 

dziennikarze, z  którymi pracowaliśmy na co 

dzień, częściej wysłuchają organizacji w czasach 

kryzysu, będą się starali pokazać obie strony 

medalu, kiedy firma znajdzie się w sporze z by-

łymi pracownikami oraz chętniej pomogą, gdy 

firma będzie podejmowała nowe inicjatywy, by 

odbudować własne moce. Te firmy, które mają 

silne relacje z mediami i zbudowały mocną więź, 

komunikując się z pracownikami, będą dyspono-

wały większym kapitałem zaufania. I o to zaufa-

nie teraz, przed kolejnym uderzeniem kryzysu, 

warto powalczyć. 

Wzmocnienie motywacji i chęci 
współdziałania procentuje efek-
tywnością zespołów

Planując komunikację należy jednak wziąć pod 

uwagę wszystkie czynniki wpływu. Ze względu 

na zmęczenie kadry komunikacją kryzysową, 

warto odejść od retoryki rodem z Clausewitza 

lub Sun Tzu, nie wywoływać w podwładnych 

poczucia zbrojenia się przed kolejną wojną, 

ani szykowania na kolejne uderzenie pandemii, 

ponieważ straszenie kolejnym kryzysem coraz 

mniej na nas działa i coraz słabiej motywuje lu-

dzi do aktywności. Należy raczej, śladem wielu 

1. Wyniki	te	pochodzą	z najnowszego	BMO	Real	Financial	Progress	Index,	kwartalnego	badania	przeprowadzonego	przez	BMO	i Ipsos,	które	mierzy	nastroje	Amerykanów	wokół	
zaufania	finansowego.	Badanie	przeprowadzono	od	27	lipca	do	29	sierpnia	2022	r.
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międzynarodowych podmiotów, powrócić do 

lekkiego tonu komunikacji. Budować chęci i mo-

tywację oraz ducha współdziałania np. poprzez 

zaangażowanie w akcje CSR, projekty ESG, no-

woczesne szkolenia komunikacyjne i integrację, 

podobną do tej sprzed pandemii. 

Warto też postawić w firmach na nagradzanie 

postawy zaradności i umiejętności rozwiązywa-

nia problemów oraz wspólne świętowanie róż-

norodności i sukcesów firmy. Niestety, jest to też 

dla wielu organizacji czas na przegląd rentow-

ności projektów i renegocjację warunków umów 

biznesowych, zidentyfikowanie talentów, które 

firma będzie chciała utrzymać na wypadek kry-

zysu oraz ustalenie potencjalnych scenariuszy 

na kryzys. I choć planowane przygotowania mu-

szą się toczyć, to głównym zadaniem działów ko-

munikacji, we współpracy z działami HR, będzie 

zapobieganie niepokojom wewnątrz organizacji. 

Efektywność zespołów będzie zależała od tego, 

jak działom komunikacji uda się zaprezentować 

plan firmy na nadchodzący rok i jaką pozytywną 

energię tchnąć w zespół, zaadresować obawy 

zanim się one pojawią oraz uspokoić nastroje, 

by najcenniejsze osoby w organizacji nie de-

cydowały się na jej porzucenie. Ze względu na 

ciągłe, dość spore, „ssanie” z rynku pracy wielu 

menedżerów będzie dziś zmagało się z oceną 

dokonywaną przez pracowników wg zasady, że 

to zapewne ostatni moment na decyzję i jeśli 

moja firma nie jest gotowa na trudne czasy, to 

może warto jeszcze coś zmienić, nim będzie za 

późno. 

Uspokajanie nastrojów to jedno z najważniej-

szych zadań dla menedżerów i komunikatorów, 

jednak budowanie odporności organizacji i jej 

kapitału wizerunkowego wymaga także okre-

ślenia sposobów przygotowania i planowania 

przyszłych stresorów. Należy się zastanowić, 

jakie mogą być przyszłe problemy, którym firma 

będzie musiała stawić odpór np. blackout, opty-

malizacja zatrudnienia czy daleko idąca automa-

tyzacja. Wiele zmian można dokonać jeszcze nim 

kryzys uderzy, unikając presji czasu i stosując 

zaplanowaną komunikację w miejsce wymuszo-

nych przez kryzys działań ad hoc. Osiągnięcie 

operacyjnej zwinności może zaowocować lep-

szymi wynikami nawet w przypadku, gdy recesja 

i kryzys ominą nas szerokim łukiem. 

Budowanie odporności  
organizacyjnej wzmocni  
zespół w trakcie kryzysu

Logicznym pierwszym krokiem w budowaniu 

odporności organizacyjnej jest ocena wnio-

sków wyciągniętych z badań nad poprzednimi 

kryzysami. Według nich sprawna komunikacja 

i współpraca w ramach zespołów znacznie po-

magają w szybkim reagowaniu na zagrożenia. 

W przypadku pandemii oraz wojny na Ukrainie 

zyskiwali ci liderzy, którzy od razu mieli gotowy 

plan awaryjny i odważnie go komunikowali. Wy-

grywały również te zespoły, które w zagroże-

niu widziały szansę i potencjał. Aby wykształcić 

takie spojrzenie, dobrym sposobem mogą być 

wspólne warsztaty kreatywne lub warsztaty 

inkubacji pomysłów. To, czego dziś pracownicy 

nauczą się w bezpiecznych i kontrolowanych 

warunkach, może się bardzo przydać się w przy-

szłych trudnych realiach rynkowych. 

W  kwestii budowania odporności organiza-

cyjnej kluczowe jest posiadanie podstawowej 

wiedzy. Powinna ona obejmować przygotowa-

nie do większej zaradności w kolejnych sytu-

acjach kryzysowych. Zamiast koncentrować się 

na powrocie do stanu sprzed pandemii, teraz 

jest okazja do przeanalizowania wyciągniętych 

wniosków. Pokazanie członkom zespołu, w któ-

rych obszarach firma okazała się silna w prze-

szłości, może wspomóc zespół w podejmowaniu 

działań w czasie kolejnego kryzysu. Ważne jest, 

nie tyle budowanie pełnych scenariuszy kryzy-

sowych, ile nauczenie kadry sposobów reago-

wania, np. pracy w grupie, zwinnej komunikacji, 

odważnego wydawania oświadczeń i sprawnego 

podejmowania decyzji w warunkach ograniczo-

nego dostępu do informacji. 

W pandemii bardziej odporne okazały się te 

organizacje, które miały poczucie wspólnoty 

w reagowaniu na kryzys, dlatego warto czas 

przed kolejnym uderzeniem kryzysu poświęcić 

na budowanie poczucia wspólnoty, przynależ-

ności do organizacji, współdzielenia wartości 

korporacyjnych, jak również wspólnych celów 

społecznych, takich jak np. ochrona klimatu. 

Podczas, gdy większość dzisiejszych zawo-

dów wymaga zdolności interpersonalnych, nie 

wszystkie organizacje oferują ciągłe szkolenia 

oparte na komunikacji i zwracają uwagę na te 

umiejętności w zespołach. W trudnych momen-

tach, jak również po nich, ważna staje się wspie-

rająca komunikacja i aktywne słuchanie. Istotne 

dla przechodzenia przez kryzys suchą stopą jest 

także inwestowanie w budowanie zespołów, 

w których pracownicy czują się komfortowo, 

dzieląc się pomysłami i  omawiając sposoby 

wspólnego rozwiązywania problemów. 

Plan komunikacji kryzysowej 
warto stworzyć z działem HR

Być może w  żadnym innym momencie rola 

komunikatorów nie była bardziej istotna niż 

podczas pandemii COVID-19. W  tym czasie 

organizacje i klienci zwracali się do komunika-

torów, aby dzielić się kluczowymi kwestiami, co 

robić i jak się ze sobą skontaktować, jak podzielić 

się ze światem tym, co robimy, oraz jak upewnić 

pracowników, że organizacja robi wszystko, co 

w jej mocy, by aktywnie reagować na zmiany 

w otoczeniu. 

Pandemiczne zmiany, a potem reagowanie na 

wojnę w Ukrainie oznaczały, że zespoły komuni-

kacyjne były wszechobecne na spotkaniach, aby 

pomóc w planowaniu, koordynowaniu, komuni-

kowaniu oraz podsumowywaniu efektów dzia-

łań. Doświadczenia z komunikacji poprzednich 

dwóch kryzysów, znajomość słabych i mocnych 

stron w komunikacji można wykorzystać w ko-

lejnych trudnych sytuacjach, o ile organizacja 

potraktuje tę wiedzę jako pewien kapitał, z któ-

rego może skorzystać. To tak jak w przypadku 

wielu jednostek specjalnych, działania w kryzy-

sowych sytuacjach w wielu wypadkach trzeba 

się uczyć w  praktyce, jednak zespoły, które 

wielokrotnie zetknęły się z zagrożeniem, mają 

wypracowane role i wiele procedur wdrażają 

automatycznie, co podnosi ich efektywność. 

Gdy organizacja już stanie w obliczu kryzysu, 

osoby zajmujące się komunikacją muszą pomóc 

organizacji spokojnie wyjść z chaosu. Jednym 

ze sposobów, w jaki możemy zachować spokój, 

jest poleganie na solidnym planie kryzysowym 

z wieloma scenariuszami, oświadczeniami lub 

punktami wyjścia oraz planem komunikacji. 

Pandemiczne zmiany, a potem reagowanie na wojnę 
w Ukrainie oznaczały, że zespoły komunikacyjne były 
wszechobecne na spotkaniach, aby pomóc w planowa-
niu, koordynowaniu, komunikowaniu oraz podsumowy-
waniu efektów działań. Doświadczenia z komunikacji 
poprzednich dwóch kryzysów, znajomość słabych i moc-
nych stron w komunikacji można wykorzystać w kolej-
nych trudnych sytuacjach, o ile organizacja potraktuje 
tę wiedzę jako pewien kapitał, z którego może sko-
rzystać. To tak jak w przypadku wielu jednostek spe-
cjalnych, działania w kryzysowych sytuacjach w wielu 
wypadkach trzeba się uczyć w praktyce, jednak zespoły, 
które wielokrotnie zetknęły się z zagrożeniem, mają wy-
pracowane role i wiele procedur wdrażają automatycz-
nie, co podnosi ich efektywność. 
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Ponieważ są one zaplanowane z wyprzedze-

niem, nie musisz czekać, aby ustalić, jak lub 

kogo zaangażować, ani jaki ma być pierwszy 

krok. Ważne jednak, by komunikować je jako 

normalny element funkcjonowania organizacji. 

Coraz częściej HR i komunikacja będą szły ramię 

w ramię. W globalnych strukturach rośnie rola 

komunikatorów. Jednym z ich zadań jest dzia-

łanie na rzecz rozpuszczania silosów i poprawy 

komunikacji w organizacji. W Polsce ten proces 

również zachodzi. Pandemia, a następnie wojna 

w Ukrainie jasno pokazały, że bez współpracy 

zespołów komunikacji z działami HR. sukces 

firmy będzie trudny do osiągnięcia. Współpraca 

jest także konieczna, by na nowo wypracować 

z pracownikami zasady współdziałania i wyzna-

czyć tory dla pracy hybrydowej oraz zakomuni-

kować nowe narzędzia do komunikacji. Wiele 

organizacji przeszło zmiany w funkcjonowaniu 

biur, godzinach pracy, sposobach komunikowa-

nia. Komunikacja powinna więc wspierać proces 

układania się firm na nowo, tak by w potencjalny 

kryzys wchodzić w sposób uporządkowany. 

Poza przygotowaniem na potencjalny kryzys 

rolą komunikatorów w organizacjach jest dziś 

komunikowanie do pracowników i otoczenia 

organizacji cyfrowych innowacji, jak również 

wdrażanie ich w bieżącej komunikacji w ramach 

firmy. To od komunikatorów zależy, które ka-

nały komunikacji firmowej zyskają na znaczeniu 

i czy pracownicy chętnie będą z nich korzystać. 

Działy komunikacji powinny również we współ-

pracy z HR. monitorować nasycenie komunikacji 

m.in. spotkaniami na platformach typu online.

Nie każde spotkanie musi się odbywać na Te-

ams lub Zoom. Należy nauczyć pracowników, jak 

powinny wyglądać efektywne połączenia wideo 

oraz które elementy komunikacji można prze-

nieść do np. do zwykłego maila lub firmowego 

komunikatora. Co więcej, branże kreatywne już 

odkryły, że spotkania o charakterze burzy mó-

zgów i kreatywnej współpracy warto odbywać 

twarzą w twarz. 

Zapobiegając przyszłym kryzysom, liderzy 

oraz zespoły komunikacji powinny mieć na 

względzie troskę o  samopoczucie pracowni-

ków. Obecnie modne staje się komunikowanie 

prawa do odłączenia się od sieci i wypoczynku 

oraz jasno określonych granic w  kontekście 

czasu wolnego pracowników. Pandemia i praca 

zdalna sprawiły bowiem, że wielu Polaków za-

częło pracować poza godzinami funkcjonowania 

biur, jak również w dni wolne i weekendy, jed-

nocześnie z pracą w standardowych godzinach 

też bywało różnie. Stąd wskazywanie prawa do 

bycia odłączonym w czasie wolnym od obowiąz-

ków służbowych stało się istotnym zadaniem 

dla liderów na całym świecie, z drugiej strony 

wymaganie zaangażowania w czasie pracy to 

wyzwanie dla wielu liderów zespołów i powinno 

być wspierane przez współpracujące działy HR 

i komunikacji. 

Status influencerów po-
mnoży kapitał wizerunkowy 
firm i brandów w mediach 
społecznościowych

Ważne dla komunikatorów jest również in-

westowanie w  narzędzia analityczne, które 

coraz częściej pomagają łączyć ocenę wskaź-

ników reputacji z wynikami giełdowymi, a na-

wet pomagają prognozować wzrosty i spadki 

w przychodach spółek. Czymś zupełnie nor-

malnym staje się również śledzenie nastro-

jów dotyczących brandów w  sieci i  mediach 

społecznościowych.

Faktem stało się już przesuwanie nacisku z me-

diów tradycyjnych do własnych kanałów firm 

i marek. Należy się przyzwyczajać, że dzien-

nikarze podejmą temat wrzucony przez CEO 

firmy na LinkedIn, Twitterze lub na Instagramie. 

Oznacza to, że szefowie firm powinni tam być na 

co dzień obecni i aktywnie korzystać z kanałów 

komunikacji. 

Pamiętajmy również, że kapitał wizerunkowy 

dla marek i  firm możemy budować wspólnie 

z influencerami. Społeczeństwo coraz częściej 

poszukuje treści prawdziwych i mniej ufa rzą-

dom i  politykom niż firmom i  influencerom, 

dlatego warto promować się wspólnie z oso-

bami, które zyskały zaufanie w sieci, tworzyć 

własnych influencerów oraz inwestować w fact 

checking. Koniecznie należy przykładać się do 

tego, by dystrybuowane przez firmy informacje 

były w pełni sprawdzone i nie zawierały fake 

newsów, greewashingu lub innej manipulacji 

opinią publiczną, ponieważ raz odkryty fałsz 

może istotnie wpłynąć na wizerunek firmy. Dziś 

menedżerowie stają się osobami publicznymi, 

a w sieci zaciera się granica pomiędzy tym co 

służbowe, a tym co prywatne, dlatego rolą eks-

pertów od komunikacji jest wspierać liderów 

i pokazywać, gdzie warto powstrzymać się od 

komentarza lub pomóc sprawdzać inicjatywy, 

które liderzy decydują się wspierać. 

Podsumowując, nie należy dziś straszyć pra-

cowników kolejnym kryzysem, ale inwestować 

w budowanie kompetencji pomagających sobie 

z nim poradzić w przyszłości. Komunikacja znów 

powinna stać się jednym z ważniejszych elemen-

tów funkcjonowania organizacji, tak by mogła 

odpowiednio zaprocentować w trudnych cza-

sach kryzysu. Powinna być w każdej organizacji 

podwójnie ważna, nie tylko poprzez sposoby jej 

prowadzenia przez działy komunikacji i PR, ale 

także poprzez budowanie kompetencji komuni-

kacyjnych w całym zespole. 

Obecny czas możemy traktować jak pewien 

poligon przed kryzysem – to, jak zidentyfiku-

jemy mocne strony naszych zespołów w  ra-

dzeniu sobie w sytuacjach trudnych oraz jak 

zbudujemy nasze relacje z zespołem, mediami 

i organizacjami w naszym otoczeniu będzie nas 

wspierać w przyszłości. Dziś na wszystkich fron-

tach toczy się walka o zaufanie konsumentów do 

firm, społeczeństw do rządów oraz dziennikarzy 

do zarządów spółek – warto więc inwestować 

w sprawdzone przekazy, jak również bazować 

na wiarygodnych ekspertach i godnych zaufania 

influencerach. 

To, jaką troskę firmy dziś wykażą o planetę, o po-

czucie bezpieczeństwa wśród pracowników, ale 

też o zaakceptowanie naszej różnorodności - 

buduje kapitał zaufania na trudne czasy i o tym 

dziś powinni myśleć liderzy. Zamiast komunika-

cji obaw o przyszłość, powinni budować moty-

wację i dobre samopoczucie oraz inwestować  

w sprawczość zespołu w teraźniejszości. 

Iwona Kubicz 
Managing	Director	Procontent	

Communication

Ekspert i doradca w dziedzinie komunikacji kor-

poracyjnej, zarządzania kryzysem i public affairs. 

Członek Rady Programowo Biznesowej Uniwersy-

tetu Śląskiego w Katowicach. Członek jury w mię-

dzynarodowych konkursach: IPRA Golden World 

Awards, Stevie International Bussiness Awards, 

Magellan Awards oraz w konkursie Złote Spinacze. 

Koordynowała projekty dla takich firm jak: Energa 

Operator, PKP Energetyka, Sanofi, Janssen, TEVA, 

Zentiva, Grupa Adamed, Polpharma, Kongsberg 

Automotive, Becton Dickinson, Disney Channel 

oraz projekty infrastrukturalne wspierające rozwój 

R&D w Polsce.
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Krzysztof Sarnecki 
Prezes	Quest	CM	

Autor, jako zawodowy negocjator, współ-

pracował z  różnymi organizacjami w  USA 

i  w  Polsce w  obszarze zarządzania kryzyso-

wego, 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 Bu-

siness & Career Development w Chicago (z po-

nad 35-letnim doświadczeniem zarządczym), 

doradca i trener kilkunastu tysięcy członków 

zarządów i  menedżerów, pracujący z  wie-

loma czołowymi firmami w Polsce i za granicą 

w dziedzinie transformacji, nowoczesnego za-

rządzania oraz nowoczesnej sprzedaży w eko-

nomii 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

WYJĄTEK, KTÓRY
POTWIERDZA REGUŁĘ

– pozytywna centralizacja w środowisku
ciągłego kryzysu

Na początek puenta na temat pokory menedżerskiej: W kryzysie KAŻDY JEST NIEDOŚWIADCZONY, 
BO KAŻDY KRYZYS JEST INNY! Dlatego pasuje tu słynne powiedzenie chińskie: „Doświadczenie jest 
jak grzebień, który otrzymujemy, gdy jesteśmy już łysi”.

Człowiek ma – ujmując poglądowo – trzy mó-

zgi: gadzi (najbardziej pierwotny), limbiczny 

(zwany emocjonalnym) oraz racjonalny (na-

zywany myślącym, logicznym). Pierwsze dwa 

są niezależne od woli człowieka – działają 

niejako samodzielnie, reagując na otoczenie, 

dlatego połączone, są określane mianem mó-

zgu automatycznego. Racjonalny mózg służy 

nam do świadomiej obserwacji, analizy i do 

podejmowania mniej lub bardziej, ale jednak 

logicznych decyzji. Kiedy w otoczeniu czło-

wieka pojawia się zagrożenie, mózg automa-

tyczny, czyli gadzi oraz limbiczny ze swoimi 

uczuciami strachu, zdenerwowania czy nie-

chęci, silnie się uaktywnia. I  tu pojawia się 

kluczowa kwestia: im bardziej uaktywnia się 

mózg automatyczny, tym bardziej ogranicza 

to możliwości działania mózgu logicznego. 

To rodzaj „systemu ochronnego” człowieka, 

który służy przejęciu inicjatywy rządzenia 

przez instynkty – co zawsze w  prehistorii 

podnosiło szanse na przeżycie. W skrajnych 

wypadkach stanu paniki lub amoku mózg ga-

dzi przejmuje całkowitą kontrolę, „eliminując” 

mózg racjonalny.

W sytuacji ciągłego kryzysu mózg automa-

tyczny jest w  stałej silnej aktywności, więc 

uczucie ciągłego zagrożenia dewastuje stan 

psychiczny i fizyczny człowieka. Zmęczenie 

organizmu prowadzi z  czasem – jeżeli taki 

stan się przedłuża – do apatii, uczucia rezy-

gnacji, depresji, braku kooperacji, wybucho-

wości, przewlekłych stanów lękowych i dalej 

do wielu innych stanów patologicznych.

Świadomość, jak działa ten mechanizm, jest 

fundamentem wiedzy zarządczej niezbęd-

nej w wypadku ciągłego kryzysu. Menedżer 

powinien z jednej strony obniżać aktywność 

mózgu automatycznego u swoich podopiecz-

nych przez dawanie im uczucia kontrolowania 

sytuacji i skupienie ich uwagi na działaniach 

pozwalających im uniknąć myślenia typu: „Co 

to będzie?!”. Po drugie, menedżer powinien 

tak organizować pracę członków zespołu, aby 

mieli oni możliwość odprężenia, psychicznego 

i fizycznego odpoczynku w sensownych in-

terwałach czasowych, aby stan skupienia na 

walce nie był ciągły, gdyż inaczej postępować 

będzie szybko degradacja potencjału zarzą-

dzanej jednostki. Budowa i reakcje organizmu 

człowieka nie pozostawiają złudzeń.

„Bicie piany” o ogromnych zmianach w świe-

cie biznesu nikomu nie jest potrzebne. Warto 

się jednak zastanowić, czy my, osoby zarzą-

dzające, zdajemy sobie sprawę, jak zmieniają 

się wymagania wobec nas w postepidemiolo-

gicznym świecie. Co to oznacza, że mój pod-

opieczny żyje w ciągłym stresie wynikającym 

z niepewności lub że ja, menedżer, zarządzam 

w  ciągłym kryzysie? Pierwszy z  obszarów 

to zarządzanie zespołem i  jego członkami. 

Drugi to zarządzanie sobą, czyli samoświa-

domością menedżera – kwestią najczęściej 

niedocenianą, ba!, ignorowaną przez osoby 

zarządzające w czasie, gdy sytuacja wymaga 

bardzo intensywnych działań. Zajmijmy się 

teraz pierwszym obszarem.

 

Kierowanie zespołem 
w warunkach presji

Wyobraź sobie kierowcę i pasażerów, którzy 

z dnia na dzień muszą kontynuować podróż 

ciągniętym przez cztery narowiste konie wy-

dłużonym rydwanem, mieszczącym na sto-

jąco dwadzieścia osób. Postaraj się poczuć 

emocje podróżujących, ze świadomością, 

że podróż będzie trwała przynajmniej pięć 

dni. Niezbyt ciekawa perspektywa, prawda? 

A teraz pomyśl, czy kierowca tego zaprzęgu 

nadal po prostu powozi, czy też jego rola się 

zmienia? Nietrudno stwierdzić, że nie może 

on skupić się wyłącznie na samej jeździe. Ele-

ment „zarządzenia” staje się kluczowy, ina-

czej niemający doświadczenia w tak trudnym 

podróżowaniu pasażerowie spadną z wozu, 

a  większość się poobija, czego rezultatem 

będzie panika i zatrzymanie pojazdu. Łatwo 

zrozumieć, że przejęcie „organizacyjnej” ini-

cjatywy przez kierowcę jest równie ważne, 

jak samo prowadzenie rydwanu. Przyszedł 
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czas na szybką, jednokierunkową komunikację, 

naukę bez dyskutowania, podporządkowanie 

się reżimowi zasad i  ustaleń – na CENTRA-

LIZACJĘ ZARZĄDZANIA. Priorytetem staje 

się bezpieczeństwo oraz zapobiegnięcie 

opóźnieniu podróży. Jednocześnie kierowca 

nie może wystraszyć podróżujących, którzy 

presję zarządczą połączą obecnie z  wyobra-

żeniem i obawami związanymi z zaczynającym 

się „innym podróżowaniem” – czyli z sytuacją 

kryzysową.

Zadania, które charakteryzuje wysoki poziom 

zagrożenia egzystencjalnego, lęku, nieprze-

widywalności zdarzeń, wywołują w  błędnie 

zarządzanym zespole tzw. efekt tonącego 

statku. Błędne zarządzanie jest tu rozumiane 

jako liberalny i  demokratyczny model przy-

wódczy, w którym lider pozostawia wiele ról 

niesprecyzowanych, podczas gdy wymagają 

one natychmiastowego ukierunkowania, zde-

finiowania metody pracy, tempa, kryteriów eg-

zekwujących oraz jednostronnej komunikacji 

(eliminacja ryzyka improwizacji). Efekt toną-

cego statku to tendencja członków zespołu 

do postaw zachowawczych, destrukcyjnych 

i egocentrycznych.

W sytuacjach napięcia, ryzyka sankcji i presji 

czasu najbardziej efektywnym jest styl auto-

kratyczny (ale nie totalitarny!), modyfikowany 

o wartości Total Quality Management (TQM). 

To czynniki maksymalizujące sprawność ope-

racyjną zespołu i minimalizujące stres.

Zarządzanie autokratyczne? Jak to? Gdzie 

się podziały filozofia zarządzania partycypa-

cyjnego lub służebne przywództwo (servant 

l  eadership)? Ponadto, na skutek „nawiedzo-

nych” naukowców i  szukających poklasku 

„akademików”, gdzieś na zapleczu myślenia 

rajcująca przedwczesna (o co najmniej 20 lat!) 

idea (dzisiaj jeszcze utopijna) turkusowego 

świata. Dlaczego sytuacja kryzysowa wymaga 

zarządzania autokratycznego? Intuicyjnie czu-

jemy, że nie czas na demokrację na statku, gdy 

sztorm na morzu… A jak sztorm trwa długo – 

tak jak ciągnąca się obecna kryzysowa sytuacja 

– jak to wpływa na człowieka? Czy rzeczy-

wiście wiemy, co się dzieje z podopiecznymi? 

Warto wiedzieć.

 

Faza heroiczna

Przyjrzyjmy się teraz pewnym standardom 

związanym z reagowaniem człowieka w sytu-

acji długotrwałego kryzysu. Ludzie w  stanie 

zagrożenia lub niepewności egzystencjalnej 

reagują skrajnie inaczej niż w relatywnie sta-

bilnym środowisku. Jednocześnie na wstępnym 

etapie narastającego kryzysu zachowania jed-

nostek w zespole mogą często wprowadzać za-

rządzającego w błąd. To, co dzieje się w środku 

człowieka w  pierwszej fazie, najczęściej nie 

tylko nie jest komunikowane, ale jest wręcz 

ukrywane, m.in. dlatego, aby nie obnażać swo-

jej słabości w obliczu zmian i wypadać dobrze 

na tle zespołu. Etap ten nazywany jest fazą he-

roiczną. Większość członków zespołu deklaruje 

w  niej lojalność, współpracę i  „niepękanie” – 

czyli: „oczywiście, będziemy trzymać się razem” 

(uwaga: opis ten nie dotyczy incydentalnej sy-

tuacji kryzysowej, czyli chwilowej, punktowej, 

typu pożar, w której model zachowań będzie 

inny).  Niedoświadczona osoba zarządzająca 

odniesie wrażenie, że zespół jest spójny i że 

„z takimi ludźmi sprostamy każdemu proble-

mowi”. Gdy dotyczy to większych zespołów 

(nie kilkuosobowych), wrażenie to jest biegu-

nowo dalekie od prawdy, gdyż jest po prostu 

złudzeniem. Grupa ludzi bardzo szybko się 

spolaryzuje według Prawa Pareto (20-60-20).

 Faza ufności i nadziei

W  drugiej fazie społeczność znajduje się 

w  centrum zainteresowania, napływa po-

moc i obietnice wsparcia, dzięki czemu rosną 

oczekiwania, że trudności zostaną przezwy-

ciężone, a  wszystko powróci niebawem do 

normy. Złudzeniom tego okresu ulegają za-

równo poszkodowani, jak i pomagający im lu-

dzie, którzy często nie uprzedzają pierwszych 

o prawdopodobnym biegu wydarzeń i że w nie-

dalekiej przyszłości zainteresowanie środków 

masowego przekazu i  decydentów osłabnie, 

wyraziste staną się przeszkody na drodze do 

naprawienia szkód i wyrównania strat oraz da 

znać o sobie zmęczenie. Złudzenia te jednak 

szybko zostają skonfrontowane ze skalą wyda-

rzenia – bardziej czy mniej racjonalnie – przez 

pojedyncze osoby.

Jak tylko ktoś się wyłamie i zacznie komuni-

kować obawę o przyszłość lub kwestionować, 

na bazie lęku, decyzje zarządzającego, zada-

jąc choćby pytania typu: „A  skąd wiadomo?”, 

„A dlaczego?”, „A czy na pewno?”, jak domino 

poleci polaryzacja 20-60-20, unaoczniając, że 

to już nie jest spójny zespół, ale grupa jedno-

stek, które obserwują szefa i siebie nawzajem. 

To właśnie interakcja między szefem, członkami 

zespołu oraz światem zewnętrznym decyduje 

o  szybkim zróżnicowaniu zachowań. Mniej 

więcej jedna piąta osób będzie silnie i  pozy-

tywnie trzymała się wcześniej ustalonej tra-

jektorii działań. Trzy piąte (60 proc.) „wstrzyma 

oddech”, obserwując i  pozwalając strachowi 

buzować w  ich umysłach, pogłębiając znaki 

zapytania. Pozostałe 20 proc. wejdzie w moduł 

zachowań kontrujących, kwestionujących lub 

wycofujących się, „uciekając ze statku”. W tym 

momencie przedłużający się kryzys wchodzi 

w fazę rozczarowania.
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Faza rozczarowania

Na tym etapie pojawia się zmęczenie – 

UWAGA! – psychiczne i fizyczne, najczęściej 

ignorowane przez zarządzających i zarządza-

nych. Mnożą się przeszkody na drodze do urze-

czywistnienia zamierzeń, narasta świadomość, 

że obciążenia i troski na stałe zagnieździły się 

w codziennym życiu. Nasilają się objawy zwią-

zane z reakcją na stres, narasta poczucie bezsil-

ności. Wiele osób notuje sinusoidę zachowań 

– od apatii i  braku kooperowania po wybu-

chową nerwowość. Jeśli człowiek nie odpo-

czywa, zmęczenie daje o sobie znać w sposób 

często zaskakujący dla zarządzającego.

 

Jak przeciwdziałać postę-
powaniu faz

Wiedza na temat zachowania się zespołów 

i jednostek w sytuacji ciągłego napięcia, lęku 

i  niepewności pochodzi z  dziedziny wojsko-

wości. Metody kontroli stresu na polu walki 

(Combat Stress Control, CSC) oraz kontroli 

szoku artyleryjskiego (Shell Shock Control, SSC) 

były budowane na bazie zdobywanego przez 

wieki doświadczenia. Obecnie również wiedza 

o zarządzaniu w długotrwałym kryzysie czerpie 

z tego kierunku, gdyż dowództwo każdej armii 

odpowiada na pytania: „Jak utrzymać człowieka 

(żołnierza) w stanie, który pozwoli mu na kon-

tynuację walki, a  ostatecznie na powrót do 

normalnego życia?”, „Jak działać, aby jednostki 

(osoby) i zespoły składające się na armię dzia-

łały sprawnie mimo wszechobecnego stresu?”. 

Pole walki oraz czas spędzany w okopach, czy 

tak jak dzisiaj – w bazach wojskowych, to po 

prostu poligon dla zarządzania kryzysowego. 

Oto dwie praktyczne wskazówki dla dzisiej-

szych menedżerów, wynikające z wiedzy woj-

skowej, a szczególnie z doświadczeń i praktyk 

jednostek specjalnych takich jak: SAS, Navy 

Seals oraz GROM.

Poszukiwanie homeostazy

Układ nerwowy człowieka składa się z dwóch 

podsystemów: współczulnego i  przywspół-

czulnego. Pierwszy włącza się, gdy walczymy, 

chcemy coś przepracować, stawiamy czoła 

wyzwaniom, jesteśmy aktywni zawodowo lub 

w  wymagających dawania sobie rady sytu-

acjach stresu. Na układ przywspółczulny prze-

łączamy się, gdy odpoczywamy, relaksujemy 

mózg i  komórki naszego ciała. Osoba pozo-

stająca w równowadze psychicznej i fizycznej, 

która czuje się dobrze w swojej codzienności, 

przełącza się naprzemiennie między tymi syste-

mami. Organizm dąży do tzw. homeostazy, czyli 

równowagi wewnętrznej, stymulując go także 

dzięki tym dwóm podsystemom nerwowym. 

Aktywność nas buduje, daje poczucie sensu, 

a odpoczynek pozwala na ładowanie akumu-

latorów. Jeżeli jednak człowiek pozostaje nie-

ustannie „w objęciach” układu współczulnego, 

walczącego – następuje dewastacja organizmu 

i dzieje coś bardzo niebezpiecznego. Im dłużej 

pozostaje się w tym stanie, tym trudniej prze-

łączać się na układ przywspółczulny. Objawia 

się to np. niemożnością zasypiania, budzeniem 

się w nocy, mrowieniem w kończynach w czasie 

snu, pogłębianiem się stanów lękowych.

Menedżer powinien dbać o taką organizację 

pracy, aby podopieczni w kryzysie mieli możli-

wość odpoczywania, powinien narzucić pewien 

rygor działania, w którym przerwy w pracy, go-

dziny pracy, ewentualnie dni wolne były obli-

gatoryjną częścią organizacji pracy. Menedżer 

skupiony na ratowaniu firmy w czasie kryzysu 

MUSI zdawać sobie sprawę, że lęk i  napię-

cie oraz niepewność drenują organizm jego 

podopiecznych w niewspółmiernie większym 

stopniu niż w czasach normalności.

Jednocześnie menedżer ten podlega dokładnie 

takim samym mechanizmom, jak podopieczni. 

Jedną z  jego odpowiedzialności jest dbanie 

o równowagę własnego organizmu, mimo że 

adrenalina przywódcza pcha go do ciągłego 

działania. Dlaczego powinien uważać na siebie? 

Z tej samej przyczyny, dla której w samolocie 

w sytuacji zagrożenia maskę z tlenem najpierw 

zakłada rodzic, a  dopiero później zakłada ją 

dziecku. 

Pojawia się pytanie: jak się relaksować, gdy 

człowiek może zasnąć, a w psychice „buzują” 

myśli typu „co jutro”? Z  pomocą przychodzi 

wiedza i doświadczenie jednostek specjalnych. 

Niestety, pokonanie stresu przy wykorzystaniu 

jedynie własnej psychiki często jest niewystar-

czające. Dlatego żołnierze wspomnianych już 

jednostek specjalnych korzystają z  fizjolo-

gicznych sposobów przełączania się z układu 

współczulnego na przywspółczulny, wiedząc, 

jak istotne jest to dla egzystowania organizmu 

i utrzymania możliwości jego działania.

 

Składowe „menedżera 
kryzysu”

Jeżeli podopieczny widzi ciebie, menedżera, 

który w obliczu sytuacji kryzysowej zastanawia 

się, co zrobić, dywaguje „na jego oczach”, pyta 

o warianty rozwiązań – otrzymuje niekorzystny 

przekaz: „menedżer nie do końca wie, co robić”. 

Ta wiadomość jeszcze bardziej pogłębia poczu-

cie niepewności i strachu. Dlatego kluczowe 

składowe działania menedżera w kryzysie to:

1. Przygotowanie (choćby doraźnego) planu 

działania bez udziału członków zespołu.

2. Zaprezentowanie planu działania w komu-

nikacie jednokierunkowym (autokratycznym) 

z wytłumaczeniem „dlaczego” i „do czego dą-

żymy”, ale bez zbyt szerokiego „rozwodzenia 

się nad tematem”.

3. Fundamentalną zasadą zarządzania załogą 

w  kryzysie powinno być wyjście menedżera 

do ludzi, skrócenie dystansu (nie mylić ze spo-

ufalaniem się), częstszy fizyczny kontakt dzięki 

bezpośredniej rozmowie z  podopiecznymi. 

Kontakt ten powinien być nacechowany z jed-

nej strony spokojem menedżera, okazywanym 

zainteresowaniem podopiecznym, z drugiej – 

stanowczością co do odpowiedzi na pytania 

oraz niewchodzeniem w  dyskusje na temat 

zasadności wyznaczonych zasad i planu.

4. Przyjęcie konwencji, w której pytania bez od-

powiedzi lub nietrafione propozycje powinny 

być kwitowane dyplomatyczną reakcją typu: 

„Dziękuję, zanotowałem, warte przemyśle-

nia” z kontynuacją komunikacji w stylu: „Teraz 

skupmy się na realizacji wyznaczonych działań, 

gdyż to daje nam stabilność i bezpieczeństwo”.

5. Menedżer powinien unikać jakichkolwiek 

reprymend publicznych (nawet w małym gro-

nie), gdyż poziom wrażliwości podopiecznych 

w sytuacji kryzysu jest niewspółmiernie wyższy 

niż w warunkach normalnych – obecność innych 

może mieć dewastacyjny wpływ na psychikę 

pracownika.

6. Menedżer MUSI uzbroić się w cierpliwość, 

która nie była jego domeną w przeszłości, a na 

pewno nie w tej skali. Zmiana jego priorytetów 

powinna polegać przede wszystkim na całkowi-

tym skupieniu się na odpowiednich komunika-

tach (merytorycznych i dobrych stylowo) oraz 

na budowaniu POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA 

za pomocą organizacji pracy prowadzącej do 

stopniowego rozruchu w nowej normalności. 

Zbyt szybkie tempo, bez upewnienia się co do 

stabilności i realności zaplanowanych działań, 

może prowadzić do ogromnego zamieszania 

i, w efekcie, do utraty zaufania podopiecznych 

co do kwestii kontrolowania sytuacji przez 

menedżera.

7. W czasie realizacji planu istotny jest kontakt 

osobisty ze wszystkimi członkami zespołu – da-

wanie wsparcia, a także monitorowanie reali-

zacji zadań. 

UWAGA! W sytuacji przedłużającego się kry-

zysu należy dążyć do delegowania zadań krót-

koterminowych, tak aby podopieczny mógł być 

monitorowany w miarę często. Pozostawianie 

kogoś np. na tydzień w samotności z zadaniem 

stworzy lukę do pojawiania się lękowych „zna-

ków zapytania” co do dalszego rozwoju sytuacji. 

Jest to związane z faktem, że człowiek ma tzw. 

dwa tryby myślenia: długoterminowy i krótko-

terminowy. Ten drugi włącza się w momencie 

skupienia na zadaniach doraźnych. Z kolei dłu-

godystansowy, który pozwala na „przeglądanie 

przyszłości”, w kryzysie jest, niestety, podatnym 

gruntem pod pojawianie się lęków i pogłębianie 

niepewności co do przyszłości. Dlatego umie-

jętne zajęcie podopiecznych zadaniami „tu 

i teraz” wprowadza ich w stan trybu myślenia 

krótkoterminowego, przez co pozwala im le-

piej przetrwać czas kryzysu. To jeden z filarów 

zarządzania zespołem w kryzysie.

EKSPERT RADZI
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EKSPERT RADZI

Magdalena Chojnacka-Greslé

Zawodowo związana z  marketingiem i  event 

marketingiem od 15 lat, od 2013 roku zaanga-

żowana w organizację imprez i targów ekolo-

gicznych, wsparcie medialne wydarzeń i akcji 

społecznych. Prowadziła portal Ekonavigator 

i  niejednokrotnie występowała jako ekspert 

w  mediach i  na wydarzeniach branżowych, 

których była też organizatorem. Specjalizuje 

się w content marketingu, komunikacji, a także 

kreowaniu wizerunku oraz budowaniu marki, 

(również osobistej), w oparciu o wartości. 

www.ekonavigator.online

FACE THE CHALLENGE OF 
DIGITAL AUDIO!

Reklama digital ma wiele zalet, jedną z największych jest jej opłacalność, gdyż pozwala na analizę za-
chowań potencjalnych klientów i precyzyjne dostosowanie przekazu do preferencji grupy docelowej. 
Możemy jednak mówić o pewnym przesycie, jeśli chodzi o przekazy wizualne. Z angielskiego, nazywamy 
to zjawisko terminem banner blindness czy content blindness. Obserwujemy też zjawisko ograniczonego 
zaufania do treści reklamowych. Jak więc dotrzeć do klienta? 

Nieuchronnie, stale i dynamicznie zwiększa się 

liczba użytkowników Internetu w stosunku do 

całej populacji, i tak przed rokiem internauci 

stanowili 84,5%, a na początku 2022 roku było 

to już 87% Polaków. Z roku na rok niemal taki 

sam przyrost notują media społecznościowe, 

które są używane obecnie przez ponad 27 mi-

lionów mieszkańców naszego kraju i liczba ta 

obejmuje wszystkie grupy wiekowe, włącznie 

z seniorami.

Co ciekawe, przed ekranem spędzamy jednak 

nieznacznie mniej czasu z roku na rok, maleje 

też liczba oglądających tradycyjną telewizję, 

rośnie za to liczba słuchaczy audycji na żąda-
nie, czyli odbiorców digital audio. Jak podaje 

raport Hootsuite z lutego tego roku, wśród 

form takiego przekazu dominuje radio inter-

netowe (ok. 26%), następne w kolejce popu-

larności są aplikacje typu Spotify (ok. 21,5%), 

stale rośnie też liczba osób korzystających 

z podcastów i obecnie jest to już około jedna 

trzecia użytkowników Internetu.

PODCASTY NA FALI! 

Zgodnie z raportem Tandem Media „Słuchacz 

podcastów w Polsce", zrealizowanego przez 

Publicis Groupe, zasięg miesięczny podcastów 

wśród użytkowników sieci w  naszym kraju 

w 2021 roku znowu wzrósł i wynosił prawie 

9 milionów osób. Sprzyja temu rosnąca liczba 

tego typu treści dostępnych w Polsce, gdzie od 

2019 roku pojawiło się ponad 7000 tytułów 

podcastowych. Jednocześnie, minimum raz 

w tygodniu, podcasty włącza co piąty polski 

użytkownik sieci. Audycje internetowe na 

żądanie doceniane są za wartościowe, intere-

sujące treści, często zawierające wypowiedzi 

eksperckie i zgodne z zainteresowaniami od-

biorców. Użytkownicy cenią je, gdyż pozwalają 

one na poszerzanie i uzupełnianie wiedzy, na-

bywanie nowych umiejętności lub realizowa-

nie pasji. Dużą wagę odgrywa też sama forma 

„podania”. Treści tego typu zaprojektowane 

są na utrzymanie uwagi, ale bez sztucznego – 

w porównaniu do form video – przeciągania 

uwagi. 

Tu ważna jest autentyczność i wartościowy 

kontent. Treści w podcastach są atrakcyjne 

ze względu na przekaz, jednocześnie jednak 

pozwalają na ich „konsumpcję” podczas wyko-

nywania innych zajęć – np. w trakcie dojazdu 

do pracy, lub podczas wykonywania mniej 

absorbujących zajęć domowych. Podcast nie 

męczy wzroku. Są to główne czynniki, które 

wpływają na to, że – jak potwierdzają bada-

nia – odbiorców cechuje wysoka akceptacja 

zawartych w nich reklam. Tym bardziej jest 
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to interesujące ze względu na strukturę grupy 

docelowej, jaką stanowią ich odbiorcy. Najwię-

cej słuchaczy tego rodzaju treści jest bowiem 

w grupie wiekowej 35+. 90% osób korzysta-

jących z podcastów ma minimum średnie wy-

kształcenie, a prawie połowa wyższe. Oprócz 

tego z analizy wynika, że podcasty są coraz po-

pularniejsze w całej Polsce, choć ich słuchacze 

w zdecydowanej większości są mieszkańcami 

miast, słuchacze obecni są również w mniej-

szych miastach i wsiach. 

Jak widać, warto zarówno podcasty tworzyć, 

jak i korzystać z tej formy reklamy. Wskazuje 

na to zarówno globalny jak i krajowy trend, gdyż 

wydatki na reklamę w podcastach stale rosną. 

PO CO ROBIĆ PODCAST?

Podcast może pełnić różne role. Może być two-

rzony przez osoby prywatne i firmy, na użytek 

wewnętrzny i zewnętrzny. Podcast może zastą-

pić bloga – czy to osobistego, czy firmowego. 

Może pełnić rolę swego rodzaju kompendium 

wiedzy, może też mieć lżejszą formę, mówić 

o produktach, technologiach, sytuacji gospo-

darczej, relacjach lub ludziach. To świetna forma 

promocji i pozycjonowania publikacji oraz osób 

lub marek, daje możliwość zaprezentowania 

szerokiej publiczności próbki informacji na ja-

kiś temat, bez angażowania dużych środków. 

Jest to też świetny sposób na to, by docenić 

pracowników, zaprezentować tajniki profesji, 

wartość doświadczenia – może być więc dosko-

nałą formą gratyfikacji i motywacji. 

Na przykładzie firmy szkoleniowej, która zdecy-

dowała się na tę formę promocji, poprzez pre-

zentację części swojego unikalnego know how, 

mogę stwierdzić, że podcast może odgrywać też 

ważną rolę w tzw. retencji klienta. To świetne 

narzędzie, by dać mu dawkę wiedzy już po odby-

tym szkoleniu, która wspomaga transfer wiedzy 

od osób, które szkolenie przeszły i chciałyby się 

swoją wiedzą dzielić z pozostałymi członkami 

zespołu. Służy ona też utrwaleniu wiedzy, jest 

to więc stała wartość dodana, do usługi, za którą 

płaci się raz. Na pewno ta forma prezentacji 

usług ułatwia też polecenie ich przez naszych 

klientów – rekomendacja poparta może być 

próbką tego, czego może się on spodziewać. 

W tym przypadku podcast może być świetnym 

narzędziem sprzedażowym - co pokazują nie-

które przykłady z rynku.

Jak w  przypadku wszystkich innych działań, 

które mają na celu kontakt z  publicznością, 

warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czemu 

taki podcast ma służyć i do kogo jest adreso-

wany. Jak we wszystkim, znaleźć swoje „why”, 

bo choć tworzenie podcastu nie wymaga 

dużych funduszy, jego tworzenie jest nieco 

czasochłonne i  pracochłonne, wymaga też 

konsekwencji i wytrwałości w realizacji zamie-

rzenia - bo jak we wszystkim, najważniejsze jest 

przygotowanie. 

Gdy już sobie odpowiemy na pytanie po co, do 

kogo i co zamierzamy mówić, możemy zaczy-

nać. Warto nagrać na początek 5 pierwszych 

odcinków, które stworzą nam bezpieczny 

bufor, pozwalający na zasilanie naszego kanału 

regularnie.

Czy warto? Na pewno. 
Czy jest to trudne? Spróbuj! 

Ani samo nagranie, ani montaż, ani dystrybucja do większości 
platform dostępnych dla słuchaczy, nie wymaga narzędzi płat-
nych. Nakładów wymaga jedynie promocja, która konieczna jest 
niezależnie od tego jak dobry jest kontent. Przy umiejętnym po-
stępowaniu, stworzeniu dobrego planu promocji nie tylko w social 
mediach, nie muszą to być duże fundusze. 

POROZMAWIAJMY O TWOIM
GLOBALNYM BIZNESIE!

Dagmara Szastak Katarzyna Piosek

Zapraszamy do współpracy
Biuro Współpracy Międzynarodowej

RIG w Katowicach

EKSPERT RADZI
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Magia filmu 
dokumentalnego

Był bezchmurny sierpniowy dzień. Na pla-

nie serialu „Chwile szczęścia” (Canal+, 2020) 

malarz Dariusz Miliński opowiadał, jak w mło-

dości marzył o  lataniu i  konstruował lotnie, 

które zawsze spadały i rozbijały się. Kolejne 

konstrukcje były coraz lepsze i kiedy pokazywał 

jak wysoko potrafił się wzbić, nagle na przedłu-

żeniu jego rozpostartych ramion niebo rozpruły 

dwa potężne samoloty. Miliński krzyknął, że to 

znak! Że te ryczące olbrzymy symbolizują jego 

życiowe dzieło. Soczystym językiem wyrażał 

zachwyt nad cudownym zbiegiem okoliczności, 

który wydarzył się przed kamerami. 

Film opowiada o  tym, jak Miliński – 

 artysta-malarz, przeistoczył się w  pełno-

krwistego biznesmena. Jest w  nim wiele 

pasjonujących wątków, ale właśnie ta scena 

najmocniej zapada w  pamięć. Kwintesencja 

filmu dokumentalnego - prawda i emocje.

Biznes w filmie
 

Film dokumentalny podbija świat. Współcze-

sne kino dokumentalne jest w świetnej formie. 

Wszystkie platformy VOD szczycą się posiada-

niem w ofercie wybitnych produkcji realizowa-

nych z wielkim rozmachem. 

Kiedy wiadomo, że to, co oglądamy, wyda-

rzyło się naprawdę, nasze zmysły się naprę-

żają. Wsłuchujemy się w  historię, wysysamy 

wszystko, co instynktownie czujemy, że może 

nam się przydać. 

Największą moc oddziaływania mają filmy do-

kumentalne o ludziach.

Pragniemy poznawać historie tych, którzy 

nam imponują, dokonali niezwykłych rzeczy, 

osiągnęli sukces. Wydają się stalowo silni, nie-

zniszczalni i obdarzeni szczególnymi talentami. 

Fenomeny, które wywołują szybsze bicie serca 

i  pragnienie dotarcia do źródeł. To staje się 

możliwe dzięki filmowi. W dokumencie reży-

ser w naszym imieniu zadaje pytania, wchodzi 

w  niuanse, wyciska najciekawsze szczegóły. 

Mamy nadzieję, że uszczkniemy z  tych opo-

wieści coś, co doda nam skrzydeł. I często tak 

się dzieje. Najlepsze filmy dokumentalne mają 

moc wpływania na ludzi i na los. 

I to właśnie perfekcyjnie można wykorzystać 

w biznesie.

Film w biznesie

Nowe technologie i  media społecznościowe 

zmieniają oblicze filmu w służbie biznesu. 

Na co dzień wykorzystujemy krótkie filmiki 

do szybkiej bieżącej informacji o produktach, 

w celu sprzedaży. Robione są bez przesadnej 

troski o ich jakość realizacyjną.

I  odwrotnie - filmy o  idei, która przyświeca 

działalności firm, kształtujące wizerunek, są 

coraz wyższej jakości. I tutaj przydaje się pro-

fesjonalny warsztat filmowy.

Małe duże dzieło

Jak mówi prof. Andrzej Fidyk, trzykrotnie na-

grodzony Wiktorem za cykl "Czas na doku-

ment", film dokumentalny ma przykuwać naszą 

uwagę od pierwszej do ostatniej minuty, tak jak 

największe osiągnięcia kinematografii.

Jeśli mamy nieskrępowany budżet możemy 

sobie pozwolić na duży rozmach produk-

cyjny. Zatrudnić producenta, który zaprosi do 

współpracy uznanego reżysera, wysokiej klasy 

operatora obrazu, zdolnego dźwiękowca i mi-

strza oświetlenia. Wybitni twórcy będą mieli 

do dyspozycji wystarczającą liczbę dni zdję-

ciowych, żeby stworzyć spektakularne dzieło 

na miarę HBO albo Netflixa. Tak, jakbyś ubrał 

smoking i podjechał na elegancką galę Asto-

nem Martinem. 

Najczęściej jednak budżet stawia ograniczenia 

i trzeba iść na wiele kompromisów - prostsze 

środki realizacyjne, mniej efektowne zdjęcia, 

ale na jednej rzeczy na pewno nie można 

oszczędzać - na sile przekazu. 

Treść filmu powinna być arcydziełem, wcią-

gającą historią opowiedzianą w  pasjonujący 

sposób. Bez hermetycznego języka, wytartych 

sloganów, bez odrobiny nudy, tylko magne-

tyczne przyciąganie tworzonej legendy. 

Twórca w głównej roli

Kręta droga do zbudowania dzisiejszego bizne-

sowego królestwa jest gotowym scenariuszem.

A kto niesie w sobie wszystkie tajemnice długiej 

podróży, która doprowadziła do tego miejsca? 

Innowator, inspirator, kreator - twórca biznesu.

To właśnie film o  człowieku przykuje uwagę 

najmocniej, bo będzie pokazywał emocje.

Trudne początki, wzloty i upadki, nieprzewi-

dziane wydarzenia, przeciwnicy i przyjaciele, 

cena, jaką trzeba płacić i smak spełnionych ma-

rzeń - to się będzie oglądać z zapartym tchem.

Na głównego bohatera zawsze czyha niebez-

pieczna pułapka - apoteoza. To takie cudowne 

zanurzyć się w  pochwałach i  uwielbieniu, 

szczególnie, jeśli cały świat będzie mógł to zo-

baczyć. Ale od tego jest profesjonalny twórca 

filmowy, żeby przekonać bohatera, że w filmie 

dokumentalnym prawda odpłaca się szacun-

kiem i podziwem dla głównego bohatera.

W końcu każda słabość ma swoją siłę, z wąt-

pliwości zbudowana jest mądrość, a porażka 

jest busolą sukcesu. 

Tyle naszej wartości, ile uzbieraliśmy w żmud-

nym boju o to, kim jesteśmy teraz.

EKSPERT RADZI

Joanna Frydrych

Scenarzystka, reżyserka i producentka reportaży, 

filmów i seriali dokumentalnych dla TVP, Canal+, 

HBO, właścicielka firmy Grupa Medialna Frydrych.

Autorka książki „Sława, pieniądze i  miłość - jak 

telewizja może zmienić twoje życie”.

www.joannafrydrych.art

FILM W BIZNESIE, BIZNES W FILMIE
Te dwie sztuki mają ze sobą wiele wspólnego. Nagłe zwroty akcji, napięcie, silne emocje, a przede wszyst-
kim charyzmatyczny główny bohater, który gra o wielką stawkę. Świat biznesu kapitalnie sprawdza się 
jako temat filmu, a dobrze zrobiony film doskonale służy biznesowi. 
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Czy RESKILLING to domena kobiet?
Wiele kobiet wykazuje dziś zainteresowanie przebranżowieniem się w kierunku IT. Według badań, aż 
55 proc. specjalistek z IT podjęło pracę w sektorze po przebranżowieniu się, a ponad 70 proc. czuje się 
w pracy spełniona1. Co czwarta Polka pracująca w branży technologicznej posiada wykształcenie inne 
niż kierunkowe (m.in. psychologia, socjologia, filologie obce)2. Te liczby przewyższają wyniki mężczyzn 
badanych w tych samych kategoriach. Oznacza to, że kobiety chętniej podchodzą do zmiany w życiu 
zawodowym i są otwarte na pracę w firmach technologicznych. To, co popycha je do podjęcia tej decyzji, 
to najczęściej lepsze zarobki, większe możliwości rozwoju i duże zapotrzebowanie na pracowników w tej 
branży, jej otwartość. Badanie wśród kobiet funkcjonujących w organizacji przeprowadziła także firma 
Capgemini Polska, która dane rynkowe zweryfikowała na własnym przykładzie. 
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Według badań więcej kobiet niż mężczyzn po-

dejmuje się przekwalifikowania do roli tech-

nologicznej 3. Prawie co czwarta ankietowana 

twierdzi, że blokuje ją strach przed zmianą, 

jednak wiele z nich podejmuje działanie mimo 

ryzyka 4.  

–	W  czasie Wielkiej	 Rezygnacji,	 w  trakcie	 i  po	
pandemii,	 widoczny	 stał	 się	 ruch	 kobiet,	 które	
postanowiły	zmienić	swoją	sytuację	zawodową,	
szukając	 dla	 siebie	 lepszych	możliwości.	 To,	 co	
okazuje	się	najbardziej	motywujące	dla	tej	grupy	
to	 sama	dostępność	 rynku,	 obecne	 na	 nim	 za-
potrzebowanie	 na	 konkretne	 stanowiska,	 które	
daje	 poczucie	 możliwości.	 W  związku	 z  dużą	
podażą,	 dostępnych	 jest	 też	 wiele	 materiałów	
edukacyjnych	 (od	 szkoleń	 zewnętrznych,	 przez	
kursy	firmowe,	po	rozmaite	warsztaty,	blogi	czy	
bootcampy).	Badane	kobiety	często	podkreślają,	
że	 lubią	wyzwania,	a dodatkową	motywacją	są	
dla	nich	historie	osób,	które	rozpoczęły	już	swoją	
karierę	w IT.	Analiza	wyników	badań	potwierdza	
słuszność	zakładania	społeczności,	które	wspie-
rają	kobiety	w realizacji	karier	w szeroko	pojętej	
branży	technologicznej – mówi Małgorzata Na-
stały-Karczmarek, Senior Software Engineer 
w Capgemini Polska, jedna z przedstawicielek 
wrocławskiej części women@capgemini.

Edukacja może być różna

Jak podaje Software Development Association 

Poland, luka kadrowa w branży technologicznej 

wyłącznie w Polsce sięga już nawet 300-350 

tys. osób i stale rośnie. To z kolei otwiera drogę 

do reskillingu dla tych osób, które wcześniej 

nie brały pod uwagę ścieżki opartej o rozwój 

w zakresie najnowszych technologii i nie mają 

ukończonych studiów kierunkowych, ani od-

powiedniego doświadczenia.

W związku z tym, że brakuje wykształconych 

i doświadczonych w branży IT osób, organiza-

cje coraz częściej decydują się jednak otwierać 

na osoby o mniejszej wiedzy czy doświadczeniu 

technicznym i  technologicznym, organizując 

dla takich osób specjalne szkolenia i planując 

okresy przygotowawcze. To sprawia, że pracę 

w IT można podjąć również z tytułem uniwer-

syteckim zdobytym na nietechnicznej uczelni 

i  nietechnicznym kierunku. Według badania 

przeprowadzonego przez Capgemini Polska 

blisko 29 proc. ankietowanych kobiet rozpo-

czynających ścieżkę zawodową w IT, wcześniej 

studiowało kierunki humanistyczne, nauki spo-

łeczne oraz ścisłe, przyrodnicze i wiele innych.

–	Badanie	kobiet	pracujących	w Polskim	Capge-
mini5 wykazało,	 że	aż	65	proc.	 ankietowanych	
ukończyło	uniwersytety	na	kierunkach	niezwią-
zanych	 z  obecnie	 wykonywanym	 zawodem.	
Zgodnie	z tendencją	rynkową,	u nas	także	są	to	

osoby,	które	mają	za	sobą	studia	 językowe,	hu-
manistyczne,	 psychologiczne…	 ale	 pojawia	 się	
także	weterynaria,	historia	sztuki	czy	turystyka.	
To	środowisko	jest	niesamowicie	zróżnicowane,	
co	 daje	 nam	 ogromne	możliwości	 rozwoju.	 Co	
więcej,	poza	samym	wykształceniem,	mamy	także	
do	czynienia	z mieszanką	doświadczeń	–	aż	71	
proc.	ankietowanych	kobiet	wcześniej	pracowało	
w innych	branżach	(od	edukacyjnej,	przez	funkcje	
publiczne,	po	media	czy	nawet	branżę	medyczną).	
Niejednokrotnie	są	to	osoby,	które	mają	już	wielo-
letnie	doświadczenie	zawodowe,	a teraz	chcą	coś	
zmienić.	Dlatego	w Capgemini	funkcjonuje	spo-
łeczność,	którą	nazwaliśmy women@capgemini –	
to	grupa	kobiet,	które	nie	tylko	wspólnie	dążą	do	
rozwoju	i identyfikują	możliwe	ścieżki	dla	siebie	
i  organizacji,	 ale	 także	 grupa,	 która	wzajemnie	
się	wspiera	i aktywnie	działa	po	to,	by	zwiększać	
odsetek	kobiet	w świecie	technologicznym,	dając	
przykład	swoim	koleżankom.	A jak	wskazują	ba-
dania,	ludzkie	historie	inspirują	do	podejmowania	
tej	ścieżki	– mówi Anna Ciepielewska, Senior 
Project Manager w Capgemini Polska, przed-
stawicielka społeczności women@capgemini. 

54 proc. kobiet badanych w ankiecie Capge-

mini zaznacza, że aby podjąć pracę na obecnym 

stanowisku, musiało się do tego specjalnie wy-

szkolić. Jak wynika z kolei z badania No Fluff 

Jobs, na polskim rynku IT reskillingu lub up-

skillingu musiała podjąć się co czwarta badana 

kobieta. Metody szkolenia są zgodne w każdym 

z przypadków – spośród tych badanych, które 

nie ukończyły uczelni na kierunku związanym 

z IT, większość podejmowała kursy i uczest-

niczyła w warsztatach. Bardzo duża grupa to 

samouki, a wiele respondentek zdecydowało 

się skorzystać z ofert firm deklarujących wy-

szkolenie nowo zatrudnionej osoby – 57 proc. 

spośród pracownic Capgemini właśnie w ten 

sposób zyskało dodatkowe kompetencje.

Wyjątkowy wskaźnik 
satysfakcji

Z wyników ankiety przeprowadzonej w Capge-

mini wynika, że 84 proc. respondentek, czyli 

kobiet pracujących w szeroko pojętej branży 

IT, (ankietę przeprowadzono szeroko, wśród 

kobiet obejmujących role nie tylko techniczne 

i związane z programowaniem), czerpie satys-

fakcję i zadowolenie ze swojej pracy. Rozwój, 

zarobki i możliwości – kobiety obecne w IT wy-

kazują dużą świadomość zalet swoich stano-

wisk oraz branży, przy jednoczesnej mniejszej 

skali czynników negatywnych.

–	Jeśli	jest	tak	dobrze,	to	co	stoi	na	przeszkodzie,	
żeby	jeszcze	więcej	kobiet	weszło	do	branży,	jed-
nocześnie	 niwelując	 lukę	na	 rynku	pracy?	 Jako	

czynniki	 blokujące	 podjęcie	 tej	 decyzji	 najczę-
ściej	 podawane	 są	 trudne	 początki	 –	 trudność	
w znalezieniu	odpowiedniej	oferty	pracy,	czy	zbyt	
duża	ilość	materiałów	edukacyjnych,	albo	w ogóle	
–	brak	wiedzy	o  tym,	od	czego	zacząć.	Dlatego	
w  Capgemini	 zdecydowaliśmy	 się	 na	 stworze-
nie  community	 women@capgemini,	 w  którym	
oprócz	tego,	że	wspólnie	realizujemy	interesujące	
inicjatywy	 i możemy	np.	brać	udział	w  spotka-
niach	z różnymi	przedstawicielkami	świata	biz-
nesu,	to	mamy	możliwość	prostu	wzajemnie	się	
wspierać.	Rola	takich	kobiecych	kręgów	jest	nie	
do	przecenienia	–	chciałabym,	żeby	dziewczyny,	
które	 nie	wiedzą	 od	 czego	 zacząć	 karierę	w  IT,	
zainspirowały	się	tym	i spróbowały	odnaleźć	takie	
społeczności	w swoim	otoczeniu	– mówi  Monika 
Goły, Service Delivery Manager w Capge-
mini Polska, przedstawicielka społeczności 
 women@capgemini.
 
Jak wskazują ekspertki Capgemini, rozpoczęcie 

pracy w IT jest dla kobiet równie osiągalne, co 

dla mężczyzn, a branża stopniowo przestaje 

być postrzegana jako typowo męska, odczaro-

wuje się stereotyp niedostępności technologii 

dla przedstawicielek płci żeńskiej. Widać to już 

stopniowo wśród najmłodszych uczestniczek 

rynku pracy – w okresie 2016–2021 liczba 
kobiet studiujących na kierunkach informa-
tycznych wzrosła o 38 proc. Choć udział ko-

biet wśród studentów IT wzrósł nieznacznie 

– z 14 do 16 proc.6, to zmiana wśród młodych 

kobiet również jest widoczna i choć zachodzi 

powoli, to zainteresowanie pracą w IT wzrasta. 

Tendencja wskazuje, że ten trend się utrzyma, 

a w przyszłości kobiety nie będą musiały prze-

branżawiać się, bo już wchodząc na rynek będą 

posiadały niezbędną wiedzę i  kompetencje 

umożliwiające rozpoczęcie tej pracy. Dopóki 

jednak udział tej grupy na kierunkach technicz-

nych jest niewielki, firmy technologiczne będą 

mieć do czynienia z napływem kobiet z innych 

branż – co w ostatecznym rozrachunku rów-

nież ma swoje dobre strony, bo umożliwia two-

rzenie otwartych i zróżnicowanych zespołów.

www.capgemini.com/pl-pl

Agnieszka Juraszczyk
Senior Public Relations & Content Marketing

Specialist Capgemini Polska

Aleksandra Witkowska
Consultant Linkleaders

1 Kobiety	w IT	2020,	Raport	No	Fluff	Jobs.	2 Kobiety	w IT	2022,	Raport	No	Fluff	Jobs.	3 Exploring	Pathways	into	Tech	Careers,	Wise,	2021.	4 Kobiety	
w IT	2020,	Raport	No	Fluff	Jobs.	5 Przebadano	90	kobiet	reprezentujących	społeczność	Women@Capgemini	Community.	6 Kobiety	na	politechnikach,	
Fundacja	Perspektywy,	2021.
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Osoby, które odnoszą sukcesy, zdobywają 

podziw, lojalność i polecenia swoich klien-

tów. Umiejętnie radzą sobie z  obiekcjami 

i  wyprzedzają obawy, tak, aby zanim się 

narodzą w głowach ich klientów, powstały 

już dla nich konkretne odpowiedzi i rozwią-

zania. Zresztą już samo nastawienie i sposób 

podejścia się różni.

Co czyni dobrego 
sprzedawcę?

Dobry sprzedawca ma do zaoferowania 

klientom coś więcej niż tylko zwykłą, prostą 

ofertę, która wygląda jak gazetka reklamowa. 

Stają się nimi entuzjastyczne osoby o dużej 

odporności, które poświęcają czas na po-

znanie potrzeb swoich klientów, wykazują 

się empatią i  z  pełnym zaufaniem zajmują 

się produktem bądź usługą.

Wiedzą również, jak radzić sobie z odrzu-

ceniem i  uczą się zarówno z  najbardziej 

udanych transakcji, jak i tych przegranych. 

Dla nich nie istnieją porażki zawodowe, dla 

nich to okazja do wyciągnięcia wniosków, 

ich analizy oraz momentu do zastanawiania 

się nad tym, co można zrobić lepiej, sku-

teczniej. A także okazja, aby przeanalizować 

sytuację w celu zawężenia grupy docelowej. 

Skupienia się na obszarach, które przynosiły 

do tej pory najlepsze efekty, u  siebie, jak 

i u konkurencji.

Dlatego skuteczni sprzedawcy, nie tylko są 

osobami, które potrafią przekonać innych 

do swojej idei, produktu, pomysłu, ale rów-

nież poradzić sobie ze słabszymi momen-

tami, błędami, które mają wpływ na dalsze 

działania.

„Wielcy sprzedawcy to budowniczowie relacji, 
którzy wytwarzają wartość i pomagają swoim 
klientom osiągnąć sukces” – Jeffrey Gitomer.

Każdy, kto pracuje w tym zawodzie i trak-

tuje go jako ważną misję, rozumie jak ważne 

jest ciągłe doskonalenie swojego warsztatu. 

Sprzedaż to proces, który zawiera w sobie 

rozpoznanie potrzeb, uważne i aktywne słu-

chanie z udzielaniem informacji zwrotnych 

oraz finalizacja, czyli odnalezienie właści-

wych rozwiązań dla klienta. A także tzw. fol-

low-up, czyli moment, w którym zaczyna się 

opieka i troska nad osobami, które dokonały 

pierwszej transakcji.

Jakie elementy mogą 
być zgubne w skutecz-
nej sprzedaży?

Zgubić może rutyna i  utarte schematy, 

błędne przekonania czy też niewłaściwe 

podejście do rozmowy. A  co za tym idzie, 

brak koncentracji na rzeczywistych proble-

mach i  potrzebach rozmówców, a  w  dal-

szym rezultacie mijanie się z rzeczywistymi 

rozwiązaniami.

Często sprzedaż za wszelką cenę jest waż-

niejsza niż budowanie całego procesu, 

w taki sposób, aby końcowy odbiorca czuł 

się zadbany i  uszanowany. A  to prowadzi 

w  dłuższej perspektywie do bycia niesku-

tecznym sprzedawcą, który zamiast satys-

fakcji odczuwa frustrację, zniecierpliwienie 

oraz zaczyna popełniać coraz więcej błędów.

Sprzedaż ma być receptą na właściwie 

zdiagnozowanie bólu u rozmówców, a nie 

wywoływaniem kolejnych i  szukaniem ich 

w  niewłaściwych miejscach. To oznacza, 

że jeśli odwrócimy role i zamiast nachalnej 

sprzedaży, skupimy swoją uwagę na tym, 

żeby odnaleźć wspólny język, zrozumienie 

i wsparcie z drugą stroną, to nasza efektyw-

ność będzie większa.

W sprzedaży nie chodzi tyle o bliskie rela-

cje międzyludzkie, co o właściwe, skuteczne 

budowanie dialogu, w którym ważne jest, to 

aby się poznać, zaufać i okazać sobie wza-

jemny szacunek.

Choć, jeśli nie będziemy mieć przekonania, 

nie poczujemy chemii do tego, co oferu-

jemy, to pomimo świetnych umiejętności 

networkingowych i prezentacyjnych nasza 

skuteczność będzie znikoma.

Istnieje znacząca różnica między 
przeciętnymi a dobrymi, czyli 
skutecznymi sprzedawcami

Zawodowi sprzedawcy - NIE SPRZEDAJĄ, a dostarczają rozwiązania i to spersonalizowane. A to wszystko 
dzięki umiejętności wynikającej z aktywnego słuchania, braku złych i blokujących przekonań oraz umie-
jętności szerszego spojrzenia na sytuację, w której znajduje się ich odbiorca.

Dariusz Jaszcz

Właściciel agencji Lizard. Twórca marek Dia-

log Możliwości oraz The Mystery Room, a także 

współorganizator konferencji „Prosto o marketingu 

i sprzedaży”, nad którym nasze wydawnictwo objęło 

patronat medialny.
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Dlaczego?

Większość ludzi odbiera nie tylko same infor-

macje, ale i emocje, jakie się za nimi kryją. 

Dopiero połącznie treści (przekazu) z całą jej 

formą, daje czytelny, jasny i przekonujący sy-

gnał rozmówcom, aby przybliżyli się do naszej 

propozycji. Odbiorcy odbierają naszą energię 

i dopasowują się do niej.

Należy także pamiętać, o tym, aby zachować 

szacunek, a unikać arogancji oraz zbyt dużej 

pewności siebie. Sprzedaż to również służe-

nie innym, dlatego nasza wiedza i skuteczność 

ma nie przytłaczać w rozmowie i powodować 

niechęci, a ma być elementem wspierającym 

i budującym nasz profesjonalny wizerunek.

Kolejnym błędem, który wpływa na pozycję 

i reputację, jest niedotrzymywanie złożonych 

obietnic i terminów. Oczywistym faktem, jest, że 

na końcu każdego etapu sprzedaży, najważniej-

szym elementem jest realne pozyskanie klienta 

i zawarta z nim umowa, co można traktować jak 

najlepszą nagrodę za przeprowadzenie skutecz-

nie całego procesu sprzedażowego.

Zatem jak zwiększyć 
swoje szanse i móc 
 cieszyć się z efektów?

Warto unikać utartych schematów, a  wyko-

rzystywać kreatywne rozwiązania. W  tym 

celu można posiłkować się różnymi metodami 

i  technikami z  grywalizacji, storytellingu czy 

design thinking. Dobrze jest również wyeli-

minować zasypywanie ofertami innych osób, 

o których nic nie wiemy. Skuteczność oparta 

jest o  wiedzę na temat osób, do których za-

mierzamy zwrócić się z  ofertą – propozycją 

– rozwiązaniem. Wiedza pozwala zbliżyć się 

do rozmówcy i zdobyć zaufanie. 

Aby zdobyć informacje i znaleźć punkty styczne 

do rozmowy, można np. przeanalizować bizne-

sowe profile w mediach społecznościowych.

To pomoże właściwie przygotować się do 

rozmowy. Nie ma nic gorszego niż rozmowa 

o niczym. Dlatego warto, mieć wcześniej przy-

gotowany plan rozmowy. Dobrze jest w  nim 

umieścić, to, o  co chcielibyśmy konkretnie 

zapytać i  co zaoferujemy, a  także, czy i  jeśli 

tak, to jakie wcześniej nasz rozmówca miał 

doświadczenia na temat, z którym chcemy do 

niego przyjść. Bądź też wyciągnąć informacje, 

co go obecnie może najbardziej interesować, 

czego poszukuje, a  także czym aktualnie się 

zajmuje. Można wówczas wyciągnąć wnioski 

i  sformułować pod te wnioski pytania, które 

wciągną rozmówcę w dyskusję.

Magdalena Jarocka
Biuro ds. PR & Marketingu RIG w Katowicach
tel. 534 221 566, e-mail: mjarocka@rig.katowice.pl

Nie mieliśmy tyle miejsca, żeby wypisać wszystkie narzędzia,
z których korzystamy, ale z naszą pomocą dotrzesz do Twojej
grupy docelowej i zwiększysz sprzedaż!

działania
marketingowe

Zaplanuj z nami 
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CYFRYZACJA SZANSĄ
DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw ozna-

cza wykorzystanie technologii cyfrowych 

w różnych zakresach działalności przedsiębior-

stwa, które umożliwiają fundamentalne zmiany 

w  efektywności operacji biznesowych oraz 

w funkcjonowaniu modeli biznesowych. Jest to 

złożony proces transformacji technologicznej 

i organizacyjnej przedsiębiorstw, związany ze 

zmianą modelu biznesowego firmy i integracją 

łańcucha wartości w całościowym cyklu życia 

produktu / usługi. 

Warunkiem tej transformacji jest skuteczne 

wykorzystanie technologii cyfrowych oraz 

zasobów w celu osiągnięcia sukcesu bizneso-

wego oraz przewagi konkurencyjnej na rynku. 

Przy czym zastosowanie technologii cyfrowych 

oraz zmiana strategii firmy zakłada możliwość 

opłacalnej produkcji spersonalizowanej lub kre-

owanie spersonalizowanych usług w odpowie-

dzi na zindywidualizowane potrzeby klientów. 

W efekcie wdrażania tej koncepcji transformacji 

firmy mogą zaoferować inteligentne cyfrowe 

produkty wraz z powiązanymi z nimi cyfrowymi 

usługami. 

To, jak firmy radzą sobie z wyzwaniami dosto-

sowując swoje strategie biznesowe determi-

nuje między innymi ich dojrzałość cyfrowa, do 

osiągnięcia której kluczowe jest zaangażowanie 

całej kadry pracowników zarządzanych przez 

kompetentnych menadżerów. (…) 

Menadżerowie odpowiedzialni za transfor-
mację cyfrową w przedsiębiorstwie muszą 
posiadać szeroką wiedzę technologiczną i zna-
jomość trendów społecznych, gospodarczych 
i rynkowych oraz posiadać dobrze rozwinięte 
zdolności psychospołeczne. 

Zarządzanie transformacją cyfrową to zarządza-

nie zmianą w warunkach ogólnej niepewności 

i  dynamicznie zmieniającego się otoczenia 

biznesowego, dlatego kluczową umiejętnością 

menadżerów staje się umiejętność podejmowa-

nia nowych wyzwań i zadań oraz elastyczność 

i  szybkość podejmowania decyzji. Decyzje 

te mogą być wspierane inteligentnymi syste-

mami raportowania i analizy danych, dlatego 

zrozumienie ich działania oraz wykształcenie 

postawy uwzględniającej ich rekomendacje jest 

istotne dla efektywnego zarządzania. 

Wdrażanie innowacji cyfrowych w firmie po-

winno odbywać się w ramach ogólnie przyjętej 

strategii transformacji cyfrowej, której wizja, 

cele i mierniki są przekazywane pracownikom 

firmy. Dlatego, klarowne i jasne komunikowanie 

strategii oraz włączanie pracowników w proces 

definiowania celów i decydowania w procesach 

zmiany (tzw. empowerment) zwiększa szanse 

na skuteczne przeprowadzenie transformacji 

cyfrowej w firmie i zmniejsza ryzyko powsta-

wania oporu kadry przed zmianami. Ponadto, 

biorąc pod uwagę fakt większej popularyzacji 

pracy zdalnej i konieczności budowania interdy-

scyplinarnych zespołów, nowymi wyzwaniami 

dla menadżerów jest zarządzanie zespołami 

rozproszonymi, pracującymi w  wirtualnym 

środowisku. Taki charakter pracy wymusza 

na menadżerach konieczność jeszcze bardziej 

precyzyjnego definiowania celów i mierników 

zadań oraz sprawnej klarownej komunika-

cji. To również implikuje nowe podejście do 

Rewolucyjne zmiany w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstw spowodowane postępującą cyfryzacją 
stawiają firmom wiele wyzwań. Jedną z nich jest pojawiająca się luka kompetencyjna wynikająca z braku 
doświadczonej kadry zarządzającej rozumiejącej nie tylko biznesowe i organizacyjne aspekty zmiany, 
ale przede wszystkim działanie nowych technologii cyfrowych i potrafiącej skutecznie wykorzystywać 
je jako narzędzia do kreowania wartości i utrzymywania przewagi konkurencyjnej. 
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Projekt	został	opracowany	w Polskiej	Agencji	Rozwoju	Przedsiębiorczości.	Realizacja	projektu	została	sfinansowana	przez	Unię	Europejską	ze	środków	Programu	Operacyjnego	

Wiedza	Edukacja	Rozwój.

motywowania zespołów i tworzenia relacji. 

Podstawą efektywnego funkcjonowania biz-

nesów w sieci wartości jest integracja danych 

w  całym łańcuchu wartości. Tworzy to tzw. 

jedno źródło wiedzy (tzw. single source of 

truth) dla wszystkich interesariuszy eko-

systemu biznesowego. Stosowanie nowych 

metod przetwarzania i analizy dużych zbiorów 

danych ( BigData) oraz algorytmów sztucznej 

inteligencji zwiększa presję i konieczność szyb-

szego reagowania menadżerów na informacje 

i podejmowanie decyzji. Działania zarządzają-

cych zmianą cyfrową powinny być nastawione 

na wykorzystywanie danych w celu poprawy 

efektywności procesów i osiągania wyznaczo-

nych mierników. 

Zmiany  jakie niesie  transformacja cyfrowa 
wynikają nie  tylko  z wykorzystywania no-
wych technologii, ale przede wszystkim ze 
zmieniających się potrzeb klientów i trendów 
personalizacji produktów. Dlatego też wzmoc-

nienie orientacji rynkowej i klientocentrycznej 

postawy zarządzających jest podstawą wdra-

żania rozwiązań zarówno 

w obszarze nowych modeli 

biznesu, jak i  tworzenia 

strategii marketingowych. 

Wiedza na temat zacho-

wań klientów w  prze-

strzeni cyfrowej oraz 

znajomość cyfrowych na-

rzędzi wykorzystywanych 

w  tworzeniu marketingu 

mix umożliwia skuteczny 

monitoring realizacji 

strategii transformacji 

cyfrowej. 

Kolejnym aspektem 

urzeczywistnienia no-

woczesnych strategii 

transformacji cyfrowej 

jest inteligentny produkt, 

którego wartość bazuje na nowych modelach 

biznesu opartych o rozwiązania sztucznej inte-

ligencji i Internecie Rzeczy. Dane pochodzące 

z użytkowania inteligentnych produktów do-

starczają wiedzy menadżerowi, który może 

wykorzystywać je do tworzenia unikatowej 

wartości dodanej i  nowego modelu bizne-

sowego. Natomiast w  ramach efektywnego 

zarządzania produktem wykorzystywane są 

systemy zarządzania cyklem życia produktów 

(PLM - Product Lifecycle Management), wspie-

rające przedsiębiorstwa w procesie tworzenia 

i rozwoju produktów już od momentu koncepcji, 

poprzez projekt i produkcję. Dlatego znajomość 

funkcjonalności również tego typu oprogramo-

wania i umiejętność tworzenia inteligentnych 

produktów i usług staje się coraz częściej wyma-

ganą kompetencją współczesnych menadżerów. 

Z punktu widzenia menadżerów zarządzających 

transformacją cyfrową w przedsiębiorstwach 

przemysłowych, szczególnie istotna jest zna-

jomość realiów funkcjonowania inteligentnych 

fabryk. Generuje to potrzebę nowych techno-

logicznych kompetencji, wśród których należy 

wymienić, m.in. umiejętność pracy z  danymi 

i przetwarzania informacji, umiejętność szyb-

kiego szacowania uzasadnienia biznesowego 

podczas tworzenia koncepcji rozwoju techno-

logii (automatyzacji, robotyzacji, cyfryzacji) dla 

fabryki, znajomość scenariuszy wykorzystania 

sztucznej inteligencji w  fabrykach, umiejęt-

ność kompleksowej oceny inwestycji techno-

logicznych i  oceny ryzyka technologicznych 

projektów inwestycyjnych, czy też znajomość 

nowych standardów. 

Funkcjonowanie nowych technologii, aw szcze-

gólności wykorzystywanie i przetwarzanie da-

nych, niesie za sobą również szereg wyzwań 

prawnych i nowych regulacji, które wpływają 

na inwestycje i tworzone modele biznesowe. 

Dlatego znajomość podstawowych aktów 

prawnych w tym zakresie powinna być stale 

aktualizowana przez menadżerów zarządzają-

cych transformacją cyfrową. Ponadto, bardzo 

istotnym aspektem ucyfrowienia biznesów jest 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa cy-

frowego w firmie, w co wlicza się nadzorowanie 

ustanawianie, wdrażanie, utrzymanie i ciągłe 

doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeń-

stwem cyfrowym. Prezentowane kompetencje 

menadżera uwzględniają strategiczne podej-

ście do transformacji cyfrowej w firmie, które 

koncentruje się na kreowaniu wartości dodanej 

firmy z pomocą narzędzi cyfrowych.

Źródło:	„Opis	kompetencji	menadżerskich	w za-
kresie	 transformacji	 cyfrowej”,	 Polska	 Agencja	
Rozwoju	 Przedsiębiorczości;	 www.serwisuslu-
girozwojowe.parp.gov.pl

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 
zachęca przedsiębiorców reprezentujących 
sektor mikro, małych i średnich firm do udziału 
w projekcie Akademia Transformacji Cyfrowej 
MMŚP, w ramach którego mogą uzyskać nawet 

100% dofinansowania na szkolenia z zakresu 

cyfryzacji. Wsparcie w Akademii realizowane 

jest w  formie refundacji poniesionych przez 

przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, 

wybranych z Bazy Usług Rozwojowych i obej-

muje refundację kosztów opracowania analizy 

potrzeb rozwojowych oraz usług szkoleniowych 

i doradczych. Dofinansowanie stanowi pomoc 

de minimis i bazowo wynosi do 80% wartości 

usługi rozwojowej, jednak dla usług szkole-

niowych jest możliwość wniesienia wkładu 

własnego w postaci wynagrodzeń. Oznacza to, 

że wkład własny wymagany w projekcie może 

pokryć opłacone na rzecz pracownika wynagro-

dzenie i przedsiębiorca może 

uzyskać refundację kosztów 

nawet do  100% wartości 

szkolenia. 

–	Projekt	realizujemy	w partner-
stwie	z Łódzką	Izbą	Przemysło-
wo-Handlową	oraz	HRP	Group	
Sp.	z o.o.	Od	stycznia	do	końca	
sierpnia	 2022	 r.	 do	 projektu	
przystąpiło	207	firm	z całej	Pol-
ski,	a to	jeszcze	nie	koniec.	Pla-
nowane	są	kolejne	nabory,	o ich	
terminach	informujemy	na	bie-
żąco,	m.in.	na	naszej	stronie	in-
ternetowej,	gdzie	zamieszczamy	
aktualne	informacje	o projekcie:		 
www.rig.katowice.pl.	 Zapra-
szamy	 chętne	 firmy	 do	 apli-
kowania	 do	 Akademii.	 Warto	

skorzystać	z projektu	i podnieść	kompetencje	swoje	
oraz	swoich	pracowników – wyjaśnia  Aleksandra 
Rolling z RIG w Katowicach,  Doradca Lokalny 
Akademii Transformacji Cyfrowej MMŚP.

Wszystkie informacje o projekcie:
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
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RIG W KATOWICACH SZKOLI ZAWODOWO!

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, jako Partner projektu „Śląskie. Zawodowcy”, od początku 
jego realizacji (wrzesień 2019) do czerwca 2022 roku zorganizowała 29 szkoleń specjalistycznych oraz 
rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczestników projektu, niezbędne na 
rynku pracy bądź szkolenia językowe. Szkolenia zrealizowano w formie online, stacjonarnej oraz mieszanej.

Ze szkoleń skorzystało 200 uczniów siedmiu śląskich szkół branżowych I stopnia i techników biorących udział w projekcie: Zespół Szkół Technicz-

nych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie, Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. M. Batko w Chorzowie, Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach, 

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu, Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich.

	–	W nowym	roku	szkolnym	2022/2023,	w ramach	ostatniej	już	rekrutacji	do	projektu,	kolejnych	50	uczniów	podniesie	swoje	kompetencje	i rozwinie	umiejętności	
dzięki	możliwości	udziału	w	projekcie	„Śląskie.	Zawodowcy”	– wyjaśnia Katarzyna Baranowska, Ekspert ds. jakości kursów i szkoleń.

• Obsługa wózka jezdniowego w kategorii I WJO wraz z bezpieczną 

obsługą-wymianą butli gazowych

•  Programowanie JAVA poziom podstawowy

•  Adobe Photoshop CC 2020 – poziom podstawowy

•  Obsługa programu AutoCAD 2D i 3D od podstaw

•  ABC Kadry i Płace - najważniejsze aspekty w ujęciu praktycznym

•  Kasjer walutowo-złotowy wraz z obsługą klienta w kantorze

•  AutoCAD 2D i 3D od podstaw

•  Programowanie w języku C++

•  Obsługa programu finansowo-księgowego Symfonia

•  Programowanie sterownika PLC Siemens S7-1500 w środowisku 

TIA PORTAL

•  Grafika komputerowa Adobe Photoshop i Illustrator

•  Język angielski biznesowy z elementami języka reklamy i marketingu

•  Negocjacje w praktyce z elementami autoprezentacji i komunikacji 

interpersonalnej

•  Trening asertywności i komunikacji interpersonalnej

•  Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w praktyce

•  Język angielski w hotelarstwie i gastronomii – doskonalenie słownic-

twa branżowego i komunikacji

• Adobe Photoshop poziom średniozaawansowany z  elementami 

animacji

•  Montaż filmowy (Adobe Premiere)

•  Event Manager – organizator imprez

•  Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych

•  Dwupiętrowy tort od podstaw

„Projekt „Śląskie. Zawodowcy” jest realizowany przez  Województwo Śląskie  w partnerstwie z RIG w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach 
oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA (partnerzy projektu). Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2019 - 31.03.2023 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania: 
11.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

„Śląskie. Zawodowcy”  
co już zrobiliśmy:

200 uczestników szkoleń 
29 szkoleń
7 szkół 

Tematy szkoleń:



99

PROJEKTY UNIJNE

STAŻYŚCI W ŚLĄSKICH FIRMACH 
dzięki projektowi „Śląskie. Zawodowcy”

We wrześniu 2022 rozpoczął się kolejny rok szkolny, a w „Śląskie. Zawodowcy” zakończyła się na-
stępna rekrutacja uczniów do udziału w stażach zawodowych. W październiku i listopadzie br. w ślą-
skich firmach staże rozpocznie ponad 50 uczniów.

–	Dotychczasowa	realizacja	projektu	pokazała,	że	młodzież	pozytywnie	odbiera	
możliwości	jakie	daje	im	uczestnictwo	w stażach.	Uczniowie	uważają,	że	czas	
poświęcony	na	dodatkowe	zdobywanie	doświadczenia	nie	jest	czasem	straco-
nym,	a wręcz	przeciwnie,	zyskują	w ten	sposób	większe	możliwości	zatrudnie-
nia	po	ukończeniu	szkoły.	Staże		pozwalają		uczniowi	na	podniesienie	swoich	

kompetencji,	a pracodawcy	na	aktywne	pozyskiwanie	nowych	pracowników.		
Pracodawca	i stażysta	mają	możliwość	poznania	się	jeszcze	przed	podjęciem	
współpracy	zawodowej	– mówi Monika Jochymek, ekspert ds.  jakości 
staży i praktyk w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”.

„Projekt „Śląskie. Zawodowcy” jest realizowany przez  Województwo Śląskie  w partnerstwie z RIG w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach 
oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA (partnerzy projektu). Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2019 - 31.03.2023 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania: 
11.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

Co już zrobiliśmy:

 — staże dla 207 uczniów

 — staże realizowane były u blisko 100 śląskich przedsiębiorców

 — dotychczas staże realizowane były w zawodach: 

• technik informatyk, 

• technik ekonomista, 

• technik logistyk

• technik handlowiec,

• technik rachunkowości,

• technik mechatronik,

• technik pojazdów samochodowych,

• technik żywienia i usług gastronomicznych,

• technik fotografii i multimediów.

Szkoły biorące udział w projekcie:

• Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. W. Korfantego w Chorzowie 

• Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. M. Batko w Chorzowie

• Zespół Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących MERITUM  

im. P. Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich

• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach

• Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

• Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach

• Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu

Kontakt dla przedsiębiorców szukających stażysty:
Monika Jochymek

e-mail: mjochymek@rig.katowice.pl

tel. 574 501 009
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Dobre przywództwo
na trudne czasy
Mark Cole
CEO Maxwell Leadership®

GOŚĆ SPECJALNY EKMŚP 2022

20-22 LISTOPADA 2022

Face the 
Challenge

DODATEK SPECJALNY 12. EUROPEJSKIEGO KONGRESU MŚP
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Temat przewodni 12. Europejskiego
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Face the
Challenge

Biznes w obliczu wielkich wyzwań
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Co Cię czeka na tegorocznej 
edycji #EKMSP?

Face the
Challenge

Wystąpienia na
scenie głównej

Wywiady na
scenie głównej

Panele dyskusyjne
w sali konferencyjnej

Strefa eksperta 
B2B 

Branding
i media

Warsztaty
w sali konferencyjnej

Moderowane 
debaty na scenie

Wydarzenia
towarzyszące
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Małe i średnie firmy  
to nasze wspólne dobro!

	 Od	1989	roku	polska	gospodarka	napędzana	jest	przedsiębiorczością	Polek	i Polaków.	O uwolnienie	tego	ducha	działania	
apelowaliśmy	już	w Manifeście	Programowym,	uchwalonym	na	I Krajowym	Zjeździe	„Solidarności”.	Mój	rząd	AWS-UW	-	powo-
łany	równo	25	lat	temu	-	mógł	pójść	o krok	dalej:	zmienialiśmy	rzeczywistość	gospodarczą	tak,	by	ułatwić	Polsce	jak	najszybszą	
akcesję	do	Unii	Europejskiej	i przygotować	rodzime	firmy	do	wejścia	na	kilkusetmilionowy	rynek.		

Dziś	to	właśnie	mali	i średni	przedsiębiorcy	najlepiej	rozumieją,	jak	wiele	na	naszej	obecności	w UE	wygrywamy	i jak	bardzo	
potrzebne	nam	są	wspólne,	równe	dla	wszystkich	zasady	oparte	o prawo,	przejrzystość,	solidarność,	wiarygodność	i zaufanie.		
Polki	i Polacy	nie	boją	się	konkurencji,	za	to	gotowi	są	podwyższać	swoją	konkurencyjność	i w tym	muszą	ich	wspierać	rządzący.	

	 Nieprzestrzeganie	zasad	praworządności	-	czego	efektem	są	zablokowane	środki	z KPO	-	uderza	w polskie	firmy.	Dzieje	
się	to	w czasie	prawdziwych	plag:	pandemii,	wojny	w Ukrainie,	ogromnych	inflacji	i drożyzny,	czy	bodaj	największego	w historii	
Polski	kryzysu	energetycznego.	Polskie	firmy	podejmują	heroiczny	wysiłek,	by	sprostać	tym	wyzwaniom	–	dostosowały	się	do	
wszystkich	obostrzeń	w związku	z COVID-19,	wspierają	sankcje	nałożone	na	Rosję,	pomagają	uchodźcom	i walczącym	Ukraiń-
com.	Ale	przedsiębiorcy	powinni	mieć	przede	wszystkim	prawo	i warunki	do	rozwijania	działalności,	stawiania	na	innowacyjność,	
cyfryzację,	korzystania	z najnowszych	technologii	w produkcji,	energetyce	czy	transporcie.	A na	to	potrzebne	są	środki.	I to	im	
one	się	po	prostu	należą!

W corocznym	wrześniowym	orędziu	o stanie	Unii	Europejskiej,	przewodnicząca	Komisji	Europejskiej,	Ursula	von	der	Leyen,	
zaproponowała	konkretną	pomoc	dla	MŚP,	od	jednego	zbioru	przepisów	podatkowych	dla	przedsiębiorstw	w Europie	–	tzw.	
BEFIT,	do	przeglądu	dyrektywy	o zwalczaniu	opóźnień	w płatnościach.	Komisja	wie,	że	stan	zdrowia	europejskiej	gospodarki	
zależy	od	kondycji	małych	i średnich	przedsiębiorców.	

	 Świat	zmienia	się	szybko.	Usłyszałem	kiedyś	jakże	trafne	słowa	–	„Duży	już	nigdy	nie	pobije	małego.	To	szybki	będzie	
podbijał	wolnego”.	Mam	zatem	apel	do	rządu,	by	nie	spowalniał	polskich	firm.		Blokada	miliardów	euro	to	kryzys,	który	rząd	
wywołał	sam	-	i tylko	rząd	może	go	zakończyć.	Jeśli	to	zrobi,	nasi	przedsiębiorcy	-	wykorzystując	unijne	środki	-	pomogą	nam	
zwalczyć	obecne	kryzysy.	A na	tym	każdemu,	kto	myśli	odpowiedzialnie	o Polsce	i jej	racji	stanu,	powinno	zależeć	najbardziej.	

Zapraszam do dyskusji o stanie naszej gospodarki i sposobach na sprostanie wyzwaniom, przed którymi stoi środowisko 
polskich przedsiębiorców, w trakcie obrad Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach!

Prof. Jerzy Buzek

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący Komitetu Honorowego 12. Europejskiego Kongresu MŚP
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Tu bije serce przedsiębiorców  
– zapraszam do udziału  

w 12. edycji Europejskiego Kongresu MŚP!

Tomasz Zjawiony

Prezes RIG w Katowicach

	 Regionalna	Izba	Gospodarcza	w Katowicach,	jako	organizator	EKMŚP,	nieprzerwanie	od	2011	roku	tworzy	unikalne	miejsce	
inspiracji,	spotkań	i integracji.	Dwunasta	edycja	kongresu	odbywa	się	ponownie	we	wnętrzach,	przyjaznego	dla	przemysłu	spotkań,	
Międzynarodowego	Centrum	Kongresowego	w Katowicach.	Mam	głęboką	nadzieję,	że	nasze	wydarzenie	będzie	płaszczyzną	
do	nawiązania	interesujących	kontaktów,	zastrzykiem	pozytywnej	energii	i źródłem	motywacji	dla	przyszłych	przedsięwzięć.

„Face	the	Challenge.	Biznes	w obliczu	wielkich	wyzwań”	-	kongresowy	motyw	przewodni	oddaje	realia,	w jakich	przedsiębiorcy	
muszą	się	obecnie	odnaleźć.	Z myślą	o nich	został	stworzony	wyjątkowy,	merytoryczny	program	wydarzenia.	Wystąpią	w nim	
najlepsi	praktycy	biznesu,	zostaną	zorganizowane	dyskusje	i debaty	z udziałem	przedstawicieli	Komisji	i Parlamentu	Europejskiego,	
najwyższych	władz	państwowych,	ministerstw	i agend	rządowych,	samorządowców,	świata	nauki,	kultury	i przedsiębiorczości.	Na	
pewno	nie	podamy	na	tacy	jednego	prostego	rozwiązania	na	skuteczne	i rentowne	prowadzenie	przedsiębiorstwa,	ale	wykreujemy	
przestrzeń,	w której	można	wspólnie	stawić	czoła	obawom	i sprawdzianom	stojącym	przed	firmami	w kryzysowych	czasach.	

	 W specjalnej	publikacji	przygotowanej	na	ten	event,	można	znaleźć	zapowiedź	tego,	co	nas	czeka	na	listopadowym	
kongresie.	Mark Cole, dyrektor generalny Maxwell Leadership® i Gość Specjalny Europejskiego Kongresu MŚP	w eksklu-
zywnym	wywiadzie	mówi	o tym,	że	w dzisiejszych,	niepewnych	czasach	brakuje	dobrych	przykładów	przywództwa.	Tradycyjnie	
Współgospodarzem	kongresu	jest	Miasto Katowice.	12.	już	edycja	EKMŚP	idealnie	wpisuje	się	w	kampanię	"Katowice.	Miasto	
wielkich	wydarzeń".	Wspólnie	możemy	więcej	to	z	kolei	motto	naszej	wspólpracy	z	Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią,	
Współgospodarzem	imprezy.	Jest	z nami	jako	Partner	Strategiczny	kongresu	–	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna  
S.A.	Strefa	nr	1	w Europie	i nr	3	na	świecie,	podczas	panelu	„Jak	wyposażyć	firmę	w	skuteczne	narzędzia	rozwoju",	przedstawi	
nowe	możliwości	inwestycji	dla	sektora	MŚP. Politechnika Śląska	zaprezentuje	jedną	ze	swoich	najnowszych	inicjatyw,	czyli	
uczelniane	Centrum	Inkubacji	i 	Transferu	Technologii	-	Top	100	Innovations.	Dzięki	kongresowi	będzie	można	poznać	narzędzia	
budowania	międzynarodowych	relacji	biznesowym,	m.in.	w trakcie	panelu	dyskusyjnego	Global SME Meeting.	Wśród	wydarzeń	
towarzyszących	imprezie	znajdą	się	m.in.	Światowy Zjazd Rzeczników MŚP	i XX,	jubileuszowa	konferencja oddziału śląskiego 
Krajowej Izby Doradców Podatkowych	z cyklu:	„Doradca	podatkowy	obrońcą	praw	podatnika”.	W Strefie Eksperta	będzie	
okazja	na	skorzystanie	z profesjonalnych	porad	przedstawicieli	administracji	publicznej	oraz	Partnerów	kongresu.	A to	tylko	
ułamek	tego,	co	przygotowaliśmy	dla	uczestników	tegorocznej	edycji	imprezy.

Jesteśmy	niezmiernie	dumni,	że	możemy	tworzyć	to	wspaniałe	wydarzenie	wspólnie	z gronem	wspierających	nas	Przyjaciół,	
Partnerów	i Patronów.	Serdecznie	już	dziś,	dziękuję	wszystkim	za	ogromne	zaangażowanie	i fachową	pomoc.

Miłej	lektury	i do	zobaczenia	w MCK!
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DOBRE PRZYWÓDZTWO  
NA TRUDNE CZASY

Mark Cole, dyrektor generalny Maxwell Leadership® i gość specjalny Europejskiego Kongresu MŚP 
opowiada o swojej drodze i lekcji przywództwa oraz roli rozwoju osobistego pozwalającego na bycie 
skutecznym liderem w swojej organizacji.

Cieszę się z możliwości przedstawie-
nia cię polskim przedsiębiorcom i czy-
telnikom „Business Hub”. Pozwól, że 
rozpocznę od Dra Johna C. Maxwella, 
światowego autorytu w dziedzinie 
przywództwa, z którego dorobku 
czerpią miliony liderów na świecie. 
Niewielu z nich wie, że od szeregu lat, 
za każdym niemal działaniem Johna, 
stoi Mark Cole, CEO Maxwell Leader-
ship. Kiedy zaczęła się twoja podróż 
jako lidera?

Do zespołu Johna Maxwella dołączyłem 

w wieku 30 lat. Już wówczas miałem na swoim 

koncie doświadczenia liderskie na dość wyso-

kim poziomie, zdobyte w  organizacji rodzin-

nej, niestety przeważały te trudne. Moment, 

w którym rozpoczynałem współpracę z Johnem 

Maxwellem był bez wątpienia najtrudniejszym 

punktem mojego życia, czułem się całkowicie 

przegrany. Nie sądziłem, że kiedykolwiek będę 

w stanie ponownie przewodzić. Teraz, dziesięć 

awansów i dwadzieścia dwa lata później, jestem 

dyrektorem zarządzającym największej organi-

zacji przywódczej na świecie.

Droga osobistego rozwoju u boku 
lidera liderów, Johna Maxwella, była 
z pewnością dla Ciebie fascynującą 
podróżą. Jakiej największej lekcji przy-
wództwa nauczyłeś się dotychczas? 

Moja najważniejsza lekcja przywódcza jest 

także moją największą lekcją życiową - rozwój 

osobisty zaprowadzi Cię dalej niż twoje marze-

nia. Uwielbiam cytat Johna: „Jedyną gwarancją 

lepszego jutra jest podjęcie decyzji o rozwoju już 

dziś”. Na początku mojej liderskiej podróży mój 

mentor zapytał mnie, czy mam plan rozwoju. Nie 

miałem. Oto, jaką radę od niego dostałem - spisz 

książki, które zamierzasz przeczytać, miejsca, 

do których się udasz i ludzi, których poprosisz 

o mentoring. To stało się moim osobistym pla-

nem rozwoju: książki, doświadczenia i ludzie. 

Mogę szczerze powiedzieć, że jestem tu, gdzie 

jestem dzisiaj, ponieważ od tamtego czasu 

świadomie podchodzę do osobistego rozwoju. 

Nigdy nie zapominaj: rozwój osobisty zaprowa-

dzi Cię dalej niż Twoje marzenia.

To naprawdę brzmi jak zaproszenie 
do fascynującej podróży osobistego 
rozwoju. Powiedz, czego uczysz się 
teraz?

Całe życie byłem liderem, który przewodził 

z drugiego rzędu. W ten sposób od dwunastu 

lat realizuję wizję Johna Maxwella w naszej or-

ganizacji. Ale teraz, w ciągu ostatnich dwóch 

lat, wchodzę na pierwszy plan i  uczę się, jak 

przekazywać ludziom własną wizję organi-

zacji. Ostatnie wyzwanie przyszło w  postaci 

międzynarodowej konferencji dla blisko 6,5 

tysięcznego grona hiszpańskojęzycznych tre-

nerów i przedsiębiorców, członków Maxwell 

Leadership Certified Team, którą poprowa-

dziłem całkowicie w  języku hiszpańskim. Od 

dłuższego czasu miałem wizję służenia w ten 

sposób naszym hiszpańskojęzycznym przyja-

ciołom – nie chciałem ich po prostu zapraszać 

do naszego świata; zamiast tego chciałem 

wejść do ich świata i mówić ich językiem. Mój 

zespół podchwycił tę wizję i poniósł ją wraz ze 

mną do Meksyku. To był ekscytujący moment 

w mojej karierze. Świetni liderzy pomagają lu-

dziom widzieć więcej i dostrzegać wcześniej. 

Warto dodać, że nasza międzynarodowa orga-

nizacja szkoląca liderów i trenerów przywódz-

twa łączy 5 platform językowych, 45 tysięcy 

członków ze 165 krajów, a Ty Iwono jesteś li-

derem polskiego programu Maxwell Leadership  

Certified Team.

„Chcę wejść do ich świata i mówić 
ich językiem” - to jest wyzwanie 
dla każdego lidera. Dziękuję ci za te 
słowa. Mark, już niebawem będziesz 
gościem specjalnym na Europejskim 
Kongresie Małych i Średnich Przedsię-
biorstw w Katowicach. Temat prze-
wodni wydarzenia brzmi: „Face The 
Challenge”. Jak możesz odnieść się do 
tego tematu? Jakie szanse widzisz dla 
liderów w dzisiejszych czasach?

Świat potrzebuje teraz bardziej niż kiedykol-

wiek przywództwa opartego na wartościach, 

skoncentrowanego na ludziach; liderów na 

najwyższym poziomie, liderów, którzy służą 

swoim ludziom. Bez względu na branżę, w któ-

rej działasz, musisz rozwijać się jako lider i tak 

też rozwijać swoich ludzi. Nigdy nie spotkałem 

lidera w organizacji, od CEO Delta Airlines po 

CEO start-upu, który powiedziałby, że ma zbyt 

wielu skutecznych liderów w swojej organiza-

cji. Aby przeprowadzić nasze organizacje przez 

niepewność, w której obecnie się poruszamy, 

potrzebujemy wspaniałych liderów, którzy wie-

dzą, jak wprowadzić silną, pozytywną zmianę do 

swoich organizacji i do otaczającego ich środo-

wiska. W dzisiejszych czasach brakuje dobrych 

przykładów przywództwa. Co zamierzamy 

z tym zrobić? To jest nasza szansa. Dlatego tak 

pasjonuję się tworzeniem wspaniałych środo-

wisk przywódczych, w  których rozwijają się 

wielcy liderzy. Jak ich identyfikować? Właśnie 

do tego tematu odniosę się podczas kongresu 

w Katowicach.

Zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę 
przy liderach, na rynku pracy mamy 
dzisiaj pięć pokoleń, co samo w so-
bie jest już ogromnym przywódczym 
wyzwaniem. Jaką radę dałbyś dzisiaj 
młodym, wschodzącym liderom?

Sugerowałbym, aby młodzi przywódcy poszu-

kali kogoś, kogo warto naśladować. Nie chodzi 

o to, aby tylko kogoś obserwować, ale najpierw 

zrobić dobre rozeznanie i dokonać świadomego 

wyboru. A kiedy znajdziesz już lidera godnego 

naśladowania, zachęcam do odłożenia na bok 

swojego planu i sprawienia, by jego koncepcja 

stała się twoją na jakiś czas. Lekcje przywódz-

twa, których nauczysz się podążając za takim li-

derem, pomogą ci odnosić długofalowe sukcesy.

Jedna z moich ulubionych definicji 
przywództwa, pochodzi od Johna 
Maxwella – „Przywództwo to wpływ. 
Nic więcej, nic mniej”. Jaka byłaby 
twoja rada dla liderów w kontekście 
rozwijania wpływu i zwiększania ich 
siły oddziaływania?

Liderze, bądź większy w środku niż na zewnątrz! 

Czy jesteś młody czy wiekowy, dzień, w którym 

stajesz się tak wielki, że nie możesz nawiązać 

kontaktu z  ludźmi wokół ciebie, jest dniem, 

w którym zaczyna się twój upadek. W jaki spo-

sób rozwijasz się wewnętrznie? Jaki masz plan 

na stawanie się coraz lepszą wersją samego 
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TOUGH TIMES MAKE 
GREAT LEADERS

Mark Cole, CEO of Maxwell Leadership® and one of the special guests of ECSME, sharing his own story, 
gives a precious lessons about the leadership and the role of personal development to be an effective 
leader in your organization.

siebie? Ludzie chcą podążać za liderami, którzy 

są dostępni i prawdziwi. To właśnie mogę powie-

dzieć o Johnie Maxwellu, im bliżej Johna jesteś, 

tym bardziej go kochasz. Tak wygląda świetny 

lider, lider, który naprawdę odnosi sukcesy.

Jeśli mógłbyś zjeść kolację z jedną 
wybraną osobą, z grona żyjących lub 
tych, którzy już odeszli - kto by to był?

Tylko jedna osoba! Dobrze, dam ci jedną za-

bawną i jedną poważną odpowiedź. Chciałbym 

pójść na kolację z Jimmym Fallonem (od red. 

amerykański komik, gospodarz programów te-

lewizyjnych), byłaby to z pewnością noc pełna 

śmiechu. Poważna odpowiedź brzmi: Abraham 

Lincoln. Zapytałbym go, jak przewodzić w trud-

nych i niespokojnych czasach, jak kierować zróż-

nicowanymi zespołami. Prowadził ludzi przez 

jeden z najtrudniejszych okresów w amerykań-

skiej historii i myślę, że można by się od niego 

wiele nauczyć i lekcje te zastosować w dzisiej-

szym środowisku przywódczym.

Mark, dziękuję za naszą rozmowę i z niecier-
pliwością czekam na możliwość przedsta-
wienia Cię gronu polskich przedsiębiorców 
podczas Europejskiego Kongresu MŚP. 
Do zobaczenia w listopadzie w  Katowicach!

Rozmawiała Iwona Polkowska 
Prezes

Maxwell Leadership Certified Team Poland

Mark, I am pleased to introduce you 
to Polish entrepreneurs and “Busi-
ness Hub” readers. I will start with dr. 
John C. Maxwell, a global leadership 
expert whose leadership principles 
are followed by millions of leaders 
around the world. Few of them know 
that Mark Cole, CEO of Maxwell 
Leadership, has been behind nearly 
everything John does for many years. 
Where did your leadership journey 
begin?

At 30 years of age, I joined John Maxwell’s team. 

Up to that point I had been leading at a pretty 

high level within my family’s organization, but 

everything fell apart in my life. When I started, 

I was at the lowest point of my life as a broken 

piece of humanity. I didn’t think I’d ever be able 

to lead again. Now, ten promotions and 22 years 

later, I am CEO of the greatest leadership or-

ganization in the world.

The journey of personal growth 
alongside the leader of the leaders, 
John Maxwell, has certainly been a 
fascinating journey. What is the great-
est leadership lesson you have ever 
learned?

My biggest leadership lesson is also my biggest 

life lesson: Personal growth will take you further 

than your dreams. John Maxwell has a quote 

that I love – “The only guarantee for a better 

tomorrow is making a growth decision today”. 

Early in my leadership journey a mentor asked 

me if I had a growth plan. I didn’t have one. So, 

this is what he told me to do: write down the 

books you’re going to read, the places you’re 

going to go, and the people you’re going to ask 

to mentor you. This became my personal growth 

plan: Books, experiences, people. I can honestly 

say that I’m where I am today because of be-

ing intentional about personal growth. Never 

forget: Personal growth will take you further 

than your dreams.

It really sounds like an invitation to 
a fascinating journey of personal 
growth. Tell us what are you learning 
right now? 

I’ve been a second chair leader all my life. For 

the last twelve years, I’ve been implementing 

John Maxwell’s vision within our organization. 

But now, in the last two years, I’m stepping into 

the first chair and learning how to communi-

cate my own vision for the organization. The last 

challenge came this year with an International 

Maxwell Conference for nearly 6,5 thousand 

Spanish-speaking leadership coaches and entre-

preneurs, members of the Maxwell Leadership 

Certified Team, which I conducted entirely in 

Spanish. For a long time, I had a vision of serv-

ing our Spanish-speaking friends in this way - I 

didn't just want to invite them into our world; 

instead, I wanted to enter their world and speak 

their language. The team caught the vision and 

carried it with me to Mexico. This was a high 

point for me in my career. Great leaders help 

people see more and before...

Let me just add that Maxwell Leadership Certi-

fied Team is our international organization for 

training leaders and leadership coaches. 5 lan-

guage platforms, 45,000 members from 165 

countries, and You, Iwona, are the leader of the 

Polish Maxwell Leadership Team program.

“I want to enter their world and speak 
their language" - this is a challenge for 
any leader. Thank you, Mark for those 
words. Mark, you will soon be a spe-
cial guest at the European Congress 
of Small and Medium Enterprises in 
Katowice. The theme of the Congress 
is: “Face the Challenge”. How can you 
relate to this topic? What opportuni-
ties do you see for leaders today?

The world needs values-based, people-cen-

tered, servant leadership now more than ever. 

No matter what industry you’re in, you need 

to be developing leaders. I’ve never met an or-

ganizational leader, from the CEO of Delta to 

the CEO of a startup that started yesterday, 

who said they have too many effective leaders. 

To take our organizations through the uncer-

tainty that we are currently navigating through, 

we need great leaders who know how to bring 

powerful, positive change to their environment 

and the environments around them. There is an 

absence of good leadership examples in our day 
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today. What are we going to do about it? This is 

our opportunity. That’s why I’m so passionate 

about creating great leadership environments 

for developing great leaders. How to identify 

great leaders? This is what I will be referring to 

during the Congress in Katowice.

Let us dwell on the leaders for a mo-
ment, we have five generations in the 
labor market today, which in itself is 
already a huge leadership challenge. 
What advice would you give young 
emerging leaders today?

Young leaders find somebody worth following. 

Don’t just freely follow somebody, research 

and investigate them first. And once you find a 

leader worth following, I would encourage you 

to set aside your agenda and let their agenda 

become your agenda for a season. The lead-

ership lessons you will learn from following a 

leader worth following will empower you to be 

successful long-term.

One of my favorite John Maxwell defi-
nitions of leadership is: "Leadership 
is influence. Nothing more, nothing 
less”. What advice would you give to 
a leader about growing their influence 
and increasing their impact?

Be bigger on the inside than the outside. Lead-

ers, young or old, the day you get so big that 

you can’t relate to those around you is the day 

you begin your decline. How are you develop-

ing yourself on the inside? What is your plan 

for developing the deepest parts of yourself? 

People want to follow leaders who are acces-

sible and real. Here’s what I can tell you about 

John Maxwell, the closer you get to John the 

more you love him. That’s what a great leader, a 

leader who is truly successful looks like. 

If you go to dinner with one person, 
living or dead, who would it be?

Only one person! Ok let me give you a fun an-

swer and a serious answer. I would love to go 

to dinner with Jimmy Fallon, it would be a night 

full of laughs. The serious answer is, Abraham 

Lincoln. I would ask him how to lead in challeng-

ing and turbulent times. I would ask him how to 

lead diverse teams. He led through one of the 

most difficult periods of American history, and 

I think there’s much to learn from him and apply 

to our leadership environment today.

Mark, thank you for this interview. I look for-
ward to the opportunity to introduce you to 
the Polish entrepreneurs during the European 
SME Congress in Katowice. See you on No-
vember in Katowice!

Interviewed by Iwona Polkowska
President

Maxwell Leadership Certified Team Poland

Mark Cole is the CEO of Maxwell Leadership®. An internationally recog-

nized thought leader, he has worked alongside the company’s founder, John 

C. Maxwell, for over a decade, and has shared the stage with John to grow 

Maxwell Leadership into the organization it is today. 

Maxwell Leadership's mission is to provide individuals, companies, organi-

zations and communities, and entire nations with an effective response 

to the needs of good leadership because everyone deserves to be led 

well. Under Mark's leadership, Maxwell Leadership, Maxwell Leadership 

Certified Team, and the company’s non-profit organizations – Maxwell 

Leadership Foundation and EQUIP – have had a world-wide impact by 

equipping and training millions of adults and youth with values-based, 

people-centric leadership.

The Maxwell Leadership enterprise is committed to bring powerful, posi-

tive change to every region of the world, because everyone deserves to 

be led well.

Mark Cole 
jest dyrektorem generalnym Maxwell Leadership®, organizacji, której misją 

jest zapewnianie jednostkom, firmom, organizacjom i społecznościom oraz 

całym narodom skutecznej odpowiedzi na potrzeby dobrego przywództwa. 

Jako innowacyjny lider o międzynarodowej renomie, od ponad dziesięciu 

lat ściśle współpracuje z Johnem C. Maxwellem, dzieląc wysiłki oraz scenę, 

aby przekształcić Maxwell Leadership w organizację o światowym wpływie, 

którą jest dzisiaj. Pod jego kierownictwem Maxwell Leadership, Maxwell 

Leadership Certified Team oraz organizacje non-profit firmy – Maxwell 

Leadership Foundation i EQUIP – wywarły i wywierają wpływ na cały 

świat, wyposażając i szkoląc miliony dorosłych i młodzieży w obszarze 

przywództwa opartego na wartościach i zorientowanego na ludzi. 

Firma jest społecznie zaangażowana we wprowadzanie potężnych, po-

zytywnych zmian w każdym rejonie świata, ponieważ każdy zasługuje na 

dobre przywództwo.  
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Face the Challenge

Pokaż się  
w Strefie Media Business HUB

Zaprezentuj swoją firmę lub organizację, jej osiągnięcia, 
ofertę albo portfolio inwestycyjne. Przedstaw receptę na 

prowadzenie biznesu z pasją!

Bądź częścią najważniejszego wydarzenia dla MŚP! 

Zapraszamy do współpracy

KONTAKT:
Jaga Kolawa, jkolawa@rig.katowice.pl , tel.: +48 503 802 70

20-22 LISTOPADA 2022
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Dr Janusz Michałek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. mówi o powołaniu Polskiej 
Strefy Inwestycji – „game changerze” dla sektora MŚP, promocji wsparcia dla małych firm w ramach 
kampanii Booster MŚP i zaangażowaniu Strefy w 12. edycję EKMŚP.

Katowicka Specjalna Strefa Ekono-
miczna została Partnerem Strate-
gicznym 12. Europejskiego Kongresu 
MŚP, który odbędzie się w listopadzie 
w Katowicach. Bardzo się cieszymy, 
że Strefa nr 1 w Europie wspiera RIG. 
Jakie ma Pan oczekiwania przed tym 
wydarzeniem?
Pozwolę sobie nieskromnie uzupełnić, że tym 

razem wspieramy kongres jako – już po raz 

trzeci z rzędu – Strefa nr 1 w Europie i Strefa 

nr 3 na świecie. Przed dosłownie kilkoma dniami 

odebraliśmy po raz kolejny tak ważne dla nas 

nagrody za 2022 r. w  rankingu fDi Business 

Intelligence wydawnictwa Financial Times. Ale 

nie to jest oczywiście kluczowe pod kątem na-

szego zaangażowania w kongres. Najważniejsze 

jest bowiem promowanie wsparcia, jakie takie 

instytucje jak KSSE oferują nie tylko dużym, mię-

dzynarodowym koncernom, ale właśnie mikro, 

małym i średnim firmom. 

Ustawa o powołaniu Polskiej Strefy Inwestycji 

z 2018 r. była rzeczywiście „game changerem”, 

dzięki któremu jako Strefa możemy oferować 

fantastyczne warunki do rozwoju firm z sektora 

MŚP. Fakt, że mogą one otrzymać zwolnienie 

z podatków PIT i CIT nawet do 50 procent, a do 

tego na okres nawet 15 lat sprawił, że jeste-

śmy wręcz świadkami rewolucji w patrzeniu na 

Strefę przez ten sektor. 

Natomiast oczywiście by firma chciała ubiegać 

się o wsparcie u nas, musi wiedzieć, że takie wa-

runki są dostępne właśnie w KSSE. Dlatego też 

tak istotny jest dla nas udział w tak dużych i re-

nomowanych wydarzeniach, jak 12. Europejski 

Kongres MŚP. Liczę, że na imprezie, wspólnie 

z RIG. zachęcimy nowych inwestorów i pomo-

żemy im jeszcze bardziej rozwinąć ich bizne-

sowe skrzydła w niedalekiej przyszłości.

Temat przewodni kongresu - „Face the 
Challenge” wpisuje się w działalność 

i usługi oferowane przez KSSE. Rozwi-
jacie się i nie boicie wyzwań?
Sądzę, że zarówno firmy, jak i takie instytucje 

jak KSSE muszą mieć wpisane słowo „rozwój” 

w swoje DNA. Z jednej strony dbamy o rozwój 

międzynarodowy, stąd tegoroczne umowy ze 

strefami np. ze Zjednoczonych Emiratów Arab-

skich czy misje gospodarcze do Afryki i Korei 

Południowej. Ale w ostatnim czasie na naszym 

celowniku są zdecydowanie firmy z  sektora 

MŚP, którym oferujemy nie tylko dobre warunki 

inwestycyjne, ale też pełne wsparcie - od plano-

wania po realizację i rozwój projektów. Myślę tu 

zarówno o takich inicjatywach, jak budowany 

przez nas w Żorach akcelerator biznesowy KS-

SENON, który będzie oferował nowoczesne 

powierzchnie dla mikro, małych i średnich firm. 

Z drugiej strony są to także projekty edukacyjne 

czy nasza tegoroczna kampania informacyjna 

dla MŚP, dzięki której w zaledwie kilka miesięcy 

skontaktowało się z nami już niemal 200 firm 

zainteresowanych ulokowaniem swoich projek-

tów na naszych terenach. To wszystko pozwala 

nam rozszerzać działania i przyciągać do nas 

biznes. 

W przeświadczeniu wielu przedsię-
biorców z sektora MŚP Specjalne 
Strefy Ekonomiczne są dobrym 
miejscem do inwestycji tylko dla mię-
dzynarodowych koncernów… Ustawa 
o powołaniu Polskiej Strefy Inwestycji, 
o której Pan wspominał, zmieniła to 
stereotypowe postrzeganie…
Liczba przedsiębiorców z sektora MŚP rośnie 

w KSSE w imponującym tempie, co jest oczy-

wiście bardzo budujące, bo to oni w głównej 

mierze świadczą o sile gospodarki. Rekordowy 

pod tym względem był właśnie rok 2021, 

gdzie po raz pierwszy ponad połowa decyzji 

(52 na 102) dotyczyła mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

Tym niemniej, podczas wielu spotkań czy kon-

taktów z tą grupą przedsiębiorców wciąż obser-

wujemy, że wielu z nich postrzega KSSE, oraz 

inne strefy, jako miejsce jedynie dla „dużych 

graczy”. Zarówno nasze analizy, jak i obecne, 

znowelizowane przepisy w  ramach PSI po-

twierdzają, że to mit i ten właśnie mit obalamy 

m.in. poprzez kampanię dla MŚP, którą rozpo-

częliśmy w tym roku i przez takie wydarzenia, 

jak Boostery MŚP czy wsparcie Państwa wy-

darzenia. Liczymy, że między innymi dzięki nim 

sektor MŚP zdecyduje się inwestować w KSSE, 

co wpłynie nie tylko na rozwój gospodarczy po-

szczególnych przedsiębiorstw, ale także regionu 

Śląska i Opolszczyzny, w których funkcjonuje 

nasza strefa. 

A przy okazji, zapraszamy sektor MŚP na naszą 

stronę www.ksse.com.pl/dlaMSP, gdzie znaj-

duje się wiele przydatnych informacji o tym, jak 

efektywnie ubiegać się o wsparcie. 

W minionym roku KSSE pobiła rekord 
- wydała 102 decyzje o wsparciu dla 
nowych projektów inwestycyjnych. 
Czy rok 2022 będziecie mogli zaliczyć 
do równie udanych?
Sytuacja geopolityczna i związane z nią m.in. 

wysokie ceny energii oczywiście nie poma-

gają firmom w planowaniu nowych inwestycji. 

W tym upatrujemy nieco niższy niż przed ro-

kiem wskaźnik ubiegania się o wsparcie, choć 

nadal jest on bardzo wysoki, biorąc pod uwagę 

pozostałe strefy ekonomiczne w Polsce. 

Ze względu na obecny klimat geopolityczny 

nie spodziewamy się pobić zeszłorocznych, re-

kordowych ponad 100 decyzji, jednak fakt, że 

mamy ich już ponad 50 po trzech kwartałach 

jest naprawdę pozytywny i świadczy o dobrym 

klimacie do inwestycji. Szczególnie, jeśli pa-

trzymy na mikro, małe i średnie firmy, które nie 

zwalniają tempa.

Rozmawiała Jaga Kolawa

Pomagamy rozwijać biznesowe 
skrzydła dużym i małym firmom

http://www.ksse.com.pl/dlaMSP
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O działaniach na rzecz pomocy przedsiębiorcom, Światowym Zjeździe Rzeczników MŚP – wydarzeniu 
towarzyszącemu Europejskiemu Kongresowi MŚP, konieczności reform prorynkowych i zapewnie-
nia ciągłości dostaw energii rozmawiamy z Adamem Abramowiczem, Rzecznikiem Małych i Średnich 
Przedsiębiorców.

W czerwcu br. minęło już pięć lat od 
objęcia stanowiska Rzecznika MŚP. 
Czy jest Pan zadowolony ze swoich 
działań?

Wypracowaliśmy wiele sukcesów w zakresie 

pomocy przedsiębiorcom, często ratując firmy 

przed upadkiem lub stratami liczonymi w mi-

lionach złotych. Czas pandemii i lockdownów 

okazał się dla biznesu wielką próbą, ale i tu udało 

się dokonać wielu skutecznych interwencji. 

Również w zakresie legislacji dzięki działaniom 

Rzecznika wprowadzono wiele pozytywnych 

zmian, a także zaniechano części szkodliwych 

dla biznesu pomysłów.

Najświeższym tematem jest kwestia uchyle-

nia, dzięki interwencji Rzecznika, kary w wy-

sokości ponad miliona złotych za przekazanie 

kilkudziesięciu opon do eko-ogrodu. Kara taka 

oznaczałaby dla przedsiębiorcy upadek dzia-

łalności, co za tym idzie dramat rodziny oraz 

zatrudnionych pracowników, w  sytuacji gdy 

szkoda ekologiczna w zasadzie nie wystąpiła. 

Był to przykład nałożenia kary nie tylko z po-

minięciem zasady proporcjonalności, ale przede 

wszystkim zdrowego rozsądku. Niebagatelne 

znaczenie ma wzmocnienie pozycji Rzecznika 

poprzez uznanie urzędu za Samodzielny Organ 

Ochrony Prawa.

Okazją do naszej rozmowy jest 12. 
edycja Europejskiego Kongresu MŚP 
w Katowicach. Pośród imprez towa-
rzyszących znajdzie się Światowy 
Zjazd Rzeczników MŚP pod Pana 
przewodnictwem. Jaki będzie gene-
ralny temat tego spotkania?

TRZEBA UWOLNIĆ GOSPODARCZĄ 
ENERGIĘ POLSKIEGO BIZNESU
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Spotkanie w Katowicach to trzecia już odsłona 

kilkuletniej kooperacji pomiędzy Rzecznikami 

Biznesu. Poprzednie dwie konferencje odbyły 

się w Gruzji oraz Uzbekistanie. Celem obecnej 

jest skoordynowanie działań na poziomie mię-

dzynarodowym oraz wymiana doświadczeń, 

szczególnie w obliczu nowego wyzwania, jakim 

jest wojna na Ukrainie, ale także problemów 

związanych z  przerwaniem międzynarodo-

wych łańcuchów dostaw. Należy zwrócić uwagę 

na fakt, że zaproszeni Rzecznicy pochodzą 

z newralgicznych dla dzisiejszego handlu mię-

dzynarodowego polskich firm obszarów – mowa 

tu o Kaukazie, Azji Środkowej oraz Korei. Pod 

kątem i biznesowym i dyplomatycznym bardzo 

istotni są przedstawiciele świata anglosaskiego, 

Australii, Wielkiej Brytanii i USA. Ponadto, nie 

sposób pominąć bardzo ważnej roli prawodaw-

stwa unijnego, szczególnie w zakresie sektora 

MŚP – stąd też zaproszenie skierowane zo-

stało również do Europejskiej Rzecznik Praw 

Obywatelskich.

Od razu nasuwa się pytanie – czy 
polskie prawo w wystarczający sposób 
broni przedsiębiorców?

Polskie prawo w swej obecnej postaci umożliwia 

dość dobre funkcjonowanie prywatnego biz-

nesu, a jeśli chodzi o Wskaźnik łatwości prowa-

dzenia działalności gospodarczej Polska została 

sklasyfikowana w  2021 roku na 40. miejscu 

spośród wszystkich krajów świata. To z jednej 

strony dobra pozycja, z drugiej zaś wyprzedzają 

nas np. Rwanda, Gruzja, Azerbejdżan, czy Taj-

landia. W 2022 roku Polska zajęła 39 miejsce 

w rankingu Wskaźnika wolności gospodarczej 

(z oceną „umiarkowanie wolny”), zaś w ocenie 

Tax Foundation Polska wśród krajów OECD 

osiągnęła 36, przedostatnie, miejsce (przed 

Włochami) wedle Wskaźnika Międzynarodo-

wej Konkurencyjności Podatkowej za 2021 rok.

Widać w ujęciu globalnym gigantyczne pole do 

poprawy ram prawnych, zarówno dotyczących 

prawa przedsiębiorców, jak też i systemu podat-

kowego. Celem poprawy jakości ochrony przed-

siębiorców powołano m.in. urząd Rzecznika 

Małych i Średnich Przedsiębiorców. Spogląda-

jąc wstecz, mogę dostrzec wykonanie znaczą-

cych kroków na drodze ku poprawie sytuacji 

polskiego biznesu. Kluczowe na dziś problemy 

to przede wszystkim relatywna niestabilność 

prawa (casus Polskiego Ładu) i dogmatyczne, 

a z drugiej strony niezgodne z duchem prawa 

Konstytucji Biznesu, podejście części urzędni-

ków do przedsiębiorców. Od lat tematem gene-

rującym liczne bariery dla rozwoju firm jest brak 

odpowiedniej reformy ZUS – jako Rzecznik pro-

ponuję podążenie drogą Niemiec czy Wielkiej 

Brytanii i wprowadzenie dobrowolnego ubez-

pieczenia społecznego dla przedsiębiorców.

„Nie będziemy bogatym państwem, 
z dobrze rozwijającą się gospodarką, 

jeśli będziemy mieć skomplikowane 
przepisy, wysokie podatki i admini-
strację działającą wbrew Konstytucji 
dla Biznesu” – mówił Pan w trakcie 
jednej z konferencji na EKMŚP Back 
to Business w 2021 roku. Jakie widzi 
Pan generalnie rokowania dla polskiej 
gospodarki w obliczu trudnej sytuacji 
geopolitycznej, kryzysu energetycz-
nego i rosnącej inflacji?

W obliczu trudnego czasu zawirowań geopo-

litycznych i  inflacji możliwe są dwie ścieżki 

postępowania. Jedną z nich, której jestem zwo-

lennikiem, jest duża reforma prorynkowa, ocze-

kiwana przez społeczeństwo właśnie dlatego, 

że daje szansę na uwolnienie wielkich pokła-

dów przedsiębiorczości tkwiących w Polakach. 

W związku z powyższym, niezbędne jest rady-

kalne ułatwienie prowadzenia działalności go-

spodarczej, zdjęcie nawisu administracyjnego, 

uproszczenie procedur oraz wreszcie całkowita 

digitalizacja całego procesu kontaktu obywatela 

z administracją publiczną. Historycznie zawsze 

za uwolnieniem gospodarki szedł wielki impuls 

prorozwojowy.

Możliwa jest niestety też druga ścieżka, 

którą szło wiele krajów dziś upadłych, 

takich jak Wenezuela. Jest to ścieżka 

fiskalizmu, regulacji antybiznesowych, 

wreszcie upadku gospodarczego kraju 

swego czasu najbogatszego w  całej 

Ameryce Południowej.

Również sprawa energetyki zawsze 

była niesłychanie istotna. Po pierw-

sze, istnieje konieczność zapewnienia 

ciągłości dostaw energii dla społe-

czeństwa, w  tym biznesu. Po drugie 

– niezbędne jest jak najszybsze sfina-

lizowanie budowy elektrowni atomo-

wych – przykład Francji pokazuje jak 

świetne wyniki osiągają tamtejsze elek-

trownie, również pod kątem emisyjno-

ści CO2 całego miksu energetycznego, 

a także jak relatywnie łatwiejsze pod 

kątem międzynarodowych łańcuchów 

dostaw, jest zapewnienie paliwa dla elektrowni 

atomowych. Trzecia kwestia to urealnienie eu-

ropejskiej polityki dotyczącej opłat za emisję, 

w  szczególności biorąc pod uwagę, że kraje 

południa Europy, zdecydowanie cieplejsze niż 

Polska (Portugalia, Hiszpania, Włochy, Grecja, 

Bułgaria i  Rumunia) są zagrożone ryzykiem 

ubóstwa energetycznego nieporównywalnie 

bardziej niż Polska.

Niewątpliwą szansą dla Polski jest obecna 

zmiana wektora polityki europejskiej idąca od 

praktycznego niemiecko-francuskiego bipolary-

zmu i podziału na bogatą północ Europy i biedne 

południe, w stronę policentryczności ze wzra-

stającą rolą krajów Europy Środkowej. Polska 

w tym układzie ma szansę stać się regionalną 

siłą, a uwalniając gospodarczą energię Polaków 

także potęgą ekonomiczną.

Rozmawiała Jaga Kolawa

W obliczu trudnego czasu zawirowań geopolitycz-
nych i inflacji… jestem zwolennikiem dużej reformy 

prorynkowej, oczekiwanej przez społeczeństwo wła-
śnie dlatego, że daje szansę na uwolnienie wielkich 

pokładów przedsiębiorczości tkwiących w Polakach. 
W związku z powyższym, niezbędne jest radykalne 
ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, 

zdjęcie nawisu administracyjnego, uproszczenie pro-
cedur oraz wreszcie całkowita digitalizacja całego 

procesu kontaktu obywatela z administracją pu-
bliczną. Historycznie zawsze za uwolnieniem gospo-

darki szedł wielki impuls prorozwojowy.
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12. edycja EKMŚP skupiać się będzie na najważniejszych, międzynarodowych tematach związanych 
z sektorem MŚP na świecie; konsekwencjach wojny na Ukrainie, zmianach klimatycznych, kryzysie 
ekonomicznym na świecie, rzeczywistości popandemicznej, a także nowych możliwościach ekspansji 
i importu z Wielkiej Brytanii po brexicie.

Podczas kongresu będą miały miejsce znaczące wydarzenia dla sektora 

MŚP w Europie. Warto wspomnieć m.in. o Okrągłym Stole Ministrów 

ds. Gospodarki Państw Trójmorza, Walnym Zgromadzeniu organizacji 

CEA PME, podpisaniu umowy o współpracy RIG w Katowicach z Izbą 

Gospodarczą w Nišu (Serbia). Pośród gości wysokiego szczebla zostali 

zaproszeni m.in. Komisarze Europejscy, premier Gruzji oraz ambasadorzy 

reprezentujący swoje państwa w Polsce.  

W tym roku tradycyjnie odbędzie się specjalny międzynarodowy panel 

pod hasłem: Global SME Meeting. Eksperci z różnych krajów będą rozma-

wiać o sytuacji ekonomicznej w Europie, możliwościach inwestycyjnych 

w poszczególnych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Kraju Basków czy 

w Niemczech – dokładnie w Lipsku.

Kongres, będący  przede wszystkim miejscem dyskusji, zapewnia nie tylko 

możliwość udziału w międzynarodowej konferencji, ale także w spotka-

niach networkingowych.

Jednym z celów zakładanych przy organizacji 12. edycji EKMŚP jest 

udostępnienie platformy wspólnego dialogu i łączenia się firm. Dlatego 

wydarzeniu towarzyszyć będą platformy B2B, sprzyjające nawiązywaniu 

pierwszych kontaktów biznesowych, które w przyszłości mogą zakoń-

czyć się lukratywnymi kontraktami. W tym roku platformy te pozwolą na 

prezentowanie swoich usług i produktów w państwach Unii Europejskiej 

(dzięki platformie EEN), a także w Chinach (dzięki platformie OPB China). 

Co ważne, podczas trwania kongresu korzystanie z nich będzie darmowe, 

co znacznie ułatwi proces umawiania spotkań w rzeczywistej, nie tylko 

wirtualnej, przestrzeni. Opiekunowie platform networkingowych gwa-

rantują pełne wsparcie dla użytkowników.

Ostatnia, przedpandemiczna edycja kongresu zgromadziła ponad 8000 

uczestników i 46 delegacji zagranicznych. Wśród nich znalazły się liczne 

delegacje z Chin i Indii, w tym przedstawiciele szczebla ministerialnego 

oraz wysocy rangą biznesmeni, wybitni specjaliści i naukowcy. Wówczas 

odbyły się międzynarodowe sesje plenarne oraz dyskusje panelowe, 

warsztaty, spotkania z ekspertami, w których udział brali przedstawiciele 

rynku słoweńskiego, austriackiego, niemieckiego czy węgierskiego. Liczba 

kongresowych spotkań B2B przekroczyła ponad 100.

Zapraszamy do spotkań z zagranicznymi gośćmi 12. Europejskiego 
Kongresu MŚP!

Katarzyna Piosek
Kierownik ds. Komunikacji Międzynarodowej i Regionalnej RIG

GLOBAL BUSINESS MEETING
– poznaj narzędzia budowania biznesowych 

relacji międzynarodowych
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The 12th edition of the ECSME will focus on the most important international themes related to the 
global SME sector, such as the consequences of the war in Ukraine, climate change, the global economic 
crisis, post-pandemic reality and its challenges, the impact of Brexit on UK and EU trade.

During the Congress a lot of significant events for the SME sector in 

Europe will take place, including the Round Table of Economy Ministers of 

Three Seas, the General Assembly of the European Entrepreneurs CEA-

PME, the act of signing of a bilateral cooperation agreement between CCI 

in Katowice and the Chamber of Commerce in Niš (Serbia). A lot of the 

high-level guests have been invited as well, among them European Com-

missioners, the Prime Minister of Georgia and ambassadors representing 

their countries in Poland.

A special international panel named: Global SME Meeting will traditionally 

also take place this year. The experts and speakers from various countries 

will discuss the economic situation in Europe and the strategic invest-

ment opportunities, for e.g. in Great Britain, Basque Country or Germany 

(Leipzig case).

The Congress provides the opportunity to participate in an international 

conference led by greatest speakers, but it also creates a space for net-

working and B2B, individual meetings as one of the Congress’s goals is to 

enhance the dialogue and the process of merging companies.

Moreover, the Congress provides the opportunity to use B2B platforms, 

which create the unique opportunity to establish the first business con-

tacts, which may be finalized with lucrative contracts in the future. These 

tools will allow the entrepreneurs to present their services and products 

in European Union countries (thanks to the EEN platform), as well as in 

China (OPB China platform) and what is important, their use will be free 

of charge. The users will get the support of the administrators of these 

platforms too.

Before pandemic happened, in 2019, the Congress gathered over 8,000 

participants and 46 foreign delegations. There were the numerous del-

egations from China and India among, including representatives of the 

ministerial level, businessmen, specialists and scientists. A lot of inter-

national plenary sessions, panel discussions, workshops and meetings 

with experts were held, attended by representatives of the Slovenian, 

Austrian, German and Hungarian market. The numer of B2B meetings 

has exceeded more than 100.

Join us and meet foreign guests of the 12th European SME Congress!

Katarzyna Piosek
International and Regional Communications Manager CCI

GLOBAL BUSINESS MEETING
– learn about the tools you need  

for international business relationships
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Politechnika Śląska to no-
woczesny, europejski uni-
wersytet o  ponad 77-letniej 
tradycji, który stanowi ważną 
instytucję życia publicznego. 
Uczelnia należy do prestiżo-
wego grona 10 polskich szkół 
wyższych, które posiadają 
status uczelni badawczych.
Politechnika Śląska od początku swego istnienia 
aktywnie odpowiada na realne potrzeby otoczenia 
społeczno-gospodarczego. Główna siedziba mieści 
się w Gliwicach – mieście położonym w sercu Śląska, 
który kiedyś kojarzono głównie z przemysłem ciężkim, 
a dziś – z nowoczesnymi technologiami. W gospodar-
ce opartej na wiedzy niezbędne są innowacje i trans-
fer nowych technologii z nauki do biznesu. Politechni-
ka Śląska to miejsce, gdzie nowe pomysły nie tylko się 
rodzą, ale też stają się rzeczywistością. 

Politechnika Śląska oferuje otoczeniu społeczno-
-gospodarczemu współpracę biznesową w  zakresie 
12 dyscyplin naukowych, które ściśle wiążą się z  6 
priorytetowymi obszarami badawczymi rozwijanymi 
przez Uczelnię. Są to: Onkologia obliczeniowa i sper-
sonalizowana medycyna; Sztuczna inteligencja i prze-
twarzanie danych; Materiały przyszłości; Inteligentne 
miasta i  mobilność przyszłości; Automatyzacja pro-
cesów i Przemysł 4.0; Ochrona klimatu i środowiska, 
nowoczesna energetyka. 

Misją Politechniki Śląskiej, jako prestiżowego, europej-
skiego uniwersytetu technicznego, jest prowadzenie 
innowacyjnych badań naukowych i  prac rozwojowych, 
kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz 
społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a tak-
że aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności 
lokalnych. 

W zakresie innowacyjności Politechnika Śląska odnosi 
wiele sukcesów. Wśród nich można wymienić nastę-
pujące przykłady:

1. Politechnika Śląska jest podmiotem, który 
w  2021 roku złożył najwięcej zgłoszeń paten-
towych do Europejskiego Urzędu Patentowego 
(EPO), wśród polskich przedsiębiorstw, uczelni 
wyższych i instytutów badawczych. 

2. Politechnika Śląska znalazła się w  czołówce 
najbardziej innowacyjnych podmiotów w  Pol-
sce, według rocznego raportu Urzędu Paten-
towego RP za 2021 rok. Uczelnia awansowała 
w  rankingu w  stosunku do poprzedniego roku 
i  obecnie zajmuje czwarte miejsce wśród 
wszystkich zgłaszających podmiotów (krajo-
wych i zagranicznych), według liczby patentów 
udzielonych w 2021 roku. Zajmuje także pierw-
sze miejsce w województwie śląskim.

W 2021 r. Politechnika Śląska uzyskała:

• 116 patentów na wynalazki,

• 4 prawa ochronne na wzory użytkowe,

• 7 praw z rejestracji na wzory przemysłowe.

Na tle wszystkich polskich szkół wyższych pa-
tenty Politechniki Śląskiej stanowią ponad  
7 proc. wszystkich udzieleń.

3. Naukowcy Politechniki Śląskiej co roku odbierają 
liczne nagrody podczas prestiżowych Między-
narodowych Targów Wynalazków i  Innowacji IN-
TARG®. W tym roku, podczas piętnastej edycji, re-
prezentantom Uczelni przyznano dwa Złote i trzy 
Srebrne Medale oraz Nagrodę Platynową Targów. 

Przed rokiem, w 2021 roku wynalazcy Politechniki Ślą-
skiej otrzymali aż siedem nagród i wyróżnień, w tym 
Grand Prix i Nagrodę Platynową. 

Jedną z   najnowszych inicjatyw uczelni, której inicja-
torem jest uczelniane Centrum Inkubacji i  Transferu 
Technologii, jest Top 100 Innovations. 

– CITT to miejsce, gdzie nauka łączy się z biznesem. 
Nasza praca polega na wyłanianiu tych rozwiązań, 
które mają najwyższy potencjał do komercjalizacji lub 
które mogą szczególnie zainteresować biznes. I wła-
śnie takie rozwiązania będziemy prezentować w  ra-
mach naszego autorskiego pomysłu, jakim jest pro-
gram Top 100 Innovations. Na początek wybraliśmy 
100 innowacji, którymi od powstania aż do momentu 
wdrożenia będziemy się opiekować po kątem marke-
tingowo-brokerskim oraz mentorsko-coachingowym 
– mówi dr inż. Magdalena Letun-Łątka, dyrektor CITT 
Politechniki Śląskiej.

Top 100 Innovations to grupa zarejestrowanych i  wy-
selekcjonowanych 100 dóbr intelektualnych opra-
cowanych przez pracowników naukowych uczelni. 
Baza rozwiązań spełnia wymagania Regulaminu 
Zarządzania Własnością Intelektualną PŚ oraz cha-
rakteryzuje się odpowiednim poziomem gotowości 
technologicznej wg skali TRL, umożliwiając zastoso-
wanie rynkowe. W  ramach inicjatywy organizowany 
jest autorski cykl spotkań z  mediami oraz twórcami 
opracowanych rozwiązań, koordynowany przez Cen-
trum Inkubacji i  Transferu Technologii Politechniki 
Śląskiej. Jego celem jest prezentacja innowacyjnych 
rozwiązań, które mają duże szanse na wdrożenie.  
W   ramach cyklu prezentowane są innowacje m.in.  
z   obszaru biotechnologii, medycyny, IT, elektromobil-
ności, transportu przyszłości. 

Politechnika Śląska zaprasza do kontaktu w czasie 
obrad 12. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw i do odwiedzin na swoim stoisku. 

UCZELNIA BADAWCZA STAWIA NA  
INNOWACJE I TRANSFER NOWYCH TECHNOLOGII

www.polsl.pl



15



16

O ćwierćwieczu istnienia zawodu doradcy podatkowego w Polsce, specyfice 
tej profesji zaufania publicznego, konieczności stałego podnoszenia kwali-
fikacji i obecności na 12. Europejskim Kongresie MŚP opowiada dr Mariusz 
Cieśla, Przewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców 
Podatkowych.

Minęło już 25 lat odkąd w Polsce ist-
nieje nasz zawód, a jednak ciągle spora 
część przedsiębiorców nie wie, czym 
się zajmuje, w jaki sposób możemy być 
pomocny dla biznesu. Kim jest obecnie 
doradca podatkowy, co go odróżnia od 
innych zawodów finansowych, np. księ-
gowego, biegłego rewidenta czy radcy 
prawnego?
Doradca podatkowy to niezbędne wsparcie 

dla każdego przedsiębiorcy; to osoba która po-

siada wiedzę i doświadczenie w radzeniu sobie 

w trudnym gąszczu przepisów podatkowych 

i jest dla każdego przedsiębiorcy i księgowego 

ogromnym, bieżącym wsparciem przy podej-

mowaniu kluczowych decyzji. Chyba najważ-

niejsze, co chciałem tu zaakcentować oraz przy 

okazji podziękować obecnym naszym klientom 

to zaufanie, gdyż jesteśmy zawodem zaufania 

publicznego, przestrzegamy zasad etyki i tajem-

nicy zawodowej.

W skrócie można powiedzieć, iż praca doradcy 

podatkowego polega na udzielaniu porad i opinii 

z zakresu prawa podatkowego, stałej obsłudze 

podatkowej podmiotów biznesowych i  jeśli 

zajdzie taka potrzeba, to reprezentowaniu 

podatników w sporach z fiskusem, także przed 

sądami administracyjnymi. Historycznie rzecz 

biorąc zawód doradcy podatkowego, jego 

powstanie oraz funkcjonowanie uregulowała 

ustawa z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podat-

kowym i właśnie w myśl wspomnianej ustawy 

ta profesja jest prawnie chroniona i polega na 

łączeniu w sobie elementów zawodu prawnika, 

księgowego i doradcy finansowego. W 2021 

roku obchodziliśmy właśnie rok jubileuszowy 

naszego zawodu, a w tym roku organizujemy 

XX, jubileuszową konferencję z cyklu: „Doradca 

podatkowy obrońcą praw podatnika”.

Powiedz coś o tym wydarzeniu, bo prze-
cież ma szczególny wymiar…
Tak, jest dla nas wyjątkowe, bo to już dwudziesty 

raz spotykamy się w szerokim gronie doradców 

podatkowych, naukowców z dziedziny prawa 

i ekonomii, przedstawicieli władz centralnych 

oraz lokalnych organów skarbowych. Konfe-

rencja przez lata stała się cykliczną imprezą, 

na której ścierają się różne poglądy na system 

podatkowy w  Polsce. Po każdej konferencji 

pojawia się podsumowanie w postaci wydaw-

nictwa naukowego. Podkreśleniu wyjątkowości 

tegorocznego wydarzenia służy również to, że 

odbywa się ono jako impreza towarzysząca 

Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw. Każda z  konferencji służy 

także doradcom podatkowym do prezentacji 

swojego zawodu, do wskazywania różnic między 

nami a innymi profesjami prawniczymi, czy też 

między nami a osobami obsługującymi przedsię-

biorców tylko pod względem księgowym.

Czyli doradca podatkowy to nie księ-
gowy? Jaka jest najistotniejsza różnica 
między nimi? 
Tak, to prawda. Jest to przede wszystkim zawód 

zaufania publicznego, taki jak adwokat czy radca 

prawny. Najważniejsza różnica między księgo-

wym a doradcą podatkowym, to wspomniany już 

wyżej obowiązek przestrzegania przez doradcę 

podatkowego tajemnicy zawodowej, trwający 

również po zakończeniu świadczenia usług. 

Zwolnić z niej może tylko sąd w postępowaniu 

karnym, nie można zwolnić z niej doradcy po-

datkowego w żadnym innym przypadku. Klienci 

mogą czuć się bezpiecznie powierzając nam 

swoje tajemnice biznesowe, ważne dokumenty 

etc. ponieważ tajemnica zawodowa chroni je 

przed ujawnieniem, zarówno przez samego do-

radcę, jak i przez jego pracowników.

Zawód księgowego w Polsce nie jest prawnie 

uregulowany, w  zasadzie może go wykony-

wać każdy, bez konieczności legitymowania 

się jakimkolwiek wykształceniem, wiedzą czy 

przygotowaniem zawodowym w tym kierunku. 

Oczywiście wypowiadam się z całym szacun-

kiem i chylę czoła całej rzeszy księgowych, któ-

rzy z oddaniem wykonują swoją ciężką pracę. 

Zwracam jednak uwagę, iż doradca podatkowy 

przed wszystkim posiada wysokie kwalifika-

cje potwierdzone egzaminem państwowym 

i jest obowiązany nieustannie podnosić swoją 

wiedzę, biorąc udział w szkoleniach organizo-

wanych m.in. przez nasz samorząd zawodowy. 

To gwarantuje wysoką jakość świadczonych 

usług. Egzaminy dla przyszłych doradców po-

datkowych są bardzo trudne, obejmują bowiem 

zakres materiału z dwunastu działów prawa po-

datkowego. Po zdanym egzaminie również nie 

można „spocząć na laurach”, gdyż każdy z nas 

musi regularnie uczestniczyć w szkoleniach, aby 

nie zostać pozbawionym prawa wykonywania 

zawodu. 

Opowiedz coś więcej o działalności szko-
leniowej prowadzonej przez samorząd 
dla doradców podatkowych. Jak w prak-
tyce wygląda to nieustanne podnoszenie 
kwalifikacji w tym zawodzie?
Każdy z  członków KIDP jest zobligowany, 

zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym 

do zdobycia określonej liczby punktów za udział 

w szkoleniach, konferencjach czy innych wyda-

rzeniach edukacyjnych. Takie szkolenie jest 

odpowiednio punktowane, a  sumę punktów 

raportujemy do samorządu, gdzie dokonywana 

jest ich weryfikacja; ważne, aby kursy, w których 

uczestniczy doradca były z różnych elementów 

prawa podatkowego. Współpracujemy z uczel-

niami wyższymi oraz z kolegami „po fachu” zza 

granicy. Tworzymy środowisko, wspieramy się 

nawzajem, nie tylko ciężko pracujemy i się szko-

limy, ale organizujemy też spotkania integra-

cyjne, wspólne wakacje itp.

Na koniec, warto powiedzieć naszym 
czytelnikom, gdzie można nas znaleźć?
Polecam strony www: krdp.pl oraz podatkibez-

ryzyka.pl, znajdują się tam profile większości do-

radców podatkowych. Serdecznie zapraszamy!

Rozmawiała Anna Stolorz
Wiceprzewodnicząca Zarządu  

Śląskiego Oddziału KIDP

DORADCA PODATKOWY JEST 
OBROŃCĄ PRAW PODATNIKA

dr Mariusz Cieśla
	Przewodniczący	Zarządu	Śląskiego	Oddziału	

Krajowej	Izby	Doradców	Podatkowych

Oddział Śląski
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MERYTORYCZNIE  WARTOŚCIOWO  BEZPŁATNIE

Spotkaj się i porozmawiaj z Ekspertami Partnerów Kongresu.

Dyżury będą pełnić reprezentanci takich instytucji jak:

• Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
• Krajowa Administracja Skarbowa
• Krajowa Izba Doradców Podatkowych
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
• Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych
• a także eksperci z obszaru HR i optymalizacji kosztów, 

funduszy UE, doradcy energetyczni i wielu innych!

Zapraszamy do holu dolnego Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego w Katowicach.

Strefa Eksperta będzie czynna 21-22 listopada w godzinach 
9.00-12.00 i 12:30-15:30.

Więcej szczegółów w programie Kongresu.

Odwiedź  Strefę Eksperta  
w trakcie 12. Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach!

www.ekmsp.eu
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Ścieżki tematyczne
– do której pasujesz?

Face the Challenge 01

Finanse i inwestycje 05

Start-upy i innowacje 03

Smart City dla biznesu 07

Firma to ludzie 02
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Prawo i podatki 04

Global Business Meeting 08
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Organizator

Od ponad 30 lat wspieramy biznes i  pobudzamy 
jego rozwój.  Prowadzimy  działalność w zakresie 
doradztwa  biznesowego.  Pomagamy nawiązy-
wać  kontakty z  partnerami w kraju i  za  granicą. 
 Kształtujemy i upowszechniamy  zasady  etyki, 
uczciwości w  działalności  gospodarczej oraz 
społecznej  odpowiedzialności biznesu.

Jesteśmy kreatorem przemysłu spotkań
i wydarzeń.
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